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Vertikali politika
Lietuva kaip vėtrungė, iškelta geografiniame Euro

pos centre. Iš visų pusių ir nevienodo stiprumo vėjai į 
ją atsimuša. Reikia gana ramaus budėjimo, kad išvados 
neklaidintų, bet rodytų tikrąją kryptį. Tarpais, žinoma, 
sunku laikytis ramiai, kai keičiasi valdžios - piliečiai 
nuo bet kokių pokyčių per penkiasdešimt okupacinių 
metų buvo atpratinti.

R
YŠKIAUSIOS krypčių rodyklės ir toliau pasilieka 
dvi: Rytai ir Vakarai. Kokie laikai Lietuvai bebu
vo buvę, niekas nesikeitė, žvilgsniai tie patys. Ir 
reikšmė ta pati: Rytai - nelaisvė, Vakarai - laisvė. Nuo 

carų kariuomenės, trėmimų, katorgų, ieškodami laisvės 
žmonės bėgo į Vakarus. Tas pats atsitiko ir 1944-taisiais. 
Nerimas ir netikrumas nesibaigia nė dabar - atgauta ne
priklausomybė dar negali užtikrinti saugumo, jei iš viso 
apie jį galima kalbėti. Rytuose, kai aniems reikia, vis 
pasirodo grūmojantis pirštas, ir tas mūsų siūlymas - gy
venkime geruoju, ne visada ką reiškia. O Vakarų kaimy
nas net ir po Žalgirio mūšio mūsų atžvilgiu niekada ne
buvo pasikeitęs. Tai patvirtino okupacijos trimetis, isto
rijon įrašęs daug ką pasakantį “Ostland” vardą. Tiesa, 
kalbėdami apie Vakarus, mes buvome įpratę peršokti ar
timiausią kaimyną ir draugų ieškoti kur kas toliau, ypač 
už tolimojo Atlanto, kur pro Laisvės statulą metų metais 
plaukė įvairių tautybių išeiviai, jų tarpe ir tūkstančiai 
lietuvių. Gal dėl to, kad tame naujajame pasaulyje visi 
sutilpo, galėjo laisvai kurtis ir verstis kaip kas išmano, 
per ilgesnį laiką susidarė iliuzija, kad Amerika globoja 
visas tautas. Iš tikrųjų ji globoja įvairių tautybių atei
vius, busimuosius savo piliečius. O tų tautų kamienai su 
labai mažom išimtim daugiau priklauso nuo įvairių poli
tinių vingių, kuriuos, kaip patyrėme, globėjams ne sykį 
teko toleruoti, nusileisti jėgai ir mainikauti pažadais, 
smunkantį vardą gelbėti deklaracijomis ir aplamai vers
tis kaip geriausiai jiems patiems išeina. Tai tikrovė. Jos 
smerkimas būtų naivumas, ir to reikėtų vengti.

V
ERTIKALINĖS kryptys kitokios. Šiaurės kaimy
nas pagal kilmę broliška tauta, skirtingų kultūrų 
paveikta, gyveno savitą, lyg ir uždaresnį gyvenimą, 
kiek atokiau nuo pagrindinio Rytus ir Vakarus jungiančio 

tako. Pietuose - kažkas tartum istoriškai sava, bet dar 
problematiška. Po Liublino unijos daugelis lenkų pripra
to į Lietuvą žiūrėti kaip į valstybės provinciją. Smarkes
ni to požiūrio tęsėjai nenorėjo suprasti 1918 metų Lie
tuvos apsisprendimo tapti visiškai nepriklausoma vals
tybe. Kilo nemalonus konfliktas, kurio padariniai dar 
net iki šių dienų savo ryškumo neprarado. Toji apgailė
tina būklė šiuo metu lyg ir bandoma taisyti tarpvalsty
binėmis sutartimis. Šį pavasarį Lietuvos ir Lenkijos pre
zidentų pasirašyta “Draugiškų santykių ir gero kaimy
ninio bendradarbiavimo” sutartis, išdėstyta 27-iais 
straipsniais, sudaryta 15-kos metų laikotarpiui, nėra 
abejonės, yra vertinama kaip pirmas bandymas pasukti 
kita linkme, kuri neleis statyti kliūčių ateičiai dėl pra
eities klaidų. Skaudi patirtis mums jau ne kartą parodė, 
kad politinės sutartys nėra absoliutus pastovumo užtik
rinimas. Mažesniems, dargi neutraliems, tarp grumty
nėms pasiruošusių milžinų nėra lengva laikytis. Užpuo
likas į sutarties parašą nebežiūri, kai jam reikia paju
dėti. Tačiau sutarčių laužymas tarptautinėje plotmėje 
ir istorijos perspektyvoje yra smerkiamas, ir nuskriaus
tasis tampa moraliniu laimėtoju. Bet gal jau atėjo laikas 
statyti kietesnę užtvarą nuo Helsinkio iki Varšuvos ir 
tikėtis ramesnių laikų? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Liberalų partijos suvažiavimas
Diskusinis Kanados libera

lų partijos atstovų suvažiavi
mas, rengiamas kas dveji me
tai, įvyko Otavoje gegužės 12- 
15 d.d. Šį kartą jame dalyvavo 
apie 2.500 entuziastiškai nu
siteikusių atstovų, sumokėju
sių po 425 dolerius partinėms 
Kanados parlamento rinkimi
nio vajaus išlaidoms padengti. 
Suvažiavimo dalyviai džiaugė
si savo partijos po daugelio 
metų laimėtais rinkimais ir 
ministerio pirm. J. Chretieno 
vis dar nekrintančiu populia
rumu.

Kanadiečiai kažkodėl užmir
šo jo drąsų pažadą parūpinti 
6 bilijonus dolerių skubiam 
bedarbių skaičiaus sumažini
mui ir kartu siekti valdžios 
skolas didinančių deficitų pa
šalinimo. Tai buvo J. Chretie
no reakcija į konservatorių 
vadovės K. Campbell pareiški
mą, kad didelio nedarbo suma
žėjimo neįmanoma pasiekti 
šiame šimtmetyje. Esą pir
miausia reikia sustabdyti vi
sų ligšiolinių Kanados vyriau
sybių deficitinį įsiskolinimą, 
priartėjusį prie pusės trilijo
no (500 bilijonų) dolerių. Juk 
jo metinėms palūkanoms pa
dengti dabar jau reikia treč
dalio biudžetinių pajamų.

Kanados ministeris pirm. J. 
Chretienas rinkiminiame va
juje viešiesiems darbams pa

žadėtus šešis bilijonus dole
rių dabar sumažino iki dviejų. 
Pasak jo, tokių darbų bend
riems projektams po du bili
jonus dolerių turi parūpinti 
Kanados ir provincijų vyriau
sybės bei didžiųjų miestų sa
vivaldybės. Tie bendri skubių 
viešųjų darbų projektai lig 
šiol dar beveik nepradėti. Ka
nados parlamente liberalų vy
riausybė neturi nė vienos pa
jėgios opozicinės partijos, 
rinkimuose beveik visiškai 
sugriuvus progresyviesiems 
konservatoriams ir NDP so
cialistams.

Šiltai sutiktas savo partijos 
atstovų suvažiavime, ministe
ris pirm. J. Chretienas teigė, 
kad pirmajame valdymo pus
metyje jis jau spėjo įgyvendin
ti daug rinkiminių pažadų. 
Vadovaudamasis automobilių 
pavadinimais, savo vyriausy
bę sakėsi laikąs ne kadilaki- 
ne (Cadillac), o tik ševroleti- 
ne (Chevrolet). Tai aiški rakš
tis buvusiam konservatorių mi- 
nisteriui pirm. B. Mulroniui 
dėl jo vyriausybės įsigyto bran
gaus keleivinio lėktuvo, aprū
pinto net ir maudymosi dušą 
turėjusia prausykla. Tą lėktu
vą rado valdžion sugrįžę libe
ralai. Spaudos atstovai betgi 
nustatė, kad tas brangus lėktu
vas buvo pirktas iš valstybinės

(Nukelta į 9-tą psl.)

Karininkų ramovėje Venezueloje. Iš kairės: min. dr. POVILAS GYLYS, Ekvadoro ambasadorė XIMENA MAR
TINEZ DE PEREZ, diplomatinio korpuso dekanas nuncijus ORIANO QUILICI

Pas Lietuvos ambasadorių Venezueloje dr. Vytautą Dambravą. Iš kairės: LEOPOLDO LOPEZ GIL, valstybės sti
pendijų fondo pirmininkas, buv. Venezuelos prezidentas dr. LUIS HERRERA CAMPINS ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris POVILAS GYLYS

Lietuva stiprina ryšius su Pietų Amerika II
JULIUS VAISIŪNAS, 

Venezuela

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio dr. Povilo Gylio 
skrydis iš Caracas į Sao Pau
lo dėl Venezuelos valstybės 
protokolo klaidos negalėjo pa
sinaudoti brazilų “Varig” li
nija, ir jis turėjo skristi Bolivi
jos lėktuvu, kuris nusileido 
trijose vietovėse — Manaus 
Brazilijoje, La Paz ir Santa 
Cruz Bolivijoje.

Ilgas skrydis vargino, tačiau 
buvo reta proga ministeriui ir 
jo delegacijos nariams — am
basadoriui Vytautui Dambra- 
vai, o ypač URM Amerikos ša
lių skyriaus vedėjui dr. Sta
siui Sakalauskui porą valan
dų praleisti keturių su viršum 
kilometrų esančiame “aukš
čiausiame pasaulio aerodro
me” ir “lamų bei alpakų” pa
saulyje.

Brazilijoje
Keliautojai Sao Paulo pa

siekė po pietų. Orauostyje lau
kė Lietuvos garbės generalinis 
konsulas Vincentas Tūbelis, 
Bendruomenės pirmininkė Ve
ra Tatarūnienė, Lietuvių są
jungos pirm. Algimantas Sal
dys ir verslininkas Jonas Va
lavičius.

Po kelių valandų ministerio 
Gylio ir jo palydos laukė gra
žus priėmimas Lietuvių sąjun
gos namuose. Dalyvavo apie 80 
Sao Paulo lietuvių, išklausiu
sių Sąjungos pirmininko Sal
džio, min. Povilo Gylio ir am
basadoriaus Dambravos žo
džius. Ministeris atsakė į visą 
eilę klausimų ir pastabų, ku
rių svarbiausios lietė skubes
nį atstatymą pilietybės Brazi

lijoje gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams ir jos suteikimą 
vaikams. Nors įstatymas yra 
atitinkamai pakeistas, tačiau 
dar nėra paskelbta procedūri
nė pasų išdavimo tvarka. Ta
sai delsimas erzina tautiečius. 
Ministeris pažadėjo grįžęs 
klausimą naujai kelti seime 
išeivijos lietuviams palankia 
prasme.

Sekmadienio rytą Lietuvos 
delegacija dalyvavo lietuviš
kose pamaldose, kurias laikė 
Tėvas salezietis Petras Ruk- 
šys. Jis redaguoja “Mūsų Lie
tuvą” ir vadovauja korespon- 
dencinio lietuvių kalbos mo
kymo programai. Pamaldose 
organizuotai dalyvavo tauti
niais drabužiais pasipuošęs 
jaunimas ir skautai. Po Mišių 
min. Gylys padėjo vainiką prie 
Lietuvos Laisvės paminklo ir 
aplankė kapines, kur yra pa
laidoti jo giminės. Vėliau pra
važiavo lietuvių apgyvendintą 
Villa Zelina. Ten yra trys Lie
tuvių sąjungos administruoja
mų mokyklų pastatai, Lietuvos 
vyriausybės nupirkti anais 
nepriklausomybės laikais. 
Viename jų yra įsikūrusi Lie
tuvių sąjunga, kiti yra nuomo
jami.

Pas konsulą
Po ištaigingų pietų, į kuriuos 

svečius ir būrelį tautiečių pa
kvietė Jonas Valavičius, mi
nisteris vyko į Vinco Kudirkos 
gatvę — gen. garbės konsulo 
namus ir ten aptarė konsuli
nius reikalus. Gen. konsulas 
yra advokatas ir darbo bei so
cialinių reikalų specialistas. 
Pasisakė šiuo metu turįs svar
bų valstybinį darbą ir norėtų, 
kad artimoje ateityje jis būtų 

pakeistas, nes jam trūksta lai
ko lietuvių reikalams. Po to 
ministerio ir sukviestų sve
čių laukė puiki vakarienė. Pir
madienio rytą ministeris ir de
legacijos nariai buvo Sao Pau
lo gubernatoriaus vardu pri
imti jo patarėjo tarptauti
niams reikalams prof. Luiz 
Gonzaga de Mello Belluzzo. 
Pasitarimuose aptartos kul
tūrinio ir komercinio bend
radarbiavimo galimybės.

Su valstybės pareigūnais
Balandžio 18-os popietę de

legaciją Brazilijos sostinėje 
iškilmingai sutiko valstybės 
protokolo ir iškilmių vadovy
bė, apgyvendino svečius “Carl
ton” viešbutyje ir įteikė spaus
tuvėje knygelės forma at
spausdintą vizito programą 
portugalų ir anglų kalbomis. 
Visur buvo pabrėžiamas vals
tybinis vizito charakteris: 
automobiliai papuošti Lietu
vos trispalvėmis, prie URM 
rūmų plevėsavo aukštai ant 
stiebo iškeltos didelės Bra
zilijos ir Lietuvos vėliavos, 
patiestas platus raudonas ki
limas, ginklu pagarbą reiš
kiant uniformuota garbės sar
gyba.

Pirmieji vizitai buvo pada
ryti kongreso atstovų rūmų 
pirmininkui Inocencio Olivei
ra ir federacinio senato pir
mininkui Humberto Lucena. 
Po to svečias buvo pakvies
tas į atstovų rūmų sesiją, ku
ri, atvykus ministeriui, buvo 
nutraukta, kad oficialiai pa
sveikintų Lietuvos užsienio 
reikalų ministerį. Buvo pa
brėžta vizito svarba ir iškel
tas lietuvių tautos ryžtinga

(Nukelta į 2-rą psl.)

Saugumo derybos su JAV
Vilniuje gegužės 16 d. pra

sidėjo derybos dėl bendradar
biavimo gynybos srityje tarp 
JAV gynybos departamento 
delegacijos ir Lietuvos kraš
to apsaugos ministerijos at
stovų. Buvo padaryti praneši
mai apie NATO “Bendradar
biavimo taikos labui” progra
mą, JAV požiūrį į Europos 
saugumo problemas, taip pat 
išdėstytos Lietuvos saugumo 
problemos, Lietuvos karinė 
doktrina bei struktūra. Pa
grindinis dėmesys buvo skir
tas Baltijos taikos palaikymo 
bataliono sukūrimo proble
moms. Dalyviai nagrinėjo JAV 
pagalbos galimybes saugumo 
klausimais ir bendradarbia
vimo tarp karinių žinybų pro
blemas.

JAV delegacijos nariai pa
žadėjo teikti bent moralinę 
pagalbą sprendžiant tranzi
to į Karaliaučių problemą. 
Buvo pasakyta, kad “į JAV na
cionalinius interesus įeina ir 
nedidelių valstybių gyvybin
gumo ir nepriklausomybės iš
saugojimas”, nes, kaip moko 
istorija, kritus mažoms vals
tybėms, agresijos aukomis 
tampa ir vidutinės, ir paga
liau didžiosios valstybės”. Su
sitarta dėl tolimesnių dery
bų, kurios įvyks periodiškai.

Spaudos konferencijoje am
basadorius Ch. Freeman, JAV 
gynybos sekretoriaus padėjė
jas tarptautinio saugumo klau
simais, teigė, kad jeigu JAV 
kongresas sutiks skirti lėšų 
taikos palaikymui, Baltijos 
valstybės pačios galės spręs
ti, kaip jas panaudoti. Jos jau 
dabar turi teisę pirkti kari
nę įrangą iš JAV, bet nepata
ria, kol nenustatyta tinkama 
struktūra. Jis pasakė, kad JAV 
derybos nevykdomos su NVS 
valstybėmis, ir tai rodo, kad 
JAV žiūri skirtingai į Balti
jos valstybes, ir tai atitin
ka JAV vykdytą Baltijos vals
tybių prievartinės inkorpora
cijos į SSRS nepripažinimo 
politiką.

Pridėtinės vertės mokestis
Gegužės 1 d. Lietuvoje įsi

galiojo pridėtinės vertės mo
kesčio įstatymas, pakeičiantis 
buv. bendrąjį akcizą. Naujasis 
18% mokestis mokamas kiek
vienoje gamybos, prekybos ir 
paslaugų teikimo grandyje, 
rašo “Lietuvos rytas” (gegu
žės 3). Jo tikslas yra suvie
nodinti sąlygas Lietuvos ga
mintojams ir importuotojams, 
t.y., pakelti importuotų pre
kių kainas. Lig šiol importuo
tojai mokėjo 18% mokestį tik 
nuo pelno. Dabar kai kurios 
prekės gali pabrangti iki 15- 
20%, nes po mokesčio įvedimo 
pakils kainos, sumažės apyvar
ta ir pelnas, o dėl to pabrang
ti gali kreditai ir padidėjusias 
išlaidas reikės įskaičiuoti į 
produkcijos ir paslaugų kai
nas. Gegužės 12 d. “LR” aiški
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Pagalbai tiesiamos motiniškos rankos
Kanados lietuvių katalikių moterų dr-jos suvažiavimas Toronte

Kad išeivijos veikla nesilpnėtų
Kanados lietuvių fondas ir toliau rems išeivijos veiklą

“Palangos Juzė” Toronte 
įdomus, žaismingas ir naujas gintariečių pasirodymas 

Gyvenimo ir kūrybos juostos
Dail. Palmyros Damijonaitienės darbai Anapilio parodoje

Statybos mokslo raida Lietuvoje 
Persitvarkyme svarbus vaidmuo - aukštosioms mokykloms

nama, jog 16 rūšių prekės ir 
maždaug 90 rūšių paslaugos 
neapmokestinamos PVM, o 
dar 15 grupių maisto produk
tai, pagaminti Lietuvoje, ne
bus apmokestinami iki 1995 
sausio 1 d. Tame sąraše yra 
vaistai, medicinos technika, 
cukrus, prekės užsienio dip
lomatinėms tarnyboms, kny
gos, laikraščiai ir žurnalai.

Lankėsi Švedijos ministerė
ELTOS pranešimu, gegužės 

18 d. Lietuvon buvo atvykusi 
Švedijos užsienio reikalų mi
nisterė Margareta af Ugglas 
svarstyti su prezidentu Algir
du Brazausku Baltijos regiono 
plėtros perspektyvas. Ji pa
tvirtino Švedijos nuostatą, 
kad Rusijos kariuomenė turi 
palikti Baltijos valstybes iki 
1994 m. rugpjūčio 31 d. ir pa
brėžė jos krašto norą matyti 
Karaliaučiaus demilitarizavi- 
mą, net siūlydama paramą šios 
srities ekonominei plėtotei 
pritraukiant užsienio inves
ticijas. Dėl karinio tranzito 
ji pareiškė, jog problema turi 
būti sprendžiama pagal tarp
tautinius reikalavimus.

Posėdžiavo Baltijos visuotinis 
susirinkimas (asamblėja)

Gegužės 13-15 d.d. vyko Bal
tijos visuotinio susirinkimo 
ketvirtoji sesija. Buvo padary
ti švietimo, mokslo ir kultū
ros, socialinių ir ekonominių 
reikalų, aplinkosaugos ir 
energetikos komitetų praneši
mai. Latvijos ministeris pir
mininkas V. Birkavs apžvelgė 
Baltijos kraštų bendradarbia
vimo kelią, konstatuodamas, 
kad iš visų pastangų likusi tik 
ši asamblėja. Dabar reikia rū
pintis Baltijos ministerių ta
rybos įkūrimu.

Delegacijų vadovai pasirašė 
vienuolika rezoliucijų, me
morandumų ir pareiškimų, ku
rių svarbiausias buvo dėl Ru
sijos spaudimo Baltijos vals
tybėms. Jame pabrėžtas padi
dėjęs Rusijos spaudimas Esti
jai ir tvirtinta, “jog dabar ir 
ateityje bet kokie grasinimai 
ir spaudimai kiekvienai iš Bal
tijos valstybių bus traktuoja
ma kaip grasinimas visoms 
Baltijos valstybėms”.

“Signalo” demonstracija
“Lietuvos rytas” praneša, 

kad balandžio 22 d., 1 v.p.p. 
prie seimo, vyriausybės ir sa
vivaldybės rūmų Vilniuje ir ki
tuose miestuose vairuotojai 
suvažiavę signalizavo sireno
mis, pareikšdami savo nepasi
tenkinimą netvarkomais kraš
to keliais. Demonstraciją su
organizavo “Lietuvos rytas” 
ir nepriklausoma radijo sto
tis “M-l”. Nors aukščiausių
jų valdžios pareigūnų tuo me
tu rūmuose nebuvo, vyriausy
bės patarėjas transporto ir 
ryšių klausimais V. Mačiulis 
tegalėjo pasakyti, kad biud
žetas yra tuščias. RSJ
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Lietuva stiprina ryšius su Pietų Amerika II

Su Panevėžio ateitininkais 
pabendravo vokiečių katalikų 
jaunimo grupė, vadovaujama 
kun. A. Bolteno, avykusi balan
džio pradžioje iš Vechtos, atve
žusi maisto, medikamentų ir pa
dėvėtų drabužių. Per “Caritas” 
labdara buvo išdalinta socialiai 
remtiniems asmenims. Ateiti
ninkai svečiams aprodė įdomes
nes krašto vietas, paskui visi 
Varniuose dalyvavo Moksleivių 
ateitininkų sąjungos Pavasario 
akademijoje.

Varniuose MAS akademija 
įvyko balandžio 4-10 d.d. Gvil
denta tema “Bažnyčia moder
niame pasaulyje”. Paskaitas 
skaitė sės. A. Pajarskaitė, kun. 
J. Kauneckas, kun. R. Repšys, 
kun. A. Tamošaitis, SJ, iš Čika
gos. Akademijoje dalyvavo bū
reliai jaunimo iš Latvijos ir 
Vokietijos. Diskusijose įžvelg
ta, kad katalikai nesijaustų 
esą išganytojais, o labiau pri
sitaikytų prie netikinčių ir tik 
tada pradėtų juos kelti. Įžvelg
tas ir prisitaikymo pavojus — 
veidmainystė. Bet pabrėžtas bū
tinas tikėjimas slypinčiu gėriu 
visuose žmonėse. Akademiją ap
lankė Kiolno arkivyskupas kar
dinolas J. Meisneris, lydimas 
Telšių vyskupo A. Vaičiaus.

“Blaivioji Lietuva” 3 nr. pa
skelbė Vysk. Motiejaus Valan
čiaus blaivystės sąjūdžio pir
mininko Juozo Kančio, vice- 
pirm. Jono Kvedaraičio ir Lie
tuvos sveikatos ministerio pav. 
Ant. Vinkaus pasirašytą pareiš
kimą, besiruošiant trečiajam 
sąjūdžio suvažiavimui. Pareiš
kime kviečiama į suvažiavimą 
iš didžiųjų Lietuvos miestų de
leguoti po 5 atstovus, o iš kiek
vienos parapijos — bent po vie
ną. Suvažiavimas numatomas 
rugpjūčio mėn. Kreipimesi nu
rodoma, kad šiuo metu Lietu
voje esama apie 100.000 alko
holikų ir dar daugiau artėjan
čių prie jų. Raginama visur 
rengti susirinkimus ir atnau
jinti Blaivystės sąjūdžio struk
tūras.

Tarptautinis religinės muzi
kos festivalis, trukęs visą savai
tę, prasidėjo balandžio 4 d. Šiau
lių Šv. Petro ir Povilo šventovė
je. Muz. P. Bingelio vadovauja
mas choras giedojo komp. Juozo 
Naujalio “Švenčiausių Kristaus 
žaizdų” Mišias. Muzikams atsto
vavo G. Rinkevičiaus vadovauja
mas Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, valstybinis 
choras “Vilnius”, Šiaulių “Poli
fonija” bei solistai. Programo
je taipgi dalyvavo Šv. Salvato- 
rijaus choras iš Vokietijos ir 
pavieniai muzikai iš Latvijos. 
Šiaulių Šv. Ignaco parapijos 
kamerinis choras, vadovauja
mas M. Žibūdienės, chorų festi
valyje Italijoje savo grupėje 
laimėjo aukso medalį.

Vokietijos lietuvių katalikų 
atstovo prel. A. Bungos lydimas,

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

balandžio 4-12 d.d. Lietuvoje 
lankėsi Kiolno arkivyskupas 
kardinolas Joachimas Meisne
ris. Susitiko su kard. V. Slad
kevičiumi, katalikiškų organi
zacijų bei K. Bendrijos įstai
gų darbuotojais. Pasidžiaugė 
gausiu pasauliečių įsijungimu 
į religinę veiklą. Aplankė at
statomą Kristaus Prisikėlimo 
šventovę Kaune ir visas Lietu
vos vyskupijas, Kaišiadoryse 
pašventino A. Jakšto katalikų 
spaustuvę.

Mokinių dorinio ugdymo klau
simams panagrinėti balandžio 
13 d. Kauno rajono savivaldy
bėje įvyko pedagogų konferen
cija, kurioje dalyvavo vysk. S. 
Tamkevičius, jėzuitų gimnazijos 
direktorius kun. Gintaras Vit
kus, Šeimos centro vadovė gyd. 
Nijolė Liobikienė, tikybos bei 
etikos mokytojai. Kalbėtojų pa
brėžta žmogaus dvasią žalojan
tis okupacijos paveldas, tikė
jimo ir vilties galia, psicholo
gų trūkumas, K. Bendrijos vaid
muo formuojant dorovinius pa
grindus.

Kaune Tarpdieceziniame kate
chetikos centre balandžio 14- 
15 d.d. paskaitas skaitė svečiai 
iš Prancūzijos, remdamiesi Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II mintimis, 
kad tik patirdami meilę, vaikai 
gali atrasti kelią į Dievą. Pa
grindinis uždavinys esąs paro
dyti vaikams visiškai paprastą 
tiesą, trykštančią “iš Dievo šir
dies ir Viešpaties lūpų”.

Lietuvos vyriausybė paskyrė 
du milijonus litų 14 tradicinių 
religinių bendrijų vadovybėms. 
Tai buvo numatyta 1994 metų 
biudžete. Kat. Bendrijai skirti 
pinigai padalyti taip: Vilniaus 
arkivyskupijos kurijai — 300,000, 
Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių 
ir Vilkaviškio vyskupijų bei 
Kauno arkivyskupijos kurijoms 
— po 296,000. Taipgi vyriausy
bė nutarė grąžinti Varnių Šv. 
Aleksandro šventovės pastora
cinei tarybai priklausantį pa
statą, kuriame buvo įsikūrusi 
akcinė bendrovė “Asrega”.

Vaikų kaimo kertinis akmuo 
pašventintas Vilniuje balandžio
19 d. Iškilmėje dalyvavo Vil
niaus vyskupas augziliaras J. 
Tunaitis, socialinės apsaugos 
ministeris L. M. Stankevičius, 
projekto direktorius T. Malve- 
tas, “SOS Kinderdorf Interna
tional” organizacijos direkto
rius Wolfgang Krug von Nidda, 
Vokietijos ambasadorius Krau
sas ir kiti svečiai. SOS vaikų 
kaimų dr-jos Lietuvoje valdy
bos pirm. mons. Vytautas Kaz
lauskas pranešė, kad iki šių me
tų pabaigos turėtų būti pasta
tyta 12 namų, kuriuose gyvens 
po vieną šeimą, sudarytą iš kon
kurso būdu išrinktos motinos, 
bei 6-8 vaikų. Kaimo direkto
riumi paskirtas gyd. Daugvydas 
Rimantas Druskius. Organizaci
ja šiuo metu vienija daugiau 
kaip 300 panašių kaimų įvai
riuose pasaulio kraštuose. Bal
tijos kraštuose nutarta pasta
tyti po vieną kaimą.

Socialinis centras “Vaiko tė
viškės namai” panašų vaikų kai
mą stato Avikliuose, netoli Ma
rijampolės, kur šiuo metu tėra 
sudaryta viena šeima, auginanti 
4 vaikus. Mons. V. Kazlauskas 
pareiškė, kad tikimasi birže
lio mėn. užbaigti 8 namus iš 15 
statomų.

Lietuvos vyskupai balandžio
20 d. Vilniaus arkivyskupijos 
kurijoje susitiko su prez. A. Bra
zausku. Aptarti valstybės ir Kat. 
Bendrijos santykiai, svarstytos 
bendradarbiavimo galimybės vi
suomenės srityje. Tuo reikalu 
vyskupai išdėstė savo pažiūras 
ir išsakė susirūpinimą dėl mora
linių tautos ir šeimų problemų, 
pabrėždami plintantį alkoho
lizmą.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”).

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nepriklausomybės kova ir de
mokratijos laimėjimas.

Vidudienį min. Gylys susiti
ko su Brazilijos ambasado
rium Celso L.N. Amorim. Pa
sitarimuose dalyvavo ir arti
miausi ministerio bendradar
biai. Buvo kalbama apie kul
tūrą, švietimą, ekonominių 
ryšių plėtimą ir prekybą. Su
tarta pasikeisti prekybos de
legacijomis konkretiems pro
jektams aptarti. Brazilija su
tiko duoti stipendijas lietu
viams studijuoti diplomatinė
je Brazilijos mokykloje.

Pirmą valandą Itamaraty 
URM rūmuose įvyko iškilmin
gi pietūs, kuriuose dalyvavo 
24 parinkti asmenys, jų tar
pe Lenkijos, Vengrijos, Ru
munijos ambasadoriai ir Lat
vijos garbės konsulas. Brazi
lijos užsienio reikalų min. 
Amorim dėkojo dr. Gyliui už 
šį vizitą, keldamas tostą už 
ministerį, už Lietuvą ir kas
kart platesnį bei glaudesnį 
abiejų draugiškų šalių bend
radarbiavimą.

Po pietų min. Gylys padarė 
vizitą Pramonės, prekybos ir 
turizmo ministeriui, kur bu
vo patvirtintas nutarimas siųs
ti brazilų prekybos delegaci
ją į Lietuvą. Galiausiai dele
gacija buvo priimta Aukščiau
sio federacinio teismo pirmi
ninko Luiz Octavio Pires e Al
buquerque Gallotti. Pasikal
bėjimas buvo itin šiltas ir 
draugiškas. Aukščiausio teis
mo pirmininką domino viskas 
apie Lietuvą, ir klausimai ne
sibaigė. Jis buvo dėkingas min. 
Gyliui už dovaną — knygą, kuri 
įgalins jį daugiau susipažinti 
su Lietuva.

Balandžio 20 d. delegacija 
išskrido į Rio de Janeiro (vi
si skrydžiai iš Brazilijos į Uru
gvajų eina per Rio de Janeiro). 
Ten svečius sutiko URM proto
kolo atstovas ir juos apgyven
dino “Le Meridien” viešbuty
je. Delegacija turėjo progos 
kiek pailsėti, aplankyti Cor
covado, Pao de Azucar, pasi
maudyti vandenyne, aplankyti 
neseniai operuotą advokatą 
Antaną Gaulią ir jo šeimą, kur 
sveikstantis ligonis svečiams 
parodė savo darbus, kurių 
tikslas — supažindinti Bra
ziliją su Lietuvos istorija 
ir kultūra.

Urugvajuje
Ankstyvas IV. 22 skrydis į 

Montevideo vėlavo penkias su 
puse valandų, todėl Urugva
jaus URM planuotoji darbo 
programa turėjo būti pakeista 
iš pagrindų. Rytą numatyti 
susitikimai už užsienio rei
kalų ministeriu, vicepreziden
tu bei iškilmingi pietūs turė
jo būti atšaukti.

Svečius sutiko valstybės pro
tokolo atstovai. Iš “Victoria” 
viešbučio buvo vykstama į kon
gresą pas senato tarptautinių 
ryšių komisijos pirmininką Ai
varo Alonso. Po to parodytas 
istorinis kongreso pastatas ir 
imponuojanti biblioteka, vė
liau — vizitas pas Urugvajaus 
užsienio reikalų ministerio 
pareigas einantį dr. Jose M. 
Garnio. Apgailestavo, kad lėk
tuvo vėlavimas ir programos 
pertvarkymas neleido svečių 
priimti kaip buvo planuota, 
ir atsiprašė, kad numatytas 
pasimatymas su vicepreziden
tu Gonzalo Aguirre Remirez, 
jam išvykus, negalėjo įvykti.

Su lietuviais
Vakare min. Gylys vyko į pa

rapiją, kur lietuvių nepapras
tai mėgstamas Tėvas jėzuitas 
Jonas Giedrys sukvietė kelis 
asmenis aptarti turto atgavi
mo galimybes Lietuvoje. Ta 
proga ministeris davė Tėvo 
Giedrio vadovaujamai lietu
vių radijo valandėlei pasikal
bėjimą.

Iš ten nuvyko į Lietuvių cent
rą, kur energinga Bendruome
nės pirmininkė Lida Petraus
kas de Oliveira surengė pui
kią vakarienę (asado), o jau
nimas pasirodė su tautiniais 
šokiais. Ministeris džiaugėsi 
gyva lietuviška dvasia ir no
riai jungėsi į ilgą laiką ne
tilusias lietuvių liaudies dai
nas.

Šeštadienio (IV. 23) rytą min. 
Gylys, padedamas ambasado
riaus Dambravos, Lietuvos 
vardu padėjo vainiką prie lais
vės kovų vado gen. Artigas pa
minklo. Iškilmėse dalyvavo 
garbės sargyba, URM pareigū
nai ir gan didelis lietuvių 
būrys. Prieš išvykstant, URM 

pageidavimu, buvo surengti 
ministeriui ir delegacijos 
nariams atsisveikinimo pie
tūs. Pažymėtina, kad 200 do
lerių vertės vainiką apmokė
jo Urugvajaus vyriausybė, 
nors ambasadorius Dambrava 
pakartotinai prašė leisti tai 
padaryti ministerio delega
cijai.

Argentinoje
Nemažiau iškilmingas mi

nisterio sutikimas buvo Bue
nos Aires, kur ministerį ir de
legacijos narius sutiko proto
kolo vadovybė, pasveikino sve
čius ir su motociklų palyda nu
vežė į “Alvear Palace” viešbu
tį. Orauostyje sutiko ir lietu
vių atstovai: Julius Mičiūdas 
ir Juozas Brazaitis. Buenos 
Aires buvo vienintelė vieta, 
kur delegacijos nariai, išsky
rus ministerį, turėjo patys mo
kėti už brangų viešbutį. Tokia 
yra Argentinos tvarka.

Su tautiečiais
Vakare svečiai dalyvavo Ar

gentinos lietuvių organizaci
jų ir spaudos tarybos (Bend
ruomenės) surengtame pri
ėmime. Prieš tai ministeris 
aplankė Tėvo Marijono Augus
tino Steigvilo vadovaujamą 
lietuvių parapijos šventovę. 
Oficialioje dalyje svečius svei
kino garbės konsulas Algiman
tas Rastauskas, ALOS pirm. 
Julius Mičiūdas ir Lietuvos 
informacijos biuro direkto
rius Artūras Mičiūdas. Po to 
kalbėjo min. Gylys. Ši dalis 
buvo baigta Lietuvių centro ir 
Lietuvių susivienijimo tauti
nių šokių grupių pasirody
mais. Po to — priėmimas.

Sekmadienį min. Gylys ir 
delegacijos nariai aplankė 
Lietuvių susivienijimą, Lie
tuvių centrą, Informacijos 
biurą ir dalyvavo pietuose pas 
buv. Buenos Aires provincijos 
senatorių Ivoškų.

Su argentiniečiais
Pirmadienį, balandžio 25, 

ministeris ir delegacijos na
riai nuvyko į Argentinos tarp
tautinių ryšių tarybos (CARD 
pusryčius, kur tninisteriui bu
vo įteiktas garb'ės nario diplo
mas. Savo kalboje apie Lietu
vos užsienio politiką, minis
teris nušvietė užsienio politi
kos principus, santykius su 
Baltijos valstybėmis, Skandi
navijos kraštais ir Rusijos 
federacija, palietė mažumų 
problemą, nagrinėjo ateities 
perspektyvas. Buvo daug klau
simų. Ta proga ministeris da
vė pasikalbėjimą Argentinos 
televizijai, kuris dalimis bu
vo perduotas Buenos Aires 
mieste. San Martin rūmuose 
įvyko dar du susitikimai: su

AfA 
ANTANUI MASIONIUI

mirus, 
jo žmonai AUGUSTAI, sūnui SAULIUI ir šeimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Stefa ir Petras Jauniai

Didžiajam aukotojui, paskyrusiam lėšas 
skleisti jaunųjų Lietuvos kartų tarpe 

Vinco Kudirkos idėjas,

AfA
inž. ANTANUI MASIONIUI

mirus,
žmoną AUGUSTĄ, sūnų ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame-

Antano Masionio vardo Varpininkų 
stipendijų fondas

AfA 
ALBINAI GREITAITIENEI

Lietuvoje mirus, 
seserį REGINĄ BERŽINIENĘ, jos šeimą, kitas 
seseris, brolius ir jų šeimas Kanadoje, Lietuvoje ir 

Anglijoje nuširdžiai užjaučiame -

A. Aleliūnas
N. Ivanauskienė
J. Jurėnas
J. Baronienė 

Rytų Europos direktorium 
min. Vicente Espeche Gil ir 
su tarptautinių ryšių vice- 
ministeriu dr. Carlos Eduar
do Zaballa. Pasitarimai bu
vo praktiški. Daug kalbėta 
apie iškilusią Lietuvos žve
jų problematiką.

Pasitarimai
Min. Gylys su ambasado

rium dr. Dambrava padėjo vai
niką prie Jose de San Martin 
paminklo, o iš ten nuvyko pas 
valstybės kanclerį Guido de 
Telia pasitarimams, kuriuose 
dalyvavo Užsienio reikalų ir 
P. Amerikos reikalų įgaliota
sis min. Fernando Petrella, 
tarptautinės politikos vice- 
min. Rogelio Pfirter ir Vidu
rio bei Rytų Europos direkto
rius įgaliotasis min. Vicente 
Espeche Gil. Pasitarimai bu
vo draugiški ir dalykiški. Už
sienio reikalų min. Guido de 
Telia didžiavosi Lietuvos re
zistencija, vieningomis tau
tos pastangomis siekti nepri
klausomybės, protinga užsie
nio politika, kurios dėka Lie
tuva nebeturinti svetimos ka
riuomenės savo teritorijoje. 
Daug kalbėta apie kultūrinio 
ir prekybinio bendradarbiavi
mo galimybes. Argentina už
tikrino galinti priimti eksper
tus įvairiam apmokymui, pa
brėžė reikalą pasikeisti pre
kybos delegacijomis, bendra
darbiavimo svarbą kultūros 
ir švietimo srityse. Plačiai 
paliestas žuvininkystės klau
simas.

Po pokalbių visi rinkosi į 
sutarčių salę, kur Lietuva ir 
Argentina pasirašė bendrą 
deklaraciją dėl bendradarbiavi
mo mokslo, kultūros ir tech
nologijos srityse. Ir čia min. 
Guido de Telia negailėjo pri
pažinimo žodžių lietuvių tau
tai.

Pietuose, kuriuos suruošė 
Guido de Telia Lietuvos už
sienio reikalų ministeriui 
pagerbti, dalyvavo 22 asme
nys, jų tarpe Latvijos, Esti
jos bei kitų valstybių atsto
vai ir delegacijon įjungtas 
Lietuvos garbės konsulas Al
gimantas Rastėuskas.

Popiet buvo dar keli pasi
tarimai, kuriuose lietuvių 
delegacijai atstovavo dr. Sta
sys Sakalauskas, kai min. Gy
lys turėjo kelis pasimatymus 
su Lietuvos žvejybos ir lietu
vių organizacijų atstovais.

Vėlų vakarą min. Gylys ir dr. 
Sakalauskas išskubėjo į JAV- 
bes. Vizitas P. Amerikoje bu
vo baigtas. Jis buvo visais at
žvilgiais sėkmingas — stipriau 
įpilietino Lietuvą P. Ameriko
je ir labiau sujungė tėvynėje 
bei išeivijoje gyvenančius lie
tuvius.

M. Mickevičienė
A. J. Vieraičiai
L. J. Vitai
V. B. Cvirkos

Lenkijos prez. L. WAL£SA ir su juo draugiškumo sutartį pasirašantis Lie
tuvos prez. A. BRAZAUSKAS Nuotr. P. Lileiko iš “Lietuvos ryto”

Nepatiko prezidento kalba
Lietuvos-Lenkijos sutartis lenkų spaudoje

Nepaisant to, kad Lietuvos- 
Lenkijos draugiškų santykių ir 
gero kaimyninio bendradar
biavimo sutartis yra abiems 
kraštams svarbus istorinis 
įvykis, lenkų spaudoje ji bu
vo mažai komentuojama. To 
priežastimi buvo pasirašymo 
metu vykę Lenkijoje dideli 
streikai, kurie užgožė visus 
kitus įvykius. Lenkų kraštuti
niai — dešinioji spauda, kuri 
paprastai dėl menkiausių 
priežasčių smarkiai puola Lie
tuvą, šį kartą savo geluonį nu
kreipė prieš S. Spielbergo fil
mą “Šindlerio sąrašas”, kuria
me tariamai yra įžeisti lenkai. 
Tačiau trumpi komentarai kai 
kuriuose laikraščiuose buvo.

Savaitraštis “Solidarnosc” 
1994 m. gegužės 8 d. laidoje 
rašo: “Reikalas, dėl kurio mes 
labiausiai baiminomės, buvo 
Lietuvos lenkų mažumos ga
rantijos. Sutarties straipsniai 
yra kompromisiniai, bet duo
da galimybę ginti lenkų tei
ses. Nėra kalbos apie lenkų 
kultūrinę autonomiją, kurios 
troško Vilniaus lenkai, bet yra 
tautinės tapatybės, kultūros, 
kalbos ir visokio lygio mokyk
lų steigimo garantijos. Pagal 
sutartį lietuviai neturi teisės 
nesutikti su Vilniaus lenkų 
universiteto registracija, ko 
lenkai jau treti metai nesėk
mingai bando pasiekti”.

Savaitraštis “Tygodnik Pow- 
szechny” 1994 m. balandžio 
24 d. laidoje rašo, kad dėl jo
kios kitos sutarties, netgi su
tarties su Vokietija, nebuvo 
taip ilgai deramasi, kaip dėl 
sutarties su Lietuva. Lietuviai 
norėjo, kad būtų pasmerktas 
Želigovskio smurtas. Lietuviai 
taip pat jautėsi pažeminti 1938 
m. ultimatumu, o 1990 m. Lie
tuvai paskelbus savo nepri
klausomybę, Lenkija ilgai, li
gi 1991 m. rugsėjo mėn., delsė 
su Lietuvos pripažinimu “de 
jure”. “TP” galvoja, kad po su
tarties pasirašymo abiejų tau
tų nusistatymai palaipsniui 
pasikeis.

Savaitraštis “Lad” 1994 m. 
gegužės 8 d. laidoje rašo:

“Dar ir šiandien Lietuva lai
kosi nusistatymo, kad Vilnius 
ir jo sritis tarpkario metais 
Lenkijai neteisėtai priklausė, 
kaip praėjusią savaitę Lietu
vos seime kalbėjo prezidentas 
Brazauskas. Tai nieko naujo iš 
Lietuvos politiko lūpų. Nauja 
buvo tik tai, kad vienas iš klau
sytojų buvo Lenkijos respubli
kos prezidentas, kuriam buvo 
mestas kaltinimas, kad Lenki

PADĖKA
AfA

ANTANAS OBCARSKAS
mirė 1994 m. balandžio 9 d., palaidotas balandžio 13 d. 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. 
J. Liaubai, OFM, už maldas laidotuvių namuose, šventovėje 
ir kapinėse. Labai dėkoju vargonininkei ir choristams.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems maldose, 
kapinėse ir pusryčiuose. Labai ačiū Antano draugams karsto 
nešėjams. Dėkoju už aukas Mišioms ir Vaikų namams Lie
tuvoje, o B. Stanulienei už pusryčių paruošimą.

Brolis Stasys,
Anglija

f -sAMOGmA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A._ F’lenys 

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 

Ont. L4Y3J8. Tel.(905) 625-2412 

ja buvo okupante. Nei dau
giau, nei mažiau. Kaip į šį ant
ausį reagavo mūsų preziden
tas? Nieko. Tylėjo. Maršalas 
Pilsudskis vartosi savo kars
te. (...) Šiandien Lenkijos len
kai ir Lietuvos lenkai laukia, 
kol lietuviai pribręs prie tai
kingesnių kalbų. Lenkai gali 
laukti”.

Lietuvos lenkų vadas Ma- 
ciejkianiec Lenkijos dienraš
čio “Slowo” skiltyse palygino 
Lietuvos-Lenkijos sutartį su 
Molotovo-Ribbentropo paktu. 
Toronto lenkų dienraštis “Ga- 
zeta”, Varšuvos dienraščiai 
“Žycie Warszawy” ir “Gazeta 
Wyborcza” pasitenkino pakar
todami Lietuvos spaudos ko
mentarus.

Lietuvos lenkų diktatorius
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” 1994 m. gegužės 6-8 
d.d. laidoje rašo: “Lietuvos 
lenkų bendruomenėje kalba
ma, kad Lietuvos lenkų sąjun
gos naujas pirmininkas R. Ma- 
ciejkianiec monopolizuoja val
džią. Padaręs sau pavaldžią 
keturių asmenų lenkų frakci
ją (Lietuvos) seime, kaip vie
nintelis kandidatas be proble
mų laimėjo rinkimus į LLS 
centro valdybos pirmininko 
vietą, o dabar bando vyrauti 
rajono savivaldybėje, bruk
damas į Vykdomosios tarybos 
pirmininko vietą savo kandi
datą. Tuo pačiu metu jis nu
sprendė padaryti sau paklus
nią ir ‘ketvirtą valdžią’ pa
šalindamas ligšiolinį ‘Nasza 
Gazeta’ (LLS organas) redak
torių Z. Ždanowicz, kuris ne 
visada sutikdavo su LLS šefo 
linija ir kas svarbiausia, ren
kant LLS pirmininką viešu 
balsavimu už jį nebalsavo”.

1980 m. Lietuvos komunis
tų partijos Centro komitetas 
nusiuntė R. Maciejkianiec’ą 
į Leningrado aukštesniąją 
dvejų metų partinę mokyklą 
prie TSKP CK, kurią 1982 m. 
baigęs buvo instruktoriumi 
LKP partinėje komisijoje. 
1988 m. jis tapo LKP partinės 
kontrolės komisijos nariu, ku
rioje tyrinėjo LKP narių “frak
cinius nukrypimus nuo parti
jos linijos”. Į Lietuvos seimą 
per 1992 m. rinkimus jis pate
ko A. Brazausko dėka, kurio ta
da vadovaujama LDDP neiš
statė savo kandidato 57-toje 
rinkimų apygardoje, kurioje 
kandidatavo R. M., o jis pats 
lenkų spaudoje ir lietuviškai 
atspausdintuose atsišauki
muose ragino balsuoti už savo 
bendrapartietį. J.B.

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai ‘Stogų dengimai 
625A The Queensway, Toronto, Ont M8Y1K4

Tel.: 416-252-4081 FAX: 416-252-2972



Kai atskleidžiama kita pusė
Filmas “Schindler’s List” įspūdingai parodė pasauliui nacių niekšybes - masinį žydų 
naikinimą II D. karo laikotarpyje. Žurnalistas John Sack atskleidė kitų medalio pusę 
-žydų dalyvavimą vokiečių naikinime Lenkijoje įsteigtose koncentracijos stovyklose

pažįstamas kaip rimtas tyrinė
tojas. Surinkti medžiagą ir pa
rašyti knygą truko 7 metai.

LEONAS BALTUŠIS

Daug kartų esame girdėję 
žodį “Holocaust”. Štai ir vėl 
geriausias 1993 m. Holywood’o 
filmas “Schindler’s List” pra
bilo šia tema. Pramonininkas 
Oscar Schindler, Sudetų vo
kietis — katalikas, savo dar
bovietėje išgelbėjo 1,100 žy
dų nuo nacių persekiojimų ir 
mirties.

Visi išgelbėtieji, karui pa
sibaigus, emigravo į JAV, Ka
nadą ir Izraelį. O. Schindler’io 
įmonė Krokuvoje ir visa kita 
buvo komunistinės Lenkijos 
nusavinta, ir jis pats tapo el
geta. Mirė 1974 m. Frankfurte 
kaip visiškas vargšas, be jo
kios globos bei medicininės 
priežiūros. Pagaliau, nors ir 
labai pavėluotai, žydai šiam 
didžiam humanistui atsidėko
jo — paruošė minėtą filmą.' 
Palaidotas Jeruzalėje — kata
likų kapinėse, nes toks jo bu
vo paskutinis pageidavimas.

1945 m. sausio 12 d., 5 v.r., 
palei Vyslos upę tūkstančiai 
rusų artilerijos pabūklų ati
darė pragarišką ugnį, kuri tru
ko lygiai 1 valandą ir 45 minu
tes. Vokiečiai, kurie dar išli
ko gyvi, bėgo visais keliais. 
Paskui juos žygiavo trys mili
jonai Raudonosios armijos ka
rių, ant kurių tankų buvo bal
tais dažais išrašyta “Na Ber
lin!” (Į Berlyną!).

Po šešių dienų sovietinių 
sviedinių sprogimai pradėjo 
drebinti Auschwitz’o SS ka
reivinių barakus. Paties Him- 
mlerio įsakymu, pajudėjo visa 
Auschwitz’o stovykla į Gross 
Rosen, Vokietijoje, 320 km į 
vakarus. Toje koncentracijos 
stovykloje buvo 64,438 nelai
mingieji. Viena tų kalinių bu
vo ir Lola Ackerfeld, 24 metų 
amžiaus Lenkijos žydaitė. Ru- 
daakė blondinė ir visiškai ne
panaši į žydaitę. Gal tik dėl 
to jai pavyko išsigelbėti ir vė
liau tapti Gleiwitz’o stovyk
los — kalėjimo komendante.

Šis sovietų puolimas laiko
mas pradžia naujo “Holo
caust”, apie kurį pasaulis la
bai mažai žino, nes jis buvo 
visą laiką slepiamas. Aukos 
šį kartą buvo tik vokiečiai. 
Vokiečių naikinimas prasidė
jo 1945 m. ir baigėsi 1948 m.

kalėjo nacių koncentracijos 
stovyklose, daugiausia žydai.

Rusai jau buvo užėmę teri
toriją (Lenkiją ir Sileziją), 
kurioje vis dar buvo apie 10 
milijonų vokiečių — daugiau
siai senesnio amžiaus vyrai, 
moterys ir vaikai, ne partie
čiai, paprasti ir niekuo nenu
sikaltę žmonės. 

* * *
Amerikos televizija įdomi 

tuo, kad šalia šlamšto, turi ne
mažai ir labai gerų programų. 
Viena tokių yra CBS “60 Mi
nutes”. 1993 m. lapkričio mė
nesį vienoje iš savo progra
mų 20 minučių paskyrė kitai 
“Holocaust” pusei: parodė 
net Shlomo Morel, buvusį 
Schwientochlowitz koncentra
cijos stovyklos komendantą, 
dabar gyvenantį Izraelyje. 
CBS programos pabaigoje pa
minėjo knygą “An Eye For An 
Eye”, parašytą žurnalisto John 
Sack. Tai Amerikoje gimęs 
žydas, turįs 48 metų patirtį: 
specialus CBS koresponden
tas, bendradarbis žurnalų 
“Harper’s”, “The Atlantic”, 
“Esquire” ir “The New Yor
ker”. Karo korespondentas 
Korėjoj, Vietname ir Irake. 
Autorius 7 knygų, įskaitant 
pagarsėjusią knygą “Lieute
nant Calley”.

Žinodamas, kad tokios kny
gos kartais labai greitai dings
ta iš apyvartos, jau kitą die
ną užsakiau tiesiai iš leidyk
los (Harper Collins Publi
shers, Box 588, Dunmore, Pa. 
18512-0588. Telefonas: 1-800- 
331-3761). Visi, kurie rim
tai domisi istorija, šia knyga 
turėtų susidomėti. Ji yra la
bai rekomenduojama Rytų Eu
ropos žydų istorijos prof. An
tony Polonsky iš Brandeis uni
versiteto. Knygos autorius pri-

UB tarp 1945-48 m. turėjo 
iš viso daugiau koncentraci
jos stovyklų, negu nacinė Vo
kietija. Jų skaičius — 1,255. Di
džiausios: Gleiwitz, Lamsdorf, 
Neisse, Potulice ir Schwien- 
tochlowitz. Potulice dydžiu 
pirmoji: per 30,000 kalinių vo
kiečių. Per tą laikotarpį minė
tose kone, stovyklose mirė 
apie 80,000 vokiečių. Priežas
tys: badas, nežmoniškas, sadis
tiškas elgesys su suimtaisiais. 
Vokiečiai būdavo suimami be 
jokių kaltinimų, iškraustomi 
iš namų ar butų, duodant tik 
pusę valandos, o kartais tik 
15 minučių laiko išsikrausty
ti. Suimtieji dažniausiai bū
davo užmušami lazdomis. Sar
gybinių šunys buvo taip ištre
niruoti, kad surikus žodį “Sic” 
jie puldavo nelaimingus kali
nius. Komendanto Schlomos 
pasigėrę svečiai vidurnaktį 
vykdavo į stovyklą ir lazdomis 
užmušdavo po keliolika nelai
mingųjų. Visų baisybių neap
rašysi. Reikia perskaityti kny
gą. Vokiečių ir lenkų kalbų 
mokėjimas labai pagelbsti 
skaitant knygą. Šių žodelių 
autorius perskaitė ją 3 kartus. 
Žmona, būdama labai jautraus 
būdo, tik perskaičiusi kele
tą puslapių turėjo padėti į 
šalį.

Kur šie “karo nusikaltėliai” 
šiandien? Lola Ackerfeld, iš
tekėjusi antrą kartą, gyvena 
tarp Kalifornijos, Niujorko ir 
Riodežaneiro. Amerikoje ne
paprastai praturtėjo. Shlomo 
Morel gyvena tarp Izraelio ir 
Katovicų, Lenkijoje. Ar šiuos 
ir daugelį kitų kada nors pa
matysime filmų ekrane?

Populiarieji Lietuvos politikai
Skirtingi apklausos rengėjų duomenys verčia abejoti jų tkslumu

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

1945 m. sausio mėnesį ma 
rionetinė Wladyslaw’o Gomul 
kos (Liublino) valdžia jau sė 
dėjo Varšuvoje. Kaip ir dauge 
lio komunistų vadų, taip ir Go 
mulkos žmona buvo žydė. Vie 
nas pirmųjų darbų, kurį ši “vy 
riausybė” atliko, buvo įsteigi 
mas organizacijos, kuri trum 
pai vadinosi UB (Urząd Bez 
pieczenstwa Publicznego). Ta 
valstybinė saugumo įstaiga, ly 
giai tokia pati, kaip Gestapo 
ar NKVD. Jos viršininku tapo 
paskirtas ką tik iš Maskvos grį
žęs žydas Jacob Berman. Kilęs 
iš Varšuvos, Lenkijos istorijos 
daktaras. Varšuvoje jis buvo 
žinomas kaip dešinioji Stali
no ranka. Jis buvo vieninte
lis, kuris turėjo tiesioginį te
lefoną su Maskva.

Netrukus prasidėjo ieškoji
mas šiai įstaigai tarnautojų. 
Buvo priimami tik tie, kurie

Paskaičius Lietuvos spaudą 
apie sociologinius tyrimus, su
sidaro įspūdis, kad vyriausy
bės skelbiami apklausos duo
menys apie populiariausius 
Lietuvos politikus nerodo tik
rosios gyventojų nuomonės.

Lietuvos ir Anglijos rinkos 
bei viešosios nuomonės tyri
mų bendrovė “Baltijos tyri
mai” leido “Respublikos” laik
raščiui skelbti duomenis apie 
dešimtį Lietuvos politikų. Šie 
duomenys pranešami per radi
ją ir televiziją, vėliau spaus
dinami kituose laikraščiuose. 
Tokiu būdu juos sužino daugu
ma Lietuvos gyventojų.

Pažymėtina, kad beveik nesi
keičia trijų politikų vertini
mas, būtent A. Brazausko, E. 
Bičkausko ir R. Ozolo. Toliau 
seka kiti. Lietuvos viešosios 
nuomonės tyrimo centras Vil
niuje, savo atliktuose tyrimuo
se pateikia skirtingus duome
nis: A. Brazauskas, V. Lands
bergis, K. Antanavičius ir kiti.

Kodėl yra tokie nuomonių 
skirtumai? Atrodo, kad tai yra 
sąmoningas viešosios nuomo
nės formavimo klastojimas. 
Neaišku, kodėl tarp “Respub
likos” laikraščio skelbtų poli
tikų nėra K. Antanavičiaus ir

G. Vagnoriaus, o yra G. Kirki
las apie kurį 50% apklaustųjų 
neturi nuomonės, vadinasi, jo 
nežino.

Pagaliau, kodėl visiškai igno
ruojami išeivijos lietuvių po
puliarūs politikai ir Lietuvos 
gyventojų nuomonė apie juos? 
Ar S. Lozoraitis jau yra visai 
užmirštas?

Tokiu būdu visuomenei per
šama mintis apie labai menką 
dešiniųjų vaidmenį politinia
me gyvenime. Tarp 10 populia
riųjų Lietuvos politikų yra tik 
vienas V. Landsbergis.

Todėl iš esamų duomenų at
rodo, kad Lietuvoje plačiai 
skelbiami “Baltijos tyrimų” 
duomenys yra netikslūs. Svar
biausia, kad tą populiarų de
šimtuką, pasirenka patys tyri
mų rengėjai. Beveik visų tei
giamų vertinimų mažėjimas ro
do mūsų žmonių didėjantį nu
sivylimą ir netikrumą dabar
tine politika.

Atskirų politikų vertinimo 
pakitimas keliais nuošimčiais 
leidžia tik spėlioti, ar tai ap
klausos ar nuveiktų darbų re
zultatas. Todėl skaitant apie 
populiariausius Lietuvos poli
tikus, tenka priimti žinias su 
deramu atsargumu. Juk veikė
jo ar politiko populiarumas 
negali būti matuojamas vien 
dirbtinėmis lentelėmis ar par- 
tiniais-politiniais motyvais.

“NAUJASIS DIENOVIDIS" 
savaitinis iliustruotas krikščioniškos orientacijos kultūros, 

visuomenės ir politikos laikraštis Lietuvoje.
Kviečiame Kanados lietuvius prenumeruoti šį laikraštį, 

kurio vienerių metų prenumerata, siunčiama oro paštu, tik 
40 dol. Taip pat galite laikraštį užsakyti gyvenantiems Lie
tuvoje. Jiems vienerių metų prenumerata 10 dol. Kiekviena 
prenumerata bei auka - tai nuoširdus rėmimas katalikiško 
laikraščio Lietuvoje ir prisidėjimas apmokėti laikraščio 
leidimo išlaidas, kurios yra labai didelės.
-------------------PRENUMERATOS ATKARPA---------------------

VARDAS, PAVARDĖ....................................................................

ADRESAS .........................................................................................

PAŠTO KODAS ..............................................

199..... metų prenumerata. Prenumeratos kaina.....................

Auka...............................................

(Vardas pavardė, laikraščio užsakytojo-jos gyvenantiems Lietuvoje). 

Prenumeratas priima laikraščio atstovas Kanadoje: V. Bireta, 
199 Sylvan Ave., Scarborough, Ont. MIE 1A4. Tel. 416-261-4312

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Paminklas vyskupui Antanui Baranauskui Anykščiuose, atidengtas 1993.- 
VIII.28, pašventintas vyskupo PAULIAUS BALTAKIO, OFM. Dešinėje 
- Troškūnų parapijos klebonas kun. SAULIUS FILIPAVIČIUS, Panevė
žio vyskupijos kancleris mons. JONAS JUODELIS, Panevėžio vyskupas 
JUOZAS PREIKŠAS (nuotraukoje nematomas)

Vienas iš tautos naikintojų
Vienas iš daugelio didžiųjų 

lietuvių tautos naikintojų bu
vo KGB prie LTSR ministerių 
tarybos pirmininko pavaduo
tojas Sinicinas Jakovas Fio- 
dorovičius.

Lietuvos generalinės pro
kuratūros organizacinio-ana- 
litinio skyriaus prokuroras 
Jonas Smaliukas straipsnyje 
“34 metai liaudies priešų” me
džioklėje, išspausdintame laik
raštyje “Vakarinės naujienos” 
1994. V. 4. nr. 85(10876) rašo, 
kad J. Sinicinas gimė 1905 m. 
Volgogrado sjįtyje. Tėvas — 
valstietis, vidutiniokas, Vąš
karų Kazachstano klajoklis. 
Išsilavinimas — 6 klasės. 1922 
m. dirbo kaimo pirkios-skai- 
tyklos vedėju, kaimo varguo
menės komiteto pirmininku. 
1924-1927 m. buvo komjaunimo 
valsčiaus komiteto sekreto
rius. Nuo 1927 iki 1961 m. dir
bo KGB (1944-1961 Lietuvoje). 
1934-1935 m. mokėsi Maskvoje 
ir baigė 1,5 kurso NKVD cent
rinėje mokykloje. Partijos na
rys nuo 1928 m. Nuo 1953 m. iki 
1961 m. KGB prie Lietuvos TSR 
ministerių tarybos pirmininko 
pavaduotojas. Už savo veiklą 
susidorojant su “liaudies prie
šais” apdovanotas 8 ordinais 
ir 9 medaliais. Mirė 1979 m. 
Vilniuje, sulaukęs 74 metų.

Tarp daugelio “nuopelnų” 
pažymėtinas likviduojant 1956. 
X. 12 pogrindžio Lietuvoje par
tizanų vadą Adolfą Ramanaus
ką-Vanagą ir jo žmoną. Šio 
arešto planui vadovavo KGB 
pirmininko pavaduotojai — J. 
Sinicinas ir L. Martavičius 
(apie tai mano buvo rašyta 
“TŽ” 1994. II. 8. nr. 6(2293).

Ir kokia gyvenimo ironija: 
J. Sinicinas 1963-1979 m. dir
bo Lietuvos TSR prokuratūro
je, sprendė nubaustųjų prašy
mus reabilituoti už nepadary
tus nusikaltimus ir kitokius 
jų skundus! Su J. Sinicinu Kau
no MGB kabinetuose teko susi
tikti ir man. Jo teikimu aš ir 
mano draugai buvome už akių 
nuteisti kalėti sovietiniuose 
speclageriuose.

Šis mažamokslis pulkinin
kas 34 metus naikino lietuvių

tautą, luošino žmones ir po jų 
mirties reabilitavo. O kiek to
kių dar ir šiandien gyvena mū
sų tarpe! Jiems mokamos pen
sijos, jie prilyginami karo ve
teranams, kovojusiems prieš 
fašizmą.

Kęstutis Lakickas, Vilnius
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Kasdien po valandą
Religinė radijo programa Vilniuje, parengiama “Mažosios studijos”

Lietuvos katalikų radijas “Ma
žoji studija”, atsiradus žodžio 
laisvei, 1989 m. išsivystė iš sa
vaitinių laidų “Kultūra ir reli
gija”. Šiuo metu radijo laidų 
apimtis - kasdien po valandą. 
Pagrindinės temos - K. Bendri
jos gyvenimo naujienos, teolo
giniai, religiniai klausimai, 
susitikimai su žymiais kultūros 
bei K. Bendrijos žmonėmis, ra
dijo spektakliai, pokalbiai 
apie meną, muziką, literatūrą, 
politiką ir kt. Laidos girdimos 
visoje Lietuvoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Rytprūsiuose. “Ma
žąją studiją” globoja Lietu
vos vyskupų konferencija, va
dovaujama arkivyskupo metro
polito Audrioj. Bačkio.

Radijas išsilaiko iš aukų. 
Jei kas norėtų pinigais ar kuo 
kitu paremti “Mažąją studiją”, 
yra prašomi kreiptis į KLB 
valdybos raštinės vedėją Liu
ciją Našlėnienę, 1011 College 
St., Toronto, Ont. M6H 1A8, tel. 
416-533-3293, faksas - 416-533- 
2282.

“MŽ” atstovas JAV - Mindau
gas Kuzminskas, vadovaujan
tis “International Multimedia 
Company - Imperial Produc
tions” (3605 Arcitc Blvd., nr. 
328, Anchorage, 99503, Alaska, 
USA, Tel. fax: 907-337-6625.

Torontietis V. Kolyčius siun
čia aktualią informaciją apie 
religinį gyvenimą. “Mažosios 
studijos” redakcijoje dirba 10 
jaunų kultūros ir K. Bendrijos 
veikėjų. Jos adresas: Kalvari
jų 121, Vilnius 2042, Lithuania. 
Tel. faksas 77-66-91.

“TŽ” redakcijai atsiųstame 
vyriausio redaktoriaus Vaido
to Žuko pasirašytame laiške 
rašoma:

“Aktyvi bičiulystė su Jūsų 
kraštu radosi visai neseniai, 
bet kuo toliau, tuo ji platesnė

ir prasmingesnė. Viskas prasi
dėjo nuo ponios Liucijos Naš
lėnienės iš Toronto, kuri tapo 
Lietuvos katalikų radijo bend
radarbe - nuo Velykų Lietuvos 
žmonės kiekvieną rytą turi ga
limybę klausytis jos verčiamų 
Šventojo Rašto komentarų (au- 
torius-biblistas prof. William 
Barclay). Šios laidos ypač po
puliarios Lietuvoje. Be to p. 
Liucija Našlėnienė, gavusi ka
talikų radijo įgaliojimus, pra
dėjo energingą veiklą, t.y. or
ganizuoja labai reikalingą pa
ramą mūsų redakcijai - kny
gomis, periodika, muzikiniais 
įrašais (CD). Į jūsų laikrašty
je p. Našlėnienės paskelbtą 
prašymą atsiliepė nemažai 
žmonių, kaip antai: iš p. Siru
tienės jau gavome labai reika
lingus B. Kviklio “Lietuvos 
bažnyčių” 7 tomus, p.p. Banai
čiai paaukojo 4 dėžes mūsų 
prašytų “Aidų”, o taip pat 
“Laiškų lietuviams” komplek
tus. Lietuvių pensininkų na
mai, o konkrečiai p. A. Vaičiū
nas, parėmė Lietuvos katalikų 
radiją dideliais komplektais 
“Metmenų” žurnalo, o taip pat 
anksčiau prašytomis knygo
mis. Kanados lietuvių bend
ruomenės muziejus-archyvas 
paaukojo mūsų redakcijai 
“Lietuvių Enciklopedijos” pil
ną rinkinį.

Mieli aukotojai, ištikimi 
Lietuvos laisvės rėmėjai, lie
tuviškos kultūros puoselėto
jai, nuoširdžiai Jums dėkoja
me! Ačiū tiems, kurie čia iš
vardinti, ačiū tiems, kurie liko 
nepaminėti! Tai yra iš tiesų 
labai vertingos dovanos, labai 
reikalinga parama redakcijos 
darbui”.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?Pirmieji skrydžiai į Lietuva

IŠVYKSTANT SKRYDŽIAI

TORONTAS-HELSINKIS
IŠSKRENDA
PENKTADIENI 5.10 VP.P.
NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 7.55 V.R.

HELSINKIS VILNIUS
IŠSKRENDA
ŠEŠTADIENI 8.35 V.R.

NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 10.50 V.R.

Vielos laiku
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GRĮŽTANT SKRYDŽIAI

VILNIUS HELSINKIS 
IŠSKRENDA 

TREČIADIENI 12.00 V.D.

NUSILEIDŽIA 
TREČIADIENI 1.20 V.P.P. 
HELSINKIS TORONTAS 

IŠSKRENDA 
TREČIADIENI 5 05 V.P.P.

NUSILEIDŽIA
TREČIADIENĮ 6.35 V.V.

Vietos laika

DABAR GALITE SKRISTI FINNAIR LĖKTUVU PER HELSINKĮ 
GERIAUSIAI, PATOGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PASIEKTI VILNIŲ 

NUO GEGUŽĖS 20 D. IKI RUGSĖJO 30 D.
• Pirmieji skrydžiai iš Toronto į Vilnių per Helsinkį

• Naujausi MD-11 lėktuvai ‘Aukščiausios kokybės turistinė klasė
• Nauja komercinė klasė • Leidžiama po 2 lagaminus

•Trumpiniais laikas tarp skrydžiai, kaip nustatyta aerouosto vadovybės
^A=7AMV/7/& geriausias pasirinkimasTaupykite skrisdami i Lietuva,

Iš Toronto 
į Vilnių 
arba Kauną 
ir atgal

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

Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Vilnių ir Kauną* per Helsinkį (su mūsų bendrininke AirLithuania). Pirmi patirkiteFinnair kokybę prieinama kaina tarp gegužės 20 d. ir rugsėjo 30 d. Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.
Skambinkite savo kelionių biurui arba

1-800461-8651 FINNCHARTER LTD. geriausias pasirinkimas
Toronto (416) 222 0740

Sąlygos: Trumpiausia kelione-7 dienų. Ilgiausiai mėnesių. Bilietai perkami iš anksto 45 dienas prieš išvykstam 
Neįskaitytas išvykimo mokestis. Užsakant reikia pilnai susimokėti. Atsisakant pinigai negrąžinami. Keičiant skridimą reikalinga primokėti $200.
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PIRMOJI JURGINIŲ ŠVENTĖ
Jurginės pirmą kartą šiemet 

tapo beveik oficialia Marijam
polės miesto švente. Ją mari
jampoliečius paskatino pasi
rinkti miesto herbe ant žirgo 
jojantis šv. Jurgis. Dr. J. Basa
navičiaus aikštėje koncertą su
rengė Marijampolės choreogra
finės ir etnografinės grupės, 
pasiruošusios dalyvauti šią va
sarą įvyksiančioje Pasaulio lie
tuvių dainų šventėje. Tokių sa
viveiklinių grupių Marijampo
lėje yra apie dešimtį. Aikštėje 
taipgi grojo dūdų orkestras, kai
miška kapela, linksminosi mu
gės dalyviai. Aukštesniojoje 
pedagoginėje mokykloje kon
certinę programą atliko šios 
mokyklos bei kiti marijampo
liečių chorai, iš Latvijos Baus
kės rajono atvykęs mišrus cho
ras “Kamerdi”. Šventę papildė 
rež. Vytauto Dapšio paruošta
J. Cocteau pjesės “Baisūs tėvai” 
premjera.

GUSTAITIS IR JO ANBO
Lietuvos karo aviacijai prieš

kario laikotarpyje vadovavo bri
gados gen. Antanas Gustaitis 
(1898-1941). Jis buvo ne tik lakū
nas, bet ir ANBO lėktuvų kons
truktorius, juos statęs karo avia
cijos dirbtuvėse. Su trijų savo 
ANBO IV lėktuvų grandimi jis 
1934 m. aplankė beveik visas Eu
ropos sostines. Jis ir kiti Lie
tuvos karo aviacijos lakūnai ta
da atliko sėkmingą beveik 10.000 
km skrydį, lietuviškos konstruk
cijos ANBO IV lėktuvais nusi
leisdami Stockholme, Kopenha
goje, Amsterdame, Briuselyje, 
Londone, Paryžiuje, Marselyje, 
Romoje, Vienoje, Prahoje, Bu
dapešte, Bukarešte, Kijeve, 
Maskvoje ir Kaune, iš kurio 
buvo pradėję šį istorinį skrydį. 
A. Gustaitis buvo suimtas 1941 
m. kovo mėnesį ir išvežtas So
vietų Sąjungon. Ten jis dingo, 
nepalikęs savo pėdsakų. Skry
džio aplink Europą šešiasde
šimtmečio sukaktis liepos 16 d. 
bus paminėta aviacijos švente 
A. Gustaičio tėviškėje Obelinė
je, Marijampolės rajone. Ten 
planuojama atidengti paminkli
nį akmenį, o vėliau atstatyti 
ir A. Gustaičio gimtąją sodybą, 
kurioje įsikurs Marijampolės 
kraštotyros muziejaus skyrius. 
Lietuvoje buvo plačiai kalba
ma, kad A. Gustaitis savo ANBO 
lėktuvams pasirinko pirmąsias 
keturių žodžių raides — Anta
nas Nori Būti Ore.

BANKININKAS ČEKUOLIS
“Tiesa” paskelbė pasikalbė

jimą su veteranu žurnalistu Al
gimantu Čekuoliu, dabar tapu
siu “Apus” banko valdybos pir
mininku. Paklaustas, kaip jis 
tapo banko valdybos pirminin
ku, A. Čekuolis atsakė: “Vil
niaus universitete dėstau dery
bų meną, buvau ‘Apus’ banko 
konsultantas, matyt, juos paten
kino mano darbas ir sugebėji
mai ...” Apie tą prieš penkis’

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t _ .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

DR. VAIDOTAS KVEDARAS
Dantų gydytojas

Naujas adresas:

44 Sanford Ave. South, Hamilton, Ont. 
(tarp Main ir King gatvių)

Telefonas 905-529-4911

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. (905) 679-4578 Hamiltone.

mėnesius įsteigtą “Apus” banką, 
A. Čekuolis pasakojo: “Banką 
įkūrė 60 asmenų. Pirmuoju 
smuiku jame groja žmonės, val
dantys korporaciją ‘Apus’. Tai 
didmeninėje prekyboje besi- 
specializuojančios firmos. Jos 
valdo prekių sandėlius Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje, Sankt 
Peterburge, Kaliningrade. Vil
niečiai, tikiuosi, žino korpo
racijos restoraną ‘Fosilija’. 
Bankas turi privalomą 5 mln. li
tų įstatinį kapitalą, gavo licen
ciją valiutinėms operacijoms. 
Jos klientai — žinomos firmos 
‘Sirijus 3’, ‘Olita’, ‘Ekora’, 
‘Birvidis’ ir kitos. Mėnesio apy
varta siekia 2 mln. litų. Turim 
1,5 mln. JAV dolerių indėlių už 
kuriuos mokame nuo 3,5% iki 4% 
palūkanų per mėnesį...”

RUSIJOS PILIEČIAI
Rusiškiausiu miestu Lietu

voje buvo tapęs dabar jau Visa
ginu pavadintas Sniečkus, 
įsteigtas iš Sovietų Sąjungos 
atvažiavusiems Ignalinos ato
minės jėgainės statytojams ir 
jos aptarnavimo specialistams. 
Spaudoje dabar rašoma, kad tik 
apie 750 Visagino gyventojų ga
vo Rusijos piliečių pasus ten 
atidarytoje Rusijos konsulato 
atstovybėje. Dokumentus jiems 
sutvarkė Visagino invalidų 
draugijos pirmininkė Irina 
Averkina. Jos pranešimu, Ru
sijos pilietybe labiausiai su
sidomėjo pastaraisiais metais 
darbo netekę visaginiečiai. Yra 
ir pilietybę norinčių gauti ru
sų patriotų. Rusijos pilietybę 
kartais pasirenka mišrios šei
mos, kai vienas iš sutuoktinių 
yra lietuvis. Tokios šeimos — 
susirūpinusios vaikų ateitimi. 
Nuogąstaujama, kad vaikai, blo
gai kalbantys lietuviškai, gali 
likti be išsilavinimo. Enciklo
pedijoje teigiama, kad Sniečkus 
1985 m. turėjo 22.000 gyventojų. 
Tad jame, dabar tapusiame Vi
saginu, nepilnas tūkstantis Ru
sijos piliečių yra ryškus liudi
jimas, kad tikrai didelė gyven
tojų dalis pasirinko Lietuvą.

ĄŽUOLYNAS OŽKABALIUOSE
Š. m. pirmąjį balandžio šeš

tadienį sukako penkeri metai, 
kai dr. Jono Basanavičiaus gim
tinėje Ožkabaliuose, Vilkaviš
kio rajone, buvo įsteigtas ir pra
dėtas sodinti Tautinio atgimimo 
ąžuolynas. Tą 1989 m. balandžio 
pirmąjį šeštadienį, vėjui blaš
kant šaltą sniegą, į busimąjį 
Tautinio atgimimo ąžuolyną su
važiavo daug lietuvių iš visos 
Lietuvos. Pirmas buvo pasodin
tas seniausio Lietuvoje Stelmu
žės ąžuolo gilės ąžuoliukas. 
Ąžuolyną globoja ir jo priežiū
ros talkas organizuoja specia
lus komitetas, kurį sudarė sta
tybininkas inž. Vitalius Stepu
lis, docentai Algimantas Kepe 
žėnas, Vygantas Čaplikas ir Ri
mantas Krupnickas, parkotyri
ninkas Kęstutis Labanauskas, 
žemėtvarkininkai Romas Survi
la ir Vladas Markauskas. “Lie
tuvos aido” atstovė Aurelija 
Akstinienė primena skaityto
jams, kad prie atstatytų tautos 
patriarcho dr. J. Basanavičiaus 
gimtųjų namų svečius pasitinka 
didžiuliai plačiašakiai kašto
nai. Tautinio atgimimo ąžuoly
nui buvo numatyti 27 hektarai. 
Dabar tas plotas padidintas iki 
30 hektarų. Jame jau pasodinta 
apie 7.000 ąžuoliukų. Jiems bet
gi reikia liepų, eglių, beržų, 
ievų pomiškio. Mat ąžuolams ne
patinka vienatvė. Įspūdingai at
rodys Tautinio atgimimo ąžuoly
no aukuru pavadinta kalva, ku
rios pašlaitėje išaugs ąžuolai, 
skirti 1991 m. kruvinojo sekma
dienio Vilniuje aukų ir Medi
ninkuose nužudytų muitininkų 
atminimui. y kS(

Punsko lietuvių kultūros namų mišrus choras “Dzūkija”, dalyvausiantis Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje

Punsko choras “Dzūkija”
Punsko lietu
vių kultūros 
namų choras 
“Dzūkija” savo 
pradžia siekia 
1956-57 metus. 
Tuometinis 
energingas ūkininkas, 
savamokslis chorvedys Vincas 
Valinčius iš Valinčių kaimo, 
subūrė gausų dainininkų būrį, 
kuris padėjo pamatus šiandie
ninės “Dzūkijos” tradicijoms. 
Anų metų choro atliekamos 
dainos skambėjo Varšuvoje, 
Balstogėje ir kituose Lenki
jos miestuose Lietuvos kultū
ros dienos progomis. Vėliau 
choro vadovavimą perėmė mo
kytoja Vlada Pajaujienė ir 
dirbo kelerius metus. Ypatin
gą dėmesį skyrė moterų choro 
dainoms.

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLOJE kovo 5 įvyko nuo III iki 
VIII sk. mokinių kalbų konkursas, 
kuriame dalyvavo: L. Sullivan,
K. Dziemonaitė, R. Apanavičiū- 
tė, E. Enskaitytė, R. Keliačius, 
D. Tirilytė, M. Sullivan, G. Nek
rašaitė, N. Incretolli, P. Slavic
kas, R. Valaitytė, A. Incretolli. 
Jie sunkiai dirbo, surašydami ir 
išmokdami savo kalbas. Visi labai 
gražiai atliko šį uždavinį. Vedė
ja Onutė Stanevičiūtė pasveiki
no juos ir pagyrė už jų gerą dar
bą. Tikimės, kad sekančiais me
tais mokiniai vėl galės taip gra
žiai paruošti savo kalbas.

VYSK. M. VALANČIAUS mo
kyklos mokytojos / mokytojai da
lyvavo mokytojų susirinkime kovo 
26 d. Anapilyje.

PO VELYKŲ ATOSTOGŲ moki
niai sugrįžo į mokyklą pilni en
tuziazmo užbaigti mokslo metus. 
Kovo 9 d. jie kartu su tėveliais 
ir svečiais dalyvavo mokyklos Ve
lykų šventėje / Tėvelių dienoje. 
Ačiū Rūtai Kamaitytei, mokyklos 
iždininkei P. Erickson ir visiems 
tėveliams, kurie šią šventę paruo
šė ir joje dalyvavo.

MOKYKLOS CHORAS gegužės 
8 d. dalyvavo Motinos dienos mi
nėjime Jaunimo centre. Dėkojame 
dainavimo mokytojoms P. Čerškie- 
nei ir P. Valaitienei.

VYSKUPO VALANČIAUS MO
KYKLOS mokiniai, tėvai ir mo
kytojai renka aukas padėti įreng
ti atgautą Prisikėlimo šventovę 
Kaune.

“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS” 
per KLK moterų dr-jos valdybą 
aukojo: $50 - a.a. Stasės Pyragie
nės 2-jų mirties metinių prisimi
nimui vyras Iz. Pyragius; $25 - a.a. 
Onos Kačinskienės atminimui Iz. 
Pyragius; $20 - a.a. Vlado Vinda- 
šiaus atminimui S. S. Rakščiai; 
$25-Z. J. Rickai. M.K.

HAMILTONO PENSININKŲ KLU
BO tradicinis pavasario pobūvis, 
įvykęs 1994 m. gegužės 7 d. Jau-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /Ą) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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).

Daugiausia laiko ir širdies 
chorui skyrė mokytojas Kos
tas Sidaris. Jo vadovavimo me
tais choras aplankė gudų bei 
ukrainiečių tautines mažu
mas, gyvenančias Lenkijoje. 
Kasmet dalyvavo Punsko-Sei
nų krašto ansamblių sąskry
džiuose prie Galadusio ežero. 
Labai daug koncertavo aplin
kiniuose kaimuose. Choras 
“Dzūkija” bendradarbiavo su 
mokytojų vokaline grupe, Vai
takiemio kaimo vyrų vokaline 
grupe, šokėjų grupe. Didžiau
sią džiaugsmą ir laimę choras 
išgyveno 1972 m., kai išvyko 
koncertuoti į taip artimą, kar
tu ir tolimą Lietuvą. Tai buvo 
pirmas mūsų krašto ansamblis, 
aplankęs ir koncertavęs tėvy
nėje.

Po pertraukos, 1993 m. vėl

nimo centro salėje, praėjo sėk
mingai. Visuomenė gausiai lanko 
pensininkų renginius, kurie būna 
du kartus per metus. Hamiltonie- 
čiai pakviečia savo giminaičius 
ir draugus iš tolimesių vietovių. 
Šiame renginyje dalyvavo mies
to tarybos narė M. Kiss ir G. Copps. 
Vakaro pranešėja L. Stungevi- 
čienė pristatė publikai garbės 
viešnias. Pensininkų choras, va
dovaujamas A. Matulicz, su gerai 
paruošta programa ir atlikimu bu
vo šiltai sutiktas publikos nuo
širdžiais plojimais.

Programoje: L. Stungevičienė 
meniškai paskaitė Lietuvos pen
sininkės skundą ir vėliau kuple
tais pasveikino svečius. Sekė 
choro dainos, oktetas, sekstetas 
ir duetai. H. Verneckienė ir K. 
Keparutis, nors nėra pensinin
kai, bet mielai įsijungė į progra
mą ir pritardami gintarą (K. Ke
parutis) gražiai padainavo 3 dai
nas. Jautriai skambėjo B. Pareš- 
tienės ir A. Matulicz duetas. Lo
terijai vadovavęs A. Mikalaus
kas padėkojo visiems rengėjams 
už prisidėjimą prie sėkmingo po
būvio, E. Bajoraitienės ir R. Pa
kalniškienės dėka, salė ir stalai 
atrodė puošniai.

Klubo valdyba nuoširdžiai dėko
ja vakaro šeimininkėms už įdėtą 
darbą, triūsą, skoningai pagamin
tus valgius ir pyragus. Taip pat 
dėkoja visiems svečiams gausiai 
atsilankiusiems į šį renginį. M.B.

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.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

a p jr a „ LIETUVIŲ KREDITO 
1 ZVJLIVZTL 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 .... 3.00%
santaupas............................... 2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta.........1.50%
90 dienų indėlius .................. 5.00%
1 m. term, indėlius ................ 6.25%
1 m. term.ind.mėn.pal...........5.75%
3 m. term.indėlius ................. 6.75%
5 m. term, indėlius ................ 7.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................6.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m...........6.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........7.75% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

Punske suskambėjo choro dai
nos. Dabar chorui vadovauja 
klaipėdietis Vytautas Pečiu
lis. Dainuoja ūkininkai, mo
kytojai, valstybės administ
racijos, medicinos darbuoto
jai, verslininkai, muitininkai. 
Kai kurie choristai į repetici
jas du kartus per savaitę va
žiuoja 10-15 kilometrų.

Choristai: A. Jankauskienė, J. Kar- 
dauskienė, O. Kliūčinykienė, O. Kuo
saitė, O. Morienė, T. Pykienė, T. Va- 
linčienė, A. Vaznelienė, T. Uzdi- 
lienė, O. Zdanienė-Krakauskienė,
D. Zimnickienė; I. Batvinskaitė, 
G. Bliūdžiuvienė, O. Dzemionaitė, 
O. Krakauskienė, M. Misiukonienė, 
A. Pečiulienė, G. Pečiulienė, O. 
Škarnulienė, T. Vainienė, O. Vasi
liauskienė; J. Bancevičius, J. Gri- 
gutis, V. Murauskas, V. Nevulis, P. 
Severinas, A. Šliaužys, V. Valinčius,
E. Zimnickas, M. Zimnickas, P. Zim- 
nickas; J. Pečiulis, V. Pečiulis, K. 
Misiukonis, J. Senda, A. Šliaužys, K. 
Venslauskas, J. Uzdila, V. Zdanys.

Vytautas Pečiulis, 
choro “Dzūkija” vadovas

London, Ontario
“THE LONDON FREE PRESS” 

1994 m. balandžio 30 d. laidoje 
paskelbė lietuvaitės Adrienne 
Toews įspūdžius apie Lietuvą 
straipsniu, pavadintu “Viskas 
ramu po kovos už nepriklausomy
bę”. Praeitą vasarą straipsnio 
autorė Lietuvoje praleido šešias 
savaites mokydama anglų kalbos 
kursuose. Įspūdžiai, pailiustruo
ti Kryžių'ftalno nuotrauka yra pa
našūs į daugelio Lietuvos lanky
tojų. Tame pačiame puslapyje in
formaciniame skelbime “Jei jūs 
keliaujate” su adresu ir telefo
no nr. paminėti ir “Tėviškės žibu
riai”, skelbiantys žinias apie Lie
tuvoje būsiančią Dainų šventę lie
pos 4-10 d.d.

A.a. JADVYGA KONOPESKIE- 
NĖ, Leono Konopesko, mirusio 
1989 m. našlė, mirė gegužės 1 d., 
ilgesnį laiką praleidusi ligoni
nėse. Liūdesy liko trys vaikai, ota- 
vietė Marija Konopeskaitė ir lon- 
doniečiai Aleksandra Chambers 
ir Antanas Konopeskas, kurie pa
sirūpino lietuviškomis laidotu
vėmis. Paliko vaikaičius Mykolą, 
Danielių ir Stefaniją Chambers. 
Palaidota iš Šiluvos Marijos švento
vės Šv. Petro kapinėse gegužės 3 d.

A.a. ELENA RACEVIČIENĖ (He
lena Racewicz), gimusi 1902 m. 
spalio 6 d., mirė eidama 92-trus 
metus gegužės 8 d. Dėdienės laido
tuvėmis rūpinosi Algirdas ir Ire
na Dragūnevičiai. Paliko giminai
tes Birutę ir Aldoną Dragūnevi- 
čiūtes ir sūnų Josef Racewicz. Ji 
priklausė Šiluvos Marijos parapi
jos Rožinio būreliui. Kaip ir a.a. 
Konopeskienė, lietuvių bendruo
menėje retai dalyvavo. Laidotu
vių apeigas Šiluvos Marijos šven
tovėje ir Šv. Petro kapinėse at
liko klebonas kun. K. Kaknevi
čius. K.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .. nuo 10.75% 
nekiln. turto pask. 1 m.......... 7.75%
nekil.turto pask. 3 m............. 7.75%

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

»»

JA Valstybės
Tautos fondo narių suvažia

vimas balandžio 23 d. buvo su
rengtas Niujorko Bruklyne 
esančiame Kultūros židinyje. 
Pluoštą žinių apie ten įvykusį 
posėdį pateikia “Drauge” pa
skelbtas P. Palio pranešimas. 
Suvažiavimas buvo pradėtas 
koplyčioje kun. dr. L. Andrie- 
kaus, OFM, atnašautomis Mišio- 
mis. Posėdžiui salėje invokaci- 
ją sukalbėjo vysk. P. Baltakis, 
OFM. Jame dalyvavo 52 TF na
riai, turintys 7.730 balsų. Juos 
sveikino Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose A. Si
mutis, dėkodamas už Tautos fon
do suteiktą 100.000 dolerių pa
ramą. Sveikinimus pratęsė JAV 
LB krašto valdybos pirm. V. Ma
ciūnas, ALTos vardu kalbėjęs V. 
Naudžius, Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos vardu — dr.
L. Kriaučeliūnas. Kiti sveiki
nimai buvo gauti raštu. Pagrin
dinius pranešimus padarė TF 
tarybos pirm. J. Giedraitis ir 
valdybos pirm. A. Vakselis. Iš 
jų paaiškėjo, kad TF nuo 1973 
m. buvo sutelkęs beveik šešis 
milijonus dolerių. Didžioji šios 
sumos dalis panaudota VLIKo 
informacijos reikalams. Dabar 
savo žinioje TF dar turi pus
trečio milijono dolerių. Jais 
remiama spauda Lietuvoje, lie
tuviškos mokyklos Lietuvos pa
sieniuose ir už jų ribų.

Persitvarkęs TF dabar turi 
dešimtį stipriau ar silpniau 
veikiančių atstovybių. Apie TF 
atstovybę Vilniuje kalbėjo iš 
ten atvykęs jos vadovas Antanas 
Skaisgiris. Jis pabrėžė, kad Lie
tuvai labai reikia TF paramos. 
A. Skaisgiris iš Lietuvos atvež
tus Šv. Tėvo apsilankymo nuo
traukų albumus įteikė vysk. P. 
Baltakiui, OFM, TF tarybos 
pirm. J. Giedraičiui ir valdy
bos pirm. A. Vakseliui. Daly
vauti šiame suvažiavime kvie
čiantys laiškai buvo išsiųsti 
2.064 asmenims ir 120 organi
zacijų. Statistiniai duomenys 
liudija, kad veiklą tęsiantis 
TF turi apie 7.000 rėmėjų, iš 
kurių buvo gauta aukų. Didelis 
dėmesys dabar tenka testamen
tiniams palikimams. Jų šiuo 
metu yra trylika. Suvažiavimo 
dalyviai su mažomis pataiso
mis priėmė Tautos fondo įsta
tų pakeitimo projektą. Penkis 
kadenciją baigusius TF tary
bos narius pakeitė jon išrink
ti dr. L. Kriaučeliūnas, P. Po
vilaitis, R. Razgaitienė, V. Ste- 
ponis ir V. Vėbraitė-Gust. Kon
trolės komisiją papildė G. Že
maitaitis.
Australija

“Kovo” sporto klubo metinis 
narių susirinkimas kovo 27 d. 
įvyko Sidnio lietuvių klube. Su
sirinkimui vadovavo “Kovo” gar
bės narys J. Dambrauskas. Ap
žvalginį veiklos pranešimą pa
darė valdybos pirm. E. Lašaitis, 
finansinį pranešimą — ižd. P. 
Šumskas. Iš pranešimų paaiškė
jo, kad Sidnio “Kovo” sportinin
kams labai reikėtų sporto salės. 
Dabar visi mato padarytą klai
dą. Tokią salę reikėjo pastaty
ti prie Sidnio lietuvių klubo. 
Tačiau niekas tada nebuvo nu-

realty systems inc.
Raymond)RAIMUNDAS 

PACEVIČIUS 
Jei norite pirkti ar 
parduoti namą ar 
gauti informacijų, 
prašome kreiptis 
šiais telefonais: 
darbo tel.
(905) 896-3333 galima susisiekti 24 
vai. (Pager); namų-(905) 524-3899;

FAX (905) 848-5327. 
Adresas: 1528 Dundas St. West, 

Mississauga, Ont. L5C1E4 
Maloniai patarnausime lietuvių ir 

anglų kalbomis. 

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą. 
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00. * Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Skambinkite dėl mūsų * Galime siuntinius paimti iš

kubinių dėžių jūsų namų

* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius Jūsų 
artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite 
dėl kainoraščių.

#***♦***♦*♦*
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ...............................  514-366-8259
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai................. 905-632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickal......... 905-822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ................... 519-773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French...................................... 905-871-1799

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI, 
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6 

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

matęs jos reikalingumo. Dabar 
šio sumanymo jau neįmanoma 
įgyvendinti. “Kovo” sportinin
kai turi samdyti treniruočių 
salę, už valandą mokėdami 20 
dolerių. Tad džiaugiamasi iš 
kooperatinio “Talkos” banke
lio gaunama parama. Jos lau
kiama ir iš Sidnio lietuvių 
klubo. Naujon “Kovo” valdybon 
dvejų metų laikotarpiui išrink
ti: pirmininku — E. Lašaitis, 
vicepirmininku — P. Andriejū- 
nas, kitais pareigūnais ir na
riais — P. Gustafson, P. Buro
kas, R. Kasperaitytė, Gr. New
man ir J. Masiokienė.
Vokietija

Muzikantas Vilis Draugelis, 
kadaise aukas pragyvenimui 
rinkęsis dūdos pūtimu Vilniaus 
gatvėse, dabar šiuo amatu ver
čiasi Vokietijos sostinėje Bon- 
noje. “Lietuvos ryto” skaityto
jus su V. Draugelio persikėlimu 
Vokietijon supažindina jį Bon- 
nos gatvelėse netikėtai sutikęs 
Artūras Baublys. Kalbėdamas 
lietuviškai, V. Draugelis nu
siskundė, kad ir markių šalies 
sostinėje jam gyvenimas nėra 
geresnis. Prisipažino, kad ver
čiasi sunkiai, negaudamas kom
pensacijos ir neturėdamas pa
so. Vilniun grįžti neplanuoja, 
nes ir ten neturi vietos kur 
gyventi.

Vasario šešioliktosios gimna
zijos finansiniais reikalais rū
pinasi jos kuratorija. Ją sudaro 
penki VLB atstovai, vienas BAL- 
Fo atstovas, lietuvių katalikų 
ir evangelikų sielovados vado
vai, gimnazijos tėvų komiteto 
pirmininkas ir jos direktorius. 
Metiniame kuratorijos posėdyje 
kovo 19 d. dalyvavo septyni na
riai. Pagrindinius pranešimus 
padarė kuratorijos valdybos 
pirm. V. J. Damijonaitis, vice
pirmininkas ir gimnazijos di
rektorius A. Šmitas, ižd. J. K. 
Valiūnas. Iš tų pranešimų su
žinom, kad šiais mokslo metais 
gimnazija turi 98 moksleivius, 
14 mokytojų. Katalikų kapelio
ną kun. E. Putrimą pakeitė iš 
Lietuvos atvykęs kun. G. Tamo
šiūnas. Pasitraukė ir sunkiai 
susirgęs evangelikų kapelio
nas kun. Fr. Skėrys, gimnazi
joje dirbęs beveik 40 metų, or
ganizavęs daug renginių ir jiems 
vadovavęs. Tikybą evangeli
kams dabar dėsto Hiutenfeldo 
ev. kun. H. J. Sartorius. Šį pa
vasarį net devyni moksleiviai 
lankys abitūros egzaminus. Fi
nansines problemas sustiprino 
su Lietuvos atgimimu sumažė
jusi Vokietijos vyriausybių pa
rama gimnazijai. Jai dabar rei
kia daugiau lėšų iš pačių lietu
vių. Kuratorijos narių posėdy
je su dideliu dėkingumu buvo 
prisimintas a.a. Juozas Babi
lius ir jo pernykštė 100.000 JAV 
dolerių auka gimnazijai. Apie 
jūrininką J. Babilių ir jo auką 
šiame “TŽ” skyriuje jau esame 
išsamiai rašę 1993 m. gruodžio 
21 d. laidoje.



Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos šešioliktojo suvažiavimo dalyvės su svečiais 1994 m. balandžio 16 d. 
Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose. Penktas iš kairės dr-jos dvasios vadas kun. JONAS STAŠKUS; penktas 
iš dešinės KLB krašto valdybos pirm. ALGIRDAS VAIČIŪNAS; pirmoji iš dešinės dr-jos centro valdybos pirm. 
ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Pagalbai tiesiamos motiniškos rankos
Peržiūrėta veikla • Nustatytos gairės • Dabartis psichologiniu žvilgsniu

KLK moterų draugijos 16-sis 
skyrių atstovių suvažiavimas, 
skirtas peržiūrėti draugijos 
veiklai, atnaujinti prieš ke
turiasdešimt metų išleistus 
draugijos įstatus ir pasitar
ti dėl tolimesnių veiklos pla
nų, įvyko 1994 m. balandžios 16- 
17 d.d. Toronte, Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Dalyvavo 36 
atstovės ir būrelis svečių.

Sveikinimai
Invokaciją sukalbėjo cent

ro valdybos dvasios vadas, Lie
tuvos kankinių parapijos kle
bonas kun. J. Staškus. Žodžiu 
sveikino Prisikėlimo parapi
jos klebonas kun. Aug. Simana
vičius, OFM, liuteronų Išgany
tojo parapijos klebonas kun. 
P. Dilys, Lietuvos gen. konsu
las H. Lapas, KLB krašto val
dybos pirm. V. Vaičiūnas ir liu
teronų Išganytojo parapijos 
moterų draugijos pirm. V. Ste- 
ponienė.

Raštu turiningus sveikini
mus ir padrąsinančius linkė
jimus atsiuntė Vilniaus arki
vyskupas metropolitas A. J. 
Bačkis, Kauno arkivyskupas 
augziliaras vysk. S. Tamkevi- 
čius, Lietuvos vyskupų konfe
rencijos informacinės tarybos 
pirm. vysk. J. Matulaitis, išei
vijos lietuvių vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, “Tėviškės žibu
rių” vyr. redaktorius prel. dr. 
P. Gaida, Pagalbos fondo “Vai
ko tėviškės namai” Lietuvoje 
direktorius mons. V. Kazlaus
kas, “Tremtinių grįžimo” fon
do Vilniuje pirm, rašytojas V. 
Cinauskas, “Caritas” federa
cijos gen. sekretorė seselė A. 
Pajarskaitė. Pasaulio LKO 
s-gos pirm. dr. A. Janačienė 
ir Kanados lietuvių katalikų 
centro valdybos pirm. V. Ta- 
seckas. „Pranešimai

KLK moterų dr-jos centro 
valdybos pirm. A. Sungailie- 
nė savo pranešime paminėjo 
įprastinius darbus: skyrių ap
lankymą, 1992 metų kelionę į 
Lietuvą ir ryšį su Lietuvos mo
terų organizacijomis. Kaip ir 
visą išeiviją, taip ir KLK mo
terų draugiją yra užtvindę pra
šymai iš Lietuvos padėti lab
daros srityse. Šitie darbai at
ima beveik didžiausią dalį 
draugijos energijos ir laiko. 
Išskirtinai buvo paminėtas 
“Tremtinių grįžimo” fondo 
prašymas padėti iš Sibiro grįž
tantiems tremtiniams, kuriuos 
Lietuvoje pasitinka ypatingai 
skurdus likimas: jokios pagal
bos iš dabartinės valdžios, ba
do lygio pensijos, visiškas nuo
savybės praradimas. Geriau
sia, ką jie gauna, tai rusų ka
riuomenės paliktus barakus, 
kurie normaliai tiktų tik gyvu
liams laikyti.

Draugija globoja “Vaiko tė
viškės namų” projektą Lietu
voje. Kanados lietuvių aukoto
jų dosnumas rodo, kad jie to
kiam benamių auklėjimo bū
dui pritaria - statyti atski
rų šeimų namelius, sugrupuo
tus kaimeliuose. Pirmininkė 
padėkojo visiems aukotojams 
ir rinkėjoms už rūpestį ir 
dosnumą šiai skaudžiai 
Lietuvos problemai spręsti. 
Skyriai ir centro valdyba yra 
iš viso surinkę daugiau kaip 

$110,000, kurie artimiausiu 
laiku bus persiųsti Lietuvon.

Iždininkė B. Biretienė, rū
pestingai tvarkiusi knygas, pa
teikė kasos būklę - $6,280.70. 
“Caritas” šalpos būrelio pirm, 
dr. O. Gustainienės praneši
mu, į Lietuvą įvairiems pro
jektams jau yra išsiųsta $32,000. 
Centro valdybos revizijos pra
nešimą padarė I. Vadauskienė.

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Garbės narės
Pietų metu suvažiavimas pri

ėmė centro valdybos ir skyrių 
pasiūlytą sąrašą devynių na
rių, kurios buvo pakeltos drau
gijos garbės narėmis: A. Augai- 
tienė, J. Baltuonienė, dr. O. 
Gustainienė, E. Kybartienė, Z. 
Rickienė, B. Rupšienė, D. Staš- 
kevičienė, M. Vaitonienė ir F. 
Venckevičienė.

Atstovių pranešimai parodė, 
kaip stipriai skyriai yra išvys
tę savo veiklą ir pagalbą Lie
tuvai: per parapijas, Kanados 
katalikų centrą, visuomenės 
organizacijas ir tiesiog per 
savo draugiją. Rengiami minė
jimai, šalpos popietės, susi
kaupimo savaitgaliai. Telkia
mos aukos, siunčiami siunti
niai. Kiekvieno skyriaus ini
ciatyva išsiųstos į Lietuvą ne
mažos piniginės aukos įvai
riems tikslams. Katalikės mo
terys jau keturiasdešimt metų 
pastoviai dirba ir tiesia savo 
motiniškas rankas visiems, ku
riems jų pagalba yra reikalin
ga. Turėdama tokias stiprias 
šaknis, kaip katalikių moterų 
draugijos narių, lietuviškoji 
visuomenė išliks stipri ir gy
vastinga.

Veiklos pranešimus padarė 
skyrių pirmininkės: Montrea- 
lio - Genovaitė Kudžmienė, 
Delhi - Birutė Vytienė, Hamil
tono - Zosė Rickienė, Missis- 
saugos Lietuvos kankinių para
pijos - Albina Augaitienė ir 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
- Irena Vibrienė. Be jokios 
abejonės, skyrių pirmininkėms 
priklauso didžiausia dalis vi
sos draugijos nuopelnų už nu
veiktus darbus.

Įstatai ir rinkimai
Centro valdybos vicepirm. 

G. Trinkienė supažindino su 
specialios komisijos pareng
tais įstatais, kurie su tam tik
rais pataisymais buvo priimti 
ir patvirtinti. Komisijos sekre
torė yra L. Senkevičienė. Cent
ro valdyboje sekančiai kaden
cijai sutiko pasilikti ir buvo 
patvirtina tokia sudėtis: B. Bi
retienė, M. Povilaitienė, B. Sa- 
pijonienė, A. Sungailienė ir G. 
Trinkienė. Į revizijos komisi
ją išrinktos: D. Baziliauskie- 
nė, D. Bražienė ir I. Vadaus
kienė.

Suvažiavime buvo priimtas 
nutarimas, kad visi fondai ar 

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

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

i i ..... ..........   i i
,.,.12.00. ....15.00. ;

I

Gavėjas ; ............................... Į
i i 

............................................... I i i

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).
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Tel:

šalpos grupės, dirbantys drau
gijos rėmuose, būtų patikri
nami skyrių ar centro valdy
bos revizijos komisijų. Suva
žiavimui pirmininkavo Montrea- 
lio skyriaus pirm. G. Kudžmie
nė. Sekretorės darbą rūpes
tingai atliko hamiltonietė M. 
Vaitonienė. Registracija rū
pinosi M. Povilaitienė.

Vertybių apžvalga
Balandžio 27, sekmadienį, 

Prisikėlimo parapijos švento
vėje suvažiavimo atstovės, pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais ir skyrių vėliavomis, da
lyvavo Mišiose. Užbaigiamasis 
posėdis Parodų salėje buvo 
globojamas Prisikėlimo para
pijos skyriaus narių.

Įdomiausia užbaigimo dalis 
buvo psichologo dr. Rimanto 
Petrausko paskaita “Šeima ir 
vertybės”. Paskaitininkas to
rontiškiams žinomas kaip kata
likiškų ir tautinių organiza
cijų aktyvus dalyvis, iš profe
sijos yra vaikų klinikinės neu
ropsichologijos specialistas, 
jau daug metų dirbąs institu
cijose, pvz. garsiame Hugh Mac
Millan centre, ir mokyklose su 
paaugliais vaikais ir jų proble
momis.

Savo paskaitoje jis iškėlė 
būdingą šių laikų reiškinį: 
diskutuojant apie žmogų, šeimą 
ar vaikų auklėjimą, visi kal
ba apie vertybes, lyg kokią 
abstrakčią, izoliuotą sąvoką, 
neturinčią nieko bendro su 
žmogumi, jo pasaulėžiūra ar 
morale, nesurištą su jo vidi
niu gyvenimu. Žodis “dorybė” 
jau baigia išnykti iš moder
niškojo žodyno. Kodėl? Dide
lės įtakos turėjo Ch. R. Dar
win paskelbta evoliucijos teo
rija, kurioje skelbiama, kad 
žmogus, pamažu išsivystęs iš že
miausio gyvio, yra tik atsitik
tina šio proceso išdava.

K. Marx teigia, kad žmogus 
yra tik jį supančių ekonomi
nių sąlygų produktas. Psicho
logas B. F. Skinner išvedžio- 
ja, kad žmogus yra suformuo
tas savo aplinkos ir kultūri
nių apraiškų: jis yra toks, koks 
yra veikiamas kitų, ir jo už nie
ką negalima kaltinti. Tuo būdu 
žmogus pats sau nusistatė elge
sio lygį. Jis savarankiškas, 
laisvas, atsakingas tik sau. Mo
ralė ar dorybė yra tik kultūri
nių papročių reikalas, todėl ir 

modernioji psichologija, for
muojanti šių dienų žmogaus 
galvojimą ir sampratą, šių klau
simų nekelia. Ji kalba tik apie 
vystymosi procesus.

Tačiau juk yra universali mo
ralė - gėris ir blogis, kurie vi
same pasaulyje vienodai su
prantami: panašiai vertinami 
arba panašiai smerkiami. Ir 
moksliniai tyrimai, ir sveikas 
galvojimas rodo, kad vaikas tu
ri savyje įgimtą dorumo jaus
mą, teisingumo pajautimą, na
tūralų polinkį į gėrį ir grožį. 
Šeimoje prasideda šių pagrin
dinių asmenybės subrendimo 
bruožų ugdymas: aiškus gėrio 
ir blogio atskyrimas, vidinė 
kontrolė-susivaldymas, parei
gingumas, užuojauta. Visa tai 
turėtų būti parodoma su mei
le, nes be jos šios vertybės ne
patrauklios. Vaikas mokosi 
stebėdamas: kokį pavyzdį ro
dysi, tokį elgesį ir gausi. Kaip 
bebūtų svarbios, šios vertybės 
turi būti sudvasintos, turėti 
aukštesnį vidinį lygį, morali
nį motyvavimą - tik tuomet jos 
virsta dorybėmis, kurios tei
kia žmogaus gyvenimui huma
niškumą ir grožį.

Šeimos auklėjimą turi tęsti 
mokykla, nes praktika rodo, 
kad mokykla ir draugai turi ne
paprastai svarbios įtakos jau
nuolio gyvenime. Dažnai tėvai 
nereikalauja, kad auklėjimas 
mokyklose būtų pagrįstas 
krikščioniška pasaulėžiūra, 
ar nesistengia leisti vaikų į 
katalikiškas mokyklas. Jie lai
kosi pasyviai ir nekovoja, kad 
šeimoje pradėtas rūpestingas 
moralinis auklėjimas būtų tę
siamas mokyklose. Paskaiti
ninkui už įdomią paskaitą bu
vo nuoširdžiai padėkota.

Suvažiavimą malda užbai
gė klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM. Dalyvė

Dail. Kęstutis Keparutis - MOČIUTĖ 
(medis-klevas). Jo darbų paroda 
- gegužės 29, sekmadienį muziejaus 
archyvo patalpose, Anapilio sodyboje

Kanados lietuvių fondo metinio susirinkimo, įvykusio 1994 m. gegužės 14 d., prezidiumas. Iš kairės; JONAS STAN
KUS - buvęs valdybos pirmininkas, PAULIUS KURAS - buv. tarybos pirmininkas ir RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENĖ - buv. sekretorė Nuotr. T. Stanulio

Kad išeivijos veikla nesilpnėtų
Kanados lietuvių fondo metinio susirinkimo pranešimai ir svarstymai

Kanados lietuvių fondo 30 
metų sukaktuvinis susirinki
mas įvyko Toronto Lietuvių na
muose gegužės 14, 10.30 v.r. Su
sirinko 63 nariai su 277 balsais. 
Invokaciją sukalbėjo Prisikė
limo parapijos klebonas kun. 
Augustinas Simanavičius, 
OFM. Raštu sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Kanadoje inž. 
Haris Lapas, sveikino KLB 
valdybos pirm. Algirdas Vai
čiūnas ir skautų veikėjas Fe
liksas Mockus.

KLF tarybos pirm. Paulius 
Kuras padėkojo Anapiliui, 
Lietuvių namams ir kredito 
kooperatyvams bei tarybai 
ir valdybai už darnią praėju
sios kadencijos veiklą. Šį pa
vasarį pravesto vajaus dėka 
įjungti 166 nauji nariai ir su
telkta daugiau kaip $16,000 
įnašų fondui. Padėką pareiš
kė administratoriui Alfonsui 
Juozapavičiui, kuris atliko 
visą kasdieninį KLF darbą, iž
dininkui V. Vaičiūnui, pasi
traukus iš valdybos. KLF au
kų šiais metais išeivijos kul
tūriniams ir labdaros reika
lams paskirta mažiau, nes pa
gal nustatytą sąmatą Lietuvos 
humanitarinei pagalbai skirta 
25% pajamų.

Valdybos pirm. Jonas Stan
kus pranešė, kad valdyba šiais 
metais turėjusi 10 posėdžių, 
iždininkui pasitraukus, likę 
4 jos nariai. Dauguma spren
dimų dėl išlaidų buvo perduo
ti tarybai.

P. Kuras padarė iždo prane
šimą, paaiškindamas sumas, 
atspausdintas apyskaitoje. 
Bendrame fonde dabar yra ar
ti $1,959,000, atskirai laikoma
me Koyelaičių fonde turima 
$125,186, iš viso daugiau, ne

Kanados lietuvių bendruomenės žinios
Kanados lietuvių bendruomenės 

valdybai aukojo: Toronto apylin
kėje $40 - Z. A. Pušinskai; Delhi- 
Tillsonburg apylinkėje: $100 - J. 
Viesaitis; $50 - V. Galeckas, K. A. 
Ratavičiai, P. Z. Augaičiai, A. Klem
ka; $40 - V. B. Vytai, B. A. Stonkai; 
$30 - J. L. Vitai, V. M. Miceikos; 
$25 - P. Vėžauskas, A. Martinkevi
čius, J. B. Lukšiai; $22 - E. Vinda- 
šius; $20 - A. Kairys, P. T. Pargaus- 
kai, O. Šiurna, S. R. Beržiniai, P. V. 
Lapieniai, V. A. Čiuprinskai, V. D. 
Vindašiai, J. Jocas, A. Aleliūnas, 
B. Lukošius, Ant. Aleliūnas, B. V. 
Cvirkos, J. Gudinskas, K. Šimutis, 
J. Jurėnas, S. Vilimas, V. Jakubic- 
kas; $10 - P. Pekarskas, S. Augus
tine, J. Rimkus, G. E. Rugieniai.

Oakvillės apylinkėje: $300 - R. 
V. Dementavičius, A. Vale; $200 - 
J. R. Žiūraitis; $100 - F. Arnold, 
A. Kupitis, L. Moorby, A. Z. Vaiče- 

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.

gu du milijonai dolerių. Nors 
balansas stiprus, palūkanos 
sumažėjusios dėl nuošimčių 
nukritimo. Investicijų komi
sija savo pranešime pristatė 
kitus savo narius - G. Skaistį 
ir A. Nausėdą ir paaiškino, kur 
kapitalas investuotas. Revizi
jos komisijos pirm. Vyt. Skrins- 
kas perskaitė revizijos aktą, 
kuriuo patvirtino, kad knygos 
tvarkingai vedamos. Sekė revi
zoriaus B. Nayman praneši
mas. Aklamacijos būdu revizo
riumi jis paliktas sekantiems 
metams.

Diskusijose buvo iškeltas 
klausimas dėl didesnės para
mos Lietuvai, tačiau pagal da
bar galiojantį nutarimą para
mą galima padidinti tik rei
kalui esant; dėl to pasisaky
ta nieko nekeisti. Buvo pasiū
lyta atkreipti dėmesį į Gudi
jos bei Lenkijos lietuvius tei
kiant jiems humanitarinę pa
galbą. Kiti pasisakė, kad rei
kia daugiau remti išeivijos

Kairėje: Kanados lietuvių fondo metinio susirinkimo, įvykusio gegužės 14 
d. Toronto Lietuvių namuose, registracijų tvarkė LAIMA DAMBRAUS
KAITĖ ir administratorius ALF. JUOZAPAVIČIUS. Dešinėje: Kanados 
lietuvių fondo revizijos komisijos pirm. VYT. SKRINSKAS skaito prane
šimų metiniame fondo susirinkime 1994 m. gegužės 14 d. Nuotr. T. Stanulio

liūnas, H. Vaičeliūnas; $70 - P. Z. 
Linkevičius; $50 - V. E. Grabaus
kas, M. N. Jonušaitis, S. A. Kazlaus
kas, A. Kuolas, B. E. Liškauskas, V.
O. Pulkauninkas, E. Sargautis; $40 
- M. O. Krivickas, L McKenna, J.
P. Vegelis, M. Žemeckas; $20 - B. 
Bagdonas, L. O. Radzevičius; $10 - 
K. Juodviršis.

Londono apylinkėje: $100 - P. 
Kuras; $50 - J. Butkus, R. Mitalas, 
A. Petrašiūnas; $40 - P. Judickas; 
$30 - St. Navickas; $25 - E. Pet
rauskas; $20 - J. Bendoraitis, Z. 
Didžbalis, A. Dragunevičius, P. 
Genčius, St. Keras, Pr. Kisielis, Gr. 
Macys, J. Misius, L. Ramonas, J. 
Valaitis, R. Vilembrektas, S. Žul- 
pa; $10 - J. Aušrotas, K. Barčaus- 
kas, E. Keburis, J. Mulevičius, St. 
Narkevičius, A. Šiaučiūnas.

KLB krašto valdyba taria nuošir
dų ačiū už aukotojų paramą. 

organizacijas. Yra tokių, ku
rios be KLF paramos jau būtų 
baigusios savo veiklą.

Nominacijų komisijai (dr. P. 
Lukoševičius, B. Čepaitienė, 
V. Matulaitis) pristačius 15 
kandidatų, slaptu balsavimu 
buvo pravesti rinkimai į nau
jąją tarybą. Revizijos komi- 
sijon pasiūlyti V. Skrinskas, 
M. Povilaitienė ir F. Mockus 
be rinkimų paskelbti komisi
jos nariais susirinkimo pri
tarimu. Mandatų komisija (J. 
Adamonytė, V. Zubrickienė 
ir L. Kuliavienė), suskaičia
vus balsus, pranešė, kad nau- 
jon tarybon išrinkti: G. Ignai- 
tytė, P. Kuras, R. Sakalaitė- 
Jonaitienė, K. Deksnys, B. Sap- 
lys, J. Krištolaitis, A. Pabedins
kas, E. Čuplinskas, V. Aušro
tas, J. Gustainis, A. Nausėdas, 
V. Sendžikas, Vyt. Bireta, Ga
bija Petrauskienė ir dr. M. 
Uleckienė liko kandidatais.

Susirinkimas baigtas tautos 
himnu. Dlv.

Vilniaus universiteto lituanis
tinių studijų katedra siūlo jums 
mokytis lietuvių kalbos, susipa
žinti su Lietuvos literatūra, kul
tūra bei istorija. Vasaros kursai 
vyks nuo birželio 29 iki liepos 27 d. 
Anketos bei smulkesnė informaci
ja teikiama KLB raštinėje: 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 1A8. 
Tel. 416-533-3292 ir Lietuvos res
publikos konsulate, 235 Yorkland 
Blvd., nr. 502, Willowdale, Ont. 
M2J 4Y8. Tel. 416-494-8313.

KLB Toronto apylinkės valdybos 
posėdyje gegužės 18 d., dalyvau
jant KLB valdybos pirm. A. Vai
čiūnui, priimtas Toronto apylin
kės valdybos pirmininkės Aldo
nos Barysaitės-Oleinikienės at
sistatydinimas ir sudaryta komi
sija KLB Toronto apylinkės tary
bos rinkimams. Laikinai Toronto 
apylinkės valdybos pirmininkės 
pareigas eis Danutė Garbaliaus- 
kienė.
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Prisimenant kitac Valių
Renginys, kuriame dalyvavo Ann Jillian

Iš Vilniaus Kanadą pasiekė 
dailininko Vytauto Valiaus kū
rybos apžvalga. Tai Lietuvoje 
puikiai atspausdintas 29 spal
votų tapybos ir grafikos atvaiz
dų leidinys su trumpa daili
ninko biografija dar anglų ir 
vokiečių kalbomis.

Dail. Telesforo Valiaus la
bai gerbtas, deja, nuo vaikys
tės nepažintu likęs sūnėnas, 
torontiečiams pažįstamas iš 
apsilankymo pas dėdienę Al
doną prieš šešerius metus. 
Prisikėlimo salėje suruošto
je parodoje, kaip po to ir Či
kagoje, visi atsivežti bei vieš
nagėje sukurti darbai pateko 
į tėvynainių pastoges.

Abudu Valiai įkvėpimo ieš
kojo lietuvių liaudies mene, 
tiktai kiekvienas savaip. Dai
lės tyrinėtojų laukia užduo
tis atpažinti ir bendryste įver
tinti visus Valius, įskaitant 
pačius jauniausius.

Ročesterio lietuvių choras
Šis dainos S0'JV'U 

vienetas išaugo o vilnims 

iš muz. Zenono 5 <
Nomeikos vado- XXX <■ 
vaujamo vyrų * 
okteto, įsteigto
1949 m. Choras ne tik ruošia
si dalyvauti Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje, bet kartu šven
čia ir savo veiklos 45-metį. Nuo 
pat įsisteigimo choras gieda 
Šv. Jurgio lietuvių šventovė
je, koncertuoja kaimyniniuose 
lietuvių telkiniuose, dalyva
vo visose dainų šventėse išei
vijoje. Choro valdybos pirm. 
Angelė Dziakonienė džiaugia
si, kad choras dalyvavo 600 me
tų krikščionybės sukakties mi
nėjime Romoje.

Per visą 45 metų chorinės 
veiklos laikotarpį keitėsi ne 
tik choristai, bet ir vadovai: 
Zenonas Nomeika, Jonas Ado

Ročesterio lietuvių choras, šiemet švenčiantis 45 m. veiklos sukaktį ir 
pasiruošęs vykti į Pasaulio lietuvių dainų šventę Vilniuje. Viduryje choro 
vadovas ir dirigentas muz. RAIMUNDAS OBALIS

Ir pensininkai turi rūpesčių
LIUDA ŠILEIKIENĖ

Toronte yra kelionių įstaigos, 
kurios rengia įvairias keliones: 
a. tolimas, įdomias istoriškai ir 
geografiškai, b. įvairias ir gana 
įdomias artimesnes. Taip pat teat
rai, baletas, cirkai ir kito meno 
šakos turi kelias popietes per me
tus pensininkams. Sužinojus skai
čių, norinčių dalyvauti meno ren
giniuose, galima iš anksto įsigy
ti papigintus bilietus; retkarčiais 
reikia nusisamdyti ir autobusą 
pavažiuoti iki teatro. Susidarius 
grupei 10 žmonių, norinčių da
lyvauti kelionių įstaigų rengia
mose kelionėse, jau galima įsi
jungti į tas keliones. Žmogui, pa
siekus pensininko amžių, nebe
reikia būti suvaržytam darbo va
landų, be rūpesčio gali tose ke
lionėse dalyvauti. O jos praple
čia žmogaus akiratį, maloniai pa- 
įvairindamos monotoniškas die
nas.

Iškyla ir keletas kliūčių, ypač 
tolimų kelionių atveju. Jos būna 
brangios, ir dėl to daugeliui pen
sininkų pasidaro neprieinamos. 
Prieš apsisprendžiant ilgai, su
dėtingai kelionei, pensininkas 
turi pasitarti su gydytoju, ge
rai išsiaiškinti sveikatos drau
dę. Kelionės lėktuvu yra lengves
nės, bet po to keliavimas autobu
sais iš vienos vietovės į kitą ap
žiūrėti įvairybių, gamtos, būna 
varginantis. Dėlei pirmųjų dvie
jų priežasčių labai sumažėja pen-, 
sininkų skaičius tolimom, sudė
tingom kelionėm. Trumpesnės iš
vykos patogiuose autobusuose jau 
lengviau prieinamos, įmanomos.

Norėčiau čia pabrėžti, kad lie
tuviams pensininkams patiktų 
lankyti ir įvairias šventoves, 
lietuviškas parapijas ir t.t. Rei

Vytautas Valius čia buvo pa
žintas kaip dailei visiškai at
sidavęs, kuklus, nesigarsinan- 
tis asmuo, koks yra buvęs ir 
jo dėdė Telesforas. Tai paaiš
kina, jog leidinyje nėra įpras
to, užsitarnautai ar ne, daili
ninką liaupsinančio straips
nio. Darbai patys tekalba už 
save! Iš tikrųjų, tai nėra mo
nografija.

Gaila, kad tik 500 egz. tira
žu Lietuvių dailininkų s-gos 
kartu su vokiečių firma išleis
tas albumas lyg teskirtas drau
gų bei dailininku susido
mėjusių asmenų apdovanoji
mui. Betgi Vytauto Valiaus kū
riniai, esantys Toronte, Čika
goje ar kitur, tebeteikia ne 
tik estetinį pasigrožėjimą, bet 
ir byloja žemaitiškos Valių gi
minės meniškumą, pasikliau
jantį savosios genties syvais.

G.P.

maitis, Petras Armonas, Juo
zas Strolia, Stasys Neverdaus- 
kas. Nuo 1984 m. chorui vado
vauja Raimundas Obalis.

Jis ne tik paruošė chorą dai
nų šventei, bet yra pakviestas 
ir diriguoti. Diriguoti Raimun
das pasirinko B. Budriūno kū
rinį “O, Nemune” (B. Brazdžio
nio žodž.). “Šis kūrinys buvo 
atliktas 1956 m. pirmoje Šiau
rės Amerikos lietuvių dainų 
šventėje Čikagoje” - sako Rai
mundas. “Aš ten dalyvavau, ir 
šis veikalas paliko neužmirš
tamą įspūdį. Tada net ir sva
joti nedrįsau, kad kada nors 
galėsiu jį diriguoti Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje”.

Prieš važiuodami į Lietuvą, 
birželio pradžioje choristai 
ruošiasi atšvęsti veiklos 45- 
metį specialioje vakaronėje, 
kurioje bus atliekamas Dai
nų šventės repertuaras.

Nijolė

kalingas ne vienas, o keletas iš
vykų rengėjų, nes vienam yra per 
sunku. Vieni galėtų rūpintis to
limom kelionėm, kiti trumpom iš
vykom, treti — vietinėm (į teat
rą, muziejus, kino teatrus, paro
das ...). Tada nė vienas vadovas 
nebūtų perkrautas.

Pagaliau pensininko gyvenimas 
kartais nenumatytai staigiai pa
sikeičia ir keliones bei išvykas 
padaro nebeįmanomas. Tai įvyks
ta dažniausiai dėl artričio ar 
po operacijos palengva gyjančio 
kaulo. Pavyzdžiui paimkim Toron
to “Vilniaus” rūmų kai kuriuos 
gyventojus. Prisikėlimo švento
vė netoli, Lietuvių namai dar ar
čiau, bet ne visiems lengva juos 
pasiekti. Prisikėlimo parapijoje 
yra įrengtas keltuvas, Lietuvių 
namai taip pat įrengia, bet kaip 
tais keltuvais pasinaudosi, jei 
iki jų negali nueiti, nuvažiuoti? 
Žiemos popietėm būtų įdomu ir 
labai naudinga pabuvoti koncer
tuose, susirinkimuose, paskai
tose, bet kai kuriems neįmano
ma juos pasiekti. Daugelis di
džiųjų pensininkų namų, pensi
ninkų klubai turi ir susisiekimo 
priemones.

Kai per metinį susirinkimą bu
vo iškelta mintis, jog reikėtų dau
giau susirinkimų, kad valdyba 
arčiau pažintų narius ir tap
tų “šiltesnė”, draugiškesnė, iš
girstų naujų sumanymų savo me
tinės veiklos darbui, — vieno na
rio buvo duota pastaba: “Nėra 
reikalo rengti dažnesnius pen
sininkų susirinkimus, nes jie vis 
tiek susirinkimuose tyli, mažai 
ką pasako ar klausia”. Gal tai ir 
teisybė, bet jau kai kurie pensi
ninkai įpratę tylėti, o gal nema
to tikslo išsireikšti?

Pensininkų klubas yra reikš
minga senatvėje organizacija

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, pasiruošęs vykti į Lietuvą ir dalyvauti Dainų ir tautinių šokių šven
tėje, 1994 m. gegužės 7 d. metiniame koncerte “Palangos Juzė” gausiems žiūrovams parodė, kaip šoks Vilniuje. Nuo
traukos viršuje - vaikų grupė, apačioj - studentų grupė įspūdingo “Kupolinio” sūkuryje Nuotr. R. Puterio

“Palangos Juzė” Toronte
RASA KURIENĖ

1994 m. gegužės 7 d. linksmai 
ir nuotaikingai praleidome 
porą valandų, dalyvaudami 
Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” metinia
me koncerte “Palangos Juzė”. 
Mississaugos Port Credit gim
nazijos auditorija prisipildė 
šimtais vaikų, tėvų, senelių 
ir ansamblio rėmėjų. Ansamb
lio vadovai įstengia pritrauk
ti ne tik didelius skaičius lie
tuvių kilmės jaunimo, bet ir vi
sas jį supančias kartas. Šalia 
lietuvių kultūros puoselėjimo 
išeivijoje “Gintaras”, vadovau
jamas Ritos ir Juozo Karasie- 
jų, buria šeimas, kurios kartu 
šoka, groja, dainuoja ir kalba 
lietuviškai.

Jau kelinti metai “Gintaro” 
koncertai vis pasirenka temą. 
Šiemet šokius, dainas ir muzi
ką rišo žemaičio Juzės iš Palan
gos pasakojimai ir įspūdžiai 
keliaujant po Lietuvą. Laisvis 
Širvinskas - Juzė, vienas iš sce
narijaus autorių, švaria tarse
na, gera intonacija bei taik
liais žodžiais atskleidė humo
ristinius, jautrius ir nuošir
džius perėjimus ir sujungimus. 
Gal net per švari lietuvių kal
ba, nes būtų “maluona” išgirsti 
jį daugiau žemaičiuojantį. In
ga Pivoriūtė, šeimininkė ir ki
ta scenarijaus autorė, didele 
dalimi puikiai atliko savo vaid
menį, ir turbūt ne vienam “že- 
maiteliui” suspaudė širdį.

Taigi keliaujant per Lietuvą, 
auditoriją džiugino vaikai, jau
niai ir studentai, šokdami dau
giau kaip 20 tautinių šokių. Ma
loniai nustebino jauniausi gin- 
tariečiai, atlikdami šokius “Iš
ėjo tėvelis į mišką” ir “Tai pie
velė”. Gražus ir taiklus buvo vie
nos iš vadovių - Vidos Tirilie- 
nės dalyvavimas paskutiniaja
me šokyje, pasipuošus nuometu. 
Jaunesniųjų vaikų grupė atli
ko “Mikučiuką”, “Kanapėlę” ir 
“Malūnininkų” šokius. Pasta
rojo vaidyba buvo puiki. Apla
mai šios grupės šokiai buvo la
bai įdomūs ir gražiai perduoti, 
gal dėl to, kad paprasti ir pa
lydimi lietuvių liaudies dainų 
motyvais. Vyresnioji vaikų gru

mendama ir Kanados valdžios), 
ypač reikalinga asmenims, gyve
nantiems pensininkų namuose. 
Tuo būdu pensininkai gali ar
čiau bendrauti, vienas kitam pa
dėti, nesijausti vieniši. Organi
zacija padeda pensininkui neap- 
snūsti, išlikti ilgiau dvasiškai 
ir fiziškai sveiku. Prisideda pri
taikyta mankšta, pasivaikščioji
mai, įvairios paskaitos, diskusi
jos, rankdarbiai (vyrams ir mote
rims), įvairios išvykos.

Pensininkų klube negali būti 
nei iškilmingųjų, nei paprastų
jų — yra tik stipresnieji ir silp
nesnieji. 

pė pasigėrėtinai sušoko sudė
tingą “Uolenderį”, “Polkutę” ir 
kartu su jauniais “Kalatinį”. 
Silpnesnį vaizdą paliko jaunių 
grupė gal dėl prastos šokių at
rankos. “Papiljonas” ir “Šala- 
banas” savo muzika ir sudėtimi 
nesudarė didelio įspūdžio, ir 
tai amžiaus grupei buvo per 
sunkūs ir neįkandami. Tikė
kim, kad su laiku ir patyrimu 
jaunių grupė išsivystys į stip
rų šokėjų vienetą.

Studentų grupė atliko visus 
antros dalies šokius. Šios gru
pės šokėjai, neseniai užėmę 
vyriausios grupės vietas, pa
liko labai gražų įspūdį. Rita 
Karasiejienė pajėgia išgauti 
ne tik puikų ir teisingą šokių 
atlikimą, bet paruošia ir šokio 
vaidybą, sceninį pristatymą, 
įėjimus ir išėjimus, nuotaiką 
ir ypatingai drausmingą deri
nį. Matai, kad kiekvienas šo
kėjas jaučia ir supranta at
skirų šokių reikšmes ir choreo
grafijas. Studentai šoko išei
vijoje G. Breichmanienės su
kurtą “Putinėlį”, “Pavasario 
valsą”, kuriame gėlių lankai 
sudarė gražų vaizdą, ir sudė
tingą bei puikios choreografi
jos “Dzūkišką kadrilių”. Sekė 
žaisminga “Parovėjos suktinė”, 
gražus, bet tikrai neautentiš
kas “Rolenderis”, kuris dvel
kia vokiškumu, ir “Agotėlė” su 
ypatinga vaidyba. Studentų 
grupė atliko gražų “Jurginų 
valsą”, “Subatvakarį”, labai įdo
mų “Rytagonį” su botagėliais 
bei visada įspūdingus - “Kupo
linį” ir “Aštuonnytį”.

Šokius paįvairino dainos ir 
kapelos atliktos lietuviškos 
melodijos. Dainininkai, pa
ruošti muz. Dalios Viskontie- 
nės, nuotaikingai perdavė lie

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikrausiant 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 kas mėnesį
- 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 .dažymas
• elektros įvedimai •vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai •įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas • prieplaukos • garažai • 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.

tuvių liaudies dainas ir sutar
tines pritardami kanklėmis ir 
skudučiais. Jautėsi jų žaismin
gumas ir nuoširdumas. Muzi
kantai, vadovaujami Teodoro 
Pabrėžos, pagrojo gražias me
lodijas ir net sudėtingesnius 
kūrinius. Nepamirštamas pa
ties vadovo ir Valdo Ramanaus
ko birbynių duetas.

Aplamai koncerto programa 
buvo įdomi ir žaisminga. Sma
gu buvo truputį atsistoti per
traukos metu, pasivaišinti, o 
svarbiausia susitikti su pa
žįstamais bei draugais. Tam 
buvo gera proga, nes dalyva
vo daugiau kaip 600 svečių. 
Koncertą baigė “Gintaro” tėvų 
komiteto pirm. Dalia Valad- 
kienė, pakviesdama KLF tary
bos pirm. Paulių Kurą, kuris 
ansambliui įteikė $2,000 au
ką. D. Valadkienė padėkojo vi
siems vadovams, kuriems buvo 
įteiktos dovanos ir gėlės, taip
gi ir kitiems, kurie prisidėjo 
prie šio ansamblio metinės 
veiklos ir paramos.

Šią vasarą studentų bei ve
teranų grupės vyksta į Lietuvą 
dalyvauti Tautinių šokių šven
tėje Vilniuje. Šios šventės iš
eivijos programos dalies vy
riausia vadovė - Rita Karasie
jienė. Sveikiname visus ginta- 
riečius ir didžiuojamės jų pa
siekimais. Linkime jiems lai
mingos kelionės į tėvų žemę, 
gilių išgyvenimų ir gražaus 
Kanados lietuvių atstovavi
mo Lietuvoje. Visiems vado
vams, Ritai ir Juozui Karasie- 
jams reiškiame nuoširdžią pa
dėką. Tegul jie dar ilgai dir
ba su mūsų jaunimu, puoselė
dami jame lietuvišką kultūrinį 
ir tautinį savitumą.

“Women’s Expo ’94” paroda, 
skirta apibūdinti ir pagerinti 
moterų buitį Amerikoj, įvyko 
“Cleveland Convention Center” 
patalpose kovo 25-27 d.d. Daly
vavo daugiau kaip 180 verslų, 
bendrovių iš visos Amerikos 
su gaminiais, informacija ar 
patarimais.

Lietuvei moteriai ir aplamai 
lietuviams įdomiausia buvo, 
kad oficialioje programoje da
lyvavo dvi lietuvės: visuome
nininke Gražina Kudukienė ir 
garsioji aktorė, filmų žvaigž
dė, dainininkė Ann Jillian-Jū- 
ratė Nausėdaitė. Jas jungė ne 
tik jų lietuviška kilmė, bet ir 
jų pokalbis tema: “Kaip mote
riai išlaikyti pusiausvyrą ne
lauktos tragedijos momente?”

Gražina Kudukienė kalbėjo 
apie vyro netekimą, kaip tokiu 
atveju tęsti savo ir šeimos dva
sinį bei medžiaginį gyvenimą. 
G. Kudukienės pozityvi nuotai
ka supažindinant klausytojus 
šiuo sunkiu klausimu suteikė 
pavyzdį, kaip įmanoma atlaiky
ti vieną iš sunkiausių gyveni
mo momentų.

Ann Jillian su šypsena prisi
statė: “My name is Ann Jillian 
and I’am Lithuanian”. Malo
niai nuteikus klausytojus su 
daina, Ann toliau papasakojo

ANN JILLIAN-JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ, iškili filmų žvaigždė, dr. VIKTO
RAS STANKUS ir jo sūnėnas ANDRIUS, susitikę “Women’s Expo ‘94” 
renginyje Klivlande 1994 m. kovo 26 d. (A.J. oficiali nuotrauka)

JUOZAS POLIKAITIS, Ateitininkų federacijos vadas, gegužės 15 d. kalba 
Toronto ateitininkams Prisikėlimo parapijos patalpose apie šią vasarą 
įvykstantį Ateitininkų kongresą Lietuvoje Nuotr. St. Kuliavo

Vykstantiems į ateitininkų kongresą
Ateitininkų kongreso metu 

Vilniuje liepos 14-17 d.d. įvyks 
labai svarbus Ateitininkų fe
deracijos organizacinis posė
dis, kuriame bus svarstomi ir 
priimti kai kurie organizacinės 
struktūros pakeitimai, bus 
Ateitininkų federacijos vy
riausiųjų vadovybių rinkimai, 
daromi sprendimai ateities 
veiklai tvarkyti. Posėdyje bal
savimo teisę turės viso pasau
lio ateitininkai - sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai - su 
specialiais atstovų pažymė
jimais. Paprastai tokie atsto
vai yra renkami arba skiriami 
proporcingai pagal kuopų, sky
rių ar draugovių narių skaičių. 
Taip turbūt darys Lietuvos 
ateitininkai.

Tačiau atsižvelgiant į paly
ginti nedidelį iš užsienio į Lie
tuvą vykstančių skaičių, Ateiti
ninkų federacijos valdyba savo 
gegužės 4 d. posėdyje nutarė 

savo pergyvenimus, susijusius 
su dvigubo krūties vėžio liga. 
Ji ragino moteris to išvengti 
pasitikrinant sveikatą regulia
riai, dar prieš vėžio simpto
mų pasireiškimą. Viešo ap
klausinėjimo metu, teko klaus
ti, kaip ji sugebėjo išlaikyti 
šeimos pusiausvyrą tokioj kri
zėje. Ann atsakė, kad jos mal
dos ir jos vyro meilė, užuojau
ta ir rūpestingumas ją įtikino, 
jog ligos pasekmės jos pačios 
nenuvertino. Ann jaučia, kad 
Dievas juos palaimino tos tra
gedijos momentu su naujagi
miu sūnum.

Po klausimų ir atsakymų Ann 
Jillian pakvietė šio straipsnio 
autorių ir jo sūnėną (Juliaus 
Stankaus sūnelį Andrių), Kliv- 
lando Šv. Kazimierio lituanis
tinės mokyklos mokinį, nusifo
tografuoti su ja. Ji paklausė 
vaiko vardo. Atsakiau: “And
rius, septynerių metukų”. Kaip 
nuostabu! Jos sūnelis to pa
ties amžiaus ir jo vardas And
rius Juozapas. Jos žodžiai ir 
gera lietuvių kalba paliko gilų 
įspūdį lituanistinės mokyklos 
mokinukui ir mums visiems. 
Ann Jillian savo pavyzdžiu 
įrodė, kaip svarbi yra šeima, 
lietuvių kalba bei savita kilmė.

Dr. Viktoras Stankus

suteikti balsavimo teisę vi
siems JAV, Kanados ir kitų už
sienio kraštų ateitininkams, 
kurie dalyvaus kongrese. Visi 
vykstantieji ateitininkai, tiek 
moksleiviai, tiek ir studentai 
bei sendraugiai, prašomi jau 
dabar skubiai registruotis šiuo 
adresu: AF valdyba, 1209 Count
ry Lane, Lemont, IL 60439, USA, 
prisiunčiant savo pavardes, 
adresus ir nurodant, kuriai 
kuopai, draugovei ar skyriui 
priklauso. Registruojasi ir tie 
ateitininkai, kurie gyvena to
liau nuo ateitininkiškų viene
tų ir negali jiems priklausyti.

AF valdyba, turėdama užsie
nio ateitininkų sąrašą, Vilniu
je registracijos metu išduos 
oficialius Ateitininkų kongre
so atstovų įgaliojimus su tei
se balsuoti.

Juozas Baužys, 
AFV gen. sekretorius



Gyvenimo ir kūrybos juostos
Dail. Palmyra Damijonaitie- 

nė, lydima E. Verikaitienės, ge
gužės 16 d. lankėsi “Tėviškės ži
buriuose”, susipažino su laik
raščio darbuotojais ir jiems 
padovanojo gražią didelę juos
tą, o gegužės 18 d. redakcijoje 
turėjo pakalbį, kuriuo glaustai 
supažindiname “TŽ” skaityto
jus su menininke.

Ji gimusi 1933 m. Raišeliuo
se, Rokiškio apskr. ūkininko 
šeimoje. Nuo 1959 metą gyve
na Vilniuje. Pirmą kaklajuos
tę išaudė 1956 m. Nuo to laiko 
ir įniko į juostų audimo ir ty
rinėjimo darbus. Viena iš pir
mųjų atgaivino senąsias juos
tas pagal Lietuvos kraštus ir 
technikas, surado ir nustatė 
būdą pvz. juostos nertos, vytos, 
pintos, austos, beraštės, kai
šytos, rinktinės. Menininkė 
dalyvavusi daugelyje parodų 
Vilniuje, Varšuvoje, Budapeš
te, Paryžiuje, Italijos Ferra- 
noje ir JAV-bėse. Jos juostų 
rinkinius turi įsigiję visi di
dieji Lietuvos muziejai.

Naujasis dail. Palmyros Da- 
mijonaitienės juostų ciklas - 
“Lietuva, būk laisva”. Tuo šū
kiu išreiškiama didžiosios gy
venimo juostos tąsa, kurioje 
atsispindi laiko dvasia, lais
vas ne tik lietuvis, bet ir juos
tose slėptos emblemos bei 
spalvos. O sovietmečiu kiekvie
na jos juosta buvo tarsi tauti
nės gyvybės plazdėjimas, audi
nių raštuose išsakytas nesibai
giantis, atkaklios kovos už tė
vynę apsisprendimas. Bernar
das Šaknys parodos Vilniuje 
(1991 m. vasario 15 - kovo 14 
d.d.) sąlankoje pastebi: “Kiek
viena juosta išausta po atkak
lių ieškojimų, nemigo naktų. P. 
Damijonaitienė nejučia per
žengė menininkės ribą, tapda
ma dailininke profesionale 
(...) ji ištyrė senuosius audi
nius, susipažino su archeolo
ginių radinių duomenimis, nag
rinėjo etnografų ir muziejinin
kų surinktus lobius”.

Dail. Palmyra Damijonaitie
nė pasakoja, kad audimo pa
saulis - tai kūrybinės gelmės, 
į kurias nugrimstama dirbant, 
ir aplinka tarsi nebeegzistuo
ja. Galimas dalykas, kad stip
rus jos potraukis į meną yra 
dvasinis paveldas - senelis bu
vęs liaudies menininkas. Sun
kiais okupacijos dešimtme
čiais juostose prasmukdavę 
tautiniai motyvai. Šiuo metu 
Savo studijoje Vilniuje turin

“Amerikos pirtyje” autoriaus sukaktis
Lietuvoje buvo paminėta 

Juozo Vilkutaičio-Keturakio 
125 m. gimimo sukaktis. Gimęs 
1869 m. kovo 1 d. Gulbiniškių 
kaime, Liudvinavo valsč., Ma
rijampolės aps., mirė 1948 m. 
rugsėjo 11 d. Augsburge, Vo
kietijoje. Autorius populia
rios komedijos “Amerika pir
tyje” ir kitos komedijos “Šim
tas margų”.

Lietuvos radijas kovo 13 d. 
transliavo J. Vilkutaičio-Ke
turakio 40 min. laidą, skirtą 
jo atminimui. Kalbėjo tauto- 
tyrininkas ir literatas P. Mika
lauskas, radijo darbuotoja R. 
Jakutytė ir kultūros istorikas 
B. Raguotis.

Pagrindinis minėjimas įvyko 
kovo 14 d. Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje Kaune. 
Kaip rašo laiške to muziejaus 
vedėja A. Ruseckaitė, sceno
je buvo pastatyta Juozo Vilku
taičio-Keturakio labai padi
dinta nuotrauka. Buvo uždeg
tos žvakės. Čia vėl kalbėjo P. 
Mikalauskas, mokyt. A. Adamo- 
nienė ir autoriaus Juozo Vil- 
kutaičio dukraitė prof. dr. Ra
munė Rimienė, gyvenanti Vil

Juozo Vilkutaičio—Keturakio 125 m. gimimo sukakties paminėjime (1994.III.14) Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje Kaune kalba prof. RAMUNĖ RIMIENĖ

ti gabią nebylę Aušrą Drilin- 
gaitę, 23 m. amžiaus, kuri jau 
gali susitelkti kūrybiniame 
darbe. Tačiau šis menas rei
kalauja labai daug kruopštu
mo, kantrybės, rimto įsigilini
mo, susikaupimo. Be šių savy
bių talentas nedaug ką padė
tų. Tyrinėjant juostų įvairo
ves, tenka daug keliauti po Lie
tuvą. Bet dabar atskirų sričių 
originalumai palengva nyksta 
- linkstama į susivienodinimą.

Šiuo metu dailininkė esanti 
atkurtos Tautodailės sąjungos 
pirmininkė. Sąjunga jokios pa
ramos iš valstybės negaunan
ti. Mielai pakviestų kokią mo
kinę iš Tautodailės instituto, 
veikiančio Kanadoje. Dail. P. 
Damijonaitienės darbo juosto
mis yra apjuosti žymūs asme
nys: Šv. Tėvas Jonas Paulius 
II, buvęs Kanados ministeris 
pirm. B. Mulroney, buvęs JAV- 
bių prez. G. Bush’as. Dviem 
pastariesiem juostas įteikęs 
V. Landsbergis, kai lankėsi 
Otavoje ir Vašingtone, būda
mas Lietuvos AT pirmininku.

Dail. Palmyra Damijonaitie
nė pokalbį baigė, prašydama 
perduoti viešą padėką visiems 
Kanados lietuviams, kurie do
mėjosi jos darbais ir ją pačią 
nuoširdžiai globojo, ypač dr. 
Angelei ir dr. Sigitui Kazlaus
kams bei Elenai Verikaitie- 
nei. Norėtų su visais pasima
tyti šio sekmadienio (gegužės 29 
d.) parodoje Anapilyje. Lieka 
tik palinkėti sėkmės tolesniuo
se jos kūrybiniuose darbuose, 
ne tik juostomis visa puošiant, 
bet per jas vis kalbant apie 
tautos gyvybę, dabar jau - ir 
dvasinį atgimimą.

Č. Senkevičius

niuje, kur jos vyras tarnauja 
JAV ambasadoje. Aktoriai M. 
Šablauskaitė, A. Žekas ir A. 
Pintukas suvaidino dvi scenas 
iš “Amerika pirtyje” komedi
jos. Pabaigoje jie dar paskai
tė keletą puslapių iš komedi
jos “Šimtas margų”. Renginys 
užtruko dvi valandas. Dalyva
vo arti dviejų šimtų žmonių.

Kauno Akademiniame dra
mos teatre kovo 18 d. buvo su
vaidinta “Amerika pirtyje”, 
skirta J. Vilkutaičio-Ketura
kio 125-sioms gimimo meti
nėms.

Sukaktis buvo paminėta Lie
tuvos televizijoje ir spaudoje.

Ignas Medžiukas

Atsiųsta paminėti
UNIVERSITAS VYTAUTI MAG

NI, Vytautado Didžiojo universi
teto laikraštis, nr. 1, 4 psl. Reda
guoja N. Kreimerienė.

MITTEILUNGEN aus baltischem 
Leben, leidžia Baltiečių draugi
ja Vokietijoje, didelio formato 
34 psl. leidinys vokiečių kalba, 
nr. 1, 1994 m. kovo mėn., 40-tieji 
leidimo metai. Rašyti adresu: dr. 
Olgred Aule, Titurelstrasse 9/VI, 
81925 Muenchen. Tel. 089/98-05-42.

Mokslinės konferencijos “Statybos aukštojo mokslo raidos Lietuvoje momentai” pranešėjai pas VTU rektorių. Iš 
kairės sėdi: dr. doc. J. Sabaliauskas, dr. prof. E. Palašaitis, dr. prof. J. Valikonis, VTU rektorius hab. dr. prof. E. 
Zavadskas, dr. prof. M. Kosčiauskas, dr. prof. J. Šimkus, hab. dr. prof. A. Čižas; stovi: dr. doc. A. Tupinis, dr. doc. 
M. Malakauskas, dr. doc. A. Krūtinis, dr. doc. P. Baublys, dr. doc. A. Nakas, dr. doc. R. Alekna, dr. doc. H. Elzbutas, 
VTU Statybos fak. dekanas dr. doc. P. Vainiūnas, dr. doc. A. Juzėnas Nuotr. A. Jauniaus

Statybos mokslo raida Lietuvoje
Žvilgsnis Į 70 metų praeitį. Nauji dabarties reikalavimai

j. V. DANYS

Vilniaus Technikos univer
sitetas 1994 sausio 11 surengė 
mokslinę konferenciją “Staty
bos aukštojo mokslo raidos 
Lietuvoje momentai”. Devy
niolika autorių padarė 17 pra
nešimų; 13 jų yra Vilniaus 
Technikos universiteto (VTU) 
profesoriai, 4 Kauno Techno
logijos universiteto profeso
riai (KTU) ir 2 buvę Vytauto 
Didžiojo un-to profesoriai, gy
venantys išeivijoje. Sutrum
pinti pranešimai išspausdinti 
specialiame Vilniaus Techni
kos universiteto 93 p. leidinyje.

VD universiteto Statybos 
fakultetas (anksčiau - sky
rius) nustojo veikti 1944 lie
pos 15, kai netrukus sekė ant
roji sovietinė okupacija. Po 
50 metų konferencijos rengė
jai galėjo surasti jau tik du 
išlikusius statybos fakulteto 
dėstytojus. Tai Juozas V. Da- 
nys-Daniliauskas, buvęs VD 
universiteto Statybos fakulte
to adjunktas profesorius, Hid
rotechnikos katedros vedėjas, 
dėstęs užtvankų ir hidroelekt
rinių statybą, vandens jėgos 
naudojimą, hidrauliką (tech
nologams), skaičiavimo tech
niką ir braižybą; Jurgis Gim
butas, buvęs vyr. asistentas 
Trobesių katedroje ir dėstęs 
“Statybos enciklopediją” Ar
chitektūros ir Technologijos 
fakultetų studentams.

Konferencijos paskaitas ga
lima suskirstyti į dvi grupes: 
Žvilgsnis į vykusius aukštojo 
statybos mokslo pasikeitimus 
1922-1990 m. ir vykdomas re
formas nuo 1990 m. pagal vėl 
atsikūrusios Lietuvos reika
lavimus.

Bendri raidos bruožai
1922 m. Kaune įsteigtame 

Lietuvos universitete Techni
kos fakultete buvo statybos 
skyrius rengti šios specialybės 
inžinierius su universitetiniu 
išsilavinimu. Lietuvai 1918 m. 
atgavus nepriklausomybę, sta
tybos, kaip ir kitų specialybių 
inžinierių, labai trūko Lietu
voje. Prie carinės valdžios jo
kių aukštųjų mokyklų Lietuvo
je nebuvo leidžiama.

Technikos fakultetas su sta
tybos, mechanikos ir elektro
technikos skyriais pradėjo dar
bą be patalpų, be mokomųjų 
priemonių, be vadovėlių ir li
teratūros lietuvių kalba, su 
mažu skaičiumi jau buvusių 

profesoriais universitetuose. 
Pirmieji penkeri metai (1922- 
27) buvo intensyvaus organiza
vimosi metai ir išleido tik 9 
dipl. inžinierius; per antrąjį 
penkmetį (1927-32) - 46, o per 
antrąjį dešimtmetį (1932-42) 
327 dipl. inžinierius.

Mokslo programos iki 1940 
m. ruošė plačios apimties in
žinierius praktikus. 1940 m. 
mokslo planuose įvesta dau
giau specializuotų inžinierių 
ruošimas, nes tokių reikėjo 
sparčiai besivystančiam Lie
tuvos ekonominiam ūkiui.

1944 m. įvyko antroji sovie
tinė okupacija, ir inžinierių 
paruošimas pradėtas pagal So
vietų Sąjungoje esančias aukš
tųjų mokyklų programas. Joms 
buvo būdinga siaura speciali
zacija, mokymo metų trukmės 
mažinimas.

1951 m. valstybinis Kauno 
universitetas (pakeistas var
das iš buvusio Vytauto Didžio
jo universiteto) panaikintas 
ir buvo pakeistas Kauno poli
technikos institutu (KPI) bei 
Kauno medicinos institutu.

Kauno politechnikos institu
tas (jam vėliau buvo suteik
tas Antano Sniečkaus vardas) 
pasidarė pagrindinė, centrinė 
inžinierių aukštoji mokykla. 
Su skyriais Vilniuje, Klaipė
doje, Panevėžyje studentų 
skaičius pasiekė 11,000, moko
mojo personalo - 1.100. Ilgai
niui skyriai darėsi vis auto- 
nomiškesni.

KPI skyrius Vilniuje 1969 
m. tapo savarankišku Vilniaus 
inžinerinės statybos institu
tu (VISI), ir jo pagrindinė mo
kymo kryptis buvo statybinė in
žinerija.

VISI bene pirmasis (išskyrus 
atkurtą VD universitetą Kau
ne 1989 m.) iš Lietuvos aukš
tųjų mokyklų pradėjo refor
muoti paveldėtą iš sovietinių 
mokyklų struktūrą. VISI sena
tas 1990.II.7 nauju rektoriumi 
išrinko prof. Edmundą Zavads- 
ką, siūlantį iš karto pradėti 
reformas, kai kiti kandidatai 
į rektorius (prof. Kazimieras 
Antanavičius ir prof. Algirdas 
Čižas) linko į mažesnes bei 
lėtesnes reformas. 1994 m. pra
džioje senatas perrinko prof. 
E. Zavadską rektoriumi sekan
tiems 4 metams.

Šiais metais VTU jau išleidžia 
pirmuosius inžinerijos baka- 
laureatų studentus, kurie per 
ketverius metus išėjo atitin
kamas reformuotas mokslo 
programas. Dabar VT universi
tete studijuoja 4,270 studen
tų, 207 siekia magistro ir 77 
daktaro laipsnių. Pagal refor
muotas mokslo programas 
VTU teikia bakalauro, magist
ro ir daktaro laipsnius, atitin
kančius Vakarų universitetų 
laipsnius.

Tokia buvo praeitis
Prof. M. Kosčiauskas (Vil

niaus technikos universitetas) 
ir prof. J. Valikonis (Kauno 
technologijos universitetas) 
apžvelgė studijų eigą, dėsty
mą, inžinierių paruošimą VD 
universite iki 1944 m.

J. Danys savo pranešime (at
siųsta paskaita konferencijoje 
buvo perskaityta), aprašyda
mas studijas, darbus statybose 
Lietuvoje ir dėstymą univer
sitete, kritiškai pažvelgė į pla
čius VDU buvusio statybos fa

kulteto mokslo planus. Pasak 
jo (1941 m. jis buvo planų ver
tinimo komisijoje), VDU staty
bos mokslų programos buvo 
daug platesnės, išsamesnės už 
eilės kitų kraštų universite
tų. Todėl priverstinėje emig
racijoje VDU statybos inžinie
riai beveik visuose pasaulio 
kraštuose, kaip autorius ir ki
ti, galėjo sėkmingai dirbti sa
vo profesinį darbą, kai tik pa
kankamai pramoko krašto kal
bos. Bet VDU plačios apimties 
mokslo planai reikalavo ilges
nių studijų, kaip ir užsienio 
universitetuose.

J. Gimbuto atsiminimai (1941- 
44 m.) konferencijai buvo per
duoti iš garsajuostės. Dėsty
mas ir inžinierių paruošimas 
vyko nacinės vokiečių okupa
cijos suvaržymų ir represijų 
metais.

Kituose pranešimuose auto
riai aptarė statybos mokslų 
raidą per 70 metų atskirose 
statybos srityse, kaip kelių, 
transporto, medžiagų atsparu
mo tyrimų, pamatų mokslo, 
transporto miestuose.

Mokslo planų reformos
Rektorius prof. E. Zavads

kas pranešime “Statybos inži
nierių rengimas ir perspekty
va Lietuvoje” gvildeno esamą 
ir galimą ateityje statybos in
žinierių paklausą bei pasiūlą. 
Prof. A. Čižas ir prof. A. Nakas 
savo pranešimuose papildo
mai aprašė buvusią struktūrą 
ir vykdomas reformas.

Vykstant Lietuvoje ekonomi
niam, technologiniam ir sta
tybiniam persitvarkymui, svar
bus vaidmuo tenka ir aukšto
sioms mokykloms. Perėjimas 
iš labai centralizuotos didžiu
lio krašto sistemos į demokra
tinę, laisvą sistemą mažame 
krašte yra didelis, radikalus 
žingsnis. Kai kurios tradici
nės profesijos pasidaro ma
žiau reikšmingos.

Pranešime parodytos inži
nierių paklausos ir pasiūlos 
tyrimo lentelės rodo, kad kai 
kurių specialybių inžinierių 
pareikalavimas bus mažesnis 
nei esamų kandidatų skaičius, 
jų specialybėje nebus pakan
kamai darbų. Bet iškyla naujos 
specialybės, reikalingos lais
vai rinkai.

Kai 1990 m. VISI persitvar
kė į VTU, jis ruošė 5 specia
lybių inžinierius. Dabar, at
sižvelgiant į naujus reikala
vimus, inžinierių ruošimo prog-
rama išplėsta į 10 specialybių.

Rektorius prof. Zavadskas 
pastebėjo, kad turint ribotą 
informaciją apie būsimas Lie
tuvos ekonomikos vystymosi 
kryptis, sunku tiksliai numa
tyti būsimą specialistų porei
kį. Tačiau atrodo, kad vykdo
mos reformos eina teisingu 
keliu.

Konferencijos bus tęsiamos
Šios mokslinės konferenci

jos iniciatorius ir vadovas bu
vo VTU prof. Algimantas Na
kas. Konferencija susilaukė 
nemažo susidomėjimo. Gausūs 
dalyviai buvo iš Vilniaus ir 
Kauno universitetų. Jie pa
geidavo tokias konferencijas 
tęsti. Rektoratas nutarė se
kančią konferenciją surengti 
1996 m., kai sueis 40 metų nuo 
aukštojo technikos mokslų ins
titucijos pradžios Vilniuje.
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□ KULTJRhEJE VEIKLOJE
A. a. Aras Rimavičius, dvide

šimt devynerių metų čikagietis 
architektas, baigęs Ilinojaus tech
nologijos institutą, tragiškai žu
vo 1993 m. gruodžio 21 d., besi
maudydamas Karibų jūroje prie 
Šv. Tomo salos. Jį užkliudė pra
plaukiantis greitlaivis. Velionis 
priklausė “Lituanicos” tunto 
skautams budžiams, buvo pradė
jęs kurti skulptūras. Turbūt žy
miausias jo kūrinys yra skulptū
ra “Trys Baltijos valstybės”. Ve
lionis palaidotas Čikagos lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse, į jas 
atlydėtas iš Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo švento
vės.

Dr. Kęstutis Pečkus, Vilniaus 
pedagoginio universiteto atsto
vas, lankėsi Čikagoje. Jaunimo 
centre jis susitiko su Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro va
dovu dr. Jonu Račkausku. Jiedu 
nutarė Lietuvių švietimo išeivi
joje archyvą įsteigti ir išvystyti 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre. Pirmiausia bus sudarytas 
atskiras ten jau turimos archyvi
nės mokyklų medžiagos rinkinys, 
papildomas nauja. Lituanistinių 
mokyklų vedėjai, mokytojai ir 
moksleiviai mokyklinius doku
mentus, nuotraukas ir leidinius 
dabar prašomi siųsti Lietuvių švie
timo išeivijoje archyvui Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre.

Kaliforniečio žurnalisto Bro
nio Railos amžiaus aštuoniasde- 
šimtpenkmetis Vilniuje prisimin
tas Martyno Mažvydo biblioteko
je surengta jo knygų paroda ir Vy
tauto Vitkūno pranešimu “Tiesos” 
skaitytojams. Pastarasis primena 
B. Railos eilėraščių rinkinį “Bar
baras rėkia” (1930), jo išverstą 
E. M. Remarko romaną “Kelias 
atgal”. Biblioteka parodon taip
gi įjungė dešimtį išeivijoje išleis
tų knygų, apimančių B. Railos at
siminimus, publicistinius straips
nius. Iš jų išvardintos tik trys — 
“Tamsiausia prieš aušrą” (1960), 
“Iš paskendusio pasaulio” (1961) 
ir “Laumių juosta” (1966). Šie lei
diniai yra paminėti Vytauto Kaza
kevičiaus paruoštame pranešime 
apie Bronį Railą “Tarybų Lietu
vos enciklopedijoje”. M. Mažvy
do bibliotekos surengtos parodos 
aprašyme V. Vitkūnas pasakoja: 
“Kituose stenduose galima susi
pažinti su B. Railos rankraščiais, 
laiškais, rašytais K. Borutai, L. 
Girai, kitiems rašytojams, kul
tūros darbininkams, įžymiems 
žmonėms. Parodą paįvairina nuo
traukos, literatūra, kurią pavar
čius galima rasti daug informa
cijos apie jubiliato gyvenimą, 
visuomeninę veiklą, kūrybą ...”

Čikagos lietuvių opera savo 
veiklos trisdešimt aštuntąjį sezo
ną balandžio 17 d. pradėjo vie
nu Vytauto Klovos “Pilėnų” spek
takliu Mortono gimnazijos audi
torijoje. Iš tikrųjų šis vieninte
lis “Pilėnų” spektaklis Čikagoje 
rampos šviesą pasiekė tik su di
dele Lietuvos operos ir baleto 
teatro pagalba. Tai liudija net 
šeši iš ten atvykę pagrindinių ir 
didesniųjų vaidmenų atlikėjai: 
sopranas Irena Milkevičiūtė (Eg
lė), baritonas Arvydas Markaus
kas (Margiris), mezzo-sopranas 
Vitalija Šiškaitė (Mirta), teno
ras Virgilijus Noreika (Rūtenis), 
bosas Liudvikas Norvaišas (Ulri- 
chas) ir baritonas Vytautas Juo- 
zapaitis (Udrys). Čikagos lietu
vių operos solistams teko tik ke
turi vaidmenys: Juliui Savrimui — 
Jaunojo kario, Vaclovui Momkui
— Almino, Vytautui Šimkui — Pi- 
lėniečio, Broniui Mačiukevičiui
— Kario. Toliau nuo Čikagos gy
venantiems net neaišku, kokiais 
balsais jie dainuoja. Matyt, nė 
vienam neteko būti žymesniu dai
nininku, jeigu jų nėra bostoniš- 
kėje “Lietuvių enciklopedijoje”
— ne tik pagrindiniuose, bet ir 
dviejuose papildymų tomuose. Či
kagos lietuvių operai atstovavo 
jos meno vadovas ir dirigentas 
Alvydas Vasaitis, choras, chor
meisteriai čikagietis pianistas 
Manigirdas Motekaitis, iš Lietu
vos atvažiavęs ir jau spėjęs įsi
kurti koncertmeisteris ir vargo
nų solistas Ričardas Šokas. Iš Vil
niaus atvyko pats kompozitorius 
Vytautas Klova, vyr. rež. Eligi- 
jus Domarkas ir keli choristai. 
Trisdešimt aštuntasis Čikagos 
lietuvių operos sezonas balan
džio 24 d. baigtas jo dalyvių at
sisveikinimo koncertu Jaunimo 
centre. Čikagoje 1958 m. spalio 
20 d. gimęs gitaristas ir kompoz. 
Petras Aglinskas “Draugo” balan
džio 30 d. laidos kultūriniame 
priede pažėrė priekaištų “Pilė
nų” spektakliui, ypač jo rež. E. 
Domarkui, pasak jo, stokojusiam 
pasitikėjimo Čikagos lietuvių ope
ros choru.

Satyros ir humoro šventė “Juo
kis”, trukusi dvi dienas, įvyko 
Marijampolėje, akcinės bendro
vės “Vernitas” kultūros rūmų sa
lėje. Ją suorganizavo Lietuvos 
liaudies kultūros centras su vi
suomenine organizacija “Juokis”. 
Keturiuose koncertuose žiūrovai 
plojo satyrinėms bei humoristi
nėms grupėms “Aitvarai” ir “Na- 
vatni dzūkeliai” iš Alytaus ra
jono, marijampoliečių “Išradin- 
gajai šeimynai”, “Jauniesiems 
ūkininkams”, “Bordiūrui”, Aly
taus miesto “Skersapūčiui” ir 
“Adatėlei”, iš Šilutės atvykusiai 
“Disproporcijai”.

Kraštotyros draugija vilnie
čiams surengė Elenos ir Teofilės 
Krušinskaičių tautodailės darbų 
parodą. Audėja Teofilė Krušins- 
kaitė jon įsijungė savo lovatie
sėmis, staltiesėmis ir servetėlė
mis. Savamokslė dail. Elena Kru- 
šinskaitė pagrindinį dėmesį ski
ria romantiškiem patriotinės nuo
taikos polėkiam tapyboje. Jau pir
mąsias Kovo vienuoliktosios meti
nes ji sutiko Lietuvos piliakalnių, 
istorinių vietų, gamtos paminklų 
nutapytais vaizdais. Dail. E. Kru- 
šinskaitė taipgi kuria Lietuvos 
tautinę sąmonę žadinusių sukilė
lių, knygnešių, aušrininkų tarpu
kario valstybininkų bei dabarti
nio Lietuvos atgimimo didvyrių 
portretus. Šią savo parodą ji sky
rė Los Angeles mieste vasario 2 
d. mirusiai archeologei dr. Mari
jai Gimbutienei, jos puoselėtai 
mitologinei temai — alkavietėms, 
alkakalniams, dievų, deivių ir die
vybių įvaizdžiams bei kitiems lie
tuvių senojo tikėjimo atšvaitams.

Pirmasis Lietuvos menininkių 
festivalis balandžio 19-23 d.d. 
Vilniuje buvo surengtas Meninin
kų rūmų direktorės A. Daučiū- 
nienės iniciatyva. Festivalin 
buvo bandyta įjungti visų me
no šakų atstoves į joms skir
tus renginius Lietuvos meninin
kų rūmuose. Festivalio dalyvių 
ten laukė septynių dailininkių 
grafikos darbų paroda “Prakal
bintas metalas”, juvelyrės M. 
Gurevičienės papuošalai, M. Če- 
pukienės siuvinėtos religinės 
vėliavos. Muzikos kūrėjoms at
stovavo kompozitorės O. Narbu
taitės kūrybinis vakaras, vado
vautas muzikologės A. Žiūraity- 
tės. Kamerinės muzikos vakarą 
surengė A. Kisieliūtė, N. Kniūkš- 
taitė ir R. Šilinskaitė su poetų 
eilėraščius skaičiusia aktore L 
Kriauzaite. Rež. L Bučienė ir ak
torė K. Kymantaitė žiūrovus links
mino tragikomišku M. Vučeti- 
čiaus vaidinimu “Liubica — dau
giskaitos pirmas asmuo”. Lite
ratūros vakare, neoficialiai pa
vadintame “Nuo Lietuvos kaimo 
iki Tibeto”, dalyvavo literatū
ros mokslininkė V. Daujotytė, 
poetė J. Vaičiūnaitė, rašytojos 
J. Ivanauskaitė ir V. Juknaitė, 
aktorė R. Staliliūnaitė. Kaunietė 
poetė D. Teišerskytė poezija pa
pildė “Gabijos” grožio teatro ro
domas madas. Renginiais gausus 
Lietuvos menininkių festivalis 
užbaigtas R. Gelgotienės vado
vaujamo Vilniaus universiteto 
merginų choro “Virgo” koncertu.

Septyniolikametis smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis, jau mo
kęsis žemesniojoje Juiliardo mu
zikos mokykloje Niujorke, ten grį
žo laikyti įstojamųjų egzaminų 
pagrindinėn Juiliardo muzikos 
mokyklon. Ją ketverius metus 
lanko talentingiausieji jaunieji 
instrumentalistai. Kaunietis V. 
Čepinskis šiemet baigia J. Nau
jalio muzikos mokyklą ir gaus jos 
diplomą. Ruošdamasis grįžti Niu- 
jorkan, savo jauną talentą jis 
dar kartą įrodė su Juozo Domarko 
diriguojamu Lietuvos simfoniniu 
orkestru atliktame N. Paganinio 
pirmajame “Koncerte smuikui ir 
orkestrui”. V. Čepinskis, tapda
mas pasaulinio masto smuiko vir
tuozu, Lietuvą galėtų garsinti 
daugiau už dabartinius jos krep
šininkus. Problemą sudaro dide
lės išlaidos. Už mokslo metus pa
saulinio garso Juiliardo muzikos 
mokykloje reikia mokėti 25.000 
dolerių. Kelių tūkstančių reikia 
ir butui, maistui bei kitoms iš
laidoms. Tiek lėšų talentingojo 
V. Čepinskio stipendijai Lietu
vos vyriausybė neturi. Jo žings
nius žemesniojoje Juiliardo mo
kykloje finansavo Čikagoje vei
kiantis Lietuvių fondas. Ketve
rtų metų kurse Lietuvių fondas 
galėtų padengti tik dalį išlai
dų. Tad į jaunojo V. Čepinskio 
koncertus Lietuvoj^ kviečiami ir 
mecenatais galintys tapti dabar
tiniai verslininkai. Mecenatų rei
kės ir išeivijoje, jei V. Čepins
kis išlaikys egzaminus ir bus pri
imtas pagrindinėn Juiliardo mu
zikos mokyklon Niujorke, y Kst
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I M OParapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

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.

Jaunučių krepšinio pirmenybių, įvykusių 1994 m. balandžio 23-24 d.d.1 
Klivlande, atidarymo metu Amerikos, Kanados ir Lietuvos himnus giedoję 
“Žaibo” jaunieji sportininkai. Iš kairės: Simas Laniauskas, Kristina Klio- 
rytė ir Laura Rukšėnaitė. Kairėje, Dievo Motinos parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas Nuotr. Vlado Bacevičiaus

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. .. 

180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term. Indėlius ., 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.75% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.50% 
6.00% 
6.50% 
7.00% 
7.25% 
7.50% 
3.50% 
6.00% 
6.50% 
7.00% 
7.25% 
7.50% 
3.25% 
3.50%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. Ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą .......
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 8.50%

Sutarties paskolas 
nuo ............... 8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.00%
2 metų ................ 8.50%
3 metų ................ 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.25%

TV.

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

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

lop” arba “Wilson” kamuoliukais. 
Pusfinalių ir finalų susitikimams 
kamuoliukus duoda organizatoriai.

Varžybų vykdymo vieta ir data. 
Vilniaus Žalgirio teniso aikšty
nas (Barboros Radvilaitės 6). Lie
pos 14-17 dienomis: moterų grupės 
iki 45 m. Vyrų grupės, taip pat iki 
45 m. Dalyvių registracija liepos 
13 dieną iki 12 vai. Kauno teniso 
klubo aikštynas (Šproto 32), liepos 
14-17 d.: moterų grupės nuo 45 ir 
55 m. ir virš. Vyrų grupės, taip pat 
45-60 ir virš 65 m. Dalyvių registra
cija liepos 13 iki 12 vai.

Dalyvių apdovanojimas. Varžybų 
nugalėtojai apdovanojami Lietuvos 
sporto departamento įsteigtais pri
zais.

Laukiame Jūsų apsilankant Lie
tuvoje, Pasaulio lietuvių žaidy
nėse. Būtų malonu, jeigu apie da
lyvavimą galėtumėte pranešti iki 
liepos 1 dienos Lietuvos Teniso 
sąjungai adresu: Žemaitės 6, 2675 
Vilnius. Tel. (3702)453964, 613580 
Fax (3702)269341,624092.”

Pastaba. Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės, V-sios, yra numatytos 
surengti Lietuvoje 1995-siais. Ne
aišku, ką laiško autorius turi min
tyje, kalbėdamas apie PLS žaidynes 
po Pasaulio lietuvių dainų šven
tės 1994-siais? Aišku tik yra, kad 
Pasaulio lietuvių teniso varžybos, 
apie kurias jis kalba, tikrai įvyks. 
Išeivijos tenisininkams verta šio
mis varžybomis susidomėti. Sig. K.

/MvM' LIETUVIŲ
■'iii KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.75% už 90 dienų term. Indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.25% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00% už 4 m. term, indėlius 
6.00% už 5 m. term, indėlius 
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind. 
3.50% UŽ OHOSP (variable rate) 
3.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvyb*» drauda) 

3.50% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

2.50% 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 ................. 7.25%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.25%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų .. 6.25%
(variable rate)

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas j

Jaunučių krepšinio pirmenybėse 1994 m. balandžio 23-24 d.d. Toronto 
“Vyčio” D klasės krepšinio komanda, laimėjusi vicečempiono titulų. Klūpo 
iš kairės: Aras Marijošius, Bernardeta Ramanauskaitė. Stovi iš kairės: Re
nata Ramanauskaitė, Jonas Didžbalis, Adelė Radžiūnaitė, Jesika Kakne- 
vičiūtė, Aleksandra Valadkaitė, Kristina Duliūnaitė, Alana Juzėnaitė, 
Aleksas Zimnickas ir Kristoforas Akelaitis su treneriais - kairėje Stasiu 
Ramanausku ir Arūnu Duliūnu Nuotr. Vlado Bacevičiaus

D\/| 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 (RENGIMUS

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

ALI THE

MASKELL INSURANCE 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 DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Real Estate Service

"CENTRO KUBAS1'
Tik lietuvių tvarkomas 

nekilnojamojo turto biuras iš 
Vilniaus “Centro kubas” priima 
užsakymus parinkti ir įsigyti 
gyvenamuosius namus ir 
butus Vilniuje. Kiekvienam 
besidominčiam asmeniškai 
suteiksime informaciją. 

' -- - --- ----- ---

"Centro kubas" 
Pylimo gatvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania 
teL (370-2) 22-70-90, 

22-78-41

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

DRAUDA
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 

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

Hamiltono “Kovas” vyravo
Balandžio 23-24 d.d. Klivlande 

įvyko 1994-jų Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunučių krepšinio pirme
nybės, kurias pravedė Klivlando 
LSK “Žaibas”. Dalyvavo 23 koman
dos 4-se klasėse: B (1978 m. gimimo 
ir jaunesnių), C (1980 m. gim. ir 
jaun.), D (1982 m. gim. ir jaun.) ir 
E (1984 m. gim. ir jaun.). Varžybos 
vykdytos sklandžiai ir tvarkingai.

Jaunių B klasėje dalyvavo 5 ko
mandos: Toronto “Aušra”, Hamilto
no “Kovas”, Čikagos ASK “Lituani- 
ca”, Detroito “Kovas” ir Klivlan
do “Žaibas”. Buvo žaidžiama pri
taikyta vieno minuso sistema. Vi
sos komandos buvo neblogo lygio. 
Pirmose rungtynėse “Žaibas” lai
mėjo prieš “Aušrą” 56:47, tačiau 
sekančiose buvo priversti nusileisti 
geriau žaidžiusiam Detroito “Ko
vui” 51:73. Kitoje lentelės pusėje 
pernykštis čempionas Hamiltono 
“Kovas” įveikė ASK “Lituanicą” 
71:64. Pralaimėtojų pusėje ASK 
“Lituanica” prasmuko pro “Auš
rą” 62:61. Sekančią dieną rungty
nėse dėl 3-čios vietos ASK “Litua
nica” nugalėjo “Žaibą” 62:57, o baig
minėse rungtynėse H. “Kovas” apgy
nė pernykštį čempionatą parklup- 
dydamas D. “Kovą” 63:57. Baigmi
nis žaidimas buvo labai įtemptas 
ir permainingas. Detroitiškiai ve
dė beveik visą žaidimą, tačiau pa
baigoje hamiltoniečiai geriau su
žaidė taktiškai ir išpešė užpelny
tą pergalę. Iš hamiltoniečių ypa
tingai išsiskyrė Markus Jankus, 
sukalęs net 34 taškus. Didžiausi 
detroitiškių taškų medžiotojai bu
vo Rimas Polteraitis - 19 ir Linas 
Polteraitis- 13.

C klasėje žaidė net 7 komandos: 
Toronto “Aušra” I ir II, Toronto 
“Vytis”, Hamiltono “Kovas”, Lon
dono “Tauras", Čikagos ASK “Li
tuanica” ir Klivlando “Žaibas”. 
Kanados klubuose žaidė nemažai 
mergaičių, o “Aušros” II-ją ko
mandą sudarė vien tik mergaitės. 
Buvo žaidžiama pritaikyta vieno 
minuso sistema. Pirmose rungty
nėse L. “Tauras” nelauktai įveikė 
ASK “Lituanicą” 49:30, o Hamiltono 
“Kovas” nupūtė “Aušrą” II 58:17. 
Kitoje lentelės pusėje “Aušra” I 
laimėjo prieš “Vytį” 41:30. Pirma
me pusfinalyje L. “Tauras” parodė, 
kad jų ankstyvesnis laimėjimas 
nebuvo atsitiktinis ir užtikrintai 
nugalėjo H. “Kovą” 49-30. Antrame 
pusfinalyje “Žaibas” laimėjo prieš 
“Aušrą” I 46:36.

Pralaimėtojų pusėje ASK “Litua
nica” išstūmė “Aušrą” II 50:9. Ant
rą dieną ASK "Lituanica” rungtynė
se dėl 5-tos vietos nuskriaudė “Vy
tį” 44:19. Dėl 3-čios vietos H. “Ko
vas” įveikė “Aušrą" I 24:18. Baigmė
je susitiko C klasės turnyro pirmū
nai “Žaibas” ir šių žaidynių "dark 
horse” L. “Tauras”, kur drausmin
gai tauriečiai pateikė trečią staig
meną, parklupdydami nervingai žai
dusius šeimininkus 61:52, nepai
sant, kad didesnę žaidimo dalį vedė 
žaibiečiai. “Tauro” komandoje ryš
kiau išsiskyrė Adomas Drešeris (20 
taškų) ir Jamie Kaufman (15 t.). "Žai
bo” didžiausias ramstis buvo Jeff 
Petrulis, sukrovęs 19 taškų ir uo
liai darbavęsis po lentomis. Kruopš
tumu ir veržlumu pasireiškė ir Pi
lypas Taraška, prisidėjęs su 10 
taškų.

Jaunučių D klasėje dalyvavo 6 
komandos, kurios pradiniame rate 
buvo padalintos į 2 trejukes, kurio
se žaidė kiekviena prieš kiekvieną 
(Round Robin). Toliau grupių nuga
lėtojai rungėsi dėl čempionato, o 
2-trų vietų laimėtojai dėl 3-čios 
vietos. A grupėje nugalėtojais iš
ėjo Hamiltono “Kovas”, įveikęs 
“Žaibą” 43:16 ir "Aušrą" II 51:3. Ant
roje vietoje liko “Žaibas”, laimėjęs

prieš “Aušrą” II 42:7. Taigi “Auš
ra” II tapo išstumta iš tolimesnių 
varžybų. B grupėje pirmą vietą lai
mėjo Toronto “Vytis”, pasiekęs per
galės prieš Čikagos ASK “Lituani
cą” 39:32 ir prieš Toronto “Aušrą” 
I 45:16. Antroje vietoje liko ASK 
“Lituanica”, laimėdama prieš “Auš
rą” I 32:17. “Aušra” I liko išstum
ta. Rungtynes dėl 3-čios vietos lai
mėjo “Žaibas” prieš ASK “Lituani
cą” 42:38 tik po pratęsimo. Baigmi
nėse rungtynėse H. “Kovas” “nubau
dė” “Vytį” net 56:29, pasiglemžda- 
mas čempionatą be didesnio pasi
priešinimo. Išskirtinai pažymėti
nas H. “Kovo” komandoje Antanas 
Repšys, kuris talentingai diriga
vo žaidimą sumesdamas 16 t. “Vy
čio” komandoje išsiskyrė Alana 
Juzėnaitė (111.). ».

Jaunučių E — jauniausių “pipi
rų” klasėje entuziastingai rungėsi 
5 komandos: “Vytis”, H. “Kovas”, D. 
“Kovas” bei “Žaibas” I ir II. Čia H. 
“Kovas” nuskynė trečią čempionatą, 
baigmėje viršydamas “Žaibą” 22:15. 
Rungtynes dėl 3-čios vietos laimėjo 
D. “Kovas” prieš “Vytį” 25:20.

Pagrindinė žaidynių vieta buvo 
Dievo Motinos parapija, kur buvo 
žaidžiama abi dienas. Čia šešta
dienio vakare įvyko sportininkų 
susipažinimo vakaronė, o sekmadie
nį žaidynių parėmimo pietūs ir vi
sos keturios baigmės. Prie žaidy
nių orumo prisidėjo trumpas oficia
lus aktas baigmių metu: įnešus Ame
rikos, Kanados ir Lietuvos vėlia
vas, visus tris himnus sugiedojo 
jauni sportininkai — Kristina Klio- 
rytė, Laura Rukšėnaitė ir Simas 
Laniauskas, kuriuos paruošė ir 
jiems akompanavo muz. Rita Klio- 
rienė; invokaciją sukalbėjo Die
vo Motinos parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ, žaidynių 
dalyvius sveikino Klivlando LB-nės 
pirm. Romas Apanavičius ir LSK 
“Žaibo” pirm. Vidas Tatarūnas, 
žaidynių priesaiką paskaitė žai- 
bietis Gintautas Civinskas.

Žaidynių proga buvo išleistas 
skoningas ir turiningas leidinė
lis - programa, kurį redagavo LSK 
“Žaibo” vicepirm. Arūnas Apanavi
čius.

LSK “Žaibo” ir visų sportininkų 
nuoširdi padėka priklauso žaidy
nių rėmėjams, gausiems talkinin
kams ir atsilankiusiems žiūrovams, 
o ypatingai Dievo Motinos parapi
jai ir jos klebonui kun. G. Kijaus- 
kui už leidimą naudotis parapijos 
patalpomis, amb

Teniso žaidynės Lietuvoje
Išeivijos sportininkai kviečiami 

į Pasaulio lietuvių teniso varžybas. 
Gautame iš Lietuvos teniso sąjun
gos pirmininko Romualdo Tarasevi
čiaus laiške rašoma:

“Malonu Jums pranešti, kad 1994 
metų liepos 14-17 dienomis, po Pa
saulio lietuvių dainų šventės, įvyks 
Pasaulio lietuvių žaidynės, kurių 
programoje ir lauko teniso varžy
bos. Kviečiami dalyvauti lietuvių 
kilmės tenisininkai iš visų pasau
lio šalių ir Lietuvos piliečiai.

Vykdymo sąlygos. Varžybos vyk
domos moterų grupėse: iki 35 m., 
35-40, 40-45, 45-50, 50-55, virš 55. 
Vyrų grupėse: iki 35 m., 35-40, 40- 
45, 45-50, 50-55, 55-60, virš 60.

Leidžiama dalyvauti tik vienoje 
amžiaus grupėje. Startinis mokes
tis 20 litų. Važybos vyks vieno mi
nuso sistema, vienetuose išaiški
nant visas, o dvejetuose — prizines 
vietas. Kiekvienoje amžiaus grupė
je gali dalyvauti 16 žaidėjų. Jei 
grupėje užsiregistruoja mažiau nei 
8 tenisininkai, organizatoriai pa
silieka teisę jungti dvi gretimas 
grupes į vieną. Visi susitikimai žai
džiami iki dviejų laimėtų setų. Kiek
viename sete 13 geimas (žaidimas, 
Red.) - lemiamas. Žaidžiama “Dun

Ateitininkų žinios
Susirinko būrys moksleivių. Ge

gužės 14 d. “Klutterbucks” resto
rane 11 jaunuolių susipažino su 
moksleivių veikla. Smagioje nuo
taikoje, bevalgydami skanėstus, 
su globėjais diskutavo apie MAS 
veiklą ir kaip Torontas gali prisi
dėti. Pamatę kitų kuopų laikraštė
lius ir nuotraukas, sužinojo apie 
MAS kursus ir stovyklas, pasiūlė 
minčių Toronto kuopos veiklai. Ši 
veikla galės gyvuoti tik su entuzias
tiškais nariais. Jau susirinko ne
mažai tokių, bet dar laukiam jūsų. 
Kviečiame visą moksleivių amžiaus 
jaunimą dalyvauti. Dėl papildomos 
informacijos prašome skambinti 
kun. Edžiui tel. 533-0621.

Antrasis moksleivių ateitininkų 
susirinkimas. Birželio 5 d. bus iš
vyka į Pantages teatrą (Yonge gatvė) 
pamatyti kaip vyksta veikalo “Phan
tom of the Opera” paruošiamieji dar
bai. Scenos, grimavimo, spektaklio 
apžiūra prasidės 11.30 v.r. Prašo
me visus moksleivius kartu daly
vauti 10.15 v.r. Mišiose Prisikėli
mo šventovėje. Sėdame visi kartu 
gale šventovės, kad būtų galima 
išvykti punktualiai 11 v.r. Išvyka 
baigsis 12.30 v.p.p., po kurios pa
pietausime netolimame restorane, 
grįšime atgal į Prisikėlimo para
piją 2 v.p.p. Norintys dalyvauti pra
šome paskambinti ir palikti žine
lę telefonui 325-5402 pas Gabiją 
Petrauskienę. Dėl informacijų kreip
kitės į kun. Edį Putrimą tel. 533- 
0621.

Moksleivių ateitininkų baidarių 
iškyla. Trečiasis Toronto mokslei
vių ateitininkų susirinkimas įvyks 
šeštadienį, birželio 25 d. Kartu ke
liausime su baidarėmis (canoes) par
ke. Bus proga prieš vasarą gamtos 
aplinkoje geriau susipažinti besi
ruošiant rudens veiklai. Jei lis šeš
tadienį, važiuosime sekmadienį. Pa
pildoma informacija bus pateikta 
šiame skyrelyje.

Toronto ateitininkai susitiko su 
Federacijos vadu J. Polikaičiu. Sek
madienį, gegužės 15 d. visų agapėje. 
J. Polikaitis supažindino dalyvius 
su ateinančiu kongresu Lietuvoje. 
Bendromis Lietuvos ir išeivijos jė
gomis rengiamas XII Ateitininkų 
kongresas, kuris pirmą sykį nuo 
nepriklausomybės laikų kartu su
ves pasaulio ateitininkus. Liepos 
14-17 d.d. Vilniuje numatytos pil
nai turiningos dienos kongreso da
lyviams. Skatinami visi dalyvau
ti, asmeniškai ar maldose. Studen
tai ir moksleiviai rengia prieškong- 
resinę stovyklą, kurios programa 
suveda darbą, mąstymą, susipaži
nimą ir pasilinksminimą. Smulkes
nę informaciją teikia dr. O. Gustai
nienė (tel.445-4521).

Nusipirkite Ateitininkų kongre
so marškinėlius! Nusipirkdami 
kongresinius marškinėlius paremsi- 
te kongresą ir įsigysite gražų isto
rinį XII Ateitininkų kongreso Lie
tuvoje simbolį. Marškinėliai bus 
parduodami Prisikėlimo parapijoje 
po Mišių arba galit skambinti Leo
nui Ehlers tel. 767-2781.

Šios savaitės mintis: “Uždekite ki
tus" (J. Polikaitis). D.G.

Skautų veikla
• Birželio 2 d., 6.30 v.v. skautų- 

čių tėvų komiteto posėdis Anapi
lio mažojoje salėje.

• Gegužės 14 d. “Romuvos” 
stovyklos komitetas - pirm. R. 
Sriubiškis, pav. dr. A. Pacevičius, 
archt. T. Liačienė, inž. L. Garba- 
liauskas ir A. Baltakienė - “Ro
muvos” stovyklavietėje planavo 
darbus, kurie bus atliekami orga
nizuojant talkas ir paruošiant 
vasaros stovyklą rugpjūčio 7-20 
d.d.

• Registracija skautų-čių į 
“Romuvos” stovyklą vyks birže
lio 14 d. 7.30 v.v. Prisikėlimo para
pijos Muzikos studijoj. Tą dieną 
neužsiregistravę turės mokėti 
$20 pridėtinių stovyklapinigių.

• Lietuvių skautybės fondo 
(LSF) pirmininku pakviestas v.s. 
fil. Petras Molis, pakeitęs ilga
metį pirm. v.s. Č. Kiliulį.

• “Mūsų skautybė”, apžvalgi
nis lietuvių skautų-čių veiklos 
už Lietuvos ribų leidinys baigia
mas ruošti spaudai. Tuo rūpinasi 
v.s. fil. Jurgis Gimbutas. M.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| QO mil>jonų dolerių

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
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Rožės ilgais kotais $19.95 už tuziną, normalaus dydžio $9.95 už tuziną.
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1.

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994

LEDAS REIRIGERATION 
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. 222-1372 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD

Expect 
theoest"

DAIVA DALINDAjBBA,
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

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 Į LIETUVĄ per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jūsų pa
geidaujamomis oro linijomis. Didelis pasirinkimas, geros kainos.

$995 plius mokesčiai — per KOPENHAGĄ 
IŠSKRENDANT gegužės 25 arba birželio 1 Ir grįžtant birželio 9 arba liepos 14 
GRĮŽTANT liepos 28 ar vėliau ................................... $1 055 plius mokesčiai
IšSKRENDANT birželio 29, liepos 6 arba rugpjūčio 3 ar 17 ir
GRĮŽTANT birželio 30, liepos 14, rugpjūčio 11 ar 25 $1 1 35 plius mokesčiai 
Pilna kaina sumokama užsisakant kelionę. Taip pat teiraukitės apie 
tokias geras kainas, atsikviesdami savo gimines iš Lietuvos. Naudokitės 
proga, bilietų neperdaugiausia! - IŠPARDA VIMAS RIBOTAM LAIKUI - 
Skrendant dviem asmenims kartu, j virš minėtą kainą įeina ir 2 nak
vynės Kopenhagoje. Skrendant pavieniui - už naktį priemoka $50. 
TURIM DAR KELETĄ VIETŲ Į DAINŲ ŠVENTĘ SU “GINTARU”
PER KOPENHAGĄ su visais mokesčiais................  ............................$1225
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Kristiną (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

f“ UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., ALGIS
Toronto, Ontario M6P1A4 mlmij

Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS



Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$4 - E. Benetis, S. Jurškytė, A. Ži- 

naitis, A. Stankevičius, A. Laucius, 
V. Kiškūnas, P. Rimkus, Z. Alonde- 
ris, V. Vyčinas, B. Zabulionis, V. 
Čekanauskas, J. B. Dičpinigaitis,
J. Gaižutis, J. Popikaitis, A. Marcher- 
tas, R. Labinąs, M. Mikštas, J. Luko
ševičius, T. Vainauskas, L. Skrip- 
kutė; $3 - J. Narušis, P. Vytė, K. Ga- 
putis, G. Mačys; $2 - V. Menčinskas, 
M. Šakalinis, A. Posk, O. Balčiūnie
nė, J. Vizgirda, S. Vaivada, S. Vash- 
kys, P. Kuliešis, S. Bliudnikas, A. E. 
Pestenis, G. Šutas, M. Renkys; $1 - 
A. Sudeikis.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$200 - A. Dvarionas-Miklovaitis, 

H. Sakalauskas; $110 - A. Mačiulis; 
$100 - dr. A. Šidlauskas, G. Smols- 
kis, A. Rūta; $90 - J. Dzenkaitis; $77 - 
E. Jasiūnas; $75 - O. Skrebūnas, J. 
Mickevičius; $73 - K. Dulevičius; 
$72 - V. Nakrošius; $70 - P. Basys; 
$67 - A. Stanevičius; $65 - V. Karde
lis, S. Jatis.

$60 - T. Kobelskis, A. Garkūnas, 
S. Daugėla, J. Kralikauskas, J. Pu
žas, V. Biskys, J. Šileikis, A. Povi
lonis, S. Kneitas, H. Jasinskas, K. 
Račiūnas, E. Olšauskas, V. Jasinevi- 
čius, dr. L. Levinskas, A. Laugalys, 
S. Šimoliūnas, H. Solys, MD, dr. R. 
Saplys, V. Mileris, A. Masionis, W. S. 
Kuzmas, K. Balčiūnas, B. Jurgutis,, 
S. Žukas, S. Rukša, V. Trečiokas, E. 
Čuplinskas, S. Yokubynas, P. Žilins
kas, G. Petrauskas, P. Dovidaitis,
K. Dubauskas, E. Holmes, A. E. Joni
kas, A. Aschenbrenner, dr. A. Dick
son, K. Čerškus, V. Balsys, W. Dau
ginis, B. Jackevičius, dr. R. Stas, 
J. Smulskis, V. Mikšys, A. Vėlavi- 
čius, A. Kublinskas.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė V. Rutkauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$57 - M. Pietryk, A. Valavičius, 

J. Nastajus, L. Kirkilis; $53 - J. Na
rušis; $52 - J. Mockevičius, O. Mi
talas, J. Grėbliauskas; $51 - B. Ble- 
kys, J. Petronis; $50 - L. Stosiūnas, 
dr. B. Vidugiris, E. Barškėtis, V. Birš
tonas, V. Kazlauskas, kun. A. L. Rub- 
šys, K. Bubelis, V. Balnis, V. Naras, 
A. Klemka, R. Celejewska, P. Bigaus- 
kas, J. Lasys, A. Žekas, dr. J. Vingi
lis, O. Urnavičius, dr. S. Čepas, V. 
Kuraitis, Z. Kučinskas, A. Balsys, 
J. Adomaitis, N. Liačas, D. Klibin- 
gaitis, S. Kėkštas, J. Kazan, P. Sei-

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

būtis, J. Rakštis, A. Rugys, B. Putna, 
J. Poška, J. Pacevičius, O. Ropė, V. 
Semaška, J. Lapšys, P. Martišius, M. 
Meiliūnas, L. Matukas, V. Vaitkus, 
R. Vaichaitis, J. Kliorikaitis, I. Ky
mantas, P. Kuras.

Dr. V. D. Kvedaras, A. Kiaupa, M. 
Jonikas, S. Juozapavičius, A. Zub- 
rickas, Č. Jonys, B. Januškienė, V. 
Radzevičius, A. Kikilas, V. Pulkau
ninkas, A. Rūkas, L. Pliūra, P. Po
vilaitis, R. Puteris, P. Pakalka, S. 
Paškauskas, F. Stirbys, A. Pusdeš- 
ris, F. Ramonas, J. Kuncaitis, dr. 
L. Kriaučeliūnas, B. Krukis, V. Ku
bilius, V. Jakovickas, J. Kulikaus
kas, V. Kriščiūnas, S. Jaugelis, L. 
Mačikūnas, V. Vaičiūnas, P. Muraus
kas, V. Mikalonis, A. Lukas, V. Lum- 
bis, V. Mariūnas, S. Mačiulaitis, 
V. Meilus, R. Dumčius, K. Šapoč- 
kinas, J. Šleinius, B. Simonaitie- 
nė, L. Sabaliūnas, R. Šomkaitė, 
A. Šiškus, L. Steponavičius, dr. G. 
Skrinksas, L. Svirplys, A. Markevi
čius, M. Matusevičius, V. Levišaus- 
kas, A. Margis, A. Lukošius, A. Šmi
tas, O. Krikščiūnas, A. Saplys, A. 
Simanavičius, A. Kernius, V. Pleč
kaitis, A. Kaspariūnienė, A. Kazlas, 
E. Jasin, H. Kinens, K. Kudirka, R. 
Mitalas, L. Meilus, G. P. Mitalas, J. 
Valiulis, O. Yurka, A. Valius.

M. Zakarevičius, R. Vaišvila, A. 
Burbulevičius, L. Jankauskienė, 
R. Jocas, I. Jurcevičius, V. Matule
vičius, S. Starkutis, E. Schachow, 
R. Saulėnas, A. Siminkevičius, J. 
Riauka, A. Obcarskis, L. Pevcevi- 
čius, C. Pšezdzieckis, P. Poškus, 
E. Weir, M. Valadka, V. Vindašius, 
A. Zarembaitė, V. Tarvydas, R. Vi- 
lembrektas, V. Urbaitis, G. Zarkis, 
J. Vinslavas, A. Braškys, E. Bari- 
sas, prel. A. Bertašius, R. Bulovas, 
V. Apanavičius, L. Bliskis, M. Gapu- 
tytė, V. Gečas, M. F. Gudinskas, A. 
Vaičiulis, L. Vaitkevičius, I. Vib- 
rvs. J. Žemaitis, B. Znotinas, J. Zno- 
tinas, B. Vitkus, J. Žalnieriūnas, 
H. Vaitaitis, B. Žiobakas, P. Žemai
tis, J. Aušrotas, P. Čečkus, D. Pu- 
zeris, E. Valeška, N. Navickas, B. 
Vaišnoras, A. Urbonas, J. Vingelis,
E. Undraitis, L. Zubrickas, V. Sta
naitis, G. Balčiūnas, Z. Stanaitis, 
V. Augėnas, I. Baltakys, J. Bendo- 
raitis, F. Baronaitis, B. Augėnas, 
J. Ramas, A. Balsas, W. Dresher, 
P. Dauginas, A. Dombra, R. Gelažni- 
kas, J. Morkūnas, E. Lozenz, W. Lac- 
kus, Tėvai pranciškonai, St. Catha
rines, Ont, B. Rakauskas, E. Gan- 
tautas, P. Gustas, A. Dasys, J. Da- 
nėnas, S. Gaidauskas, I. Girdaus- 
kas, A. Sakus, J. Driaunevičius, J. 
Ignatavičius, A. Danaitis, A. Danai- 
tis, J. Gris, V. Danyla, T. Gureckas,
F. Galdikas, A. Dudaravičius.

J. Adomonis, J. Basys, E. Blumas, 
A. Čepėnas, Z. Čečkauskas, P. Bilda, 
vysk. P. Baltakis, OFM, P. Česnu- 
lis, P. Gvildys, F. Barzdžius, J. De
veikis, B. Degutis, R. Dirvelis, S. 
Girčys, V. Dunderas, Z. Griganavi-

čius, J. Pusvaškis, J. Romikaitis, 
A. Ruginis, M. Prikockis, J. Rimkus, 
J. A. Raulinaitis, J. Petrikonis, J. 
Rastapkevičius, P. Petkus, K. R. Poš
kus, J. Rutkauskas, J. Olšauskas, P. 
Putrius, O. Delkus, P. Armonas, P. 
Abromaitis, A. Arelis, V. Akelaitis, 
S. Alekna, E. Bartminas, J. Adomai
tis, K. Beiga, E. Boguslauskas, A. 
Boguslauskas, R. Černius, J. Ardys, 
V. Čepėnas, A. Bacevičius, K. Astra
vas, V. Bagdonavičius, A. Čerškus, 
V. Krasauskas, P. Kisielis, A. Ka
lendra, O. Kačinskas, E. Jonušas, 
M. Juzumas, S. Janušas, R. Kalvai
tis, P. Kairiūnas, A. Pinkevičius, 
V. Juška, N. Otto, J. Rugelis, R. G. 
Paulioniai, E. Šimaitis, G. Šutas,
G. M. Šernas, B. Sadauskas, A. Ska- 
beikis, A. Stasiulis, V. Štuikys, G. 
Sirutis, L. Barčauskas, B. Garbas, 
V. Grikietis, S. Dargis, J. Sinkevi
čius, K. Poška, A. Staškevičius, L. 
Stulginskas, J. A. Lelis, A. Dapkus,
H. Sukauskas, I. Punkris, G. Ignai- 
tytė, J. Mačiulis, S. Noreika, J. Lin- 
kūnaitis, dr. A. Laučis, V. Navickas, 
D. Mitalas, V. O. Narušis, J. Luko
ševičius, A. Langas, P. Rožaitis, S. 
Pikūnas, M. Račys, V. Žiaugra, N. Ze- 
liznak, A. Šmulkštienė, A. Augūnas, 
J. Morkūnas, V. Keturakis.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės bei 
rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojame atsiuntu- 
siems už loterijos bilietėlius dides
nes sumas.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 20 aukoto
jų “Tėviškės žiburiams” sąraše 
$50 aukojo V. Baleiša, ne V. Ba- 
leišas.

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

orinio susisiekimo bendrovės 
“Air Canada” ir kad juo pats 
ministeris pirm. B. Mulroney 
nėra pasinaudojęs savo kelio
nėms.

Ministeris pirm. J. Chretie- 
nas prisipažino, kad ir jo libe
ralų vyriausybė gali padaryti 
klaidų. Jas betgi bus stengia
masi ištaisyti, visus pažadus 
pilnai įgyvendinti iki sekan
čių Kanados parlamento rinki
mų. Apie Kvebeko atsiskyri
mą nuo Kanados jis vengė kal
bėti, tik atmetė abiejų sepa
ratistų J. Parizeau ir L. Bou- 
chardo kaltinimus. Pasak jų, 
šio liberalų suvažiavimo tiks
las - sustabdyti separatistų 
reikalavimus, kurių įgyven
dinimas leistų nepriklauso
mybę gavusiam Kvebekui pasi
likti federacinėje Kanadoje.

Liberalų suvažiavimo daly
viai paruošia ir priima rezo
liucijas. Tačiau jų nebūtinai 
turi laikytis vyriausybė. Minis
teris pirm. J. Chretienas la
biausiai susidomėjo rezoliuci
ja, reikalaujančia sustiprin
ti ginklų kontrolę. Mat jos rei
kalauja daug kanadiečių, su
krėstų šaunamaisiais ginklais 
įvykdytų žmogžudysčių. Kana-
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Tėviškės žiburiai • 1994. V. 24 - Nr. 21 (2308) • psl.—9

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

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

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

TRŪKSTA IŠEIVIJOS SPAUDOS
Labai mažai, ar nieko čia žmo

nės nežino apie išeivių spaudą. 
O kaip gi jie gali žinoti, jei jų lei
dinių už dolerius negali įstengti 
prenumeruoti, ir mūsų kioskuose 
jų nėra. Labai gražią iniciatyvą 
buvo parodęs “Pasaulio lietuvis”. 
Pasirodė kioskuose prieinama 
kaina, bet neilgam — dingo, tik 
nežinia ar visam laikui.

Audrius Mykolaitis, Alytus

PALANGA IR AUTOMOBILIAI
“TŽ” 1994 m. 19 nr. buvo A. Ba- 

lašaitienės straipsnis “Įvažiuoji 
Palangon - mokėk 20 litų”. Daug 
kur pasaulyje imamas mokestis 
įvažiuojant į vasarojimo vietas 
ir tik vasarojimo sezono metu. 
Taip ir Palangoje daroma, kad 
nesusidarytų didžiulis automo
bilių srautas. Imama tik už auto
mobilį, o ne už asmenis. Iš pės
čiųjų nėra imamas joks mokestis. 
Jokio leidimo įvažiavimui nerei
kia. Įvažiavimo mokestis 20 litų 
nėra pensininko mėnesio alga, 
nes pensininkai dabar gauna 104 
litus per mėnesį.

Autoaikštė yra Palangos prie
miestyje. Nėra būtina važiuoti į 
patį miestą. Stasys Prakapas,

Toronto, Ont.

MOKYKLA IR TĖVAI
Paskutiniu laiku atkeliavo To- 

rontan nauji ateiviai, savo noru 
palikę gimtines. Jie naudojasi po
kario ateivių sukurtomis gėrybė
mis, nėra patenkinti “dipukų” 
sukurtom kai kuriom instituci
jom. Viena tokių - Maironio var
do mokykla: esąs žemas lietuvių 
kalbos lygis, blogi mokytojai, blo
gi vadovėliai, nesudaromos at
skiros klasės naujųjų ateivių vai
kams ir t.t. Bet juk reikalavimus, 
statomus Maironio mokyklai, pa
tys tėvai turi įgyvendinti, dirb
dami su savo vaikais. Mokykla nu
rodo tik darbo gaires, o išmoky- 
mas gramatikos ir sintaksės tai
syklių priklauso tėvams. Paga
liau atviros durys vaikams gilin
ti lietuvių kalbą Lietuvoje. Va
saromis Vilniuje vyksta lietu
vių kalbos kursai. Ten vaikai ga
li išmokti lietuvių kalbą, o žie
momis Toronto mokyklose, univer
sitete - apginti šio krašto diplo
mus. Algimantas Kepalas,

Torontas

ATSAKINGI VISI KALTININKAI
Vartydamas Lietuvos gyventojų 

genocido I t. (1939-1941), išleistą 
Vilniuje 1992 m., randi labai daug 
įvairaus amžiaus ir lyties Lietu
vos žydų, kurie, būdami nekalti 
ištisomis šeimomis buvo depor
tuoti į Sovietų Sąjungą. Jie so
vietinių budelių buvo pasiųsti į 
badą, šaltį kančias ir mirtį. Tik 
paskaičiavus pagal raidę “C” ran
di, kad iš visų ištremtųjų apie 27% 
buvo žydai. Tai buvo nė kiek nema
žesnis naikinimas, kaip vokiečių 
vykdytas.

Kodėl tad žydai šiandien reiš
kia pretenzijas lietuviams, o ru
sams, kurie šiuo metu perėmė 
sovietų santvarką, priekaištai 
nepateikiami? Kas paskaičiuos, 
kiek tūkstnačių žydų kaulų iš
barstyta tolimoje šiaurėje ir Si
biro platybėse? Kas pasakys, ko
kias kančias jie iškentėjo prieš 
savo mirtį? O juk Sovietijoje per 
savo viešpatavimo metus čekis
tai išnaikino daug daugiau žydų, 
nei jų žuvo Lietuvoje. Jei lietu
vių žydų žudynėse dalyvavo paly
ginti mažas skaičius, tai sovieti
nėje santvarkoje tą darbą atliko 
ištisos KGB mėsmalės sistemos, 
kuriose dalyvavo šimtai tūks
tančių nusikaltėlių. Tad kodėl 
šiandien žydai nepateikia ru
sams savo sąskaitų už kankintus 
ir išžudytus tautiečius?

Kęstutis Lakickas, Vilnius

Paieškojimai
Ieškomas Pranas Almonaitis, 

gimęs ir augęs Jurbarke. Žinan
tieji apie jį prašome pranešti jo 
seseriai šiuo adresu: A. Sakalaus
kienė, Radviliškio raj., Arikštelkų 
km., Lithuania.

Vytautas-Julius Aukštinaitis, gy
venantis Lietuvoje, ieško savo dė
dės ar giminių šiame kontinente. 
Vytauto tėvas Juozas Aukštinai
tis grįžo į Lietuvą iš Amerikos 
1920-24 m. Juozo brolis Petras pa
siliko Amerikoje ir susirašinėjo 
iki 1940 metų. Nuo tada ryšiai nu
trūko. Rašyti adresu: Vytautas- 
Julius Aukštinaitis, Lapšių k., 
Lazdijų raj., Lithuania, arba Poe
tės Marijos Aukštaitės centras, 
46 Arthur Mark Dr., Port Hope, 
Ont. Canada L1A 3X1.

dos teisingumo ministeris 
Allan Rock pranešė, kad su
stiprintos ginklų kontrolės 
įstatymo projektas jau ruošia
mas ir parlamentui bus įteik
tas šį rudenį.

Kritikai betgi nėra patenkin
ti sustiprinta ginklų kontro
le, apimančia ir šovinių par
davimą. Mat visiems yra aišku, 
kriminaliniai nusikaltėliai 
jokios ginklų kontrolės nesi
laikys. Net ir metropolinio 
Toronto policijos viršininkas 
B. McCormackas primena, kad 
kriminalinius nusikaltėlius 
nuo ginklų panaudojimo tegali 
atbaidyti automatiškas baus
mės sustiprinimas. Taip buvo 
numatyta ir dabartiniame 
ginklų kontrolės įstatyme, bet 
tai jau spėjo užmiršti teisėjai. 
Nusikaltėliam turėtų būti ži
noma, kad jų, nutvertų su nu
sikaltime panaudotu ar tik tu
rėtu ginklu, laukia dvigubai 
ilgesnė bausmė be teisiškai 
įprasto sutrumpinimo.

Įtampos suvažiavime atnešė 
jaunojo sparno liberalų pa
siūlyta rezoliucija pripažinti 
seksiškai iškrypusių vyrų ir 
moterų tos pačios lyties šei
mas su visomis normalios vyro 
ir moteries šeimos teisėmis. 
Laimėjo vyresnioji liberalų 
atstovų karta, rezoliuciją at
metusi 461:243 balsų santykiu 
Problemą sudaro vaikų klausi
mas. Šeimų vaikais remiasi 
ne tik tautos, valstybės, bet 
ir visos žmonijos ateitis. Iš
krypėlių vienalytės šeimos 
savo vaikų negali turėti, o įsi
sūnytus ar įsidukrintus kitų 
vaikus išaugintų pagal klaidin
gos meilės sampratą.

Kanados liberalų partijos 
pirm. D. Johnstoną, buvusį mi
nister), pereinantį tarptauti- 
nėn veiklon, pakeitė iš Kalga- 

-rio kilęs liberalų senatorius 
D. Hays, pasižymėjęs lėšų tel
kimu. Dabar jo pagalbos labai 
reikia Kanados liberalų parti
jai, turinčiai keturių milijonų 
dolerių skolą. Jo išrinkimu 
partijos pirmininko pareigoms 
baigtas Kanados liberalų at
stovų suvažiavimas. V.Kst.

Įvairios žinios
Okeanologų suvažiavimą ren

gia Geografijos institutas ir 
Klaipėdos universitetas 1995 
m. gegužės 22-27 d.d. Pusė su
važiavimo laiko Vilniuje, o ki
ta - Klaipėdoje.

Tema -Pasaulio vandenynas 
ir Lietuva: geopolitika, moks
las ir ūkis. Darbo kryptys: van
denynų fizika, jūrų inžinerija 
ir navigacija; jūrų ir vandeny
nų biologija, chemija ir ekolo
ginės problemos; jūrų ir van
denynų geologija ir naudingos 
iškasenos; jūrų ekonomika ir 
teisė.

Suvažiavimo posėdžių kal
bos: lietuvių ir anglų. Apie ke
tinimą dalyvauti su praneši
mu ar be, prašome pranešti 
iki 1994 m. liepos 1 d suvažia
vimo organizaciniam komite
tui: hab. dr. Egidijus Trimo- 
nis, Geografijos institutas, 
Akademijos 2, Vilnius 2600, 
Lietuva. Tel. (3702) 3592 93; 
faksas 3702 3592 45. Arba P. 
A. Mažeika, P. A. Mažeika, P. 
O. Box 374, Pass Christian, MS 
39571, USA 601 452 2222.

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

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

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. 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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

* , - D • • *

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62 
Fax (3702)22 63 68

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo Ir 

pardavimo atstovas, 
įj patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/VIKK West Realty Inc.
. V 1678 Bloor Street West |-p|

Toronto. Ontario M6P 1A9 I
An independent member broker °hone: (416) 769-1616

Q DRESHERVienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Keliaukite į Lietuvą 
patogiais FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 
Kelionės su FINNAIR [Vilnių ir Kauną kiekvieną penkta
dienį. Skrydžiai nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 30 d. 1994 m. 

$"f 050 (kan.)
Kelionės su KLM (Olandų oro linija per Amsterdamą) 
Kelionės - kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, šeštadienį.

DAINŲ ŠVENTĖS grupė 
išvyksta KLM lėktuvu liepos 2 d.

Speciali kaina - $1 239 (Ran.)
Smulkesniųžiniųteiraukitės:tel. (41 6) 533-8443

* * ♦ *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą
• Sveikatos ir kelionių draudimus
• Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms
• Keliones lėktuvais bei traukiniais
• Keliones pramoginiais laivais
• Keliones į Floridą 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)

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

GINTARAS

EXPRESS

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.
Siuntiniai laivu:

Greitas pinigų pervedimas. 
US arba Kanados doleriai:

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

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

Nekilnojamo 
turto 
Įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas
arba

1 kg ..........................$1.20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg ......................... $5.50 plius $14 pristatymas

Siuntiniai priimami bet kokiame įpakavime. Ir laivu, 
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

4% plius $1 4 — pristatymas.

Pigiausiomis kainomis persiunčiami 
automobiliai ir kiti stambūs kroviniai į
Baltijos šalis.
Greitas ir saugus 
pristatymas.

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šventi
nes gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Kelionės L Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1050.

Mūsų darbo valandos: 10 v.r.-7v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais) 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422 
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

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

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

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

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. ^Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

Dailininkės PALMYROS DAMIJONAITIENĖS,

dailininko KĘSTUČIO KEPARUČIO skulptūrų

M MONTREAL1®
— Pavasarinė Kapinių lankymo 

diena bus gegužės 29, sekmadienį. 
Pamaldos kapinėse — 3 v.p.p. Pa
maldoms kapinėse mokyklos auto
busas važiuos nuo Islington pože
minių traukinių stoties 2.30 v.p.p., 
o atgal nuo Anapilio išvažiuos 5.30 
v.p.p. Tų sekmadienio rytų į 11 v. 
Mišias Anapilio autobusėlis maldi
ninkus atveš ir atgal parveš įpras
ta sekmadienio tvarka.

— Anapilio moterų būrelis kapi
nių lankymo dienų ruošia parodų 
Anapilio muziejaus salėje. Paro
doje dalyvauja garsi liaudies au
dėja iš Lietuvos Palmyra Damijo- 
naitienė su dideliu savo juostų 
rinkiniu ir skulptorius Kęstutis 
Keparutis.

— KLKM d-jos šios parapijos sky
rius Kapinių lankymo dienų ruošia 
pietus visiems dalyviams Anapilio 
salėje pradedant po 9.30 v.r. Mi
šių.

— Pradedant ateinančiu sekma
dieniu Wasagoje Mišios bus laiko
mos sekmadieniais 11 vai. ryto.

— Gegužės 21, šeštadienį, iš mū
sų parapijos palaidota a.a. Emili
ja Baltrušaitienė, 75 m. amžiaus.

— Mišios gegužės 29, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Marijų ir Bolių 
Liškauskus, 11 v.r. už parapijų; Wa
sagoje 11 v.r. už Gudų šeimos miru
sius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 160 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė Sean ir Leslie Burke iš Hart
ford, Conn. Sean Burke žaidė “Ho
ckey Team Canada” 1988 ir 1992 m.; 
V. Pampalas iš Kauno; A. ir K. Rūgi
nai iš Burlington. Svečius supažin
dino ir pranešimus padarė LN vi
suomeninės veiklos pirm. T. Stanu- 
lis.

— LN valdybos posėdis įvyks ge
gužės 26, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Visi nauji svetainės nariai bei 
pageidaujantys jais tapti kviečia
mi gegužės 27, penktadienį, atsi
lankyti “Lokyje”, lietuviškos dai
nos vakaronėje su dainininke Lili
ja Turūtaite. Pražia 7.30 v.v.

— Aukos slaugos namams: $80 — 
A. H. Baltrušaitienės atminimui 
(gyveno Wasagoje) aukojo dukros 
ir draugai R. J. Kymantai, V. O. 
Pulkauninkai, V. M. Vaitkevičiai, 
P. G. Stauskai; $20 — P. Lapinskas. 
Iš viso Slaugos namų fonde yra 
$973,430.98. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont
ario M6P1A6.

— Gegužės 11 d. Slaugos namų 
komiteto atstovai J. V. Šimkus, ad
vokatas P. Van Loan ir architektas 
L. Danko susitiko su Toronto miesto 
advokatu (City Solicitor) G. Town
end ir miesto planuotoju B. Brooks 
išsiaiškinti likusias teisines kliū
tis projekto planavime. Diskusijų 
temos: pastato paskirtis, automo
bilių pastatymas, pastato išorinis 
perimetras, fasadai ir stogo struk
tūra. Atrodo, kad neišvengiami brė
žinių prieštaravimai 1988 m. potvar
kiui (byla nr. 578-88) bus nukreip
ti į vadinamų “Committee of Adjust
ments”, gavus pritarimų iš “Ontario 
Municipal Board” (OMB).

— Tų pačių dienų Slaugos namų 
komiteto atstovai V. Dauginis ir 
V. Stanaitis susitiko su Toronto 
Transit Commission (TTC) aukštais 
pareigūnais R. Crawford ir S. Tin
dall, bei Metro Engineering and 
Property Dept, pareigūnu G. Ha
milton. Aptarta pranešimo forma 
projekto pamatų struktūra ir vib
racijos problemos, įteikti archi
tektūriniai ir struktūriniai pro
jekto brėžiniai su statikos apskai
čiavimais, geologinio tyrinėjimo 
rezultatais iš Trow Consulting En
gineers Ltd. ir TTC tunelių inspek
cijos tyrimo sųlygos, paruoštos Yol
les Partnership Inc. firmos. R. Craw
ford paaiškino TTC reikalavimus ir 
metodus, pagal kuriuos visi tuneliai 
savo laiku buvo statomi, ypatingai 
Lietuvių namų sklypo vietoje. TTC 
pareigūnai pažadėjo susipažinti su 
projektu ir gauti rekomendacijas 
iš savo inžinierių per 6-8 savaites 
ir pranešti komitetui.

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
• įvažiavimo keliukus (driveways) 
iš susikabinusių (interlocking) 
plytų. Dengiame stogus. Skambinti

Alvydui tol. 905-848-9628, 
416-609-5108 (pager).

— “Ugnies įpūtimas” — Lietuvo
je išleista knygutė apie Šv. Dvasios 
veikimų Kat. Bendrijoje, yra padė
ta ant knygų staliuko šventovės prie
angyje. Sekminių proga labai nau
dinga pasiskaityti. Kaina — $1.

— Žvakės, kurios tinka padėti 
ant kapų, yra bažnyčios prieangy
je. Žvakės kaina $2.50. Kapinių 
lankymas — šį sekmadienį, gegužės 
29 d. Paminklai ir kryžiai šventi
nami prieš ir po Mišių. Bus pašven
tintas ir a.a. prel. Juozo Tadaraus- 
ko paminklas.

— Pakrikštyta Greta-Elzbieta, Ai
dos (Greičiūnaitės) ir Ronald D. 
Batten dukrelė.

— Gegužinės pamaldos mūsų 
šventovėje vyksta kiekvienų die
nų 7 v.v. Šeštadieniais Marijos li
tanija kalbama po 9 v.r. Mišių, sek
madieniais litanija giedama po
11.30 v.r. Mišių.

— Lietuviškai kalbantiems vai
kams stovykla šiais metais prasi
dės liepos 10 d. ir baigsis liepos 
23 d. Lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams stovykla 
bus nuo liepos 24 d. iki rugpjūčio 
6 d. “Kretingos” stovyklavietėj, Wa- 
sagoj. Registracijos blankus gali
ma gauti parapijos raštinėje. Sto
vyklas organizuoja parapijos tary
bos jaunimo sekcijos narė Lina Ku
lia vienė — 416-766-2996. Stovyklos 
kapelionu pakviestas kun. Edis Put
rimas.

— Mišios gegužės 29, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Kazimierų Luko
šienę, 9.20 v.r. — už a.a. Onų Kava
liauskienę, 10.15 v.r. — už gyvas ir 
mirusias motinas (novena), už a.a. 
Klemensų ir a.a. Tatjanų Dargius, 
a.a. Marijonų Gotliebų ir a.a. Adol
fų Hirsch, 11.30 v.r. — už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Šventos Trejybės dienų, gegu

žės 29, pamaldas šventovėje 11.15 
v.r. laikys kun. P. Dilys.

— Gegužės 28 d. bus pašventinta 
naujai atremontuota Katyčių pa
rapijos šventovė. Tų dienų bus 
įšventintas jaunas kunigas Darius 
Petukas, U. Bleizgienės ir A. R. Ži
linskų giminaitis.

— Kviečiame į vakaronę Sibiro 
tremtiniams paremti birželio 9, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo 
parapijos salėje. Rengia Baltiečių 
moterų tarybos lietuvių skyrius.

— Birželio 17 d., 7 v.v., “Baltic Spe
cial Interest Conference”, Šv. And
riaus latvių-estų parapijos patalpo
se (Jarvis ir Gerrard kampas). Mūsų 
parapijai atstovaus E. Steponas ir 
G. M. Šernas.

— Birželio 18, šeštadienį, 4 v.p.p., 
P. ir I. Šturmų namuose (1587 Live- 
oak Dr., Mississauga, tel. 905-274- 
3529), renkasi jaunimas pasiruošti 
“Pikniko parodai”. Kviečiame visus 
jaunai nusiteikusius.

— Birželio 19, sekmadienį, po 
11 v.r. pamaldų, kun. P. Diliui pa
gerbti, Toronto Lietuvių namuose 
įvyks išleistuviniai atsisveikinimo 
pietūs. Kviečiame gausiai dalyvauti, 
pagerbti ilgametį mūsų dvasios va
dovų. Dėl informacijos ir bilietų 
prašome skambinti E. Steponui tel. 
622-5896, P. Šturmui 905-274-3529.

— Parapijos gegužinė — birželio 
26, sekmadienį, Huron Parke (Ma
vis ir The Queensway). Pamaldos 
— 11 v.r. Po jų bendri pietūs, žai
dimai, linksmoji dalis.

LANKANTIS Lietuvoje, kosmeti
nių operacijų klausimais kreipki
tės į plastinės chirurgijos specia
listų prof. dr. Viktorų Baltaitį. In
formacija Vilniuje tel. 74 24 24.

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

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.

r

įvyks gegužės*29, sekmadienį, Anapilio parodų salėje
ATIDARYMAS tuoj po 9.30 valandos ryto Mišių

Maloniai kviečia visus atsilankyti — Anapilio moterų būrelis

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” admi
nistracija kapų lankymo dienų 
gegužės 29, sekmadienį, bus ati
daryta po 9.30 v.r. Mišių.

Dail. Palmyra Damijonaitie- 
nė iš Lietuvos, pagarsėjusi juos
tų audėja, globojama dr. Ange
lės ir dr. Sigito Kazlauskų bei 
Elenos Verikaitienės, lankosi 
Toronte ir šį sekmadienį, gegu
žės 29 d., Šv. Jono kapinių lan
kymo dieną dalyvaus sureng
toje sudėtinėje dail. Kęstu
čio Keparučio ir jos pačios dar
bų parodoje muziejaus-archy- 
vo patalpose, Anapilio sody
boje. Parodą rengia Anapilio 
moterų būrelis, vadovaujamas 
R. Celejewskos.

Vaikų lėlių teatras “Lėliukai” 
iš Mažeikių numato su įdo
miais spektakliais atvykti į Ka
nadą birželio 8 d.

Teatras veikia nuo 1987 me
tų. Vadovauja režisierė Irena 
Mikuckienė. Įdomu tai, kad pa
tys vaikai kuria ir daro spek
takliams lėlytes, dekoracijas, 
daineles, taipgi ir dainuoja. 
Veikia dvi grupės 8-10 m. ir 
14-15 m. amžiaus. Teatras mato
mas Lietuvos televizijoje, ir 
vaidinta poetės R. Skučaitės 
eiliuota pasakėlė “Atsiprašau, 
Slibinuk” konkurse laimėjo 
pirmąją vietą. Šią pasakėlę 
“Lėliukai” ir žada parodyti 
Kanados vaikams.

Lietuvos lenkų laikraštyje 
“Kurier Wilenski” (gautame 
pranešime data nenurodyta) 
buvo išspausdintas laiškas, 
kuriame pranešama, kad To
ronte veikianti nelietuvių ad
vokatų įstaiga siūlanti, per kai 
kuriuos laikraščius, užpildy
ti imigracines anketas už JAV 
$200. Atvykusioms į Kanadą 
siūlo sutvarkyti imigracijos 
dokumentus už maždaug $10,- 
000. Jau yra nukentėjusių - mi
nėto laiško autoriaus sūnus ir 
kiti pažįstami turėję grįžti Lie
tuvon nieko nelaimėję. Minė
toje advokatų įstaigoje esą dir
ba ir vienas lietuvių tautybės 
asmuo.

MERGINA IŠ LIETUVOS šeštadie
niais gali išvalyti namus. Skambin
ti tel. 416-535-8519 Loretai.

JAUNAS VYRAS, stropus ir paty
ręs dažytojas atlieka įvairius (ma
žus ir didelius) namų vidaus dažy
mo darbus greitai, švariai ir sąži
ningai. Skambinti Linui tel. 416- 
767-8987 Toronte.

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.

Toronto Maironio mokyklos ir 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų iškilmingas mokslo metų 
užbaigimas įvyko 1994 m. gegu
žės 20 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Baigė ir pažymėjimus 
gavo 12 aštuntojo skyriaus abi
turientų ir 8 kursantai. (Pla
čiau kt nr.).

Dr. Valdas Samonis, Toron
to universiteto profesorius, 
grįžo iš eilinės savo mokslinės 
kelionės į pokomunistinius 
kraštus ir vėl ruošiasi ten vykti 
ilgesniam darbui. Jis yra vie
nas iš trijų mokslinės progra
mos “The Enterprise Restruc
turing in Postcommunist Count
ries” vadovų. Ši Europos sąjun
gos ir Pasaulio banko remiama 
programa, truksianti pusantrų 
metų, turi ištirti pokomunisti
nę įmonių transformaciją bei 
duoti atitinkamas rekomenda
cijas vyriausybių ekonominei 
politikai. Vyriausias progra
mos koordinatorius yra prof. 
Lešek Balcerovič, buvęs Lenki
jos vicepremjeras, žinomas 
kaip autoritetas pokomunisti
nės ekonominės pertvarkos sri
tyje. Prof. V. Samonis vado
vaus teoriniams tyrimams bei 
koordinuos programoje daly
vaujančias mokslininkų gru
pes Lietuvoje ir Ukrainoje.

Baltiečių moterų taryba, su
sirinkusi 1994 m. gegužės 4 d. 
estų “Tartu College” namuose, 
savo metiniame susirinkime 
išsirinko naują valdybą. Ka
dangi sekantieji metai yra lie
tuvių vadovaujamieji, tad ir 
pirmininke tapo lietuvė Irena 
Šernaitė-Meiklejohn. Buvu
sioji pirmininkė latvė Edite 
Lynch perėmė latvių vicepir
mininkės pareigas. Lietuvių 
skyriaus vicepirmininke liko 
Irena Vibrienė, o estės išsi
rinko Lindą Kukk. Sekretore 
liko Inga Zarinš, iždininke 
Ellen Leivat ir administrato
re Daiva Lapienė. Po visų pra
nešimų buvusioji pirmininkė 
Edite Lynch apibūdino savo 
kadencijos darbą, kuris dėl 
susidėjusių aplinkybių nebu
vo labai našus. Skyriai veikė 
daugiau savarankiškai. M.V.

Anapilio muziejaus statybos 
skoloms mažinti aukojo; $500
— Sh. Konkulevičienė; $100 — 
J. Staškevičius.

Anapilio autoaikštei auko
jo: $220 — Z. B. Tumosai; $100
— J. P. Vegeliai; $50 — M. P. 
Šostakai.

A. a. Miro Chainausko ket- 
verių metų mirties prisimi
nimui žmona Dana “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Irena Mačikūnienė, mi
rusi Niagaroje 1994 m. kovo 
22 d, sulaukusi 60 m. amžiaus, 
paliko “Tėviškės žiburiams” 
$500 auką. Ją atsiuntė duktė 
Rima Mačikūnaitė. Velionė 
palaidota kovo 20 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississau- 
goje.

A. a. inž. Jono Kšivickio pir
mųjų mirties metinių prisimi
nimui žmona Alina “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. inž. Jono Kšivickio vie- 
nerių mirties metinių prisimi
nimui Antanina ir Juozas Vili
mai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

KLK moterų dr-jos Delhi sky
rius atsiuntė “Tėviškės žibu
riams” $200 auką.

A. a. Vladui Vindašiui mirus, 
užjausdami visus gimines, J. 
M. Rybiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Marytės Žadavičienės 
atminimui, užjausdami jos vy
rą Juozą Žadavičių, gyvenantį 
Arizonoje, Petras ir Zuzana 
Jonikai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Mylimos motinos a.a. Nata
lijos Šalkauskienės vienerių 
metų mirties prisiminimui sū
nus Stasys Šalkauskis ir duktė 
Natalija Liačienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. tėveliui mirus Lietuvo
je, užjausdama Algį Pūką, U. 
Paliulis “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — M. Kybrancienė.

PADĖKA
Gydantis man ir žmonai Irenai 

1994 m. balandžio pabaigoje ir ge
gužės pradžioje Šv. Juozapo ligo
ninėje, mus aplankiusiems reiš
kiame nuoširdžių padėkų: dr. M. 
Valadkai, Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos pirm. 
Broniui Sapliui, Vandai ir Leonui 
Norvaišoms, tos ligoninės vaisti
nėje dirbančiai Elenai Verikai- 
tienei, Elzei Kazlauskienei, Jo
nui Bortnikui, Kleopatrai Bortni- 
kienei, Audrai Bortnikaitei-Morri- 
son ir jos vyrui, kurie buvo atvykę 
iš Anglijos aplankyti giminių, 
draugų ir pažįstamų, Bronei Gali
nienei, dukrai Audrai Varankai- 
tei-Bortnikienei ir jos vyrui Ed
vardui.

Steponas ir Irena Varankos

Generalinis Lietuvos konsulatas 
Kanadoje nuoširdžiai dėkoja Tau
tos fondo Montreaiio atstovybei už 
dosnių vieno tūkstančio dolerių au
kų, kuri bus panaudota konsulato 
išlaikymo deficitui sumažinti.

Montreaiio lietuvių kredito uni
jos “Litas” metinis visuotinis susi
rinkimas įvyko gegužės 15 d. Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje. Į su
sirinkimą atvyko 178 nariai ir 6 sve
čiai, nors “Litui” priklauso 2447 na
riai. Iš valdybos pirmininkės, vedė
jo ir komisijų pirmininkų praneši
mų paaiškėjo, kad ir sunkiu ekono
miniu metu “Lito” aktyvas paaugo 
daugiau kaip $1 milijonu, ir dabar 
aktyve yra $30,5 mil. Pelno padary
ta $162 tūkstančiai ir rezervų su
daro $2,257,000.

Rinkimų nebuvo, nes kandidatų 
atsirado tik tiek, kiek reikėjo iš
rinkti. Atskirai buvo pagerbti tris

dešimt metų išdirbęs revizijos ko
misijoje Juozas Šiaučiulis, kuris ne- 
bekandidatavo, ir išsikeliantis į To
rontu Vincas Piečaitis, išbuvęs il
gus metus kredito komisijoje.

Dabar valdybų sudaro: Rūta Po- 
causkaitė-Rudinskienė, Lydija Dra- 
gūnienė, Arūnas Staškevičius, Au
gustas Mylė ir Rimas Jurkus. Revi
zijos komisija - Joana Adamonytė, 
Alfredas Pališaitis ir Lynn Zienka. 
Kredito komisija - Paul Rutkaus
kas, Justas Kibirkštis ir Irene Allen 
Lavinscas. Vedėjas yra Bruno Bulo
ta ir jo pavaduotoja - Kristina Pie- 
čaitienė. Šalia jų dirba šeši tarnau
tojai ir viena kasininkė Rosemonto 
skyriuje. Susirinkimas praėjo be 
didesnių diskusijų. Po susirinkimo 
visi buvo pavaišinti karšta vaka
riene.

Danutos ir Romo Staškevičių pirm- 
gimis sūnelis buvo pakrikštytas 
Justino-Emilijaus vardais. B.S.

40 METŲ!
Ką gi tai reiškia darbe?

40 METŲ reiškia pastovumą 
principingumą 
darbo liniją 
tikslo siekimą

Viskas tai gerai ir gražu, bet be Jūsų — klientų, 

kurie pasitikėjote, be Jūsų — lietuviai, kurie 

davėte pradžią — nieko nebūtų buvę.

Todėl šiandien tariame Jums 
nuoširdų AČIŪ!

Ir ateityje būkime kartu darbe, maldoje, 
lietuviškoje veikloje, versle: 

VIENYBĖJE GALYBĖ!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 

Tel. 722-3545

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Taupymo-special.................. 1.50%
Taupymo - su gyv. dr..............1.25%
Taupymo-kasdienines........ 1.50%
Einamos sąsk...........................1.00%
RRIF-RRSP-1 m.term......... 6.50%
RRIF-RRSP - 2 m.term......... 6.75%
RRIF-RRSP-3 m.term......... 7.00%
RRIF - RRSP - taup...............2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metLl............................ 7.75% asmenines - nuo .............. 7.25%

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.

Projektuoju ir gaminu paminklus, 
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių 
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio) 
pagal užsakovo pageidavimus. Skambinti telefonu 

905-544-1 056

KASOS VALANDOS:

2 metų............................ 8.25%
3 metų............................ 8.50%

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

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

IŠNUOMOJAMAS gražus ir šva
rus dviejų miegamųjų butas Jane 
gatvės rajone į šiaurę nuo Shep- 
perd gatvės. $645 į mėnesį. Į kai
nų įeina mokestis už elektrų, ap
šildymų ir kt., taip pat už automo
bilio pastatymų. Arti parduotuvių. 
Skambinti tel. (416) 742-5254, (416) 
749-2319.

$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
KAIRYS BALTIC EXPEDITING greitai ir garantuotai pristato Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki $2,000.00 
4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas.
* Siunčiant didesnes sumas, yra nuolaida.
* Galime nuvežti į Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.
* Važiuojant jums ilgesniam laikui (Lietuvą, mes galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

AMERIKOS DOL. KANADOS DOL.

■■■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE
■■■■■■lllllliilllilliiiiilll
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
High Park - Indian Rd., atskiras namag. getps pjįjąmos, 11 kam
barių, 3 virtuvės, įvpni^sTjdvigubai-garažas, arti tramvajaus ir 
požemfiit? trtrokinib, netoli parduotuvių. Skambinti tel. 231-3000.

Siunčiama suma ..................................................

Patarnavimas 4% arba 3%................................

Pristatymas į rankas ...........................................

Išviso: ..................................................................

Siuntėjas: ............................................................

......................... 12.00

$...........................00

...........................15.00

$............................. 00

Gavėjas: ................ ..............................................

Tel.......................................................................... Tel...........................................................................

Rašyti čekį arba pašto perlaidą (money order) KAIRYS BALTIC EXPEDITING ir siųsti 
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6. Turėdami klausimų skambinkite
Vytui ar Genei Kairiams, tel. 905-643-3334, fax 905-643-8980

EUROPARCEL
Ąorj ------------------------------------ --------- ►
Č\~T7/ Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976


