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Naujų šviesuolių belaukiant
Nežinia, blaškymasis, spėliojimai kelia nerimą. Žmo

nės laimingi, kai viskas aprimsta, nusistovi. Išeiviai tai 
patyrė, kai pradėjo įsitvirtinti naujose gyvenvietėse, kai 
priprato prie skirtingų sąlygų, kitokio gyvenimo būdo. 
Tėvynės ilgesys, jos laisvės klausimas, Lietuvos ateitis 
buvo vienintelė neišspręsta problema. Ir tokia dar liko.

P
O NEPRIKLAUSOMYBĖS paskelbimo 1990 m. kovo
11 d. laikotarpis iki seimo ir prezidento rinkimų 

savo įvykiais, planais ir užmojais atrodė labai sa
vas ir suprantamas, tartum žengimas koja kojon su tau
tos kamienu. Rodos, tebuvo tik vienas rūpestis - greites
nis tautos atgimimas, ekonominis apsitvarkymas, su ku
riuo jungiami ir kiti politiniai ėjimai. Porinkiminis lai
kotarpis išeiviją paveikė jau kiek kitaip. Atsirado bal
sų, kad reikia laikytis formaliai, nes demokratišku būdu 
išrinkta valdžia, nepaisant kokios kilmės ji būtų ar kaip 
kam bepatiktų, turėtų būti remtina. Kiti kėlė pavojaus 
ir nepasitikėjimo klausimą, nes Lietuva bus blaškoma 
ir greičiausiai orientuojama į Rytus. Šitoje skirtingų, 
nors toli gražu kiekybiškai labai nelygių pažiūrų būklė
je, nepaisant rengiamų dialogų ir gražių išvadų, ir dabar 
dar išeivija gyvena. O vis stovint vietoje, atsiranda nuo
monių, kad tasai išeivijos skilimas tolydžio gali dar dau
giau plėstis ir gilėti. Ir turbūt daugiausia dėl to jau kyla 
ir trečias naujų pergyvenimų, kitokios galvosenos susi
klostymo laikotarpis, kuriame aiškus žvilgsnis ne tiek 
ateitin su spėlionėmis ir netikrumais, kiek į konkretų, 
matomą ir besivystantį pavidalą - naują priaugančią ir 
besimokslinančią kartą kitokiose, nebe sovietinio tipo 
Lietuvos mokyklose. Vis daugiau ir dažniau išgirstama, 
kad dabartinė valdančioji karta, paruošta okupacinėmis 
priverstinio indoktrinavimo sąlygomis, nors šiandien ir 
skelbdama naujos ir laisvos Lietuvos demokratėjimą, 
pati sunkiai begali atsikratyti senosios mąstysenos, stab
dančios ryžtą keistis.

T
AIP ir iškyla svarbus būtinumas - kaip galima grei
čiau ruošti naująją kartą, skiepyti bręstančiam jau
nimui kitokį mąstymo bruožą. O tai tegali atlikti tik 
tie, kurie patys tokie yra. Būdingas neseniai iš Lietuvos 

grįžusios lankytojos pareiškimas: jei tėvai vogė, ko no
rėti, kad vaikai nevogtų. Šitokios tikrovės akivaizdoje, 
atrodo, pirmumas turėtų būti skiriamas švietimui ir auk
lėjimui. Ruošti naujus mokytojus, vadovėlius, progra
mas, kviesti šeimas, tikinčiųjų bendruomenes, organiza
cijas, pasinaudoti išeivijos pajėgomis. Tai būtų jungti
nės, rimtos ir gyvenamąjį momentą atitinkančios pastan
gos, istorinė mobilizacija greitesniam tautos atgimimui. 
Tiesa, kai kas ta linkme jau yra sėkmingai daroma, bet 
trūksta valstybinio įžvalgumo, aiškaus rėmimo, koordina
vimo. Įvairios aiškios ir neaiškios srovės, srovelės šian
dien kelia pagrįstą rūpestį, kokia linkme ir kokiais tiks
lais toliau riedės tuo tarpu susimaišęs jaunimo švieti
mas. Tokiais ir panašiais Lietuvos švietimo rūpesčiais 
su Toronto lietuviais jau du kartus pasidalino Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Bronius Vaš
kelis. Pasak jo, Lietuvai reikia naujų intelektualų. Jau
noji studentų karta rodanti tam tikrų pokyčio žymių ir 
labiau patriotiškai nusiteikusi, negu vidurinioji - jų tė
vai. Tai duoda vilčių, kad visuomenė keisis. Į šitą vyks
mą turėtų jungtis ir išeivijos jaunimas. Pradžia padary
ta, pavyzdžiai kalba už save. Bet reikia daugiau. Išei
vijoje išsaugotą lietuvybę atėjo laikas pritaikyti prie 
visumos. Č. S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas biudžetas, sena politika
Valdžion sugrįžusios Kanados 

liberalų vyriausybės finansų 
ministerio P. Martino pirmasis 
biudžetas vasario 22 d. nenu
stebino kanadiečių. Rinkimi
niame parlamento vajuje libe
ralų vadas J. Chretienas, paža
dėjęs parūpinti darbo ir pra
dėti rimtą kovą su deficitais, 
mėgo dangstytis raudona kny
gute. Esą joje yra liberalų pla
nai, kurių neturi progresyvie
ji konservatoriai ir jų vadovė 
Kim Campbell. Dabar dauge
liui komentatorių atrodo, kad 
ta knygutė turbūt buvo tuščia. 
Pasak jų, finansų ministeris 
P. Martinas paruošė naują biu
džetą, remdamasis sena poli
tika, neįvesdamas jokių nau
jų posūkių.

Didžiausią problemą finan
sų ministeriui P. Martinui su
darė konservatorių vyriausy
bės biudžetinių 1993-94 m. de
ficitas iki kovo 31 d. pasiekęs 
45,7 bilijono dolerių. Defici
tą 1994-95 m. tikimasi suma
žinti iki 39,7 bilijono dolerių, 
1995-96 m. - iki 32,7 bilijono. 
Net ir įgyvendinus šį ryžtą, Ka
nados valdžios dabartinė 511 
bilijonų dolerių skola 1996 m. 
pasiektų 583 bilijonus. Liūd
niausia, kad niekas negali už
tikrinti net tokio deficitų su
mažinimo. Kanados konserva
torių vyriausybės finansų mi
nisteris D. Mazankowskis biu

džetinius 1993-94 m. buvo pa
žadėjęs užbaigti su 32,6 bili
jono dolerių deficitu, o jį 
paveldėjusiam liberalų finan
sų ministeriui P. Martinui tų 
metų užbaigai reikėjo net 45,7 
bilijono dolerių.

Finansų minsteris P. Marti
nas savo pirmajame biudžete 
atsisakė pajamų mokesčio pa
didinimo kanadiečiams. Jis įsi
pareigojo papildomų lėšų su
rasti valdinių Kanados išlai
dų sumažinime. Tai betgi ne
bus lengva pasiekti, kai 1993- 
94 m. biudžetines 160,3 bilijo
no dolerių išlaidas 1994-95 m. 
norima padidinti iki 163,6 bili
jono. Tad biudžetinėms išlai
doms padengti reikės dviem bi
lijonais daugiau dolerių. To
kią papildomą dolerių sumą 
galima gauti tik pajamų mokes
čio ar deficitinės skolos pa
didinimu.

Lėšų kitiems reikalams su
taupys Kanados valdžios tar
nautojų algų užšaldymas iki 
1997 m. Tačiau jiems metinį at
lyginimų didinimą jau buvo su
stabdžiusi ir konservatorių 
ministerio pirm. B. Mulronio 
vyriausybė. Liberalų finansų 
ministeris P. Martinas algų už
šaldymą tik pratęsė sekantiems 
trejiems metams. Algų užšal
dymas dabartiniame jų lygyje 
apims minister! pirm. J. Chre- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Žiema, tarytum dailininkė, keliaujanti per Šiaurės Ameriką savitomis spalvomis Nuotr. Vytauto Maco

PRANEŠIMAS IŠ KALIFORNIJOS

Vertybės, kurias lietuvių tauta turi ginti
Politinių studijų savaitgalis Los Angeles mieste

IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvių fronto bičiulių Los 
Angeles sambūrio surengtas 
29-tasis politinių studijų sa
vaitgalis įvyko š.m. sausio 29- 
30 d.d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Savaitgalį pradė
jo įvado žodžiu dr. Z. Brinkis, 
kuris pakvietė V. Gedgaudie
nę, LB Vakarų apygardos pir
mininkę, tęsti tolimesnę prog
ramą. Ji supažindino susirin
kusius su Vytu Maciūnu, JAV 
LB krašto valdybos pirminin
ku, kuris yra jau Amerikoje 
gimęs profesionalas, aktyviai 
besireiškiantis lietuviškoje 
veikloje.

Jo paskaitos tema - “Rėmai, 
kuriuose JAV Lietuvių bend
ruomenė veda dialogą su Lie
tuva”. Jo manymu, reikėtų su
daryti žinovų grupes ar komi
sijas Lietuvos problemoms stu
dijuoti. Labai svarbu nustaty
ti Amerikos lietuvių daugu
mos nuomonę santykiuose su 
Lietuva. Tada tas dialogas bus 
sėkmingesnis. Gal tiksliausia 
būtų rengti apklausą LB tary
bos rinkimų metu. Paskaiti
ninkas pabrėžė lietuvių pro
fesionalų, gyvenančių Ameri
koje ir Tėvynėje, bendradar
biavimą.

Poeto žodis
Antroji paskaita buvo poe

to Bernardo Brazdžionio “Lie
tuvių literatūros istorinė tą
sa”. Jis suminėjo, kad Lietu
vių rašytojų ir žurnalistų są
junga Lietuvoje buvo įsteigta 
1922 metais, o 1932 m. Rašyto
jų draugija atsiskyrė nuo žur
nalistų ir veikė iki 1940 m. so
vietų okupacijos. Ji išrūpino 
metinę valstybinę premiją 
(5000 litų).

Tremtyje Rašytojų draugija 
buvo atgaivinta 1946 m. ir tęsė 
nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpio tradicijas. Okupaci
jos metais Lietuvoje veikė Ra
šytojų draugija, bet ji buvo 
tik maskvinės rašytojų draugi
jos padalinys. Rašytojai bu
vo verčiami kurti kaip parti

ja jiems nurodydavo. Lietuvos 
rašytojų kūryba 1940-1990 m. 
laikotarpio turėtų būti kritiš
kai įvertinta. Už tautai pada
rytą žalą sovietiniam laikotar
pyje Lietuvos rašytojai turė
tų pripažinti savo klaidas. Pa
skaitininką pristatė ir klausi
mams vadovavo J. Kojelis.

Žvilgsniai į Lietuvą
Tą pačią dieną po pietų per

traukos vyko svarstybos tema 
“Kas gera ir gerintina Lietu
voje”. Vadovavo Algis Rauli- 
naitis, pats dalyvaudamas ir 
pareiškimuose.

Kun. Aloyzas Volskis, žvelg
damas į Katalikų Bendriją 
Lietuvoje, kėlė klausimą, kam 
reikėtų duoti pirmenybę: šven
tovių statymui ar bedievybės 
sužalotos dvasios atstatymui. 
Jis priminė filosofo Antano 
Maceinos posakį: “Auksinės 
taurės - medinis tikėjimas, 
medinės taurės - auksinis ti
kėjimas”. Katalikybė, perse
kiojimų paliesta, yra atsiliku
si nuo II Vatikano susirinkimo 
pokyčių.

Algis Raulinaitis, aptarda
mas užsienio politiką, kol Lie
tuva nėra įsijungusi į kolekty
vinį Vakarų saugumą, sakė, 
kad negalima remtis vienpar
tine užsienio politikos krypti
mi, nes tai būtų per didelė at
sakomybė prieš tautą. Reika
lingas visų politinių jėgų su
derinimas. Lietuvos seimo ir 
vyriausybės siekimas įstoti 
į Š. Atlanto sąjungą vertinti
nas teigiamai.

Adv. Žibutė Brinkienė, kal
bėdama apie Lietuvos teisė
tvarką, pareiškė, kad ruošiant 
įstatymus, reikėtų naudotis 
Vakarų teisininkų patirtimi. 
Ji pastebėjo, kad sunku išsi
vaduoti iš sovietinio galvoji
mo, todėl demokratinis supra
timas yra labai paviršutinis. 
Papirkimas bei kyšiai trukdo 
įstatymų veiksmingumą.

Dr. Algirdas Kanauka, JAV 
aviacijos ats. majoras, atkreip
damas dėmesį į krašto gynybą 
dabartinėse sąlygose, tvirti

no: Lietuvoje turi būti sutelk
tos modernios karinės pajė
gos ir, reikalui esant, visa tau
ta turėtų būti paruošta pasi
priešinimui.

Ignas Medžiukas įvertino 
pilietybės įstatymą, išleistą 
1991 m. gruodžio 10 d., kuris 
buvo keletą kartų taisomas ir 
papildomas. 1993 m. gruodžio 
mėn. seimo priimta redakcija 
šio įstatymo 18 str. yra labiau 
patenkinama, nes įnešė dides
nio aiškumo, įstatymą taikant 
praktikoje, atstatant Lietuvos 
pilietybę.

Juozas Kojelis peržvelgė 
KGB archyvų padėtį. Dalis do
kumentų yra sunaikinta, bet 
likusieji yra svarbus šaltinis 
sovietų laikotarpio politinių 
kalinių ir tremtinių kančių. 
Skiriant archyvo vadovą, at- 
sižvelgtina į politinių kalinių 
ir tremtinių organizacijos nu
sistatymą, kuri turi veto teisę, 
kaip numatyta įstatyme.

Sausio 30 d. po pamaldų po
litinių studijų savaitgalis bu
vo tęsiamas. Su paskaitinin
ke Vilija Jonkaityte supažin
dino dr. Z. Brinkis. Ji yra “US - 
Baltic Foundation” biuro ve
dėja Vilniuje. Jos paskaita 
“Lietuvos savivaldybių prob
lemos ir galimi sprendimai”. 
Perauklėjant visuomenę, ji 
sakė, reikia ugdyti demokra
tiją per savivaldybes, pasi
naudojant ir kitomis visuome
ninėmis ir akademinėmis prie
monėmis. JAV Baltijos fondas, 
kuris lėšas telkia iš Amerikos 
organizacijų, stengiasi padė
ti Baltijos valstybių žmonėms 
šį reikalą įsisavinti. Fondo 
pastangos turėtų būti įvertin
tos Lietuvos vyriausybės ir 
seimo.

Ambasadoriaus žodis
Paskutinė paskaita buvo dr. 

Vytauto Dambravos, Lietuvos 
ambasadoriaus Venezueloje, 
kuris yra ir specialių misijų 
ambasadorius. Su juo supažin
dino Vytautas Vidugiris. Jo 
paskaita “Vertybės, kurias 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Aptartas valstybės gynimas
Kaip rašo ELTA, vasario 

21 d. įvyko valstybės gynimo 
tarybos posėdis, kuriame da
lyvavo prezidentas Algirdas 
Brazauskas, ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius, 
seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, bei krašto apsau
gos užsienio reikalų, vidaus 
reikalų, pramonės ir preky
bos ministerial, seimo nacio
nalinio saugumo ir valstybės 
saugumo tarnybos vadovai.

Buvo nagrinėjamos karinių 
reikmenų gamybos galimybės 
Lietuvoje ir nutarta sudaryti 
specialistų darbo grupę ištir
ti šį klausimą. Nuspręsta vi
sus gamybos klausimus derinti 
su Latvija ir Estija. Taip pat 
buvo aptartos Lietuvos kariuo
menės karinių oro pajėgų plė
tojimo perspektyvos ir oro erd
vės kontrolės reikalai.

Karinio tranzito klausimas
ELTOS žiniomis, vasario 

18 d. seimo narys Virgilijus 
Bulovas, vadovas darbo gru
pės deryboms su NVS šalimis, 
pranešė, kad jokių slaptų de
rybų dėl Rusijos karinio tran
zito per Lietuvą nebuvo. Jis 
pasakė, kad Lietuvos atsakin
gos tarnybos kontroliuoja vi
są Rusijos transportą per Lie
tuvą, ir kad daugiau karinių 
krovinių keliauja iš Kalinin- 
grado-Karaliaučiaus srities j 
Rusiją negu atvirkščiai. Jo 
manymu, tai ženklas, Kara
liaučiaus srities administra
cijos vadovo patvirtintas, jog 
prasideda tos srities demili- 
tarizavimo programa.

Vasario 23 d. trys Rusijos 
kariniai geležinkelio sąsta
tai iš Vokietijos ir Karaliau
čiaus srities buvo sustabdyti 
Lietuvoje, nes neturėjo leidi
mų. Jiems buvo leidžiama to
liau važiuoti, tik gavus atitin
kamą informaciją iš Maskvos.

Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos valdyba teigia, 
jog reikalinga nustatyti uni
versalias tarptautinio tran
zito sąlygas savo sprendimu, 
o nepasirašyti specifinių su
sitarimų su Rusija, kad nebū
tų įteisinti Rusijos strategi
nių interesų gynimo objektai 
Lietuvoje.

Naujas seimo statutas
Kovo 1 d. įsigalios naujas 

seimo statutas, priimtas praė
jusioje seimo sesijoje. Statu
te apibrėžiamos Lietuvos pre
zidento funkcijos bei apkaltos 
procedūra ir sustiprinamas 
seimo komitetų vaidmuo, pra
neša ELTA. Taip pat žiemos 
sesijoje pradėtos svarstyti sa
vivaldos ir administracinio 
padalinimo reformos, ir pa
skirtas Rezistencijos ir geno
cido tyrimo centro vadovas 
(V. Skuodis). Kovo 10 d. pra
sidedančiai pavasario sesi
jai, seimo pirmininko Juršė
no teigimu, palikta patvirtin
ti konstitucinių įstatymų są
rašą, vyriausybės įstatymą ir 
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priimti nepaprastos padėties, 
alkoholio kontrolės ir kitus 
įstatymus.

Jis taip pat pranešė, kad 
seime šiuo laiku yra 8 parti
jos: LDDP turi 72 narius, Tė
vynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) — 24, Krikščionių 
demokratų partija — 11, So
cialdemokratų partija — 6, Po
litinių kalinių ir tremtinių 
laisvės partija — 5, lenkai — 
4, kitos dvi partijos — po 3 na
rius. Yra 11 parlamentarų, ne
priklausančių jokioms frakci
joms.

Tėvynės sąjungos konferencija
Vasario 19 d. Vilniuje įvyko 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) konferencija, 
praneša ELTA. Buvo svarsto
ma Lietuvos ekonominė ir po
litinė padėtis. Pranešimus 
padarė TS pirmininkas Vytau
tas Landsbergis ir valdybos 
pirmininkas Gediminas Vag
norius. Taip pat buvo nagri
nėjama ūkio krizė ir teisėtu
mo gynimas.

Suvažiavime konstatuota, 
jog gamyba ir pragyvenimas 
Lietuvoje smunka dėl LDDP 
valdžios korupcijos. Išreikš
ta bendra nuomonė, kad užsie
nio prekyba, gamybos atnauji
nimas, smulkus bei vidutinis 
verslas ir ūkininkai varžomi, 
o monopoliams ir kai kuriems 
bankams yra pataikaujama.

Buvo aptarti Tėvynės sąjun
gos struktūros ir tolimesnės 
veiklos klausimai bei pradė
ta ruoštis artėjantiems savi
valdybių rinkimams.

Naujas “Lietuvos aido” 
redaktorius

“Lietuvos aido” vyriausias 
redaktorius ir LA akcinės 
bendrovės valdybos pirminin
kas Saulius Stoma buvo atleis
tas iš pareigų vasario 11 d., 
pranešė “Lietuvos rytas” ir 
“Amžius”. Stebėtojų taryba 
pašalinusi S. Stomą dėl pro
fesinių ir finansinių priežas
čių. Ji taipogi pardavė 21% 
“LA” akcijų savaitraščiui 
“Šiaurės atėnai”. Jo vietą per
ėmė “ŠA” redaktorius, seimo 
ir Tėvynės sąjungos narys Sau
lius Šaltenis. Jo teigimu, laik
raštis netaps partiniu. Buvęs 
rdaktorius S. Stoma tikisi dar 
pasilikti atsakingose pareigo
se “LA” redakcijoje ir kad ko
vo 11 d. akcininkų susirinki
mas gali padarytus sprendi
mus pakeisti.

Diplomatiniai priėmimai 
JAV-se

Vasario 16 proga Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone įvyko 
diplomatinis priėmimas. Gau
siai susirinkusius svečius svei
kino ambasadorius A. Eidin
tas ir, Lietuvos prezidento 
įpareigotas, įteikė Vyčio kry
žiaus 4-ojo laipsnio ordinus 
JAV gyvenantiems lietuviams: 
Elenai Armonienei, Domui 
Krivickui ir Antanui Vaiva-

(Nukelta į 3-čię psl.)
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Palaidoti trys kunigai

Malda prieš paskaitą dabartinėje Vilniaus kunigų seminarijoje sujos rektoriumi mons. K. VASILIAUSKU
Nuotr. E. Skipario

Išėjo kareiviai, atėjo klierikai
Jau veikia Vilniaus kunigų seminarija - trečioji dabartinėje Lietuvoje

PRISIMINIMAS

1994 m. kovo 7 d. sueina 10 metų, kai mirė
a.a. LIUDVIKAS BORUSAS.

Mišias atnašaus kun. J. Liauba, OFM, Hamiltono Aušros 
Vartų šventovėje š.m. kovo 7, pirmadienį, 9 vai, ryto.

Draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti ir prisiminti 
velionį maldose.

Žmona Marija ir vaikai -
Algimantas, Danutė, Roma su šeima

1994 m. vasario 14 d. Lietu
voje buvo palaidoti trys kuni
gai: Jonas Žvinys, Alfonsas 
Šatas (Kaišiadorių vyskupi
jos), Stanislovas Ilinčius (Tel
šių vyskupijos).

Velionis kun. Jonas Žvinys 
gimė 1901 m. ir augo netoli Mo
lėtų, Altapolio kaime, ūkinin
ko šeimoje. Pradžios mokslus 
ėjo rusiškoje Molėtų pradžios 
mokykloje, vėliau mokėsi- lie
tuviškoje Vilniaus šešiame
tėje vyrų mokykloje. 1919 m., 
kaip pats velionis pasakodavo, 
nusprendė eiti į savanorius, 
ginti Lietuvos nuo bolševikų. 
Pasimokęs Kauno karo mokyk
loje pateko į frontų prie Drus
kininkų, Varėnos. Vėliau ka
riavo su lenkais prie Širvin
tų ir Ukmergės.

Per vieną mūšį pats sau pa
sakė: “Jau iki valiai prisižiū
rėjau to karo. Jei liksiu gyvas, 
pasišvęsiu Dievui”. 1926 m. 
Vilniuje pabaigęs paskutinius 
gimnazijos metus, įstojo į Kau
no kunigų seminariją, 1930 m. 
gavo kunigo šventimus. Kuni
gavo įvairiose Kaišiadorių 
vyskupijos parapijose.

Antrojo pasaulinio karo pra
džią sutiko būdamas Dubin
gių klebonu. Tada su vietos 
mokytoju ir eiguliu suorgani
zavo apie 30 žmonių būrį. Ga
vę ginklų iš besitraukiančių 
bolševikų, bandė įvesti lietu
višką savivaldą Molėtuose. 
Atėjusi okupacinė vokiečių 
valdžia savivaldai nepritarė...

1947 m. kun. J. Žvinys buvo 
apkaltintas ginkluotos pasi
priešinimo grupės “Žaliasis 
velnias” subūrimu ir vadova
vimu jai. Nors Lukiškių ka
lėjime tardomas ir neprisipa
žino, vis tiek turėjo iškeliau
ti gyvuliniu vagonu tremties 
keliais. Tremtį praleido Vor
kutoje, Intoje, Abezėje.

1990 m. pradžioje, kai Lietu
voje lankėsi Gorbačiovas, duo
damas interview ir pranašau
damas Lietuvos ateitį, kun. 
J. Žvinys, tuometinis Vilniaus 
Šv. Arkangelo Rapolo švento
vės rezidentas, jį kalbinusiam 
žurnalistui pareiškė: “Matai, 
mano mielas, protu, širdimi, 
žodžiais ieškom teisybės ir 
tiesos. Ar šitai pas velnią 
rasi? Velnias lieka velniu, 
nors ir angelo sparnais. Man 

Iš politinių studijų savaitgalio Los Angeles mieste. Viršuje: poetas B. BRAZDŽIONIS, prie stalo - V. GEDGAU- 
DIENė ir V.MACIŪNAS; apačioje: svarstybose kalba adv. Ž BRINKIENĖ, prie stalo - kun. A. VOLSKIS, A. RAU- 
LINAITIS, dr. A. KANAUKA, I. MEDŽIUKAS, J. KOJELIS

atrodo, mūsų laukia ilgas kry
žiaus kelias. Nereikia jėgos 
naudoti. Reikia pasikliauti 
Dievo pagalba. O mums visiems 
būtina vienybė. Be jos laisvės 
nematau...”

Po gedulinių Mišių Molėtų 
šventovėje kun. Jonas Žvinys 
palaidotas Molėtų šventoriuje.

1993 m. pabaigoje pasirodė 
knyga “Kunigas Jonas Žvinys. 
Mano gyvenimo užrašai”. “Nau
jasis dienovidis” 1994 m. 6 nr. 
rašo:

“Vilniuje gyvena, Šv. Rapolo 
bažnyčioje Dievui ir žmonėms 
tarnauja altarista kunigas Jo
nas Žvinys. Tradicinė soviet
mečiui šio žmogaus biografija: 
kunigaudamas savo pareigas 
sumaniai derino su tautine ir 
kultūrine veikla, per pirmąjį 
bolševikmetį ir karo metais 
įsijungė į rezistencinį judė
jimą. 1947 m. kun. J. Žvinys su
imtas, pateko į lagerius, 1956 
m. amnestuotas; grįžęs į Tėvy
nę paskirtas Perlojos klebo
nu, bet iš ten išvarytas be tei
sės gauti kitą parapiją, nes 
atisisakė bendradarbiauti 
su KGB.

“Minties” leidykla praėjusių 
metų pabaigoje išleido jo at
siminimų knygą “Mano gyveni
mo užrašai” (spaudai paren
gė S. Masionis, dailininkas 
D. Paškevičius; išspausdino 
“Spindulys” 6000 egz. tiražu).

Atsiminimai apima 1918- 
1982 metus, turiningą, drama
tišką Lietuvos ir kunigo gyve
nimą. Pasakojama vaizdžiai, 
konkrečiai, glausta fraze, nu
spalvinta molėtiškių šnekta.”

Kaišiadorių vyskupijos kuri
ja pranešė, kad Kaltinėnuose 
mirė kun. Alfonsas Šatas. Ve
lionis gimė 1908 m. Ateinan
čiais metais būtų šventęs 60 
metų kunigystės sukaktį. Vasa
rio 14 d. kun. A. Šatas palai
dotas Nemaniūnų šventoriuje.

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius telegrama pranešė, 
jog vasario 10 d. mirė Kuršėnų 
garbės klebonas ir dekanas 
kun. Stanislovas Ilinčius. Ve
lionis gimė 1917 m. 1990 m. at
šventė savo kunigystės 50-ties 
metų sukaktį. Vasario 14 d. 
kunigą Stanislovą Ilinčių pa
laidojo jo paskutinės darbo 
vietos - Kuršėnų bažnyčios 
šventoriuje. Inf.

G. GUSTAITĖ, Vilnius

Gyvybę seminarijai po be
veik 50 metų pertraukos įkvė
pė Vilniaus arkivyskupo met
ropolito Audriaus Juozo Bač- 
kio bei vyskupo Juozo Tunai
čio dekretas, pasirašytas 1993 
m. liepos 16 d. Jame viliama
si, kad, Dievui padedant, semi
narijoje bus “ugdomi uolūs at
gimstančios Lietuvos Bažny
čios ir tautos apaštalai”.

Atnaujintos mokyklos rekto
rium paskirtas Vilniaus kated
ros klebonas mons. Kazimie
ras Vasiliauskas. Dėstytojais 
numatyti kun. prof. Antanas 
Paškus, šv. Rašto specialistas, 
prof. Antanas Rubšys (abu iš 
JAV), trys jauni kunigai iš Ro
mos su mokslo laipsniais.

Savo auklėjimo programoje 
seminarija ketina laikytis Va
tikano II suvažiavimo doku
mentų dvasios. O jose skelbia
ma: “Trokštamasis visos Baž
nyčios atsinaujinimas didele 
dalimi priklauso nuo kunigų 
darbo, kurį gaivina Kristaus 
dvasia”. Toliau pabrėžiama, 
kad seminarijos privalo siek
ti išugdyti kandidatus tikrais 
sielos ganytojais”.

Rektoriaus kalba parodė, 
kaip bus stengiamasi sielos 
ganytojus ugdyti Vilniuje. 
Rektorius sustojo prie ku
nigystės pradžių pradžios - 
apaštalų, Kristaus laikų, kai 
Išganytojas mokė ne tik žo
džiu, bet ir pavyzdžiu. Nuo to 
meto per šimtmečius susiklos
tė patirtis: kur bebūtų moko
ma - katedrų mokyklose, uni
versitetuose - klierikų paren
gime atsižvelgiama į dvi vie-

Vertybės, kurias...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

lietuvių tauta turi ginti” bu
vo išklausyta su didžiausiu 
susikaupimu. Jis atkreipė vi
sų dėmesį į vertybes, išvardin
tas Indonezijos konstitucijo
je, o tos pagrindinės vertybės 
apima Dievą, demokratiją, hu
maniškumą, teisingumą, vie
nybę. Jo noras buvo, kad lietu
viai irgi šias vetybes įsisavin
tų, siekdami savo tautai gero
vės ir laimingos krašto atei
ties. Klausytojai paskaitinin
kui sukėlė dideles ovacijas.

Iš paskaitininkų pareikštų 
minčių, taip pat iš kitų diskusi
jų dalyvių buvo padarytos iš
vados, kurias perskaitė J. Ko
jelis. Tos išvados bus pasiųs
tos spaudai ir kitoms institu
cijoms, kurias jos liečia.

Užbaigos žodį taip pat tarė 
J. Kojelis, kuris yra LFB Los 
Angeles sambūrio pirminin
kas. Jis dėkojo paskaitinin
kams ir visiems gausiai atsi
lankiusiems į šias svarstybas.

Susidomėjimas studijomis 
buvo didelis, nes per abi die
nas atsilankė apie pustrečio 
šimto žmonių. Daugelis kėlė 
klausimus, dalyvavo diskusi
jose. 

nodai svarbias mokymo puses, 
į dvasinį ir intelektualinį auk
lėjimą. Iškėlė rektorius taip 
pat atrankos, griežtos atran
kos būtinybę, “net jeigu ir ap
gailėtinai trūktų kunigų”; “Ku
nigas turi būti panašus į Jė
zų Kristų”. Išskaičiavo ilgą, 
net 14-os dorybių sąrašą. Štai 
jos: sąžiningumas, garbingu
mas, darbštumas, teisingumas, 
atsakomybė, dvasinė pusiaus
vyra, romumas, atvirumas... 
Pabaigoje iškeliamas idealo 
vaizdinys: jūs privalote būti 
meile ir šventumu liepsnojan
tis žiburys.

O kaip nuoširdžiai, su kokia 
viltimi pasitinkami atėjusieji, 
kiek daug iš jų tikimasi. “Mes 
tikime, kad Jūs (...) savo jau
na, tauria širdim suvokėte re
liginių vertybių grožį ir įtikė
jote, kad šiandien mūsų tautos 
pavargusiai ir žaizdotai sielai 
(...) atgimti gali padėti tik dva
sios milžinai”. Taigi, tik dva
sios milžinai, kunigas turi bū
ti panašus į Jėzų Kristų...

Kokie dideli reikalavimai! 
Kaip aukštai pakelta kartelė! 
Štai tuo tarpu įveikę ją, 22 Vil
niaus kunigų seminarijos auk
lėtiniai: Aleksandravičius Po
vilas, Augustinavičius Justas, 
Balčius Vidas, Barščiauskas 
Simonas, Bortinkas Albertas, 
Dovda Miroslavas, Joknys Arū
nas, Guja Stanislovas, Franc- 
kevič Francišek, Luneckas 
Valdas, Mačiulis Jonas, Meš
kėnas Valdas, Mitkevičius 
Arūnas, Ostrauskas Stanislo
vas, Platonov Aleksandr, Pa
liulis Povilas, Sinkevič Ves- 
lov, Šalaševičius Robertas, 
Ulčiukevič Voldemaras, Va- 
buolas Žydrūnas, Vaickūnas 
Algis, Zovė Paulius. Jie - lie
tuviai, lenkai, rusai, - toks 
prasmingas Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės tikybinio 
sutarimo, visuomenės sugyve
nimo atspindys. Jie įveikė kar
telę dabar, XX š. pabaigoje. 
Bet kaip bus ateityje? Ar iš
liks ji nepajudinta, nenumes- 
ta?.

“Aikštelė” skrydžiui tuo tar
pu paskirta Antakalnyje, buv. 
trinitorių vienuolyne, iš kur 
neseniai išėjo paskutinis ka
reivis. Spaudos liudijimu, pa
likimas sunkus, akis badyte ba
do: “Socializmo mūsų krašte 
apstu, tačiau tokios jo oazės 
kaip šis objektas (...) reikia 
paieškoti. Darbininkų lyg ir 
nemažai, tačiau darbo nematy
ti”. Toliau išskaičiuojama, 
stebimasi, viliamasi: supuvu
sios perdangos, niekam tiku
sios inžinerinės komunikaci
jos, prišiukšlinta, užversta, 
kol kas sunku įsivaizduoti čia 
virtuvę, biblioteką, gyvenamą
jį kambarį, rektoriaus kabi
netą. Dykvietė. .*. Bet joje 22 
kunigystei apsisprendę jauni 
vyrai, katalikiškos tradicijos, 
seminarijos istorija.

Istorija ilga, įvairi, neatski
riama nuo pačios valstybės, vi
suomenės istorijos. Pradžią 
mokyklai davė, teisinį, eko
nominį pamatą paklojo 1583 m. 
sausio 11 d. aktas, pasirašytas 
Vilniaus vyskupo Jurgio Rad
vilos; vėliau aktą patvirtino 
karalius Steponas Batoras. 
(Tam vengrui mūsų kultūros 

istorijoje buvo lemta suvai
dinti ne kievienam karaliui 
pasitaikantį vaidmenį: kiek 
ankstėliau, 1579-aisiais, jis 
pasirašė Vilniaus universite
to įsteigimo privilegiją). Nuo 
vyskupo Jurgio akto per ketu
ris šimtus metų seminarijos 
veikla ėjo ne visuomet lygiai, 
dailiai, sklandžiai. Ji trūkčio
jo, krūpčiojo nuo uždarymų, 
kilnojimų iš vietos į vietą, ki
tokių sukrėtimų.

Mūsų šimtmetyje ne pasku
tinį kartą ją uždarė vokiečiai - 
1942 m. kovo 3 d. Tuomet buvo 
suimta 15 profesorių, dėstyto
jų ir 56 klierikai. Vis dėlto ar
kivyskupo Mečislovo Reinio 
pastangomis mokyklą pavyko 
atidaryti tų pačių metų rude
nį benediktinių vienuolyne 
prie Šv. Mykolo šventovės. Ka
ro bangai nusiritant į Vaka
rus, 1944 m. buvo įšventinti 
keturi auklėtiniai, tarp jų — 
dabartinis atnaujintos mokyk
los rektorius. Prisimindamas 
aną tolimą pavasarį, jis tebe- 
dėkoja likimui, kad į kunigus 
jį įšventino arkivyskupas Me
čislovas Reinys, o į dijakonus - 
arkivyskupas Teofilius Matu
lionis. Abu mokė: nebijokite 
eiti kančios keliu... Lietuvą 
okupavus kitam atėjūnui, se
minarija vėl buvo uždaryta jau 
ilgam - beveik pusei šimtme
čio.

Atnaujinta seminarija, kaip 
minėta, veikia po trinitorių 
vienuolyno stogu. O trinito
riai, vadinamieji išpirkimo 
broliai, kadaise gelbėjo be
laisvius, patekusius į musul
monų (turkų, totorių) rankas. 
Vilniuje jie turi taip pat se
ną gražią istoriją. Į Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės sos
tinę juos pakvietė Jonas Kazi
mieras Sapiega 1693 m., davė 
jiems žemės anuomet toli už 
miesto, bet netoli nuostabio
sios Šv. Petro ir Povilo šven
tovės, pastatytos kito didiko - 
Mykolo Kazimiero Paco. Jos 
kaimynystėje 1694 m. trinito
riai ir pradėjo statyti savo 
šventovę. Pasikeitė ir jų veik
la mūsų krašte: jie ėmėsi gai- 
lestingmo, šalpos, globos darbų.

Tad seminarijos atnaujini
mo metai (1993) sutampa su 
dviem neeilinėm, didelėm tri
nitorių istorijos datom: 300 
metų sukaktim nuo jų pakvie
timo į Vilnių (1693), taip pat 
300 metų nuo šventovės staty
bos pradžios (1694). Bet už is
torinių datų sutapimą ar nela- 
biau minėtinas, linkėtinas bū
tų seminarijai Antakalnio bro
lių veiklos - gailestingumo, 
šalpos, globos - dvasios perė
mimas, moralinis įpareigoji
mas? Kur seminarija bebūtų 
(kalbama apie sugrąžinimą 
Vilniaus vidury esančių kar
melitų vienuolyno su Šv. Jur
gio šventove, statytų XVI š. 
Barboros Radvilaitės tėvo Jur
gio Radvilos), jos auklėtiniams 
norėtųsi palinkėti nenumesti, 
neišjudinti aukštai pakeltos 
kartelės, kad pirmos laidos 
auklėtiniai visi, nuo Povilo 
iki Pauliaus, kiekvienas ga
lėtų ramiai pasakyti: iškovo
jau gerą kovą, baigiau bėgimą, 
išlaikiau tikėjimą.. . (2 Tim,
4,7-8.)

AfA 
VLADUI SONDAI

mirus, 

žmoną ELZBIETĄ, sūnų RIMVYDĄ su šeima ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Sporto klubas “Vytis"

AfA 
STASEI ŠIMKIENEI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą jos sūnums - ROMUI ir 
JURGIUI bei visiems jos vaikaičiams ir kartu su 
jais liūdime -

Ipolitas Tauteras ir dukterys

AfA 
VINCUI MIŠKINIUI

mirus vasario 15 d. Lietuvoje,
žmonai SOFIJAI, dukrai JOVITAI MAKSIMAVIČIENEI, 
sūnui VINCUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
bei kartu liūdime-

A. G. Morrison
B. F. Kasperavičių šeima

Brangioji BIRUTE ir JONAI, 

mylimos motinėlės ir uošvės 
a.a. ONOS ŠUKIENĖS 

netekus, dalinamės Jūsų skausmu.

Sunny Hill Floridoje draugai -

A. D. Arlauskai
A. G. Čekauskai
J. O. Peleckiai

J. S. Ratnikai
J. A. Vyšniauskai
J. V. Zubavičiai

PADĖKA
AfA 

ALEKSUI PAULIUI
mirus 1993 m. gruodžio 19 d. Hamiltone, 

nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
J. Liaubai, OFM, už Rožinio maldas bei Mišias šventovėje.

Nuoširdus ačiū vyrų chorui “Aras” už gražų giedojimą 
Mišių metu; visiems už užprašytas Mišias, aukas Tautos 
fondui, Pagalba Lietuvos vaikams fondui, pareikštas užuo
jautas žodžiu bei raštu.

Dėkojame tėvelio draugams, lankiusiems jį ligoninėje 
bei visiems, kurie atėjo palydėti įamžino poilsio vietą.

Duktė Daina ir vaikaitė Meaghan

AfA 
ONAI ŠUKIENEI

Sibiro tremtinei, iškeliavus amžinybėn, 

melsdami mirusiajai dangaus malonių, jos myli
moms dukroms-JOANAI ZUBRICKIENEI, BIRU
TEI MATULIONIENEI, seseriai REGINAI JURKŪ- 
NIENEI ir jų šeimoms, giminėms čia ir Lietuvoje bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą, kartu liūdime 

ir prašome visiems Aukščiausiojo globos -

BRANGIAM BROLIUI IR DĖDEI

AfA
JONUI SIVICKUI

Lietuvoje mirus,
seserį KAZĘ MANKAUSKIENĘ, dukterėčias - BIRUTĘ 
SADAUSKIENĘ, ALDONĄ FALIKAUSKIENĘ su šei
momis, gimines JAV-bėse ir Lietuvoje giliai užjaučiu -

Stasys Matulionis

K. J. Dervaičiai
M. A. Gverzdžiai
V. J. Liangai
E. A. Kuraičiai
S. J. Sendžikai
Z. Staugaitienė
I. Tauteras

V. J. Žemaičiai
O. A. Pamataičiai
A. Kriščiūnienė
O. P. Meškauskai
K. K. Stankai
A. Šetikienė
J. J. Šarūnai
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Artimo meilei nėra sienų

Daug ką slepia archyvai
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Perskaičius “TŽ” Kęstučio 
Lakicko straipsnį apie KGB 
archyvų paslaptis, buvau gi
liai sukrėsta jo A. Vanago Ra
manausko kančių aprašymu, 
panaudojant autentišką ištrau
ką iš “slaptojo akto”. Tai bai
siausias žmogaus nežmonišku
mo žmogui įrodymas. Neveltui 
sakoma, kad “homo homini lu
pus ėst” (žmogus žmogui yra vil
kas). Savo viešnagės Lietuvo
je metu turėjau garbę susipa
žinti su didžiojo laisvės kovo
tojo ir kankinio našle. Bandau 
įsivaizduoti, ką ji turėjo išgy
venti, patyrusi apie savo myli
mo vyro pragariškas kančias. 
Tinkamų paguodos žodžių jo
kioje kalboje nėra, kaip nėra 
jokio pateisinimo tokiems žvė
riškiems veiksmams.

Ištraukoje aiškėja, kad net 
ir Hipokrato priesaiką davę 
gydytojai tegalėjo savo para
šais patvirtinti, kad “tardymas 
bus galimas, sėkmingai gydant, 
po 2 ar 3 savaičių...” Kitaip 
sakant, jie buvo įpareigoti pa
ruošti pacientą tolimesniam 
“sėkmingam” kankinimui, ku
ris taip “nekaltai” pavadin
tas “tardymu”.

Toji ištrauka yra tik mažytė I

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dai už Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą.

Buvo pažymėti ir JAV kon
greso bibliotekos darbuoto
jai, daug padėję buvusios 
Aukščiausiosios tarybos ir 
dabartinio seimo tarnauto
jams pertvarkyti savo veiklą. 
Aktyviausiems talkininkams 
buvo įteikti seimo pirminin
ko padėkos raštai.

Priėmime dalyvavo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės ir JAV 
lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkai Bronius 
Nainys ir Vytautas Maciūnas, 
ALTo ir kitų lietuvių išeivi
jos organizacijų atstovai, aukš
ti valstybės departamento ir 

Kas išeiviams svarbiausia?
Lietuvių fronto bičiulių sambūris Los Angeles mieste š.m. 

sausio 29-30 d.d., suorganizavo 26-jį politinių studijų savaitgalį. 
Organizatoriai bandė patirti nuomones Lietuvos vidaus ir už
sienio politikos bei išeiviją liečiančiais klausimais. Per dvi 
dienas išdalyta 270 anketų, iš kurių 104 grįžo su atsakymais.
Atsakymų duomenys: Labai Svarbu

svarbu
Dėti pastangas, kad KGB archyvai išliktų buvusių

politinių kalinių ir tremtinių kontrolėje........................ 76% 16%
Raginti JAV vyriausybę remti Lietuvos priėmimą

į NATO organizaciją................. ..........................................80% 15%
Grąžinti buvusius kalinius ir tremtinius iš Sibiro..............  61% 32%
PLB įstaigos vedėjui Vilniuje pripažinti ministerio teises.... 16% 29%
Remti Lietuvoje sau artimas politines partijas ..................  16% 56%
Vesti akciją per JAV kongresą, kad būtų demilitarizuota

Karaliaučiaus sritis ............................................................79% 18%
Rūpintis išeiviams - kitų valstybių piliečiams grąžinti

Lietuvos pilietybę................................................................ 39% 33%
Ruošti lietuvių tautą ginkluotam pasipriešinimui ir

pasyviai rezistencijai..........................................................47% 35%
Išrūpinti įstatyminę teisę išeiviams Lietuvos seime

turėti du savo atstovus........................................................26% 33%
Įtaigoti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadovybę

nesiaurinti kunigams politinių teisių ............................ 31% 38%
Vesti akciją, kad rusų kariuomenė skubiai būtų išvesta

iš Estijos ir Latvijos ...........................................................  84% 13%
Priimti griežtus įstatymus mafijai ir reketui Lietuvoje

tramdyti .................................................................................94% 4%
Paskubinti Lietuvoje likusio turto išeiviams grąžinimą....27% 35%
Pašalinti kliūtis nuolatiniam apsigyvenimui grįžusiems

išeiviams Lietuvoje įsipilietinti............... .......................43% 49%
Demokratinius įgūdžius Lietuvoje ugdyti “iš apačios”-

savivaldybėse ................................................................. 46% 44%
Lietuvių fondas finansuoja išeivių literatūros leidimą

Lietuvoje ............................................................................... 13% 46%

nuotrupa to siaubo, kuris pen
kis dešimtmečius terorizavo 
Lietuvą. Taip pat reikia pripa
žinti, jog Lietuvos partizanai 
suvaidino nepaprastai reikš
mingą vaidmenį, net nenujaus
dami, kad jų veikla ir aukos 
prisidės prie būsimos Lietuvos 
trapios laisvės užtikrinimo, 
nors patys nepajėgė jos išsi
kovoti.

Birštono konferencijos metu 
vienas kalbėtojas logiškai aiš
kino, kodėl Lietuvoje esama žy
miai mažiau rusų kolonistų ne
gu kitose dviejose Baltijos res
publikose. Priežastis: rusai... 
bijojo partizanų. Dabar jau ži
nome, kokį didelį spaudimą 
Rusija daro į Estiją ir Latviją, 
viešai tarptautinėje plotmėje 
sklebdama ir tvirtindama, kad 
jose “persekiojamos” rusų tau
tybės mažumos, pažeidžiamos 
jų asmens teisės ir t.t. Bet Lie
tuvai tokių priekaištų nedaro.

Ilgus dešimtmečius žydai la
bai sėkmingai neleidžia pa
sauliui užmiršti jiems Hitle
rio padarytos skriaudos, gau
na kompensacijas, vis dar tebe
ieško kaltininkų, stato grandio
zinius filmus, leidžia knygas. 
Turėtume iš jų imti pavyzdį ir 
pasauliui skelbti, kad sovieti
nis teroras nesiskyrė nuo hitle- 

kitų JAV valdžios instituci
jų pareigūnai, trylika įvai
rių Europos kraštų ambasado
rių, įvarių kraštų reikalų pa
tikėtiniai, kiti užsienio vals
tybių diplomatinio korpuso 
nariai ir daug kitų svečių.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis taip pat 
buvo paminėta specialiu am
basadoriaus A. Simučio pri
ėmimu JT rūmuose diplomati
niam korpusui ir kviestiems 
lietuviams svečiams. Dalyva
vo apie 300 svečių, jų tarpe 
daugiau nei 70 ambasadorių 
iš Europos ir kitų kontinen
tų, diplomatų bei JT sekreto
riato pareigūnų, su kuriais 
misijai tenka bendradarbiau
ti. RSJ 

riškojo, tik buvo sėkmingiau 
nuslėptas, prisidengus “sąjun
gininkų” skraiste.

Pavykus atgauti KGB archy
vus, juos reikia pavesti pati
kimiems asmenims, kurių pra
eitis būtų ištyrinėta, ir pakvies
ti į talką išeivijos teisininkus, 
kad nedingtų jokia archyvinės 
medžiagos dalelė ir kad kaltie
ji neišvengtų teisingumo.

Siaubingi kankinimų aprašy
mai privalo būti išversti į vi
sas populiarias pasaulio kal
bas, kaip tai buvo daroma su 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika”, juos platinti, skleis
ti ir siuntinėti ambasadoms, 
didžiosios spaudos redakci
joms, knygų recenzentams ir 
t.t. Ypač svarbu, kad prie ar
chyvų neprieitų asmenys, ku
rių rankos yra suterštos lie
tuvišku krauju. Ne vien Lietu
voje esantys “slapukai” būtų iš
aiškinti ir patraukti atsako
mybėn, bet taip pat paaiškėtų 
ir išeivijoje buvę KGB bendra
darbiai. Ieškant pateisinančių 
aplinkybių, nėra abejonės, kad 
sumanaus šantažo būdu KGB 
agentams pavyko suvilioti ir 
kai kuriuos nekaltus išeivius, 
nes “savanoriško” bendradar
biavimo įsivaizduoti neįma
noma. Gal jiems pavyktų iš
vengti bausmių, nors viešas 
jų veiklos paskelbimas būtų 
pakankama bausmė ir atgaila. 
Prieš beveik dvi dešimtis me
tų uždarame būrelyje vienas 
asmuo savo svečiams prasita
rė apie vieną intymų savo gyve
nimo įvykį su prašymu to nie
kam nesakyti. Artimoje aplin
koje gandas nesklido, bet ne
trukus slaptais keliais buvo 
patirta, kad toji žinutė pasie
kė Lietuvą.

Turime daug vertingų ir įdo
mių atsiminimų knygų, kuriose 
nestinga ir literatūrinių po
lėkių, bet autentiška KGB ar
chyvų medžiaga privalo juo la
biau išvysti dienos šviesą. 
Įdomu, kaip prie “slaptų” šal
tinių priėjo K. Lakickas. Gal 
jam yra prieinami ir kiti do
kumentai? “TŽ” skaitytojai 
turėtų atkreipti dėmesį į jo 
straipsnį ir kelti balsą, kad 
KGB archyvų duomenys, būtų 
paskeblti su visomis pavardė
mis ir faktais. Tai būtų paslau
ga ir teisingumui, ir Lietuvos 
istorijos tiksliam nušvietimui.

METELIU ŠVENTOVĖ, konsekruota 1825 metais Nuotr. D. Meilūno

IRENA RAŠKEVIČIENĖ
Laimutė nesuprato, kad ji 

jau Lietuvoje - jai buvo tik aš- 
tuoni mėnesiai, kada tėvai, pra
ėję Sibiro tremtinių kelius, 
parsivežė ją į Tėvynę. Tik pa
augusi sužinojo, kad jos tėve
liai buvo raudonųjų okupantų 
prievarta išvežti gyvuliniuo
se vagonuose į žiaurią vergiją.

Grįžę pradėjo naują gyveni
mą. Gavę darbus, stengėsi, kiek 
išgalėdami, dorai užauginti 
vaikus, skiepijo jų širdyse pa
čias geriausias žmogiškas sa
vybes.

Visi trys vaikai pasiekė aukš
tuosius mokslus. Laimutė bai
gė pirmoji. Ji įsigijo Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulte
to ekskursijos vadovės specia
lybę ir gavo darbą Panevėžyje. 
Vėliau ištekėjo ir tapo moti
na - susilaukė sūnaus Domo.

Tėvai džiaugėsi vaikais, vai
kaičiais, ypač tada, kai visa 
darni šeima suvažiuodavo 
šventėms ar kokioms nors 
progoms pažymėti. Tačiau jų 
džiaugsmą pamažu ėmė tem
dyti atslinkdamas nelaimės 
šešėlis: Laimutė susirgo sun
kia liga ir jos inkstai nustojo 
veikti. Persodino inkstą, bet 
po penkerių metų jis vėl atsi
sakė veikti. Ėmė smarkiai kris
ti svoris, silpnėti kraujas. Lai
mutei neliko kito išgelbėjimo, 
kaip dar kartą persodinti inkstą.

1991 metų šv. Velykų dieną 
išsisprendė jos kritiškas liki
mas. Pas ją, sūnaus 10-ties me
tų gimtadienio proga, su sesu
te Violeta iš Vilniaus apsilan
kė norvegas Vidaras Bjerke- 
landas, kompiuterių specia
listas. Jis buvo atvažiavęs į 
Lietuvą tarptautinės pagalbos 
tikslais, asmeniškai padovano
jęs Lietuvos mokslų akademi
jai savo brangų kompiuterį, 
tebeviešėjo Vilniuje, dirbda
mas elektronikoje, ir jo padė
jėja bei vertėja buvo Violeta. 
Vidaras, susipažinęs su Lai
mute, be ilgų svarstymų pasi
siūlė jai padėti. Laimutės gy
vybė silpo dienomis. Vilniaus 
ligoninėje visos operacijos, 
bandymai paliko tik randus 
rankose, didelę žaizdą kojo
je, bet nieko nebegelbėjo.

Balandžio mėnesį, dar bū
nant ligoninėje, iš Norvegi
jos atskrido viltis: ruoštis at
vykimui. Nedelsiant buvo nu
siųsti Laimutės, jos mamos 
ir sesers imunologiniai tyri
mai. O gegužės mėnesį Vida
ras jau atvyko su dideliu, pa
togiu “Toyotos” automobiliu, 
kurį nemokamai paskolino au
tomobilio firma, pasiruošęs 
jas vežti į Norvegiją.

Po trijų dienų Laimutė su 
mama jau buvo Oslo Rikshos- 
pital - Centrinėje ligoninėje 
ir tuoj pat buvo atliekami ty
rimai. Numatyta ir paskirta 
operacijos diena birželio pra
džioje. Tik dėl žaizdos kojo
je teko dar dvylika dienų gy
dytis, daryti vargingas hemo
dializes. Operaciją teko ati
dėti. Nors tokių operacijų nor
vegai patys laukia apie pusę 
metų, Laimutei pavyko - gavo 
paskyrimą liepos 2 d.

Dabar reikėjo tik laukti. Jas 
abi priglaudė Vidaro šeima, 

paskyrė dalį savo buto, su at
skirais patogumais, sodino su 
savo šeima prie valgomojo sta
lo. Jomis rūpinosi visi: Vidaro 
žmona, tėvai, broliai, sesuo. 
Laimutė su mama pasijuto jų 
šeimos narėmis. Mama, įpra
tusi triūsti namuose, talkinin
kavo namų ruošos darbuose, 
mezgė savo geradariams megz
tinius.

Atėjo operacijos diena. Lai
mutė, patyrusi Lietuvos var
gingas gydymosi sąlygas, be 
baimės važiavo į ligoninę. 
Ji tik rūpinosi savo mama. Ope
racija pavyko sėkmingai. Slau
ga buvo tokia nepaprasta, to
kia gera, kokios Laimutė nie
kada nematė. Naktį budėjo net 
kelios seselės: norvegė, suo
mė, anglė. Visos malonios, nuo
širdžios. Sekančią dieną jau 
bandė atsistoti. Mamai sekėsi 
gerai ir ji po penkių dienų pa
liko ligoninę, o Laimutei dar 
teko savaitę pabūti.

Vidaras, Laimutei grįžus iš 
ligoninės, išvežė mamą namo, 
bet ji liko, nes dar teko tris 
kartus per savaitę lankytis 
ligoninėje tyrimams.

Laimutei neužteko žodžių 
dėkingumui. Ji su Vidaru rašė 
padėkos laiškus norvegams, 
kurie aukojo pinigus operaci
jai. Nors operaciją chirurgai 
darė kaip dovaną - nemoka
mai ir poliklinika už patarna
vimus taip pat neėmė pinigų, 
tačiau kiekviena diena ligo
ninėje ir visos tyrimų bei gy
dymo procedūros labai bran
gios. Didelę dalį apmokėjo 
Vidaro šeima, kitą - aukotojai.

Išleisdami į Lietuvą, aprūpi
no brangiais vaistais, įdėda
mi daugiau, kad Laimutė par
vežtų ligoniams Lietuvoje. 
Atsisveikindama Laimutė vi
sa širdimi dėkojo norvegų gy
dytojams, sakydama, kad jie 
pagydė ne tik kūną, bet išva
davo iš jo nelaisvės sielą, do
vanojo jai ateitį.

Dabar Laimutė svajoja, kiek 
leis jos jėgos, padėti suartė
ti tautoms, padėti pažinti vie
ni kitus. Ji lankėsi Norvegi
joje tuo metu, kada Lietuvai 
buvo sunkiausios ir kritiškiau
sios dienos ir pajuto norvegų 
rūpestį, pagarbą lietuvių tau
tai. Tuo metu ta pati ligoninė 
kvietė operacijai vieną iš su
žeistų muitininkų. Laimutė bu
vo pirmoji pacientė iš Lietu
vos ir matė, kaip žodis, “Lie
tuva” atverdavo visų širdis.

Laimutė sugrįžo gyventi. Jos 
šeimoje padaugėjo artimųjų, 
svečiuojasi norvegai.

Tik nebeturi tėvelio. Praei
tų metų pavasarį, talkininkau
jant pas draugus, sustojo iš
varginta Sibiro kalėjimų, šei
mos rūpesčių širdis. Jo gyveni
mą sutrumpino dar viena skau
di žinia - mylimoji dukrelė 
Violeta susirgo sunkia, nepa
gydoma cukraus liga.

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).
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LAIMUTĖ BALTAKYTĖ-PABERŽIENĖ (dešinėje) su geradariu norvegu VI- 
DAR BJERKELAND ir su savo mama Norvegijoje. V. Bjerkeland garantavo 
200,000 kronų už Laimutės operaciją valstybinei Oslo ligoninei ir suorganizavo 
aukų rinkimą Nuotr. V. Tangerud’o iš norvegų laikraščio “Ovre”

Susirašinėjant su Lietuva
LEONAS BALTUŠIS

Susirašinėjimas su Lietuvos 
žmonėmis ima laiko, bet jauti 
moralinį pasitenkinimą, lyg 
kažką gero būtum padaręs. 
Žmonės ten yra labai nusivylę 
LDDP ir iš jos nieko gero ne
sitiki. Gaunu laiškus iš viso
kių Lietuvos vietų, bet jie visi 
labai pesimistiški.

Pusbrolio Vyt. Baltušio-Gi- 
rinio buvusi ryšininkė, kuri 
parūpindavo metrikų blankus 
ir tarybinius pasus, Sibiro 
tremtinė, mokytoja-pensinin- 
kė ir labai religinga moteris, 
atsiuntė ypatingai įdomų ir 
nuoširdų laišką. Jos vardą ir 
pavardę esu minėjęs aprašy
damas pusbrolį ir partizanus, 
tai dabar nutylėsiu. Tautiečių 
laiškuose jaučiamas netikru
mas ateitimi, o kai kurie jau 
ir visai neberašo. Cituoju:

“(...) Labai pergyvenau po 
rinkimų pirmų ir antrų — vi
sur laimėjo kairieji. Verkiau 
3 dienas. (...) Baisu pas mus: 
šaudo, plėšia, žudo, gaudo, re
ketuoja, muša, vagia, o ge
ria ... geria ... “Kauno aidas” 
išspausdino Jūsų dr. Lino Sid- 
rio straipsnį “Hierarchinė 
medicina”. Toje ligoninėje aš 
akis gydžiausi. Visus ten paži
nojau. Po akių vėl susirgau.
(...) Esu labai dėkinga už “Tė
viškės žiburius” — tai nuosta
bus laikraštis. Leonai, Jums ir 
visiems lietuviams linkiu:

Tegul džiaugsmo daina nenutyla 
šiais metais,

Tegul smulkmenos niekad

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 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.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

negraužia širdies.
Tegul didelės mintys ir užmojai 

platūs,
Jus, mielieji bičiuliai, kas dieną 

lydės.

Grįžkime prie dr. Lino Sid- 
rio straipsnio. Ši puiki mote
ris neteko vienos akies, o su 
kita irgi vos mato. Tai tuoj ga
lima matyti iš laiškų. Ar reika
lingi kokie nors komentarai? 
Bijo dėl Lietuvos ateities, 
skundžiasi, kad dr. K. Bobe
lis negeras lietuvis Lietuvai. 
Laiškas 4 psl., ir viso nepaci
tuosi. Nepaprastai nuoširdus 
ir pilnas meilės Lietuvai. At
siuntė ir šį eilėraštį, kurį pa
rašė Sibiro tremtinė N. Rim
kienė. Tai kaltinimas Lietuvos 
neo-komunistams.

, KSKP, LKP, LDDP nariams
Mums nereikia jūsų atgailos, 
Teatleidžia Motina — Tėvynė. 
Klaupkitės prieš žemę Lietuvos, 
Kurią daugsyk išdavėtpamynę!

Klaupkitės prieš kryžių pakeliuos, 
Kuri griovėte širdim aptemę, 
Ir ieškodami sau geresnės dalios, 
Dovanojotpriešui mūsų žemę.

Klaupkitės prieš kaulus tremtinių, 
Prieš Rainių miškelio siaubę nykų, 
Prieš klajones Lietuvos vaikų, 
Kur pasauly išblaškyti liko.

Klaupkitės ant miesto akmenų, 
Kur dar dega brolių kraujo žymės, 
Klaupkitės prieš neviltį dienų, 
Kurios buvo daug kam paskutinės.

Neįpratę niekam lenkt galvos 
Tiktai tyčiotis, įsakinėt ir teisti, 
Klaupkitės prieš žemę Lietuvos, 
Ji viena tegali jums atleisti.

Iš anketos atsakymų matyti, kad Los Angeles lietuviai la
biausiai susirūpinę KLB archyvais, Lietuvos priėmimu į NATO 
organizaciją, Karaliaučiaus srities demilitarizavimu ir tremtinių 
sugrąžinimu iš Sibiro į Lietuvą. K.

LIETUVOS INVESTICIJŲ AGENTŪRA
Generalinio direktoriaus postas

Lietuvos respublikos vyriausybė steigia naują AGENTŪRĄ užsienio investicijoms skatinti. Agentūros 
veikla padės įgyvendinti bendrą valstybės ekonomikos vystymo strategiją. Ekonomikos pertvarka Lie
tuvoje vykdoma sistemingai ir efektyviai privatizuojant valstybines įmones, kas yra ekonominės 
reformos pagrindinis tikslas. Investicijų skatinimo procedūra buvo sudaryta glaudžiai bendradar
biaujant su Europos bendrijos PHARE programa.
Naujoji Lietuvos investicijų agentūra bus savarankiška ir nepriklausoma organizacija, turinti savo 
valdybą, kurios nariais bus privataus ir valstybinio sektorių atstovai. Valdyba funkcionuos prie Eko
nomikos ministerijos.
Šiuo metu Ekonomikos ministerio nurodymu yra ieškoma kandidatūra Generalio direktoriaus postui 
užimti. Generalinis direktorius bus pagrindinis agentūros funkcijų vykdytojas, atsiskaitantis valdybai 
už savo veiklą. Jo pagrindinis uždavinys - kūrybiškai vadovauti darbui, siekiant tų svarbių valstybinių 
tikslų, kurie yra numatyti agentūros veiklos programoje.
Šioms pareigoms reikalingas asmuo, turintis patirtį verslo valdymo, finansų ir ūkinės veiklos srityje, 
geriausia - tarptautinėse verslo organizacijose. Kandidatas turėtų sugebėti nustatyti investitorių 
poreikius ir atverti jiems naujas galimybes, o taip pat imtis iniciatyvos sudaryti palankų klimatą 
užsienio investitoriams. Pagrindiniai reikalavimai Generalinio direktoriaus postui užimti yra šie:

- Universiteto arba kitos aukštosios mokyklos baigimo diplomas.
- Patyrimas verslo valdymo, finansų ir ūkinės veiklos srityje.
- Sugebėjimas laisvai bendrauti anglų kalba ir idealus lietuvių kalbos mokėjimas. Gerai būtų 

mokėti ir kitas kalbas.
- Mokėjimas bendrauti su žmonėmis.
- Sugebėjimas naudotis informacinėmis sistemomis.
- Amžius nuo 30 iki 60 metų.

Šiam pareigūnui bus mokamas geras atlyginimas, atitinkantis rinkos reikalavimus. Asmenų, šiuo metu 
dirbančių tarptautinėse organizacijose, ir norinčių antraeilėms pareigoms užimti Generalinio direk
toriaus postą, pareiškimai bus svarstomi atskirai.
Jeigu jus sudomintų šios pareigos Agentūroje, prašome iki kovo 31 d. fakstu atsiųsti pareiškimą ir deta
lią autobiografiją šiuo adresu:

Mr. A. Balkevičius, Chairman of the Board, c/o Aid Coordination Unit,
J. Tumo-Vaižganto 2, 2600 Vilnius, Republic of Lithuania.
FAX: 370 - 2 22 68 92.
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
’ KALBĖS LIETUVIŠKAI?

Lietuvių kalbos būrelius yra 
suorganizavęs rusiškas vaikų 
darželis Vilniaus Fabijoniškių 
mikrorajone. Pasak vedėjos 
Tamaros Kostan, rusų vaikai 
nuo trejų ketverių metų am
žiaus dviejuose būreliuose ga
li susipažinti su pirmaisias lie
tuviškais žodžiais, lietuviškais 
žaidimais, o vėliau ir lietuvių 
liaudies pasakomis. Tėvai į 
šiuos lietuviškus būrelius sa
vo vaikus įjungia savanoriškai, 
patys padengdami simbolinį 
mokestį. Vedėja Tamara Kostan 
aiškina, kad taip siekiama ki
tataučius vaikus išauginti Lie
tuvos rusais ar lenkais, gerai 
mokančiais lietuvių kalbą.

LIŪDNA PRIE DUBYSOS
Raseinių rajono savivaldybei 

Lietuvos vyriausybė savo 1992 
m. lapkričio 27 d. nuosprendžiu 
atidavė buvusią sovietų prieš
lėktuvinės gynybos bazę Bedan
čių kaime prie Dubysos. Bedan
čių kaimo apylinkės miškelyje 
buvo išaugęs nemažas miestelis 
su karinės paskirties pastatais 
ir gyvenamaisiais namais. Buvo 
tikėtasi, kad atsiras pirkėjų, 
tą vietą norinčių panaudoti pra
monės reikalams. Deja, šis su
manymas nebuvo įgyvendintas. 
Dabar ten stūko tik nusiaubtų 
pastatų griuvėsiai, matomi Du
bysos pakrantės keliu važiuo
jantiems į Šiluvą. Raseinių ra
jono taryba ieško būdų gražio
sios Dubysos nusiaubtam gam
tovaizdžiui atkurti. Lietuvos 
vyriausybė pastatų griuvėsiais 
atneštą nuostolį įvertino 232.282 
litais. Iš sovietų atgauta kari
nė bazė nesaugoma ir dabar. Jos 
likęs turtas nėra įtrauktas Ra
seinių savivaldybės pagrindi
nių priemonių apskaiton. Rasei
nių rajono prokuratūra atsisa
ko pradėti baudžiamają bylą 
dėl susilauktų turtinių nuosto
lių.

ŠIMTAS ŠEŠERI METAI
Romualdas Valentukevičius, 

seniausias Lietuvos kariuome
nės kūrėjas savanoris, š. m. va
sario 7 d. Ukmergės rajono Je- 
siuliškių senelių prieglaudoje 
sulaukė šimto šešerių metų am
žiaus. Jis yra gimęs 1888 m. va
sario 7 d. Semeliškių apylinkė
je, dabartiniame Trakų rajone. 
1912 m. R. Valentukevičius re
krūtu dvidešimt penkeriems me
tams buvo įjungtas carinės Ru
sijos kariuomenėn. Pirmojo Di
džiojo karo metais jis buvo su
žeistas Belovežo girioje ir pa
teko vokiečių karo nelaisvėn. Iš 
jos, karui pasibaigus, pėsčias 
grįžo Lietuvon. Jo gimtoji apy
linkė, tada jau prijungta prie 
Pariečės, priklausė Lenkijai. 
Tad jo ten laukė mobilizacija 
Lenkijos kariuomenėn. Karo ve
teranas R. Valentukevičius, 
slapta perėjęs sieną, įstojo kū
rėju savanoriu Lietuvos kariuo
menėn. Jam teko dalyvauti kovo
se su lenkais prie Varėnos ir

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt, 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
|ės l . .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 

dėmesio pensininkams 
Alina Žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirtį su 
Bank of Montreal, išėjusi pensijon, paskirta konsultante (Retirement 
Services Representative - atstovė pensininkų aptarnavimui). 
JI NEMOKAMAI atliks patarnavimus kaip investuoti RRSP indėlius. 
Sulaukus 71 metus indėliai iš RRSP turi būti išimti tolimes
niam investavimui į RRIF. Su malonumu pagal susitarimą patar
nausiu jūsų namuose. Skambinti Alinai Žilvytienei 

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems komplektus, sudarytus Lietuvoje. 

Pristatymas į namus nuo 5-14 dienų nuo jūsų čekio gavimo. 
Atsiųsime Jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.

SIUNTINYS nr. 2
Kumpis rūkytas ........... ............ 2 kg Mielės ....................... ............... 100gr.
Dešra rūkyta ................ ............ 2 kg Šokoladas ....
Sūris olandiškas ......... ............... 1 kg Šokolado saldainiai . ................. 1 kg
Sviestas........................ .......... 500 gr. Medus....................... ................. 1 kg
Miltai ............................. ............ 4 kg Apelsinai ................... ................. 2 kg
Cukrus .......................... ............ 2 kg Citrinos šviežios....... ................. 1 kg
Ryžiai............................ ............ 1 kg Aliejus ....................... ................ 2 Itr.
Kakava ......................... ..........  400 gr. Marinuotos silkės.... ..............  360 gr.
Arbata........................... .......... 200 gr. Prieskoniai..............................  100qr.
Kava pupelių................
Kava tirpstanti.............

.......... 500 gr.

..........  200 gr.
Asperinas (ASA 325 mg.).... 200 tabl.

22 kg $132.00
ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

Širvintų, o vėliau su kitais 
savanoriais — ir Klaipėdos kraš
to prijungime prie Lietuvos. 
R. Valentukevičius, dirbęs Lie
tuvos pasienio policijoje, 1945 
m. buvo išvežtas Sibiran. Ten 
jį, sušalusį brezentinėje lage
rio palapinėje, nuo mirties iš
gelbėjo viena moteris, atėjusi 
su puodeliu pieno ir riekute 
duonos, nusivedusi į šildomą 
pastatą.

PAVĖLUOTA PENSIJA
Kūrėjas savanoris R. Valen

tukevičius yra seniausias 1918 
m. vasario 16 d. paskelbto Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo kovų dalyvis. Sugrįžęs iš Si
biro, mirus žmonai, iki 1992 m. 
vasaros jis gyveno vienas Varė
nos rajono Marcinkonių kaime. 
Sveikatai sunegalavus, buvo 
perkeltas Jesiuliškių senelių 
prieglaudon. Ten jis dar išsi
skalbia ir pasitaiso savo dra
bužius, kas rytą prausiasi šal
tu vandeniu, vasarą vaikšto ba
sas, žiemą batus avi be kojinių. 
Vasarą jis dar nueina už kilo
metro esančian Vidiškių mies
telin. Gimtadienio proga R. Va- 
lentukevičių aplankė spaudos 
atstovai, opozicijos vadas Lie
tuvos seime Vytautas Landsber
gis, socialinės apsaugos minis- 
terio pavaduotojas Mindaugas 
Mikaila, Lietuvos sąjūdžio ta
rybos pirm. Romas Batūra, Uk
mergės rajono tarybos ir valdy
bos atstovai, Ukmergės kariū
nai, Vidiškių mokyklos jaunieji 
šauliai. Seniausias Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas savanoris 
R. Valentukevičius buvo apvilk
tas šaulio uniforma. Jis tur
būt labiausiai džiaugėsi Lie
tuvos vyriausybės paskirta per
sonaline pensija.

SIBIRO LIETUVIO SKUNDAS
“Lietuvos aidas” 1993 m. gruo

džio 3 d. laidoje paskelbė pa
galbos nesusilaukusio Sibiro 
lietuvio skundą. Iš Sibiro Plun
gės rajono Žeberių kaiman su
grįžęs Stasys Straukas rašo: 
“Mane dar nepilnametį kartu su 
tėvais ištrėmė į Sibirą iš Plun
gės raj. Žeberių kaimo. 1990. 
V. 2 buvau reabilituotas. Plun
gės raj. vykdomasis komitetas 
1990 m. Nr. 33 sprendimu mane 
įrašė į eilę butui gauti, jis 
turėjo būti suteiktas 1992 m. 
Iš Sibiro grįžau 1993 m. balan
džio 20 d. Namas, kuriame bu
vo man skirtas butas, buvo dar 
nebaigtas įrengti. Kadangi ne
turėjau kur gyventi, man leido 
apsigyventi be orderio. Dar Si
bire 1992 m. spalio 7 d. išėjau 
į pensiją ir gaudavau maksima
lią sumą. O grįžęs į Lietuvą jau 
7 mėnesius pensijos negaunu. 
Gegužės pradžioje, kai nune
šiau dokumentus, savivaldybėje 
pasakė, kad reikia pasikeisti 
pasą. Kadangi neturėjau orde
rio, per didelį vargą mane pri
registravo. Tam sugaišau 2 mė
nesius. Kai dėl pensijos krei
piausi, paaiškino, jog reikia 
rašyti į Sibirą, kad būtų at
siųsti pagrindiniai dokumen
tai, o už tuos du mėnesius pen
sijos negausiu. Tris mėnesius 
laukiau dokumentų iš Sibiro. 
Kai dokumentus gavau, liepė 
ateiti po 10 dienų. Tada pareiš
kė, kad dabar reikia juos siųsti 
į Vilnių. Vėl teko gerokai pa
laukti. Po to valdininkams vėl 
prireikė kažkokių dokumentų iš 
Sibiro. Vargu ar kokius kitokius 
dokumentus kas atsiųs. Vadina
si, kad šiais metais aš pensijos 
negausiu. Neišmanau, kaip rei
kia gyventi. Į darbą niekas ne
priima, pensijos negaunu. Nie
ko kito nelieka galvoti, tik tai, 
kad mus su žmona vėl verčia va
žiuoti atgal į Sibirą”. V. Kst.

ROMUALDAS VALENTUKEVIČIUS, 
seniausias Lietuvos kariuome
nės kūrėjas savanoris, š.m. vasa
rio 7 d. sulaukęs šimto šešerių 
metų ir personalinės 222 litų 
valdžios pensijos

Nuotr. P. Lileikio

Hamilton, Ontario
GIEDRAIČIO KLUBO ŽINIOS. 

Hamiltono lietuvių medžiotojų- 
žūklautojų klubo valdyba sporto 
klubui “Kovas” Hamiltone pasky
rė $200. Priešvelykinis laimės ratas 
įvyks kovo 26, šeštadienį, AV pa
rapijos salėje. Įvairūs laimėjimai, 
kavutė. Pradžia - 6 v.v. Visi kvie
čiami. Tradicinis zuikų balius, ren
giamas klubo, įvyks balandžio 16, 
šeštadienį, Jaunimo centre. Meni
nę pogramą atliks Londono choras 
“Pašvaistė”. Chorui vadovauja jau
nas, gabus muzikas A. Petrašiū- 
nas. Į Hamiltoną choras atvyksta 
su nauja programa. Visi kviečia
mi dalyvauti. Medžiotojų-žūklau- 
tojų klubo metinis susirinkimas ir 
pirmasis išvažiavimas į gamtą bus 
birželio 5, sekmadienį, savos so
dybos patalpose. J.P.

PRISIMINDAMI MIRUSIUS ir 
reikšdami užuojautą artimiesiems, 
Kanados lietuvių fondui a.a. Kle
mentinos Rusinavičienės atmi
nimui aukojo: $30-A.D. Jankūnai; 
$25 - L. E. Klevai; $20 - J. G. Kriš
tolaičiai; $10 - P. M. Šiuliai; a.a. 
Alekso Pauliaus ir Vytauto Blauz- 
džio atminimui $20 aukojo H. B. 
Rimkevičiai. Kanados lietuvių 
fondas dėkoja už aukas.

Rodney, Ontario
KLB RODNEY APYLINKĖS lie

tuviai 76-ją Nepriklausomybės 
sukaktį paminėjo vasario 13 d. Mi
nėjimas pradėtas pamaldomis 
West Lome šventovėje. Mišias 
laikė ir tai dienai pamokslą pa
sakė kun. K Kaknevičius. Po pa
maldų Rodney lietuvių namuose 
vyko minėjimas. Apylinkės pirm. 
J. Statkevičius pasakė keletą žo
džių, palygindamas 1918 m. vasa
rio 16 d. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sunkumus su 1990 
m. kovo 11 d. nepriklausomybės 
atstatymo sunkumais. Tylos mi
nute buvo pagerbti visi žuvusie
ji už Lietuvos laisvę. Andrius ir 
Lukas Rastapkevičiai deklamavo 
po eilėraštį. Visi padainavo lie
tuviškų dainų. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu. Po to visi vai
šinosi susineštais skanėstais ir 
žiūrėjo KLB išleistą vaizdajuostę. 
Ta proga KLB krašto valdybai su
rinkta 420 dolerių.

J. Statkevičius
VASARIO 16-SIOS minėjimo 

proga KLB krašto valdybos dar
bams paremti Rodney apylinkės 
aukotojai: $50 - J. Statkevičius; 
$40 - V. Andriulionis; $30 - L. Z. 
Mockai; $25 - A. Grigas; $20 - J. Ci- 
paris, P. Gaidauskas, K. Gaputis, 
V. Jakūbaitis, V. Naruševičius, 
S. Paketuras, J. Rastapkevičius, 
L. Rastapkevičius, A. Šarapnic- 
kas; $15 - kun. K. Kaknevičius, M. 
Kereševičius, J. Narbutienė; $10 - 
D. Ciparis, P. Jocius, A. Kojelai- 
tis, D. Kekienė, A. Rastapkevičius.

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
real} ir iš Montrealio.

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliacijąirt.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

Sudbury, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sud- 

burio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje kovo 
5, šeštadienį. Išpažinčių bus klau
soma 6 v.v., o Mišios bus 7.30 v.v.

Sault Ste. Marle, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Švč. Sakramento šven
tovėje kovo 6, sekmadienį. Išpa
žinčių bus klausoma 2 v.p.p., o Mi
šios bus 3 v.p.p.

Edmonton, Calgary, 
Winnipeg

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS Ka
nados Vakarų lietuviams katali
kams šiais metais atliks kun. Vy
tautas Volertas iš Mississaugos 
(Lietuvos kankinių parapijos). Ed- 
montone jis bus kovo 26-27 dieno
mis, Kalgaryje - kovo 27-29 d.d., 
Winnipege - kovo 29 - balandžio 
4 d.d. Jis lankys minėtus lietuvių 
telkinius siunčiamas Kanados lie
tuvių katalikų vienybės. Ten jis at
našaus Mišias, sakys pamokslus, 
klausys išpažinčių, lankys ligo
nius. Smulkesnes informacijas tei
kia minėtų vietovių ryšininkai. Inf.

Windsor, Ontario
WINDSOR© lietuvių bendruo

menė labai maža ir kas metai ma
žėja. Vasario mėn. 19 d. buvo pa
laidota Sofija Zatorskienė. Jos 
vyras Edvardas Zatorskas mirė 
prieš keletą metų. Sofija ir Ed
vardas Zatorskai apsigyveno Wind
sore mūsų emigracijos pradžioje. 
Jis buvo pirmutinis lietuvių ko
lonijos pirmininkas. S. E. Zators
kai visą laiką buvo labai aktyvūs 
Windsoro lietuvių bendruomenės 
nariai. Jie labai rėmė gimines 
gyvenančius Lietuvoje. Vyrui mi
rus greitai pradėjo sirgti ir So
fija. Ją globojo ir reikalus tvar
kė Kuru šeima. Visi Windsoro lie
tuviai jiems mielai padėjo. Sofi
jos laidotuvėse dalyvavo beveik 
visi Windsoro lietuviai. Pamal
das pravedė ir pamokslą pasakė 
kun. klebonass S. Maziliauskas. 
Su velione Sofija atsisveikino 
Windsoro liet, bendruomenės pir
mininkė N. Giedriūnaitė, Emilija 
Borisienė ir M. Kizis. Po laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti pie
tums. M. Kizis

Ottawa, Ontario
GEDIMINAS VAGNORIUS, Lie

tuvos seimo narys ir Tėvynės są
jungos valdybos pirmininkas, sau
sio 24 d. aplankė Otavos lietuvius. 
Mūsų KLB apylinkės pirm. Sofijos 
Balsevičienės ąąmuose sukvies
tiems vietos lietuviams, jis pada
rė įdomų pranešimą apie politinę 
ir ekonominę padėtį Lietuvoje. 
Paklausimų metu buvo iškeltas su
sirūpinimas, ar pakankamai ener
gingai Tėvynės sąjunga stengiasi 
atsipalaiduoti nuo komunistinio 
elemento, kadangi paskutiniu 
metu buvo galima skaityti išei
vių spaudoje tikrų komunistų pa
vardes, kurie dabar yra TS narių 
tarpe. Vagnorius paaiškino, kad 
tai nėra lengvai rišama proble
ma, bet, vengiant kraštutinumų 
ir prisilaikant konstitucijos bei 
moralės principų, daroma visa, 
kad būtų kuo greičiausiai nuo 
tokio elemento atsipalaiduota. 
Po pranešimo buvo pasivaišin
ta ir pasikalbėta asmeniškai su 
svečiu.

KLB APYLINKĖS VALDYBA 
1993 m. lapkričio 28 d. visuotiniu 
susirinkimo pritarimu perrink

Kelionių specialistė Rytų Europai, Kubai, 
Vidurinei Amerikai ir Karibų saloms 

879 St. Clair Ave. West, Toronto, Ontario M6C 1C4, Canada 
Tel. (416) 653-3333 • Fax (416) 656-8574 

Registracijos nr. 04086815

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp a j a LIETUVIŲ KREDITO 
JL /VLjIv/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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .....2.50%
santaupas................................. 2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta...........1.50%
90 dienų indėlius ....................3.25%
1 m. term, indėlius ................. 4.00%
1 m. term.ind.mėn.pal............. 3.50%
3 m. term.indėlius ...................4.50%
5 m. term, indėlius ..................5.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) ....... 2.50%
RRSP ir RRIF 1 m..................... 4.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............. 4.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............. 5.25% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

ta sekančiai kadencijai: pirm. 
Sofija Balsevičienė, vicepirm. - 
Birutė Eimantienė ir Joana Bary
sienė, sekr. Juozas Radžius, ižd. 
Vytas Radžius, narys-Kazimieras 
Barteška.

ETNINIŲ GRUPIŲ tradicinės 
iškilmingos metinės pamaldos įvy
ko š.m. sausio 16, sekmadienį, Ota
vos katedroje 2 v.p.p. Jas laikė 
pats arkivyskupas Marcel Gervais, 
koncelebruojant apie 40 įvairiau
sių tautybių kunigų. Organizaci
nis šių pamaldų komitetas puikiai 
pasidarbavo, sukviesdamas tokią 
daugybę įvairiausių tautybių - 
apie 40. Taip pat parūpino kiek
vienai etninei grupei tautinę vė
liavą iš “Public Works Depart
ment. Procesija su vėliavomis, 
tautiniais įvairiausių spalvų dra
bužiais ir dovanomis įeinant į 
katedrą darė nuostabiai gražų 
įspūdį. Lietuviams atstovavo: kun. 
dr. V. Skilandžiūnas koncelebra- 
vo Mišias, Juozas Radžius nešė vė
liavą, P. Gutauskas ir jo sesutė A. 
Gutauskaitė nešė dovanas, Vytau
tas Balsevičius skaitė tikinčių
jų maldą lietuviškai. Katedros 
choras su orkestru labai puikiai 
prisidėjo prie pamaldų iškilmin
gumo. Arkivyskupas savo pamoks
le ragino visus susirinkusius (800), 
nežiūrint kultūrinių skirtingumų, 
skleisti ir stiprinti taiką bei vie
nybę krikščioniškoje meilėje žmo
nių tarpe. Po pamaldų visi daly
viai buvo pakviesti į katedros sa
lę pasivaišnti suneštais skanės
tais prie kavutės ir su visais pa
bendrauti.

PROF. DR. AGOTA ŠIDLAUS
KAITĖ, ilgus metus buvusi Otavos 
universiteto psichologijos fakul
teto profesorė, sulaukė gražaus ir 
garbingo 80-ties metų amžiaus. 
Šiuo metu ji gyvena savo ūkyje, ne
toli Otavos, prie miestelio Carp, 
Ont, kur vis dar dirba ir vado
vauja savo privačiai įsteigtoje 
mažų vaikų mokykloje “Venta Pre
paratory School”. Ta proga tos 
mokyklos tarnautojai, vadovau
jami Marilyn Mansfield ir Jack 
Watters, surengė jai staigmeną - 
iškilmingą pagerbimo vakarienę 
vasario 5 d. tos mokyklos patalpo
se. Kviestų svečių susirinko apie 
60, kurių beveik pusė buvo lietu
viai. Kun. dr. V. Skilandžiūnas 
palaimino sukaktuvininkę ir vai
šių stalą. Kalbėtojų tarpe buvo 
daugiausia jos buvę mokiniai, ku
rie išreiškė pagarbą, meilę ir pa
dėką už nukreipimą jų gyvenimo į 
tiesų, krikščionišką kelią. Iš lie
tuvių kalbėjo dr. M. Ramūnienė, 
kaip buvusi bendradarbė, iškelda
ma dr. A. Šidlauskaitės didelę mei
lę mažutėliams ir nuostabų suge
bėjimą sukelti susižavėjimą aukš
tesnėmis vertybėmis. Vytautas 
Balsevičius perskaitė sveikini
mo laišką, gautą iš inž. Alb. Paš
kevičiaus, kuris dėl susidariusių 
nepalankių aplinkybių negalėjo 
dalyvauti. Pabaigoje prabilo pa
ti sukaktuvininkė, dėkodama vi
siems atsilankiusiems už dovanas 
ir primindama, kad jai didelis no
ras dirbti ir aukotis ateina iš Die
vo ir žmogaus meilės. Kor.

SAMOGrnA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

IMAME UŽ:
asmenines paskolas............ 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m............ 6.25%
nekil.turto pask. 3 m................8.25%

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

St. Petersburg© lietuvių klu
bas Floridoj 1993 m. spalio 13 d. 
atsisveikino su gyventi Lietuvoj 
išvykstančiu ilgamečiu valdy
bos nariu Jonu Švedu. Jam gerai 
įsikurti Klaipėdoj pas dukrą 
linkėjo klubo pirm. A. Gudonis, 
kalbėjęs ir Romo Kalantos šau
lių kuopos vardu, bei kitų or
ganizacijų atstovai. J. Švedui 
buvo įteiktas V. Grušo paruoš
tas ir išleistuvių dalyvių pa
sirašytas sveikinimų bei linkė
jimų adresas. Lietuvon J. Šve
das išskrido spalio 20 d.

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos metiniame suvažiavime 
1993 m. spalio 10-11 d.d. Putna- 
me buvo pertvarkyta organizaci
jos konstitucija ir išrinkta nau
ja direktorių taryba. Ją dabar 
sudaro: pirm. vysk. Paulius Bal
takis, OFM, vicepirmininkai 
prel. Vytautas Balčiūnas, kun. 
Albertas Kontautas ir dr. Elona 
Vaišnienė, ižd. kun. Pranas 
Giedgaudas, OFM, sekr. dr. Nijo
lė Bražėnaitė-Paronnetto, na
riai — kun. Placidas Barius, 
OFM, kun. Voldemaras Cukuras, 
Gintė Damušytė, Rūta Gudelie
nė, kun. Rapolas Krasauskas, 
kun. Jonas Rikteraitis, kun. 
Zenonas Smilga ir dr. Rožė Šom- 
kaitė.

Panevėžio berniukų gimna
zija, dabar turinti kalbininko 
J. Balčikonio vardą, yra susieta 
su darbo pradžia 1727 m. Ruo
šiantis šios mokyklos 250 metų 
sukakčiai, 1972 m. gruodžio 24 d. 
buvo įsteigtas šios švietimo in
stitucijos istorijos muziejus. 
Jame telkiama medžiaga apie 
jos praeitį, buvusius mokytojus 
ir auklėtinius, kurių dalis da
bar yra išeivijoje. Iš jų medžia
gos laukia J. Balčikonio gimna
zijos istorijos muziejaus vado
vas Vytautas Baliūnas (J. Balči
konio gimnazija, Respublikos 
47, Panevėžys 5300). Apsilan
kantys Lietuvoje kviečiami ne
užmiršti gimnazijos ir jos mu
ziejaus. Jam reikia gimnazijos 
auklėtinių mokyklinių bei da
bartinių nuotraukų, pasiektų 
laimėjimų aprašymo, praneši
mų apie mirusius mokytojus ir 
auklėtinius. Medžiagą taipgi 
telkia ir papildomas informa
cijas teikia Zenonas Dučmanas, 
29002 Weber Ave., Wickliffe, 
OH 44092, U.S.A. Tel. (216) 944- 
5644.

Argentina
SLA maudymosi baseinas va

saros sezonui buvo atidarytas 
1993 m. gruodžio 12 d. Baseiną 
pašventino Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC. Šia proga Su
sivienijimas lietuvių Argen
tinoje surengė bendrus pietus. 
Buenos Aires lietuviai prie ba
seino dažniausiai ateina pra
leisti sekmadienio popiečių.

Kūčių vakarą Aušros Vartų 
parapijos šventovėje lietuvių 
jaunimas surengė gyvą prakar- 
tėlę. Giesmių programą atliko 
parapijos choras, vadovaujamas 
Olgos Čekanauskaitės. Berne
lių Mišias atnašavo klebonas 
kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC, po pamaldų su Kalėdų 
šventėmis pasveikinęs parapi
jiečius.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
$1.20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. Oro linija $4.00 kg 
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu vienam adresatui iki 50 kg tik $14

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių dėžių

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

* Iš toliau siųsti per U.P.S.

Pristatėm JAV dolerius į rankas ....................................4% plius pristatymas
Siunčiant daugiau kaip $2,000.00 tik.............................. 3% plius pristatymas

* Siunčiant palikimus arba didesnes sumas yra nuolaida. Taip pat galime 
nuvežti į Lietuvą ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą

* Jums važiuojant į Lietuvą ilgesniam laikui galime Jums persiųsti 
pensijos pinigus.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite: 
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai................................(905) 632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumplckai .......................  (905)822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai .................................. (519) 773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French ......................................................(905) 871-1799
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišlai ................................................ (514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

Tel. (905) 643-3334 FAX (905) 643-8980

Argentinos lietuvių centras 
kalėdinę šventę su prakartė- 
le, Kūčių patiekalais ir Kalėdų 
senelio apsilankymu surengė 
1993 m. gruodžio 19 d. Kūčių 
stalą palaimino Aušros Vartų 
klebonas kun. A. Steigvilas, 
MIC. Iš Urugvajaus sostinės 
Montevideo buvo atvykęs dr. 
Alfredas Stanevičius, iš Lie
tuvių žvejybos laivo Buenos Ai
res uoste — dr. Aleksandras Že
maitis.

Australija
Melburno tautinių šokių an

samblis “Gintaras”, vadovau
jamas Dalios Antanaitienės, 
1993 m. gruodžio 11 d. Lietuvių 
namuose surengė vakaronę. Jos 
pelnas buvo skirtas Australijos 
lietuvių šokėjų ir dainininkų 
bendrai grupei, vyksiančiai į 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tę Vilniuje, kuri ten įvyks šią va
sarą. “Gintaro” ansambliečiai 
vakaronės dalyviams pašoko 
tautinių šokių, o Danos Levic
kienės vadovaujamas ansamb
lio chorelis programon įsijun
gė lietuviškomis dainomis. Tad 
Melburno “Gintaras” dabar iš 
tikrųjų ruošiasi tapti dainuo
jančiu ir šokančiu ansambliu.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija 1994 m. 

pradžioje mini įsikūrimo Hiu- 
tenfelde keturiasdešimtmetį. 
Šia proga pasikalbėjimą su di
rektoriumi Andriumi Šmitų Vil
niuje leidžiamame “Europos 
lietuvyje” paskelbė šio savait
raščio atstovas Romas Šileris. 
A. Šmitas jam pasakojo: “Prieš 
12 metų, kai pradėjau šioj gim
nazijoj dirbti, turėjome 60 mo
kinių. Visi buvo išeivių vaikai. 
Dabar turime net 66 išeivių vai
kus. Taigi liko paskirtis auklė
ti išeivių vaikus. Tik šalia 66 
išeivių vaikų dar prisidėjo 32 
Lietuvos vaikai, kuriuos turi
me greitai išmokyti vokiškai, 
jaunesnius ir angliškai, supa
žindinti su Vokietija ir paruošti 
vokiškai abitūrai. Šiems jaunuo
liams mūsų gimnazija daug duo
da, bet ir jie praturtina mūsų 
mokyklą. Išeivijos jaunimas tu
ri galimybes visus metus pa
bendrauti su Lietuvos jaunimu 
ir tokiu būdu ne tik geriau iš
mokti lietuviškai, bet ir daugiau 
sužinoti apie Lietuvą. Manau, 
kad ir naujasis kapelionas kun. 
Antanas Tamošiūnas mums 
daug duos. Antra vertus, jis įgis 
naujos patirties, dirbdamas su 
išeivijos jaunimu. (...) Esame 
mokykla išeivių iš Lietuvos vai
kams. Prie to ir prisitaikėm, 
įvesdami žymiai daugiau vokie
čių kalbos ir papildomų anglų 
kalbos pamokų mokiniams iš 
Lietuvos. Šiaip visiškai lai
komės vokiečių švietimo minis
terijos nustatytos programos 
papildydami ją lituanistiniais 
dalykais...”

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus



Toronto - Mississaugos vietovių Lietuvos nepriklausomybės 76-rių metų sukakties minėjimas vasario 20 d. Ana
pilyje. Nuotraukos viršuje - prof. ROMAS VAŠTOKAS, sakęs pagrindinę kalbų, minėjimo pranešėja AUŠRA 
KARKIENĖ, organizacijų atstovai su vėliavomis; žemiau meninėje programoje-“Gintaro” ansamblio vyresniųjų 
vaikų grupė (kairėje), Lietuvos kankinių šventovės vaikų choras, vadovaujamas NIJOLĖS BENOTIENĖS, “Ginta
ro” kaimo kapela, vadovaujama TEODORO PABRĖŽOS (kairėje) ir “Gintaro” studentų grupė Nuotr. Vyt. Maco

Brangiausios musu spalvos
Iškilmingas Vasario 16-sios minėjimas Anapilyje • Pagrindinis kalbėtojas profesorius 

ROMAS VAŠTOKAS • Sveikinimai, įdomi meninė programa

<įb SKAITYTOJAI PASISAKO

RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENĖ

KLB Toronto apylinkės su
rengtas Vasario 16-osios minė
jimas įvyko vasario 20, sekma
dienį, 4 v.p.p. Anapilio sodybos 
didžiojoje salėje. Susirinko 
per 700 tautiečių, ir programa 
prasidėjo punktualiai, įvai
rioms organizacijoms įnešant 
savo vėliavas į sceną, papuoš
tą didele kampuota trispalve ir 
raudonu klevo lapu. Kanados 
himną sugiedojo Lietuvos kan
kinių šventovės vaikų choras, 
o po Prisikėlimo parapijos 
klebono kun. Augustino Sima
navičiaus, OFM, sukalbėtos 
prasmingos invokacijos, Nijo
lės Benotienės puikiai paruoš
ti maži dainininkai dar sugie
dojo “Padėkos giesmę”, akom
panuojant Gintarui Batūrai.

Įspūdingą pradžią minėji
mui suteikė įvadas “Brangiau
sios spalvos”. Šią dainą dai
navo solistė iš Lietuvos Lilija 
Turūtaitė, “Gintaro” ansamb
lio mergaitėms šokant su trijų 
lietuviškų spalvų vėliavėlė
mis. Sekė studenčių grupės šo
kis “Per girią girelę” ir tada 
nuotaikingi “Gintaro” kaimo 
kapelos atlikti “Girdžiūno val
sas” ir “Polka linksmuolė”. Ka- 

McLeod, Toronto burmistrės 
June Rowland, kitų miesto sa
vivaldybės pareigūnų Tony 
O’Donahue ir Bill Boytchuk 
bei estų tarybos pirmininko 
Laas Leivat ir kt.

Latvių federacijos pirmi
ninkas Viesturs Zarins šil
tai pasveikino susirinkusius 
savo bendruomenės vardu, pri
mindamas, kad reikalinga iš
laikyti gyvastingas baltiečių 
bendruomenes išeivijoje bei 
glaudžius ryšius su savo tėvy
nėmis. Jo teigimu, turime 
užtikrinti, kad nenutrūktų Ka
nados parama baltiečiams ir 
taip pat neužleisti svarbaus 
išeivijos vaidmens savo tėvy
nėse tarpininkavimo ir val
džių įtaigojimo srityse. Nuo 
mūsų pačių priklauso, ar būsi
me priskaityti ir išgirsti.

Minėjime dalyvavo ir kiti 
svečiai iš valdžios ir įvairių 
tautinių bendruomenių: J. So- 
kolic, Ukrainiečių pasaulio 
bendruomenės generalinis sek
retorius; George Burski, Ka
nados lenkų bendruomenės pir
mininkas; John Sola (MPP - 
Mississauga East); Albina Guar- 
nieri (MP - Mississauga East); 
Steve Mahoney - Ontario libe
ralų opozicijos pareigūnas.

Sveikinimo žodį tarė atvyku
si Ontario pilietybės minis- 
terė Elaine Ziemba, padėko
dama lietuviams už jų darbš
tumą, įsikuriant šioje provin
cijoje ir uoliai padedant Lie
tuvai. Ji perdavė ir Ontario 
premjero Bob Rae sveikinimus 
bei įteikė šia proga KLB val
dybos pirmininkui Alg. Vai
čiūnui plaketę.

Toliau “Mikičiuku” ir “Ma
lūnininkų šokiu” “Gintaro” vy
resniųjų vaikų grupė, vado
vaujama Liucijos Kaminskie
nės, džiugiai nuteikė žiūro
vus. Studentų šokėjai, kurie 
šią vasarą ruošiasi dalyvauti 
Dainų ir šokių šventėje Lie
tuvoje, pirmą kartą scenoje 
parodė Genovaitės Breichma- 
nienės sukurtą šokį “Putinė
lį”. Šis šokis bus sušoktas ir 
tėvynėje.

Politinė būklė
Pagrindinę minėjimo kalbą 

pasakė Kanados lietuviams ži
nomas veikėjas, antropologijos 
profesorius (Trent universitete, 
Ontario, ir Vilniaus universi
tete) bei Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto steigėjų 
grupės ir seimo narys Romas 
Vaštokas.

NE VISI IŠVARDINTI
“TŽ” 1994 m. 3 nr. “Lietuviai pa

saulyje” skyriuje rašoma: “Dabar 
jau nereguliariai leidžiamas laik
raštis “Laikas”. Anaiptol. Tėvų 
marijonų leidžiamas mėnraštis 
“Laikas” eina reguliariai, kiek
vieną mėnesį aplanko savo skai
tytojus. Toliau yra išvardinti ne 
visi, kurie sveikino “Laiką” 45 
metų sukakties proga. Galvoju - 
nepastebėtas ar ignoruojamas? 
Kartais taip atsitinka ne iš blo
gos valios. Bet jau ne pirmą kar
tą, todėl drįstu priminti.

Artūras Mičiūdas,
Argentina

Red. pastaba. Šio laiško auto
rius, kaip Lietuvos respublikos 
vyriausybės konsultantas, tuo 
metu lankėsi Vilniuje ir iš ten 
atsiuntė sveikinimą “Laikui”, ku
riame jis buvo išspausdintas (1993 
m. gruodžio nr.). Argentinoje A. 
Mičiūdas vadovauja informacijos 
biurui, kuris pateikia gana daug 
žinių apie Lietuvą.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
“Esu labai dėkingas jums už 

gautą finansinę pagalbą per jū
sų Lietuvos Dukterų organizaciją. 
Už šituos pinigus galėsiu susilo- 
pyt savo namelio sienas, kurių 
plyšius dabar tik tapetai saugo. 
Dažnai einu į darbą nevalgęs, o 
mano mažamečiams vaikams, jei 
gauna retkarčiais varškės, tai 
būna didelė puota.”

Šitas žmogus augina savo vai
kus nuo 3-15 metų pats vienas, nes 
neteko žmonos. Jo adresas: Stasys 
Milius, Barčiūnų kaimas, Seiri
jų apylinkė, Lazdijų rajonas.

Elena Matulaitienė
Los Angeles, Kalif.

KNYGOS MOKYKLOMS
Neseniai Kaune išleista antro

ji Antaninos Garmutės dokumen
tinių apybraižų apie laisvės ko
vas Lietuvoje knyga “Motinėle, 
auginai”. Ji neplatinama per kny
gynus, o tik per Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos skyrius. Nors 
kaina nedidelė, bet vos galą su 
galu suduriantiems žmonėms ją 
nusipirkti-irgi problema.

Patriotinius jausmus ugdanti 
knyga ypač reikalinga mokslei
viams, nuo kurių ilgą laiką buvo 
slepiama Lietuvos istorija.

Tai suprasdami, kilniai pasi
elgė keli mūsų tautiečiai Kana
dos lietuviai: jie nupirko kelias
dešimt knygos egzempliorių ir pa
dovanojo jas savo gimtinių mo
kykloms ir giminėms. Torontie- 
tis dr. JuozaS Uleckas pasirū-

Jis apibūdino dabartinės 
išeivijos nuotaikas Lietuvos 
atžvilgiu, išryškindamas jos 
politinę būklę bei pasverda
mas jos laimėjimus ir trūku
mus. Prof. Vaštokas paaiški
no, kokios kliūtys temdo jos 
ateitį ir kaip svarbu yra, kad 
išeivija nenutrauktų svarbios 
talkos, be kurios Lietuvai bus 
sunkiau atsigauti. Paskaita 
bus išspausdinta kitame “TŽ” 
numeryje.
Kultūrininko-visuomenininko 

premija
Kanados lietuvių bendruo

menės krašto valdybos pirm. 
Algirdas Vaičiūnas padėkojo 
visiems minėjimo rengėjams, 
dalyviams bei svečiams ir pa
skatino išeivijos lietuvius 
kantriai ir energingai tęsti 
pradėtą pagalbinį Lietuvos 
atsinaujinimo darbą. Kasmet 
KLB skiriamą kultūrininko- 

pino, kad šią knygą gautų Prienų 
miesto bei rajono mokyklos ir 
bibliotekos. Jurbarkiečius ap
dovanojo Anelė Puterienė, ma
žeikiečius-Albina Štuopienė.

Iš viso Kanados lietuviai pado
vanojo: dr. Juozas Uleckas - 56 
knygas, Albina Mašalaitienė - 10, 
Anelė Puterienė - 10, Elena Juš
kus - 4, Albina Štuopienė - 3.

Prienų mokyklų atstovams kny
gas įteikė pati autorė 1994 m. va
sario 6 d. Kitų rėmėjų giminėms 
ir nurodytoms mokykloms knygos 
išsiunčiamos pagal adresus.

Birutė Jonelienė, Prienai

VAKARŲ ĮTAKA
Nieko nepasakysiu naujo, kad 

dabar Rytų Europą, o tuo pačiu ir 
Lietuvą užplūdo Vakarų kultūra. 
Nebūtų nieko smerktino, jei tai 
būtų, kad su ta gerovių banga bū
tų atėję tik geri daiktai, bei įpro
čiai. Bet jau šiandien akivaizdžiai 
matome, kad Vakarai pas mus at
nešė ir pornografiją, iki šio lai
ko mažai žinomus narkotikus, pra
mogas, paremtus neretai tik pini
gais ir bizniu. Mes turime anot vie
no protingo žmogaus paimti iš Va
karų viską kas gera ir atmesti vis
ką kas bloga ir mums kaip tautai 
nepriimtina. Tik tada galime tikė
tis, kad pakilsime ne tik iš ekono
minio, bet ir dvasinio skurdo.

Su pagarba -
Audrius Mykolaitis, Alytus

ŽYDŲ GELBĖTOJAI
Perskaitęs “TŽ” 1994 m. 3 nr. 

straipsnį “Šešioliktoji lietuviška 
divizija ir žydai”, negaliu sutik
ti su nuomone, kad lietuvių tauta 
yra kalta dėl jų likvidavimo karo 
metu.

Kai Lietuvos žydai visu smar
kumu puolė lietuvius dėl jų lik
vidavimo karo metu, 1981 m. LKVS 
“Ramovė” žurnale “Karys” birže
lio mėnesio laidoje rašiau apie 
vieną žydų šeimą ir keturis pa
vienius, kas juos visą karo laiko
tarpį globojo.

Lietuviai geradariai - žydų glo
bėjai, gerai žinodami vokiečių 
karinės vadovybės griežtus pot
varkius prieš žydus, nežiūrėda
mi, kas jų ir jų šeimų už žydų slė
pimą laukia, žmoniškumo dėlei 
ėmėsi rizikos, priglaudė ir glo
bojo nelaiminguosius. Dabar tų 
išsaugotų žydų yra apkaltinti jų 
likvidavimu.

1993 m. vasarą broliui Stasiui 
Pranckevičiui lankantis Lietuvoje 
paaiškėjo, kad mano aprašytas, 
tėvo, giminių ir kitų geradarių 
lietuvių karo metu globotas Albi-

visuomenininko premiją įteikti 
pakvietė Vytautą Biretą, me
cenato, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo, vardu. 
1993-94 metų premija skiriama 
Toronto “Gintaro” ansamblio 
vadovams - Ritai ir Juozui Ka- 
rasiejams.

Burmistrės žodis
Minėjimui besibaigiant, gin- 

tariečiai sušoko dar du įdo
mius ir įspūdingus šokius 
“Agotėlę” ir “Kupolinį”. Spėjo 
atvykti ir susirinkusius drau
giškai pasveikinti Mississau
gos miesto burmistre Hazel 
McCallion, kuri visuomet mū
sų šventėje dalyvauja ir džiau
giasi gausiu lietuvių įsikūri
mu šiame mieste.

Programai užtrukus mažiau 
negu dvi valandas, minėjimas 
baigtas, visiems sugiedojus 
Lietuvos himną.
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KLB valdyba kultūrininko-visuomenininko premiją 1993-94 m. paskyrė 
Toronto “Gintaro” ansamblio vadovams RITAI ir JUOZUI KARASIEJAMS. 
Nuotraukoje iš kairės: J. KARASIEJUS, A. VAIČIŪNAS, KLB valdybos 
pirmininkas, R. KARASIEJIENĖ ir V. BIRETA, premijos mecenato Prisi
kėlimo parapijos kredito kooperatyvo atstovas Nuotr. Vyt. Maco

nas (jis taip buvo pasivadinęs) 
Lavita yra emigravęs į Izraelį. 
Vienu metu, važinėdamas po Ame
riką, šaukė, kad lietuviai šaudė 
žydus.

Mano aprašyti žydai ir jų gel
bėtojai yra labai mažas ratelis, 
palyginus su visos Lietuvos žydų 
gelbėtojais. Gelbėtojai ir įvykių 
liudininkai Vincas Pranckevičius, 
Pijus Kijauskas ir Vincas Lukaše- 
vičius jau mirę.

Ed. Pranckevičius,
Parma, Ohio

RAŠO IŠ LIETUVOS
MIELI TAUTIEČIAI,

Šiandieninėje Lietuvoje, kaip 
ir daugelyje kitų ekonomiškai 
silpnų šalių, mokslas ir kultūra 
išgyvena krizę. Todėl natūralu, 
kad pas mus pirmenybė teikiama 
buitinėms problemoms, kurios 
užgožia natūralų žmogaus porei
kį kultūrinėms ir dvasinėms ver
tybėms. Bet reikia dėkoti Dievui, 
kad atsiranda žmonių, kurie su
pranta, jog žmogus sotus ne vien 
duona. Tokių žmonių dėka galėjo 
įsikurti visuomeninis kultūrinis 
ir mokslinis klubas “Tarika”. Šį 
naujai įsikūrusį klubą išlaiko 
tvirtą finansinį pagrindą turin
tis koncernas “SBA”, kurio pre
zidentas yra Arūnas Martinkevi
čius. Tai pirmasis koncernas Lie
tuvoje, turintis savo sudėtyje 
tokio pobūdžio klubą.

Pelno nesiekiantis mokslinis 

Išmėginkite laimę 
mūsų $10,000 loterijoje

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikraustant privačiai 

arba per bendrovę
- Nemokamas namo įvertinimas
- Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte 

savo namą, gaunate nemokamą namo 
apžiūrėjimą (Home Inspection), 
atliekamą Baltic Construction

- Seminaras namų pirkėjams vasario 23 d.
- Bendradarbiaujame su “Allied Moving” ir 

“TD” banku
Tel. (416) 763-5161 2261 Bloor St. W.

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas edažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas • prieplaukos agaražai • tvoros • medžių pjovimas
• virtuvės, vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas •šildymo 
ir vėsinimo sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir 
pritaikymai pagal invalidų ir senelių poreikius »namo apžiūrėjimas
• 17 metų patirtis • Nemokamas įkainavimas

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

ir kultūrinis klubas “Tarika” 
stengsis gaivinti ir propaguoti 
baltišką pasaulėžiūrą, organi
zuoti mokslines ekspedicijas tir
ti Lietuvoje gyvenančių etninių 
mažumų, užsienyje gyvenančių 
lietuvių bei užsienio tautų kul
tūrą, kalbas, etnografiją, tautų 
mentalitetą. Taip pat planuoja
ma leisti knygas, organizuoti se
minarus bei koncertus.

Klubas kviečia bendaradar- 
biauti visus, neabejingus bal
tiškai pasaulėžiūrai, mokslui, 
kultūrai. Tiems, kurie turi pui
kių idėjų, tai bus galimybė jas 
įgyvendinti.

Mūsų adresas: Klubas “Tarika”, 
P. Plechavičiaus 23-30, 3043 Kau
nas, Lietuva. Telefonas Kaune 
712722.

Audrius Butkus, 
klubo “Tarika” pirmininkas, 

Kaunas

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

pelai vadovauja Teodoras Pa
brėža.

Sveikinimai
Minėjimo pranešėja Auš

ra Karkienė atidarė minėjimo 
oficialiąją dalį poetišku sa
vo žodžiu ir Jono Aisčio eilė
mis. Ji pakvietė Lietuvos ge
neralinį konsulą Harį Lapą, ku
ris pasidžiaugė, kad 76-ąsias 
Nepriklausomybės metines po 
54-rių metų galime švęsti pir
mą kartą be okupacinės kariuo
menės Lietuvoje. Konsulas su
minėjo Lietuvos ir kitus pasta
rojo laiko laimėjimus - stoji
mą į NATO organizaciją, lito 
pastovumą, pažabotą infliaci
ją bei užsienio lietuviams pa
lankaus pilietybės įstatymo 
priėmimą. Dėkojo Kanados lie
tuviams už aukas pernai pa
skelbtam traktorių vajui ir 
“Paramos” kredito koopera
tyvui už 12 traktorių nupirki
mą iš tremties grįžusiems, 
naujai besikuriantiems Lie
tuvos ūkininkams.

Kanados ministerio pirmi
ninko Jean Chretien sveikini
mas lietuviams buvo perskai
tytas. Taip pat buvo suminėti 
kiti sveikinimai, gauti raštu: 
parlamentaro Jesse Flis (MP- 
Parkdale-High Park), Ontario 
liberalų opozicijos vadės Lynn

NORDLAND EXPRESS DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 
pirmadienį susitarus 
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka” 
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113

Windsore, Londone, Delhi kiekvieną 
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1-800-561-3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma- 
dienįskambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service) 
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

Telefono Skambinkite
apylinkių numeriai: U.P.S.
416, 519, 705 1-800-668-7100
613, 514 1-800-465-2876
403,604 1-800-665-2781

Kainos
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų).
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

Nordland Express perduoda pinigus — greitai ir saugiai — tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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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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Kodėl atsiranda sektos?
Italų žurnalo straipsnis, kuriame antropologė Trocchi 
atskleidžia priežastis, skatinančias žmones į paslaptingas 
grupuotes • Straipsnio santrauką paskelbė Vatikano 

radijo lietuvių skyrius

Scenos trauka begalinė...

Italijos televizijos komer
ciniu kanalu rodomas filmas 
nutraukiamas reklama. Ekra
ne keičiasi paslaptingi vaiz
dai, virš jų išskleidžiama 
kortų kaladė, ir balsas už 
ekrano siūlo: “Jūs norite su
žinoti savo ateitį: jums pa
dės profesionali būrėja.” To
liau ekrane — adresas, tele
fono numeris. Žurnalo virše
lyje šypsosi pagyvenusi po
nia, kuri pristatoma kaip “la
bai gera ateities pranašavimo 
specialistė”. Tik paskambin
kite, tik kreipkitės.

Lietuvos leidiniuose irgi 
jau rodosi panašios rekla
mos. Valstybinės Lietuvos te
levizijos “Vakaro žiniose” bu
vo parodytas reportažas iš Lie
tuvos “raganų” posėdžio. Laik
raštis “Pirmadienis” pirmaja
me 1994 m. numeryje irgi apra
šė šį susiėjimą, palydėdamas 
reklama: “Lietuvos raganos, 
vienykitės!” Galima būtų ir 
nusišypsoti, tačiau panašūs 
dalykai kartu žadina ir ki
tokias mintis.

Pokalbis su tyrinėtoja
Žmogus visuomet siekė tie

sos, aukštesnio pažinimo, ta
čiau vargu ar tai, kuo dabar 
daug kur siekiama pakeisti 
tradicines religijas, galima 
pavadinti tikrai teisingu keliu.

Šią problemą iškėlė italų 
katalikų žurnalas “Jesus” 1993 
m. gruodžio numeryje. Patei
kiamas įdomus pasikalbėji
mas su Cecilia Gatto Trocchi, 
Perudžijos universiteto ant
ropologe, kuri penkerius me
tus tyrinėjo įvairių sektų, 
vadinamų egzoterinėmis (pa
slaptingomis), veiklą. Ji lan
kėsi satanistų grupių sueigo
se, dalyvavo neopagoniškose 
apeigose, bendravo su burti

KELIONE PO ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ
»<_, Z( Su lietuvių, vengrų ir kanadiečių maldininkų grupe
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Jericho miestas

Nuo muitinės visai netoli 
Jericho miestas, kur pirmiau
sia nuvažiuojam prie “Temp
tation” restorano valgyti pie
tų. Pasisotinę pėstute žygiuo
jame prie Jericho archeologi
nės zonos, kur atkastos seno 
miesto sienos. Jis buvo įkur
tas 8.000 metų prieš Kristų. 
Vadovas pasakoja, kad žydai, 
mirus Mozei, kuris juos atve
dė iš Egipto iki Nebo kalno, 
tada vadovavimą perdavė Jo- 
zuei, kuris toliau žydus vedė 
į pažadėtąją žemę. Jie atvyko 
prie Jericho miesto sienų ir, 
trimituodami kelis kartus ėjo 
aplink jas, kol jos sugriuvo, 
ir žydai užkariavo. Dabar tas 
biblinis miestas kasinėjamas 
ir tyrinėjamas. Senąjį Testa
mentą dabar paremia istori
niai faktai.

Tai buvo pirmas miestas, 
izraelitų paimtas, vadovau
jant Jozuei. Nuo šios aukštu
mos tolumoje matyti aukštas 
kalnas, kur Jėzus buvęs gun
domas šėtono, vadinamas Gun
dymų kalnu.

Archeologinis rajonas yra 
atkastas apie akrą ploto. Ma
tyti pirmos originalios sie
nos ir apvalaus bokšto lieka

KRISTAUS GIMIMO VIETA Betliejaus bazilikoje, pažymėta didele žvaigžde Nuotr. St. Daliaus

ninkais. Jos kelionė prasidė
jo prieš penkerius metus Ga
noje, kur ji susitiko su ra
ganiais, paskui lankėsi Bra
zilijos džiunglėse, Kuboje, 
keliavo per visą Italiją, ap
lankė per 200 būrėjų ir okul- 
tistų. Šis paskutinis kelionės 
etapas ir sukėlė didžiausią 
nerimą.

Pasak sinjoros Trocchi, sek
tų nariai Italijoje nėra ypa
tingai gausūs. Jos manymu, 
bendras visų ezoterinių sek
tų narių skaičius neviršija 
150.000. Nerimą labiau kelia 
kitas dalykas: Italija laikoma 
katalikiška šalimi, ir tai na
tūralu, tačiau apklausos sako, 
jog 35% italų tiki astrologija, 
30% — reinkarnacija, 20% nuo
lat lankosi pas būrėjas. Kar
tu jie save laiko katalikais, 
dalyvauja sekmadienio pa
maldose. Tai vienas iš vadi
namojo “New Age” judėjimo 
bruožų. Jo pasekėjai ragina
mi išpažinti savo tradicinį 
tikėjimą, bet “gali likti ka
talikais, musulmonais ir kartu 
siekti aukštesnio dvasinio pa
tyrimo”.

Tai daug kam gali atrodyti 
patrauklu, tačiau tas grynai 
asmeniško patyrimo siekimas 
įsiurbia žmogų, ir ateina mo
mentas, kai jis būna verčia
mas pasirinkti. Kadangi visos 
ezoterinės grupės nekenčia 
Katalikų Bendrijos, žino jos 
susitelkimą apie vieną auto
ritetą, vienodą vidinę tvar
ką, griežtus moralinius prin
cipus. Katalikas, įsivėlęs į 
tą sektantinę veiklą, jau yra 
verčiamas išduoti savo tikė
jimą.

Tikyba ir prietarai
Daugeliui žmonių atrodo 

netgi kiek juokingas K. Bend- 

nos, kurio amžius — 10.000 me
tų. Taip pat rasta daug to lai
ko keramikos, kuri padėta mu
ziejuje. Tos atkastos sienos 
yra 15 m gylyje.

Trumpai pabūname Jericho 
mieste, kuris yra arabų apgy
ventas, pilnas medžių, krūmų, 
gėlių. Mūsų lankymosi metu 
buvo iškabintos palestinie
čių vėliavos, nes arabai šven
tė pirmą susitarimą su Izrae
lio valdžia dėl autonomijos. 
Čia yra jų didžiausia koloni
ja ir, manoma, bus sostinė. 
Tačiau dabar mieste patru
liuoja žydų šarvuoti automo
biliai su parengtais ginklais 
kareivių rankose. Vadovas 
Kim pasakoja, kad žydai turi 
bendro ploto 14.000 kv. mylių, 
bet vakarinis Jordano kran
tas okupuotas (West Bank) su
daro 5.400 kv. mylių, kurį tu
rės arabams palestiniečiams 
grąžinti. Iki šiol žydai turi 
pastatę 193 gyvenvietes vaka
rinėje Jordano dalyje ir Golan 
aukštumoje. Dabar, po susita
rimo, nebegalės daugiau nau
jų gyvenviečių ten statyti ir 
neaišku koks likimas laukia 
tų žydų gyvenviečių.

Vadovui pasakojant apie 
arabų ir žydų santykius, vis 
pabrėžiant, kad tai Palesti
nos teritorija neteisėtai žy
dų užkariauta ir užimta, susi

Kun. STASYS KAZĖNAS, SJ, su Šiaulių katalikikškos pradinės mokyklos mokiniais ir jų tėvais. Antraisiais mokyk
los metais ją lankojau dviejų skyrių (klasių) 161 mokinys. Pasauliečių mokytojų yra 13. Mokykla buvo perstatyta 
iš buvusio rusų vaikų darželio Šv. Ignaco jėzuitų bačnyčios kieme

rijos draudimas tikėti prie
tarais. Lietuvoje net neįsi
vaizduojama, kiek tai gali su
daryti problemų, ypač jauno
sios kartos auklėjime. Ištisus 
50 metų ateistinė propaganda 
Lietuvoje tikėjimą vadino 
“prietarais”. Tačiau tikrieji 
prietarai, kurie taip supran
tami visame pasaulyje, buvo 
toleruojami. Rezultatus gali
me matyti dabar: bendras 
krikščioniškųjų žinių lygis 
labai žemas, daugelis mano, 
jog krikščionybė paremta sau
su moralizavimu ar draudi
mais. Tai daugeliui jaunų 
žmonių atrodo nepriimtina, 
nes jie mano, kad privalu gy
venti pagal savo vidinius troš
kimus, daryti tai, ką jiems lie
pia jų instinktai, jų vidinis 
balsas. Dažnai juos ir patrau
kia ezoterinių sektų siūlymas 
išsilaisvinti iš visko, kas 
kliudo. Ir tai gražiai įvelka
ma į posakį: “Mesk visa, kas 
trukdo tavo dvasiniam tobulė
jimui”. Deja, tai suprantama 
labai konkrečiai: “Tavo moti

daro įspūdis, kad vadovas Kim 
labai nusistatęs prieš žydų 
vedamą politiką palestinie
čių atžvilgiu.

Taip jam pasakojant ir ne
pamatom, kad iš Jordano že
mumos pakylam į laukinius 
dykumos kalnus ir vis kilda
mi aukštyn pasiekiam Jeruza
lės priemiesčius. Jeruzalė 
pastatyta ant kelių aukštų kal
nų. Greit pasiekiam mums 
skirtą St. George viešbutį. 
Tai senas, didelis viešbutis, 
kur lengvai sutalpina didelę 
mūsų grupę. Kambariai labai 
paprasti, be televizijos. Kol 
gaunam kambarius ir susitvar
kom, ateina vakaras, tad po 
kelionės niekur negalim pa
tamsyje bevaikščioti. Mums 
vos atvykus, keli prekybinin
kai dalino korteles, kad visai 
netoli nuo viešbučio jų krau
tuvėlės.

Betliejuje švenčiam Kalėdas
Sekančią dieną reikėjo kel

tis 6 v.r. ir važiuoti į Betliejų 
švęsti Kalėdų, nors tik spalio 
mėnesio pradžia. Mat, kai 
Kristaus gimimo vietoje laiko
mos pamaldos, ten visą laiką 
yra Kalėdos — primena Kūdi
kėlio Jėzaus gimimą. Betlie
jus yra keleto mylių atstu nuo 
Jeruzalės, bet abu miestai be
veik kartu susijungę. Jame gy- 

na serga? Palik ją ir sek mu
mis!” Satanistų pagrindinis 
principas: paaukoti artimą 
savo gerovei. Kai kurios neo- 
teosofų grupės aiškiai sako: 
“Jei turi vaiką, kurį reikia 
prižiūrėti, atsisakyk jo, nes 
jis kliudys tavo dvasiniam to
bulėjimui”. Tai bendra visų 
ezoterinių sektų žymė: išga
nymas skirtas tik išrinktie
siems, tai nėra visuotinis gė
ris.

Daugelis pasakytų, jog į 
tokias sektas niekas neitų. Ta
čiau faktas, jog tokių sektų 
yra nemažai, ir žmonės, bent 
jau buitiniu lygiu, tam labai 
padeda. Kai mokytoja savo mo
kiniams klasės valandėlės me
tu labai rimtai skaito apie tai, 
kas kuo anksčiau yra buvęs 
pirmesniajame gyvenime, kai 
visi laikraščiai pilni dema
gogija paremtų astrologų pra
našysčių, — galima sakyti, jog 
tai ir yra tas buitinis lygis. 
Bet kuriuo atveju, nors žmo
gus ir dangstytus! Kristaus 
vardu, išgirdęs apie tai, jog 

vena 35.000 arabų įvairių tiky
bų. Miesto burmistras — krikš
čionis arabas. ę.

Atvykstam prie Kristaus gi
mimo šventovės, kuri laikoma 
seniausia krikščionių pasau
lyje, nes pirmoji pastatyta 539 
m. po Kristaus. Jęje Dievą gar
bina katalikai ir ortodoksai, 
turintieji atskirus savo alto
rius, paveikslus bei papuoši
mus. Įėjimas į šventovę pro 
šone esančias labai žemas 
siauras duris. Didesnei gru
pei einant, užtrunka ilgesnį 
laiką kol po vieną prasispau- 
di į vidų.

Patekęs į vidų nustembi, 
tai ne ola, bet didžiulė kolo
nomis paremta erdvė. Vidury
je šventovės atitvertos senos 
grindys iš IV š. su gražiai iš
silaikiusia mozaika, kurios 
buvo rastos remontuojant 
grindis. Pagrindinis puošnus 
altorius yra ortodoksų išpuoš
tas ikonomis, kurios yra medi
nės, sidabrinės ir auksinės, 
dovanotos rusų. Stovi didelės 
stambios žvakidės, tįso žemyn 
pakabinti sunkūs sietynai.

Kristaus gimimo vieta yra 
nusileidus apačion po orto
doksų altorium. Tai maža že
ma patalpa, pilna degančių 
žvakių ir daugybė nutįsusių 
nuo lubų sietynų. Čia suėję 
vos sutelpam. Olos įdubime, 
žemai ant grindų, didele si
dabrine žvaigžde pažymėta, 
kad čia gimė Kristus. Visi 
stengiasi prasispausti iki 
žvaigžde pažymėtos vietos ir 
suklupus pabučiuoti tą vie
tą. Ta vietelė tokia maža ir 
žema, kad ir norėdamas nega
lėtum atsiklaupti, turi kniūbs
čias suklupęs prislinkti iki 
šios vietos.

Tai čia, manoma, Jėzus gi
mė, bet suvystytas buvo pagul
dytas į gyvulių prakartėlę, ku
ri yra už kelių žingsnių — po
rą laiptelių žemyn. Čia dega 
daugybė pastatomų žvakių, 
nuo kurių visos akmeninės lu
bos aprūkusios. Be galo karš
ta ir tvanku. Mūsų grupei pa
maldos buvo laikomos apačio
je prie prakartėlės grotos, 
kur tilpo tik kunigai, atna
šaujantieji Mišias. Skamba 
per pamaldas kalėdinės gies
mės iš visų krūtinių. Visi 
jausmingai pergyvename Mi
šių auką Jėzaus gimimo vie
toje. Ne vienam blizga akyse 
ašaros, kai po pamaldų skam
ba linkėjimai linksmų ir lai
mingų šv. Kalėdų!

Išėjus iš Gimimo šventovės, 
apspinta arabai prekybinin
kai su atvirukais, Rožiniais, 

šio tikėjimo nepriėmęs žmo
gus yra pasmerktas, nejučio
mis palinksta į ezoterinės 
sektos pusę.

Poreikis tikėti
Sinjora Trocchi pastebi, 

kad jos požiūris į žmones, pri
klausančius šioms sektoms, ty
rinėjimų metu kiek pakito. Ji 
sako: “Jei tokie tikėjimai tu
ri nemažai pasisekimo, rodo, 
jog tai kažkokio realaus troš
kimo išraiška. Žmonės rodo 
savo milžinišką poreikį kaž
ką tikėti. Visuomenė yra pa
sidavusi supasaulėjimui. K. 
Bendrija jaučiasi kaip pasku
tinė to supasaulėjimo auka. 
Tačiau tuštumos būti negali, 
ir tą vietą užpildo kiti da
lykai. Žmonės, kurie sekma
dienį nedalyvauja Mišiose, 
nėra visiškai žuvę kataliky
bei. Juose vis tiek lieka mil
žiniškas dvasingumo troški
mas. Todėl ir yra žmonių, ku
rie savo nemirtingumo troški
mą išreiškia tikėjimu, kad jų 
gyvenimas tęsis jiems įsikūni- 

įvairiom statulėlėm. Įkyriai 
siūlo, nepasitraukdami iki 
pat autobuso. Tie prekeivos 
labai dažnai sudrumsčia mal
dingą nusiteikimą ir išblaš
ko iš šventų vietų išsineštą 
susikaupimą. Ir taip tęsiasi 
per visas lankomas vietas — 
niekur negali nuo jų pabėgti.

Po pamaldų važiuojam už 
Betliejaus į laukus, vadina
mus Piemenų laukais, kur an
gelai apsireiškę piemenims, 
pranešdami apie Kūdikėlio 
Jėzaus gimimą. Šioje vietoje 
buvo natūrali ola-urvas, kur 
dabar viršuje pastatyta ka
talikų šventovė kanadiečių 
suaukotais pinigais 1953 m. 
Pastatyta ant griuvėsių se
no vienuolyno iš IV š.

Erodo tvirtovė
Gan toli už Betliejaus kal

nuose pasiekiam Erodo tvirto
vę, kuri pastatyta ant aukšto 
kalno Judėjos dykumoje. Ap
link tik kalnai, akmenys, sau
sa vietovė be jokio medelio. 
Autobusai sustoja pakalnėje 
ir toliau tenka kopti laiptais 
į viršų. Neprilipam iki pačios 
viršūnės, kažkur apie vidurį 
kalno padarytos platformos iš 
kur sustojęs gali žvelgti į ap
linkinius plikus kalnus. Nyki 
ir tuščia aplinkuma, o kiek dėl 
tos skurdžios žemės išlieta 
kraujo, nepasidalinant tarp 
palestiniečių ir žydų.

Manoma, kad Erodas buvo 
palaidotas šiame kalne auksi
niam karste, bet jo kapas iki 
šiol nesurastas, nors archeo
logai kalną kasinėja. Ir dabar 
mes matome atitvertas atkas
tų tvirtovės sienų liekanas. 
Padarytais lieptais apeiname 
aplink tas senovės liekanas, 
kur tik akmenys byloja apie 
mums taip tolimą biblinę pra
eitį, į kurią šiandieniniam 
žmogui taip sunku įsijausti.

Grįžtame į Betliejų prie Gi
mimo šventovės aikštės, kur 
visas grindinys išardytas, iš
kasinėtas grioviais vykdant 
remontą. Kitame aikštės kam
pe — policijos būstinė su sto
vinčiais autovežimiais pa
ženklintais Dovydo žvaigžde. 
O dar kitam kampe — restora
nas, kur sustojam pietų.

Jeruzalėje
Po pietų, važiuojant iš Bet

liejaus, vadovas Kim parodo 
ant kalnų aukštomis tvoromis 
atitvertą naujai žydų pasta
tytą Gideo vietovę, kur gyve
na 30.000 žydų. Pasak vadovo, 
tai didžiausia žydų nauja gy
venvietė visame Izraelyje, pa-

A. KEBLYS

Klaipėdos muzikos kritikė 
Daiva Kšanienė labai išsa
miai ir įspūdingai aprašė prof. 
Vytauto Tetensko koncertą, ku
ris įvyko Klaipėdoje 1989 m. 
gegužės 12 d. Apie to koncerto 
įspūdingiausius momentus ji 
rašė:

“V. Tetenskas, per 15 metų 
koncertavęs veik 700 kartų 
ne tik Lietuvoje, bet ir dauge
lyje šalies miestų, Švedijoje, 
Belgijoje, Islandijoje, Suomi
joje, Jugoslavijoje, Anglijo
je ir kt., yra įvaldęs didžiulį 
birbynės repertuarą.

Ypatingai jaudinanti ir skaid
ri buvo koncerto pradžia, kai 
V. Tetenskas diatoninėmis bir
bynėmis (Sekminių rageliais) 
raliavo liaudies melodijų py
nę - tokių paprastų, savų, ar- 

jus — gal į tarakoną, o gal į 
indiečių šokėją. Iš tiesų ga
lima pasakyti, jog tokios gru
pės tęsia savo dvasinius tyri
nėjimus, trokšta transcenden
cijos (antgamtiškumo), išliki
mo, bet tie ieškojimai pasibai
gia ten, kur kaip tik transcen
dencijos neįmanoma rasti, nes 
atmetamas Dievas”.

Sinjora l'rocchi yra įsitiki
nusi, jog tuos žmones įmano
ma atgauti. Reikia betgi rasti 
atsakymą į klausimus, kurie 
sudaro ezoterizmo pagrindą. 
Ji siūlo krikščionims, ypač 
kunigams, kreipti daugiau dė
mesio į grynai dvasines pro
blemas, kurios susietos su pa
čia žmogaus egzistencija, o 
ne su socialiniais klausi
mais. Tam labai gali padėti 
neokatechumenato grupės, 
apie kurias Lietuvoje daž
nas nėra dar net girdėjęs. Žmo
gui reikia kalbėti jo kalba, 
kalbėti apie tai, kas jį do
mina. Bet visų pirma tam rei
kalingas nuoširdus savojo ti
kėjimo pažinimas.

statyta arabų teritorijoje, lai
mėtoje 1967 m. kare. Tai mato
me važiuodami, nes visos tos 
užkariautos žemės lyg ir kita 
valstybė. Ant kelio — barje
rai, pakelėje — kareivių bun- 
kėriai. Visus pravažiuojan
čius autovežimius tikrina. Pa
sak vadovo, arabams iš Vakari
nio kranto okupuotos teritori
jos be leidimo visai negalima 
išvažiuoti. Tik turistai, kaip 
mes, laisvai galim judėti.

Atvykstame į Jeruzalės 
miesto vidurį, kur platūs ke
liai šakojasi, auga palmės, žy
di oleandros ir kitos gėlės. Ant 
aukštumos stovi balti parla
mento rūmai — Kneset. Kitoje 
kelio pusėje tarp gėlynų ir ža
lių krūmų pastatytas naujas 
muziejus, kur sukrauti rasti 
dykumos urvuose Šv. Rašto ir 
kiti ritiniai (The Shrine of the 
Book). Šie raštai surasti 1947 
m. Kumran vietovėje prie Ne
gyvosios jūros.

(Bus daugiau)

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
PARCEL 
EXPRESS Ine.

Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 
Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

V.I.M.

Rainbow Printing
73 Ontario Rd.. Welland, 
Ont. L3P 5C2 
tel. (416) 732-2117

Anna Kusyj,
40 Facer St., St. Catharines, 
Ont. L2M 5H5
tel. (416) 937-1385 

Panorama Travel Agency, 363 Vine St., 
St. Catharines, Ont. L2M 4T9 

tel. (416) 646-9909

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

timų... jos kėlė jaunystės nos
talgiją, prisiminimus kaip Sek
minių dieną piemenukai lau
kų gėlių vainikais dabindavo 
ganomus gyvulėlius ir dūduo
davo sekminių rageliais. Ta 
pačia dvasia, jautriai liesda
mas auksarankio muzikos inst
rumentų meistro P. Laso pa
darytas aukštaičių diatoniš- 
kų kanklių stygas, liaudies 
melodijas pakankliavo ir ke
turių mergaičių ansamblis 
(vadovė N. Tetenskienė).

Didžiausią koncerto prog
ramos dalį V. Tetenskas gro
jo ištobulinta, šiuolaikine bir
byne - turbūt gražiausio temb
ro lietuvių liaudies instrumen
tu. Atrodo... birbynę tikrai pa
žįstame, žinome jos skambesį 
ir tembrą, tačiau meistro “pra
kalbinta” ji kaskart vis iš nau
jo atrandama, kaskart naujai 
žavi.

Gabaus atlikėjo, birbynės 
virtuozo V. Tetensko grojimas 
teikė tikrą pasigėrėjimą, nes 
jame susiliejo visi meniniam 
rezultatui pasiekti būtini kom
ponentai - techninis tobulu
mas, garso kultūra, plati di
naminė amplitudė, tiksli into
nacija, nuostabus išgaunamo 
tembro grožis, grynumas ir 
švelnumas. Tačiau visa tai bū
tų gal ir nalabai reikalinga, 
jei nebūtų svarbiausiu - įgim
to muzikalumo, muzikavimo 
natūralumo ir santūrumo, kū
rybingos, skoningos interpre
tacijos.

Birbynininkas V. Tetenskas 
gyvena savo atlikėjiškos veik
los zenitą. Jam nelengva - 
daug laiko, energijos atima 
mėgiamas ir mylimas pedago
ginis darbas: konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų liaudies 
muzikos katedros vedėjas, ei
nantis docento pareigas, V. Te
tenskas per penkiolika metų 
išugdė net dvidešimt penke
rius jaunus specialistus. Ir 
šiame koncerte savo pedago
gui sėkmingai talkino studen
tas birbynininkas A. Tumanovas. 
Turbūt tik muzikantai gali su
prasti, kiek valios, ištvermės, 
net pasišventimo (daug ko ten
ka atsisakyti) reikia atlikėjui, 
kiek daug jis turi dirbti, repe
tuoti, kad neprarastų “koncer
tinės formos”, kad išėjęs į sce
ną jaustųsi “savoj vietoje” ir 
neapviltų žmonių, kurie atėjo 
į koncertą, kad suteiktų jiems 
džiaugsmo. O scenos trauka tik
ram menininkui begalinė. No
risi nuoširdžiai palinkėti, kad 
ta trauka birbynininkui V. Te- 
tenskui ne tik negęstų, bet tap
tų nenugalimai stipri”.

Šiose Kanados vietovėse, 
tautiečiai galės išgirsti ir pa
sidžiaugti prof. Vytauto Te
tensko tobulu birbynės inst
rumento valdymu. Koncertai 
vyks: Montrealyje - kovo 6 d., 
kada Aušros Vartų šventovė 
švenčia keturiasdešimtmetį; 
Hamiltone - kovo 13-tą; Toron
to Lietuvių namuose - kovo 15- 
tą ir St. Catharines - kovo 20 d.

Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines 
Ont. L2N 1C2 
tel. (416) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton, 
Ont. L8L 7W2 
tel. (416) 549-4149



Dainų šventę Lietuvoje pasitinkant
Pokalbis su išeivijos chorų programos vadove muzike DALIA SKRINSKAITE-VISKONTIENE

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Dalią Skrinskaitę-Viskon- 
tienę mes pažįstame kaip mo
kytoją lietuviškoje ir angliš
koje mokykloje, kaip chorų va
dovę, draugę, patarėją ir moti
ną, garbingai atliekančią svar
biausią šio gyvenimo pareigą 
— auginančią gražią, lietuviš
ką šeimą.

Dabartinio mūsų visuome
nės gyvenimo ritmas didelis. 
Mes, ypač moterys, puikiai 
žinome, ką reiškia dirbti tar
nyboje, šeimoje ir lietuviško
je veikloje, kurioje Dalia Vis- 
kontienė daug atlieka. Norint 
būti pavyzdžiu kitiems, reikia 
rasti laiko pačiai tobulėti: 
aplankyti koncertus, perskai
tyti profesinę literatūrą, lan
kyti paskaitas, kursus ir t.t., 
o tiems dalykams reikia laiko. 
Nerašysiu apie dejones, nes 
kas dejuoja, tas niekur nespė
ja; o kas dirba — padaro.

Neužilgo vyksime į taip il
gai visų lauktą Pasaulio lie
tuvių dainų šVentę Vilniuje. 
Dalia Viskontienė prieš kele
rius metus buvo pakviesta vy
riausios meno vadovės parei
goms išeivijos chorų šios šven
tės programai. Sudėtingų pa
reigų pagrindinis darbas be
veik visas jau atliktas: viene
tų registracija, repertuaro 
paruošimas ir išdalinimas va
dovams, ryšių palaikymas su 
Lietuva, dirigentų parinki
mas. Tačiau rūpesčių dar yra 
ir bus iki nuskambės paskuti
nis šventės akordas.

Pokalbyje su Dalia palietė
me visiems mums rūpimus 
klausimus: ar išeivija užtek
tinai pajėgi dalyvauti Lietu
vos dainų šventėje; ar tai bus 
paskutinis mūsų veiklos apvai
nikavimas; kokią naudą gausi
me iš mūsų dalyvavimo; kaip 
Dalia ryžosi imtis tokių parei
gų? Štai žiupsnelis jos minčių.

Tiek metų dainuota ir kalbė
ta apie Lietuvos dainų šven
tę, apie grįžimą į dvasinius 
namus, juo labiau, kad mūsų 
lietuviška daina atvežta iš 
Lietuvos. Nedalyvauti tokio
je šventėje tas pats kaip ne
užbaigti tos dainos ... Išei
vijos lietuvių visas gyvenimas 
susidėjo vien tik iš susitiki
mų ir išsiskyrimų, pasisveiki
nimų ir atsisveikinimų. Suva- 
žiuojam į lietuviškas stovyk
las, konferencijas, sulekiam į 
suvažiavimus ir po trumpo lai
ko jau sudiev! Taip 50 metų 
mus lydėjo ilgesys susitikti 
ir baimė išsiskirti. Žinom ir 
dabar, važiuodami į Lietuvą, 
kad susitikimo akimirka ir 
džiaugsmas bus labai trumpi.

Akademijos 
suvažiavimas
Š.m. birželio 5-12 d. vyks XVI 

LKMA SUVAŽIAVIMAS, skir
tas aptarti lietuvių dvasinio 
atgimimo strategijai.

Suvažiavime veiks teologi
jos, filosofijos, lietuvių kal
bos, literatūros, pedagogikos, 
psichologijos, socialinių moks
lų, teisės, ekonomikos, polito
logijos, gamtos mokslų, fizikos- 
matematikos, informatikos, is- 
torijos-archeologijos, archi
tektūros, menotyros sekcijos.

Mokslinių pranešimų tezės 
priimamaos: iš Lietuvos - iki 
š.m. kovo 1 d., iš užsienio iki 
š.m. kovo 15 d. Tezių tekstas 
neturi viršyti 1 mašinraščio 
puslapio.

Pranešimus siųsti šiuo adre
su: M. Bloznelis, Tvirtovės ai. 
24-33,3005 Kaunas, Lithuania.

Pranešimai apie priimtas 
tezes išsiunčiami ne vėliau 
kovo 25 d.

Organizacinis komitetas

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI Nuotr. M. Pranevičiaus

Darbo jau įdėta labai daug, 
ypač administracinio. Jam 
niekad nėra užtektinai laiko, 
o popierių visada perdaug. 
Neturėčiau skųstis, nes išei
vijos organizacinis komite
tas, vadovaujamas J. Karasie- 
jaus, labai daug padėjo. De
talių begalės, o pats pasiro
dymas užtrunka vos kelias va
landas, tačiau kiekvienas kon
certas ar renginys palieka sa
vus prisiminimus.

Viena iš sunkesnių kliūčių 
buvo ryšių palaikymas su šven
tės organizatoriais Lietuvo-
je, vienetų vadovais išeivijo
je, dirigentais, organizacijo
mis. Susitikimams neturim pi 
nigų, o telefonas turi savo ap 
ribojimus. PLB labai remia 
mūsų darbą, bet asmeninis 
kontaktas, minčių pasidali
jimas ir iškilusių proble
mų sprendimas visiems susi
ėjus, be abejonės, būtų idea
lus darbo būdas.

Man asmeniškai buvo labai 
sunku suvokti, pastebi Dalia, 
kad į Lietuvos dainų šventę 
vyksta tik 150 dainininkų iš 
JAV ir Kanados, ir tai dau
giausia vyresnio amžiaus dai
nininkai. Čikagoje, paskuti
nėje dainų šventėje, dainavo 
arti 700 suaugusių ir 250 vai
kų. Dėl tokio negausaus daly
vių skaičiaus galėtume daug 
rašyti ir ieškoti atsakymo.

Šokėjų vyksta žymiai dau
giau. Eilę metų veikiantis 
Tautinių šokių institutas, 
jo organizuojami kursai, šo
kių šventės, padėjo pritraukti 
ir išlaikyti jaunimą. Chorai, 
nors ir veikia Muzikos sąjun
ga, deja, nesugebėjo išugdyti 
ar bent išlaikyti didesnio bū
rio jaunimo. Lietuvių, gyve
nančių išeivijoje, gana ribo
tas skaičius, o užsiėmimų 
daug: politinė veikla, įvairios 
organizacijos, mokyklos, spor
tas, šokiai.

Išauginti ir paruošti gerą 
dainos grupę trunka mažiau
siai penkis metus. Reikia tu
rėti kantrybės lankyti repe
ticijas, žiūrėti į taškiukus 
su uodegytėmis, vadinamus 
gaidomis, skaityti poezijos 
žodžius ir pagaliau, atsisto
jus ant scenos, drebant, dai
nuoti su kitais. Iš kitos pu
sės, kam kankintis besiklau
sant savo draugų dainavimo, 
kai galima įsigyti geriausių 
chorų įrašus arba puikiose 
salėse klausytis gražiausių 
chorinės muzikos akordų.

Už Lietuvą kanadietis ar 
amerikietis nekalbės. Tą turi
me daryti mes, lietuviai. Esu 
daug džiaugsmo ir pasitenki
nimo patyrusi dainuodama ir 
propaguodama mūsų tautos 
kūrinius, išlikusius šimtme
čiais, sako Dalia. D^bar atėjo 
laikas pripažinti, kad šis bend
ravimo būdas dainoje jau atgy
veno savo “auksinį amžių”, 
nors gal dar ne visi pasiryžę 
prisirašyti į dinozaurų drau
giją. Tikriausiai rasime dau
giau malonumo pasukdami į 
moderniosios tchnologijos 
“informacijos greitkelį”. O 
gal ir tai neblogai — svarbu, 
kad lietuviai vieni kitus pa
žintume ir laikytumėmės kar
tu.

Dėl repertuaro šventės ren
gėjai Lietuvoje jokių reikala
vimų nenustatė, mumis visiš
kai pasitikėjo. Dainuoti po at
viru dangumi, saulytei pakau- 
šėlius kaitinant, ar lietu
čiui krapinant, ypač po ilgų 
kelionių — nelengvas uždavi
nys. Todėl parinkau dainas, 
kurios gražios, smagios, skam
bios, bet tuo pačiu ir meniš
kai vertingos. Užsiregistra
vus tokiam mažam būriui dai
nininkų, Lietuva sutiko mums 
padėti, įtraukdama kai kurias 
dainas į bendrą repertuarą ir 
mielai piimdama mūsų choris
tus į savo choristų eiles.

Dainos neskambės be diri
gentų. Parinkau jaunus ir gra
žius. Iš viso išeivijai atstovaus 
11 dirigentų. Kodėl ne? Gražus 
būrys. Jie visi dirba parapijo
se, mokyklose su didžiausia 
kantrybe ir meile dainai, savo 
choristams atskleisdami nuosta
bų muzikos garsų pasaulį. Gal 
ši kelionė duos jiems tolimes
nių jėgų ir gal grįžę mes patys 
ką nors suplanuosim. Nejaugi 
su šia švente mūsų dainų gar
sai išblės?

Dar apie paminklą Biržiškoms
MARIJA ir MARTYNAS PURVINAI

Jau teko rašyti apie Lietuvo
je plačiai garsintą konkursą 
paminklo projektui Biržiškų 
šeimai Viekšniuose. 1993 m. 
pabaigoje susirinkusi verti
nimo komisija iš žymių meni
ninkų, architektų ir visuome
nės veikėjų geriausiais pripa
žino skulptorių Algirdo Boso 
ir Gintauto Jonkaus projektus. 
Betgi netrūko ta užsitęsusi 
Biržiškų paminklo istorija 
vėl savaip pakrypti. Susirin
ko Viekšniuose keliolika vie
tos veikėjų ir nusprendė sta
tyti paminklą ne pagal konkur
są laimėjusius projektus, o 
pagal trečiąjį — visai kitokį.

Atrodo, kad tie įvykiai gan 
vaizdingai atskleidžia kai ku
rias Lietuvos sovietizacijos 
pasekmes, užsitęsusios okupa
cijos neišdildomą palikimą — 
sunkiau suvokiamą tolimuose 
kraštuose gyvenusiems.

Pažvelkime į parengtus ano 
paminklo projektus kultūros 
tyrinėtojo žvilgsniu, pame
nant, jog per ilgus žmonijos 
gyvavimo amžius susiklostė 
vienai ar kitai tautai supran
tama ženklų-simbolių kalba. 
Taip bene kiekvienas prieš
kario lietuvis nujautė, ką reiš
kia Rūpintojėlis ar koplytstul
pis, iš seniausių gadynių atė
jęs saulės ženklas ir pan. Gau
siems antikinės civilizacijos 
sekėjams įprastu žymeniu bu
vo kolonos atvaizdas. Tie veik 
visiems suprantami ženklai 
buvo neatskiriama tradicinių 
kultūrų dalimi.

Laikui bėgant, besikeičiant 
valstybėms ir valdovams, tie 
kultūrų simboliai išlikdavo 
kaip gyvenimo pastovumo žy
mė. Tik bolševizmas užsimo
jo visas būties puses pakeisti, 
atsisakant viso “senojo svie
to” su visais jo papročiais ir 
tikėjimais. Aršios propagan
dos ir ideologinio valymo de
šimtmečiai nenuėjo perniek — 
tada įdiegus abuojumą tradi
cinėms kultūros valstybėms ir 
jų ženklams, dabar milijonai 
sovietizuotų žmonių nebemato 
kokio skirtumo tarp juodo kan
čios kryžiaus ir kruvinos pen
kiakampės žvaigždės. Jų jaus
mams nieko nebesako senieji 
simboliai — taip suprantami 
protėviams ar sovietinio dva
sios apdorojimo nepatyru- 
siems.

Taip ir su Biržiškų paminklo 
projektais būta. Skulptorius 
A. Bosas siūlė Lietuvos didžia
vyrius pagerbti tradiciniu že
maitišku koplytstulpiu, o 
skulptorius G. Jonkus — tos 
šeimos bajorišką kilmę me
nančia kolona. Tik Viekšnių 
veikėjams tie lietuviški sim
boliai pasirodė kažkokiais ne
suprantamais. Jie pasirinko, 
jų manymu, “labai aiškų” kūri
nį— piramidėlę.

Tas pasirinkimas be galo 
įdomus psichologiniu požiū
riu. Jis rodo, kaip giliai soviet
metis palietė provincijos žmo
nių sąmonę, pakeisdamas visą 
dvasios vertybių sistemą.

Piramidės simbolį išgarsi
no senovinis Egiptas — vergų 
ir faraonų šalis. Ir tas ženk
las reiškė ne vien amžinybę, o 
didžiulį vienų išaukštinimą,

MUZIKĖ DALIA SKRINSKAITĖ-VISKONTIENĖ

paniekinant gausybę kitų — ei
linių žmonelių, pasmerktų 
vergijai.

Tūkstantmečiams prabėgus, 
piramidės ženklą savu pripa
žino Sovietijos ideologija. Lie
tuvoje pokariu nebuvę gal nė 
nežino, kad tuomet kapines ir 
palaukes buvo nusėjusios 
standartinės piramidėlės — 
antkapiai žuvusiems raudon
armiečiams ir sovietiniams 
aktyvistams. Per dešimtme
čius imperijoje ir nukariau
tuose kraštuose išdygo dešim
tys milijonų tokių piramidė- 
lių, turėjusių įamžinti kovo
tojų už bolševizmą atminimą.

Įdomi to ženklo atsiradimo 
istorija. Totalistiniame re
žime niekam nevalia buvo sa
vavališkai ką daryti. Itin 
kruopščiai būdavo svarstomi 
su ideologija susiję dalykai, 
pagrindiniai "'Režimo simbo
liai. Anuometiniams valdo
vams piramidėlės formos pa
minklas, matyt, patiko — netu
rėjo jis nieko bendro su tra
dicijomis niekinamos krikš
čionybės ar tautiškais simbo
liais. Režimui buvo tinkama 
ir pati forma — “labai aiški”, 
lyg simbolizavusi visuotinę 
tvarką ir paklusnumą.

Visai neveltui dabartiniai 
Lietuvos valdžios vyrai tiek 
šnekėjo apie “valdžios pira
midę”. Tai vis tos pačios de
šimtmečiais diegtos sovieti
nio gyvenimo sampratos pa
vyzdys, kai idealu atrodo ne 
vešliai išsišakojęs gyvas de
mokratijos medis, o griežtai 
apkapota, jokių savitumų bei 
asmeninės iniciatyvos nepri
pažįstanti primityvi vergovės 
forma — elementariai geomet
rinė piramidė.

Tiesa, pasirinktasis Biržiš
kų projektas jau modernizuo
tas pagal laiko dvasią. Jį vai
nikuos nebe penkiakampė 
žvaigždė, o arklio figūrėlė. 
Tokie kosmetiniai padailini
mai vėlgi labai būdingi sovie- 
tizuotiems veikėjams — kiek 
Lietuvoje agituota: iškabin
kime Trispalvę ir Vytį, o kitas 
mūsuose juk visai gerai — te
gul lieka viskas po senovei”. 
Taip ir su Biržiškų paminklo 
projektu atsitiko — pasirink
ta piramidėlės forma per de
šimtmečius daug kam taip sa
va ir įprasta tapo, kad nei 
akių, nei širdies nebeužgau- 
na — žvaigždę nuėmus, visai 
tiksianti bet kam.

Toje istorijoje dar įžvelgia
me bolševikmečiu susiklosčiu
sį susipriešinimą tarp savaip 
režimui nenuolankios šviesuo
menės ir sovietizacijos žymiau 
palaužtos provincijos. Taip 
Vilniuje susirinkusiems meni
ninkams ir kultūros veikėjams 
patiko tautiškų ir krikščioniš
kų simbolių atšvaitai A. Boso 
ir G. Jonkaus projektuose. Gi 
provincijos veikėjams ta sub
tili simbolika visai nesupran
tamu ir svetimu dalyku liko. 
Turbūt dėsningai tie požiūrių 
skirtumai siejosi su seimo ir 
prezidento rinkimų rezulta
tais. Tada šviesuomenė linko 
prie S. Lozoraičio ir naujes
nių veikėjų, o gerokai sovie- 
tizuotoje Šiaurės Lietuvoje 
gan vieningai balsuota už so
vietmečiu įprastus žmones, 

skelbusius “labai aiškius” šū
kius. Taip ir prasikiša daug 
kur toji nesenos praeities no
stalgija — anuometinis vergo 
gyvenimas visai parankiu ro
dosi, o sovietmečio simboliai 
net mieli. Nebepajėgta atsi
spirti ir okupacijos metais 
įdiegtai supaprastinimo nuo
statai — viskas turi būti per
dėm aišku kaip lageryje ar ka
riuomenėje.

Atrodo nieko čia ir neįvyko 
baisaus. Tiesiog susirinko ke
liolika provincijos veikėjų ir 
“parinko kepurę pagal Jurgį” 
— pasirinko sau suprantamą 
paminklo projektą. Tiek tik, 
kad paminklas ne kepurė — tu
rės stovėti šimtmečius. Gal 
kada ir tų pačių veikėjų vai
kaičiai — jau laisvoje Lietu
voje užaugę, tautiškus simbo
lius vėl pamėgę — pagailės, 
kad nepasinaudota proga Bir
žiškų šeimą tinkamai pagerbti 
išties turtingais ženklais. Ki
tiems rodosi, jog nieko blogo 
čia nebus — juk prabėgs de
šimtmečiai, išmirs visi nuo 
bolševizmo nukentėję ir gal 
niekas neprikiš, kad Lietuvos 
dydžiavyriai pagerbti pana
šiai kaip pokario “stribai”.

Tokiu panašumu kiti net pa
sidžiaugs. Juk dabartinės val
džios vyrai nuolat siūlo kartu 
palaidoti ir vienodai pagerbti 
tiek Lietuvos partizanus, tiek 
ir jų priešininkus — okupantų 
talkininkus — tegul visi bro
liais pabūna ... Tik kad taip 
slėpti mūsų krašto tragediją 
labiau norisi anuomet karalia
vusiems ar pakankamai iš reži
mo pasipelnusiems...
Apie didelius dalykus pa

šnekėjus, veik nepatogu smul
kesnius priminti — juolab taip 
įprastus sovietizuotoje Lietu
voje. Antai, paminėti vietos 
veikėjai, savaip pakreipę Bir
žiškų paminklo likimą, netgi 
nerado reikalo laiku pranešti 
konkursą laimėjusiems skulp
toriams, kad jų projektai ne
bus įgyvendinami — tegul tie 
kada nors laikraštyje paskai
tys, kad jau visai kitas pamink
las pastatytas. Kiti ima svars
tyti, kad gal nebereiktų pana
šiems renginiams gaišinti ko
kių žymių menininkų bei kul
tūros veikėjų — jei tik sužino
ma jų nuomonė, o paskui vis 
tiek savaip padaroma. Galop ir 
paminklas bus statomas ne 
koks privatus ir ne už lėšas 
tų žmonių, kurie ėmėsi spręsti 
jo likimą.

Permainingą Lietuvą ma
tant, jau nestebina išeivijos 
atsargumas, neskubant savo 
nelengvai uždirbtų dolerių 
skirti kokiam lyg ir kilniam 
vajui. Išties nežinia, kaip čia 
galop pakryps netgi gražūs už
simojimai, kokiems vietos vei
kėjams sumanius savas ambi
cijas parodyti, savu požiūriu 
ar pagal sovietmečio priprati
mą pasukus didelių žygių 
kryptį.

Atsiųsta paminėti
TECHNIKOS ŽODIS, pasaulio ir 

Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos PLIAS-ALIAS 
organas. Leidžia ALIAS Čikagos 
skyriaus Technikinės spaudos 
sekcija. Išeina kas trys mėnesiai. 
Prenumerata 10 JAV dol. metams. 
Redaktorius: Viktoras Jautokas.
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□ KULTJIiHĖJE VEIKLOJE
Skulptorė Ieva Sakalauskaitė- Pasaulio lietuvių dainų šventė

Pocienė, gyvenanti Australijos 
Adelaidėje, 1993 m. rudenį lan
kėsi tėviškėje Piniavoje ir jaunys
tės dienas primenančiame Pane
vėžyje. Ten jai teko mokytis mer
gaičių gimnazijoje. Jos mažosios 
skulptūros, kamerinių medžio, 
metalo ir popieriaus darbų paro
dą surengė Panevėžio dailės ga
lerija. Parodos atidaryme vieš
nią iš tolimosios Australijos svei
kino gimnazijos klasės draugės.

Juozas Kėkštas-Adomavičius, 
lietuvių poetas Lenkijoje ir iš
eivijoje, gimė 1915 m. lapkričio 
19 d. Taškente, mirė Varšuvoje 
1981 m. balandžio 16 d. Mokėsi 
Lenkijos okupuotame Vilniuje. 
Lenkai jį persekiojo ir neleido 
siekti aukštojo mokslo. Ne geres
ni buvo ir Vilniaus kraštą užėmę 
sovietai, kurie jį aštuoneriems 
metams ištrėmė į Viatlago priver
čiamo darbo stovyklą Kirovo sri
tyje. Iš jos J. Kėkštas išėjo 1942 
m., įstojęs į Sovietų Sąjungoje 
organizuojamą Lenkijos gen. V. 
Anderso armiją. Jis dalyvavo II 
D. karo kovose Italijoje, dukart 
buvo sužeistas. Po karo laikinai 
gyveno Romoje ir išvyko Argenti
non. Tada jis buvo priimtas išei
vijos poetų žemininkų grupėn. 
Argentinoje sunkiai susirgęs, rei
kalingas nuolatinės globos, grį
žo Lenkijon kaip II D. karo vete
ranas. Velionis palaidotas Var
šuvos kapinėse. Lietuvio poeto 
kapą ten papuošė paminklinė len
ta su lietuviškais įrašais: “Tyla 
liūdėdama medžių šakomis svyra, 
liūdinčią tylą vėjas į širdį gena. 
Juozas Adomavičius-Kėkštas 
(1915-1981)”. Tą antkapinę lentą 
savo asmeninėmis lėšomis pastatė 
Varšuvos lietuvių klubo pirm. Sta
sė Krakauskaitė. Algimantui De
gučiui, dabartiniam ELTOS ko
respondentui Varšuvoje, ji skun
dėsi, kad antkapis jau pradeda 
byrėti, o ji neturi lėšų jam patai
syti. Tai kuklus pagalbos prašy
mas iš poeto J. Kėkšto talento 
gerbėjų Lietuvoje ir išeivijoje.

Dail. Žibuntas Mikšys, pary
žietis grafikas, ten 1993 m. gruo
džio 12 d. sulaukęs amžiaus septy- 
niasdešimtmečio,- nebuvo užmirš
tas ir Čikagoje. Jo ofortų parodą 
sausio 30 — vašdHo 13 d.d. suren
gė Stickney priemiestyje fotome
nininko Algimanto Kezio tvarko
ma “Galerija”. Parodai buvo pa
naudoti dr. Algimanto Kelerto 
nuo 1965 m. surinkti dail. Ž. Mik
šio miniatiūriniai grafikos darbai. 
Tad šiai ofortų parodai gražiai 
išleistame kataloge skelbiama: 
“Žibuntas Mikšys. Ex Collectione 
Algimantas Kelertas”. Danas 
Lapkus dienraščio “Draugas” 
kultūriniame priede sausio 29 d. 
rašo: “Mikšio kūrybai būdingas 
išorinis stimulas: ekslibriuose — 
žmogaus asmenybė, iliustracijose
— literatūros kūrinys, šrifto kom
pozicijose — posakis ar frazė, — 
tai lyg priežastis, skatinanti kū
rėją imtis pieštuko ir metalo rai
žymo įrankio. O siekiamas efektas
— idealus estetizmas. Savo minia
tiūromis dailininkas, rodos, ku
ria ne tiek ‘paveikslą’, kiek mak
simaliai estetizuotos erdvės lauką 
virš balto popieriaus lakšto. Toks 
oforto komponavimas į lapą uni
kalus ir reikšmingas lietuvių dai
lėje. Miniatiūra suteikia kryptį ir 
dažais nepaliesto lapo energijai, 
įjungdama ją į aktyviąją kūrinio 
kompoziciją ...”

Išeivijos dail. Kazio Varnelio 
privatus muziejus steigiamas Vil
niuje. Lietuvon grįžtantis K. Var
nelis yra ne tik avangardinis dai
lininkas, bet ir dailės kūrinių bei 
knygų rinkėjas, meno istorikas, 
profesoriavęs Čikagos koledže. 
Nuo 1978 m. jis gyveno Stock- 
bridge, Mass., kur didelėje viloje 
turėjo nuolatinę savo kūrinių pa
rodą, didelę biblioteką su vertin
gomis senomis lietuviškomis kny
gomis bei Lietuvos žemėlapiais 
ir meno kūrinių rinkiniais. Lie
tuvos spauda praneša, kad K. Var
nelis muziejaus steigimo sutartį 
1993 m. spalio 26 d. pasirašė su 
Vilniaus burmistru V. Jasulaičiu. 
Vilniaus savivaldybė jo privataus 
muziejaus reikalams devyniasde
šimt devynerių metų laikotarpiui 
paskyrė du pastatus Didžiojoje 
gatvėje prie kino teatro “Helios”. 
Privačiame Kazio Varnelio muzie
juje bus sutelkti ne tik jo paties 
kūriniai, bet ir tarptautinės dai
lės bei kitų lituanistinių ir ne- 
lituanistinių vertybių rinkiniai, 
net ir baldai. Dabar viskas iš vi
los Stockbridge pervežama Vil
niun. Pats K. Varnelis iš JAV vi
sam laikui persikels Vilniun ir ap
sigyvens prie savo privataus mu
ziejaus, kuris turbūt bus pirmas 
toks muziejus dabartinėje Lietu
voje. 

š. m. liepos 7-10 d.d. vyks ne tik 
Vilniuje, bet ir Kaune. Mat liepos 
8 d. ten norima paminėti J. Vilei
šio aikštėje 1924 m. surengtos pir
mosios Dainų dienos septyniasde
šimtmetį. Aikštėje bus atideng
tas šiai sukakčiai skulptoriaus 
Vytauto Naručio ir architekto 
Eugenijaus Miliūno sukurtas pa
minklas. Pagrindinė Pasaulio lie
tuvių dainų šventės dalis Kaune 
kauniečius sutelks dabar tokiems 
renginiams įprastame Dainų slė
nyje.

Lietuvos, Suomijos ir Estijos 
heraldikos parodą Vilniuje, Mar
tyno Mažvydo bibliotekoje, su
organizavo Lietuvos ir Suomijos 
draugija, kurios dabartinis pir
mininkas yra S. Skrodenis. Prie 
parodos prisidėjo ir Lietuvos he
raldikos draugija su pirm. E. Rim
ša. Lietuvai šioje parodoje atsto
vavo kelių jos miestų pertvarkyti 
herbai, papildyti M. Mažvydo bi
bliotekos fondų senąja lietuviška 
heraldika. Estija heraldikos pa- 
rodon buvo įjungta dėl jos arti
mų ryšių su Suomija. Parodą, pa
sibaigusią š. m. vasario 20 d., ati
darė Suomijos ambasadorius Tais- 
to Veikko Tolvanenas ir Estijos 
ambasadorė Valvi Strikaitienė.

Balio Sruogos (1896-1947) na
muose 1966 m. įsteigtame memo
rialiniame muziejuje vasario 2, 
jo gimimo dieną, kasmet susiren
ka giminės, rašytojai ir literatū
ros tyrinėtojai. S. m. vasario 2 d. 
ten jų laukė speciali paroda, skir
ta B. Sruogos II D. karo ir pokario 
metų kūrybai. Jon buvo įjungti 
“Dievų miško” rankraščiai, kitos 
muziejaus fonduose saugomos kū
rybinio palikimo vertybės. B. 
Sruogos gimtadienio dalyvius li
teratūrologas Algis Samulionis 
supažindino su “Dievų miško” 
autoriaus pokariniais laiškais. 
Jis jau yra paruošęs spaudai kla
siku tapusio B. Sruogos raštų sep
tyniolika tomų. Šiuo metu laukia
ma rėmėjų ir leidėjų atsiliepimo. 
Raštų leidybą reikėtų pradėti 1996 
m. vasario 2d., ją susiejus su šim- 
tuoju B. Sruogos gimtadieniu.

Savanoriškosios krašto apsau
gos tarnybos (SKAT) respubli
kiniame štabe Vilniuje sausio 15 
d. įvyko dr. Vinco Kudirkos ,135- 
tosioms gimimo metinėms skirta 
vakaronė “Tegul dirba tavo nau
dai ir žmonių gėrybei”. Vakaronę 
surengė Vysk. M. Valančiaus blai
vybės sąjūdis ir respublikinis 
SKAT štabas. Vakaronė pradėta 
humanitarinių mokslų dr. D. Kuo
lio pranešimu “Dr. V. Kudirka 
ir Lietuvos laisvės byla”. Akto
rius R. Abukevičius skaitė dr. 
V. Kudirkos kūrinius, poetas M. 
Martinaitis — savo eilėraščius. 
Pokalbyje “Pagrindinės Lietu
vos valstybės atramos” dalyva
vo vyr. kariuomenės kapelionas 
mons. A. Svarinskas, SKAT šta
bo viršininko pareigas einantis 
pik. Itn. A. Pocius, Lietuvos 
švietimo tarybos pirm. R. Pakal
nis ir Vysk. M. Valančiaus blai
vybės sąjūdžio pirm. J. Kančys. 
Vakaronę užbaigė mišrus SKAT 
choras.

Lietuvos 1993 m. respubliki
nių mokslo premijų laureatus 
spauda paskelbė š. m. vasario pra
džioje. Žemės ūkio, gamtos, ma
tematikos ir medicinos mokslų 
srityje premijos paskirtos: Algi
mantui Bertuliui-Čerkeliui — 
už darbų ciklą “Erdvinis spalvų 
jutimas”, Liudvikui Kimčiui — 
už ciklą “Organinių junginių mo
lekulių dinamikos ir sąveikų įvai
riose fazėse spektrometriniai ty
rimai”, Arvydui Survilai — už cik
lą “Elektrocheminiai procesai 
metalų kompleksų sistemose”, 
Juozui Virbickui — už ciklą “Po
puliacijų kintamumas dėl tempe
ratūros gradientų ir trendų po
veikio”. Humanitarinių, socia
linių ir teologijos mokslų sri
tyje premijas laimėjo: archeolo
gė Rimutė Rimantienė — už dar
bus “Šventoji. Narvos kultūros 
gyvenvietės” (“Mokslo” leidyk
la Vilniuje, 1979), “Šventoji. 
Pamarių kultūros gyvenvietės” 
(“Mokslas”, 1980), “Akmens am
žius Lietuvoje” (“Mokslas”, 
1984), “Nida. Senųjų baltų gy
venvietė” (“Mokslas”, 1989), 
Aleksandras Vanagas, Vitalija 
Maciejauskienė, Marytė Razmu
kaitė — už darbą “Lietuvių pa
vardžių žodynas A-K” (“Moks
las”, 1965) ir “Lietuvių pavar
džių žodynas L-Ž” (“Mokslas”, 
1989). Technikos mokslų srityje 
premijos įteiktos Aleksandrui 
Čyrui, Juozui Atkočiūnui, Sta
nislovui Kalantai, Romanui Kar- 
kauskui, Antanui Krutiniui, Juo
zui Nagevičiui — už statybinės 
mechanikos kompiuterizuoto mo
kymo vadovėlių komplektą. V. Kst.
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Darapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S 4R5. 
telefonas (416) 766-5367

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais- nuo 9 
v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 
8 v.v.; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 p.p.; sekmadieniais nuo 9 v. ryto 
iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 
12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Tel. (905) 566-0006.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 3.50%

180-364 d. term, ind........... 3.50%
1 metų term, indėlius....... 3.75%
2 metų term, indėlius....... 3.75%
3 metų term, indėlius....... 4.25%
4 metų term, indėlius....... 4.75%
5 metų term, indėlius....... 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 5.75% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 4.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 5.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 5.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 5.75% 
Taupomąją sąskaitą   2.75% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.00%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo ...................... 8.00%

Sutarties paskolas
nuo ...................... 8.00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 6.50%
3 metų ................. 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 5.50%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortglčius 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 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL
DvL engineering

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

MASKELL INSURANCE

“Ali THE

WORLD

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 DRA ŪDOS BENDROVIŲ A TSTOVYBĖ-

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)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Sabonis — geriausias 1993 m. 
Europos krepšininkas

Arvydas Sabonis, kuris šiuo metu 
žaidžia Madrido (Ispanija) “Real” 
komandoje, buvo išrinktas geriau- 
siuoju Europos 1993 m. krepšinin
ku. Tokius rinkimus jau keliolika 
metų organizuoja Europos krepši
nio leidinys — “FIBA Basketball”, 
kuris šią žinią paskelbė 1994 m. 
sausio mėnesio laidoje.

Antroje vietoje liko žinomas Kro
atijos žaidėjas Kukočas, dabar sėk
mingai žaidžiantis Čikagos “Bulis” 
profesionalų komandoje, ir kaip 
pirmametis šio klubo krepšininkas 
susilaukia gero įvertinimo, dažnai 
pasiekdamas nemažai taškų. Pernai 
Kukočas buvo išrinktas pirmuoju 
Europoje, o mūsiškis, nuo jo atsi
likęs keliais balsais, turėjo pasi
tenkinti antrąja vieta. Šiemet Sa
bonio persvara rinkimuose buvo įti
kinanti: jis gavo 183 balsus, tuo tar
pu Kukočas tik 161. Dviem balsais 
nuo T. Kukočo atsiliko kitas iš bu
vusios Jugoslavijos komandos žai
dėjas P. Danilovičius.

Balsavime dalyvavo 12 geriausių
jų Europos krepšinio komandų tre
neriai ir 15 žinomiausių krepši
nio apžvalgininkų. Už Sabonį di
dele persvara pasisakė žurnalis
tai, kurie jam davė 114 balsų, tuo 
tarpu pas trenerius Sabonis buvo 
penktasis su 69 balsais. Susuma
vus abiejų anketų duomenis, Sabo
nis vis tiek išėjo aiškus nugalėto
jas. Iš viso rinkimuose buvo pami
nėti 45 krepšininkai iš 17 valstybių. 
25-tą vietą šiuose rinkimuose už
ėmė Sabonio (“Real”) komandos 
draugas, lietuvių kilmės ameri
kietis Joe Arlauckas (10 balsų).

Saboniui perėjus žaisti iš Val- 
jadolide komandos į “Real”, jo ver
tė gerokai paaugo ir jo dėka ši Mad
rido komanda pasidarė pirmaujanti 
ne tik Ispanijoje, bet ir visoje 
Europoje, nors praėjusiose Euro
pos klubų čempionato finalinėse 
varžybose, Saboniui žaidžiant ga
na blogai, Madridas skaudžiai pra
laimėjo. Praėjusių metų pabaigoje 
(spalio mėn.) Sabonis sėkmingai 
vėl žaidė “McDonald’s open” tur
nyre Miunchene, kur dalyvavo ir 
JAV profesionalų komanda su gar
siuoju Charles Barkley. Kai buvo 
renkamas geriausiųjų turnyro žai
dėjų penketukas, Sabonis gavo tiek 
pat balsų kaip ir Barkley. Lapkri
čio 10-17 d.d. jis atstovavo Lietu
vos rinktinei 29-jo Europos čempio
nato pusfinalio susitikime.

Sabonis su Madrido klubu yra 
pasirašęs trejų metų sutartį už 4 
milijonus dolerių. Po to, teises į 
jį vėl turės Portlando “Trail Bla
zers” profesionalų klubas, kuris 
mūsiškį jau seniai kalbina atvykti 
pas juos žaisti. Nežiūrint, kad Sa
bonis turi nemažų fizinių proble
mų, kurios dar gali padidėti žai
džiant Amerikoje, Portlando klubo 
vadovybė vis tiek jį norėtų maty
ti Portlande. “Saboniui didžiąja- 
me krepšinyje liko tik keleri me
tai, tad ar nebūtų gražu karjerą ap
vainikuoti NBA čempionato titulu” 
— taip viltingai pasakė Portlando 
klubo atstovas. Sabonį pas save yra 
kalbinęs ir garsusis Čikagos “Bulis” 
klubas, laimėjęs tris kartus NBA 
čempionatą, bet Sabonis vis atsi
sakydavo. Dabar, kai į šį klubą per
ėjo jo didžiausias varžovas T. Ku
kočas, gal pasikeis Sabonio nuo
monė? Ed. Šulaitis

Lietuvių šachmatų pirmenybės
Š. Amerikos lietuvių šachmatų 

1994 m. pirmenybės įvyks balandžio 
16-17 d.d., Marquette Park Field
house, 6700 South Kedzie Ave., Chi
cago, Ill. ŠALFASS-gos centro val
dybos ir ŠLFASS-gos šachmatų ko
miteto pavedimu, pirmenybes vyk
do Čikagos lietuviai šachmatinin
kai. Varžybų vadovas — Pranas Šal
kauskas.

Žaidžiama bus 4 ratų šveicarų 
sistema. Laiko riba — 40 ėjimų per 
90 min. su 30 min. “Sudden Death”.

Šeštadienį, balandžio 16, regis
tracija nuo 8.30 v.r. iki 9 v.v. I. ra
tas — 9.30 v.r., II ratas — 1.30 v.p.p. 
Sekmadienį, balandžio 17, III ra
tas — 9 v.r., IV ratas — 1 v.p.p.

Laimėtojui teks dr. Algirdo Nasvy- 
čio “Atminimo pereinamoji taurė”, 
įsteigta 1982 m. Praeitų metų lai-

me. 1984 m. V. Palčiauskas tapo pa
saulio čempionu korespondencinė- 
se šachmatų pirmenybėse. Šiuo me
tu jis yra vienas iš keturių žaidė
jų, turįs galimybę laimėti 13-sias 
Pasaulines korespondencines šach
matų pirmenybes.

John McCrary, savo straipsnį baig
damas pažymi, kad 51 m. amžiaus V. 
Palčiauskas turi galimybių antrą 
kartą tapti Pasaulio koresponden- 
cinių šachmatų pirmenybių čempio
nu. IR.

/MvM) LIETUVIŲ
-Tiri KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

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

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

DKAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

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

— " 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

ARVYDAS SABONIS žaidžia Lie
tuvos rinktinės rungtynėse prieš 
Estiją 1993 m. lapkričio 10 d. Vil
niuje. Lietuva rungtynes laimėjo 
didele taškų persvara

Nuotr. V. Kapočiaus

mėtojas — Arūnas Simonaitis, Niu
jorko LAK narys. Šalia to, pirmų 
trijų vietų laimėtojams skiriamos 
specialios ŠALFASS-gos metinių 
žaidynių plaketės. Taipogi bus ir 
piniginės premijos, nemažiau kaip 
už tris vietas. Dalyvavimas atviras 
visiems lietuvių kilmės šachmati
ninkams, registruotiems 1994 m. 
ŠALFASS-je.

Dalyvių registracija — iki 1994 
m. balandžio 11 d. imtinai pas pir
menybių vadovą šiuo adresu: Pra
nas Šalkauskas, 10707 S. Keating 
Ave., Oak Lawn, Ill. 60453, USA. 
Tel. (708)432-5289.

Smulkios informacijos praneša
mos visiems ŠALFASS-gos klubams 
ar pavieniams šachmatininkams, 
jei turimi jų adresai. Reikalui 
esant, kreiptis į Pr. Šalkauską.

Šių metų pirmenybes yra planuo
jama suruošti platesnės apimties, 
pagerbiant mūsų iškiliuosius žai
dėjus bei prisimenant garbingą 
lietuvių šachmatininkų nueitą ke
lią. Kviečiame gausiai šioje šach
matų šventėje dalyvauti.

ŠALFASS-gos centro valdyba 
ir šachmatų komitetas

Dr. Viktoras Palčiauskas — 
JAV šachmatų čempionas

JAV šachmatų žurnalo “Chess 
Life” 1993 m. rugpjūčio 13 d. laidoje 
John McCrary, straipsnyje “USCF 
Hall of Fame Inductees”, rašo apie 
dr. Viktoro Palčiausko įtraukimą 
į žymiausių JAV šachmatininkų 
eiles (Hall of Fame).

Straipsnis pradedamas klausimu: 
“Kelis amerikiečius — pasaulio 
šachmatų čempionus galite įvar
dinti?” Ir čia pat aiškinama: “Aiš
ku, buvo Fisher. Turėtų būti įjung
tas ir Morphy, savo bendralaikių 
laikytas šachmatų čempionu, nors 
šis titulas jam tada dar nebuvo for
maliai pripažintas. Tokiu turėtų 
būti laikomas Steinitz, šį titulą tu
rėjęs, kai jam buvo suteikta JAV 
pilietybė. Yra dar ir dvejetas kitų 
— Pasaulio korespondencinio būdo 
šachmatų čempionai — dr. Hans 
Berliner ir dr. Viktoras Palčiaus
kas.
Įtraukus Palčiauską, visi penki 

JAV pasaulio čempionai yra JAV 
šachmatų “Hall or Fame”. Palčiaus
kas, dvejais metais vyresnis už Fi- 
sherį, amžiumi yra antras jauniau
sių šiame garsiame penkete.

John McCrary savo straipsnyje 
pažymi, kad V. Palčiauskas gimė 
Lietuvoje ir į JAV atvyko dar vai
ku būdamas. Penkerių metų Vikto
ras, dėdės su šachmatais supažin
dintas, rimtai šiuo žaidimu susi
domėjo tik būdamas jaunuoliu. Še
šiolikametis Viktoras Palčiauskas, 
dalyvaudamas pirmame turnyre, 
buvo pripažintas ekspertu, o 1963 
m., “U.S. Open” pirmenybėse jau 
dalinosi penkta vieta. Deja, teore
tinės fizikos studijos nutraukė V. 
Palčiausko “karjerą” prie šachmatų 
lentos, bet 1970 m., perskaitęs Wal
ter Muir straipsnį apie tarptauti
nes korespondencines šachmatų 
varžybas, Viktoras pasuko šia link-

Dr. VIKTORAS PALČIAUSKAS, 
prieš dešimtmetį (1984) tapęs Pa
saulio čempionu korespondenti
nėse šachmatų pirmenybėse. Šian
dien jis yra pakeltas į JAV-bių 
šachmatininkų eiles “Hall of Fa
me” Nuotr. iš “Išeivijos

lietuvių sportas”

Pakartojo rekordą
Vilniuje, Lietuvos lengvosios 

atletikos federacijos taurės var
žybose, trišuolininkas kaunietis 
Audrius Raizgys dar kartą įrodė, 
kad Lietuvoje lygių jam nėra. Jis 
nušoko 17,01 m ir pakartojo Lietu
vos rekordą. LA

Pas Čikagos “Lituanicos” 
futbolininkus

Čikagos “Lituanicos” futbolinin
kai ir žiemos metu neturi laiko il
sėtis. Jie šiuo metu žaidžia salės 
futbolo pirmenybėse, kurios vyksta 
kiekvieną sekmadienį Čikagos prie
miestyje — Villa Park, Ill. Iki šio
lei buvo sužaistos trejos rungtynės, 
iš kurių dvi mūsiškiai laimėjo (6-3 
ir 7-4), o vienas pralaimėjo (1-4). 
Iš viso bus 9 susitikimai. Salės fut
bolo rungtynės tęsiasi 30 minučių — 
trys kėliniai po 10 minučių. E.Š.

Skautų veikla
• Kovo 6 d. Prisikėlimo para

pijos salėse Toronto lietuvių skau- 
tija ir tėvų komitetas rengia tra
dicinę Kaziuko mugę. Draugovių 
paviljonai turi būti paruošti iki 
atidarymo. Atidarymas 9.45 v.r. Po 
atidarymo visi dalyvauja 10.15 v.r. 
Mišiose. Tėvų komitetas pradeda 
darbą 5 v.r., ir svečius vaišins 
skaniais lietuviškais patiekalais 
nuo 10 v.r. Skautai-tės pardavinės 
rankdarbius, įvairius pyragus, 
riestainius ir kitkokius skanumy
nus. Veiks tiekimo skyrius ir lote
rija. Prašome Toronto ir apylinkių 
lietuvius mugę aplankyti ir parem
ti skautiško jaunimo veiklą.

• Vasario 20 d. Lietuvos nepri
klausomybės 76-me minėjime Lie
tuvos kankinių šventovėje iškil
mingose Mišiose su tunto vėliava 
dalyvavo sk. D. Narušis, V. Mockus, 
T. Pajaujis, o bendruomenės mi
nėjime J. Baliūnas, D. Narušis, G. 
Neimanas ir A. Radtke.

• Vasario 22 d. skautybės įstei
gėjo Baden-Powell gimimo diena, 
kurią prisimena viso pasaulio 
skautai-tės, o “Šatrijos” tunto vyr. 
skautės tą dieną turėjo susimąs
tymo sueigą, kartu su kitų tauty
bių skautėm. Šią sueigą pravedė 
tuntininkė s. V. Senkuvienė Lie
tuvių namuose. “Rambyno” tunto 
skautai šį paminėjimą atliko drau
govių sueigose.

• A.a. s. Bronius Simonaitis, 
buvęs Niagaros pusiasalio skau
tų vietininkijos aktyvus vadovas 
ir kurį laiką vietininkas, vasario 
5 d. iškeliavo amžinybėn. Jo įna
šas skautiškoje veikloje tremtyje 
paliks gilius pėdsakus. M.

EUROPARCEL
----------

~T Tj J Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją 

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNA VIM AS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bendrovės 
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

Minimumas 2 kg, arba $10.00. 
Nauja kaina: $5.10 už kg

imeebeiLASALLE?QUE. Į
Naujas telefonas

AfiAfi SKAMBINKITE INFOR- □ 2 /-UxUX MACUOS IR APTARN- 
UUUU AVIMO REIKALAIS 

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

MOKA:
3.50% už 90 dienų term, indėlius
3.50% už 6 mėnesių term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
3.75% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.75% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% UŽ OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvyb*» drauda)

3.00% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

5.60%
6.25%
6.50%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(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 “| QO milijonų 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

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ VJCTOIUft
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t. 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1 994.

LEDAS REIHKiERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namų ir automobilių vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indų plovimo mašinas • Skalbimo mašinas, 
džiovintuvus • Atlieku įvairius vandentiekio (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
PAGE 370-3539 arba tel. 533-6310 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD
COLDUJeiX 
BANKCRO

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

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 ESTATE

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. 
Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 

Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS X LIETUVĄ per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jums tin
kamomis oro linijomis. Pilna kaina (su mokesčiais) nuo $1 050

I DAINŲ ŠVENTŲ!
Keliaukite kartu su mūsųmeniniais vienetais - “Gintaru”, parapijos 
choru ir kt. trečiadienį, birželio 29 d. per Kopenhagą. Pirmiems 65 
užsisakiusiems, pilna kaina (su mokesči IŠPARDUOTA 
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) ................. $11 65

Florida, Meksika, Pietų Amerika, Tolimieji Rytai. 
Skrydžiai pagal jūsų pageidavimą. Teiraukitės!

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
17.30 v.v. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien į Christine (angliš
kai, rusiškai arba lenkiškai). Norintiems užsisakyti vietas skrydžiams 
j Dainų šventę patariam nedelsiant tai padaryti.____________________

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W„ ALGIS 
Toronto, Ontario M6P1A4
Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tieną, jo ministeriŲ kabineto, 
Kanados parlamento narius 
bei kitus valdžios tarnauto
jus, kurių metinis uždarbis 
yra didesnis kaip 40.000 dole
rių. Nauji tarnautojai šiame 
laikotarpyje nebus samdomi. 
Tokiu būdu per trejus metus 
planuojama sutaupyti pusant
ro bilijono dolerių.

Visos ligšiolinės Kanados 
vyriausybės, ruošdamos biu
džetus, neužmiršdavo suma
žinti Kanados karinėms pajė
goms ir krašto apsaugai ski
riamų lėšų. Ministerio pirm. 
J. Chretieno liberalų vyriau
sybės finansų ministeris P. 
Martinas jas jau rado gerokai 
apkarpytas pastarajame de
šimtmetyje valdžiusių B. 
Mulronio progresyviųjų kon
servatorių. Vis dėlto jis tas 
išlaidas sekančiame penkme
tyje sumažins dar septyniais 
bilijonais dolerių.

Naujove -tenka laikyti finan
sų ministerio P. Martino drąsų 
sprendimą taip pat penkerių 
metų laikotarpyje uždaryti ke
turias karines bazes Kanadoje, 
o penkiose drastiškai suma
žinti jų darbą. Uždaromos ir 
kelios karo mokyklos. Iš devy
nių karinėms pajėgoms pri
klausiusių orkestrų palieka
mi tik keturi. Su bazių užda
rymu kariškių skaičius bus su
mažintas 8.100, civilių tarnau
tojų - 8.400. Lig šiol karinių 
bazių nedrįso uždaryti nė vie
nas finansų ministeris. Mat jos 
tose vietovėse gyvenantiems 
kanadiečiams yra vienintelis 
darbo ir pajamų šaltinis.

Kanados nedarbo draudą su
mažins jos pertvarkymas, pa
liksiantis daugiau lėšų naujų 
darbų finansavimui. Pagal lig
šiolinį įstatymą nedarbo drau- 
dai gauti reikėjo dešimties 
darbo savaičių. Tokiems kana
diečiams nedarbo drauda tada 
būdavo mokama 42 savaites. 
Dabar jai gauti reikės dvyli
kos savaičių darbe, o nedar
bo drauda bus duodama trum
pesnį laiką. Nedarbo draudos 
sutaupytomis lėšomis tikima
si parūpinti 40.000 darbų. Spe
cialių darbų jaunimui numa

toma susilaukti apie 17.000. 
Labiausiai buvo išgarsinti vie
šieji darbai, finansuojami Ka
nados bei provincijų vyriau
sybių ir miestų savivaldybių. 
Tokiu būdu ribotam laikui dar
bo turėtų gauti apie 60.000 ka
nadiečių.

Seniau buvo leidžiama 80% 
išlaidų verslo reikalu resto
ranuose nusirašyti nuo paja
mų mokesčio. Dabar ši privile
gija sumažinama iki 50%. Varš- 
tų susilauks ir didesnes pa
jamas turintys pensininkai. 
Lig šiol gautas metinis 610 do
lerių pajamų mokesčio kredi
tas bus sumažintas, kai pensi
ninko pajamos pasiekia 25.921 
dol., ir visiškai nutrauktas, pa
siekus 49.100 dol. Visiems ka
nadiečiams sustabdoma ligšio
linė privilegija vieną kartą jau 
gyvenime nemokėti mokesčio 
už kapitalo padidėjimą 100.000 
dolerių.

Opozicinės partijos kritiškai 
sutiko naująjį finansų minis
terio P. Martino biudžetą. Mat 
jame iš tikrųjų nėra pakanka
mai lėšų rimtai kovai su defici
tais bei jų atnešta jau 500 bi
lijonų dolerių peržengusia Ka
nados vyriausybės skola. Ne
matyti lėšų ir nedarbui suma
žinti, nors dabar 11% dirbusių 
kanadiečių jau yra bedarbiai.

Kritikai spėja, kad savo re
formas Kanados liberalai pra
dės tik sekančiu 1995-96 m. biu
džetu. Tada jau bus pertvarky
tos socialinės programos, svei
katos drauda, finansinė Kana
dos valdžios parama provinci
joms, nepopuliarus prekių ir 
paslaugų GST mokestis. Tad 
ateis laikas rimtai padidinti 
mokesčius visiems kanadie
čiams, kad būtų pakankamai 
lėšų deficitams pažaboti ir 
sparčiai augusios skolos pa
lūkanoms sumažinti. Dabarti
niame biudžete ketvirtadalis 
visų išlaidų tenka tos skolos 
metinėms palūkanoms. Negi 
bus laukiama, kol joms pa
dengti reikės jau pusės visų 
biudžetinių išlaidų? V. Kst.

Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio valdyba 1994-95 m. Sėdi iš kairės: A. KAIRYS, T. STANULIS (pirm.), A. BU
KAUSKAS, Z. RĖVAS, E. BARTMINAS; stovi: BR. MEŠKAUSKAS, J. GENYS, A. PETRYLA, B. LAUČYS ir A. 
PADOLSKIS Nuotr. J.Slivinsko

Tėviškės žiburiai • 1994. III. 1 - Nr. 9 (2296) • psl. 9

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

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) yg| . 53Q.-J Q7Q

10 TO RO N T O'1
Ketvertų metukų mergaitei 

skubiai reikia gydyti širdies 
ydą ir atlikti operaciją. Pra
šoma paremti finansiškai au
kas siunčiant: Canadian Im
perial Bank of Commerce, Cor
responding Banking Services, 
Head Office — Commerce 
Court, Toronto, Ont. M5L 1H1, 
tel. (416) 980-2211, faksas 
(416) 980-7553. Sąskaitos nr. 
18-10812/07000277 — Ričardas 
Dauguvietis.

Ontario pilietybės ministeri
ja priima siūlymus kandida
tams 1994 m. premijai “Ontario 
Medal for Good Citizenship”. 
Šia premija pagerbiami asme
nys, pasižymėję ilgalaike, sa
vanoriška veikla visuomenės 
naudai. Privatūs asmenys arba 
organizacijos iki kovo 15 d. 
gali pristatyti siūlymus, iš 
kurių bus sudarytas 12 asme
nų sąrašas. Ontario guberna
torius įteiks medalius spe
cialiose iškilmėse parlamen
to rūmuose š. m. birželio 30 
d. Siūlymų formas galima gau
ti pilietybės ministerijoje 
“Ontario Honours and Awards 
Section”, 77 Bloor St. West, 
15-am aukšte, tel. (416) 314- 
7528.

Ruošiama teatro enciklopedi
ja. York universiteto remia
mas UNESCO projektas “The 
World Encyclopedia of Con
temporary Theatre”, leidžia
mas Routledge leidyklos Ka
nadoje, apima šiuolaikinį teat
rą — tradicinį, muzikinį, šo
kio ir t.t., beveik 200 pasaulio 
kraštų. Redaguojami šeši to
mai: 1. Europa, 2. Amerikos, 
3. Afrika, 4. Arabų pasaulis, 
5. Azija ir 6. Bibliografija, 
kurių pirmasis turėtų išeiti 
šį rudenį. Šio tomo spausdini
mą gal teks atidėti, nes leidė
jams pritrūko lėšų sumokėti 
straipsnių autoriams. Tarp jų 
paminėtas Antanas Vengris iš 
Lietuvos. Vyriausias redakto-

rius prof. Don Rubin kreipia
si į Kanados lietuvius, prašy
damas aukų šioms išlaidoms 
padengti. Jų yra susidarę $600
Lietuvos skyriui.

Taip pat primenama, kad 
mecenatai, aukoję daugiau 
kaip $500, bus “Europos” tome 
pažymėti. Aukojusieji $100 ar 
daugiau gaus 40% nuolaidą 
perkant enciklopediją sau 
ar kokiai nors organizacijai. 
Visos aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio. Norint pa
remti šią ne pelnui rengiamą 
enciklopediją, kuri bus nau
dinga įvairioms mokslo bei 
kultūros institucijoms, gali
ma čekius rašyti: “The World 
Encyclopedia of Contempora
ry Theatre” ir siųsti York uni
versiteto adresu: 4700 Keele 
St., North York, Ont. M3J 1P3. 
Administratorė: Donna Daw
son, tel. (416) 736-2100. Inf.

Melioracija nušlavė vienkiemius

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. RUDINSKAS,

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

KROVINIAI [ LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
_ automobiliai ir asmeniniai daiktai

WB^POLIMEX FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2

Prašome skambinti 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

Paremkite “Tėviškės žiburius’’ 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - “TŽ” leidėjai

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Sausio 13, sekmadienį, To
ronto Lietuvių namuose pa
skaitą “Lietuvos gamtos tar
ša ir jos įtaka gyventojams” 
skaitė Kęstutis Žala, Lietuvos 
respublikos aplinkos apsau
gos departamento direktoriaus 
pavaduotojas. įvečią su klau
sytojais supažindino Medžio
tojų ir žūklautųjų klubo narė 
Violeta Mackevičiūtė - Repeč- 
kienė.

Kęstutis ŽalS'gimė 1958 m. 
Irkutsko srityjd; tremtinių šei
moje. 1959 m. šeima sugrįžo 
į Lietuvą. 1976 m. jis įstojo į 
Vilniaus universiteto Gamtos 
fakultetą, kurį baigė 1982 m., 
įsigydamas inžinieriaus hidro

geologo specialybę. 1984 m. 
pradėjo dirbti Gamtos apsau
gos komitete. 1990 m. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
įsteigtas Aplinkos apsaugos 
departamentas. Kęstutis Žala 
buvo paskirtas generalinio 
direktoriaus pirmuoju pava
duotoju. Jis taip pat yra vie
nas iš Lietuvos Žaliųjų parti
jos steigėjų.

Paskaitoje buvo išskirtinai 
pabrėžtas didžiulis nuostolis 
Lietuvos kraštovaizdžiui, ku
rį padarė melioracija, ypač 
aukštapelkių (kur ruda durpė) 
nusausinimas, kol įsitikinta, 
kad niekas ten negali augti, 
tik viržiai ir pušaitės. Nusau-

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS ba. llb.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
■ 'V*-

v

ALGIS S. PACEVICIUS, b.sc.,ll.b.

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1994 m.!
Kelionės geriausiomis kainomis patogiais

FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 

TIESIOGINĖS KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 
kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 

kaina-$999 (kan.) plius mokesčiai.

Pirmą kartą šiais metais 
skrydžiai per Helsinkį L 

Vilnių ir Kaunu su Finnair.
Kaina su nuolaida, užsakantiems skridimus dabar. Žemiausios 

kainos ir geriausi skrydžiai į DAINŲ ŠVENTĘ. 

Smulkesnių žinių teiraukitės: tel. (41 6> 533-8443
* * * *

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

Pensininkams nuolaida

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

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Pakeitimas 
ROMUVA , inc. narių 

metinis susirinkimas 
1994 metų kovo 23, trečiadienį, 
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose (trečiame 
aukšte). Laukiame visų. Valdyba

*e ctjp 606*44!
Automobilių, dolerių, siuntinių persiuntimas 
į Lietuvą per gintaras
lietuviška įstaiga Toronte 
1968 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 3K9 1 
Tel.: (416) 604-4400 FAX (416) 604-9748 
Darbo vai.: pirm.-penkt. 10-19, šeštad. 10-16

Atstovybė
Lietuvoje:
Gedimino pr. 26-217 
Vilnius 2600 
Tel. (3702) 22 78 97 
Fax (3702)22 63 68

2 Jane St, Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

sinta apie 80% žemių. Iškirsta 
daug miškų, miškelių. Sunai
kinta taip pat daug mažų upe
lių. Gigantomanijos banga nu
šlavė vienkiemius. Didelis 
cheminių trąšų vartojimas už
teršė ir vandenis. Įmonių tar- 
šalai teršė orą ir vandenį. Kas
met į atmosferą Lietuvoje pa
tenka apie 1 mln. tonų taršalų. 
To visko pasekmėje nyksta 
daug augalų, paukščių ir gyvū
nijos rūšių. Labai padidėjo 
žmonių mirtingumas. Kaime 
žmonės daugiau ėmė sirgti: 
26% kaime, 24% mieste. Vėžiu 
sergančių žmonių daugiausia 
iš visos buvusios Sov. są
jungos. Ypač daug segančių 
vaikų.

Paskaita pailiustruota skaid
rėmis ir vaizdajuoste. Klau
simuose paliestos Ignalinos 
elektrinės, Azoto įmonės, ki
tų teršiančių įmonių, sąvarty
nų problemos ir kiti dalykai. 
Aplinkos apsaugos departa
mento rūpesčiu, sudaromi sau
gojamų teritorijų plotai, kaip 
rezervatai, nacionaliniai par
kai (jų yra 4), regioniniai par
kai, draustiniai - apie 722 tūkst. 
hektarų, 11% visos Lietuvos 
ploto. Tai aukščiausias nuo
šimtis Europoje. Statomi va
lymo įrenginiai ir kitos prie
monės gamtos apsaugai. Kokie 
įstatymai bus priimti ir kaip 
problemos sprendžiamos, pri
klausys ir visas Lietuvos žmo
nių gyvenimas bei sveikata.

Užbaigimo ir padėkos žodį 
tarė Lietuvių namų valdybos 
pirm. V. Kulnys. Įdomu pažy
mėti, kad paskaitos paklau
syti atvyko ir jaunimo.

G. Bijūnienė

L |M^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į UUMu. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas. 

RF/HBK West Realty Inc. 
1678 Bloor Street West r-rn|

■- Toronto. Ontario M6P 1A9 Į H|
An independent member broker OhOnO: (416) 769-1 61 6

S v. Velykų proga pradžiuginkite 
artimuosius Lietuvoje!

Šventinis siuntinys 
S2-17kg —$125

Šventinis siuntinys
S1 -25 kg-$175

1. Kiaušiniai ..................... 30 vnt
2. Rūkyta dešra ....................  1 kg
3. Rūkyta nugarinė..............  1 kg
4. Rūkytas viščiukas ......... 1 vnt.
5. “Primo" daržovių aliejus .. 3 lt
6. "Primo" makaronai ... 2x900 gr
7. Cukrus ..............................  4 kg
8. Miltai .................................. 4 kg
9. Sviestas ............................. 1 kg

10. Tirpi kava ..................... 100 gr
11. Malta kava “Amaretto"....230 gr
12. Kavos balintojas..........  450 gr
13. Angliškas šokoladas .... 400 gr
14. Delikates, obuolinis sūris 250 gr
15. Konservuoti ananasai .. 450 gr
16. Sausos mielės ...............  3 pok.
17. Švieži bananai ...................2 kg
18. Šventinis tortas .............  1 vnt.

• Galimi priedai prie 
siuntinių.

• Šventiniai siuntiniai jūsų 
artimiesiems bus pristatyti 
per 5-10 dienų.

• Užsakyti šventinius 
siuntinius galima 
iki kovo 30 d.

1. Kiaušiniai..................... 30 vnt.
2. Rūkyta dešra ..................... 1 kg
3. Rūkyta nugarinė...............  1 kg
4. Rūkylas viščiukas.. 1 vnt.
5. “Primo” daržovių aliejus 3 lt
6. “Primo" makaronai .... 900 gr
7. Cukrus ............... 2 kg
8. Miltai .................................  2 kg
9. Sviestas .............-................  1 kg

10. Malta kava “Amaretto”...230 gr
11. Kavos balintojas...........  450 gr
12. Angliškas šokoladas ..... 200 gr
13. Delikates. obuolinis sūris 250 gr
14. Sausos mielės ...............  3 pok.
15. Šventinis tortas .............  1 vnt.

Šventinis siuntinys
S3-14 kg-$89

1. Kiaušiniai........ '............. 30 vnt.
2. Rūkyta dešra ..................... 1 kg
3. “Primo" daržovių aliejus ... 3 lt
4. “Primo” makaronai....... 900 gr
5. Sviestas ...........-................. 1 kg
6. Cukrus ...............................  2 kg
7. Miltai ...............   2 kg
8. Malta kava “Amaretto"...450 gr
9. Kavos balintojas...........  450 gr

10. Delikates, obuolinis sūris 250 gr

Siųskite siuntinius per mus!
Siuntiniai laivu ir lėktuvu išsiunčiami kas antrą savaitę.

Visi jūsų siuntiniai, siunčiami
per "Gintarą Express”, nemuituojami.

Laukiame jūsų!

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške 
$20 

už 100 vienetų. 
Pristatau į namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

Gnluoj-
nTfcl n 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 ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HDI7CI-IFD INSURANCE 
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-J652 

‘ GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS •*
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA IDA — INSURANCE 
Walter V. JPauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Gavėnios susikaupimas bus 
kovo 10-13 d.d. Susikaupimą ves 
iš Lietuvos atvykęs Vilkaviškio 
dekanas ir klebonas kun. Vytau
tas Gustaitis. Susikaupimo die
nų tvarka: kovo 10, ketvirtadie
nį, ir kovo 11, penktadienį, 10 v.r. 
ir 7 v.v. Mišios su pamokslu; ko
vo 12, šeštadienį — Mišios su pa
mokslu 10 v.r. ir 6 v.v.; kovo 13, 
sekmadienį — pamokslai įprasta 
sekmadienio Mišių tvarka. Išpa
žinčių bus klausoma prieš ir po 
Mišių.

— Religinės šalpos popietė, 
kuria užbaigiamas Gavėnios su
sikaupimas, bus kovo 13, sekma
dienį, Anapilio salėje. Popietę 
rengia mūsų parapijos KLK mote
rų draugijos skyrius. Bus pietūs 
ir pyragai. Bilietai į popietę 
pardavinėjami sekmadieniais pa
rapijos salėje. Kaina suaugusiems 
$12, vaikams iki 6 m. amžiaus ne
mokamai, o nuo 6 m. iki 15 m. am
žiaus — $8. Visi kviečiami šioje 
popietėje dalyvauti.

— Anapilio autobusėlis parveš 
dalyvavusius Religinės šalpos po
pietėje į požeminių traukinių 
stotį.

— Palaidotos: vasario 23 d., a.a. 
Ona Šukienė, 88 m. amžiaus; vasa
rio 28 d., a.a. Julija Žilinskienė.

— Ryšium su Kaziuko muge, 
vykstančia kovo 6, sekmadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje, Ti
kinčiosios Lietuvos diena mūsų 
parapijoje bus švenčiama savaitę 
vėliau, kovo 13, sekmadienį. Ta 
proga bus renkama antroji rink
liava Lietuvos religinei šalpai.

— Prisikėlimo kredito koopera
tyvo valdyba praneša, kad Anapi
lio skyrius dabar veikia naujo
se patalpose kiekvieną sekmadie
nį nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. ir kiek
vieną ketvirtadienį nuo 1 v.p.p. 
iki 8 v.v.

— Jei yra ligonių, kurie norėtų 
būti kunigo aplankyti, prašome 
skambinti klebonijon tel. 277-1270.

— Sutvirtinimo sakramentą no
rintiems priimti pamokos bus 
tęsiamos kovo 20, sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių, klebonijoje.

— Mišios kovo 6, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Adomą Rovą, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Augustą Kučinską.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 180 asmenų. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos narys A. Savickas. Sve
čių knygoje pasirašė E. Malinaus
kas iš Klaipėdos, J. L. Russell, 
B. R. Russell iš Compbellville.

— LN valdybos posėdis — kovo 
10, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Kovo 20, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. Lietuvių namuose vyks LN 
narių metinis susirinkimas.

— Slaugos namams a.a. B. Matu
levičiaus atminimui $50 aukojo 
Jonas Yčas. Iš viso slaugos namų 
fonde yra $957,286.15.

— “Lokio” svetainei reikalingas 
bufeto tarnautojas-a. Besidomin
čius kviečiame prašymus prista
tyti į LN raštinę. Čia galima gauti 
išsamesnę informaciją apie darbo 
valandas, atlyginimą ir kt. sąly
gas. Prašymai priimami iki balan
džio 15 d.

— 1993 m. birželio mėn. buvo pa
teiktas prašymas Ontario provin
cijos namų statybos ministerijai 
(Ministry of Housing), prašant 
subsidijų 34 butams. Mūsų prašy
mas pirmame svarstyme nebuvo 
patenkintas. Ruošiamas naujas 
prašymas antrajam svarstymui. 
Jis turi būti įteiktas ministe
rijai 1994 m. kovo 18 d.

— Ligonių lankytojų pasitari
mas, numatytas vasario 23 d., dėl 
blogo oro neįvyko ir buvo atidė
tas ateinančiai savaitei. Ligonių 
lankytojus prašome rinktis kovo 2, 
trečiadienį, 7 v.v. Taip pat pra
šome dalyvauti ir kitus, norinčius 
prisidėti prie šio kilnaus darbo. 
Žinančius apie šios pagalbos rei
kalingus žmones prašoma skam
binti tel. 769-1266.

— Kovo 13, sekmadienį, 12 v. 
įvyks LN vyrų būrelio valdybos 
posėdis. Negalintys dalyvauti 
praneša A. Stanuliui tel. 231-4937. 
Bus aptarti metinio baliaus rei
kalai.

— Bilietus į vyrų būrelio pobū
vį, kovo 19, šeštadienį, 6 v.v., ga
lima užsisakyti pas J. Slivinską 
tel. 625-2104, Z. Rėvą tel. 251-9635, 
E. Bartminą tel. 249-0490, T. Stanu- 
lį tel. 231-4937 ir Hamiltone pas 
Vyt. Luką tel. 383-6128.

— Kovo 15, antradienį, 7 v.v. LN 
rengiamas lietuviškos muzikos 
koncertas, dalyvaujant svečiams 
iš Lietuvos, Klaipėdos muzikos 
akademijos docentui Vyt. Tetens- 
kui ir dukrai Rasai. Svečius Ka
nadoje globoja ir koncerte daly
vaus montrealietis sol. A. Keblys.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito koopertyvuose arba tiesiog 
siųsti šiuo adresu: Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

VILNIUJE parduodamas 2 kamba
rių ir virtuvės butas. Skambinti tel. 
(416) 769-0644 nuo 8-10 v.v.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis yra mėne

sio pirmasis. Pirmais penktadie
niais yra lankomi ligoniai ir sene
liai namuose bei prieglaudose iš 
anksto susitarus. Šventovėje 7 v.v. 
vyks Šv. valanda ir Mišios. Išpa
žinčių klausoma prieš kiekvienas 
Mišias.

— Gyvojo Rožinio draugijos na
riai renkasi pirmais mėnesio šeš
tadieniais Rožinio kalbėjimui 
10.30 v.r., o Mišioms 11 v.r., “Vil
niaus” pensininkų namuose Mišios 
5 v.p.p.

— Vasario 26 d. palaidotas a.a. 
Teofilius Burokas, 70 m.

— Kun. Edis Putrimas, įšventin
tas į kunigus popiežiaus Jono-Pau- 
lius II Romoje 1985 metais, vysku
po P. Baltakio, OFM, su vietos vys
kupo ir provincijolo pritarimu, 
yra paskirtas mūsų parapijai tre
jiems metams klebono padėjėju- 
vikaru. Iki šiol kun. Edis Putri
mas dirbo Vasario 16-sios gimna
zijoje, Vokietijoje, kur jo parei
gas perėmė iš Lietuvos atsiųstas 
kunigas.

— Kun. E. Putrimo sutikimas ir 
pristatymas parapijai bus per pa
rapijos metinę vakarienę, kuri 
įvyks kovo 12, šeštadienį, 5 v.p.p. 
mūsų parapijos salėje.

— Bilietai į metinę parapijos 
vakarienę yra platinami po 10.15 
v.r. ir 11.30 v.r. Mišių salėje. Bus 
linksma programa, kurią atliks ak
torė Elena Kudabienė su savo 
bendradarbėmis. Vakarienės me
tu ir sekmadienį veiks Jono Mil
tenio Lietuvos vaizdų ir kitų nuo
traukų paroda. Bilietus platina 
parapijos tarybos visuomeninės 
sekcijos pirmininkas V. Taseckas 
tel. 824-4461. Bilieto kaina - $20.

— Mišios kovo 6, sekmadienį, 
8.30'v.r. - už a.a. Joną Sabaliaus
ką, 9.20 v.r. - Padėkos intencija, 
10.15 v.r. - už a.a. Juzę Rakauskie
nę, už a.a. Algį Ašoklį, už a.a. Jo
ną Grinskį, 11.30 v.r. - už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

A. a. Vladas Sonda, 85 metų 
amžiaus, Lietuvoje baigęs ag
ronomijos mokslus, ilgametis 
“Tėviškės žiburių” leidėjų val
dybos sekretorius, mirė vasa
rio 26 d.. Palaidotas vasario 
28 d. iš Prisikėlimo šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Anapilyje, Mississaugoje.

Skubiai reikalingas kraujas 
jaunam lietuviui Tomui. No
rintys pagelbėti prašomi 
kreiptis į Raudonojo kry
žiaus Serological Services 
laboratoriją tel. 974-9900, ex
tension 3119; adresas: 67 Col
lege Street (kampas Elizabeth 
gatvės) Toronte.

Lietuvių pensininkų klubas 
atšaukia kelionę į Alaską, nes 
ji jau išparduota. Rengiama 
kelionė į rytinę Kanadą, At
lanto pakraščius, rugpjūčio 
16-30 d.d. Skubiai registruo
tis skambinant L. Balsienei 
tel. 766-7724.

A. a. Broniaus Simonaičio 
atminimui, užjausdama žmo
ną Bronę ir šeimą, vietoje gė
lių Uršulė Bleizgienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Balio Matulevičiaus atmi
nimui, užjausdami žmoną Sta
sę ir šeimą, Danutė ir Mečys 
Norkai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Užjausdami Joną Bedarfą, mi
rus seseriai, Bubulių šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Antano Verbicko liūd
noms metinėms š.m. kovo 7 d. 
paminėti sesuo Ona ir Alfre
das “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A.a. Erikos Šernienės laido
tuvių proga Mažosios Lietuvos 
fondui D. Keršienė aukojo $15.

A.a. Onos Šukienės atmini
mui J. O. Peleckiai ir J. A. Šer- 
galiai Šv. Jono lietuvių kapi
nėms aukojo $50.

A.a. Onos Šukienės, Sibiro 
tremtinės atminimui, užjaus
dami dukteris - Birutę ir Joa
ną su šeimomis, J. Č. Kūrai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo mezgimo būrelis atsiun
tė “Tėviškės žiburiams” $100 
auką.

■■■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE
■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Residential Real Estate Services
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.)
Res.: (416) 231-4937 
Fax(416)231-6993
Mėgėjams prabangaus gyvenimo Scarlett Rd. - Lambton Square. 
Didelis 3-jų miegamųjų butas su visa eile naujų pagerinimų, įskaitant 
marmurines grindis, balkoną, šildomą baseiną ir t.t. Dėl platesnių 
informacijų skambinti tel. 231 -3000.

Maloniai kviečiame atsilankyti į RELIGINĖS
ŠALPOS POPIETĘ 
kovo 13, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų, (punktualiai) 

didžiojoje Anapilio salėje
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas Vilkaviškio dekanas ir klebonas 

kunigas Vytautas Gustaitis
• Speciali meninė programa • Bus labai skanūs pietūs ir pyragai
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis 
dienomis vakarais užsisakyti pas A. Augaitienę telefonu 416-231-7416.

Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia - 
KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir tarybos religinė sekcija

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
pr<anoš«a, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 27 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., Toronto, Ontario.

Dalyvaujančių registracija prasidės 3.30 v.p.p. Valdyba

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
metinis spaudos vakaras 
įvyks 1994 m. balandžio 9, 
Atvelykio šeštadienį, Anapilio 
salėje. Jau pradėti ruošos dar
bai, telkiami laimikiai. Galin
tys prašome juos paaukoti “TŽ” 
administracijoje.

VI. Pūtvio šaulių kuopos me
tinis narių susirinkimas įvyks 
kovo 6, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Toronto Lietuvių namuose.

Valdyba

Kovas - Raudonojo kryžiaus 
mėnuo. Kanados raudonojo 
kryžiaus draugija skelbia vajų 
kovo mėnesį ir ragina visus pri
sidėti pinigų bei kraujo auko
mis. RK aukų dėžutės bus išsta
tytos LCBO krautuvėse ir veiks 
kraujui priimti 47 klinikos To
ronte bei apylinkėse. Taip pat 
įvairiose mokyklose, mugėse 
(Bicycle Show, Hobby & Craft 
Show) bei parduotuvių cent
ruose bus galima daugiau su
žinoti apie RD veiklą ir gauti 
patarimų dėl apsisaugojimo 
krizės atveju.

Kanados katalikų vyskupų 
konferencija per savo komisi
ją Rytų Europos Katalikų 
Bendrijoms remti paskyrė 
5000 dol. paramą Adomo Jakš
to spaustuvės statybai. Spaus
tuvės pastatas Kaišiadoryse 
jau baigiamas įrengti. Lau
kiama spaustuvinių mašinų iš 
Vokietijos, kurias pažadėjo 
parūpinti plataus masto or
ganizacija “Kirche in Not”,

Toronto jaunimo ansamblis 
“Gintaras” ir jų vadovai nuo
širdžiai dėkoja Toronto “Para
mos” kredito kooperatyvui ir 
pirm. D. Vaidilai už $1,000 au
ką gintariečių kelionei į Lietu
vą paremti. Tai pirmoji auka 
gauta iki šio laiko. Laukiame 
ir daugiau dosnių aukų, nes ke
lionė į Lietuvą pareikalaus 
didelių išlaidų visiems ten vyks
tantiems. Kadangi gintariečiai 
yra vienintelė šokėjų grupė, 
vykstanti iš Kanados, aukos 
laukiamos ne tik iš Toronto 
bei apylinkių, bet ir iš toliau. 
Iš anksto tariame visiems AČIŪ!

IEŠKAU nerūkančios moters pri
žiūrėti vaikus ir atlikti namų ruo
šos darbus. Turi gyventi kartu. 
Skambinti tel. (905) 887-1392.

MERGINA, 21 metų amžiaus, aukš
tesnio išsilavinimo, nori susiraši
nėti su išeivijos jaunimu. Rašyti: 
Rima Meškinytė, 4526 Užgirių kai
mas, Liudvinavo paštas, Marijam
polės rajonas, Lithuania.

NORĖČIAU SUSIRAŠINĖTI su 
Kanados bei Amerikos lietuviais. 
Renku pašto ženklus, atvirutes, do- 
miuosiu krepšiniu, futbolu, muzi
ka ir mėgstu keliones. Man 21 me
tai. Laukiu laiškų! Mano adresas: 
Ričardas Bukelskis, Vytauto 39B- 
34, 5280 Biržai, Lietuva (Lithuania).

(Ted) Stanulis,

įįįį
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo

narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 13, sekmadienį, 
3 v.p.p j, Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome ątsinešti nario knygutes.

=i > VALDYBA ,=

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

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

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

LITAS
tm

: “Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 13 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 

t Stasys Grigaliūnas
Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus.

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

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.-. ...... 4.00% Taupymo-special.......... .... 1.50%
Certifikatus 2 m. ... ...... 4.75% Taupymo - su gyv. dr...... .... 1.25%
Certifikatus 3 m. ... ..........  5.00 Taupymo-kasdienines .. .... 1.50%
Term, indėlius: Einamos sąsk.................. .... 1.00%

1 metų .........
180 d. -364 d.

......  3.25%
..... 3.00% RRIF—RRSP-1 m.term. .... 4.00%

120d. - 179d. ..... 3.00% RRIF-RRSP - 2 m.term. .... 4.75%
60d. - 119d. .....  2.75% RRIF-RRSP-3 m.term. .... 5.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.00% RRIF - RRSP - taup........ .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.............. ........  5.75% asmenines - nuo ......... . 6.00%
2 metų.............. ........  6.25%
3 metų.............. ..........6.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

joliiįer’s

, VILNIUS
L dainų šventę

Kaina nuo ^998.OO(kan) 
Ilona arLiisa 

Tel. (416) 924-6328
1 -800-268-7442

CUMBERLAND COURT, 99 YORKVILLE AVENUE

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EU^D CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

ESURRECTION

x Parish (Toronto) credit union limited 
-------------------------- 999 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo valdyba praneša, 
kad ANAPILIO skyrius oficialiai 

atidarytas. Visi asmeniniai patarnavimai atliekami: 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Telefonas: (905) 566-0006.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

GĖLĖS
PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 
vičienei tel. 761-9131.

VALDYBA

MAŽA BENDROVĖ ieško staliaus, 
turinčio patyrimo baldų daryme. 
Kviečiame naujai atvykusius. Ang
lų kalbos mokėjimas nebūtinas. 
Skambinti tel. (905) 841-2211 To
ronte. Klausti Leon.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323.

Nepriklausomybės atstatymo 
šventė iškilmingai buvo paminė
ta vasario 20 d. AV parapijoje. 
Mišios buvo atnašaujamos ir Šv. 
Kazimiero šventovėje ta pačia 
intencija - už Lietuvos atsinauji
nimą. AV šventovėje mišias au
kojo ir puikų pamokslą pasakė 
kun. Stasys Šileika, giedojo pa
rapijos choras. Organizacijos da
lyvavo su vėliavomis, o skautu
kai organizuotai. Buvo padėtas 
vainikas prie žuvusiems dėl Lie
tuvos paminklinės lentos.

Salėje Andrėja Celtoriūtė-Be- 
niušienė vadovavo oficialiai mi
nėjimo daliai. įnešus vėliavas, 
pakvietė sugiedoti “O Canada” 
ir pagerbti žuvusius vienos mi
nutės susikaupimu. Paskaitinin
kas kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, dėl nenumatytų aplinkybių 
negalėjo laiku grįžti iš Lietuvos, 
todėl jo paskaitos nebuvo. Sekė 
garbės svečių sveikinimai: žodžiu 
sveikino Verduno atstovas Kvebe
ko parlamente, Kvebeko partijos, 
Baltų federacijos Montrealio sky
riaus, latvių, estų, ukrainiečių ir 
rumunų bendruomenių atstovai. 
Sveikinimus raštu atsiuntė Kana
dos ministeris pirmininkas, Ka
nados finansų ministeris, Kve
beko premjeras ir Montrealio 
miesto burmistras.

Meninėje dalyje Dalia Gabrė- 
naitė-Savignac padeklamavo P. 
Vaičaičio “Yra šalis”. Toliau gra
žiomis dainomis susirinkusius 
džiugino moterų dainos viene
tas “Aušra”, vadovaujamas A. Be
niušienės, ir Montrealio vyrų ok
tetas, vadovaujamas Heraldo Cel- 
toriaus. Abu dainos vienetai pa
dainavo po tris dainas ir bend-

rai - dvi. Dirigavo ir akompana
vo muz. Aleksandras Stankevi
čius. Po KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirm. Arūno Staš
kevičiaus užbaigiamojo žodžio, 
vėliavų išnešimo ir Tautos him
no visi buvo pavaišinti Anelės 
Keršienės puikiais ir skaniais 
pietumis. Reikia paminėti Lie
tuvos karaliaus Mindaugo šau
lių kuopos pirm. Augustą Mylę, 
kuris tokiomis progomis visada 
gražiai tvarko vėliavas ir jų 
palydą.

Vinco Krėvės premijos 
paskirtos išeivijos poetei Liūnei 
Sutemai už knygą “Graffiti” ir Lie
tuvos poetui Jonui Strielkūnui 
už knygą “Trečias brolis”.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus narių susirinkimas įvyks 
kovo 13 d. po 11 vai. Mišių sese
lių namuose. Narės ir viešnios 
kviečiamos dalyvauti. Draugija 
rengia Atvelykio pietus AV para
pijos salėje balandžio 10 d. po 
11 vai. pamaldų.

Micheline (Lukošiūtė) ir Algis 
Beniušiai vasario 19 d. atšventė 
vedybinio gyvenimo 40 metų su
kaktį artimųjų tarpe.

Shirley Milaknytė ir Robert Ivan, 
vasario 18 d. susituokė AV šven
tovėje.

A.a. Elena (Davnaravičiūtė) Bu
kauskienė, 90 m. amžiaus, mirė 
vasario 13 d. Iš AV šventovės vasa
rio 15 d. palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liko duktė, 
sūnus su šeimomis ir kiti giminės. 
Velionė priklausė lietuviškoms 
organizacijoms, bet dėl informaci
jos stokos laidotuvėse dalyvavo 
tik keli asmenys. B. S.

IŠNUOMOJAMI “Vilniaus” rūmuo
se butai. Skambinti darbo valando
mis tel. 762-1777 Toronte

GRYNAS BIČIŲ MEDUS. Gera do
vana pasiųsti giminėms į Lietuvą 
susikristalizavusio medaus. Spe
cialus įpakavimas. Didesnius kie
kius pristatau į namus. Kreiptis 
pas bitininką J. NORKŲ Hamiltone 
tel. 389-8179. Taip pat galima gau
ti Anapilio knygyne.

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo ir kt. Įrengiame • rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui

tel. 848-9628

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai-savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio) 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į 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.


