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Savaitė Lietuvoje

Kovę vainikas
Tautos laisvė ir valstybės nepriklausomybė žmoni
joje ilgiausiais šimtmečiais išsilaikė kaip šventas idea
las, dėl kurio ir gyvybių auka niekada nebuvo per didelė.
Mirti už tėvynę reiškė įsigyti amžinąją garbę.
ASARIO 16-toji lietuvių tautai nuo pat 1918-tųjų
tapo nauju gyvastingumo pulsu, kurio neprislo
pino nė penki okupacijos dešimtmečiai - Dievą
ir žmogų persekiojanti sistema. Tiesa, ir prieš Vasario 16tąją lietuvių tauta nebuvo nustojusi kovoti, siekti laisvės.
Dėl to labai daug kentėjo, bet kartu ir grūdinosi, laukė ir
ištvėrė. Laisvės idealas be perstojo švietė biliūnišku lai
mės žiburiu, o pagaliau ryžtą drąsino ir testamentiniai
Vinco Kudirkos žodžiai: “Jei audra išvers stulpą vieną,
vieton jo tuoj kitą statykit”. Taip - visais laikais dėl lais
vės kovota, apie šviesesnį rytojų svajota. Visos kovų ir
ryžto dienos tautos istorijoje susipina į didelį garbės vai
niką, kalbantį apie prasmingą žūtį, kad kiti gyventų, sklei
džiantį pasiaukojimo idėją, nurodantį konkrečius pavyz
džius. Vasario 16-toji betgi iškyla ir kitu požiūriu, nes tai
diena, kai buvo peržengta riba į visiškai naują tautos gy
venimo laikotarpį, kokio niekada nėra buvę. Tiesa, lais
vės metai-vos dvidešimt dveji. Bet jų reikšmė nebe skait
menimis matuojama. Nepriklausomybės laikotarpis - tai
tartum naujojo lietuvio ugdymo mokykla, tai stiprus šuo
lis į ateitį, kurios jokios kitos viliojimais ar prievarta per
šamos įdėjos neįstengė užtemdyti. Nepriklausomybės
idealas akivaizdžiai stiprino tautinę gyvastį, kurios ne
prarado nei Sibiro tremtinys, nei išeivis laisvuose Vaka
ruose, nei savame krašte tautos kamienas “kaip ąžuols
drūts prie Nemunėlio”, įskaitant ir kai kuriuos į valdan
čiuosius sluoksnius patekusius tėvynainius. Visus jungė
stipri gija, ir tikslas buvo vienas- nepriklausoma Lietuva.
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TEBINT kai kurias šių dienų Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo kryptis, peršasi klausimas, ar šian
dien tasai ilgametis laisvės ir nepriklausomybės
idealas dar vis taip pat suprantamas ir vertinamas? Klau
simą sustiprina, net abejones sukelia ryškėjantis politinis
ALGIS A. RIMKUS
lingavimas, ypač stipraus materialistinio atspalvio nuo
Laisvės ryžtas, amžiais brandintas lietuvių tautos širdyse, pržit^Lfž&faimėjimu 1918 metų vasa
taikų sklidimas, nueinant net taip toli, kad nebesivaržo
ma sakyti: kas iš tos nepriklausomybės, jei nėra ko val
rio 16 dieną, gaivindamas tautą ir šiandieną tiek Lietuvoje, tiek už jos ri&t
gyti. Nesunku suprasti, kad žmones skurdas erzina, kad
ekonominis pagrindas ne paskutinėj vietoj tvirtinant
PRANEŠIMAS IŠ LENKIJOS
valstybinį gyvenimą. Sunkiau betgi suvokti nuolatinius
susikryžiavimus valdžios sluoksniuose, kur asmeninė ge
rovė, visokeriopas apsirūpinimas statomas pirmon vie
ton, visiškai nepaisant kokie sunkumai spaustų kraštą
arba kai kuriuos nieko dėtus piliečius. Susidaro įspūdis,
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas laukiamas Varšuvoje
kad kraštas alinamas savomis rankomis, nebežinia ko lau
kiant. Užtat su pagrindu pasigirsta balsų, kad laukiama
Praėjus savaitei po to, kai pažinti savo piliečių proble apgyvendinimo ir išnaudojimo
grįžtant buvusių laikų, kai apie valdžią nebuvo galima ne
Lenkijos
seimo tautinių mažu mas, išgirsti jų pačių gyvą žodį. planą, kad tikrai matytųsi ob
tik blogai rašyti, bet ir galvoti. Ir kai niekas nieko neži
mų komisijos nariai lankėsi
Opiausius lietuvių rūpesčius jekto paskirtis. Tada galima
nojo, atrodė, kad ir gyvenimas geresnis. Kalbama ir apie
Punske
ir
Seinuose,
norėdami
premjerui išdėstė dr. Br. Ma būtų raštu kreiptis į centrines
silpną valdančiųjų atsakomybę, kuri asmeniškai nedaug
vietoje
susiorientuoti,
kuo
kauskas.
Svarbiausi bene šie: instancijas, prašant finansi
ką duoda. Atvirkščiai - ji daug atima. Valstybinės nepri
gyvena šios etninės grupės Punske įstrigusi lietuvių kul nės paramos. Labai skatino de
klausomybės šventę minint, reikėtų nevengti pažiūrėti ir
mažoji visuomenė, 1995 m. sau tūros namų statyba, neišsiaiš rinti per šią kultūros įstaigą
į opiuosius, labai jau atvirus klausimus, užuot tą brangią
sio 20 d. Lenkijos kultūros ir kintas lietuvių kalbos vartoji lietuvius su vietos lenkais.
dieną tedangsčius paradais, šūkiais, patriotinėmis kal
meno vicemin. Michal Jagiello mo statusas jų gyvenamame Norėta užsitikrinti, kad čia
bomis. Džiaugsmas yra džiaugsmas. Šiuo atveju jis pri
surengė Lenkijos lietuvių ma plote, optimizmo nekeliąs bent įeiti turėtų teisę ir lenkiško
klauso visiems. Jei jis tik tam tikrai daliai skirtas, sumen
žumos atstovų susitikimą su jau lietuvių kalbos (nešnekant ji visuomenė. Gal M. Jagiello
kina laisvės idealą. Č.S.
Lenkijos respublikos premje apie kitų dalykų) vadovėlių lei net ir nustebo, kad nieks dėl
ru Waldemar Pawlak seimo rū dimas. Atskirą problemą suda to nesipriešina. Juk jau seniai
muose esančiame premjero ro nepakankamas lietuviškų į lietuviškus kultūros rengi
KANADOS ĮVYKIAI
kabinete.
valsčių finansavimas. Dėl su nius mielai laukiami ir len
Be minėtųjų žmonių, susiti prantamų priežasčių čia išlai kai, o veikiančiuose ansamb
kime dalyvavo ir premjero ka dos yra didesnės, negu kituo liuose, tiesa retokai, bet esa
ma ir lenkų.
Po du mėnesius trukusių ka dyti vien tik valdžios metinių bineto direktorius, seimo tau se valsčiuose. Pageidaujan
J. S. Paransevičius informa
tinių
mažumų
komisijos
pir

čius
nesimokyti
lietuvių
kal

lėdinių atostogų Kanados par lėšų bei paslaugų sumažini
vo apie vasario mėnesį ren
lamentas darbą pradėjo vasa mu. Rimtai kovai, atrodo, rei mininkas Jacek Kuron, pirmi ba vaikus reikia vežioti į toli
giamą Lenkijos lietuvių ir Lie
rio 6 d. Dienraščio “The Toron kės ir rimto mokesčių padidi ninko pavaduotojas Henryk mesnę Krasnavo mokyklą. Šiptuvos lenkų bendrą konferen
Bogdan
Suvalkų
vaivadijos
liškių
valsčiaus
lietuviukus
to Star” atstovas Otavoj David nimo kanadiečiams. Tokia tak
seimo
atstovas.
Lietuvių
tau

vėlgi reikia vežioti į Punsko ciją, kurios pirma dalis pla
Vienneau skaitytojus bando tika betgi oficialiai tebėra ne
tinei
mažumai
atstovavo
Len

mokyklą, darželyje nulinę kla nuojama Punske š.m. vasario
palinksminti ten dabar popu pranešta, tik kartais apie ją
kijos
lietuvių
bendruomenės
sę
lankančius vaikus reikia 2- 13-14 dienomis. Tai ir būtų pir
liariu politiniu anekdotu. Esą prasitaria finansų ministeris
(LKLB)
krašto
tarybos
pirmi

3 vai. ilgiau laikyti klasėse, mas žingsnis pageidaujama
otaviečiai, prisimindami vie P. Martinas ar net ir pats J.
ninkas
dr.
Bronius
Makauskas,
kol paleidžiami vaikai mokyk linkme.
šosios nuomonės tyrėjų teigi Chretienas, jau ilgokai laiko
Premjeras kalbėjo apie Būmą, kad ministerį pirm. J. mas populiariausiu ministe- LKLB krašto valdybos pirmi loje, kad vienu transportu vi
diškių
sienos perėją, kuri ga
ninkas
Juozas
Sigitas
Paran

sus
būtų
galima
vežti
namo.
Chretieną vis dar remia 70% riu pirmininku Kanados isto
lėtų
smarkiai
prisidėti prie
sevičius,
Punsko
valsčiaus
vir

Tai
tik
keli
tų
skirtumų
pavyz

kanadiečių, klausia - kas jam rijoje.
kaimyninių
valstybių
suartėji
šaitis
Kazys
Baranauskas
ir
džiai. Nenutylėta ir į Punską
sudaro opoziciją? Atsakymas
mo. Juk šiuo metu su tolmąja
valsčiaus
tarybos
pirminin

Su
nauja
Kanados
parlamen

besiperšančio
karinio
dalinio
į šį anekdotinį klausimą - Ka
Olandija Lenkija turi 6 kar
problema.
nados parlamentan išrinkti li to sesija buvo pakeisti ir ka kas Jonas Gasparavičius.
tus
didesnę prekių apyvartą,
ralienei
Elzbietai
atstovau

Punsko valsčiaus viršaitis
Vicemin. M. Jagiello, įžango
beralai, jo partijos nariai.
jantys generaliniai Kanados je tardamas žodį, suminėjo ap K. Baranauskas ieškojo būdų, negu su gretima Lietuva. Pri
Rūpestį liberalų partijos
gubernatoriai.
Ukrainiečių
linkybes, kurios lėmė šį sve kaip būtų galima racionaliau tarti idėjai, kad centrinės pa
parlamentarams atnešė šau kilmės konservatorių
šalpos aplenktų vaivadą, prem
Ray
namų ginklų priimta griežta Hnatyshyną dvidešimt ketvir čių susitikimą. Premjeras esą perimti kultūros namų staty jeras nesiryžo, nes tuo pavyz
bai
skiriamas
centrines
subsi

geidžia
susitikti
su
visų
Len

kontrolė su jų privaloma re
tuoju Kanados gubernatoriu kijos tautinių mažumų atsto dijas. Kada jos pakliūva vaiva džiu gali pasekti ir kitos ma
gistracija, kuri bus naudin
mi buvo pasirinkęs ir pasky vais. Vasario mėnesį Lenkijo dai, dalis jų ten ir lieka. Ant žumos, su kurių problemomis
ga tik plėšikams ir žmogžu
ręs progresyviųjų konserva je laukiamas Lietuvos prezi ra vertus, vaivada likusią da dar nesąs susipažinęs. O lėšų
džiams. Mat jie nusikaltimams
torių ministeris pirm. Brian
dentas Algirdas Brazauskas. lį perleidžia statybos komite stygius juntamas visur.
skirtų ginklų neperka krautu
Mulroney. R. Hnatyshyną, už Ta aplinkybė verčia su lietu tui su sąlyga, kad beveik kita
Ką duos šis susitikimas, sun
vėse ir jų neregistruoja poli
baigusį penkerių metų kaden viais susitikti. Tai gera proga tiek lėšų statybai sukauptų ku iš anksto pranašauti. Prem
cijos nuovadose. Tų neregist
ciją ir išėjusį pensijon dabar
pasižvalgyti, kaip praktikoje pati visuomenė. Antai iš vai jeras laikėsi labai santūriai.
ruotų ginklų jiems pakanka
pakeitė liberalų ministerio
įgyvendinamos Lenkijos-Lie vados pernai gautus 380 mln. Delegacija iš Varšuvos grįžo
mai parūpina kontrabandinin
pirm. J. Chretieno dvidešimt
tuvos
nutartys. Be to, dar ne zl. reikėjo išsipirkti, patiems patenkinta bent tuo, kad ten
kai iš JAV.
penktuoju Kanados gubernato seniai įvykęs seimo tautinių surinkus 320 mln. Jeigu valsty pokalbiui buvo sudaryta inty
Dar didesniu dabarties rū riumi pasirinktas akadiečių
mažumų komisijos atstovų su bė žada skirti 2 mid. zlotų, tai mi ir jauki atmosfera. Nesiju
pesčiu yra tapęs finansų mi- kilmės liberalas Romeo Lesitikimas su lietuviais Punske žmonės niekaip nepajėgs su to, kad štai kalba nelygūs žmo
pesčiu yra tapęs finansų mi- Blanc iš New Brunswicko pro ir Seinuose įgalina justi gyvą rinkti 1,6 mid., o tada viskas nės, kurių vieni sėdi pakalnė
nisterio P. Martino baigiamas vincijos. Akadiečiais yra va tų problemų pulsą. Rūpi, be to, prapuola.
Pati visuomenė je, o kiti ant aukšto kalno auk
ruošti Kanados biudžetas lig dinami prancūzai. Jų protė pagyvinti ir kitus Lenkijos- drauge su JAV ir Kanados išei siniame soste.
šiol liberalų atidėliotai kovai viai ten buvo ištremti prieš Lietuvos santykius: politinius, vija šiuo metu į šią investici
Iš bendrosios atmosferos jau
su deficitais ir dėl jų jau P. 240 metų, atisakę prisiekti
ekonominius, ypač prekybinius. ją yra įdėjusios apie 65% lėšų, tėsi, kad Punske prieš savaitę
E. Trudeau laikais pradėtu ne ištikimybę Anglijai. Jie bei
ir tik 35% atitenka valstybės apsilankę aukštieji Lenkijos
Premjeras trumpame žodyje paramai.
pakeliamu vyriausybės įsisko jų vaikai prancūzų kalbą ir
valstybės pareigūnai bando
linimu. Nuogąstaujama, kad tradicijas išsaugojo angliško sakė girdėjęs apie lietuvių
Vicemin. M. Jagiello vėl siū kiek palankiau pažvelgti į lie
nuoskaudas,
tačiau
jam
pa

šios pajamų ir išlaidų karu joje New Brunswicko provin
čiam rūpi kiek galint artimiau lė sudaryti šių statomų namų tuvius. Čia atstovų buvo aiškiai
selės nebus įmanoma sustab cijoje.
(Nukelta į 9-tą psl.)
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Lietuvių atstovai pas premjerę

Naujas Kanados gubernatorius

•

Griežtesnė muitinių tvarka
kas Šviedrys Vipartas prane
Lietuvos muitinės departa šė, kad šiuo metu Lietuvoje
mento vedėjas Vitalijus Ger- veikia 1620 visuomenės infor
zonas spaudai pranešė sausio mavimo priemonių: 475 laik
26 d., jog praėjusiais metais raščiai, 259 žurnalai, 32 bend
muitinės punktuose surinkta ros radijo ir televizijos, 95 te
574 milijonai litų pridėtinės levizijos, 46 radijo bendrovės.
vertės mokesčio, muitų ir kitų Taip pat dirba 682 leidyklos
mokesčių. Sustiprinus kovą su arba pavieniai leidėjai. Š. Vikontrabanda, 1994 m. buvo iš parto teigimu, praeitais me
aiškinta 1200 atvejų ir iškel tais įsisteigė 358 žiniasklai
dos priemonės. Didžioji visų
tos 89 bylos, žymiai daugiau
priemonių
dalis yra privačiose
negu 1993 m. Vyksta statyba,
su ypatingu dėmesiu Kybartų rankose, o valstybei priklau
bei Kalvarijų postams, ir sten so tik Lietuvos radijas ir te
giamasi įvesti kompiuterinę levizija, seimo bei vyriausy
sistemą, kuri, vedėjo nuomo bės įsteigti dienraščiai rusų
ne, yra svarbus būdas kovoti ir lenkų kalbomis “Echo Litvy”
su pažeidimais. Norint sustip ir “Kurier Wilenski”, ir kai ku
rinti drausmę ir panaikinti rie savivaldybių laikraščiai,
kyšių ėmimą, naudojamasi bet jų nuolat mažėja.
Priimtas valstybinės kalbos
anoniminiu telefonu bei įtvir
įstatymas
tintu atrankos į muitinės dar
Kaip rašo ELTA, sausio 31
bą metodu. įsteigtos priėmimo
į darbą komisijos. Taipgi bu d. seimas priėmė valstybinės
vo nustatyti priėmimo krite kalbos įstatymą, nustatantį
rijai, visi darbo prašymai yra lietuvių kalbos, kaip valsty
tiriami. Muitinės darbuoto binės kalbos, vartojimą vieša
jams mokama 10% nuo konfis jame Lietuvos gyvenime. Įsta
kuotos kontrabandos lėšų su tyme numatyta jos apsauga,
mos. Pernai buvo atleisti 86 kontrolė ir atsakomybė už pa
muitinės darbuotojai — treč žeidimus. Valstybine kalba
daliu daugiau negu 1993 me turės būti tvarkomi visų Lie
tais.
tuvos
institucijų,
įstaigų,
ELTA praneša, kad sausio įmonių bei organizacijų rašt
30 d. Lietuvos ir Lenkijos vy vedyba, dokumentai ir susira
riausybės pasirašė susitari šinėjimas. Taipgi teismo pro
mą dėl bendradarbiavimo ir cesai, fizinių ir juridinių as
tarpusavio pagalbos muitinės menų
sandoriai,
oficialūs
veiklos srityje. Panašias su valstybės ir savivaldos insti
tartis Lietuva jau yjra pasira tucijų teisėtvarkos tarnybų
šiusi su Suomija ir Švedija.
darbai bei renginiai tuxj jkykti
lietuvių kalba (išskyrus tarp
Izraelio teisininkai tirs bylas
tautinius), o visi vadovai bei
BNS pranešimu, Izraelio
tarnautojai turi mokėti vals
teisininkų delegacija atvyko į
tybinę kalbą pagal vyriausy
Vilnių sausio 27 d. patikrinti
bės nustatytas kalbos mokė
56 Lietuvos piliečių reabili
jimo kategorijas. Įstatyme rei
tacijos bylas, kurių pagrįstu
kalaujama, kad viešai rodomos
mu jie abejoja. Įtariama, kad
programos ir filmai turi būti
tie asmenys galėjo talkinti na
verčiami į lietuvių kalbą arba
ciams, žudant žydus II pasau
rodomi su lietuviškais parašais.
linio karo metais. Lietuvos
OMRI agentūra praneša taip
teisingumo ministerija yra pa
pat, kad lenkų deputatų siū
siruošusi sudaryti palankias
darbo sąlygas teisininkams, lymai dėl lenkų kalbos įtei
bet ne “aklai vykdyti Izraelio sinimo lenkų apgyvendintuose
pietryčių Lietuvos rajonuose
nurodymus”. Lietuvos teisi
buvo atmestos. Lenkų spaudo
ninkai tikrins Izraelio dele
je pareikšta, kad “priimtas
gacijos atrastus dokumentus
ir patys spręs “įtartinų” rea įstatymas kelia Lietuvoje gy
venančių tautinių mažumų ne
bilituotųjų likimą.
rimą, kadangi juo iš viešojo
Žiniasklaidos statistika
gyvenimo išstumiamos tauti
ELTOS žiniomis, Spaudos nių mažumų kalbos”, toliau
kontrolės valdybos viršinin- skelbia ELTA. Apie 20% Lie
tuvos gyventojų visai nemoka
arba silpnai moka lietuviškai
pasakyta: “Mes niekuo Lenki
ir bijo, kad gali netekti arba
jai negrasiname. Mes tik gina
nerasti darbo. Įstatymai dėl
mės, siekdami išlaikyti savo
tautinių mažumų kalbų dar ne
tapatybę”. O premjeras juo
paruošti, bet netrukus tuo rei
kais dar paklausė:
kalu
bus įsteigta darbo grupė.
— Tai norite kultūros namų
Pragyvenimo statistika
be kariuomenės?
Lietuvos
statistikos
de
— Tik taip, - atsakė jam sve
skelbia,
kad
čiai. Ir premjeras švelniai nu partamentas
sišypsojo. Matyti, ponas Ku gruodžio mėn. vidutinis dar
bo užmokestis Lietuvoje buvo
ron jau buvo padėtį aiškinęs.
Šią proga norisi pridurti, $117 (Latvijoje — $189, Esti
kad pasieniečiai ir toliau ieš joje — $137), o minimalus at
ko visų galimų kanalų, kuriais lyginimas $18.25 (Latvijoje —
galėtų įsiskverbti į jų negei- $51, Estijoje — $36). ELTA
(Nukelta į 2-rą psl.)
džiančią sritį. Kor.

Šiame numeryje:
Kovų vainikas
Vasario 16-sios reikšmė lietuvių tautai
Lietuvių atstovai pas premjerą
Lenkijos premjerui esančios nesvetimos lietuvių nuoskaudos
Tikinčiosios Lietuvos diena
Kanados lietuvių katalikų centro veikla
Trys jaudinančios spalvos
Lietuvos vėliavos spalvų reikšmė
Teismas, nepaisantis teisingumo
Byla, kurioje atsispindi sovietiškas suktumas
Juo mažesnė valstybė, juo didesnis lėktuvas...
Lietuva ir lietuviai kitataučių spaudoje
Lietuvių batalionai kovėsi su sovietų kariuomene
Sedoje paminėtas kovų už laisvę penkiasdešimtmetis
Šviesa spindi tamsoje
Amerikiečio ir lietuvio evangelinė kelionė po Lietuvą
Tragiškieji Lietuvos dešimtmečiai
Jono Kedžio knyga “Terorizuojama ir naikinama Lietuva 1938-1991”
Ateina jauna menininkė
Dail. Rima Mačikūnaitė kuria pasakų tematika
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Tikinčiosios Lietuvos diena
Tai maldos ir aukos diena dvasiniam-religiniam tautos atgimimui
paremti. Ją rengia Kanados lietuvių katalikų centras, 1995 m. kovo 5 d.

Kanados lietuvių katalikų
centras veikia jau 25 metai.
Jis apima Kanadoje veikian
čias lietuvių katalikų para
pijas ir organizacijas. Valdy
bą sudaro: Vytautas Taseckas,
pirmininkas; Juozas Karasiejus ir kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, vicepirminin
kai; Angelika Sungailienė,
sekretorė; Vidmantas Valiu
lis, iždininkas; nariai — Vy
tautas Bireta, prel. Pranas
Gaida, Birutė Čepaitienė, dr.
Ona Gustainienė, Ramūnė Jo
naitienė, Kazimieras Manglicas ir seselė Teresė, visi iš
Toronto; nariai iš Hamiltono
— Regina Choromanskytė,
Elena Gudinskienė, Juozas
Krištolaitis. Į Centrą įeina ex
officio ir visų lietuvių katalikų
parapijų klebonai.
Finansinė Centro veikla
apima lėšų telkimą Lietuvos
tikinčiųjų poreikiams. Lėšos
telkiamos per parapijas Kana
doje. Religinei Lietuvos šal
pai sutelktos lėšos sovietme
čiu būdavo siunčiamos į reli
ginės šalpos įstaigą Brooklyne. Lietuvai tapus nepriklau
soma, KLK centras sutelktas
saikas TikinčiSsiuo
dreną' (pirmąjį kovo mėnesio
sekmadienį) persiunčia tie
siai į Lietuvą pagal reikalą.
Artėja ir 1995 m. Tikinčio
sios Lietuvos diena — kovo 5.
Visose lietuvių katalikų pa
rapijose bus renkamos aukos
religinei Lietuvos šalpai.
1994 m. Kanados lietuvių
katalikų centras nutarė kreip
ti didesnį dėmesį į dvasinį at
gimimą Lietuvoje. Atsižvel
giant į aukotojų pageidavi
mus, $7491.00 buvo paskirta
Adomo Jakšto spaustuvės sta
tybai. Naujai steigiamam Tel
šių vyskupijos dvasinės pa
galbos centrui Klaipėdoje
(patalpų įrengimui, invento
riui bei algoms) buvo paskirta
$16,000. Prie šio projekto
$34,000 suma prisidėjo Kana
dos federacinė valdžia per
“Baltic Initiatives” programą,
kuri finansuoja $10,000 iki
$35,000 vertės projektus Bal
tijos valstybėse.
Taip pat Centro buvo nutar
ta paremti Šv. Antano kolegi“Nukankintieji kovoja drauge su
mumis... Jie stiprina mūsų gre
tas... Tebus pašlovinti nenusilenkę
prieš netiesą.”
ARKIV. M. REINYS
Vladimiro kalėjime

Trys j an din an či os spalvos
Jos atspindi Lietuvos gamtą, jos kovas ir laimėjimus, primena pirmojo prezidento Antano Smetonos
kapą Amerikoje, vilniečio Prano Žižmaro iškeltą Gedimino kalne Vilniuje lenkų okupacijos metais
KUN. K. J. AMBRASAS

Žiūriu, kaip tu plevėsuoji vė
jyje. Kiek daug man sako tos
trys spalvos! Čia geltonuojan
tys, prinokę nuo vasaros karš
čio javų laukai, lietuvaitės
kasos, neišpasakytai purus
Baltijos pajūrio smėlis, saulė
ir ant mano delno tviskantis
nenusakomomis varsomis gin
taro stebuklas.
Žaliuoja pavasarį atsigavusios nuo šalčio pievos, linguo
ja vėjo pučiami ūgtelėję linai,
žaliuoja, ošia, šlama, gaudžia,
siaudžia miškas, kur taip ra
mu ir gera.
O kiek mūs žemė mačiusi ir
išliejusi kraujo? Kas suskai
tys kryžiuočio kalavijo aukas,
slapčiomis ir viešai karų su
naikintus, papjautus, nušau
tus, nukankintus? Krauju pa
sruvus žemė. Kai kieno net
kruvinos rankos...

ją Kretingoje — paskirtos 4
stipendijos neturtingiems stu
Geltona, žalia ir raudona. Ar
dentams po $500. Šiais metais
buvo paremta J. Klietkutė ir vaikštau Romos, Manilos, Ciu
A. Malakauskas, abu pirmo richo, Montrealio gatvėmis,
kopiu į kalnus, žvalgausi iš
kurso studentai, L. Pudžiuvelytė ir V. Daudaravičius, antro lėktuvo pro langą į gęstančius
saulėlydžius ar pakirdusias
kurso studentai. Kandidatai
stipendijoms buvo atrinkti aušras, žengiu paežerių lan
pagal kolegijos rekomendaci komis ar pamatau margesnį
jas. Visi pasižymi tuo, kad yra drabužį, - visur, kur tik išvys
aktyviai įsijungę į kolegijos tu šių brangių, lietuvio šir
gyvenimą: vienas vadovauja džiai artimų spalvų derinį,
vaikų chorui, kitas evangeli visad pasigrožiu, visad atsi
zacijos būreliui, trečias tal gręžiu ir nejučiomis pamąs
kina leidybiniuose darbuose, tau: lygiai kaip mūsų trispalvė...
ketvirtas — kultūrinių rengi
Šios trys spalvos ir trys kry
nių srityje. Centras norėtų žiai Vilniuje ant kalno - tau
šiuos studentus paremti iki jie tos, artimųjų ir kiekvieno sau
baigs šią kolegiją. $2,000 bu ant pečių užsikrauta našta...
vo paskirta “Dienovidžio” sa Mūsų aukštaičiai, žemaičiai ir
vaitraščiui paremti.
dzūkai. Viena bendra šeima. Ir
1994 m. religinei Lietuvos skamba ausyse kadaise vai
šalpai aukojo: Prisikėlimo kystėje gimtajame Surgučių
parapija Toronte $9,441, Lie kaime girdėti dainos žodžiai:
tuvos kankinių parapija Mis- “Geltona, žalia ir raudona, sissaugoje $9,023, Aušros Var tai mūs trispalvė vėliava, su
tų parapija Hamiltone $4,181, grįžk iš užsienio Smetona ir
Šiluvos Marijos parapija Lon vėl bus laisva Lietuva...”
done $1,810, Angelų Karalie
nės misija St. Čatharines
Nesugrįžo. Neišlaisvino jos
$1,255, Lietuvių katalikų mi net amerikiečiai, taip iįgūL
sija Sudburyje $482, Aušros per penkiasdešimt metų^vilioVar-.ų
„pi.ja ’Ao-urealyje ję gražiais pažadais. Priešin
$400, Šv. Kazimiero parapija gai, - nenorėjo net iš pradžių
Montrealyje $282, Šv. Kazi pripažinti. Tiktai Islandija miero parapija Winnipege pati jautriausia, drąsiausia
$200, Lietuvių katalikų mi ir prielankiausia. Gerai, kad
sija Otavoje $145. Iš a.a. Vlado bent dabar tauta laisva. Nors
Žemaičio palikimo Toronte
gauta $1,650.85, iš St. Jerome,
Que., vyskupo Ch. Valois —
$200, iš Timmins, Ont., vysk.
G. Cazabon — $100. Iš viso —
$29,170.25.
Lankantis Kanadoje kan.
Vytautui Gustaičiui, Vilka
viškio katedrai buvo surink
ta Lietuvos kankinių parapi
joje Mississaugoje $4,885, Pri
sikėlimo parapijoje Toronte
$4,400, Aušros Vartų parapi
joje Hamiltone $2,000.
Tikinčiosios Lietuvos die
na ir šiais metais tebūnie dva
sinės ir finansinės pagalbos
Lietuvos tikintiesiems diena.
Šiuo metu ypač reikia remti
dvasinį-religinį tautos atgi
mimą, besireiškiantį įvairiais
projektais bei darbais. Kiek
vieno ir kiekvienos auka bei
malda teprisideda prie dvasi
nio Lietuvos stiprinimo.
Kanados lietuvių katalikų
centro adresas: 1011 College
St., Toronto, Ont., M6H 1A8.
Telefonas: (416) 533-0621.
Gabija Petrauskienė

toji išsiilgtoji laisvė gal ir netokia, kaip daugelis tikėjosi...
Štai jo palaikai: kapas, įleis
tas į kuklaus, DIDŽIULIAME
KAPINYNO PLOTE IŠAUGU
SIO KUKLAUS mauzoliejaus
siena Klivlando kapinėse su
kukliu užrašu, be jokių titulų
ir be jokių ženklų. Tiktai var
das ir pavardė - Antanas SME
TONA. Tas iškankintos, išvar
gintos, bet daugsyk atsikėlusios iš vergijos, iš pažemini
mo Baltijos laisvės ir nepri
klausomybės simbolis, per
kraujus ir kančių atgavusios
1918 metais laisvę LAISVOS
TAUTOS SŪNUS - PREZIDENTAS. Jis čia kartu - su
žmona Sofija.

Nejučiomis pagalvoji: “Ar
ne laikas, garbusis Preziden
te, ir tau sugrįžti tenai, kur ne
seniai maumedžių giraitėn,
tarp Ąžuolų Būdos ir Vincų,
prie
Kauno-Marijampolės
plento, kur kitapus juodo as
falto siūlo dar tebestovi Salemos-Būdos
kaime kadaise
Ambrasams priklausiusi sody
ba, atgulė Tavo įpėdinis
Grinius?”

Tarsi girdžiu už marmorinės plytos atsaką: “Dar man
anksti sugrįžti gimtojon žemėn.
Nežinia, ar kas nakčia mano
kaulų neišniekins, ar kas kry
žiaus nenugriaus. Pasakyk, į
ką pavirto mano kraštas?”
Ką atsakyti į šitokį klausi
mą Prezidentui? Imu iš Vil
niaus Almae Matris - iš uni
versiteto - gautą laišką ir, vos
ne ašarą nubraukdamas, apie
savo bičiulius štai ką skaitau:
“Klausi, ar tikrai labdara mums
reikalinga? Atsakau paprastai
ir aiškiai: labai reikalinga...
Kai pradedi tokį darbą dirbti,
atsiveria prieš akis didelis di
delis žmonių vargas, neturtas,
bėdos... Kai pamatai svetimą
vargą, tikrai ilgai negali už
migti. Tada pradedi mąstyti,
’ lėl mes, lietuviai, negalime
kaip visi žmonės ramiai ir pa
siturinčiai gyventi? kodėl mus,
jau jau pradedančius atsistoti
ant kojų, murkdo ir svetimi,
ir savi?... Mūsų vargingesnį
žmonės yra labai kuklūs, savo
neturtą, slepia kaip įmanyda

AfA

VYTAUTUI LUMBIUI
mirus 1995 m. vasario 5 d., jo sūnų GEDIMINĄ ir
šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

Jonas Petrėnas
ir sudburiškiai

Prezidento K. Griniaus giminės - jau visi mirę penki broliai Ambrasai
(iš kairės į dešinę): Jurgis, abu Montrealyje keliasdešimt metų gyvenę
ir tenai palaidoti - Kazys ir Juozas, Antanas, užauginęs tlršulę, Gražiną,
Kazį ir Alfonsą, ir Jonas, trijų vaikų - monsinjoro Konstantino, mirusio
prieš 10 metų Lietuvoje 1985.IV.15, Jono ir Kazimiero - tėvas. Pats jau
niausias iš Marijampolės apskr., Sasnavos vaisė., Salemos-Būdos kaimo
Ambrasų šeimos sūnus Jurgis

[REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

MIRTIES PRANEŠIMAS

AfA
ELENA LAPINSKIENĖ
mirė 1994 m. gruodžio 13 d. Toronte, Kanadoje. Nuliū
dę liko - vyras Pijus, brolis Petras Putrius, brolienė Jad
vyga su šeima Amerikoje, seserys - Paulina Donielienė Australijoje ir Stasė Venskuvienė Lietuvoje ir jų šei
mos. Po gedulingų šv. Mišių palaidota iš Prisikėlimo
parapijos šventovės.
Nuliūdę -

vyras, brolis, seserys,
dukterėčios, sūnėnai ir jų šeimos

Iki šiol šis fondas išleido per i, 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

mi. Kalbi apie neturtingus stu
dentus. Dieve mano, aš prie jų
dar nepriėjau, nes akis bado
profesūros vargana padėtis.
Profesorių apibrizgę marški
niai, skylėti šalikai, bedantės burnos... Taip, taip, aš ne
perdedu. Štai aną dieną į mū
sų katedrą užsuko vienas mū
sų kolega. Sako, sunkoka gy
venti ir, palikęs sąrašėlį kny
gų, prašo pasiūlyti gal kas
pirks. Graudu...”
Ir vėlei žvelgiu į besiplaiks
tančią iškeltą trispalvę. Vėlei
noriu grįžti prie to SalemosBūdos kaimo, prie kurio palik
ti ilsėtis vieno iš nedaugelio
mūsų prezidentų pelenai. Ko
dėl? Neseniai iliustruotas sa
vaitinis laikraštis "Dienovi
dis” savo priede “Vilniaus
balsas” (1994.10.28) išspaus
dino Gražinos Mareckaitės
straipsnį “Legenda”.

Jinai rašo apie savo dėdę
Praną Žižmarą, kurį, trisde
šimtmetį vyrą, 1940 m. prari
jo tamsiųjų KGB rūmų pože
miai ir Sibiro tundra. Skaity
damas tokius Gražinos žodžius
apie jos dėdę Praną, kaip ji
paveldėjo skautiškas roges,
odinę žygio dėžutę ir kitą bran
gaus asmens menką turtelį,
prisiminiau ir savo dėdę Jur
gį Ambrasą, apie kurį ne sykį
ir ne du pasakojo jau miręs
prieš kelias dešimtis metų ma
no tėvelis Jonas Ambrasas, gi
męs kartu su kitais keturiais
broliais Salemos-Būdos kaime.
“Ką čia turi bendra su Pra
nu Žižmaru?”, - gal kas pagal
vos. Įsigilinau į Gražinos Ma
reckaitės trumpą, lakonišką
Prano Žižmaro asmens apibū
dinimą: “Daugybė žmonių pa
sakojo, rašė atsiminimus apie
Praną Žižmarą... Jis buvo Vil
niaus krašto skautų vadas, Vy
tauto Didžiojo gimnazijos fi
zinės kultūros mokytojas, pir
mųjų Vilniaus krašto sporti
ninkų auklėtojas, didelės Žižmarų šeimos narys... jis nepa
liko nieko materialaus - tik
savo legendą. Sovietmetį at
laikiusią legendą.

Tai legenda apie trispalvę,
kurią kartu su draugais iškė
lė Gedimino bokšte 1928 m.
Vasario 16-tąją, legenda apie
paskutiniąją Lietuvos žemėje
dvikovą - tikrą dvikovą pagal
visas taisykles, su visais ri
tualais...”

Dėdės Jurgio Ambraso, pa
laidoto Sasnavos parapijos se
nosiose kapinėse ant Sasnos
upelės kranto, nemačiau ir
nepažinojau, nes, kaip mano
tėvelis, jo brolis Jonas Amb
rasas pasakojo, dėdė Jurgis
labai gerais pažymiais mokėsi
Veiverių mokytojų seminari
joje, buvo energingas, drąsus
ir išradingas vaikinas. Jis len
kų okupacijos metais su savo
draugais (iš tėvelio kalbų lyg
atrodo, kad tik su vienu drau
gu - gal su tuo pačiu Pranu Žiž
maru) atliko tą legendinį žyg
darbį. Vilniuje nakčia, slap
čiomis nusigavę pro lenkų sar
gybinius, apsivynioję apie sa
ve trispalvę ir, sliuogte įsliuo
gę į Gedimino pilies kalną, nu
leidę lenkišką erelį, Vasario
16-tąją okupantų užimtoje Lie
tuvos sostinėje iškabino Lie
tuvos trispalvę. Už tą žygį pre
zidentas A. Smetona drąsuo
lius apdovanojo kažkokiu me
daliu ar ordinu.
Niekur apie šį savo dėdės
Jurgio žygį neskaičiau ir jo
kių archyvų netikrinau. (Jis
mirė labai jaunas; mat jo mo
tina sirgo šiltine ir mirė. Jur
gis, parvažiavęs namo, atsigu
lė į tą pačią lovą ir mirė dar
nebaigęs Veiverių mokytojų
seminarijos).
Rasi, Gražina Mareckaitė,
“Dienovidžio” redakcija, gi
minės ar kas nors iš šio laik
raščio skaitytojų, daugiau ką
nors žino apie tą įvykį. Būtų
labai įdomu sužinoti. Rašyti
šiuo adresu: 1465 rue de Seve,
Montreal, Que., H4E 2A8, Ca
nada.
Red. pastaba. Vilnietis Ka
zimieras Umbražiūnas 1995 m.
sausio 13-19 d.d. “Apžvalgoje”
rašo, kad Pranas Žižmaras
Lietuvos trispalvę Gedimino
kalno bokšte iškėlė 1928 m.
vasario 16 d. su skautais Jonu
Zabrockiu ir Stasiu Sabaliu.
Vėliavą taip pritvirtino prie
stiebo, kad jai nuimti reikėjo
ugniagesių pagalbos.

Buvusiose Kauno kapinėse, esančiose prie Vytauto prospekto, atstatytas
paminklas žuvusioms už Lietuvos laisvę
Nuotr. A. Garmutės

v

MYLIMAI SESUTEI

a.a. TERESEI
mirus Lietuvoje,
jos seseriai MARYTEI RYBIJ su šeima reiškiame
nuoširdžią užuojautą K. S. Karaška
L. Lindley
R. Vass

PADĖKA
AfA
STASIUI STARKUČIUI
staiga iškeliavus amžinybėn 1995 m. sausio 5 d., nuoširdžiai
dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams už maldas koply
čioje ir atnašautas Mišias.
Dėkojame taipogi kun. K. Kaknevičiui, palydėjus į kapi
nes ir atlikus jose apeigas. Padėka karsto nešėjams ir solis
tei D. Radtkei už giedojimą per Mišias. Dėkojame visiems
atsilankiusiems laidotuvių namuose, dalyvavusiems Mišiose
ir apeigose kapinėse, už gėles, gausiai užprašytas Mišias,
aukas Kovai su vėžio liga Lietuvoje.
Padėka už užuojautas asmeniškai ir spaudoje, B. Sta
nulienei už pietus, giminėms ir draugėms už pyragus. Jūsų
visų nuoširdumą prisiminsime visada.
Dėkingos - žmona Konstancija, duktė Birutė,

vaikaitės - Olivija ir Aleksandra

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

taip pat praneša, kad Lietu
voje sviesto, kiaušinių ir kiau
lienos kainos yra pigesnės ne
gu kitose Baltijos valstybėse,
o vartojimo išlaidų 56% suda
ro išlaidos maistui.
Sausio mėn. infliacija Lie
tuvoje siekė 5.7%, maisto pro
duktų kainoms pakilus 8.7%.
Tabako gaminiai ir alkoholi
niai gėrimai kainavo 2.7% dau
giau, susisiekimas pakilo 2.5%,
o išlaidos butui, kurui ir ener
gijai — 2.2% aukštesnės. Dra
bužiai ir avalynė pabrango
1.9%, o gamybos kainos padi
dėjo 5.2%.
Deportacijos negali
kenkti sutarčiai
“Lietuvos ryte” sausio 27
d. rašoma, kad Konstantinas
Zatulinas, Rusijos seimo NVS
reikalų komiteto pirmininkas,
lankydamasis Gudijoje sausio
23-24 d.d. rado progą pareikš
ti, jog, jeigu Lietuva depor
tuos keturis “Jedinstvo” vei
kėjus rusus, “Rusija... di
džiausio palankumo statusą
prekyboje atšauks”. Tuo pa
čiu laiku Gudijoje viešintis
Rusijos užsienio reikalų ministeris A. Kozyrevas taipgi
priminė šį klausimą, nors jis
pasiūlė šį konfliktą “spręsti
civilizuotai”.
BNS pranešimu, Lietuvos
užsienio reikalų ministerio
pavaduotojas Alb. Januška
aiškino, kad 1993 m. lapkri
čio 18 d. abipusio didžiausio
palankumo statuso sutartis
prekyboje nereikalavo seimų
patvirtinimo ir rusų deporta
vimas neturi sutarties pa
veikti.
Konferencija apie
investicijų galimybes
Britanijos pramonės kon
federacija (CBI) ir Lietuvos
investicijų agentūra vasario

1 d. Anglijos Londone suren
gė konferenciją “Verslas ir
investicijų galimybės Lietu
voje”, rašo ELTA. Pagrindinę
kalbą konferencijoje pasakė
Lietuvos ministeris pirminin
kas Adolfas Šleževičius, nu
rodydamas ekonomines gali
mybes susirinkusiems 120 D.
Britanijos bendrovių ir ban
kų atstovų. Lietuvos bankų
struktūrą ir naujausius įsta
tymus apibūdino Lietuvos vys
tymo banko valdybos pirmi
ninkas J. Aliukonis. Europos
rekonstrukcijos
ir plėtros
banko Rytų Europos skyriaus
atstovas aiškino apie projek
tus, kuriuose dalyvauja ši in
stitucija Lietuvoje. “Shell”
bendrovės Lietuvoje vadovas
M. Salonen pareiškė pasiten
kinimą Lietuvos padaryta pa
žanga. Taip pat teigiamai at
siliepė norinti į Lietuvą su
grįžti “Philips Telecom” kor
poracija ir “Rothschild” ban
kas, kuris tikisi finansuoti
Būtingės terminalo statybą.
Dalyviams buvo rodomas Lie
tuvos investicijų agentūros
ir Vyriausybės informacijos
centro filmas apie Lietuvą. RSJ

I GROUPj
Jei galvojate pirkti
ar parduoti namą,
jūs būtinai turite su
žinoti “21 svarbų
patarimą”, nes tai
jums sutaupytų tūks
tančius dolerių. No
rėdami išvengti tolimesnių 'klai
dų, prašome kreiptis dėl nemoka
mos “21 patarimo programos” pas
namų pardavimo patarėją ir agentą

RAIMUNDĄ PACEVIČIŲ.
Dėl informacijos skambinti tel. 4167624200 Toronte, 905 896-3333 Missis
saugoje, 905 524-3899 Hamiltone.
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Su viltimi Į rytdieną

Neoficialioji Lietuvos vėliava

MIELI LIETUVIAI, LIETUVOS BIČIULIAI
ŠIAURĖS AMERIKOJE

Apie 1918 m. pirmąją nepriklausomos Lietuvos vėliavą. Iš Adomo Kantauto,
gyvenusio Kanadoje, atsiminimų, rašytų 1991 m. gruodžio mėnesį

Mano tėvas Adomas Kantau
tas, gyvenantis Daškonių km.,
Kėdainių apskr., gavo pakvie
timą su parašais Antano Sme
tonos ir kitų, kurių aš nebe
prisimenu, dalyvauti lietuvių
konferencijoje 1917 m. rugsėjo
18-22 dienomis Vilniuje.
Aš buvąu tik 7 metų ir ne vis
ką atsimenu, ką mums tėvas
pasakodavo. Gerai atsimenu,
kaip jis su dideliu entuziaz
mu ruošėsi kelionei į Vilnių.
Kėdainių aps. tuolaikinė vo
kiečių valdžia neleido jam
nusipirkti geležinkelio bilie
to, tačiau po derybų leidimas
buvo duotas.
Iš Kėdainių apskrities Vil
niaus konferencijoje dalyva
vo tėvo pažįstami: kun. Vėgelis, vet. gydytojas Jakimavi
čius ir kun. Milvydas. Toje
konferencijoje priimta rezo
liucija: “Lietuva turi būti
nepriklausoma”. Tam išrinko
Lietuvos tarybą, kuri 1918 m.
vasario 16 d. paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę.

Prieš išvažiuodamas į Vil
nių, tėvas rūpinosi įsigyti
Lietuvos vėliavą. Posėdžiuose
kėlė tą reikalą. Kalbėjosi su
A. Smetona, menininku Tadu
Daugirdu ir kitais. Reikėjo
apsispręsti, kokios spalvos
ar spalvų turi būti Lietuvos
vėliava, kokia tvarka spalvos
sudėtos ir panašiai. Jie paga
liau nutarė: paralelės juos
tos — geltona, žalia, raudona.
Tadas Daugirdas pažadėjo
aliejiniais dažais nupiešti Vy
tį vienoje pusėje, o kitoje —
Gedimino stulpus. Dar 1918 iš
Vilniaus atsiuntė mano tėvui į
Daškonių km. labai gražią vė
liavą: didelio formato, šilkinę
trispalvę su gražiai nupieštu
Vyčiu ir Gedimino stulpais ki
toje vėliavos pusėje.
Linksmas Kantautas nuva
žiavo į Kėdainius pas karinin
ką Šarauską, tuometinį sava
norių organizatorių, papasa
koti jam, kad vėliava jau gau
ta. Kai J. Šarauskas buvo pa

Vasario 16-osios dvasinė jungtis yra pati tvirčiausia tautos sąsaja, ne
paisant to, kur tautos gyvenama. Visų bendra veikla Nepriklausomybės labui
apvainikuota Kovo 11-osios Lietuvos Valstybės atstatymo Aktu, kuris tarsi
susumavo praeitų ir šio šimtmečio lietuvių tautos išsilaisvinimo kovą iš svetimo
režimo ir svetimųjų ideologijos.
Už šią pergalę žuvę, nušautieji ir paguldyti miestelių aikštėse, ištremtieji ir
sušalusieji, sutraiškyti raudonžvaigždžių tankų savo kilniąja gyvybės auka ir
kova suteikė mums didžiausią dvasinę palaimą - galimybę dar kartą XX šimt
metyje atkurti Lietuvos Valstybę.
Laisva, nepriklausoma, demokratinė Lietuvos Respublika, nors ir skaus
mingai atstatydama naujus ūkinius santykius šiandieną, dėdama gražiau
sias gėles ant didvyrių kapo, betgi su viltimi žiūri į rytdieną.
Dvidešimties vyrų parašai 1918 m. vasario 16 d. įpareigoja mus ne nu
sivilti ar pyktis dėl nesėkmių, nervintis ir kaltinti vienas kitą, o paprasčiausiai
gerai dirbti. Kas ką geriausiai sugebame ir mokame Tėvynės ir Tautos labui.
Šiandien, rytoj ir visados.
Tame darbe Vasario 16-osios proga visiems linkiu geriausios sėkmės ir
asmeninės laimės.

skirtas karo komendantu ir
reikėjo savanoriams duoti
priesaiką, jis atsiųsdavo ka
reivį pas mus tos vėliavos pa
siskolinti. Po priesaikos iš
kilmių vėliavą grąžindavo tė
vui į Daškonis. Pasakojama,
kad pirmasis žuvęs savanoris
Lukšys prie šios vėliavos bu
vo davęs priesaiką.

Ta vėliava buvo pagarbiai,
bet saugiai laikoma mūsų na
muose iki 1930 Vytauto Didžio
jo metų. Tada man tėvas davė
ją nuvežti į Kėdainius ir ati
duoti komendantui pulkinin
kui J. Šarauskui, kad jis per
duotų ją Karo muziejui Kaune.

Skaičiau, kad pulkininkas J.
Šarauskas buvo bolševikų su
imtas ir varomas į Červenę žu
vo. Daugiau žinių galima rasti
knygoje “Kėdainių apskritis”,
redaguotos P. Akiro (slapyvardė). Jo pavardė — Petras Bir
žys. Spausdinta Atkočiūno
spaustuvėje 1934 m. Kaune.
Petras Biržys, savanoris,
gavęs iš Šlapaberžės dvaro
sklypą, ten apsigyveno, bet
buvo žinomas Kauno radijo
programoje kaip “Pupų dėdė”
ir jo Rozaliutė. F.K.

Edmontonas, 1994. L 6.
Red. pastaba. Kelias iki ofi
cialios Lietuvos vėliavos pri
ėmimo 1918 m. balandžio 19 d.
buvo ilgas. Šiuose A. Kantau
to atsiminimuose kalbama
apie dar neoficialią vėlia
vą. Nepriklausomoje Lietuvo
je buvo tautinė ir valstybinė
vėliavos. Pirmoji — trispalvė
(geltona, žalia, raudona), ant
roji — baltas Vytis raudona
me dugne ir Gedimino stulpai
(antroje pusėje). Pastaroji
vėliava buvo vartojama pre
zidentūroje ir Karo muziejuje,
o tautinė — visur kitur. Kons
titucijoje ji buvo įrašyta kaip
valstybinė, bet praktiniame
gyvenime ji buvo tautiniu sim
boliu. Plačiau žiūr. “Lietuvių
enciklopedija” XXXIII t., Vė
liava; “Encyclopedia Lituanica”, II t., Flag.

Paminklas DLK Vytautui Veliuonoje, atlaikęs visas okupacijas

$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius
gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Per
siuntimas iki $2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau
kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas. Galime nuvežti (Lietuvą
palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.
Siunčiama suma ........................ ......
Patarnavimas 4% arba 3%.......
Pristatymas į rankas..........
Iš viso:...........................................
Siuntėjas: .................................... ......

AMER. DOL.
$ ........................

KAN. DOL.
$ ........................

................. 12.00
$ .................... 00

.................$15.00
$ .................... 00

Gavėjas:..............

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

/

Ieškokime žiburio migloje
Jaunas lietuvių kilmės gimna
zijos mokytojas Paul Reid išaugo
Toronte, bet niekad nedalyvavo
lietuviškoje veikloje. Smalsumo
vedamas nukeliavo į savo motinos
tėvynę Lietuvą. Mokėjo vos porą
žodžių lietuviškai, o vienintelis
adresas buvo prieš 10 metų mamos
gautas laiškas iš Lietuvos. Ta ke
lionė jį giliai paveikė. Jis grįžo
į Lietuvą dėstyti anglų kalbos. Iš
viso ten praleido 6 mėnesius ir ruo
šiasi vėl vykti. Paskatintas kai
mynystėje gyvenančio lietuvio, jis
angliškai aprašė savo įspūdžius,
o čia jie išversti į lietuvių kal
bą. RED.

Lietuva mane traukia, kaip
daugelį lietuvių kilmės ameri
kiečių. Pirmą sykį ją aplan
kiau 1992 m. vasarą, ieškoda
mas egzotiškų įspūdžių ir ma
mos giminių. Man du dalykai
paliko didelį įspūdį — gimi
nių parodyta šiluma ir kartais
nesuprantamas gyvenimo bū
das bei tvarka tame krašte.
Aišku, po 50 metų komunistų
valdymo yra natūralu, kad
krašte liko nenormalių požy
mių.
Sužavėtas giminių nuošir
dumu, grįžau Lietuvon sekan
čią vasarą. Vėl pasitvirtino
mano pirmieji įspūdžiai. Suti
kau labai įdomių žmonių Kau
ne, kur praleidau daugiausia
laiko. Teko vėl stebėti vadi
namo “kaubojų kapitalizmo”
raidą Lietuvoje. “Kaubojų ka
pitalizmo” pavadinimas taiko
mas neteisėtumo bei smurto
plitimui naujojoje santvar
koje, panašiai kaip buvo Ame
rikos vakaruose devyniolik
tame šimtmetyje. Baigiantis
šiai viešnagei, jau turėjau
naujų draugų ir kvietimą dės
tyti anglų kalbą Kauno univer
sitete. Tą žiemą nutariau kvie
timą priimti, ilgiau pagyventi
Lietuvoje. Per tuos penkis mė
nesius nuo 1994 m. rugpjūčio
iki 1995 m. sausio turėjau pro
gos daug ką sužinoti apie Lie
tuvą ir apie save.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.

Tel. 416 533-7954

ir “BMW” automobilius, pasi jo, kitiems savo prabanga ro
daro aišku, kad Lietuvoje pi do blogą pavyzdį, atseit, są
nigų yra. Kaip jie atsirado? žiningu darbu neįmanoma
pragyventi, reikia ieškoti pi
Pasipinigavimo
galimybės
nigų kur tik galima.
yra keturios: kontrabanda,
neteisėta privatizacija, šan
Tokia yra “kaubojų kapita
tažas bei kitoks pinigų išprie lizmo” dvasia, kurios vedami
vartavimas ir įvairūs šaltiniai
Vakaruose. Naująją turtuolių lietuviai, ypač jaunimas, iš
klasę galima atpažinti iš di vyksta į užsienį. O jau pasta
delių brangių automobilių su ruoju laiku jų įvažiavimas į
moderniausiais
prietaisais, svetimus kraštus (Vokietiją,
neskoningų drabužių ir be Angliją ir kt.) yra labiau var Dabartinės nepriklausomos Lietuvos pašto ženklas Vasaario 16-tajai
žomas. Vienas danas man pa
vielių telefonų.
Nuotr. M. Pranevičiaus
sakė: “Taip, aš pažįstu lietu paminėti
Dauguma lietuvių yra inte vius, mūsų kalėjimuose jų yra
ligentiški, kilnūs ir malonūs pilna”.
žmonės. Jie taip pat piktina
Galima tikėtis, kad komu
si tokiu turto rodymu. Mano
nizmo
priespaudoje .kentėju- Vasario šešioliktąją pasitinkant Toronte. Profesoriaus ir Lietuvos
santykiai su jais išlygino
seimo nario KAZIMIERO ANTANAVIČIAUS žodis
siame
krašte naujoji laisvė
įvairius trūkumus, kuriuos
kai
kur
pasireikš
besaikiu
bū

svečiai iš Šiaurės Amerikos
Gražūs buvo mūsą siekiai,
patiria. Nusikalstamumas yra du pakeliui į vakarietišką eko
milijoną ranką apkabinta Lietuva.
nomikos
ir
laisvės
santvarką.
plačiau diskutuojamas negu
Kur klaida pirmoji padaryta,
Bet
klausimas
kyla,
ar
tai
iš
politika, kuri visiems yra nu
jei po jos - visa eilė.
tikrųjų
pereinamasis
laiko

sibodusi ir beprasmiška. Ap
Kas duris atvėrė išdavystėm?
Argi išpažinta šita nuodėmė?
saugos priemonės — ginklai, tarpis, kuriame Lietuva eina
ANTANAS STANČIKAS
šunys, automobilių aliarmai skaudžiu keliu į sveiką demo
1993 m. gruodis
yra vertingiausi pirkiniai, kratiją? Ar jos nesunaikins
savanaudiškumas,
gobšumas
nes policija niekas nepasiti
ki. Apskritai jaučiaiha, kad ir trumparegiškumas? Atsa BRANGŪS TAUTIEČIAI,»
ji yra korupcijbs paveikta ar kymo neturiu.
Prisimindamas mūsų visų
ba nepajėgi.
Be abejonės, Šiaurės Ame nuostabią šventę — 1989-ųjų
Visi užsieniečiai, su kuriais rikoje lietuviai yra patyrę ir metų Vasario šešioliktosios
susipažinau, patyrė sunkumų nusivylę korupcijos išėstomis minėjimą Toronte, kur man te
— virškinimo, higienos ir dar Lietuvos institucijomis . arba ko garbė būti Lietuvos sąjū
bo srityse. Verslininkai skun lietuviais, norinčiais greit džio deleguotu kalbėtoju, vėl
dėsi, jog veikti lietuviškoje pasipinigauti. Tačiau nepai buvodamas Toronte, vėl ir vėl
mintimis grįždamas į tą vilčių
santvarkoje yra žaisti žaidi sant šių neigiamų reiškinių,
mą, kuriam trūksta taisyklių. ten slypi tauraus charakterio ir vizijų metą, sveikindamas
Korupcija, bandymas išnau žmonės, tauri tauta. Univer Jus, mieli tautiečiai, su Lie Profesorius ir Lietuvos seimo narys
doti vakariečius, mokesčių sitetuose aš sutikau brandžių, tuvos Nepriklausomybės šven
KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS
vengimas, pinigų grobimas šiltų, inteligentiškų studen te, linkiu, kad išsipildytų
prievarta ar tai sėkmingas tų, kuriems pasibaisėtina nau nors dalis tų nepriklausomos
“Vasario 16-ąją aš pavadin
kelias į kapitalizmą? Atrodo, joji turtuolių klasė ir seno Lietuvos vizijų, kurias puo
čiau
siena tarp dviejų pasau
sios
santvarkos
žinovai.
Jie
selėjome tais 1989-aisiais!
kad daug partiečių tik persi
lių:
anoje
pusėje Lietuva sva
parodė
estetikos,
disciplinos
rengė kitokia apranga ir dabar
Iki nepriklausomybės buvo jota, pasišventimo meilėje
ir moralės supratimą aplinko
vadina save verslininkais.
pradėta, čia ji realinė, skaus
je, kurioje mažai yra gerų pa likę dar daugiau kaip metai,
Kaip ši miglota santvarka vyzdžių.
bet mes jau alsavome nepri muose gimusi; ana — skaisti
paveikė lietuvius? Patrioti
klausomybės dvasia, mes visi:
Kokia Lietuvos ateitis? Pri ir Lietuvoje, ir visose pasau idealų ir troškimų šalis, pa
nis lietuvių optimizmas, ku
dangėmis skriejusi, erškėčių
riuo pasaulis gėrėjosi, per klausys nuo jos jaunimo, kuris lio šalyse vieningai darbavo vainiku pasipuošusi...; anos
mane
nuteikė
optimistiškai.
labai trumpą laiką — ketve
mės, rizikavome, tikėjomės.
mylėtojai nieko nuo jos ne
rius metus — tapo savanaudiš Kad tik jaunimas atsispirtų ĮVYKO! Bet kur dingo ta vie troško, jai viską aukavo, — tos
ku pesimizmu. Dabar patrioti tos apgedusios aplinkos įtakai nybė, darnumas, tarpusavio mėgėjų šalininkų yra daugiau,
niai poreiškiai iššaukia tik ir išliktų doras bei discipli meilė? Daug kuo teko nusivil bet jie jau sau reikalauja už
nuobodulį arba pagiežą. Vis nuotas!
ti. Tačiau gal kaltos per gra mokesčio ir šiltos vietelės,
dažniau kalbama apie “senus,
Nėra lengva suprasti, kaip žios vizijos, per didelės viltys.
kai kurie jos simpatija apsi
gerus laikus”, nes eiliniai Lietuvai galima padėti. Ne Juk pasiekta daug, o ypač žmo metę, ją skaudžiai nuvylę nau
žmonės yra nusivylę, nebesu paisant viso patirto nusivyli gaus laisvių ir užsienio poli doja; ana buvo gryna dvasia,
laukia geresnių gyvenimo są mo, yra svarbu neapleisti Lie tikos srityse.
be kūno, čia — dar neišsivys
lygų- Visi turi dirbti kokius tuvos ir ieškoti būdų, kaip iš
tęs kūnas su ydomis; nesinorė
Deja, abiem kojom šlubuoja
nors pašalinius darbus, kad laikyti ryšį su ja. Juk visi esa
tų apsistoti ir laukti, kada ji
ekonomika,
negerėja
materia

suvestų galą su galu, o tie, me vieni kitiems reikalin
lusis žmonių gyvenimas, privi stos kūnu-dvasia, kada pasa
kurie neaiškiu būdu praturtė gi. RSJ
so nusikaltėlių. Nėra abejo kys pasauliui: štai esmi nau
nės, kad neįmanoma visa tai, ja pajėga kūrėja, kada jos dva
o ypač ekonomiką, pakeisti sia sieks plačiau negu jos kū
no sienos. Ar kas tų, kurie
per trumpą laiką. Bet galėtų
būti geriau. Tikėkime! Sutel šiais metais švęs Vasario še
0 F
HOMELAND
kę jėgas įveiksime ir tą slenks šioliktąją, to sulauks? Neži
tį. Lietuva lygiuosis į mažą nau! Aš nesulauksiu.
savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių,
sias Vakarų Europos šalis.
Maironis, 1920.”
reguliari metinė prenumerata - $40.00,
Jūsų
Savo šventinį sveikinimą
Kazimieras
Antanavičius,
rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00
noriu užbaigti didžiojo tau
Lietuvos nepriklausomybės akto
tos poeto Maironio kalba
(JAV-se amerikietiškais)
signataras, LR seimo narys,
1920-ųjų metų Vasario šešio
profesorius, hab. dr.
Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam
liktosios minėjime:
Torontas, 1995 m. vasaris
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

Maironiškas žvilgsnis j dabartinę Lietuvą

ŽIBURIAI

Vardas, pavardė.......................................................................
Adresas ....................................................................................

<

Siunčiu

prenumeratą.............. dol.,

auką............... dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
Tel........................................................... Tel

Dr. Alfonsas Eidintas,

Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir /galiotasis
Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose

Kanadiečio pastabos

Po poros savaičių lankytojui
Lietuvoje
kyla
klausimas:
“Kas čia darosi?” Viena iš la
biausiai miglotų sričių Lietu
voje yra jos ekonomika. Vidu
tinis atlyginimas yra $100 per
mėnesį, tačiau yra daug krau
tuvių, parduodančių vakarie
tiškas prekes vakarietiškomis
kainomis. Dažnas jas perka.
Taip pat Kaune pristatyta
daug didelių naujų namų, o
pridėjus gatvėse nešiojamus
kailinius bei pėsčiųjų nepai
sančius, brangius “Mercedes”

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Nuotr. H. Paulausko

2185 Stavebank Rd., Mississauga ,
Ontario, L5C 1T3, Canada
Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus.
ADMINISTRACIJA

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė,
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos,
reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Musų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę.
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei
Kanadoje šiuo adresu:
TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road,
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

•
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ATKŪRĖ BIRUTIEČIŲ VEIKLĄ

Alytaus moterys, pasikvietusios buvusias birutietes bei da
bartinių karininkų dukras ir
žmonas, atgaivina prieškario
laikotarpio birutiečių tradi
cijas. Kunigaikštienės Birutės
vardas 1994 m. rugsėjo 19 d. bu
vo suteiktas “Geležinio vilko”
brigados atskiram Alytaus bata
lionui. Jam įteikta ir Alytaus
dailiųjų amatų mokyklos at
kurta vėliava.

vė Lietuvai pirmąją lietuvišką
knygą, pirmąjį Biblijos verti
mą į lietuvių kalbą, pirmąją lie
tuvių kalbos gramatiką, pirmąjį
originalų pasaulietinį litera
tūros kūrinį — K. Donelaičio
‘Metus’...” Lietuvoje dabar
yra apie 30.000 evangelikų liu
teronų, turinčių 52 didesnes
ir mažesnes parapijas. Jų di
džioji dalis yra su šventovėmis,
o 20 šventovių dabar atstatomos
arba restauruojamos.

PALAIDOTAS VYSKUPAS

LYDEKA KALĖDOMS

Lietuvos evangelikų liutero
nų vysk. Jonas Viktoras Kalvanas, turėjęs net keturis širdies
priepuolius, mirė š. m. sausio
15 d. Tauragėje. Velionis gimė
1914 m. balandžio 24 d. ūkinin
kų kuršių šeimoje prie Nemunė
lio Radviliškio, dabartiniame
Biržų rajone. Baigęs Biržų vals
tybinę gimnaziją, 1933-36 m. stu
dijavo Vytauto Didžiojo univer
siteto evangelikų teologijos
fakultete. Jį uždarius, studijas
baigė 1939 m. Latvijos univer
siteto evangelikų teologijos fa
kultete licenciato laipsniu. Ve
lionis evangelikų liuteronų ku
nigu buvo ordinuotas 1940 m.
Tauragėje. Ten jis 1976 m. iš
rinktas ir įšventintas vyskupu
— evangelikų liuteronų konsis
torijos pirmininku. Velionis
buvo pašarvotas Martyno Maž
vydo šventovėje ir po iškilmin
gų pamaldų palaidotas Taura
gės kapinėse. Pagrindinį pa
mokslą sakė Latvijos evange
likų liuteronų bendrijos arkiv. Janis Vanagas. Laidotu
vėse dalyvavo evangelikų liu
teronų delegacijos iš Latvijos,
Estijos, Karaliaučiaus krašto,
Vokietijos bei kitų Vakarų vals
tybių — dešimtys diakonų ir ku
nigų. Tarp jų buvo ir iš Vokie
tijos atvykusi lietuvių evange
likų liuteronų atstovė kun. Ta
mara Šmit.

Kupiškio mariomis yra vadi
namas Lėvens upės tvenkinys,
kurio vanduo naudojamas lau
kams drėkinti. Prieš Kalėdas
ant marių ledo laimę poledi
nėje žūklėje nutarė išbandy
ti du kupiškėnai: jaunas tė
vas Algis Dešukas su meškerio
ti išmokytu sūneliu Edgaru.
Staiga berniukas pajuto, kad
ant jo meškerės užkibo didelė
žuvis. Teko skubiai šauktis tė
vo pagalbos. Abiem Dešukam
talkon atskubėjo ir netoli nuo
jų buvę kiti meškeriotojai. Pra
platinus eketę, ant ledo buvo
ištraukta 1,12 m ilgio, 60 cm sto
rio lydeka, svėrusi 14 kg. 920 g.
Nuotrauka liudija, kad lydeka
savo ilgiu yra gerokai aukštes
nė už mažąjį meškeriotoją Ed
garą Dešuką.

DIEVUI IR TĖVYNEI

Laidotuvėse dalyvavo ir lie
tuvių katalikų Telšių vysk. An
tanas Vaičius, taręs atsisvei
kinimo žodį kapinėse. Ištrauką
“Lietuvos aido” skaitytojams
cituoja Antanas Lauraitis: “Mes
amžinai išsaugosim savo širdy
se taurų paveikslą Ganytojo,
mylėjusio Tėvynę ir jo žmones”.
Velionį, 1994 m. balandžio 24
d. sulaukusį amžiaus aštuonias
dešimtmečio, aplankė “Lietu
vos ryto” korespondentė Aušra
Pilaitienė. Š. m. sausio 17 d. lai
doje šis dienraštis cituoja ta
da jai tartus evangelikų liute
ronų vysk. J. V. Kalvano žodžius:
“Mūsų buvimas šiandien — tik
ras stebuklas. Gyvenimas įro
dė, kad Bažnyčia — labai gyvy
bingas organizamas: jai nukirto
galvą, išsukiojo sąnarius, ta
čiau ji vis tiek išleido naujas
atžalas. Išsipildė Kristaus žo
džiai — aš statysiu savo Bažny
čią, ir pragaro vartai jos ne
įveiks. Kristus — statytojas,
lydėjęs savo vaikus į Vakarus,
į Sibirą, į miškus, liko gyvas
ir prikėlė savąją Bažnyčią. (...)
Nežinau, ar dėl neišmanymo, ar
kitais diplomatiniais sumeti
mais mus ilgai vadino vokiečių
Bažnyčia. O juk evangelikai liu
teronai per šimtmečius daug
prisidėjo prie Lietuvos valsty
bės kultūrinio ir dvasinio po
tencialo kūrimo. Būtent jie da

JA Valstybės

Hamiltono M. Valančiaus šeštadieninės mokyklos mokiniai “Silkių Sonatos” spektaklyje. Dalia Vanagaitė, Daiva
Tirilytė, Laura Sullivan, Krista Erickson, Emilija Enskaitytė, Audra Čerškutė, Renata Valaitytė

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$52 - J. Tamulaitis, V. Jokūbai
tis; $50 - K. Radzevičius, K. Vaitkūnas, A. Vadeika, V. Valinčius, A. Lajukas, G. Wade, J. Gruzdas, prof. R.
Mureika, J. Rimšaitė, J. Riauba, B.
Stalioraitis, F. Urbaitis, S. Starkutis, V. Jakubaitis, J. Žadeikis, A.
Rakauskas, V. Vaidotas, E. Čepas, L.
Griškonis, A. Zalagėnas, I. J. Nacevičiai, J. Karosas, dr. K. Ambrazai
tis, O. Dementavičienė, V. Petru
lis, O. Ziminskienė, V. Marcinkevi
čius, V. Kadis, E. Žolpis, V. Sendžikas, G. Paukštys, J. Petrūnas, S. Ba
ras, V. Gudaitis, S. Naginionis, D.
Keršienė, O. Šeduikis, A. Mačiulaitis, P. Radzevičiūtė-Klimas, dr. E.
Zubrys, L. Morkūnas, V. Otto, E. K.
Kazlauskas, M. Obelienius, A. Staknienė, M. Pranaitis, V. Pranaitis, J.
Prišas, J. Staškevičius, E. Žiaušys,
O. Čečkauskas, A. Kazilis, kun. J.
Grabys, J. Vaškela, K. Juknevičius,
R. Liaukonis, J. Stankaitis, L. Skripkutė, J. Dragūnas, B. Stonkus, V.
Zawadskas, J. Zažeckas, V. Vaitkus,
S. Domeika, V. Melnykas, V. Kėžinaitis, S. Kuzmickas, P. Polgrimas,
A. Marais, L. Vaštokas, J. Karaliūnas, N. Liačas, J. Sinkevičius, V.
Naruševičius, J. Statkevičius, K.
Gudinskas, V. Ignaitis, J. Ivanaus
kas, J. Ažubalis, J. Rugys, S. Dabkus, M. Petrulis, J. Grabys, A. Kanapka, K. Bartnikas, J. Misius, R.
Tumpa, P. Kanopa, I. Punkris, S. Vait
kus, J. Didžbalis, A. Gaputis.
I. Kondrotas, K. Gaputis, J. Šeperys, M. Pranys, M. Daukas, V. Kaz
lauskas, B. Bagdonas, P. Jutelis, J.

PERTVARKYS GELEŽINKELIUS

Lietuva nutarė prisijungti
prie 1980 m. gegužės 9 d. suda
rytos Vakarų Europos tarptau
tinės geležinkelių sąjungos,
tvarkančios 36-šių šalių gele
žinkeliais pervežamus krovi
nius ir keleivius. Būdama šios
sąjungos narė, Lietuva kelei
vius ir krovinius į Vakarus ge
ležinkeliais galės vežti tik
dviem kryptim — iš Šeštokų per
Lenkiją ir iš Klaipėdos per Muk
raną, kur vagonai nuvežami kel
to laivu. Visoje Lietuvoje rei
kės pakeisti geležinkelio ried
menų plotį ir jį pritaikyti Va
karų Europos siauresniam stan
dartui. Sovietinės okupacijos
metais Lietuvos geležinkeliuo
se buvo įvestas maskvinės siste
mos riedmenų plotis, didesnis
nei Vakarų Europoje. Persitvar
kymas , užtruks apie vienerius
metus.
KVAILIOJANTI TRADICIJA

Klaipėdoje buvo surengta
pirmoji šventė “Mesk senus ba
tus prieš Naujus metus”. Ją su
organizavo “Sporto visiems”
draugija su Lietuvos jūrų lai
vininkyste. Šventės sumanyto
jas Bronius Vyšniauskas tiki,
kad ji taps metine kvailiojančia tradicija. Mat dabar daug kur
pasaulyje prieš Naujuosius me
tus išmetami seni baldai, rakan
dai ir net drabužiai. Batų meti
mo varžybos, susirinkus treje
tui šimtų dalyvių, įvyko “Žalgi
rio” stadione. Į jas B. Vyšniaus
kas, prisimindamas ekonomiškai
sunkią Lietuvos gyventojų būk
lę, mėtymui prašė atsinešti tik
seniausią apavą. Batų metimo
vyrų varžybas laimėjo R. Markelevičius (36 m 30 cm), moterų L. Janutienė (26 m 30 cm), mergi
nų - E. Smitriūtė (26 m 70 cm).
Tos kvailos šventės dalyviai taip
gi varžėsi bėgime, rankų lenki
me, virvės traukime, cigarečių
ir netgi krepšio su šiukšlėmis
mėtyme.
V.Kst.

DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais
šeštadieniais

MIRĖ JONAS DAINORA. Nusto
jome vieno žymiausių mūsų bend
ruomenės veikėjų. Abu su žmona
daugelį metų darbavosi lietuvy-

ALOYZAS JAKUBAUSKAS bai
gęs Humber College (Packaging
Design/Computer Graphics), dir
ba savo srityje. Tėveliai Elvyra
ir Juozas bei sesuo Marytė, bro
liai Jonas, Kostas, Marijus su
šeimomis linki sėkmės pasirink
toje profesijoje.

Pasaulio lietuvių dainų šventė
Pasaulio lietuvių bendruomenės
valdybos, 1994 Pasaulio lietuvių
dainų šventės apyskaita
PAJAMOS:
1. Registracijos mokesčio per
PLB surinkta ............. $70,320.00
2. Gauta iš Australijos LB
($1347.00 austr.x70498 US). 949.61
3. Kanados LB skirta
plakatams............................ 220.00
4. XY auka.................................. 10.00
5. Banko nuošimčiai už
indėlius ................................ 964.02

*

Iš viso $72,463.63
IŠLAIDOS:
1. Perduota Pasaulio lietuvių
dainų šventės fondui
Lietuvoje ...................... $55,380.00
2. Grąžintas registracijos
mokestis ........................... 4,440.00
3. Nepadengtas čekis
(N S F) ..................................... 240.00
4. Administracinės PLB
išlaidos ............................. 2,497.21
5. Kelionių išlaidos........... 2,302.78
6. Reprezentacinių plakatų
vienetams gamyba
Lietuvoje .......................... 1,595.00
7. Pervesta meninės dalies
komitetui Kanadoje
($6600 kan.x .69 US)......... 4,554.00
8. “Draugo” prenumerata
Lietuvos liaudies
kultūros centrui................ 100.00

9am - 8pm
9am - 4pm

Telefonas (416) 604-2538
Garantuojame greitų, pigų ir patikima
SIUNTINIŲ, IUTOMOB11.1Ų ir US 1)01.EKIU
persiuntimą Jūvų giminėms ir draugams

MUSŲ KAINOS:

Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda
arba

$6,95 plius $10 pristatymas

1 kg

$1.15 plius $10 pristatymas
LIKUTIS

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg

$3.49 plius $10 pristatymas

Iš viso $71,108.99
$1,354.64

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
(Esu “Union Gas"
atstovas)

bus pristatyti Jūsų artimiesiems ir draugams Lietuvoje
iki Šv. VELYKŲ.

Hamilton, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI,
pagerbdami a.a. Igno Varno at
minimą, aukojo: $50 - SLA 72 kuo
pa Hamiltone, Mikalojus Pike;
$25 - J. Pyragius, P. Z. Sakalai,
A. G. Cibai; $20 - V. S. Matukaičiai,
S. P. Daliai, P. Žulys, P. G. Breichmanai, P. S. Kanopai, A. Pintulis,
J. G. Krištolaičiai, dr. V. Kvedaras,
J. E. Bajoraičiai, J. R. Pleiniai,
V. J. Svilai, Z. Čečkauskas, $10 Audra Sakalaitė ir P. M. Šiuliai.
A.a. Marijos Petkevičienės atmi
nimui $20 aukojo^amiltono lietu
vių pensininkų klubas. Balys Gri
nius papildė savo įnašą Kanados
lietuvių fonde, paaukodamas $200.
Kanados lietuvių fondas dėkoja
už aukas. Kor.

St. Catharines, Ontario

WU) J.
2100 Bloor St. W., Suite 6A
Toronto, Ontario M6S 4Y7

Rinkūnas, I. Čiurlys, V. Baliūnas,
B. Kišonas, A. Paškevičius, K. Meš
kauskas, P. Juodvalkis, Z. Girdauskas, E. Abromaitis, B. Barisas, J.
Bėžys, J. Danėnas, F. Jurgutavičius,
J. Kukutis, A. Kernius, V. Kerbelis,
J. Kriaučeliūnas, L. Monstvilas, M.
Mogenis, A. Nugent, J. Barakauskas, A. Stanėnas, J. Bušauskas, J.
Krivaitis, J. Žadeikis, A. Kenstavičius, H. Butkevičius, J. Bubulienė, A. Vaičiūnas, J. Gudavičius, J.
Jakubauskas, A. Langas, J. Lukoševi
čius, A. Remeikis, I. Raškevičius,
P. Skilandžiūnas, V. Sičiūnas, P. Stosius, S. Valickis, P. Volungė, V. Va
laitis, J. Nešukaitis, M. Šakalinis,
K. Stirbys, A. Šetikas, A. Smilgys,
T. Trakymas, S. Zulpa, P. Abromaitis,
S. Jurgelis, E. Pakauskas, K. Sui
ma, A. Lukošiūnienė, V. Anskis, O.
Berentas, P. Jonikas, J. Valaitis,
J. Adomaitis, M. Andriulevičius,
J. Gelažius, J. Ambrizas, P. Barteška, E. Dubininkas, N. Draugelis,
J. Paršelis, L. Stosiūnas, J. Trečio
kas, J. Miškinis, A. Pušinskas, A.
Kužmarskis, L. Balutis, A. Petrašiūnas, A. Skabeikis, J. Sakevičius,
V. Jučas, J. Laimikis, W. Mastis, E.
(Nukelta į 9-tą psl.)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026
1

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

bės labui. Išaugino gražią lietu
višką šeimą. Rūpinosi parapijos
reikalais ir buvo vienas iš tų, ku
rie padėjo Tėvams pranciškonams
įsteigti lietuvių katalikų misiją.
Palaidotas Mississaugoje, Anapi
lio Šv. Jono lietuvių kapinėse.
AMŽINYBĖN IŠKELIAVO PET
RAS ŠUKYS. Irgi pasižymėjęs
lietuvių bendruomenės ir parapi
jos rėmėjas. Vienas geriausių pa
rapijos aukotojų. Lietuvių bend
ruomenės steigimosi metu Petras
Šukys dalyvavo valdyboje. Buvo
labai jautrus visiems lietuvybės
reikalams. Kilme - panevėžietis.
Paliko žmoną Kazimierą. Palaido
tas St. Catharines kapinėse.
MŪSŲ PARAPIJOS KAIMINYSTĖJE esančios Šv. Julijos para
pijos klebonas kun. Fred Colli po
piežiaus pakeltas į vyskupus.
IŠRINKTA NAUJA BENDRUO
MENĖS VALDYBA: Jonas Dervaitis, Virginija Žemaitienė, Algi
mantas Zubrickas ir kt. Pareigoms
dar nepasiskirstė. Naujai valdy
bai bendruomenė labai dėkin
ga, nes be valdybos kaip be ran
kų, o juk svarbu palaikyti ryšį ir
su krašto valdyba, o per ją ir su
Lietuva.
ORGANIZUOJAMA
EKSKUR
SIJA Į MEKSIKĄ. Kelionės po
svetimus kraštus labai maloni ir
neužmirštama pramoga. Mūsų
bendruomenėje yra lietuvių, ku
rie kasmet važiuoja pamatyti pa
saulio.
Šios korespondencijos
autorius baigia paruošti šeštą sa
vo atsiminimų knygą “Nuo Telšių
iki Niagaros”. Kor.

London, Ontario
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS įvyks vasario 26/ sekma
dienį. Iškilmingos Mišios bus lai
komos 11 v.r. Šiluvos Marijos šven
tovėje, o minėjimas salėje prasi
dės tuoj po Mišių.
Minėjimo paskaitininke pakvies
ta Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė,
“Tėviškės žiburių” redaktorė. Me
ninę dalį atliks šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami Ra
sos Kurienės. Visi Londono ir apy
linkės lietuviai yra kviečiami da
lyvauti.
KLB Londono apylinkės valdyba

Sveikiname
ERNESTĄ LENGNIKĄ,
“Talka "lietuvių kredito kooperatyvo steigėją, pirmąjį valdy
bos iždininką ir vedėją, 1995 m. vasario 20 d. švenčiantį

95 metų amžiaus sukaktį,
linkėdami tvirtos sveikatos ir dar ilgus metus savo patirtimi
ir žiniomis tarnauti kooperatyvo bei narių gerovei.

Los Angeles mieste veikianti
Juozo Daumanto vardo šaulių
kuopa jau šešioliktą kartą Šv.
Kazimiero parapijos salėje 1994
m. gruodžio 18 d. surengė bend
ras Kūčias Kalifornijos lietu
viams. Stalus su tradiciniais
patiekalais palaimino ir maldą
sukalbėjo kun. Aloyzas Volskis.
Programai vadovavo šaulių kuo
pos pirm. Kazys Karuža. Jon
kalėdinėmis giesmėmis įsijun
gė muz. Viktoro Ralio vadovau
jamas mišrus oktetas, išjudi
nęs ir kitus Kūčių dalyvius. Poe
tų kalėdinės nuotaikos eilėraš
čius skaitė Los Angeles dramos
sambūrio aktoriai Ema ir Vin
cas Dovydaičiai. Vytauto Šeš
toko pranešimu “Drauge”, opti
mistiškai nusiteikęs J. Dauman
to šaulių kuopos pirm. K. Karu
ža jau yra užsakęs parapijos sa
lę
septynioliktosioms
Kūčioms 1995 m.

Argentina
Kūčių vakarą 1994 m. gruodžio
18 d. surengė Lietuvių centras
Buenos Aires Argentinos sosti
nėje. Vakaronė buvo pradėta
Kalėdoms skirtomis giesmėmis,
kurias atliko Lietuvių centro
moterų choras, vadovaujamas
muz. Hugo Castro, chorui pri
tarusio gitara. Iš Urugvajaus
Montevideo sostinės atvykęs
dr. Alfredas Stanevičius vaka
ronės dalyvius supažindino su
lietuviškų Kūčių tradiciniais
papročiais, juos parodydamas
vaizdajuostės įraše. Kūčių sta
lą palaimino ir dalyvius pa
sveikino su artėjančiomis Ka
lėdomis Aušros Vartų klebonas
kun.
Augustinas
Steigvilas,
MIC. Tada buvo laužomos Kū
čių plotkelės ir riekutės lietu
viškos juodos duonos, dr. A. Sta
nevičiaus atvežtos iš Lietuvos.
Dvylika Kūčioms skirtų patieka
lų buvo paruošusios Lietuvių
centro moterys. Dalyviai jautė
si tarsi viena lietuviška šei
ma, tą vakarą gyvenanti praei
ties prisiminimais ir žvilgs
niais ateitin.
Kalėdų dieną lietuviškas Mi
šias Aušros Vartų šventovėje
atnašavo kun. Antanas Lubickas, MIC. Kalėdines giesmes
giedojo Šv. Cecilijos chorelis.
Mišiose dalyvavo ir lietuviai
žvejai iš Buenos Aires uoste
tebestovinčių sulaikytų Lietu
vos žvejybos laivų “Gargždai”
ir “Sūduva”.

Kun. Edmundas Putrimas, sve
čias iš Kanados Toronto, sau
sio pradžioje aplankė Argen
tinos lietuvių jaunimą. Iš Ar
gentinos jis švyko į kitas di
desnes lietuvių kolonijas tu
rinčias P. Amerikos šalis.

Britanija
Kalėdines Bernelių Mišias
Londono lietuvių Šv. Kazimie
ro šventovėje koncelebravo kle
bonas kun. dr. Jonas Sakevičius,
MIC, ir Londonan švenčių sutik
ti vėl atvažiavęs arkiv. dr. Jo
nas V. Bulaitis, apaštališkasis
nuncijus Pietų Korėjoje ir Mon
golijoje. Susirinkusius Mišių

dalyvius kun. dr. J. Sakevičius,
MIC, pasveikino lietuviškai,
nuncijus arkiv. dr. J. V. Bulai
tis — angliškai. Šventovės cho
ras, kuriam dabar vadovauja
Justas Černis ir Vincentas
O’Brien bendrų pastangų dėka
šį kartą vėl giedojo kalėdi
nes giesmes. Vietiniai Londo
no lietuviai džiaugėsi gausiu
jaunimo skaičiumi, lig šiol ne
matytu. Mat jų didžioji dalis
buvo studentai ir svečiai iš
Lietuvos.
Kalėdines parapijiečių nuotai
kas buvo sudrumstęs net dvigu
bas vagių įsilaužimas į Šv. Kazi
miero parapijos socialinį klubą.
Įsilaužimai įvyko 1994 m. gruo
džio 16-17 ir gruodžio 23-24 die
nų naktimis. Pirmą kartą buvo
padaryta 1.800 svarų nuostolių
išlaužtomis dvejomis sandėlio
durimis, sugadintu lošimo apa
ratu, išsineštomis prekėmis.
Antrą kartą vagys, įsilaužę viršutinėn salėn, nusileido apatinėn pro grindyse išpjautą sky
lę. Nuostolių susilaukta apie
1.200 sterlingų svarų. Klubas
betgi buvo atidarytas Kūčių va
karą ir Kalėdų dieną, nepaisant
padarytų nuostolių.

Italija
Šv. Kazimiero popiežiškoji
lietuvių kolegija Romoje ruo
šiasi švęsti auksinę veiklos su
kaktį. Kolegijos vadovybė ir pir
mieji studentai Romon iš Vo
kietijos atvyko 1945 metų rude
nį. Šią grupę sudarė 23 kunigai
ir 20 klierikų. Tai buvo didelio
organizacinio darbo pradžia.
Oficialų pripažinimą Šv. Kazi
miero popiežiškoji kolegija ga
vo tik 1948 m. gegužės 1 d. Todėl
auksinės sukakties minėjimas
bus dviejų dalių. Šiemet bus
pradėtas ir sekančiais metais
tęsiamas pasiruošimas artėjan
čiai penkiasdešimtmečio su
kakčiai. Didesne iškilme auk
sinė sukaktis bus paminėta tik
1998 m., prisiminant gautą Šv.
Sosto pripažinimą. Iki to laiko
kolegijos auklėtiniai ir rėmė
jai kviečiami talkon į paruošia
muosius darbus. Pirmiausia rei
kia papildyti Šv. Kazimiero po
piežiškosios lietuvių kolegijos
istoriją, išleisti suvenyrinę auk
sinės sukakties knygelę, kurion
bus įjungti sveikintojai ir rė
mėjai su aukomis. Iki auksinės
sukakties reikia atnaujinti ko
legijos biblioteką. Vien tik len
tynoms pertvarkyti reikės pus
šimčio tūkstančių dolerių. Iš
laidos betgi bus didesnės, nesnaujas lentynas bus stengiama
si papildyti ir lituanistiniais
leidiniais, kurių kolegijos bi
blioteka neturėjo. Šiems dar
bams talkins JAV sudaryta Šv.
Kazimiero gvildija (Mrs. Anna
Wargo, 125 S. Morris Street, St.
Clair, PA 17970, U.S.A.). Visus
talkon kviečia Šv. Kazimiero
popiežiškosios lietuvių kolegi
jos rektorius prel. Alg. Bartkus.
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Ilgiausių metų linki -

IREALTY LTD.
lietuvių kredito kooperatyvo “Talka ”
valdyba, kredito, revizijos komitetai ir tarnautojai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose rp a p
Ji

tz

a „ LIETUVIŲ KREDITO
kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125

Member Broker, 38 Hurontario St.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant
tik del informacijos apie
namus, vasarnamius. ■ .
ukius. žemes Wasagos,
Staynerio ir Collmgwoodo apylinkėse kreipki-

tėsi

ChB

.

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

l

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..4.50%
santaupas......................... 3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.
...................'.......................... 2.50%

IMAME UŽ:
PASKOLAS
Asmenines nuo........... 13.50%
nekiln. turto 1 m............. 9.75%

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 7.00%
180 dienų indėlius
7.50%
1 m. term.indėlius ........... 8.00%
2 m. term.indėlius ......... 8.25%
3 m. term.indėlius ......... 8.50%
4 m. term.indėlius ......... 8.75%
5 m. term.indėlius ......... 9.00%
RRSPirRRIF
(Variable) .......................... 3.50%
1 m.ind................................ 8.00%
2 m.ind...... ....................... 8.25%
3 m.ind............... ............... 8.50%
4 m.ind................................ 8.75%
5 m.ind................................ 9.00%

Nemokami čekių ir sąskaitų
apmokėjimai. Nemokama
narių gyvybės drauda
pagal santaupų dydį
iki $2.000 ir asmeninių
paskolų drauda iki
$25.000. Be to, narių
santaupos apdraustos
TALKOS atsargos kapitalu
per 2 mil. dot. ir Kanados
valdžios iki $60,000
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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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.
* Skambinkite dėl mūsų
kubinių dėžių

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Galime siuntinius paimti iš
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 .................................
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai..................
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ..........
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ....................
Fort Erie Danguolė ir Don French........................................

514-366-8259
905-632-4558
905-822-1827
519-773-8007
905-871-1799

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI,
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6
Tel. 905-643-3334
FAX 905-643-8980

Teismas, nepaisantis teisingumo
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Nesibaigianti kova dėl neteisėtai sovietinės valdžios nusavinto namo,
priklausančio sibirinei tremtinei. Tai byla, kurioje
atsispindi sovietiškas suktumas

Jelcinas blogas, kiti dar blogesni

J. MARCINKEVIČIENĖ

Kauno apylinkės teisme š.m.
sausio 17 d. svarstytas Kauno
m. valdybos ieškinys dėl D.
Ščedrin’o išregistravimo iš
neteisėtai nusavinto A. Gar
mutės tėvų namo, iš kurio ji,
keturiolikmetė mergaitė, 1948
m. buvo ištremta į Usolje-Sibirską. Ieškininis valdybos
pareiškimas dėl D. Ščedrin’o,
kaip negyvenančio šio namo
ketvirtame bute daugiau nei
šešis mėnesius, išregistravi
mo pagrįstas trimis valdybos
komisijos patikrinimų aktais
(gyventojų nerasta), pirminiais
liudininkų parodymais, užre
gistruotais tuose aktuose, bei
Panemunės raj. policijos pa
žymomis, kad D. Ščedrin’as ne
gyvena Birutės g. 32-4. Teisė
jas G. Varanavičius atmetė tre
čiuoju asmeniu dalyvaujan
čios A. Garmutės atskirą ieš
kininį pareiškimą dėl jos nuo
savybės teisių į D. Ščedrin’o
butą atstatymo, motyvuodamas
nesumokėtu valstybinės rink
liavos mokesčiu.
Žinant sovietinę gyvenamojo
ploto išsaugojimo praktiką,
fiktyviai priregistruojant negyvenančius asmenis, tik įtarimą gali sukelti tai, kad vos
pilnametystės sulaukęs D.
Ščedrin’as priregistruojamas
ne savo motinos kooperatinia
me bute Ašigalio g. 5-81 (Kal
niečiai), kur augo ir mokėsi,
bet pas išsiskyrusį ir su kita
žmona gyvenantį tėvą Birutės
g. (Panemunė). Tėvui gi mirus,
gyvena tenai vienas, kaip tei
gia pats atsakovas D. Ščedrin’
as. Panašus atvejis ir kitoje
byloje, kur M. Martusevičienė
kažkodėl negyvena su savo mo
tina, priežiūros reikalinga
I gr. invalide, bet gyvena su...
uošve, tiesa, irgi garbaus am
žiaus moterim.
D. Ščedrin’o gynyba nesun
kiai privertė teismą suabejoti
valdybos pateiktais dokumen
tais: kai kurie valdybos komi
sijos tikrinimai buvo atlikti
17.30 v., o D. Ščedrin’o gyny
ba pateikė dokumentus, kad
jo, kaip komercinio kredito
banko
kasininko-ekspeditoriaus, darbo laikas nuo 9 iki
18 v., be to, jis dar dirbąs
koncerne, kur tenka budėti ir
naktimis... Atseit, D. Ščedrin’o
galima nerasti namie niekad,
ir visais atvejais dėl pateisi
namų priežasčių, - tad visi val
dybos tikrinimo aktai negalį
turėti įrodymų galios. Be to,
ir kai kurie valdybos liudinin
kai, anksčiau valdybos komisi
jai liudiję, kad D. Ščedrin’as
Birutės 32-4 negyvena (taip už
fiksuota aktuose), teisme paliu
dijo atvirkščiai. Gyvena... Kaip
susitarę. Ir kas galėtų tai pa
neigti, jei beveik visi liudinin
kai - tai kaimynai, gyvenantys
tame pačiame nusavintame na
me, taigi, atitinkama teismo
baigtimi vienodai suintere
suoti valdybos nuomininkai?.
Teisėjo G. Varanavičiaus
garbei tenka pripažinti, kad
jis sudrausmino gynybą nuo
pseudopatriotinių deklaraci
jų, kaip tai “mes galime di
džiuotis, kad Lietuvoje auga
tokie ąžuolai, kai Dan’as Ščed
rin’as”, tačiau čia pat jis (tei
sėjas) neragavo, kai iš trečio
jo asmens - A. Garmutės, sie
kiančios atstatyti savo pažeis
tas teises į neteisėtai nusavin
tą tėvų namą (teismui pateikta
reabilitacijos pažyma), gynyba
pareikalavo: “Jūs turite su
teikti D. Ščedrin’ui kitą butą”.
Kokiu pagrindu? Kompensaci
ja iš A. Garmutės?! Prie viso
kių absurdų šiandien mes bai
giam priprasti, bet tokių dar
neteko girdėti...
Į gynybos klausimą “O kam
jums reikia to buto, jeigu jūs
gyvenate kooperatiniame bu
te”, A. Garmutė paaiškino, kad
į jį grįžtų gyventi iš Kalining
rado srities jos įdukra su šei
ma (7 asmenų, jų tarpe 2 pir
mos grupės invalidai ir du ma
ži vaikai), po šiai dienai gyve
nanti Rusijoje, nes į Lietuvą
grįžti jie neturi kur. O Kali
ningrado srityje vaikai neturi
lietuviškų mokyklų.
Belieka pridurti, kad ne
teisėtai nusavintas namas (Bi
rutės g. 32) yra įtrauktas į grą
žintinų namų sąrašą 1992 m., o
visų jame įrengtų butų nuo
mininkai parašė pareiškimus
dėl jų privatizavimo... 1993 m.
valdyba, kaip teisių perėmėja
buvusio sovietinio vykdomojo
komiteto, 40 metų neteisėtai

ėmusio nuomos mokestį už vi
sus butus, po šiai dienai ne
žada atsisakyti šios melžiamos
karvutės, tik kiršina nuomi
ninkus su būsimais savinin
kais. Deja, tik toks efektas bu
vo pasiektas šiuo teismu...
Valdybos ieškinį palaikanti,
trečiojo asmens teisėmis daly
vaujanti A. Garmutė pareiškė
neturinti asmeninių pretenzi
jų jos tėvo namo nuominin
kams, tačiau per teismo po
sėdžio pertrauką jai teko iš
klausyti piktų ir absurdiškų
užsipuolimų (“50 metų gyve
nom ir todėl užgyvenom savo
butus!”, “Mes radiatorius su
sidėjom, remontavom, todėl
butai mums priklauso!”, “Kur
buvote iki šiol, kodėl anks
čiau nereikalavot?” ir t.t.).
Savotiškai teisus seimo na
rys, LDDP frakcijos narys J.
Karosas, per Lietuvos televi
ziją aiškinęs, kad teisingu
mas ir teisė - tai du visiškai
skirtingi dalykai. Ir iš tiesų,
nes Lietuvos teismas atmetė
valdybos ieškinį, remdamasis
vien tik suinteresuotų (!) liu
dininkų parodymais, neatsi
žvelgdamas į liudininkų paro
dymų skirtingumus bei polici
jos teigimą, kad D. Ščedrin’as
jame negyvena...
Taigi Lietuvoje teisei dar toli
iki teisingumo. Tad kodėl gi
absoliučioji seimo dauguma
nepasirūpina, kad teisė gintų
teisingumą? Ar ne laikas spręs
ti pagrobto turto grąžinimo
klausimą iš esmės? Juk per 50
metų surinktos nuomos mokes
čių sumos niekur nedingo, jos
buvo investuotos į Lietuvos
pramonės įmones, elektrines,
dujotiekius ir kitą valstybi
nį turtą, iš kurio turėtų būti
skiriami butai gyvenantiems
grąžintinuose namuose nuomi
ninkams. O kol tai bus įgyven
dinta, bent jau nuoma turėtų
būti mokama ne valdybai, o tei
sėtam nekaltai nukentėjusiam
ir reabilituotam namo savi
ninkui, kuriam turi būti grą
žintos teisės realiai, o ne po
pieriuje. Juk jis irgi jau pen
sininkas, neturintis iš ko susi
mokėti už šilumą.

Iš Klaipėdos krašto kilęs Ruandos misijonierius kun. JONAS ŠULCAS su grupele savo auklėtinių prie Vilniaus
televizijos bokšto. Po įvykusių žudynių Ruandoje, nuo kurių pavyko pabėgti, misijonierius prisiglaudė Vokie
tijoje ir planuoja ateities darbus
Nuotr. Alf. Laučkos

Juo mažesnė valstybė, juo didesnis lėktuvas
Atgarsiai apie Lietuvą, lietuvius ir žydus kitataučių spaudoje
Tarpkario meto Kauno uni
versiteto rektoriaus Mykolo
Roemerio giminaitis Andrzej
Romer 1994 m. spalio mėn. pa
keliavęs po Lietuvą, pasidžiau
gęs gražiais vaizdais, gerais
keliais ir neblogais restora
nais Paryžiaus žurnalo “Kul
tūra” 1994 m. gruodžio mėn.
laidoje rašo:
“Žmonėms šiuo metu yra sun
ku. Jie nėra alkani, bet, sumo
kėjus nuomą ir maistą, drabu
žiams, kelionėms ir kitiems
malonumams mažai lieka. Dar
labiau juos erzina jų spaudos
pranešimai, kad prezidentas
savo užsienio kelionėms JAVse perka Executive Jetstar
lėktuvą. (Lietuva yra per ma
ža, kad tokiu lėktuvu galima
būtų kur nors skristi). (...)
Lietuvos seimo nariai pri
ėmė įstatymą, kad kiekvienam
jų priklauso automobilis ’Volks
wagen Golf. Tai dar būtų ga
lima suvirškinti, bet buvo nu
spręsta, kad tie automobiliai
turi turėti specialius regist
racijos numerius, ir todėl Dai
lės institute buvo užsakytas

tų registracijos lentelių pro
jektas, kuris kainavo gerus
tūkstančius dolerių. Gerai,
kad spauda yra laisva, kuri
viską smulkmeniškai aprašo.
Eina kova dėl kėdžių ir fo
telių. Žmonės yra skiriami pa
reigoms ne pagal jų tinkamu
mą, bet pagal partinę priklau
somybę ir pažintis.
Anglai pastebėjo, kad juo
kraštas yra vargingesnis, juo
didesniu lėktuvu atskrenda
jo prezidentas prašyti finan
sinės pagalbos.
Nedėkingi lietuviai?
Niujorke rusų kalba leidžia
mas dienraštis “Novoje Ruskoje slovo” 1994 m. gruodžio
13 d. laidoje išspausdino Juo
zo Vasiliausko straipsnį “Ne
dėkingi lietuviai?” Straipsnio
autorius rašo, kad rusų spau
da prikaišioja baltiečiams ne
dėkingumą dėl jų išvadavimo,
o eilinio piliečio standartinis
posakis yra toks: “Mes juos,
pašlemėkus, išvadavome, o jie,
žiūrėk, ką išdarinėja - dar per
mažai juos sfnaugė!” Į tai J. V.
atsako:

“Visų pirma pasakykime ke
lis žodžius apie ’išvadavimą’.
1944 m. po vokiečių išvarymo
Lietuva gavo ’šlovingo’ Lavrentijaus Pavlovičiaus (Berijos) NKVD divizijas. Jeigu Hit
leris naikino tik žydus ir ma
žą dalį vietinių gyventojų, kuri
jo gaujoms rodė tikrą pasiprie
šinimą, tai Stalino režimas šu
kavo visus tuos, kurie per ne
apdairumą, sakysim, tarnavo
buvusios Lietuvos valstybinia
me aparate, turėjo kelias kar
ves, nenorėjo eiti į kolchozą,
kurio namas patiko kaimynui skundikui, kurie klausėsi to
meto prieš hitlerininkus nu
kreiptos sąjungininkų koalici
jos ‘priešų’ radijo ir pan. Čiu
po netgi tą, kuris veikė pagal
’partijos liniją’, bet buvo per
bukas, kad susigaudytų jos
zigzaguose. (...)
Šiaip ar taip, bet sovietų režimas ir viskas, kas su juo surišta, gimė Rusijoje. Ir nors
tai ne rusų tautos kaltė bet jos
nelaimė, tačiau kitiems dėl to
nėra lengviau”.

Pokalbiai su rašytojais
Pokalbyje su “Žycie Warszawy” korespondentu (1994 m.
gruodžio 17-18 d.) Grigorijus
Kanovičius, paklaustas kas
Lietuvoje žmones skyrė, - at
sakė: “Turbūt religija. Mūsų
vietovėje (Jonavoje) religiniai
skirtumai vienok nebuvo jo
kių konfliktų priežastimi. Ma
no ankstyviausios jaunystės
metu rabinas ir lietuvis kuni
gas, abu aistringi meškerioto
jai, kartu eidavo žuvauti. Mies
to gyventojai skubėjo iš pas
kos prie upės kranto stebėti
kaip jiems sekasi. Tuo tarpu
rabinas ir kunigas kalbėjosi
apie tai, kaip sušvelninti ko
kio nors konflikto grėsmę. Tai
buvo pavyzdys, ką galima dary
ti bendram labui. Nereikia
vis dėlto įsivaizduoti, kad tai
buvo arkadiškas pasaulis, bet
buvo jame noras gyventi to
kiu būdu, kuris nepadarytų
esminės žalos”.
io 1940 m. Švietimo ininisterio K. JOKANTO gimtinė - Valiukiškio vienkiemis
Buvusio
Kalbėdamas apie savo apy
jone. Nors čia gyvenusius ministerio gimines ištrėmė j Sibirą, bet sodyba išliko. Čia dabar gyvena ministerio
dukterėčia, buvusi tremtinė. Tai, kaip reta, autentiška ūkininkų sodyba
Nuotr. H. Paulausko sakų veikėjų polinkį į komu-

NORDLAND EXPRESS
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 sekmadienįskambinti 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
1-800-665-2781
403, 604

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
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi
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Likiminės reikšmės turin taip dėstė Maskvos istorikas
tieji pasaulinio masto gyveni Dimitrij Schucharin. Ji esan
mo įvykiai bandomi šiandieną ti giliai suskilusi ir nepajė
aiškinti žymiausių spaudos gi veikti. Jis paminėjo tris
darbuotojų,
kurių
aštrus grupes.
žvilgsnis vis daugiau ir dau
Pirmiausia minėtina viena
giau krypsta į Kremlių. Jų gan
logiški aiškinimai esmėje ne didelė fundamentalistų srovė,
siskiria, tik gal kai kurie niu kuri veda į teokratiją su di
ansai išryškinami vienų dau deliais vienuolynais, ypač
giau, kitų mažiau. Išvadoje šiaurės vakaruose. St. Peter
burgo metropolitas, ortodok
susidarė štai koks vaizdas.
sų
brolybės ir krikščionių at
Dabartiniu metu yra aki
vaizdus viso pasaulio susirū gimimo grupės yra svarbiausi
pinimas Rusijos tarpusavio tos linijos šalininkai, nusi
sluoksnių kova, kuri iš tikrųjų statę prieš demokratinius už
yra likiminė kova dėl Europos mojus. Ši ortodoksų dalis sva
ateities. Ką 1917 metų revoliu joja apie naują monarchiją
cija nuslopino, dabar vėl išky Petro Didžiojo pavyzdžiu, Aula į paviršių. Kaip po senos toritetinis nacionalizmas yra
feodalinės sistemos žlugimo, jų politinis atitikmuo.
dabar vėl gali nauja, moderni
Antroji ortodoksų grupė yra
valstybė išvysti šviesą, Taip taip pat priešinga Vakarų įta
galima šiuo metu bent spė- kai, teologiškai fundamenta
lioti.
listiška ir nacionalistinė, po
litiškai tvirtai nenusistačiupasiKomunizmas, kuris su
didžiavimu save laikė istori si. Ji nesiriboja nei monarchi
nio vyksmo avangardu, buvo ja, nei autokratija. Šios gru
iš tikrųjų savyje reakcionie pės religiniai polinkiai yra
riškas, nes jis senas autokra giliai įsišakniję Rytų misti
tines kilmingųjų struktūrines nėje tradicijoje ir todėl pajėgas perkėlė į partiją. Giliau šauliui svetimi, dialogui užsia Rusijos problema yra ta, dari.
kad ji neturi viduriniosios
Trečiąją grupę sudaro maklasės, reikalingos demokra žuma, nors jai ir priklauso ke
tiniam procesui. Lew Kope- letas įtakingų hierarchų —
lew, paklaustas, ką mano apie net ir dabartinis Maskvos pa
dabartinę Rusijos padėtį, at triarchas prie jų linksta. Jie
sakė: “Jelcinas yra blogas, siekia riboto modernėjimo Or
bet antijelcinistai dar blo todoksų Bendrijoje, tačiau pa
gesni”. Viskas taip turėjo sisako už demokratiją ir už
įvykti, nes ši naujoji sistema naująją Rusiją. Tai rodo jų
yra taip pat supuvusi, kaip ir susidomėjimas ortodoksų pa
ankstyvesnioji. Vis dar nėra tirtimi laisvajame pasauly
demokratijos. Tiesa, yra daug je (pvz. ortodoksai Ameriko
gerų, garbingų, nuoširdžių ir je) ir yra atviri ekumenizmui.
drąsių demokratų, bet vis dar
Kaip Rusija toliau skleisis
nėra demokratinės sistemos. ir kaip ilgai užtruks iki ga
Tauta kenčia didelį vargą — lėsime laisviau atsikvėpti?
1992 m. infliacija pakilo iki Tarp komunistinės nomenkla
1300%. Vadinamoji korupcija tūros, kliudančios, lyg pikto
sunaikina visus gerus bandy smiltys, normalų demokratinį
mus. Kraštas pūva nuo galvos procesą ir romantinės-religižemyn. Pasveikti gali, jei bus nės nacionalistinės demokra
padedama plačiosioms ma tijos,
besireiškiantis
prosėms ramiai dirbti ir laisvai veržis į laisvėjimą bei gero
prekiauti.
vę yra labai sunkus. Tauta ir
Kokios reikšmės turi Orto toliau kenčia neturtą, vargą.
doksų Bendrija tame moder Nuo “glasnost” ir “perestroinėjimo procese? Vienoje pa kos” iki šiol dar labai mažai
skaitoje Austrijos Vienoje, gero patyrė. K.V.Sk.

Pavyzdžiais gali būti Conrad
nizmą, rašytojas pareiškė:
“Iš tiesų įvyko dvasinis šio ir Nabokov (lenkas ir rusas,
pasaulio smukimas. Singer rašę apysakas angly kalba,
(Isaak Bashevis) sakė, kad žy J.B.). Brodzki dabar rašo ru
dai padarė visas klaidas, ko siškai ir angliškai, bet eilė
kias tik galėjo padaryti. Ne raščiai, rašyti rusiškai, mano
žinau apie kokias klaidas jis manymu, yra jam pavykę žy
galvojo. Manau, kad jų klaida miai geriau. Milašius turbūt
buvo dalyvauti revoliuciniame niekad nerašė kita kalba, o tik
ir komunistiniame judėjime. lenkiškai. Aš esmėje rašau tik
Tai buvo ne visų žydų klaida, lietuviškai. Tai labai mažina
bet tam tikros jų dalies, taip skaitytojų skaičių, bet, iš ki
pat gabių žmonių, kurių ener tos pusės, nelabai jų ieškau.
gija ir talentas galėjo būti nu Štai pavyzdys iš lietuvių lite
kreiptas kitur”.
ratūros: Jurgis Baltrušaitis
Toronto lenkų dienraštis buvo simbolistas ir kaip toks
“Gazeta” š.m. sausio mėn. li pradėjo rašyti rusiškai. Išlei
teratūros priede išspausdino do rusų kalba kelias knygas ir
pokalbį su Tomu Venclova, ku priklausė glaudžiam vyraujan
ris paklaustas, ar gali poetas čių rusų simbolistų rateliui,
kurti tik gimtąja savo kalba, gerai juos pažinojo, su jais
atsakė:
draugavo, o gyvenimo pabaigo
“Dauguma pavyzdžių rodo, je ėmė rašyti lietuviškai. Žo
kad tai geriausiai pavyksta džiu, pirmąja, gimtąja savo kal
gimtąja kalba, ypač poezijo ba jam žymiai geriau sekėsi ne
je; su proza gali būti kitaip. gu rusiškai”. J.B.

Nurimk, sesut, gana raudoti,
Nušluostyk ašaras gailias.
Praeis skausmų laikai kraujuoti,
Gyvensim mes dienas dailias.

.s vilkinami:
lietuvių tautą su Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo
metų
sukaktimi

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.
Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 6 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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Šviesa spindi tamsoje
Evangelinė kelionė po Lietuvą su amerikiečiu - Atsinaujinimo
tarnybos misijonieriumi • Jaudinantys momentai

VINCAS KOLYČIUS
Šv. Jono Evangelijos pra
džioje skaitome: “Šviesa spin
di tamsoje, bet tamsa jos neuž
gožė” (Jn 1,3). Panašios mintys
vis kyla sugrįžus iš Lietuvos,
kur tiek daug vargo, nevilties
ir tamsos. Tačiau yra nemažai
šviesių spindulių, kurių jokia
tamsa negali nustelbti.
1994 m. turėjau laimės du
kartus
lankytis
Lietuvoje
evangelizaciniais tikslais. Pir
moji kelionė buvo gegužės pa
baigoje ir birželio pradžioje.
Tos kelionės įspūdžius ir
evangelizaciją Lietuvos karuomenei jau dalinausi anks
čiau su “TŽ” skaitytojais.
Gruodžio mėn., prieš pat Ka
lėdas, vėl pasitaikė proga
vykti į Lietuvą kartu su ame
rikiečiu Peter Williamson’u,
kuris priklauso “Renewal Ministries”, Ann Arbor, Mičiga
no valstijoje.

Lietuvių batalionai kovėsi su sovietų kariuomene
Prieš 50 metų naujai sudaryti kariniai lietuvių daliniai Žemaitijoje ryžosi ginklu pasipriešinti Lietuvą
okupuojančiai Sovietų Sąjungos kariuomenei. Apie tai buvo ilgai tylėta

DR. VLADAS KAZLAUSKAS,
Vilnius
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kas ta Atsinaujinimo tarnyba?

pragarišką kančių stovyklą ir
kentėti su jais.
Kun. DI LEONI kalbėjo apie
jaunuolį Algimantą, kuris vi
sus žavėjo savo angelišku geru
mu. Ar ne šių ir kitų brolių bei
seserų aukos ir kraujo dėka
šiandien maloniai akį glosto
Lietuvos trispalvė ir Vytis,
kai Laisvės angelas sutraukė
vergijos pančius!”

Tauta stipri ne vien tik gyvai
siais, bet taip pat ir išėjusiais,
kurie gyveno gėriui, laisvei,
grožiui.
Rūpintojėlių žemė Lietuva
tiek metų buvo palinkusi po
sovietų okupacijos kryžiumi,
bet, ačiū Dievui, nežuvo, liko
Prie buvusio štabo
joje gyva laisvės dvasia. Ta
Pasibaigus pamaldoms Se
laisvės dvasia, kaip pirmųjų
Sekminių vėjo dvelkimas, ne- dos šventovėje, kariuomenės
užpučiama doroje, neparduo daliniai, šauliai ir gausūs bū
toje širdyje. Šių dienų socio riai gyventojų patraukė į Pliuklogai sako, kad tauta gyvybės šės dvarą, kuriame 1944 m. liesemiasi ne tik iš gyvųjų, bet pos-spalio mėn. buvo Tėvynės
ir iš mirusių. Yra tikra, kad apsaugos rinktinės formavi
daug mirusių, kurie savo idea mosi lopšys ir vadovybės šta
lais, darbais ir nuopelnais mus bas. Iš čia suformuoti daliniai
veikia labiau, negu gyvieji. buvo siunčiami į frontą prie
Prancūzų filosofas AUGUST Ventos, Virvytės ir kitas ko
COMTE yra pasakęs: “Mirusie vos sritis. Čia išsirikiavo ka
ji valdo gyvuosius”. Laimingi riuomenės daliniai, šauliai,
ir mirusieji, kuriuos prisime Tėvynės apsaugos rinktinės
savanoriai. Prie dvaro rūmų
na gyvieji.
Gali žūti tautos didvyriai, kolonos buvo pritvirtinta len
bet negali pralaimėti tiesa ta, kurioje iškalti žodžiai: “Šiuo
bei teisingumas, kurios tiek se rūmuose 1944 m. liepos 28metų naikino komunizmo pa spaįįo 7 dieną buvo Tėvynės
baisa. Tad ir šiandien norė apsaugos rinktinės štabas”.
čiau prikelti iš kapo visus ko
Grojant Kretingos šaulių pu
vojusius, kentėjusius už Lie čiamųjų orkestrui Lietuvos
tuvos laisvę, kad jie nors va himną, į stiebą, ant kurio prieš
landėlę būtų gyvi mūsų širdy 50 metų plevėsavo Lietuvos vė
se, atgaivinti prisiminimu, liava, vėl pakilo trispalvė. Ją
pagarba ir meile.
iškėlė buvę Tėvynės apsaugos
Taip pat šiandien pro mūsų rinktinės savanoriai - I bata
akis praeina mirę tremtiniai, liono kariai: Bronius Vaške
kaliniai, partizanai, paguldę lis, dabartinis Kauno Vytauto
galvas už Lietuvos laisvę, ku Didžiojo universiteto rekto
rių kūnai išniekinti gulėjo tur rius, buvęs “Vanagų” ir TA
gų aikštėse. Praeina kentėję rinktinės savanoris Adolfas
badą, šaltį koncentracijos sto Kikilas ir savanoris Juozas
vyklose,
Sibiro
platybėse, Radvilas.
kankinti kalėjimų rūsiuose,
tardymų kamerose, žuvę bei
Aidint saliutui, paminklinę
palaidoti ‘be kaimynų, drau lentą atidengė buvęs I bata
gų ir be akmenį pravirkdan- liono 2 kuopos savanoris Vin
cas Seibutis ir II bataliono
čios giesmės’“.
savanoris, gyvenantis Kanado
Kad stiprėtame
je, K. Šarapnickas. Kalbas pa
Tačiau skaudžius ir liūdnus sakė išeivijos lietuvių šaulių
įvykius išgyvename ne tam, vadas Mykolas Abarius ir Lie
kad verktume ir ar daugiau tuvos šaulių sąjungos vadas
didintume skausmą, bet kad Rimvydas Mintautas. Rezis
semtumės stiprybės ateičiai, tencijos kovotojų vardu Tėvy
kad jaunoji mūsų tautos kar nės apsaugos rinktinės sava
ta gyventų tais idealais, dėl norius sveikino buvęs Lietu
kurių gyveno, kovojo ir mirė vos laisvės kovų sąjūdžio vy
mūsų broliai, tėvai ir prose riausiojo vado J. Žemaičio ad
neliai,-sakė pamokslininkas.- jutantas Viktoras Šniuolis.
Ir mūsų kiekvieno šventa pa
Sveikinimai raštu
reiga įmūryti į Tėvynės pama
tus nors vieną akmenėlį, kad
Skirtus Tėvynės apsaugos
ji visada būtų tvirta. Mūsų pa rinktinės savanoriams sveiki
reiga perduoti jaunajai kartai nimus nuo buvusio rinktinės
tas vertybes, kurias mes perė specialios paskirties karinin
mėme iš savo tėvų ir protėvių, ko Vinco Tamošiūno ir karo
būtent tikėjimą, dorą, artimo mokyklos kursanto Broniaus
meilę. Ir sunkiausiose valan Juodelio perskaitė buvęs kur
dose mūsų tautiečiai nepalū santas Zigmas Medineckas.
žo, juos stiprino ir guodė Kris
Br. Juodelis rašė: “Šiuose
tus ir Švč. M. Marija. Jei šian pulkuose ir aš turėjau daly
dien skamba Nemuno šalyje vauti. Taip pat dalyvavau gen.
lietuviškas žodis, lietuviška Plechavičiaus rinktinės karo
giesmė, ačiū tarkime mūsų mo mokykloje, pirmoje kuopoje,
tinoms ir tėvams, kurie suklu Marijampolėje. Deja, likimo
pę prie Kristaus kryžiaus, sė žvaigždė mano kelius pasuko
mėsi jėgų pakelti sunkią gy kita linkme, ką aprašiau sa
venimo naštą, ištvėrė sunkią vo prisiminimuose “Kelionė į
sias baudžiavas, rekrūtus, ru nežinią’. Ta kelionė dar tebe
sų caro baudžiavą bei Stalino sitęsia ... Kartu su Jumis len
vergiją.
kiu galvą ir meldžiu Aukščiau
Prisiminkime italo kunigo siąjį
palaimos
žuvusiems
ZAVATO pasakojimą apie jo draugams. Sveikinu Jus išliku
susitikimus su mūsų tremti sius ir sulaukusius laisvos, ne
niais Karagandoje. Jis su aša priklausomos Lietuvos. Žvel
romis akyse kalbėjo apie lie giant iš Dėdės Šamo žemės ir
tuvius jaunuolius moksleivius aplankius Tėvynę jau 15 kartų
iš Kauno, kurie grįžę iš dar nuo 1968 metų, man atrodo,
bo, nors mirtinai nuvargę, kad tą atgautą brangią laisvės
prieš eidami poilsio, visada saulę dengia sunkus, tamsus
sukalbėdavo Rožinį už Lietuvą.
debesis. SPROGDINKITE TĄ
— Jų tikėjimas, jų kilnumas DEBESĮ! Vykite jį šalin iš mė
buvo toks, - sakė italas kuni lynos tėviškės padangės! Gal
gas, - kad aš jų taip ilgiuos, ne su tais ginklais, kaip prieš
rodos, norėčiau grįžti į aną 50 metų prie Sedos, Barstyčių

ir Pliukšės dvaro. Mūsų žygis
dar neužbaigtas!”

PLB pirmininko žodis
Sveikinimą buvusio Tėvy
nės apsaugos rinktinės žvalgų
kuopos vado — dabartinio Pa
saulio lietuvių bendruomenės
valdybos pirmininko Broniaus
Nainio perskaitė buvęs Ple
chavičiaus štabo karininkas
Martinkus. Jis rašė:
(Bus daugiau)

sesuo ELENA LEGECKIENĖ Se
dos kautynių minėjime Pliukšės
dvare tarusi žodį kariams

Minėtasis amerikietis P.
Williamson Lietuvoje lankėsi
jau trečią kartą. Jis yra 43 me
tų amžiaus, turi teologijos ma
gistro laipsnį ir ruošiasi dok
toratui. Pamilo Lietuvą ir gal
voja ten vykti net vieneriems
metams.
Atsinaujinimo tarnyba buvo
įsteigta evangelisto ir dau
gelio knygų autoriaus Ralph
Martin. Tos tarnybos misijų
direktorius yra jaunas vyras
Peter Herbeck, taip pat tris
kartus buvęs Lietuvoje ir š. m.
sausio 26 d. vėl, kartu su ame
rikiečiu, specialių kariuome
nės dalių kapitonu, išvyko Lie
tuvon. Jų tikslas — vėl kalbėti
kariuomenei apie Dievą ir
dvasinį atsinaujinimą. 1993 m.
Atsinaujinimo tarnybos ini
ciatyva Lietuvoje įvyko trys
“FIRE” sąskrydžiai Klaipėdo
je, Vilniuje ir Kaune. Juose
dalyvavo tūkstančiai žmonių,
siekiančių šviesos — dvasinio
atsinaujinimo. Po to buvo
įsteigtas Katalikų evangeli
zacijos centras Kaune, kuria
me pilną laiką dirba trys tar
nautojai. Jiems algas moka ta
pati atsinaujinimo tarnyba
JAV-se.
Tos tarnybos (“Renewal Mi
nistries”) įsteigėjas Ralph
Martin JAV-se turi savaitinę
televizijos programą, kurioje
jau daug kartų buvo kalbama

apie dvasinį Lietuvos atsinau
jinimą, rodomi vaizdai iš
“FIRE” sąskrydžių ir 1994 m.
Sekminių evangelizacinės ke
lionės. Ta programa Kanadoje
matoma sekmadieniais 7.30
v.v. “Vision” kanale.
Žiburėliai Vilniuje

Aišku, šviesių žiburėlių Lie
tuvoje yra daug daugiau, bet
aš noriu paminėti tiktai tuos,
kuriuos matėme ir aplankėme.
Tik atvykusius į Vilnių mus
pasitiko “Gyvųjų akmenų” iš
Kauno atstovai. Nuvykom į Šv.
Jono šventovę, kuri yra Vil
niaus universiteto žinioje.
Buvo antradienis. 5 v.p.p. da
lyvavome Mišiose, kurias at
našavo kun. Eitvydas Merkys.
Didesnė dalyvių dalis buvo
jaunimas. Kun. Merkys dar ga
na jaunas kunigas, yra tos pa
rapijos dvasia ir šulas. Duok,
Dieve, kad tokių kunigų Lietu
voje būtų daugiau.
Po Mišių kun. E. Merkys mus
pakvietė į diskusinį Šv. Rašto
būrelį, kuriame dalyvavo apie
30 asmenų, norinčių gilintis į
Šv. Raštą. Po to, 7 v., susirin
ko charizmatinė maldos gru
pė, ir mes kartu su jais meldė
mės bei dalinomės savo paty
rimais. Tą patį vakarą, apie
vidurnaktį, atvykom į Kauną.
Į Vilnių teko dar sugrįžti
antrą kartą. Kun. E. Merkys
buvo sukvietęs įvairių būre
lių vadovus, su kuriais pra
leidom visą vakarą. Susirinko
daugiausia jaunimas ir pora
seminaristų iš Vilniaus kuni
gų seminarijos. Toje švento
vėje vyksta gyvas judėjimas:
sekmadieniais 3 v.p.p. atna
šaujamos ilgos ir džiugios Mi
šios, kuriose yra laiko pašlo
vinti Viešpatį; šeštadieniais
jaunimas
renkasi
mokytis
giesmių ir skaityti Šv. Rašto.
Jei kas nori tylos, ateina tre
čiadieniais Švč. Sakramento
adoracijai; kam labai prie šir
dies Taize, renkasi penktadie
niais Kryžiaus pagerbimo pa
maldoms. Viena jaunimo gru
pelė renkasi ketvirtadieniais
į “rimtas” Mišias, kurių metu
gieda senovines lietuviškas
giesmes, o po to — diskusijos
arba paskaitos tikėjimo temo
mis. Yra ir pora Gyvojo roži
nio būrelių po 15 asmenų.
Taigi šviesių žiburėlių ne
mažai, ir aplink siaučianti
tamsa jų neužgoš. Besikalbant

Tėvynės apsaugos rinktinės savanorius sveikina buvęs Vietinės rinktinės Panevėžio bataliono kuopos vadas
majoras PRANAS NARINKEVIČIUS
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Latviją
Estiją
Ukrainą
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*Yra tam tikrų apribojimų
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standartiniai maisto siuntiniai
Pinigų pervedimas______ ____

E

♦ Pirmą dėžę gausite nemokamai
♦Priimami įvairaus dydžio siuntiniai - skambinkite sužinoti kainas

♦ Gyvenantys už Toronto siuntinius į mūsų įstaigą
siųskite per UPS arba CANPAR
♦ Skambinkite dabar sužinoti mūsų mėnesinius tvarkaraščius
♦ Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100
* Ši kaina negalioja komerciniams siuntiniams ir
ir siuntiniams virš 60 kg.
______

Tel.: 416 531-3002
72 Howard Park Avę.

(prie Roncesvalles g-vės) Toronto,

Ont. M6R 1V6

labdaros organizacijos "Kirche in Not” žiniaraštyje “Mirror” 1995 m. 1 nr. Ši
tarptautinė organizacija šelpia seminariją, kurioje mokosi apie 70 klierikų

Nuvyto vos išsiskleidęs žiedas
Prisimenant jauną ANTANĄ KULB[, mirusį Bostone
1994 m. rugsėjo 27 d. Bostone
mirė a.a. Antanas Kulbis. Jam
buvo 32 metai.
Antanas baigė Cardinal Spell
man gimnaziją Brocktone. Pro
vidence kolegijoje gavo preky
bos bakalauro laipsnį, o Bosto
no universitete filmavimo meno
magistro laipsnį. Filmų kūrime
išsiliejo Antano gabumai: jo kū
rybingumas, vaizduotės gilumas,
didelis organizuotumas ir suge
bėjimas patraukti daugelį žmo
nių, juos uždegti savo idėja, įgyti
jų pasitikėjimą. Tai gerai atsi
spindėjo trumpametražinio filmo
“Geležinis vilkas” kūrime. Masi
nėse to filmo scenose reikėjo daug
žmonių. Antano pašaukti į “Ne
ringos” stovyklavietę, kur vyko
filmavimas, sulėkė ne tik jo visi
stovyklų draugai, bet ir daugelis
iš Bostono lietuvių bendruome
nės. Filmas buvo gerai įvertin
tas ir laimėjo prizą (Student
Academy
Regional
Finalist
Award).
Ir kiti jo sukurti darbai susi
laukė pripažinimo. Filmas “Wel
come to Our Team” 1987 m. laimė
jo “Witcom Merit” prizą už geriau
sią industrinį filmą. Tais pačiais
metais jo sukurta reklama “Chevy
Monster” laimėjo “Tely” prizą už
geriausią automobilio reklamą.

paaiškėjo, kad visoje toje veik
loje trūksta vienos krypties,
ryšių palaikymo vienų su ki
tais ir prityrusių, dvasiškai
subrendusių vadovų. Visa lai
mė, kad ten yra kun. E. Merkys.
Teko aplankyti ir kun. Ginta
rą Grušą, Lietuvos vyskupų
konferencijos sekretorių, apie
kurį Šv. Mikalojaus parapijo
je irgi spiečiasi nemažai jau
nimo. Jis irgi yra didelis įna
šas dvasiniam Lietuvos atgi
mimui.
Kaunas-Jonava-Marijampolė

Pagrindinė mūsų būstinė
buvo Kaune, nes lankydami
kitas vietoves vis grįždavom
į Kauną. Mus vežiojo jaunas,
23 m. “Gyvųjų akmenų” vyru
kas, pas kurio mamą mes bu
vom apsistoję. Šeima išsisky
rusi, jo tėvas jau yra sukūręs
kitą šeimą. Gyvena dviese su
mama. Įdomi jo atsivertimo
istorija.
Jis buvo įsijungęs į “rock”
muzikantų grupę ir pasidarė
satanistas — velnio garbinto
jas. Nešiojo įvairius satanistų ženklus ant savo odinio
švarko ir buvo visiems pilnas
neapykantos. Kartą jis atėmė
iš vienos moters Šv. Raštą ir
pasidėjo savo kambaryje. Vie
ną vakarą, parėjęs namo, nusi
ėmė iškraipytą velnio kryžių
ir pradėjo juo badyti Šv. Raš
tą. Tuo metu jis išgirdo savo
širdyje balsą: “Jeigu tu pa
skaitysi šią knygą, tavo gyve
nimas pasikeis”. Tada jis atsi
vertė Mato Evangelijos pra
džią, kurioje surašyti vien sun
kiai ištariami vardai, Jėzaus
kilmės knyga; perskaitė pir
mąjį skyrių ir po žodžių: “gi
mė Jėzus, vadinamas Kristumi-Mesiju” pajuto nuostabų
pasikeitimą; pradėjo bjaurė
tis visais satanistų ženklais,
juos nuplėšė nuo savo drabu
žių, pradėjo skaityti Šv. Raš
tą toliau ir nuo to laiko prasi
dėjo naujas gyvenimas. Tai at
sitiko prieš dvejus metus. Pra
ėjusią vasarą buvo išvykęs mė
nesiui į tarptautinę evangeli
zacijos mokyklą Lenkijoje ir
dabar yra uolus katalikas —
evangelizuoja jaunimą.
(Bus daugiau)

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).

A. a. ANTANAS KULBIS
Po Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo Antanas ne kartą lan
kėsi Lietuvoje. Daugelį kartų jis
važiavo kaip “Lithuanian Child
ren’s Relief’ atstovas, kad pa
žiūrėtų, kaip dalinamas maistas
ir vaistai prieglaudose. Iš čia
gimė jo dokumentinis filmas “Vil
tis”, jautriai ir su dideliu susi
rūpinimu pasakojantis apie naš
laičių gyvenimą prieglaudose,
buvusioje “tarybinėje” Lietuvo
je. Taip pat jis sukūrė filmuką
apie pačią “Lithuanian Child
ren’s Relief’ organizaciją.
1994 m. jo nuotraukos apie Lie
tuvą buvo atspausdintos žurna
lo “Newsweek” tarptautiniam
priede: “Lietuva — atgimimas
ir laimėjimai”.
Antanas priklausė Lietuvių
skautų sąjungai, ateitininkų or
ganizacijai, Bostono tautinių šo
kių grupei “Sambūris” ir etnogra
finiam ansambliui “Sodauto”.
Vasarą aš su juo kalbėjau “Ne
ringos” stovyklavietėje Vermonte. Sakiau — labai džiaugiuosi,
jog jis vadovaus 5 berniukų na
meliui, kuriame bus ir mano sū
nus. Žinau, kad daugeliui berniu
kų Antanas buvo pavyzdys: atle
tiškas, mėgstantis sportą, draus
mingas, turintis didelę vaizduo
tę, puikiai grojantis gitara ...
Tėvams imponavo dar kiti charak
terio bruožai: sugebėjimas net ir
pačius nedrausmingiausius įjung
ti į darbą, net ir pačius abejin
giausius sudominti.

Dar paklausiau, kaip sekasi.
Pasidžiaugiau, kad su draugu stei
gia savo “biznį”, kad galės ne tik
pragyvenimui užsidirbti, bet ir
kūrybai bus laiko.
Važiuodama atgal galvojau apie
Antaną: koks šaunus jaunas žmo
gus — energingas, išsilavinęs,
visada puikios nuotaikos, akty
vus Bostono lietuvių bendruome
nėje, sukūręs lietuvišką šeimą . . .
Už savaitės naujiena: Antanas
guli ligoninėj . .. širdis ... Ji per
daug nesujaudino, gal tik nuste
bino. Toks sportininkas ir širdis
— negali būti!
Už kelių mėnesių skambutis ir
žinia — mirė Antanas Kulbis .. .
Tos paskutinės rugsėjo mėnesio
dienos buvo kaip ilgas, baisus
sapnas. Skambinom vieni kitiems,
bandydami vieni kitus paguosti.
O širdyje ruseno protu nesuvo
kiamas klausimas: “Kaip žmonai,
tėvams, artimiesiems išgyventi
tokią netektį?” Kaip išgyventi
netektį mylimo žmogaus, tesulau
kusio 32 metus! Kaip surasti pa
guodos žodžius, kurie nuramin
tų. Atklydo žodžiai, pasakyti per
šermenis: “Dievas jį pasišaukė,
nes Antanas atliko jam duotą Die
vo misiją”. Protas nenori pasiduo
ti, prieštarauja: “Toks jaunas,
tiek daug galėjęs padaryti! Ne,
jo misija nebaigta!” Suprantu,
kad prieštaravimas beprasmis.
Gelbsti poetas Henrikas Nagys:
Keista, niekas šitam mieste
nesustojo tą valandą:
ūkė laivai ir upė tekėjo, gatvės
šaukė, dainavo vaikai,
lėktuvai skrido pro žvaigždes ir
medžiai po mano langais
šlamėjo kaip visados. Ir žemė
miegojo rami ir bejausmė.
Reikia gyventi... Reikia išne
šioti skausmą. Nežinau žodžių,
kurie sumažintų žmonos, tėvų, se
sers ir brolio gėlą. Nėra. Tik ap
kabinti, priglausti, iškentėti.. .
Sudie, Antanai. Šį kartą — am
žinai!
Zita Krukonienė

Tragiškieji Lietuvos dešimtmečiai
Australiečio Jono Kedžio knyga “Terorizuojama ir naikinama
Lietuva 1938-1991”, išleisdinta Klaipėdoje
Jos sumanytojas, autorius
bei redaktorius - J. P. Kedys,
karo metu pasitraukęs į Vaka
rus miškininkas, vėliau ekono
mistas, žurnalistas bei visuo
menės veikėjas, tris dešimt
mečius anglų kalba leidęs žur
nalą “News Digest Interna
tional”.

1992 m. J. Kedys, apsilankęs
Lietuvoje, pastebėjo kaip ma
žai žmonės bežino apie savo
praeitį, kokia ribota ir vien
pusiška jų politinė orientaci
ja, kurių pakeisti jau nebepa
kanka su išeivijos parama
spausdinamų prieškarinių is
torikų (Šapokos, Ivinskio ir
kt.) veikalų.
Turėdamas pakankamai do
kumentinės medžiagos bei lei
dybinę patirtį, J. Kedys ryžo
si vienoje knygoje glaustai bei
visapusiškai aptarti tuos tra
giškiausius Lietuvai karo ir
sovietinės okupacijos dešimt
mečius, pagvildenti priežastis,
nulėmusias sovietinės imperi
jos subyrėjimą ir antrą šiame
šimtmetyje Lietuvos valstybės
atstatymą.
Kad būtų įdomiau ir įvai
riau, jis pakvietė keletą bend

raautorių, tačiau iš pateikia
mų 46 straipsnių 32 priklauso
J. Kedžio plunksnai. Straips
niai išdėstyti istorinių įvy
kių chronologine tvarka. Trum
pai apžvelgiama kunigaikštiš
kos Lietuvos istorija, unija su
Lenkija, ilgaamžiai santykiai
su agresyviais kaimynais. Pra
dedant dvidešimtuoju šimtme
čiu plačiau apžvelgiamos vi
sos Lietuvos problemos: Mažo
sios Lietuvos bei Klaipėdos
krašto, Vilniaus, tarptautinė
padėtis prieš karą, Lenkijos,
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos ultimatumai. Aptariama
sovietinė, vokiečių ir vėl so
vietinė okupacija, trukusi ke
lis dešimtmečius.

J. Kedys gana kritiškai ver
tina didžiųjų valstybių politi
ką, pragaištingą veiklą, negar
bingus bei savanaudiškus san
dėrius, tarptautines konferen
cijas, Niurnbergo teismą ir ki
tus tarptautinius įvykius, turė
jusius tiesioginės ar netiesio
ginės įtakos Lietuvai.
Įdomi ir knygos išleidimo
istorija. Su paruoštu leidiniu
J. Kedys apvaikščiojo stam

Pirmasis knygos pristatymas
rinktinei Lietuvos visuomenei
įvyko Krašto apsaugos akade
mijos salėje 1994 m. rugsėjo
20 d., vadovaujant socialinių
mokslų daktarui J. Jasaičiui,
dalyvaujant autoriui J. Kedžiui, “Ryto” spaustuvės vado
vams, kariuomenės kapelionui
mons. A. Svarinskui ir kt. Apie
šią knygą rašė bei spausdino
ištraukas Lietuvos laikraščiai,
buvo paminėta TV laidoje.
Norintiems įsigyti šią kny
gą bei sumažinti leidybines
išlaidas, pakanka pasiųsti $16
kanadiškų čekį adresu: J. Ke
dys, P. O. Box 535, Parramatta
2150, Australia. K. S.

Pranešimas

Buvęs politkalinys ARĖJAS VITKAUSKAS, domėjęsis menu, rašęs
eilėraščius, kurių tik dalis buvo išspausdinta periodinėje Lietuvos spau
doje. Velionis gimė Šiauliuose 1925 m., mirė 1994 m. spalio 8 d. Išeivi
joje yra žinomas kitas Arėjas Vitkauskas, gimęs 1902 m., taip pat Šiau
liuose. Gyveno bei veikė Lietuvoje ir JAV-se, kur ir mirė. Buvo žurna
listas, rašytojas, poetas
Nuotr. R. Vitkauskaitės

Atsitiesk ir kelkis
Kas grąžins tą džiaugsmą, kai spurdėjo širdys,
Kai trispalviu žiedu kilo vėliava.
Išdidžiai giedojom (lai pasaulis girdi):
“Tu, didvyrių žeme”, mūsų Lietuva.
Protėvius išgirdom, jie sušildė dvasią.
Mums šalis gimtoji - motina sava.
Kas sumaišė protą?Zirztam, pykstam, grasom,
Gal mes - ne lietuviai? Čia - ne Lietuva?

Argi jau užmiršom tas kančias Tėvynės,
Kai tekėjo kraujas iš žaizdų srūvąs?
Juk vieningi, drąsūs sausyje ją gynėm,
Kaip šventai skambėjo: “Mes - tai Lietuva!”
Dangus sniegą beria - šaltis vaikštinėja,
Žemėje, ant medžių jau žiemos spalva.
Aš prašau nerūstauk, būk švelnesnis, vėjau, Sunkų kryžių neša mūsų Lietuva.
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biausias, deja, dar valstybės
kontrolėje tebesančias Lietu
vos leidyklas ir, gavęs neigia
mą atsakymą, savo laiške drau
gui Kanadoje rašė: “Pamatęs,
kad Vilnius dar raudonas, vy
kau kiek galima toliau nuo jo į Klaipėdą. Tenai ’Ryto* spaus
tuvės direktorius A. Skyrius
po ilgų derybų sutiko spaus
dinti su sąlyga, jei pats sura
siu ir pristatysiu knygos pla
tintojų raštiškus sutikimus.
Vykau vėl į Vilnių ir Kauną,
susiradau krašto apsaugos ministerį A. Butkevičių, šaulių
tremtinių sąjungos, tautinin
kų, krikščionių demokratų ir
kt. partijas... Atsirado ir dau
giau trukdymų neva tai iš dar
bininkų... ir tik leidyklos va
dovų ryžtingų pastangų dėka
spausdinimą pavyko užbaigti.

Lietuvių tautinių šokių insti
tutas (LTŠI) yra Šiaurės Ame
rikos lietuvių kultūrinė insti
tucija, kurios tikslas yra tirti,
ugdyti ir remti lietuvių tauti
nius šokius. Lietuvių tautinių
šokių instituto valdyba: pirm.
Dalia Dzikienė, vicepirm. Juo
zas Karasiejus, sekr. Rasa Poskočimienė, ižd. Rūta Mickūnienė ir narys Juozas Karmūza.
LTŠ Institutas yra atsakomingas už Išeivijos lietuvių tau
tinių šokių šventės meninę
programą. Valdyba pradėjo
ruošos darbus X-ajai Išeivijos
lietuvių tautinių šokių šven
tei, pakviesdami vyriausiąja
meno vadove Violetą Smreliauskaitę Fabianovich, Čika
gos -Grandies vadovę. Šventė
numatyta 1996 m. liepos mėn.
Čikagoje.
Šią vasarą, rugpjūčio 13-20 d.
d. Dainavos stovyklavietėje
LTŠ institutas rengia tautinių
šokių kursus. Šie kursai ski
riami pasiruošimui šventei.
Raginame visus tautinių šokių
grupių vadovus ir mokytojus
šiuose kursuose dalyvauti.
Kursų registracijos formos
bus išsiųstos LTŠ instituto
nariams birželio mėnesį.
LTŠ institutas tautinių šo
kių reikalais ryšį su nariais
palaiko žiniaraščiu. Lietuvių
tautinių šokių mokytojai, suin
teresuoti tapti LTŠ instituto
nariais prašomi kreiptis į Da
lią Dzikienę, 43 Mildred Rd.,
West Hartford, CT 06107.
Dalia Dzikienė
• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net
jos mokslas.
A. MACEINA

Cl KJLTMEJE VEIKLOJE
Čikagietė dr. Milda KuršaitėBudrienė renka medžiagą infor
maciniam leidiniui “Lietuvos gy
dytojai pasaulyje”. Anksčiau ji
yra paruošusi ir išleisdinusi pa
našaus pobūdžio Amerikos lietu
vių gydytojų vardyną, savo vyro
dr. Stasio Budrio (1916-1984) at
minimą įamžinusi jo vardą gavusiu
lietuvių foto archyvu Čikagoje.

Dail. RIMA MAČIKŪNAITĖ prie savo paveikslo “Eglė žalčių karalienė”
Nuotr. A. Poškaus

Ateina jauna menininkė
Rima Mačikūnaitė, pradėjusi reikštis dailės darbais
Malonu pasidžiaugti, kad Ka
nados lietuvių jaunimas reiš
kiasi mene ne tik lietuvių bend
ruomenėje, ber ir už jos ribų.
Norėčiau plačiau supažin
dinti su jaunąja menininke
Rima Mačikūnaitė, kurios kū
rinių paroda buvo surengta
Arbor Room, Toronto universi
teto Hart House pastate 1994
m. pabaigoje ir 1995 m. pra
džioje. Rima gimė 1971 m. lie
pos 22 d. Oakvillėje. Mokėsi
Hamiltono šeštadieninėje mo
kykloje, šoko “Gyvatare”. Dar
ir dabar šoka “Atžalyno” gru
pėje, vasaros metu dirba “Kre
tingos” stovyklose kaip dramos
ir meno pamokų mokytoja.
Vaikystėje paveikta Lietuvos
kultūros istorijos, mitologijos,
tautodailės, savo kūryboje pa
sirinko pasakų tematiką. Jos
tapyboje taip pat atsispindi
daug fantazijos ir lietuviško
sios mitologijos fragmentų.
Kaip technišką priemonę jau
noji menininkė pasirinko ak
varelės ir sintetinių dažų ant
drobės metodą.
Rima studfjūvo ir litografiją
bei grafiką. Baigė mokslus
Humber College, kur buvo pa
sirinkusi reklamos ir grafikos
specialybę. 1992 m. pradėjo
lankyti Simon Fraser univer
sitetą Vankuveryje. Dabar
jaunoji menininkė tęsia moks
lus “fine art studio” srityje
Toronto universitete.
Rima norėtų pasilikti Toron
te. Ji planuoja dirbti laisvųjų
iliustracijų bei projektavimo
srityje. Ateityje norėtų dėsty
ti meną ir toliau tapyti.
Paklausiau Rimą, kas ją įkvė
pė ar paskatino tapybai. Ji at
sakė, kad nuo vaikystės stebė-

VABA EESTLANE, estų kalen
dorius, 128 psl. ir viršeliai, daug
informacijos, verslo skelbimų,
žymiosios datos vietoi vardyno.
LIUDYKIME KRISTŲ. Popie
žiaus Jono-Pauliaus II kalbos, pa
sakytos Lietuvoje 1993 m. rugsė
jo 4-8 d.d. “Katalikų pasaulio”
leidykla. Vilnius, 1994 m., 128 psl.
Tiražas — 7000 egz. Spausdino
“Viltis”.

Viešpatie, padėk jai, būki gailestingas Tik Vienybės dirvoj ji išliks gyva.
Netikrumo šaltis tik silpnus sustingdė, Atsitiesk ir kelkis, mano Lietuva!

Iš ko nupint Tau, Lietuva, vainiką,
Kad būtumei kaip nuotaka skaisti?
Kad Tu vasary vasarą sutiktum,
Kur liepų sniegą žydintį jauti.

Vaclovas Biržiška, AMERIKOS
LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910
BIBLIOGRAFIJA. Redagavo Sta
sė Vaškelienė. Išleido Lituanis
tikos instituto leidykla, JAV. Kai
na - $10. Lituanikos instituto na
riams - $8. Užsakant paštu pridėti
$3 pašto išlaidoms. Knyga gauna
ma: Lituanikos institutas 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, II. 60636
USA.

Jame aidėtų balsas Laisvės varpo
Ir nenutiltų gaudęs amžinai.
Duonos rieke kvepėtų rugių varpos.
Melsvom akim šypsotųsi linai.

Ipinčiau skaidrią ašarą motutės
Su protėvių atodūsiu giliu.
Oi pūtė pūtė, ledo vėjai pūtė,
Bet neužpustė pramintų kelių.
Vienybės gijom pinsime vainiką.
Darbų gėles surišime tvirtai.
Nors užmačių piktų tautoj dar liko,
Bet nebaisu - tvirti jau pamatai.

Iš ciklo “Lietuvai”
janina Strimaitienė,
Kazlų Rūda, Marijampolės rajonas

Iii
Klaipėdos senamiestyje išlikę senieji pastatai pritaikomi naujiems porei
kiams. Nuotraukoje-senas sandėlys, paverstas meno kūrinių galerija
Nuotr. Alf. Laučkos

Išeivijos poetas Algimantas
Mackus (1932-1964), jaunas žuvęs
automobilio nelaimėje Čikagoje,
mirties trisdešimtmečio proga
buvo prisimintas Panevėžyje.
“Vyturio” vidurinės mokyklos li
teratūriniame “Liuksemburgo so
dų” salone susirinkusius pane
vėžiečius su juo supažindino čikagietis
literatūros
kritikas
Algirdas Titus Antanaitis. Jis
tada Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto rudens semestre skai
tė paskaitas dviejuose išeivijos
lietuvių literatūros istorijos kur
suose. Panevėžiečiai iš jo pirmą
kartą išgirdo platesnį pranešimą
apie jiems beveik negirdėtą A.
Mackų, “Neornamentuotos kal
bos generacijos ir augintinių”
(1962) autorių.

Vilnietis fotomenininkas An
tanas Sutkus 1994 m. rudenį Vil
niaus fotogalerijoje surengė nuo
traukų parodą “Svečiuose pas ra
šytoją Liudą Dovydėną, Lenox,
1991”. Tais metais lankydamasis
JAV, jis savaitę laiko praleido
pas Liudą Dovydėną ir žymiu fo
tografu tapusį sūnų Joną Dovydė
ną. Tada ir kilo idėja šios paro
Dail. Rima Mačikūnaitė, “Kris dos, tapusios rašytojo L. Dovy
tina”
Nuotr. A. Poškaus dėno grįžimu atgimusion Lietuvon
nuotraukų vaizdais. Jis ten buvo
žinomas iš sovietinio komunizmo
jo ir sekė savo tėvelio Vytauto cenzorių neužtiktų nepriklauso
Mačikūno, jau iškeliavusio am mybės metais parašytų ir išleistų
žinybėn, darbus. Jis Rimai ne knygų. Tarybų Lietuvos enciklo
tik įkvėpė meilę menui, bet ir pedija, supažindinusi su jo kai
buvo pirmasis jos tapybos mo kuriomis išeivijoje pasirodžiu
kytojas.
siomis knygomis, nutyli 1970 m.
Žiūrint į dailininkės darbus, išleistus du pirmojo sovietmečio
matyti daug organiškų formų, atsiminimų tomus “Mes valdysim
natūralių bei išraitytų linijų. pasaulį”. Fotomenininkas A. Sut
Darbuose vyrauja švelnios, kus parodai panaudojo viešnagės
lengvos spalvos. Tačiau dar metu padarytas L. Dovydėno
buose įžvelgi daug spalvų, ku portretines ir dabartinio gyve
rios žiūrųvui sugelia daug nimo nuotraukas. Parodos atidajausmų, nuotaikų. Rimos įvai ryman L. Dovydėnas atsiuntė tik
riapusišką ir lakios fantazi savo sūnų Joną, profesinį fotojos kūrybą gali žiūrėti ištisas grafą, pats negalėjęs atvykti dėl
artėjančio amžiaus devyniasdevalandas.
Norėčiau pabrėžti, kad jau šimtmečio.
noji menininkė yra sukūrusi
Rašytojos Nelės Mazalaitės
Kanados lietuvių jaunimo są (1902-1993) pirmųjų mirties metijungos ženklą - “logo”, turi nių prisiminimas įvyko 1994 m.
savo atvirukų bendrovę “Si spalio 31 d. Jį Niujorko lietuviams
dabrinė undinė”. Ji yra dir Bruklyno Kultūros židinyje su
busi su garsiąja Kanados madų rengė velionės testamento vykdy
projektuotoja Marilyn Brooks. tojai Salomėja Narkeliūnaitė ir
Niagara Falls mieste ji puoš Juozas Andriušis po Mišių Tėvų
davo įvairiom temom pastatų pranciškonų vienuolyno koplyčio
ir parduotuvių langus, vitri je. Apie velionės kūrybą ir jos
nas (pvz. Kalėdom).
pomirtinį palikimą kalbėjo PauRita Sakutė liūs Jurkus. Velionės pasakoji
mą “Batai” skaitė aktorius Vita
lis Žukauskas. Gerimantas Penikas parodė pusę vaizdajuostės,
sudarytos iš jos paliktų nuotrau
MEDICINA, nr. 2 (84) 1994 m., kų. Vaizdajuostę komentavo S.
Amerikos lietuvių gydytojų są- Narkeliūnaitė ir P. Jurkus. Nelė
jungos žurnalas, 40 psl. ir virše Mazalaitė, sunkiai sirgusi ir ne
liai, red. dr. Vaclovas Šaulys, 2639
galėjusi apsilankyti nepriklauso
W. 86th St., Chicago, II. 60652, USA.
mybę atgavusioj Lietuvoj, ten
MITTEILUNGEN aus baltis- mažai težinoma. Tautiečius Lie
chem Leben, nr. 4 (168), 1994 m.
tuvoj su ja plačiau supažindino
spalio mėn., žiniaraštis vokiečių
žurnalas
“Kultūros barai”, 1994
kalba, 34 psl. Leidžia Baltiečių
draugija Vokietijoje. Adresas: dr. m. 7 nr. paskelbęs velionės no
Olgred Aule, Titurelstr. 9/VI, velę “Odisėjo lankas” su litera
tūros istoriko ir kritiko prof. dr.
81925 Muenchen, Germany.
TECHNIKOS ŽODIS, 1994 m.. Alberto Zalatoriaus įvadu. Dabar
4 nr., trimėnesinis Pasaulio ir jis pranešė “Literatūros ir meno”
Amerikos lietuvių inžinierių ir paskutiniame 1994 m. numeryje,
architektų s-gos žurnalas, 28 psl. kad velionės palikimu rūpinsis
ir viršeliai. Redaktorius V. Jau- Vilniaus pedagoginis universi
tokas: 5859 S. Whipple St., Chi tetas.
cago, IL 60629, USA. Tel. 312 7780699. Spausdina M. Morkūno
spaustuvė Čikagoje. Prenumera
ta metams — 15 JAV dol.

Vainikas Lietuvai

Žvelgiu į gatvę - vėl trispalvės švyti,
Vasary vasaros žiedų, spalva.
Ačiū Tau, Viešpatie! - tariu šį rytą,
Kad jau Europoj mano Lietuva.
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Julija Švabaitė ŽIEMOS ERŠ
KĖTIS, eilėraščiai, 88 psl. ir vir
šeliai; išleido Lietuviškos kny
gos klubas, spausdino “Draugas”
Čikagoje; viršelis ir skyrių nuot
raukos brolių A. ir M. Černiaus
kų; tiražas ir kaina napažymėti.
LITHUANIA IN THE WORLD, nr.
6, November-December 1994. Pra
bangus dvimėnesinis žurnalas,
leidžiamas Vilniuje “Du Ka Ltd.”
bendrovės drauge su “Lithuanian
Airlines”, spausdinamas Danijo
je. Vyr. redaktorius - Stasys Kašauskas. Metinė prenumerata $39
JAV doleriai. Adresas: T. Vrub
levskio 6, 2600 Vilnius, Lithuania.

Nelės Mazalaitės premiją stu
dentui ar doktorantui, parašiu
siam geriausią darbą apie išeivi
jos literatūrą, jau įsteigė šio
universiteto lietuvių literatūros
katedra, susitarusi su velionės
testamento vykdytojais S. Narkeliūnaite ir J. Andriušiu. Jie iš
kuklių velionės santaupų jos var
do premijos fondui atsiuntė 2.000
JAV dolerių. Premija bus paski
riama iš šio fondo palūkanų ir
laureatui iškilmingai įteikiama
mokslo metų pabaigoje. Šiai min
čiai pritarė ir Lietuvių rašytojų
draugijos išeivijoje pirm. Paulius
Jurkus. Nelės Mazalaitės premiją
jie laiko geriausiu būdu jai bei
jos kūrybiniam palikimui garsin
ti. Vilniaus pedagoginio univer
siteto lituanistikos bibliotekai
atiduotas ir N. Mazalaitės archy
vas, kurį sudaro jos rankraščiai,
turintys dar ir nespausdintų kū
rinių, iš rašytojų gauti laiškai,
Vokietijoje mirusio jos pirmojo
vyro poeto Juozo Krumino (19141951) ten leisti mašinraštiniai
almanachai.

Vyskupas Antanas Baranaus
kas, “Anykščių šilelio” autorius,
gimė Anykščiuose 1835 m. sau
sio 17 d. Jo šiemetinė 160 metų
gimimo sukaktis sausio mėnesį
plačiai paminėta Lietuvoje. Dau
giausia minėjimo renginių įvyko
vysk. A. Baranausko gimtuosiuo
se Anykščiuose. Pagrindinis mi
nėjimas sausio 15, sekmadienį,
buvo pradėtas Panevėžio vysk.
Juozo Preikšo atnašautomis Mišiomis Šv. Mato šventovėje ir
pamokslu, kuriame jis analiza
vo dvasinius vysk. A. Baranaus
ko aspektus. Po pamaldų padėta
gėlių prie jam skirto paminklo
Anykščių centre, sukurto vals
tybinę 1994 m. premiją laimėju
sių bendraautorių skulptoriaus
Arūno Sakalausko ir architekto
Ričardo Krištopavičiaus, pasta
tyto 1993 m. Sekmadienio vaka
rą penki šimtai anykštėnų susi
rinko oficialiajai minėjimo da
liai Anykščių kultūros rūmuose,
pradėtai įvadiniu rajono tarybos
pirm. Antano Gražio žodžiu, kad
anykštėnai didžiuojasi turėdami
Antaną Baranauską. Vilniaus ar
kikatedros klebonas mons. Kazi
mieras Vasiliauskas analizavo
vysk. A. Baranausko “Pasikalbė
jimą giesminyko su Lietuva”. Sol.
Danielius Sadauskas, Petro Bin
gelio vadovaujamas Kauno choras
atliko vysk. A. Baranausko gies
mes, Stasio Šimkaus kantatą “At
sisveikinimas su Lietuva”, jo ei
lėraščius skaitė aktoriai Virgi
nija Kochanskytė, Rūta Staliliū
naitė, Egidijus Stancikas. Etno
grafiniai anykštėnų ansambliai
“Puntukis” ir “Valaukis” minė
jimo dalyvius į vysk. A. Baranaus
ko laikus nukėlė autentiškomis
liaudies dainomis.
Vysk. A. Baranausko atmini
mui 160 gimimo metų proga
Anykščiuose buvo surengti meni
nio skaitymo, rašinių ir piešinių
konkursai Šiaurės Lietuvos hu
manitarinių gimnazijų auklėti
niams. į juos įsijungė kelios de
šimtys gimnazistų iš Utenos ir Bir
žų, Panevėžio ir Šiaulių. Tai bu
vo gražus moksleivių susitikimas,
suorganizuotas Anykščių Jono Bi
liūno gimnazijos ir jos direkto
riaus Vacio Bražėno. Geriausio
mis vysk. A. Baranausko kūrinių
skaitovėmis buvo pripažintos
Kristina Gindrėnaitė iš J. Biliū
no gimnazijos ir Gelminė Bauraitė iš Utenos Aukštakalnio gim
nazijos. Rašinių konkursą vysk.
A. Baranausko gyvenimo bei kū
rybos motyvais laimėjo anykštietė A. Vienuolio vidurinės mokyk
los atstovė Vilma Antanėlytė ir
panevėžietė G. Žemkalnio gim
nazijos moksleivė Indrė Pilkauskaitė. Piešnių konkursas taipgi
turėjo vysk. A. Baranauskui skir
tą temą “Žmogus, Poetas, Vysku
pas”. Šį konkursą laimėjo Ugnė
Puronaitė iš J. Janonio gimnazi
jos Šiauliuose ir Liutauras Judic
kas iš Vysk. A. Baranausko vidu
rinės mokyklos Anykščiuose.
Tarpdiecezinėje kunigų semi
narijoje buvo pradėtas vysk. An
tano Baranausko gimimo sukak
ties minėjimas Kaune. Mat šioje
institucijoje jam teko profeso
riauti 1866-84 m. pakeliui į vys
kupystę. Seminarijoje surengta
me koncerte programą atliko
Kauno choras su vadovu P. Bin
geliu, ansamblis “Ainiai”, kau
niečiai aktoriai R. Staliliūnaitė,
V. Kochanskytė, P. Venslovas,
R. Abukevičius ir E. Stancikas.
Kauno dramos teatre vėl buvo
suvaidinta G. Padegimo režisuo
ta V. Juknaitės monodrama “Vai
nuto raštininkas”, sukurta pa
gal A. Baranausko jaunystės me
tų dienoraščius. Šios dramos
vienintelį raštininko A. Bara
nausko vaidmenį sukūrė aktorius
E. Stancikas. Kauniečiai minėji
mų renginius užbaigė sausio 30
d. Maironio literatūros muzieju
je surengtu vakaru “Dievo rykš
tė ir malonė”. Vilniuje vysk. A.
Baranausko minėjimai buvo pra
dėti sausio 15 d. Lietuvos meni
ninkų rūmuose literatūros tyri
nėtojams ir rašytojams skirtu
vakaru “. . . kad Dievas laimintų
dorybę — laimę”. Giesmėmis ta
pusias vysk. A. Baranausko eiles
giedojo iš Šiaulių atvykęs cho
ras “Polifonija”. Rašytojų klube sol. D. Sadauskas, aktorius
R. Vilkaitis su kompozitoriumi
Juozapaičiu atliko jo atkurtą
senų žmonių kadaise dainuotą
muzikinį “Anykščių šilelį”. Mat
vysk. A. Baranausko laikais jo
poemos ištraukos buvo tapusios
populiariomis dainomis. Medžia
gos V. Juozapaitis rado senų
jų anykštėnų atsiminimuose.
Jų taipgi rasta ir archyvuose.
V. Kst.
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Darapuos kredito kooperatyvas

PARAMA

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8

MOKA:

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term. ind. ...
5.75%
180-364 d. term. ind. ...
6.50%
1 metų term, indėlius ..
6.75%
2 metų term, indėlius ..
7.50%
7.75%
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
8.00%
5 metų term, indėlius .
8.25%
1 metų GlC-mėn.palūk
7.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 8.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 9.00%
5 metų GlC-met. palūk.... 9.25%
4.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 8.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.75%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 9.00%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 9.25%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................... 3.50%

Asmenines paskolas
nuo ................ 8.50%

10.00%

3 metų ..............

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

7.75%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000
ir narių gyvybę iki $2,000 už

santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir 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

D\/|
DVL

ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:

• ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
,
Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

sSa 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 cstogai • įvairūs cemento darbai «kiemų
sutvarkymas »prieplaukos • garažai «tvoros •židiniai ^virtuvės,
vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas •šildymo ir vėsinimo
sistemų įvedimas ^plytelių įdėjimas .pataisymai ir pritaikymai
pagal invalidų ir senelių poreikius .nuosavybių priežiūra. .18 metų
patirtis .Nemokamas įkainavimas •Speciali kaina rudens ir žiemos
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

AU. THE
WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824
Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas
Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA •
35 METŲ PATIRTIS
Tel.

• (VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.
Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Lina Kuliavienė
290 North Queen Street, Suite 112,

Toronto, Ontario M9C 5L2

Tel. 416 767-9000

Fax 416 620-8015

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733
namų 766-5857

loronio lsa "vyčio metinio susinnKimo, (vykusio 1995 m. sausio 29 d. Lietuvių namuose, dalyviai. Sėdinčiųjų
eilėje, viduryje - klubo pirmininkas RIMAS SONDA, o antras iš kairės - JUOZAS BALSYS, pirmininkavęs su
sirinkimui
Nuotr. Sig. Krašausko

SPORTAS

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 9.00%
2 metų ................ 9.50%

lietuvių
KREDITO
KOOPERATYVAS

----------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,-------32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5.
tele fo n a s (416) 766-5367
TV.

“Vyčio” metinis narių
susirinkimas
Toronto lietuvių sporto klubo
“Vytis” metinis narių susirinkimas
įvyko 1995 m. sausio 29 d. Toronto
Lietuvių namuose. Jis buvo gausus
dalyviais, o iš eigos aiškėjo, kad klubo
vadovybė rimtai rūpinasi lietuviško
klubo ir jo narių ateitimi.
Susirinkimų pradėjo klubo pirm.
Rimas Sonda, kviesdamas susikau
pimo minute pagerbti mirusius na
rius: a.a. Mamertų Duliūnų ir a.a.
Vytautų Dobilų. Susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė veteranų Juozų
Balsį, o sekretoriauti Janę Simonaitytę-Serianni. Klubo pirmininkas
apžvelgė praėjusių metų veiklų, dau
giausia dėmesio teikdamas patiems
jauniausiems sportininkams, kurių
skaičius didėja. Rūpestį kelia, kaip
geriau paruošti sportininkų treni
ravimo programas, norint juos ir jų
tėvelius labiau sudominti.
Pirm. R. Sonda trumpai palietė
krepšinio mokyklos Vasagoje reika
lus. Jos įsteigėjas Mamertas Duliūnas 1994 m. lapkričio mėn. jau atsis
kyrė su mumis... Tačiau mokykla vei
kia ir ji veiks toliau. Reikia peržiū
rėti jos programų, taip pat padaryti
kai kurių pakeitimų jos pravedime.
Paskutiniu metu buvo sumažėjęs
dalyvių skaičius, teko priimti nelie
tuvius.
Kalbėdamas apie PLS žaidynes
Lietuvoje, R. Sonda pareiškė, kad
didesnio susidomėjimo jomis nėra.
Nebeįmanoma sudaryti pajėgesnį
varžybinį vienetų, o susidarytų ir
nepakeliamų finansinių sunkumų jį
ten nusiųsti. Jis pasidžiaugė sausio
pradžioje įvykusiu “Vyčio” suorgani
zuotu krepšinio turnyru jaunučių
klasėse, pasak pirmininko, visais
atvejais pavykusio. Pirmininko min
tis papildydami kalbėjo “Vyčio”
krepšinio vadovai A. Klimas ir Ed.
Stravinskas. Jie daugiau lietė tech
niškus reikalus.
Revizijos komisija, patikrinusi fi
nansinius reikalus, pareiškė, kad
iždininko Tomo Akelaičio metinė
apyskaita tvarkingai paruošta. 1995sius pradedant, kasoje yra $14,318.24
suma. Antanui Supronui paklausus,
iš kur tie pinigai atsirado, atsakyta,
kad buvo susidaręs pelnas iš krep
šinio mokyklos, aukos iš lietuviškų
įstaigų, nelietuvių dalyvaujančių
klube nario mokestis ir Leonardo
Kirkilio nuolatinė parama. Į Juozo
Balsio klausimų, ar krepšinio mokyk
los mokestis nelietuviams ir lietu
viams tas pats, atsakymas buvo, kad
lietuviukai moka tik pusę kainos.
Grįžtant prie krepšinio, Darius Marijošius kalbėjo apie nelietuvių pri
ėmimų į komandas, kas užkerta ke
lių lietuvių vaikams, kurie nori žaisti
krepšinį. Jis klausė, ar “Vyčio” klu
bas lietuviams, ar svetimtaučiams?
Jei nepajėgiame su savais sportinin
kais dalyvauti aukštesnėse varžybo
se, reikia laukti, kol pribręsime tam...
Nijolė Marijošienė paklausė, ar val
dyba ir treneriai žino, kad kai kurie
tėvai savo vaikus jau traukia laukan
iš “Vyčio”? A. Klimas aiškino, kad su
savais žaidėjais dalyvauti aukštes
nėse lygose nėra jokių galimybių,
todėl ir yra kviečiami nelietuviai.
Vėlesnėse diskusijose J. Balsys
siūlė įjungti tėvus į klubo valdybų.
Iki šiol tėvai neturėjo ryšių su valdy
ba. Daugumos pasisakyta už organi
zavimų tėvų komiteto, kuris kartu su
valdyba spręstų klubo reikalus. Tėvų
komiteto pirmininkas turėtų būti ir
klubo valdybos narys su balsavimo
teise. Kalbėta apie klubo biuletenio
leidybų, kur būtų informuojama apie
veiklų.
Naujosios valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai atlikti greitai ir
sklandžiai. Pateiktame surašė buvo
surašyti visi anksčiau buvę nariai,
už kuriuos susirinkimas ir pabalsa
vo. Dabartinę valdybų sudaro: Rimas
Sonda, Ričardas Duliūnas, Tomas
Akelaitis, Andrius Klimas ir Eduar
das Stravinskas, o revizijos komisi
jų - Pranas Berneckas ir Balys Savic
kas.
Išrinkus tėvų komitetų, jo pirmi-

ninkas bus pilnateisis klubo valdy
bos narys. Klausimuose ir sumany
muose buvo kalbama, kaip panaudoti
a.a. Mamerto Duliūno atminimui su
rinktus pinigus. Būta įvairių pasiū
lymų. Naujoji valdyba turės nuspręs
ti. Šiame “Vyčio” metiniame susirin
kime dalyvavo gana didelė grupė
veteranų, buvusių sportininkų bei
darbuotojų: Jonas Jonaitis, Antanas
Supronas, Jonas Nešukaitis, Sigitas
Krašauskas, Juozas Balsys, Pranas
Berneckas, Vincas Paulionis, Jonas
Budrys ir Leonardas Kirkilis. Susi
rinkimas baigtas Tautos himnu. Sig.K.

“Vyčio” žinios
Sporto klubo “Vytis” jaunieji krep
šininkai, ruošdamiesi ŠALFASS-gos
žaidynėms, rungtyniauja ir su vieti
nėmis komandomis. Pirmų kartų
klubas nutarė surengti ir “Ontario
Basketball Association” apimtyje
turnyrų, kuris įvyko šių metų sau
sio 21-22 d.d. Dalyvavo 24 komandos
su maždaug 360 sportininkų. Rung
tyniauta gražiose Mississauga Saint
Martha ir Philip Pocock katalikų mo
kyklų salėse. Pagrindinė kova vyko
“Minor Bantam”, 1983 metų gimimo
ir jaunesnių ir “Bantam” - 1981 metų
gimimo bei jaunesnių grupėse.
Tuo pačiu metu draugiškas rungty
nes žaidė mergaičių ir berniukų ko
mandos. Pačių jauniausių - “Moleku
lių” rungtynės įvyko tarp Hamiltono
“Kovo” ir “Vyčio” komandų. Mažie
siems žaidėjams padėjo ne tik ne
griežtai teisėjavęs Ričardas Duliū
nas, bet ir visi abiejų komandų tre-‘
neriai. Jie mažuosius krepšininkus
nukreipdavo reikiama linkme, aiš
kindavo kų reikia daryti, į kurį krep
šį mesti... Žiūrovams buvo tikrai
daug džiaugsmo ir jie negailėjo plo
jimo abiem komandom. Atrodė, kad
normaliame aukštyje pakabinti krep
šiai bus neįveikiami, bet pagaliau
“Vytis” pralaužė ledus ir ilgokai pir
mavo 2:0. Hamiltonui dar smarkiau
susiėmus, jie pasistūmė į priekį 6:2.
Visų džiaugsmui rungtynės baigėsi
lygiomis 6:6. Vytiečių tarpe mažasis
Tomas Yčas išsiskyrė geru kamuolio
valdymu.
Vyresniųjų - “Atom” grupėje rung
tyniavo keturios komandos. Vytiečiai
laimėjo prieš Burlington “Hornets"
26:25, bet suklupo prieš Hamiltono
“Kovų” 29:42 ir Brantfordo CYO ir
liko trečioje vietoje. Antrų vietų
iškovojo “Kovas”. Pirmoje vietoje
galbūt per stipri šiam turnyrui buvo
Brantford CYO reprezentacinė ko
manda, atrinkta iš 98 klube spor
tuojančių vaikų. Daugiausia taškų
“Vyties” komandai pelnė Mark ir
David Akelaičiai bei Michael Pen
nock (Salės Puodžiukaitės sūnus).
Minor “Bantam” grupėje rungty
niavo aštuonios komandos. “Vytis”
savo grupėje nugalėjo Burlington
“Hornets” 98:7, Etobicoke 70:42 bei
Waterloo “Wildhawks” 89:51. Pusfi
nalyje įveikė Brantford CYO 63:47
ir finale susitiko su Sarnijos “Vi
king”. Nuo pat pradžios pirmavo
Tomo Akelaičio ir Jono Karpio “di
riguojami" vytiečiai. Sarnijai pra
dėjus spausti, skirtumas mažėjo.
Stipri Sarnijos komanda rodė dide
lį norų laimėti, tačiau vytiečiai ne
palūžo ir iškovojo gražių pergalę
46:41. Geriausiai vytiečiams taškus
rinko Cris Akelaitis, Aleksas Zimnickas bei Adrian Serianni (Janės
Simonaitytės sūnus).
Vyriausių - “Bantam” grupėje
“Vytis” irgi žaidė be pralaimėjimų.
Jie įveikė Sarnijos “Shamrocks”
74:33, Toronto JCC 82:55 bei “Auš
rų” 79:39. Pusfinalyje po atkaklios
kovos paklupdė Toronto “North” 62:
41 ir finale po labai įtemptos bei
permainingos kovos nugalėjo Auro
ros “Avengers” komandų vieno taško
skirtumu. Turnyro metu laisvas sa

lių valandėles užėmė trenerių Arū
no Duliūno ir Rymantos Kaknevičienės treniruojamos mergaitės. Pra
loštos stipriai “Aušros” merginų
komandai rungtynės parodė spragas,
kurias reikės dar atkakliau užpil
dyti treniruotėse. Sėkmingų tur
nyrų suorganizavo Andrius Klimas
ir Tomas Akelaitis. Jiems bei jų
šeimoms ir kitiems talkininkams
nuoširdus ačiū.
Rimas Sonda

Didžiosios slidinėjimo
varžybos
V-jų PLS žaidynių alpinistinio
slidinėjimo varžybos įvyks 1995 m.
vasario 23-24 d.d. Collingwoode, Ont.
Iš Lietuvos atvyksta 23 asmenys.
Lietuvos kalnų slidinėjimo fede
racija praneša, kad iš jų 16 daly
vaus pirmenybėse. Slidininkų tiki
masi atvykstant ir iš Australijos,
JAV-bių ir kitur. Pirmenybėse ruo
šiasi dalyvauti gausus skaičius Ka
nados lietuvių sportininkų. Šia pro
ga yra šaukiamas V-jų PLSŽ-nių rei
kalus aptarti konferencija. Joje
dalyvaus žaidynių organizacinio
komiteto darbo grupės vadovas Ri
mas Girskis iš Lietuvos. Sporto
vadovai kviečiami dalyvaut. Kon
ferencija vyks Toronto Lietuvių na
muose 1995 m. vasario 25 d., 5 v.p.p.
Sig. K.

Skautų veikla
• Lietuvos kankinių švento
vėje vasario 5 d su vėliavomis da
lyvavo Toronto “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntai susikaupti ir padėkoti
Aukščiausiajam, kad jau švenčia
me 77-tų Lietuvos nepriklausomy
bės šventę - Vasario 16-tųjų, ir
be okupantų. Giedant muz. N.
Benotienės vedamam jaunimo
chorui, kurio dalyviai buvo su
skautiškom uniformom, savo gra
žiais balseliais jungėsi kartu į
bendrų maldų Mišių aukoje, ku
rių atnašavo kleb. kun. J. Staškus, pasakydamas ir išsamų pa
mokslų. Mišios užbaigtos “Marija,
Marija”. Tuojau po Mišių Anapi
lio salėje vyko iškilminga sueiga.
Komandavo ir raportus priėmė
“Šatrijos” tunto adjut. ps. D. Gry
baitė ir juos perdavė tuntininkams. Įnešus vėliavas, minutės ty
la pagerbti žuvę už Lietuvos lais
vę. LSS seserijos V.S. v.s. B. Ba
naitienės įsakymu į skautininkės
laipsnį pakelta N. Simonavičienė,
o brolijos V.S. v.s. A. Seko įsakymu
į vyresnio skautininko laipsnį-V.
Sendžikas. Jie buvo apdovanoti
rožėmis. “Rambyno” tunto LSS
V.S. įsakymu paskirtas tuntininko pareigoms s. M. Rusinas. Vado
vai lieka tie patys. Naujas tuntininkas padėkojo buvusiam tuntininkui v.s. A. Senkui už gerų vado
vavimų ir bendradarbiavimų.
“Rambyno” tunto įsakymuose
skautai kandidatai davė skauto
įžodį: J. Didžbalis, A. Neilson,
E. Neilson, A. Povilaitis, A. Ru
sinas. Jiems geltonus kaklaraiš
čius užrišo draugininkas sk.v.v.sl.
M. Slapšys, pakviesdamas Tėvynės
mazgelį užrišti Kanados rajono
lietuvių skautų vadą j.ps. R. Sriubiškį, o gerojo darbelio - tėvelius.
Trečio patyrimo laipsnio progra
mų baigė ir juosteles gavo: T. Jo
naitis, P. Gaudi, D. Karka, D. Na
rušis, V. Ruslys, S. Simonavičius,
J. Šimonėlis, D. Sonda ir J. Wil
kinson. Visiems palinkėta ir toliau
siekti aukštesnių patyrimų.
Gerbiant didžiuoju saliutu, su- '
giedotas Lietuvos himnas ir po jo
išneštos vėliavos. Minėjimas baig
tas, sustojus į didelį ratų, malda
“Ateina naktis”.
• Šių metų Romuvos stovykla
prasidės liepos 30 d. ir tęsis iki
rugpjūčio 12 d. Pirmų savaitę sto
vyklaus skautai-tės, antrų - vilkiu
kai ir paukštytės. Daugiau infor
macijos bus paskelbta vėliau. M.

5.75%
6.50%
6.75%
7.50%
7.75%
8.00%
8.25%
7.50%
7.75%
8.50%
8.75%
9.00%
9.25%
4.00%

už 90 dienų term, indėlius
už 6 mėnesių term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term, indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym.
už 2 m. GIC invest, pažym.
už 3 m. GIC invest, pažym.
už 4 m. GIC invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
7.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
8.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
9.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
9.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
4.25% kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.50%

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):

su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų .................. 9.00%
2 metų .................. 9.50%
3 metų .................. 9.50%
4 metų .................. 9.75%
5 metų ................ 10.00%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 7.75%
(variable rate)

Asmenines paskolas
duodame

iki

$65,000

ir

mortgičius iki 75% įkainoto
turto. Kitos paskolos: (Line
of Credit) ir antrieji

mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| 00 milijonų dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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 416 532-1149
^SAMOGITIA'

Knygų rišykla
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“SAMOGITIA”
meniškai įriša
**

knygas bei žurnalus.

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

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus..
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

LEDAS lUJ HK.ERATION
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
. indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
viryklas
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

DAIVA DALINDA,bba,

SOLD
I COLDUieU.
I BANKGRO
RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect
theoest"

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 atsikviečiantJūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą,
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną,
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų
gimines iš Lietuvos.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė

KELIONĖS ( VISUS KITUS KRAŠTUS.

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

TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS.
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
Marijų (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

(prie Lietuvių namų)

FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Priima pacientus pagal

susitarimą

Telefonas 532-7115
Susitarus priima pacientus
ir vakarais

Toronto “Vyčio” ir Hamiltono “Kovo” mergaičių krepšinio komandos,
rungtyniavusios “Vyčio” turnyre 1995 m. sausio 21-22 d.d. Toronte. Kairė
je - “Vyčio” treneriai ARŪNAS DULIŪNAS ir RYMANTA KAKNEVIČIENĖ, o dešinėje - ARVYDAS ŠEŠTOKAS, “Kovo” pirmininkas, ir R.
PANAVAS
Nuotr. R. Sondos

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W„
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570
ALGIS
FAX 416-538-9657
MEDELIS

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

riaus metinė alga yra 97.700
Ministeris pirm. J. Chretie- neapmokestinamų dolerių. Jo
nas, matyt, R. LeBlancą ir pasi taipgi laukia limuzinas su šo
rinko Kanados gubernatoriu feriu, rezidencijos Otavoje,
mi, norėdamas įrodyti, kad Kvebeko mieste, valdžios lė
prancūzams, jų kalbai ir kultū šomis apmokamas štabas, ofi
rai yra pakankamai vietos lig cialių svečių priėmimas, ke
šiolinėje Kanados federacijo lionės. Užbaigus gubernato
je. R. LeBlancas, prisaikdin riaus darbą, jam iki mirties
tas vasario 8 d. senate, yra pir bus mokama gera pensija su ki
masis akadietis, tapęs federa tomis keturiomis jau užsitar
cinės Kanados gybernatoriu- nautomis pensijomis Kanados
mi. Anksčiau jam teko būti parlamente, senate bei Kana
valstybinio Kanados CBC radi dos vyriausybės ministerių
jo žurnalistu, ministerių pir kabinetuose.
Reformų partijos atstovė De
mininkų L. B. Pearsono ir P.
borah
Grey Kanados parla
E. Trudeau spaudos sekreto
riumi, Kanados senatoriumi mentarus ragino atšaukti algos
atleidimą nuo pajamų mokes
ir ministerių.
Naujasis gubernatorius ir čio. Esą dabar jau ir karalie
karalienės Elzbietos atstovas nė Elzbieta nuo 1993 m. moka
R. LeBlancas Kanados senate pajamų mokestį. Ministeris
tartame įvesdinimo žodyje pirm. J. Chretienas priminė,
stengėsi pabrėžti Kanados vie kad karalienė Elzbieta paja
nybę, kuriai dabar pavojų su mų mokestį moka tik už asme
daro artėjantis Kvebeko prem ninį turtą, o valdžios atlygini
jero J. Parizeau referendu mas jai esąs atleistas nuo visų
mas. Juo juk siekiama Kvebe mokesčių. Jis betgi sutiko, kad
ką atskirti nuo federacinės Kanados gybernatoriaus atly
Kanados ir paskelbti nepri ginimą bus galima pertvarkyti,
klausoma prancūzų valstybe. bet pakeitimai galės būti įvesti
Teisinga buvo R. LeBlanco tik sekančiam Kanados guber
pastaba, kad nedaug tėra ka natoriui.
nadiečių, kuriuos jungia pra
Kai kurie liberalų bei kitų
eitis. Tačiau jie gali sukurti partijų parlamentarai nori,
visus jungiančią ateitį, atsi kad būtų pertvarkytos ir jiems
sakę vienybę griaunančių pra skiriamos pensijos, erzinan
eities nuodų. Tvirčiausią tei čios tokių nuolaidų negaunan
sę praeities neapykanton yra čius kitus kanadiečius. Po šeturėję dabartiniai akadiečiai, šerių metų darbo Kanados par
Kanados kūrimosi laikotarpy lamente rinkimus pralaimėju
je susilaukę skaudaus ištrė siam atstovui jau priklauso
mimo, savo teisių pažeidimo. apie 19.000 dolerių pensija,
Jie betgi užmiršo praeities nekreipiant dėmesio į politi
skriaudas, pasirinkdami vie ko amžių. Jam netgi leidžia
nybės siekius su kitais kana ma gauti tą pensiją ir imti al
diečiais, tarp jų išsaugodami gą kitoje valdžios įstaigoje.
savo kalbą ir kultūrą.
Ministeris pirm. J. Chretienas
Reformų partija netiesiogi parlamentarų pensijos reikalus
nių priekaištų naujajam Kana pažadėjo sutvarkyti, kai finan
dos gubernatoriui R. LeBran- sų ministeris P. Martinas pas
cui pažėrė tik dėl jo algos. Mat kelbs naująjį biudžetą. V. Kst.
ligšiolinė Kanados gubernato-

Aukojo “T. žiburiams”
(Atkelta iš 4-to psl.)

VERTIMAI
ŽODŽIU ir
RAŠTU

lietuvių,
rųsų, anglų ir
prancūzų
kalbomis.
Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo
ministerijos (Ministry of the
Attorney General).
Genovaitė Bijūnas, Ph.D.
tel. 416 621-1638.
Adresas: 106 Meadowbank Road,
Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Steponas, E. Sondienė, E. Sarauskas,
S. Urbantas, dr. P. Vytė, J. Valiauskas, A. Vapsva, L. Pevcevičius, A.
Aisbergas, M. Putrimas, A. Plioplys,
E. Žulys, A. Stančikas, J. Sendžikas, S. Gampp.
O. Mašalienė, O. Adomaitis, A. Aleliūnas, A. Čiužas, A. Gurevičius, B.
Galinienė, A. Grubis, S. Varanka, J.
Dransutavičius, Č. Januškevičius, G.
Kaulius, S. Panavas, L. Vyšniauskas,
V. Šeštokas, N. Šviežikas, A. Rukšys, J. Paulaitis, J. Petrėnas, J. Jo
naitis, A. Lukas, V. Laniauskas, L.
Plečkaitis, E. Šimaitis, B. Saulėnas,
J. Stankūnas, L. Tamošauskas, kun.
A. Jurgelaitis, A. Šelmys, M. Mali
nauskas, M. Stankus, M. Dūda, B. Mi
sevičius, K. Ražauskas, B. Sriubiš-
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PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto Lietuvių namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą,
skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros pa
žinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai,
kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas atsižvelgs
į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba lietuvių
kilmės, b) studijuojantieji aukštesniosiose mokslo
institucijose, c) Vasario 16 gimnazijos mokiniai,
d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) li
tuanistinių mokyklų mokytojai bei studentai, studi
juojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką.
kis, V. Skukauskas, L. Krajauskas, K.
Martinkus, L. Baumgard, J. Merkevi
čius, D. Gutauskas, T. Bogušas, P.
Braziūnas, B. Geležiūnas, J. Pet
rauskas, dr. A. Pacevičius, J. Parei
gia, M. Pakulis, A. Ruzgys, M. Rudo
kas, A. Smolskis, V. Simanavičius, V.
Turūta, F. Vaivila, M. Jankus, T.
Aleksonis, V. Macas, O. Staškevičius,
R. Stepulaitis, K. Činčikas, K. Dalinda, P. Dalinda, B. Krakaitis, J.
Žadavičius, E. Markauskas, B. Saplys, P. Kisielis, M. Mickevičius, J.
Valevičius, S. Šarkus, J. Augustinavičius, S. Ąžuolas, J. Arcimavičius, V. Balnis, P. Breichmanas, P.
Baltuonis, B. Budzinauskas, Z. Ba
rysas, K. Bartkus, P. Devenis, E. Daniliūnas, A. Didžiulis, G. Drešeris,
V. Goldbergas, L. Grigelis, K. Gen
ėtus, B. Grajauskas, L. Grabošas,
A. Gatautis, P. Gluoksnys, A. Juoza
pavičius, A. Jungmeisteris, J. Janušaitis, A. Juodvalkis, M. Juozaitis,
V. Jokūbaitis, A. Draugelis, A. Vitkūnas, N. Adams, E. Kazlauskas, D. Ka
rosas, V. Lukoševičius, J. Remesat,
B. Lunas, dr. L. Kriaučeliūnas, K.
Manglicas, J. Masilionis, K. Majaus
kas, S. Orvidas, M. Biekša, A. Banai
tis, M. Noreikia, L. Ozebergaitė, A.
Opanavičius, Jonas Jurėnas, Juozas
Jurėnas, V. Naras, B. Agurkis, J.
Graužinis, A. Šarapnickas, V. Ake
laitis, S. Astras, K. Baltramaitis,
J. Brazlauskas, kun. V. Cukuras, V.
Demikis, S. J. Kriaučeliūnas, A. Leparskas, V. Lelis, V. Naruševičius,
N. Navickas, V. Pikturna, G. Povilai
tis, M. Petrauskis, A. Pažemėnas, G.
Rodke, J. Rimkus, K. Bubelis, A. Bar
kauskas, J. Lapšys, F. Stankus, V.
Seibutis, E. Senkus, D. Siurna, V.
Sapkus, A. Stalionis, V. Kolyčius, E.
Giedra, J. Tamulėnas, N. Uogintas, J.
Urbonas, C. Vaivada, V. Vadauskas,
I. Vadauskienė, J. Vasys, J. Vieraitis, V. Vainutis, E. Vaitkūnas, A. Pū
kas, A. Žilėnas, J. Žemaitaitis, S.
Žaldokas, P. Zaranka, A. Choromanskis, R. Choromanskis, E. Blumas, V.
Daveikis, B. Kupcikas, J. Skardis,
B. Vidugiris, kun. K. Kaknevičius,
A. Rugys, V. Prisčepionka, L. Pilipa
vičius, T. Blinstrubas, J. Ladyga,
L. Jankauskienė, S. Šimkus.
Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: R. M. Rusinai, P.
Buika, dr. V. Lenauskas.
Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės bei
rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarą
prenumeratą, prideda ir auką.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie
save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, da
lyvavimą lietuviškose organizacijose, anksčiau
gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių
informacijų kreiptis 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valan
domis tel 416 532-3311, kitu laiku - į Kęstutį Raudį
tel. 416 239-7040. Prašymai pristatomi iki 1995 m.
kovo 20 d.

Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.)
Res.: (416) 231-4937
Fax(416)231-6993

Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.
20 High Park Blvd., Toronte.

Gydomasis masažas (‘‘Craniosacral Therapy”)
Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą
padengia pilnai ar iš dalies.

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Kanados lietuvių bendruomenės žinios
Tradicinės aukos, Kanados lie mo ministerijai, 11 dėžių Viduk
tuvių bendruomenei Vasario 16- lės parapijai. Dėkojama visiems
sios proga bus renkamos vasario prisidėjusiems prie šios labai
19 d. visose lietuviškų parapijų reikalingos siuntos, ypač “Tal
šventovėse, Lietuvių namuose ir kos”, Prisikėlimo parapijos ir
prieš minėjimą Anapilyje vasario “Paramos” kredito kooperatyvams.
19 d., 4 v.p.p. Iš anksto dėkojama
Kanados lietuvių bendruomenei
visiems aukotojams už finansinę aukojo: $1,000 - A. Rūta; $500 ir moralinę paramą.
M.M.; $200- R. E. Kontenis; $135Primenama - Kanados lietuvių V. Anskis; $50 - A. Bliudžius, L. G.
bendruomenės nario solidarumo Vyšniauskas. Solidarumo mokes
įnašas yra $10 per metus. Jį gali tį sumokėjo: $150-Edmontono apy
ma sumokėti per apylinkių valdy linkė.
bas arba per lietuviškus banke
Visiems aukotojams-nuoširdus
lius. Kanados lietuvių bendruo AČIŪ. Inf.
menei priklauso visi Kanados lie
tuviai, gimę, imigravę ir gyvenan
tys Kanadoje.
Isolda Poželaitė-Davis, bu
Jau išsiųsti atleidimai nuo paja vusi rašytojo Juozo Kralikausmų mokesčių (Income Tax) kvitai ko mokinė, baigusi Marijos
visiems aukotojams. Jei kas dar
Pečkauskaitės vardo gimna
negavo ar yra kokių neaiškumų,
ziją
Kaune, gyvenanti Austra
prašoma skambinti į KLB raštinę,
lijoje, yra apdovanota kara
tel. 416 533-3292.

Įvairios žinios

Prieš Kalėdas per KLB humani
tarinės pagalbos komisiją (pirm.
V. Gačionytė) buvo pasiųsta į Lie
tuvą 90 dėžių įvairių medicininių
priemonių Vilniaus universiteto
Širdies chirurgijos klinikai, 3 dė
žės medicininės aparatūros Santariškių ligoninei, 14 dėžių medika
mentų Kauno akademinei vaikų
klinikai, 3 dėžės Kauno miesto
Dainavos vaikų poliklinikai, 5 dė
žės medicininių knygų Kauno me
dicinos akademijai, 6 dėžės kny
gų Vilniaus universitetui, 24 dė
žės kompiuterinės įrangos Lietu
vos kompiuterininkų sąjungai,
129 dėžės knygų Lietuvos švieti

Tel.: (905) 271-7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7

Tel. I 416-530-1070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS,
Dr. S. DUBICKAS,

Dr. R. KARKA,

d.d.s.

d.d.s.

D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West

Telefonas
763-5677

(Prie Jane St.)

lienės Elzbietos II medaliu.

Vasario 16-sios minėjimas
Vašingtono lietuvių bend
ruomenės apylinkėje įvyks š.
m. vasario 19 d., 2 v.p.p., Marylando
universiteto “Adult
Education Center” salėje,
Adelphi Rd. ir University
Blvd, kampas, College Park,
MD. Pagrindinę kalbą pasa
kys Vaiva Vėbraitė-Gustienė, neseniai grįžusi po apsi
lankymo Lietuvoje; meninėje
programoje dalyvaus sol. Ra
sa Krokytė-Veselkienė ir poe
tas Kazys Bradūnas.

Vaidotas Jonynas, m.b.a„ c.f.a.
viceprezidentas ir direktorius
Telefonai - 416 864-2734
1 800 387-1883 (toll free)
• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie
“T-Bills”, RRSPs, “Mutual
funds” ir auksą.
• Sąžiningai patarnauja
lietuviškai arba angliškai.

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

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

27 John St., Second Floor
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas

n & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

ROYAL LePAGE
■■■■■illllllllllllllllllllII
Residential Real Estate Services
5110 Dundas Street West,
Etobicoke, Ontario M9A 1C2

Registruota masažo terapeute

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto
Lietuvių namų susirinkime balandžio 2 d. Jei
yra įmanoma jame dalyvauti, prašome pranešti.
TLNšvietimo fondas “Labdara"

psl. 9
\

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

Juozas (Joseph)

Teodoras (Ted) Stanulis

Ar galiu pirkti namą su 5% [mokėjimu? Kas moka “Land Transfer
Tax” - pardavėjas ar pirkėjas? Šiais ir visais nekilnojamo turto
klausimais kreiptis į TeodorąStanulįtel. 416 231-3000, namųtel. 416
231-4937, FAX 416 231-6993. Sąžiningas patarnavimas.

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras
kviečia keliauti kartu!

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.
#1 KANADOJE
Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.
West Realty Inc.
1678 Bloor St. West
Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu
įstaigos tel. 416 769-1616
namų 416 532-5893

Kelionė per Amsterdamą su KLM oro linija $979.
Kelionės Kaunan t vieną pusę. Kaina $599.

Kelionė Kaunan t abi puses $800.

Svečiams atvykstantiems iš Lietuvos $1,100.

Platus pasirinkimas kelionių Įšiltus kraštus:
Puerto Plata - “Esplanada” - viešbutis su pilnu
išlaikymu vienai savaitei. Išvykimas vasario 14 - $648.

Didelės nuolaidos keliaujantiems laivais.
Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Toronto, Ontario M6S 4W3

(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos" viešbučio)

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68

3jj) DRESHER

Nemokamas namų įvertinimas

GINTARAS

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

Dar didesnė nuolaida
keliaujantiems į Lietuvą!

(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78

2 Jane St., Suite 500

NORKUS

(Prie High Park požeminės stoties).

EXPRESS

Tel. (416) 604-4400,

Siuntiniai laivu:
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.

FAX (416) 604-9748.

Greitas pinigų pervedimas.
US arba Kanados doleriai:
4% plius $14 — pristatymas.
Pigiausiomis kainomis persiunčiami automobiliai
ir kiti stambūs kroviniai
į Baltijos šalis.
Greitas ir saugus
pristatymas.

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

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

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

Patarnavimas - greitas ir tikslus!

Mūsų darbo valandos: 10v.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; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane,
tel. 514-637-9495.

V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*
‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

NAUJOS PASLAUGOS: atliekame įvairius vidaus ir lauko namų remonto darbus - sienų statymo
(drywall), elektros, vandentiekio, keramikinių plytelių klojimo, dažymo, stogų ir lietvamzdžių dengimo.
Taip pat statome priestatus, verandas, įrengiame vonias ir pirtis.

drauda

- insurance

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3

41 6 762-4232

FAX 41 6 762-5588

10 psi. • Tėviškės žiburiai

•

H

1995. II. 14 - Nr. 7 (2346)

Prisikėlimo parapij'os žinios

— Praeitą sekmadienį per visas
pamaldas
Lietuvos
kankinių
šventovėje ir Gerojo Ganytojo
koplyčioje pamokslus sakė sve
čias iš Lietuvos kun. Albinas
Pipiras.
— Palaidota vasario 13, pirma
dienį, a.a. Marija Šeflerienė, 81
m. amžiaus.
— Mokyklos autobusas veš žmo
nes į Vasario 16 minėjimą iš To
ronto nuo Vilniaus rūmų 3 v.p.p.,
o atgal nuo Anapilio išvažiuos
6.30 v. v.
— Vasario 16 minėjimas Wasagoje bus Gerojo Ganytojo misi
jos salėje vasario 16, ketvir
tadienį, 11 v.r. Minėjimo pa
grindinis kalbėtojas — dr. Bro
nius Makauskas, Lenkijos lietu
vių bendruomenės tarybos pirmi
ninkas.
— Tikinčiosios Lietuvos die
na Lietuvos kankinių šventovė
je ir Gerojo Ganytojo koplyčio
je bus švenčiama kovo 12, sekma
dienį, t.y. savaite vėliau nei ki
tose lietuviškose parapijose. Tai
daroma ryšium su Prisikėlimo
parapijos salėje kovo 5 d. skau
tų rengiama Kaziuko muge.
— Anapilio knygyne gauta H.
Staso knyga “Kelionių vynas”.
Taipgi galima įsigyti neseniai
išleistą premijuotą Jono Mike
linsko knygą “Nors nešvietė lai
mėjimo viltis” ir K. RadvilėnoŽukausko knygą “Kai siaubas ar
tėjo”.
— Mišios vasario 19, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Paulę Gudai
tienę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už Vaidotų ir Valiū
kių gyvus bei mirusius.

— Sekmadienį, vasario 11, po
Mišių parapijos Parodų salėje įvy
ko Katalikių moterų draugijos su
sirinkimas. Aptarus kai kuriuos
draugijos veiklos klausimus, pran
ciškonas Julius Sasnauskas pasi
dalijo savo mintimis apie meilę
Senajame ir Naujajame Testa
mente. Kalbėtojo nuomone, mūsų
laikais literatūra ir menas kaip
niekad garsiai ir atvirai kalba
meilės tema, tačiau krikščionys
kažkodėl bijo ar gėdijasi žodžio
“meilė”. Pasibaigus paskaitai,
įvyko loterija, paskui susirinki
mo dalyviai vaišinosi kava ir nuo
taikingai bendravo.
— Praėjusių metų pabaigoje pa
rapijos tarybos sprendimu buvo
sudarytas specialus komitetas,
kuris turėjo tirti dabartinę para
pijos padėtį ir svarstyti ateities
perspektyvas. Remiantis anketos
duomenimis patirta, kad antrosios
parapijiečių kartos dalyvavimas
parapijos gyvenime nėra pakanka
mai aktyvus. Retėjant senajai kar
tai, taip pat ir finansinis parapijos
išlaikymas taps sunkus. Komitetas
yra parengęs keletą pasiūlymų dėl
parapijos ateities, kurie bus svars
tomi visuotiniame parapijiečių
susirinkime vasario 26 d. Susi
rinkime dalyvaus ir lietuvių pran
ciškonų provinciolas kun. Placi
das Barius, OFM.
— Gavėnios trečiadieniais po
vakarinių Mišių parapijos švento
vėje vyks dvasinio atsinaujinimo
programa “Teateinie Tavo Kara
lystė”. Programoje bus pateikia
ma medžiaga įvairiais tikėjimo
klausimais, o paskui dalyviai bur
sts į mažas grupeles diskusijoms.
Tikimasi, jog šis renginys sudo
mins parapijos jaunimą bei jau
nas šeimas.
— Mišių tvarka kitą sekmadienį,
vasario 19: 8.30 v.r. - už a.a. Magda
leną Sauserienę, 9.20 - už Podsadecki šeimos mirusiuosius, 10.15už a.a. Alfonsą Lukošių, a.a. Alfon
są Krikščiūną ir a.a. Kazimierą
Janeliūną, 11.30 - už parapiją ir
visus parapijiečius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, vasario 12, po
pietėje dalyvavo 135 asmenys. Pra
nešimus padarė LN visuomeninės
veiklos komisijos pirm. T. Stanulis.
— LN valdybos posėdis įvyks va
sario 23, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— Vasario 26 d. - dr. Br. Makaus
ko paskaita Lietuvių namuose.
Rengia Vilniaus krašto sąjunga.
— Balandžio 1, šeštadienį, 6 v.v. LN vyrų būrelio metinis balius
Vytauto Didžiojo menėje. Karš
ta vakarienė su vynu ir pyragais.
Veiks programa su šokių muzika.
Gros Valdo Ramanausko ir Vaclo
vo Povilonio muzikinis duetas.
Kaina - $12. Gėrimai - savikaina.
— Balandžio 2, sekmadienį, - LN
metinis
susirinkimas.
Lietu
vių namų nariai, kurie 1994 metų
eigoje pakeitė savo gyvenamąją
vietą, prašomi pranešti adreso
pakeitimus LN administracijai,
tel. 416 532-3311.
— LN moterų būrelis rengia ve
lykinius pietus balandžio 23, sek
madienį. LN moterų būrelio val
dyba: pirm. A. Jankaitienė, vice
pirmininkės B. Abromaitienė ir L.
Pocienė, ižd. V. Grybienė, sekre
torė G. Butkienė.
— Sekmadienio popiečių metu
parduodami iš Lietuvos gaunami
oro paštu dienraščiai.
— Norintys išsinuomoti ar įsigyti
lietuviškų vaizdajuosčių prašomi
skambinti tel. 762-5419 arba tel.
769 1266.
— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St.
W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Anapilio parapijos keltuvo
vajui aukojo: $100 — V. V. Ba
lionai.
A. a. Sofijos Treigienės, dė
dienės ir mokytojos, prisimi
nimui Ignaičių šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.
Kanados lietuvių muziejuje
Anapilyje — naujos parodos
apie “DP” stovyklų lietuvių
gyvenimą ir Suvalkų trikam
pio lietuvius. Dėkojame vi
siems aukojusiems ir pasko
linusiems nuotraukas bei ki
tus rodinius šioms parodoms.
Taip pat dėkojame už pinigi
nes aukas: $75 — R. Jonaitie
nė; $50 — M. Statulevičius.
Vedėja

Lietuvos ūkininkai
dėkoja
Toronto Prisikėlimo parapijos
kredito kooperatyvas stipriai pa
rėmė generalinio konsulo H. Lapo
pradėtą “Traktorius ūkininkui”
vajų, nupirkdamas penkis trakto
rius su padargais.
Izabelė Kundrotienė su vyru, bu
vę tremtiniai, ūkininkauja 15 ha
tėviškėje. Jos trys broliai parti
zanai žuvo kovose su okupacine
kariuomene. Su dovanotu trakto
riumi apdirba ne tik savo ūkį, bet
ir kaimynų.
Izidorius Klabys, partizanas, da
lyvavęs “Antazavės šilo” kauty
nėse, grįžęs iš Vorkutos lagerių,
su dovanotu traktoriumi apdirba
tėviškę ir dviejų žuvusių partiza
nų kaimynų ūkius.
Lionginas Vanagas, partizanų
ryšininkas, netekęs savo trijų žu
vusių brolių partizanų, džiaugia
si nauju traktoriumi. Tėviškėje
darbuojasi jo du sūnūs.
Juozas-Kęstutis
Leonavičius,
kurio brolis vadovavo partizanų
“Tauro" apygardos Vytauto rinkti
nės 71-jai kuopai ir žuvęs 1948 m.,
ūkininkauja žmonos atgautoje tė
viškėje.
Vidmantas Mašanauskas, parti
zanų šeimos vaikas, ištremtas į Si
birą, su dovanotu traktoriumi da
bar apdirba savo dėdės ir 3 kaimy
nų partizanų ūkius.
Visi gavę traktorius su padar
gais yra nustebinti tokiu užjūrio
lietuvių dosnumu. Jie nuoširdžiai
ir susijaudinę dėkoja Toronto Pri
sikėlimo parapijos kredito koope
ratyvui už dovanas, su kuriomis
jie dabar galės našiai darbuotis
ūkiuose. Inf.

IEŠKAU važiuojančių į Čikagą.
Prašome skambinti Aleksui tel.
905 625-2412.
IEŠKAU 2 vaikams auklės, galinčios
gyventi mūsų namuose. Turi kalbėti
rusiškai. Skambinti Sašai tel. 905
771-0403, Thornhill.

IEŠKOME auklės 2 vaikučiams pra PASKUTINĖ PROGA ĮSIGYTI:
dedant nuo kovo 6 d. Skambinti tel. “Encyclopedia Lituanica”, kom
905 848-9628.
plektas 6 tomų; “Vinco Krėvės raš
tai”, 6 tomų; “Lietuvių enciklope
CLEAN FOREVER. Valome kili dijos” pavienius tomus; ir kitus
mus, minkštus baldus ir automo Lietuvių enciklopedijos leidyklos
bilių vidų nauju būdu - sausomis leidinius. Kreiptis nauju adresu:
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 J. Kapočius, 430 Putnam Ave., Covalandas. Labai gera kokybė. Skam tuit, MA 02635, USA. Tel. (508) 428binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.
6991.

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

Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1
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VASARIO 16-SIOS

IS TORONTO^
Anapilio žinios

M

MINĖJIMAS
, įvyks vasario 19, sekmadienį, 4 valandą po pietų,

Anapilio salėje
i

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.)

PROGRAMOJE:
dr. Broniaus Makausko paskaita
• Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”

0
į

[
■.

(vyresniųjų vaikų grupė)
0 Lietuvos kankinių šventovės vaikų choras
0 Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”
Muziejuje vyks paroda apie išeivių veiklą
"DP" stovyklose Vokietijoje.

Rengėjai — KLB Toronto
apylinkes valdyba

.

Lietuvos nepriklausomybės 77
metų sukakties minėjimas įvyks
Aušros Vartų parapijoje vasario
19 d. (Žiūr. skelbimą).
Prof. Romas Knystautas išskir
tinai pasižymėjo McGill univer
siteto Inžinerijos fakultete, gau
damas “Excelence in teaching”
žymenis 1987 ir 1993 metais. 1994
m. su kitais profesoriais buvo pa
kviestas pravesti seminarą McGill
universitete, kuriame 1964 m. jis
pats pradėjo studijuoti.
Seselė Paulė priima vartotus,
gerai išsilaikiusius, drabužius
siuntimui į Lietuvą. Ypač pagei
dauja tinkamų vaikams ir paaug
liams.
Aušros Vartų parapijos choras
gegužės 14 d. rengia koncertą pa
minėti savo veiklos 45 metų sukak
tį. Per tą laiką choras yra ne tik
giedojęs AV šventovėje, bet ir su
tt

tradicinis

vasario 28, antradienį, 7 valandą vakaro,

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

~M

M

Įėjimas —
$18.00

rengęs eilę koncertų, dalyvavęs
įvairiuose minėjimuose, įdaina
vęs keletą kasečių-plokštelių, at
likęs “Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva” kantatą, su kuria pasirodė
ir Lietuvoje. Šia proga ruošiamas
išleisti
sukaktuvinis leidinys.
Reikia tikėtis, kad montrealiečiai įvertins choro pasišventimą
ir jų rengiamame sukaktuviniame
koncerte gausiai dalyvaus.
A.a. Kazimiera (Charlotte) Vaitkutė-Žilinskienė, 85 m. amžiaus,
mirė sausio 30 d. Iš Šv. Kazimie
ro šventovės vasario 3 d. palai
dota Notre Darae dės Neiges ka
pinėse. Liūdi dvi dukterys su šei
momis ir kiti artimieji. Jos anks
čiau miręs vyras buvo ilgametis
Šv. Kazimiero parapijos vargoni
ninkas ir viena iš daugelio jo su
komponuotų dainų “Šlama šilko
vėjas” yra gana populiari. B.S.
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Lietuvos nepriklausomybės

(vakarienė
su vynu).
Įdomi
programa,
turtinga
loterija.
Visus
dalyvauti
maloniai
kviečia —

@ šventės

RENGĖJOS

,

MINĖJIMAS

įvyks 1995 m. vasario 19, sekmadienį
Aušros Vartų parapijoje
11 v.r. iškilmingos pamaldos Aušros Vartų šventovėje
MINĖJIMAS parapijos salėje.
! Paskaitą skaitys kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Meninėje programoje - A V parapijos choras, vad.

muz. A. Stankevičiaus; moterų dainos vienetas
“Aušra", vad. A. Beniušienės. Po minėjimo-kavutė.
Aukos: Lietuvių bendruomenei arba humanitarinei pagalbai.

Toronto Vlado Putvio šaulių
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” me
kuopa Vasario 16-sios minė tinis spaudos vakaras įvyks
jime vasario 19, sekmadienį, 1995 m. balandžio 22, Atvely
su vėliava dalyvauja 11 v.r. kio šeštadienį, Anapilio salė
Mišiose Lietuvos kankinių je. Jau pradėti ruošos darbai,
šventovėje ir minėjime 4 v.p.p. telkiami laimikiai. Galintys
Anapilio salėje. Metinis kuo prašome juos paaukoti “TŽ”
pos susirinkimas šaukiamas administracijoje.
kovo 5, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Kun. Albinas Pipiras, Puša
Lietuvių namuose. Kviečiami
nariai dalyvauti. Bus prane loto ir Pumpėnų parapijų kle
bonas, Panevėžio vyskupijos,
šimai ir renkama valdyba.
Kuopos valdyba yra atvykęs aplankyti savo gi
minių Kanadoje. Apsistojo
Baltiečių (AABS) simpoziu Anapilio klebonijoje. Ketina
mas tema “Pabaltijo valsty čia viešėti apie mėnesį laiko.
bių nepriklausomybė: žvilgs
Kornelijus Platelis, rašyto
nis į praeitį ir ateitį” rengia
mas š. m. kovo 4, šeštadienį, jas ir poetas, buvęs Lietuvos
Tartu College, 310 Bloor St. švietimo ministęrio pavaduo
W., Toronte. Estai, latviai ir tojas, lydimas Alfonso Juoza
lietuviai mokslininkai kalbės pavičiaus, lankėsi “Tėviškės
politiniais, ekonominiais ir žiburiuose”, domėjosi jų lei
socialiniais bei kultūriniais dyba, pasidalino mintimis
klausimais. Iš lietuvių daly apie dabartinę Lietuvos būk
vaus dr. Romas Vaštokas, lę. Jis yra tarptautinės rašy
Aleksandras Abišala, dr. Ka tojų organizacijos PEN Lietu
zimieras Antanavičius, dr. vos centro pirmininkas, Lie
Valdas Samonis. Smulkesnė tuvos rašytojų sąjungos val
narys,
Druskininkų
informacija bus paskelbta vė dybos
miesto
tarybos
narys
bei šios
liau.
savivaldybės
kultūros-švieti

Mokytojų suvažiavimas Ka
mo
komisijos
pirmininkas.
nados lituanistinių mokyklų
ir aukštesniųjų liet, kursų mo- Toronte išbus visą mėnesį,
kytojams-joms bei vedėjams- atlikdamas stažuotę savival
joms įvyks šeštadienį, kovo dybių reikalais. Po to jis vyks
25, Anapilyje, KLB muziejaus- į Yale universitetą JAV-se ir
studentams skaitys paskaitas
archyvo salėje.
apie lietuvių literatūrą ir
KLB švietimo komisija poeziją.

I'

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” iškilusis
40-ties metų sukaktuvinis kon
certas įvyks gegužės 27, šešta
dienį, Anapilio salėje. Temą
“Šoks šeimyna šokinį” atliks
visos šokėjų grupės. Kviečia
me visus lietuvius, ypač buvu
sius gintariečius, koncerte da
lyvauti ir susipažinti su dabar
tiniais šokėjais bei pasimatyti
su savo draugais.
Tėvų komitetas
’ Dr. Bronius ir Živilė Makaus
kai atvyko iš Varšuvos, kur
pastoviai gyvena, kviečiami
Kanados lietuvių bendruome
nės. Abu yra kilę iš Punsko
apylinkių ir aktyviai daly
vauja Lenkijos lietuvių veik
loje. Dr. B. Makauskas yra is
torikas parašęs straipsnių ir
knygų apie lietuvius Lenkijo
je. Ž. Makauskienė yra spau
dos darbuotoja, rašanti ir
“Tėviškės žiburiuose”. Abu
ketina paviešėti Kanadoje po
rą savaičių, aplankyti savo
tėvynainius, kurių gana gau
su Toronte. Jie čia turi ir or
ganizaciją “Suvalkų krašto
lietuvių išeivių sambūris”.
Dr. B. Makauskas pakviestas
kalbėti Vasario 16 minėjimuo
se — Hamiltone, Wasagoje,
Toronte-Mississaugoje.
Abu
aplankė Anapilį bei jo įstai
gas.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE į
___ ___

___
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- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame “Tėviškės žiburių

puslapyje)
- Neimame jokio administracinio mokesčio

- Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF,
nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1994 metus, įnašą į RRSP
reikia įteikti iki

1995 metų kOVO 1 d ĮGROS

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.
Rengia KLB Montrealio apylinkės valdyba
>«------
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 514 722-3545
FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.
DONNA SVRAKA, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-53355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.
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EUROPARCEL ►

---------------------------------------------- _
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

Tj)

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.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus.
Nėra maksimumo svorio.
Minimumas 2 kg, arba $10.00.
Nauja kaina: $5.10 už kg

hesm:la1alleSque.
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

I

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA - 7 DIENAS

Bendrai Lietuvos-Vokietijos įmonei Kaune

reikalingas patyręs finansų direktorius.
Įmonė specializuojasi aukštos kokybės tekstilės gamyboje ir pla
nuoja vieną didžiausių investicijų Lietuvoje. Finansų direktorius
bus atsakingas už įmonės finansinės apskaitos sistemos įvedimą
ir kontrolę pagal Vakarų standartą.

Reikalavimai:
• Aukštasis išsilavinimas ir patirtis finansų ir buhalterinės apskaitos srityje.
• Mokėti anglų ir lietvių kalbas
• Sugebėti įdiegti naujoves ir jas valdyti.

Atsakomybės:
•
•
•
•
•

įdiegti ir vykdyti finansinę apskaitos sistemą pagal Vakarų standartus
Palaikyti ryšius su Tarptautine finansų korporacija ir kitais investitoriais
Koordinuoti auditorių veiklą
Vadovauti finansinei ataskaitai
Vadovauti ataskaitos ruošimui Finansų ministerijai.

Kreiptis į HRStrategies, Vilniaus g. 39, 2600 Vilnius.
Tel. (370 2) 62 66 40, faksu (370 2) 22 08 70.

(Sumažindami pajamų mokesčius)
KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

• SAUSIS ir VASARISRRSP indėlių mėnesiai.
• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP

s-tą.

• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas
už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių
nei už plano administravimą, nei už
patarnavimus įdedant ar išimant.
• “Parama” mielai patarnaus nariams,
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos”
RRSP planą.

PARAMA

• “Parama” tuoj pat vietoje išduoda
kvitą dėl mokesčių atleidimo.
• Galite pasirinkti indėlio terminą:
nuo 1 m. iki 5 m. ar neterminuotus su
keičiamu nuošimčiu (variable rate).

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos
nuo pajamų mokesčių.
• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas
galima pervesti į RRIF, nemokant
valdžiai jokių mokesčių.
• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams
už 1994 metus

EURO CLEAN
Greitas

patarnavimas, prieinamos
dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

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

1995 m. kovo 1 d.

EUROPEAN CATERING

Tel. 416 532-1149

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.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

kainos,

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

PUNIA
Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: asienų • van
dentiekio • elektros • keramikos
plytelių • stiklo blokų • langų
.•dažymo ir kt. Įrengiame rūsius
• vonias spirtis • lauko verandas
• įvažiavimo keliukus (driveways)
iš susikabinusių (interlocking)
plytų. Dengiame stogus. Skambinti
Alvydui tel. 905-848-9628,
416-609-5108 (pager).

