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Savaitė Lietuvoje
Su Lietuvos laisvėjimu prasiveržė ir laisvas spau

dos žodis. Išeivija stebėjosi gausumu laikraščių, pasiro
džiusių daugiausia naujais pavadinimais. Iš didžiųjų 
dienraščių tik “Lietuvos aidas” ir “Tiesa” (vėliau - “Die
na”) pasiliko su savo senomis antraštėmis. Abu rodė tęs
tinumą, ne visiems vienodai suprantamą ir priimtiną.

L
IETUVOJE leidžiami laikraščiai iš pradžių išeivių 
buvo gaudyte gaudomi, ėjo per rankas su džiaugsmu, 
! kad pagaliau laisvasis žodis pradeda atidengti labai 
daug nežinomų dalykų, kad sutartinai pasisako už nepri

klausomybę. Netrukus ir Vilniaus radijo pranešimai 
padėjo geriau orientuotis, kas dedasi tėvynėje, kas pla
nuojama, su kokiais sunkumais susiduriama. 0 grįžtan
tys Lietuvos lankytojai parveždavo apsčiai įvairiausių 
smulkių žinučių, kuriomis entuziastingai dalindavosi 
kur ką sutikę. “Kas naujo”? - klausimas kurį laiką reiš
kė Lietuvą, nes apie nieką kitą čia nebuvo kalbama. At
sakymai ir aiškinimai betgi buvo labai nevienodi. Apie 
tas pačias problemas vieni kalbėjo vienaip, kiti kitaip, 
nes daugelį dalykų nevienodai matė ar vertino. Beveik 
viskas priklausė nuo to, su kuriais žmonėmis Lietuvoje 
susitikta, apie ką kalbėta, kas kam daugiau rūpi. Taigi 
pranešimų ir kontroversijų pasipylė kaip iš užburto ra
go - tik rinkis ką nori ir skleisk toliau. Prie visko prisidė
jo dar ir intensyvesnis susirašinėjimas bei nemažas ant
plūdis Lietuvos žmonių, besiveržiančių pasidairyti po 
tas “aukso šalis”. Tame žinių ir naujienų sraute gana grei
tai išryškėjo viena tema - nepriklausomybės džiaugsmą 
slopinantis kasdieninių poreikių nepriteklius, kažko
kia ekonominė suirutė. Lietuvos spauda plačiai ir pik
tai apie tai rašė. Visa tai pergyveno ir išeivija. Iš pradžių 
šoko pagelbėti, bet tuojau pasirodė, kad tikrovė nepasi
ruošusi rankioti trupinių. Taip viskas palengva atlyžo, 
o seimo rinkimų rezultatai beveik visai apramino: išsi
rinkote valdžią, ji jumis ir pasirūpins. Susimaišė nuotai
kos ir spaudos puslapiuose.

K
AS naujo išeivijoje? Ar rūpėjo Lietuvos laikraš
čiams, ar rūpi dabar? Atsakymas greičiau neigia
mas. Ne kartą jau buvo reikšta nuomonė, kad 
išeivių nuotaikos Lietuvai per daug nerūpi. Prieš porą 

metų Lietuvoje vieno iškilesnio veikėjo tai buvo užgin
čyta, spaudoje paneigta, sakyta, kad išeivija Lietuvai 
svarbi. Panašiai paaiškina ir čia besilankantys valdžios 
žmonės. Bet kažkaip visa tai atrodo, kad viskas tik dėl 
to, nes nėra kaip kitaip sakyti. Iš tikrųjų - kas kam labai 
rūpi, apie tai daug dažniau ir plačiau kalbama. Viena 
aišku, kad išeiviai apie Lietuvos gyvenimą daug daugiau 
žino, negu tenykščiai apie išeivius. Mūsų periodinė spau
da labai daug rašo apie Lietuvą, o kiek mes skaitome di
džiuosiuose Lietuvos laikraščiuose apie išeivių gyveni
mą? Nereikalinga būtų čia aiškinti, kaip žinios ar kita 
rūpima spaudos medžiaga surenkama ir skelbiama. Lai
kraščių leidėjai tai puikiai žino ir tuo pasirūpina. Pla
čioji Lietuvos visuomenė, jei ką apie išeiviją sužino, tai 
tik ne per savąją spaudą. “Gimtasis kraštas” išeivijos ko
respondentams šiek tiek jau praveria duris, bet vis tiek 
laikosi senos tvarkos - informuoti išeivius apie Lietuvą, 
o ne Lietuvos gyventojus apie išeiviją. Apie tas spragas 
kalbant, sveikintini atskirų asmenų ar grupių užmojai 
užsakyti išeivijoje leidžiamus laikraščius skaitytojams 
Lietuvoje. Metinę prenumeratą apmokant doleriais, toji 
paslauga kiekvienam išeiviui yra įmanoma. Užsimojus 
ta linkme plačiau, kartu paremsime ir savąją spaudą. 
Laikas tikrai pagalvoti apie tokią dvigubą naudą stipri
nančią ryšius, galbūt ir nuotaikas vienodinančią. Č.S.
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Mišios Seinų bazilikoje minint vyskupo Antano Baranausko 160-tąsias gimimo metines. Iš kairės: Vilniaus kated
ros klebonas mons. K. VASILIAUSKAS, Seinii parapijos klebonas kun. K. GACKI, Punsko parapijos vikaras kun. 
V. VEPRAUSKAS Nuotr. A. Žilinsko

Vyskupų rūmai Seinuose, kur darbavosi ir vyskupas ANTANAS BARANAUSKAS Nuotr. A. Žilinsko

RAŠO IŠ VILNIAUS

Miręs vyskupas gaivina gyvuosius
Per Lietuvą ritosi vyskupo Antano Baranausko minėjimų banga (1835-1902-1995). Iškilmės 

Seinuose, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Palangoje, Anykščiuose... Skambėjo Velionies sukurtos 
giesmės, “Anykšių šilelis”, rengiamasi išleisti jo raštus - aštuonis tomus

KANADOS ĮVYKIAI

Pasveiko Kvebeko bloko vadas
Parlamente šiltai buvo sutik

tas vasario 22 d. darban sugrį
žęs opozicijos ir Kvebeko bloko 
vadas Lucien Bouchard. Jį 
1994 m. lapkričio 29 d. staiga 
pakirto kūną pradėjusių grauž
ti bacilų liga, retai pasitaikan
ti, bet pavojinga, dažnai pasi
baigianti mirtimi. L. Bouchar- 
dą išgelbėjo jau gruodžio 1 d. 
gydytojų padaryta skubi ope
racija. Tų pavojingų bacilų 
greitą plėtimąsi jie sustabdė 
beveik visos kairiosios kojos 
nupjovimu. Ligą L. Bouchar- 
dą ištiko labai blogu laiku. 
Mat gruodžio 6 d. Kvebeko 
premjeras Jacques Parizeau 
paskelbė savo separatistinės 
Kvebeko partijos referendu
mo planus.

Nepriklausomybės Kvebe- 
kui siekia ir L. Bouchardas, 
su 53 savo bloko nariais Kve
beke išrinktas Kanados parla- 
mentan 1993 m. spalio 25 d. 
Jis tapo ir oficialiu jo opozici
jos vadu, ginančiu separatis
tinius Kvebeko reikalus. Prem
jeras J. Parizeau turi menkes
nį svorį, galėdamas naudotis 
tik provinciniu Kvebeko par
lamentu. Jam taipgi reikia ir 
L. Bouchardo separatistų Kve
beko bloko paramos Otavoje. 
Iš ligoninės lovos L. Bouchar
das pranešė, kad jis pasveikęs 
vėl grįš Kanados parlamentan 
tęsti politinių įsipareigojimų.

Tesėti pažadą L. Bouchardui 

padėjo gerokai užtęstos kalė
dinės Kanados parlamento 
atostogos. Nuotraukos betgi 
liudija, kad jis dar nėra įpra
tęs prie neseniai pritaikytos 
dirbtinės kojos, vaikščioda
mas netenka lygsvaros. Spau
dos konferencijomis bei atski
rais pokalbiais su pasirink
tais žurnalistais jis, atrodo, 
stengėsi sustiprinti savo po
litinį populiarumą. Tačiau jo
kių naujų posūkių Kvebeko re
ferendumo klausimu iš jo ne
buvo susilaukta. L. Bouchar
das pakartojo tik ankstesnę sa
vo mintį dėl referendumo da
tos. Esą jis nenori ankstyvo 
referendumo, kai jį gali pra
laimėti Kvebeko separatistai. 
Jam atrodo, kad tokiu atveju 
būtų geriau referendumą ati
dėti ar net ir jo atsisakyti.

L. Bouchardo grįžimas par
lamentan ir politikon sutapo 
su JAV prez. B. Clintono ap
silankymu Otavoje. Spaudoje 
jau buvo rašyta, kad jis, dar 
būdamas ligoninėje, buvo pa
reiškęs pageidavimą susitikti 
su šiuo žymiuoju svečiu iš Va
šingtono. Pirmieji pranešimai 
liudija, kad jiedu susitiko. 
Prez. B. Clintonas betgi L. Bou- 
chardą traktavo kaip lojalios 
opozicijos vadą Kanados par
lamente, girdamas Kanados 
vienybę ir vengdamas Kvebe
ko atsiskyrimo temų.

(Nukelta i 6-tą psl.)

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Per Lietuvą tebesirita 160- 

ųjų A. Baranausko gimimo me
tinių banga. Pakilusi pernai, 
šiemet ji pasiekė poeto gimti
nę Anykščius (sausio 15 d.), 
ilgamečio darbo - Kauną (sau
sio 14 d.), mirties vietą - Sei
nus (sausio 28 d.) ir Vilnių 
(sausio 30 d.).

“Motinėle mano...”
Į daugelį minėjimų kviečia

mas Vilniaus katedros klebo
nas monsinjoras K. Vasiliaus
kas juokavo: “Ten aš svarbiau
sias artistas”. “Artistas” pri
kėlė didįjį dvasininką, atsklei
dė jo gyvenimą, meilę Lietuvai, 
jos žmonėms. Gyvai, įtaigiai 
nupiešė vaizdą poeto, tautos 
šauklio, nurodančio vaike
liams, tautos nariams, kelią. 
Vienintelį, per daugelį amžių 
iškentėtą, atrastą, nujaustą 
širdim, protu. Nupiešė, kaip 
poetas giesmininkas meiliai, 
su grauduliu kreipia į Lietu
vą: “Motinėle mano, baltuoly- 
te mano”, klausia, teiraujasi, 
ko ji taip gailiai verkia suk
niubusi po kryžiumi. Išgirsta 
atsakymą: “Kad užtiko mano 
dienas devynios nelaimės” - 
perspėjimą dėl didžių grės
mių, iškilusių Lietuvai.

Perspėjimas tautiečiams
Su nerimu guodžiasi “moti

nėlė”, kad jos vaikelius paša
liečiai “spaudžia iš keturių 
šonų”; mylimieji vaikeliai ne 
sykį patys “meta mano kalbą, ė 
svetimų tveriąs”. Vėlgi: “Kož- 

nas didžiu eina, nori pranešt 
kitą”, “prasimokę niekų, tarp 
sau nesutinka, sūdo iš tol sie
kia”, o “vėžlyvystė skaisti tarp 
jaunų prapuolė”, “naujos vie- 
ros sugadinti kaip vilkai jų 
(vaikelių) tyko”. Baugiausia, 
kad tos vieros “mano rūbais 
apsivilkę, mano žodžiais kal
ba”. Taigi vaikeliai jau nebe
skiria vertybių, painioja sa
vas su svetimom.

Bet, grėsmėm užslinkus, mo
tinėlė nepalieka poeto giesmi
ninko vieno, pasimetusio, ne
išmanančio kaip elgtis. Mons. 
K. Vasiliauskas pabrėžia moti
nėlės atsakymą. Ne, neišgelbės 
iš pavojų nei mokslas, nei se
novės garbinimas, nei turtas. 
Kai pirkliai, žemės kunigaikš
čiai, ima valdyti tautą, tvar
kyti jos gyvenimą - tautos ga
las jau arti. Tuomet pardavi
nėjama ne tik geležis, aliejus, 
vynas, vežimai bei arkliai, bet 
taip pat sielos, ir tauta neten
ka skonio šventenybėms. Moti
nėlės patarimas giesmininkui 
motiniškas, labai paprastas, 
sykiu labai artimas mons. K. 
Vasiliausko sielovados darbo 
esmei: “Tu netrokšk, vaikeli, 
žemėj daugiau nieko, tiktai 
dvasios, tiktai meilės (...) Ką 
tik dirbi, kur tik žengi, tu vis 
meilės ieškok (...) Vienų vieno 
melskis daikto - meilės, tiktai 
meilės. Tada (...) kančias, skaus
mus ir nelaimes iškentėsi 
linksmas”.

Anykščiuose
Poeto gimtuosiuose Anykš

čiuose minėjimą sudarė Misios 
Šv. Mato šventovėje, atnašau
tos vyskupo J. Preikšo; giedo
jo puikusis Kauno choras, va
dovaujamas P. Bingelio, valsty
binės premijos laureato. Po 
to persikelta prie vysk. A. Ba
ranausko paminklo (skulpt. A. 
Sakalauskas, archit. R. Kriš- 
topavičius, 1994 m. gavę vals
tybinę premiją), kur, be sve
čių - Kauno choro, aktorių, 
programą atliko ir trys nuo
metuotos anykštietės - J. Mar
cinkienė, E. Petrakienė ir S. 
Pakalnienė. O pabaiga - kultū
ros rūmuose, kur salė buvo 
sausakimša. Mons. K. Vasi
liauskas prisimena, kaip spin
dėjo atėjusių akys. Tai buvo 
vyskupo gimtinės žmonės, išdi
dūs, kad A. Baranauskas - 
anykštėnas, pasiryžę eiti jo 
nurodytu keliu - meilės keliu...

Šaltoje bazilikoje
Seinuose - paskutinio dar

bo, palaidojimo vietoje - vis
kas vyko bazilikoje, pasitiku
sioje... lediniu šalčiu (“Lietu
vos aidas” rašė, kad termomet
ras rodė -3 ), bet visi ištvėrė: 
šeimininkai, atėję iš Lumbių, 
Klevų, Bubelių, Dusnyčios kai
mų bei Punsko, Seinų; svečiai, 
atvažiavę iš gimtųjų Anykščių, 
Vilniaus (priešakyje su pačiu 
kultūros ministerio pavaduo
toju V. Balčiūnu), Kauno (ak
toriai, P. Bingelio vadovauja
mas choras).

(Nukelta j 2-rą psl.)

Vasario 16-toji Lietuvoje
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės proga prezidentas Al
girdas Brazauskas Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedi
mino įvairių laipsnių ordinais 
apdovanojo 48 Lietuvos valsty
bei, kultūrai, menui ir moks
lui nusipelnusius asmenis. 
Prezidentas sveikino lietuvius 
iškilmingame minėjime, įvy
kusiame vasario 15 d. Vilniaus 
operos ir baleto teatro rūmuo
se, kviesdamas visuomenę 
santarvei ir vienybei, o poli
tines partijas konstruktyviam 
dialogui.

Vasario 16 d. Nepriklauso
mybės aikštėje buvo iškeltos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavos. Vidurdienį buvo au
kojamos Mišios Vilniaus arki
katedroje, vėliau vyko iškil
mės prie Nepriklausomybės 
signatarų namo Pilies gatvė
je. Rasų kapinėse buvo padė
tos gėlės ant Jono Basanavi
čiaus bei Nežinomo kareivio 
kapų, prie Vileišių koplyčios 
ir paminklo žuvusiems už Vil
nių 1920 m. Vakare Lietuvos 
valstybiniame dramos teatre 
vyko Vilniaus miesto tautinių 
šokių ansamblių jungtinis kon
certas. Šventė baigėsi saliu
tu 9 v.v. Gedimino kalno papė
dėje.

Kaip skelbia ELTA, sveikini
mo telegramas Vasario 16-pro- 
ga prezidentui Algirdui Bra
zauskui siuntė Popiežius Jo
nas Paulius II, Danijos kara
lienė Margareta II, Anglijos 
karalienė Elizabeta II, Izra
elio valstybės prezidentas 
Ezer Weizman, Lenkijos prezi
dentas Lech Walensa ir JAV 
prezidentas Bill Clinton.

Lietuvos prezidentas 
Lenkijoje

Vasario 17 d. prezidentas Al
girdas Brazauskas vyko į Len
kiją oficialiam vizitui, prane
ša ELTA, lydimas užsienio rei
kalų ministerio Povilo Gylio, 
valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministerio Min
daugo Stankevičiaus, švietimo 
ir mokslo ministerio Vladis
lovo Domarko bei kultūros mi
nisterio Juozo Nekrošiaus ir 
kitų pareigūnų. Lenkijos pre
zidentas Lech Walensa prita
rė A. Brazausko siūlymui suda
ryti bendrą Lietuvos ir Len
kijos komisiją, kuri teiktų 
rekomendacijas muitinių bei 
sienos perėjimo punktų dar
bo gerinimui. Prezidentas 
Brazauskas taipgi išreiškė 
nuomonę, kad reikia paspar
tinti derybas dėl laisvos pre
kybos tarp šių valstybių. Pre
zidentai pasirašė bendrą dek
laraciją dėl dvišalių santykių 
plėtojimo ir bendradarbiavi
mo pagal tarptautines teises 
ir ESBK principus bei bendro 
siekimo prisijungti prie NATO, 
stiprinti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
ciją (ESBO). Kalbėdamas Len
kijos seime, prezidentas Bra
zauskas paminėjo, kad Lietu
voje lenkų kalba leidžiami 7 
laikraščiai ir 4 kiti periodi

Šiame numeryje:
Kas naujo?

Nepriklausomybės džiaugsmą slopina kasdieniniai nepritekliai 
Miręs vyskupas gaivina gyvuosius

Plačiai paminėta vysk. Antano Baranausko 160-čio gimimo sukaktis 
Sovietinė praeitis smaugia Lietuvą

Seimo atstovo Česlovo Stankevičiaus pranešimas Klivlande
Pagalba Lietuvos vaikams

Keturių milijonų dolerių vertės įranga Lietuvai
Pagrindinė Lietuvos šventė

Toronto-Mississaugos lietuviai iškilmingai minėjo Vasario 16-ją
Su Pietų Amerikos jaunimu

Lietuvių jaunimo stovykla Argentinoje
Architektą amžinybėn išlydėjus

Vašingtone mirė a.a. Adolfas Tylius
Naujas “Mūsų sparnų” numeris

Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas
Ne kartą norėjosi mirti...

Teisininko Povilo Šilo atsiminimai

niai leidiniai, veikia radijo 
stotis, 25 lenkiškos organiza
cijos ir 127 mokyklose dėsto
ma lenkų kalba. Jo manymu, 
reikia daugiau dėmesio skir
ti prekybinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo plėtojimui, 
turizmo skatinimui. Taip pat 
“vertėtų pasvarstyti Lietuvos 
ir Lenkijos jungtinio taikos 
palaikymo bataliono įkūrimo, 
bendros oro erdvės ir jūrų sie
nos kontrolės galimybes”, sa
kė prezidentas. Jis grįžo į Lie
tuvą sekančią dieną.

Susitiko ministerial 
pirmininkai

OMRI žiniomis, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ministerial pir
mininkai susitiko Rygoje vasa
rio 13 d. ir patvirtino Baltijos 
ministerių tarybos 1995 metų 
planą, apimantį jungtinę veik
lą gynyboje, aplinkosaugoje 
bei įstatymų suderinime. Buvo 
įsteigti 4 nauji komitetai, ku
rie rūpinsis informacine tech
nologija, kultūra, muitinių 
ir sienų apsauga. Iš viso prie 
BMT veikia 15 komitetų. Taip 
pat ministerial pirmininkai 
priėmė rezoliucijas dėl “Via 
Baltica” automagistralės bei 
dėl Baltijos muito sąjungos, 
kurią numatoma įsteigti iki 
1997 m. pabaigos, ir kuri pa
lengvintų prekių ir paslaugų 
judėjimą Baltijos vastybėse. 
Pagal rotacinę tvarką, nuo 
liepos 1 d. BMT pirmininka
vimą perims Lietuva, sekreto
riatui persikeliant į Vilnių, 
kur dirbs Estijos bei Latvijos 
atstovai.

Aptartos verslo galimybės
Kaip praneša BNS, vasario 1 

d. Vilniuje prasidėjo Lietu
vos ir Danijos atstovų trijų 
dienų ekonominis pasitari
mas, kuriam vadovavo ambasa
dorius Ole Koch, dalyvaujant 
įvairiems užsienio reikalų, 
verslo ir pramonės, žemės 
ūkio, statybos ministerijų at
stovams bei verslo, bankų ir 
investicijų sričių žinovams. Da
nams svarbu buvo ištirti in
vesticijų galimybes, muitų 
tvarką, bendradarbiavimą 
elektrotechnikos ir telekomu
nikacijų srityje bei verslo tei
sinių pagrindų vystymą. EL
TOS skelbimu, 60 Danijos fir
mų jau teikia žaliavas Lietu
vai ir atsiima gaminius. Danai 
išreiškė pasitenkinimą Lietu
voje gamintais baldais ir teks
tilėmis. Atstovai pabrėžė, kad 
investuotojai nori užsitikrin
ti vyriausybės garantą. Dani
ja savo investicijų fondą į Lie
tuvą galėtų padidinti dvigubai.

“Lietuvos rytas” skelbia, kad 
vasario 9 d. įvykusioje konfe
rencijoje “Privataus sekto
riaus vystymas” su Pasaulio 
banko (PB) atstovais irgi bu
vo svarstomos užsienio investi
cijų galimybės Lietuvoje, kur 
yra 130,000 įmonių. Iš jų dar 
yra 4,000 valstybinių įmonių, 
užsienio kapitalo įmonių - 
apie tūkstantis.

Ekonomikos ministerijos sek
retorius pranešė, kad neužilgo

(Nukelta i 6-tą psl.)
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Akibrokštas tikintiesiems
Valdančiosios partijos balsų dauguma priimtas 

tikintiesiems nepalankus įstatymas

Miręs vyskupas gaivina gyvuosius

1995 m. sausio 17 d. min. pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
paskelbė atvirą laišką Lietu
vos katalikų kunigams. Tai sa
votiškas atsakymas į jam anks
čiau pareikštus priekaištus. 
Min. pirmininkas siekia Kata
likų Bendriją visiškai atriboti 
nuo politikos, valstybės, o ga
liausiai — sumažinti jos povei
kį visuomenei.

Tokio požiūrio tęsinys — 
sausio 19 seimas beveik vie
nos valdančios frakcijos na
rių balsais priėmė įstatymą, 
liečiantį religinių bendrijų 
teises į išlikusį nekilnoja
mąjį turtą. Faktiškai, įsta
tymas dar labiau apriboja re
liginių bendruomenių teises.

Sausio 21 d. Lietuvos demo
kratinės darbo partijos posė
dyje jos taryba priėmė pareiš
kimą dėl valstybės santykių 
su K. Bendrija. Po kelių dienų 
su šiuo pareiškimu buvo supa
žindinti žurnalistai. Pareiš
kime tarsi pratęsiamos min. 
pirmininko laiške išsakytos 
mintys, mėginama savotiškai 
apginti ateistinę ideologiją.

Sausio 25 d. buvo paskelbtas 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos pareiškimas. Jame api
bendrinti ir įvertinti minėti 
įvykiai. Pareiškime Lietuvos 
televizijai arkiv. Audrys Bač- 
kis, komentuodamas Demo
kratinės darbo partijos pa
reiškimą, teigė, jog tai rodo 
nesiskaitymą su tikinčiaisiais. 
Jis skeptiškai vertino įstaty
mą dėl išlikusio nekilnojamo 
turto tvarkos, pavadino jį tik
ru akibrokštu. Anot arkivys
kupo, “viskas buvo padaryta 
už akių, nieko nesutarus”.

Kitą dieną įvykusioje spau
dos konferencijoje Lietuvos 
premjeras pareiškė: “Reikia 
surasti savyje jėgų, kad vals
tybės ir Bažnyčios santykiai 
būtų draugiški ir konstrukty
vūs”. Deja, premjero žodžiai 
ir darbai skiriasi.

Išlikusio nekilnojamo tur
to grąžinimo tvarkos įstaty
mą kritikavo ir Lietuvos evan- 
gelikai-reformatai. Jų sinodo 
kolegijos narys, Vilniaus 
bendruomenės pirmininkas 
Fedaravičius pareiškė: jei 
prezidentas pasirašys minė
tą įstatymą, palies ir Lietu
vos evangelikus-reformatus, 
beje, ir kitas nedideles tikin

AfA 
JONUI MAZILIAUSKUI

mirus, jo žmoną BRONĘ, dukrą INĄ su vyru, gimines 
Lietuvoje bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiafne ir kartu liūdime-

Pranas, Stasė, Rita Ročiai 
Emilija Zakaržauskienė 
Rūta Snowden

AfA
JONUI MAZILIAUSKUI

mirus,
jo žmonai BRONEI, dukrai INAI ir žentui IAN 
KAVANAGH, seseriai MORTAI su šeima, broliams 
ALEKSUI ir VLADUI su šeimomis Lietuvoje bei 
visiems artimiesiems ir draugams reiškiame gilią 
užuojautą -

Teodoras, Birutė Stanuliai ir šeima, 
Albinas, Valė Tautkevičiai ir šeima

Windsor, Ont.

čiųjų bendruomenes. Gana 
vieningai pritarė Lietuvos vys
kupų konferencijos pareiški
mui. Abejojo tik tie laikraš
čiai, kuriuos tvarko valdan
čioji partija.

Pažymėtina, jog į minėtus 
dokumentus pamėginta pa
žvelgti platesniame kontekste. 
“Lietuvos ryto” išspausdin
tas straipsnis apie K. Bend
rijos turto grąžinimą Lenki
joje, kur taip pat nemažai pro
blemų. Paskelbtas ypač ver
tingas ir informatyvus mari
jonų vienuolijos generalinio 
vikaro kun. Vaclovo Aliulio 
straipsnis — “Demokratija, 
tai piliečių lygybė, bet ne re
liginių bendruomenių lygia
va”. Straipsnis specialiai 
“Lietuvos rytui” atsiųstas iš 
Romos. Autorius supažindina 
su Vakarų Europos teisine 
praktika, konkrečiai su Vo
kietijos federacinės respub
likos įstatymais dėl religinių 
bendrijų, lygindamas juos su 
Lietuva.

Lietuvos spaudos poziciją 
gerai išreiškia vedamoji min
tis — kiekviena diena patei
kia vis daugiau neatsakingo 
valdančios partijos elgesio 
pavyzdžių.

Prisimintini popiežiaus Jo, 
no-Paulias Il-ojo žodžiai, pa
sakyti apie politinės tarnys
tės svarbą. Reikia apgailes
tauti, kad krikščionys neįver
tina šios labai svarbios tarnys
tės. Krikščionis, apleisdamas 
savo pareigą, praranda gyve
nimo prasmę — iniciatyvos 
imasi tikinčiųjų priešai, ku
rie nieko nestato, o viską 
griauna. Politika be moralės 
nekelia bendros gerovės, mo
ralė be politikos tampa savo 
naudos ieškojimu. Krikščionis 
gyvena ne sau. Tik šia prasme 
krikščionis yra žemės druska. 
Pasitraukti iš politikos krikš
čioniui negalima, priešingai, 
dėl bendros gerovės privalo 
visomis jėgomis plušėti visą 
gyvenimą. Dirbti bendros ge
rovės labui, vadinasi, įkūny
ti Dievo valią žemėje — kalbė
jo popiežius Jonas-Paulius 
II-sis.

Minėtasis nekilnojamo tur
to grąžinimo įstatymas, vadi
namas negrąžinimo įstatymu, 
prezidento A. Brazausko buvo 
grąžintas seimui persvarstyti.

T. Raudeliūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Pamoksle, be minčių apie 

giesmininko pašaukimą, mons. 
K. Vasiliauskas iškėlė pasku
tinio darbo, kurio A. Baranaus
kas ėmėsi Seinuose, reikšmę. 
Norėdamas palikti brangiau
sią dovaną lietuvių tautai, 
A. Baranauskas vertė Šventąjį 
Raštą. Dirbo stovėdamas, po 
13 valandų. Beverčiantį ir už
klupo mirtis. Savo žemišką ke
lionę baigė Jeremijo raudo
mis, kurias ypatingai mėgo. 
Paskutinėse eilutėse pasaky
ta: “Aptvėrė mane tašytais 
akmenimis”...

Iškėlė mons. K. Vasiliauskas 
ir giesmių grožį, priminė, kad 
“Linksma diena” skamba kone 
visame pasaulyje: ne tik Lie
tuvoje, skamba ji Australijo
je, Amerikoje. Prisiminė, su 
kokiu šventu jausmu ją giedo
davo Sibiro šachtose.

Po Mišių kalbėjo V. Balčiū
nas, Lenkijos kultūros ir me
no ministerio pavaduotojas M. 
Jagiello, profesorius, istori
jos instituto direktorius A. 
Tyla. Deklamavo aktoriai - V. 
Kochanskytė, R. Staliliūnai
tė, E. Stancikas, R. Abukevi- 
čius; giesmes giedojo choras, 
solistas D. Sadauskas.

Dar prieš kalbas, koncertą P. 
Bingelis ir A. Mišeikis atne
šė vainiką - tai buvo nedidelė 
iškilmių dalelė. Bet kokia! Vy
rai ėjo didžiąja nava lėtai, ne
šė eglišakių vainiką su gelto
nais narcizų žiedais, degan
čiom žvakėm. Nešė kilniai, 
oriai, lyg amžinos gyvybės, am
žino pavasario simbolį Jam, 
palaidotam Seinų bazilikos 
rūsiuose. Po koncerto vaini
ką padėjo koplyčioje, kurio
je ant sienos kabo A. Baranaus
kui dvi paminklinės lentos - 
lietuvių ir lenkų kalba. Čia 
choras pagiedojo J. Naujalio 
giesmę “Lietuva brangi”.

Seinuose vis dar nėra Lie
tuvių kultūros namų - nei prog
ramos kur atlikti, nei užeiti 
palaukti, prisiglausti. Nėra 
nei lietuvių mokyklos, nei lie
tuvio kunigo (iškeltas į lenkiš
ką parapiją).

Minios Vilniuje
Didysis valstybinis minėji

mas įvyko Vilniaus dramos 
teatre, į kurį suplaukė minių 
minios. Salė lūžte lūžo, kėdžių 
trūko, negavę jų sėdo kas kur 
išmanė - ant žemės (kurį lai
ką čia sėdėjo ir pats V. Balčiū
nas), ant laiptų, ant pakilimo 
prie pat scenos, rėmėsi į sie
ną, į laiptų turėklus, pavėla
vę ėjo su apsiaustais, nes dra
bužinėje neužteko numeriukų.

Sceną puošė didelis jauno A. 
Baranausko portretas, nuo ku
rio sklido lyg saulės spindu

AfA 
VALERIJAI ČUPLINSKIENEI 

mirus,
sūnų EUGENIJŲ ČUPLINSKĄ ir dukrą GRAŽINĄ 
STRIPINIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

B. J. Sriubiškiai

AfA
JONUI RADZEVIČIUI,

Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio valdybos nariui 

mirus, jo žmoną MARIJĄ, dukrą RENĘ su šeima ir 

gimines Lietuvoje, pusbrolį VYTĄ SABALIAUSKĄ 

ir šeimą JAV nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

AfA

JUOZUI RADZEVIČIUI

mirus,

jo žmoną MARYTĘ ir dukrą Lietuvoje su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame —

A. Č. Pažerūnai S. V. Radzevičiai
V. L Biskiai H. J. Arcimavičiai
l/. O. Marcinkevičiai A. Gaidelienė
B. Vilkus J- A. Kizai

J. Bartnikas

lių pluoštai. Čia deklamavo 
aktoriai (P. Venslovas, R. Abu- 
kevičius, R. Staliliūnaitė, E. 
Stancikas, V. Kochanskytė), 
giedojo, dainavo Kauno cho
ras, minėtos trys anykštietės 
(J. Marcinkienė, E. Petrakie- 
nė, S. Pakalnienė) taip pat 
Anykščių etnografinis ansamb
lis (vadovė V. Juciuvienė), kal
bėjo prof. V. Daujotytė, mons. 
K. Vasiliauskas, muzikologė Z. 
Kelmickaitė.

Dvasinis architektas
Savo žodį V. Daujotytė pava

dino “Lietuvos dvasios archi
tektas”. Remdamasis Just. 
Marcinkevičiaus mintimi, pa
sakyta per 150-ąsias A. Bara
nausko gimimo metines, V. 
Daujotytė įžvalgiai, jautriai 
atskleidė vysk. A. Baranausko 
kurtą lietuvio dvasios rūmą, 
pradėtą statyti nuo pačių pa
matų - nuo lietuvių kalbos. 
Poetas dvasios pasaulį regė
jo kaip ypatingą statinį, ypa
tingą kilimą. “Kalnai ant kal
nų, ė ant tų kalnų, kalnai ir 
maži kalneliai”. Kalbėtoja tei
gė: “Reikia pripažinti, tokios 
aukštos Lietuvos dar niekas 
nėra matęs. Šiose eilutėse ji 
mažiausiai trijų keturių ‘aukš
tų’. Jaunam, gražiam Anykščių 
krašto dainiui Lietuvos praei
tis - suiręs, įstabus architek
tūros kūrinys, kurį reikėjo at
statyti. Tai padaryti tegalėjo 
genijaus dvasia - girdinti, 
matanti, jaučianti, žinanti, 
slėpininga ir kartu sąmonin
ga”. Per ją, per A. Baranausko 
genijaus dvasią su Lietuva, 
lietuviais XIX š. antrojoje pu
sėje susipažino ir mokslo Eu
ropa. Anot M. Miškinio, anykš
tėnas su Europos mokslo vy
rais kalbėjosi europinio džen
telmeno tonu.

Vyskupo giesmės
Be didelių, plačių minėjimų, 

vysk. A. Baranauskas susilau
kė ir kitų programų - mažes
nių, kuklesnių, bet nuoširdžių, 
labai reikalingų, neabejotinai 
turinčių išliekamosios kultū
rinės, auklėjamosios reikšmės.

Dar 1993 m. įsteigtas labda
ros fondas “Muzikinė auka” ry
žosi atgaivinti užmirštą, neži
nomą mūsų , (Vęižjųjų žmonių 
kūrybą. Fondo ) pastangomis 
buvo išleistos, vėl suskambę- k
jo ir A. Baranausko “Artojų 
giesmės šventos”, apimančios 
sukurtas Seinuose, Varniuo
se, Kaune, Anykščiuose, to
kias, kaip “O, galybių Viešpa
tie”, “Giesmė po Komunijai”, 
“Pasveikinimas vyskupui Že
maičių”, “Nu Lietuva, nu Dau
guva”, daugelį kitų. “Giesmes” 
parengė kompozitorius V. Juo- 
zapaitis, remdamasis išliku

siais paties vyskupo rankraš
čiais - žodžiais, gaidom. (“Imi 
juos į rankas, o rankos dreba, 
taip jaudiniesi” - prisimena 
V. Juozapaitis).

Sceniniai renginiai
Per Lietuvą keliauja vysk. 

A. Baranauskui skirta litera
tūrinė muzikinė kompozicija 
“Dievo rykštė ir malonė”, pa
rengta to paties kompozito
riaus V. Juozapaičio, daini
ninko D. Sadausko ir skaitovo, 
aktoriaus R. Vilkaičio. Su prog
rama pradėta nuo Palangos, 
nuo miestelio “ant marių kraš
to”. (Ta proga biblioteka išlei
do dailų, švelnų pakvietimą, 
vaizduojantį Dievo malonę, be 
rykštės...). Po Palangos rykš
tė ir malonė krito, liejosi Rie
tave, Šiauliuose (Šv. Petro ir 
Povilo šventovėje), Plungėje 
(čia kvietė gydytojai), Kauno 
Maironio muziejuje, Vilniuje, 
- katedroje, rašytojų sąjun
goje.

Kaip vysk. A. Baranausko lai
kais, vėl pradėtas giedoti-dai- 
nuoti “Anykščių šilelis” (so
listas D. Sadauskas). Vilniuje 
pirmą sykį jis nuskambėjo buv. 
KGB rūmuose. Tokioje aplin
koje balso jautriai piešiami 
gamtos, susiję su ja Lietuvos 
likimo vaizdai, sukėlė dide
lį susidomėjimą, graudulį.

Kauno dramos teatre eina 
spektaklis “Vainuto raštinin
kas”. Tai V. Juknaitės sukur
ta monodrama (vaidina E. 
Stancikas), pastatyta G. Pade
gimo. Anykščių paštas sausio 
17-ąją (A. Baranausko gimi
mo dieną) proginiu antspaudu, 
sukurtu A. Mačiulio, žymėjo 
laiškus.

Velionies raštai
Sukaktis paskatino imtis di

džiulio darbo ir “Baltų lankų” 
leidyklą. Anot jos redaktoriaus 
V. Gasiliūno, leidykla yra nu
mačiusi išleisti akademinį 8 
tomų A. Baranausko “Raštų” 
leidimą (iki tol A. Baranaus
kui buvo skirti du tomai, išė
ję 1970 m.). Dabar gera pradžia 
jau padaryta: pasirodė “Rink
tinė”, parengta R. Mikšytės - 
iškiliausios rašytojo tyrinėto
jos. O toliau numatyta du to
mus skirti A. Baranausko Šven
tojo Rašto vertimams, kalbos 
mokslų dalykams, A. Bara
nausko - kompozitoriaus-kūry- 
bai ir, jeigu tilps, matemati
kos darbams (tai būtų pirmas 
jų paskelbimas). Vienas tomas 
apimtų tautosaką, du - kores
pondenciją (ketinama dėti ir 
atsakymus, bent kai kuriuos).

Anot redaktoriaus, pirmo to
mo rengimas jau įpusėjęs (500- 
600 psl. turėtų pasirodyti šią 
vasarą). Sumanymą įgyvendin
ti nelengva. Sunkumų sudaro 
pvz. tokie dalykai - “Anykščių 
šilelio” rankraščio nėra, neiš
likęs, todėl “Raštuose” teks 
skelbti žinomus tris jo varian
tus: spausdintą L. Ivinskio ka
lendoriuje, tarminį ir bendri
ne kalba, sukurta paties A. Ba
ranausko. “Kelionės Peterbur- 
kan” rankraščio telikę kelias
dešimt eilučių, visa kita nuo
rašai, net septyni. Jie bus vi
si skelbiami, nes vienodos ver
tės. Anot redaktoriaus, “mūsų 
tikslas, kiek įmanoma, kruopš
čiau surinkti visus juodraštu- 
kus, bandymus, taisymus ir, vi
sa tai parengus, paskelbti. O 
paskui jau bus galimi įvairiau
si tyrinėjimai”.

“Raštų” leidimą ketinama 
baigti 2002 m. - 100-osioms A. 
Baranausko mirties metinėms. 
Belieka palinkėti “Baltom 
lankom” juodame darbe nenu
leisti rankų!

Valstybinio minėjimo Vil
niuje sceną puošė A. Bara
nausko portretas. Minėjimą 
pradėjęs aktorius P. Venslo
vas paskaitė Maironio poemos 
įžangą, kurioje į didįjį anykš
tėną kreipiamasi: “Tėve mūsų 
Tėvynės! mūsų ryto žvaigžde
lė! (...) Kad tėvynės liežuviui 
priešas kapą jau kasė, Tu pri
kėlei lietuviui jau nupuolusią 
dvasią!” Prikėlei, nurodęs ke
lią: “Tu netrokšk, vaikeli že
mėj daugiau nieko (...) Tiktai 
dvasios, tiktai meilės (...)”.

Linkuvos gimnazijos ateitininkai 1939 m. vasarą nusifotografavę prie kun. 
Strazdelio kapo ir prie vyskupo A. BARANAUSKO klėtelės su rašytoju 
A. VIENUOLIU-ŽUKAUSKU. Ekskursijos vedėjas - gimnazijos kapelio
nas KUN. BALTRUKĖNAS Nuotr. M. Pranevičiaus

AfA 
JONUI MAZILIAUSKUI 

mirus,
jo žmoną BRONĘ, dukrą INĄ, žentą IAN, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Angelė ir Vytas Kulniai 
Rūta ir Myron Douglas

AfA 
JONUI MAZILIAUSKUI

mirus,
gilią užuojautą žmonai BRONEI, dukrai INAI su 
vyru, seseriai ir broliams Lietuvoje bei visiems 
artimiesiems reiškia -

Viktoras ir Aldona Kryžanauskai su šeima

AfA 
JUOZUI RADZEVIČIUI

mirus,
žmoną MARIJĄ, dukrą RENĘ su šeima Lietuvoj ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Tėvų pranciškonų stovyklavietės 
priežiūros sekcija

PADĖKA

AfA

STEFANIJA ANKUDAVIČIENĖ
mirė 1995 m. vasario 2 d., palaidota vasario 7 d. 

Woodland kapinėse, Hamiltone.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už maldas 
laidotuvių namuose, gedulingas Mišias ir religines apeigas 
kapinėse, solistei L. Marcinkutei už giedojimą ir vargonavi
mą Mišių metu, E. Gudinskienei už Mišių skaitinius.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems už atsilankymą 
laidotuvių namuose, dalyvavimą Mišiose ir kapinėse, už 
prisiųstas gėles, aukas Lietuvos našlaičiams.

Testamento vykdytojai -
L. PaškusirSt. Dalius

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).

PADĖKA 
AfA 

ANTANUI ELIJOŠIUI
po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus į amžinuosius namus, 
nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Staškui ir kun. Kaziui 
Kaknevičiui už atnašautas Mišias, maldas prie karsto ir paly
dėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame parapijos chorui, 
choro vadovui Jonui Govėdui; solistams Slavai Žiemelytei 
ir Rimui Paulioniui už giesmes Mišių metu. Padėka Mišių 
skaitovams - vaikaičiams: Rimai, Arūnui ir Audrei, taip pat 
provaikaičiui David, patarnavusiam Mišioms.

Nuoširdi padėka Kaziui Batūrai už atsisveikinimo žodį 
ir vaikaičiui Steven, gražiais žodžiais prisiminusiam savo 
senelį. Dėkojame vaikaičiams už karsto nešimą į amžinojo 
poilsio vietą. Dėkojame visiems už gėles, užprašytas Mišias, 
pareikštas užuojautas, taip pat aukojusiems Tremtinių grį
žimo fondui. Padėka B. Stanulienei už paruoštus pietus ir 
ponioms už pyragus.

Nuoširdus ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už 
dalyvavimą laidotuvėse. Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
palengvino mūsų sunkias skausmo ir liūdesio valandas.

Giliame liūdesy likę -
žmona Marija ir vaikai



“Lietuvos vaikų vilties” Čikagoje globojami Lietuvos vaikai su įvairiom ortopedinėm negaliom

Pagalba Lietuvos vaikams
Iš Amerikos nusiųsta per keturis milijonus dolerių vertės įrangos

Sovietinė praeitis smaugia Lietuvą
Toji praeitis stipriai ir žalingai veikia dabartį per valdančią LDDP. Reikia telktis ne po šūkiu 

prieš ją, bet už naują demokratinę Lietuvą šalia jos. Mintys iš seimo nario 
ČESLOVO STANKEVIČIAUS pranešimo Klivlande

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Š. m. vasario 3 d. Klivlando 
Fronto bičiulių sambūris į 
Lietuvių namų svetainę su
kvietė visuomenės ir spaudos 
atstovus išklausyti Lietuvos 
seimo atstovo Česlovo Stanke
vičiaus pranešimo apie politi
nę padėtį Lietuvoje. Sambūrio 
pirm. Juozas Ardys klausyto
jus supažindino su svečiu, 
buvusiu Lietuvos Aukščiau
sios tarybos pirmininko pa
vaduotoju kartu su Motieka 
ir Kuzmicku. Landsbergio lai
kais jis buvo derybų su Sovie
tų Sąjunga delegacijos pirmi
ninku ir gavo konstitucinį am
basadoriaus ypatingiems rei
kalams titulą, kuris ir dabar 
tebegalioja. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad jis yra sovietų 
kariuomenės išvedimo sutar
ties architektas ir laimėtojas. 
1965 m. baigęs Kauno poli
technikos institutą, dirbo 
Kaunu vyriattstu 'miestų pro
jektavimo inžinieriumi. Da
bar yra Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos patarėjas, 
o jo žmona Jadvyga — medici
nos felčerė.

Praeities įtaka
Kalbėtojas sakėsi bandys 

nušviesti Lietuvos demokrati
jos raidą, kas ir kaip ją iš
kreipia ir veda į negeroves. 
Tai esanti sunkios praeities 
įtaka per valdančios LDD par
tijos politinę jėgą stipriai 
veikianti ir atliekanti žalin
gą vaidmenį. Komunistų parti
ja pakeitė pavadinimą, bet iš
laikė savo struktūrą, kadrus, 
jėgą, patirtį ir turtą. Tai bu
vo savanaudiškas kolektyvi
nis žingsnis, padaręs daug ža
los Lietuvai.

Penkerių metų nepriklau
somybės minėjimo metu Bra
zauskas ir Šleževičius viešai 
teigė, kad jų partijos tikslas 
yra išlikti jėga. Toji partija 
stengiasi savo užmojus įgyven
dinti ir politikoje, ir teisėje, 
ir valdžioje.

Vyriausybė įtvirtina ne vals
tybininkų, bet administrato
rių požiūrį santykiuose su ki
tom šalim, kad Lietuva turi pa
klusti svetimųjų interesams, 
daugiausia Rusijos. Viešai 
tvirtinama, kad Lietuva nebu
vusi okupuota. Tai buvusi Lie
tuvos valstybingumo forma, tik 
kitokia, bet buvusi Lietuvos

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
S$$$ SIUNČIAME DOLERIUS l LIETUVĄ S$S$
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:........................... 

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

valdžia, o ne lietuvių kolabo
rantų administracija. Tvirti
nama, kad sovietinės valdžios 
įvykdyta nacionalizacija bu
vusi teisėta, o partizanų ko
va prieš okupantus buvusi pi
lietinis karas. Lietuva taip 
pat kovojusi koalicijoje prieš 
hitlerinę Vokietiją. Seime 
dauguma nubalsavo naujas 
šventes, kaip pvz. gegužės 9-tą, 
minint “pergalės penkiasde
šimtmetį”.

Seime dažnai pasigirsta re
zistentus, tremtinius ir par
tizanus įžeidžiantys ir nieki
nantys pasisakymai. Viešai 
tvirtinama, kad sovietinė ar
mija buvusi Lietuvos “išva
duotoja”, o ir antroji okupa
cija buvęs “išvadavimas”, kaip 
“Lietuvos ryto” sausio 20 d. 
laidoje rašo seimo narys, val
dančios partijos atstovas Bro
nius Jagminas, skatindamas 
minėti “Lietuvos išvadavimo 
iš fašizmo metines” ir liepos 
13 — Vilniaus “išvadavimą”.

Nesilaikoma konstitucijos
Kalbėtojas pakartotinai tei

gė, kad konstitucija valdžios 
galias apriboja, tačiau jos ne
silaiko net ir prezidentas, duo
damas įgaliojimus finansų mi- 
nisteriui pasirašyti tarptau
tines paskolas (tai gali daryti 
tik seimas).

LDDP siekianti valdžios 
centralizacijos, formaliai vyk
danti “valdžios piramidės” 
statybą. Tai sovietinės val
džios aparato samprata, kuri 
nesiderina su paskirstymu 
valdžios tarp prezidento, 
seimo ir teismų. Toji pirami
dė yra grindžiama praeities 
ryšiais ir paklusnumu. Taip 
buvo pakeista konstitucinė 
teisėtvarka, įsteigiant proku
ratūrą. Susikompromitavę as
menys užima aukštas pareiga- 
vietes. Svarbiose vyriausybės 
institucijose ir informacijos 
įstaigose yra daug asmenų, 
kurių lojalumas Lietuvos res
publikai yra abejotinas. Vy
rauja korupcija, skandalai, iš
eikvojimai. Savo memorandu
me prezidentui Lietuvos 
krikščionių demokratų par
tija tai oficialiai pareiškė.

Dauguma nutarimų daroma 
ne valstybės, bet partijos šu
lų labui, nors tie faktai yra 
rūpestingai nuo visuomenės 
slepiami.

Kalbėtojas teigė, kad pagal

AMER. DOL.
S ........................

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

Gavėjas:...........

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

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

Lietuvos seimo narys LLbLUVAS 
STANKEVIČIUS kalba tautiečiams
Klivlande

konstituciją demokratinė Lie
tuvos santvarka yra grindžia
ma įstatymais, bet tikrumoje 
tai valdininkų, o ne įstatymų 
valdžia. Dažnai reikalai tvar
komi “išimties tvarka” — pa
gal rezoliucijas, reiškia — 
ne pagal įstatymus. Tuo meto
du dažnai tvarkomi privatiza
cijos reikalai. Nors nauji įsta
tymai iš dalies pakeitė sovie
tinius, bet vakarietiškų įsta
tymų įvedimas yra pakrikęs. 
Praktiškai savo teisių Lietu
voje neįmanoma ginti remian
tis konstitucija, nes tebega
lioja sovietiniai kodeksai. Tei
singumo ministerija nesirūpi
na, kad yra daug sovietinės 
teisės elementų ir kad kai ku
rie vyriausybės aktai prieš
tarauja konstitucijai. Perėji
mas į europietišką teisėtvar
ką palieka ateities seimams.

Teisinė painiava
Seimo dauguma dažnai ir 

greitai keičia įstatymus pa
gal suinteresuotų grupuočių 
poreikius, o biurokratai turi 
visišką laisvę šeimininkauti. 
Tai sukelia teisinę painiavą 
ir korupciją. Kalbėtojo nuo
mone, teisė Lietuvoje yra val
dančios partijos įrankis ir 
valdžios tarnaitė, o ne visuo
meninė vertybė.

Tokia žema teisinė kultūra 
yra viena didžiausių kliūčių 
integracijai į Europą. Jei 
ankstyvesnėse vyriausybėse 
taip pat būta neigiamų apraiš
kų, tai galima buvo pateisin
ti kaip sovietinio palikimo 
liekaną, bet po penkerių lais
vės metų tai nepateisinama.

Svečias sakė, kad valdan
čios partijos vadovai pripa
žino, jog praeityje ši parti
ja buvusi tik svetimos valsty
bės struktūra, bet, stebint tik
rovę, darosi aišku, kad ši po
litinė jėga ir dabar iš esmės 
skiriasi nuo atsikūrusių ar 
naujai įsteigtų demokratinių 
partijų.

Sulaikyti žalingą veiklą
Kritika mažai tepadeda. Į 

ją atsiliepiama iššaukiančiais 
veiksmais. Kolektyviai pasi
keisti partija nepajėgi. Į pa
grįstą kritiką reaguoja tik są
žiningesni nariai, bet ne pati 
LDD partija. Reikėtų paveikti 
partiją, kad ji apsispręstų nu
traukti žalingą Lietuvai veik
lą. Sąžiningesnieji nariai tu
rėtų pasitraukti ir neprisidė
ti prie tolimesnės partijos

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Jūratė Budrienė, “Lietuvos 
vaikų viltis” reikalų vedėja, 
kalbėjo 1995 m. vasario 8 d. 
“Seklyčioje”, Čikagoje, apie 
pagalbą Lietuvos vaikams, tei
kiamą per LVV komitetą 
(įsteigtą 1991 m.), kuriam da
bar vadovauja Gražina Liau- 
taud ir kuris yra JAV LB so
cialinių reikalų tarybos pa
dalinys.

J. Budrienė, užaugusi lietu
vių visuomenininkų šeimoje, 
nuo jaunų dienų įsijungė į lie
tuvių visuomeninį darbą, da
lyvaudama įvairiose organiza
cijose. Ji dabar yra JAV LB 
tarybos narė ir ypač daug lai
ko skiria LVV.

Čia keletas jos kalbos min
čių. “Lietuvos vaikų viltis” su
geba pritraukti įvairių kartų 
atstovus ir net kitataučius 
dirbti konkretų LB darbą. 
LVV skyriai jau veikia Los An
geles, Filadelfijoje, San Fran- 
ciske, Mineapolyje.

LVV tikslas yra teikti medi
cininę pagalbą Lietuvos vai
kams, turintiems ortopedinių 
negalių.

Pernai birželio mėnesį įsi
steigė LVV skyrius ir Lietuvo
je. Jo tikslas yra globoti LVV 
įsteigtą operacinį skyrių Vil
niaus universitetinės vaikų
ligoninės patalpose ir padėti 
į JAV atvažiuojantiems tė- 
vams/motinoms su sunkių or
topedinių operacijų reikalin
gais vaikais. Lietuvos skyriaus 
valdybą sudaro tėvai tų vaikų, 
kurie gydėsi JAV. LVV yra pir
ma ir vienintelė užsienio or
ganizacija, išvysčiusi abiejo
se Atlanto pusėse plačią veik
lą, apsaugotą JAV ir Lietuvos 
įstatymais.

Per 4 metus JAV “Shriners” 
ligoninėse gydėsi (ar dar te- 
besigydo) 61 vaikas. 51 jų jau 
yra grįžęs į Lietuvą ir gyvena 
savarankiškesni gyvenimą. Į 
JAV atvykę vaikai bei jų tė- 
vai/motinos susiduria su jiems 
neįprasta aplinka. Gerašir
džiai LVV savanoriai juos glo
boja. Atvykęs į JAV vaikas vi
dutiniškai čia prabūna 3 mė
nesius, nors yra ir žymiai il
giau buvusių. Mieno vaiko ir jo 
tėvo (ar motinoš) kelionė ir iš
laikymas kainuoja 1000 dol. 
mėnesiui. Šias išlaidas pa
dengia LVV komitetas iš gera
širdžių aukotojų aukų.

Nors gydymas “Shriners” li
goninėse kainuoja nuo 250,000 
iki keleto milijonų dolerių 
vienam vaikui, bet jis šiems 
vaikams Shrinerių teikiamas 
nemokamai!

Jūratė jau 2.5 metų didžiau
sią savo laiko dalį skiria šiems 
vaikams ir jų tėvams.

Kiek yra Lietuvoje vaikų, 
turinčių kokią nors ortopedi
nę negalią, dar nėra aišku, nes 
ši sritis buvo ir tebėra apleis
ta. Prieš dvejus metus LVV 
pradėta pagalbos veikla vis 
didėja. Vežimas vaikų opera
cijoms į JAV mažai prisideda 
prie problemos spendimo iš 
esmės. Dėl to 1993 m. pradžio- 

veiklos. Netekus daugumos 
narių, sumažėtų priešišku
mas, atsirastų dialogas ir bent 
kompromisinių sprendimų ga
limybės dar prieš seimo rin
kimus. Bet gal ir vėl, kaip 
prieš penkerius metus, LDDP 
mėgins persitvarkyti, atsisa
kydama labiausiai kompromi
tuojančios savo dalies, kad
išliktų politinėje arenoje; 
gal taps nauja partija ar pa
sidalins į kelias partijas; gal 
šliesis prie socialdemokratų 
ar liberalų partijų, bet svar
bu, kad pastarosios išliktų 
normalios vakarietiškos par
tijos.

LDDP išlikimu yra ypatin
gai suinteresuota Rusija. Ji 
bandys kaip nors paveikti, kad 
ji išliktų viršūnėje. Po kovo 
mėnesio savivaldybių rinki
mų, jei balsuotojai rems ku
rią kitą partiją, LDDP gali 
likti mažumoje.

Teigiama, kad prieš valdan
čią partiją galima laimėti tik 
sudarius vieną kitų partijų 
sąrašą, tačiau nėra duomenų, 
įrodančių, kad prieš LDDP su
darytas sąrašas pritrauktų 
daugiau šalininkų. Kalbėto
jas taip pat teigė, kad pastan
gos ardyti esamas partijas ir 
griauti jomis pasitikėjimą vi
suomenėje nėra naudingos 
Lietuvai. “Nereikia telktis 
po šūkiu ‘prieš LDDP’, bet 
telktis demokratinei veiklai 
greta jos”. (Nukelta į 5-tą psl.) 

je Čikagos “Shriners” ligoni
nės vyr. chirurgas dr. John Lu- 
bicky nuvyko į Lietuvą ir vie
toje ištyrė padėtį. Jis ten per 
3 dienas patikrino per 100 vai
kų ir susipažino su padėtimi. 
Jo išvada tokia: trūksta ope
racinės įrangos, chirurgai ne
paruošti sudėtingoms ortope
dinėms vaikų operacijoms.

1993 m. spalio 2 d. Vilniaus 
un-to vaikų ligoninėje buvo 
atidaryta LVV ortopedinė 
operacinė, dovanota JAV LB- 
nės. Buvo pasirašyta sutartis 
įrangą globoti, prižiūrėti ir 
saugoti, naudoti ją labdarin
gai. Dr. J. Lubicky medicini
nis personalas vyko į Lietuvą 
savo atostogų metu. Dirbo po 
14 valandų per dieną visas 7 
dienas! Lietuvos specialistai 
buvo mokomi naujausios me
todikos. Antroji kelionė įvyko 
1994 m. balandžio mėn.

“Lithuanian Mercy Lift” per
siunčia medicininę įrangą ir 
medžiagą, kurią surinko Dana 
Kaunienė, LVV komiteto narė. 
Iš viso jau persiųsta keturių 
milijonų dol. vertės įrangos 
ir medicininės medžiagos. 
Nuvykus dr. J. Lubicky perso
nalui 1994 m. lapkričio mėn. į 
Lietuvą, buvo pastebėta, kad 
LVV operacinėje diagnostikai 
ir operacinėje naudojama
aparatūra (rentgeno, aneste
zijos ir kt.) jau reikalinga 
pertikrinimo ir pakeitimo.

LVV skyrius Lietuvoje irgi 
telkia lėšas. Jau surinkta be
veik 10.000 dol. vertės para
mos iš Lietuvos įmonių ir as
menų. Patys tėvai remontuoja 
patalpas, siuva drabužius li
goniams vaikams, beldžiasi į 
Lietuvos seimo duris.

Iš aprašų, ataskaitų ir kin
tančios aplinkos ligoninėje, 
matosi, kad darbas LVV ope
racinėje sąžiningai tęsiamas. 
Ir iš tos operacinės darbo, 
amerikiečių gydytojų pagal
bos ir LVV komiteto bei sava
norių darbo matosi, kad vaikų 
“palaužti sparneliai stipres
ni, tiesesni. Štai yra tikroji 
Lietuvos vaikų viltis” .. bai
gė ji.

Po J. Budrienės paskaitos 
ypač miela- buvo paklausyti 
LVV globojamų vaikučių ma
myčių _ dainininkių (Dalios 
Bradauskienės bei Virgini
jos Nemkevičienės) ir tėve
lio — akordeonisto (Gintau
to Valentukonio) atliktos me
ninės dalies.

J. Budrienę kalbėti pakvie
tė Elena Sirutienė, kuri yra 
“Seklyčios” trečiadienių po
piečių renginių vadovė.

“Lietuves vaikų vilties” Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkė ELENA 
GERVICklENĖ ir čikagiškio “Lietuvos vaikų vilties” komiteto reikalu 
vedėja JŪRATĖ BUDRIENE

PARCEL SERVICE Į;

= 22" nepriklausomai nuo
SVORIO A

’• Standartiniai maisto siuntiniai 
, • Pinigų pervedimas,

♦ 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
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50,000 dolerių našlaičiams Lietuvoje
Gintauto-Charles Kairio auka

Paskutiniąją 1994 m. savaitę 
Los Angeles Lietuvos dukterų 
draugijos veikla netikėtai bu
vo paremta labai stambia au
ka: draugijos valdybos narė 
Marija Kairienė įteikė savo 
sūnaus Gintauto-Čharles ir 
Elenos Kairių laišką su 50,000 
dolerių čekiu.

Prie savo didžiulės aukos 
Gintautas-Charles Kairys pri
dėjo laišką, kuriame rašo: “Aš 
ir mano žmona Elena jau dau
gelį kartų rėmėme Jūsų drau
gijos labdaros darbus. Kad 
galėtumėte ir toliau vystyti 
ateities darbus, mes įdedame 
čekį 50,000 dolerių. Ši auka 
yra skirta mano mirusio myli
mo brolio a.a. Eimučio Kairio, 
kuris labai mylėjo vaikus, at
minimui. Mes tikimės, kad šis 
fondas bus panaudotas vaikų, 
kurie kaip niekas yra reika
lingi mūsų paramos, gyvenimo 
palengvinimui. Nuoširdžiai — 
Charles G. Kairys”.

M. Kairienės abu sūnūs — 
a.a. Eimutis ir Gintautas- 
Charles, labai darbštūs ir ta
lentingi jaunuoliai, baigė 
aukštuosius mokslus, aktyviai 
reiškėsi lietuvių jaunimo, o 
taip pat skautų veikloje. A. 

EBAL
■ Lietuvą
■ Latviją
■ Estiją
■ Ukrainą
■ Gudiją
■ Rusiją*
‘Yra tam tikrų apribojimų

-t.

a. Eimutis Kairys dvejus me
tus dirbo gimnazijos mokyto
ju, vėliau perėjo dirbti į ban
kų sritį, kur ištarnavo beveik 
septyniolika metų. Susirgęs 
labai sunkia liga, mirė jaunas, 
neišgyvenęs 43-jų metų. Palai
dotas Los Angeles Šv. Kry
žiaus kapinėse. Gintautas- 
Charles, diplomuotas teisinin
kas, nepaprastai sėkmingai 
dirba stambaus verslo srityje.

Los Angeles Lietuvos dukte
rų draugija nuoširdžiai dėko
ja p. Kairio šeimai už šią di
delę auką. Draugija reiškia 
nuoširdžią padėką Marijai 
Kairienei, kurios rūpesčiu 
ši didelė suma buvo paskirta 
mūsų draugijai.

Mes ir toliau stengsimės 
lengvinti vargingiausių Lie
tuvos žmonių buitį. Vien 1994 
m. gruodžio mėnesį surinko
me ir išsiuntėme suaukotų 
drabužių, avalynės, žaislų 
ir medikamentų 66 siuntinius 
bei 3 invalidų vežimėlius. 
Draugija, gavusi tokią dide
lę paramą, planuoja atlikti 
eilę stambių darbų, o taip pat 
įsteigtu fondu įamžinti a.a. 
Eimučio Kairio atminimą. 
Draugijos narės planuoja va
saros kelionėse po Lietuvą 
patikrinti ir paremti našlai
čių prieglaudas. Pati Marija 
Kairienė žada aplankyti gim
tosios Dzūkijos — Valkininkų 
žemes, kur palaidoti ilsisi iš 
Sibiro tremčių sugrįžę jos 
tėvai.

Mes dar ir dar kartą dėko
jame nuostabios sielos žmogui 
Gintautui-Charles Kairiui, ku
ris iš savo veiklos aukštybių 
sugebėjo matyti kitų, mažiau 
sėkmingų, žmonių skurdą ir 
nepriteklius. Telaimina Jus 
Aukščiausias už auksinę Jūsų 
širdį. Mes pasistengsime di
dele Jūsų auka palengvinti 
vargingą Lietuvos našlaičių 
vaikystę.

Regina Gasparonienė,
Los Angeles Lietuvos dukterų 

draugijos pirmininkė
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® LAISVOJE TEVfflJE
“NAKTIGONĖS” TRAUKTINĖ
Akcinė valstybinė “Šėmos” 

įmonė Panevėžyje pradėjo ga
minti trauktinę “Naktigonė”. 
Trauktine vadinamas užpilas 
degtinei. “Naktigonės” sudė
tyje yra trylika maistingųjų 
ir kvapniųjų augalų ekstraktų.

KAUNO GARBĖS PILIETIS
Kauno garbės piliečiu jau

1994 m. rudenį buvo išrinktas 
vysk. Sigitas Tamkevičius, sep
tyniolika metų paskyręs darbui 
su pogrindine “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios kronika”. Garbės 
piliečio ženklas su dokumentais 
jam buvo įteiktas š. m. sausio 
14 d. Kauno vyskupų rūmuose, 
giedant berniukų “Varpelio” 
chorui. Septintąjį garbės pi
lietį sveikino Kauno miesto ta
rybos pirm. V. Grinis, burmist
ras A. Račkauskas, kiti parei
gūnai ir kultūros darbuotojai. 
Anksčiau šeši Kauno garbės pi
liečių vardai buvo suteikti kom
pozitoriui Viktorui Kuprevičiui, 
architektui Vytautui Landsber- 
giui-Žemkalniui, diplomatui 
Stasiui Lozoraičiui, kardino
lui Vincentui Sladkevičiui, dai
lės mecenatui Mykolui Žilinskui 
ir buvusiam užsienio reikalų 
ministeriui Juozui Urbšiui.

PAILGĖJUSI “DIENA”
Pertvarkytą “Tiesą” 1990 m. 

gruodžio mėnesį pradėjo reda
guoti žurnalistas Domas Šniu- 
kas, ją pakeitęs naująja “Die
na” nuo 1994 m. liepos 1 d. Re
dakcijos žodis skaitytojams ta
da buvo baigtas pastaba: “Su 
džiaugsmu atsikratėme TSRS, 
LTSR, LKP. Logiška, kad ir 
dienraščio pavidalo ‘Tiesa’ ta
po istoriniu faktu. Mieli skai
tytojai, mes stengsimės, kiek 
leis mūsų jėgos, kad ‘Diena’ bū
tų operatyvi, objektyvi ir įdo
mi. Laukiame Jūsų dėmesio, pa
ramos, pirmųjų atsiliepimų ir 
pasiūlymų”. Visus nustebino 
staigus vyr. red. D. Šniuko pa
sitraukimas su paskelbta padė
ka skaitytojams ir bendradar
biams, neatskleidusia atsista
tydinimo priežasties. “Dienos” 
vyr. redaktoriumi 1994 m. rug
pjūčio 1 d. tapo Rytis Taraila, 
atklydęs iš “Respublikos” be 
jokių akcijų uždaroje “Dienos” 
leidėjų bendrovėje. Tuo metu 
“Diena” turėjo bankrotu gre
siantį apie 25.000 egzemplio
rių tiražą. Tad dar didesne 
staigmena tenka laikyti nuo
1995 m. sausio 1 d. dvigubai di
desnius “Dienos” puslapius. Jie 
įvesti, atsisakius ligšiolinio 
tabloidinio formato, kurio lai
kosi kiti Lietuvos laikraščiai. 
Savo dydžiu “Dienos” puslapiai 
jau pralenkia net ir jos palai
dotą “Tiesą”, kuriai popieriaus 
okupaciniais metais pakanka
mai parūpindavo Maskva. Skai
tytojų dabar laukia labai pailgė
jusi “Diena”.

KITAS “GIMTASIS KRAŠTAS”
Š. m. sausio 13 d. “Diena” pra

nešė dar vieną staigmeną. Pasi
rodo, prie bankroto priartėju
sio “Gimtojo krašto” savininku 
tapo “Dienos” vyr. red. Rytis 
Taraila, sausio 12 d. to savait
raščio akcininkams sumokėjęs 
75.000 litų. Naujuoju “GK” vyr. 
redaktoriumi jis pasikvietė 1964 
m. kovo 24 d. gimusį Arvydą Pra-

ninską, baigusį neakivaizdinį 
žurnalistikos fakulteto skyrių, 
dirbusį “Jaunimo gretose”. Ki
taip atrodantis “Gimtasis kraš
tas” kelią pas skaitytojus pra
dėjo 4 nr. š. m. vasario pradžioj. 
Skaitytojus tikriausiai nustebi
no ir jo puslapių didžiulis for
matas, nemažesnis už pailgėju
sios “Dienos”. Tada ir paaiškė
jo “Dienos” vyr. redaktoriaus ir 
“Gimtojo krašto” savininko Ry
čio Tarailos taktika. Jis, tikė
damasis laurus laimėti dviem 
didžiausio formato laikraščiais 
Lietuvoje, skaitytojams porina: 
“Gimtasis kraštas’ patenka į 
naujo savininko rankas, bet tai 
nereiškia, kad turi keistis laik
raščio kryptis. Savininkui la
biau rūpi, kad laikraštis kles
tėtų, kad didėtų jo intelektinė 
vertė. Savaitraštis, kaip ir anks
čiau, išeis ketvirtadieniais, ta
čiau kartu su ‘Diena’. ‘Gimtojo 
krašto’ tiražas iškart šoktels 
dešimčia kartų — šiais laikais 
leidiniui reta laimė. Neslėpsiu, 
‘Gimtasis kraštas’ pasitarnaus 
ir ‘Dienai’ — ji kartu su šiuo 
leidiniu bus siunčiama į užsie
nį jo prenumeratoriams . . .” Tai 
iš tikrųjų drąsi išvada. Mat 1967 
m. vasario 2 d. pradėtas leisti 
“Gimtasis kraštas” tarnavo so
vietinei propagandai išeivijoje. 
Jis ne tik prenumerata, bet ir ki
tais būdais pasiekdavo užsienio 
lietuvius. Dabar jie laikraščius 
jau gali pasirinkti. “Gimtasis 
kraštas” neteko turėtos prasmės, 
kai užsienio lietuviai gauna ne 
tik jį, bet ir didžiausią dien
raštį “Lietuvos rytas”,' “Lietu
vos aidą”, savaitraščius “Dieno
vidis”, “Literatūra ir menas” 
bei daugelį kitų.

RIZIKINGI PLANAI
Užsienio lietuviai dar nėra 

užmiršę ir “Tiesos”, kuri juk bu
vo pagrindinis sovietinio reži
mo propagandos oficiozas. Da
bartinei “Dienai” yra pakenkęs 
suvėlintas jos vardo atsisaky
mas. Kažin ar užsienio lietuviai 
jau taip ir graibstys su “Gim
tuoju kraštu” pas juos atkelia
vusią “Dieną”, ryšius su “Tiesa” 
nutraukusią tik 1994 m. liepos 1 
d. Kitaip pasielgė “Komjaunimo 
tiesa”, kadaise taip pat tarna
vusi maskvinei propagandai. 
Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 
greit buvo pakeista ne tik jos 
linija, bet ir Maskvos primes
tas dienraščio pavadinimas. 
Nenuostabu, kad šiandien “Lie
tuvos rytas” yra didžiausias ir 
daugelio nuomone geriausias 
dienraštis Lietuvoje. Kol vyr. 
red. Rytis Taraila dabar laukia 
laimėjimo, žaisdamas su “Die
nos” ir “Gimtojo krašto” turbūt 
be reikalo padidintu formatu, 
nesnaudžia ir savo spaustuvę 
turintys “Lietuvos ryto” leidė
jai. Palikę ligšiolinį tabloidi- 
nį formatą, didesniu tarpu tarp 
eilučių jie pagerino puslapių 
vaizdą ir palengvino skaitymą. 
“Dienoje” ir “Gimtajame kraš
te” skaitytojų akis vis dar er
zina antraščių burlaiviuose po 
didelius puslapius plaukiojan
čios nuotraukų bei teksto salos 
ir salelės. Tvirtai laikosi dvi- 
skilčių eilučių vedamieji, daž
nais atvejais nuleidę inkarus į 
ilgo puslapio viršutinį ir apa
tinį gruntą. V. Kst.

ONOS MIKULSKIENĖS 90-jį gimtadienį švenčiant. Ji Čiurlionio an
samblyje išbuvo nuo 1940.1.I iki 1991.X.27 kaip choristė ir kanklių muzi
kos vadovė. Taipogi per 25-rius metus Klivlande turėjo kanklių muzikos 
studija. Iš kairės: O. MIKULSKIENĖ, kun. G. KIJAUSKAS, SJ, G. PLEČ
KAITIENĖ ir L. ŠARKAITĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Neiuji prelatai Romoje
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1994 m. gruodžio 21 d. popie
žius Jonas-Paulius II, prašo
mas Telšių vyskupo Antano 
Vaičiaus, suteikė garbės pre
lato titulą monsinjorui Anta
nui Jonušui ir kunigui Anta- 
nui-Leonardui Rubšiui. 1995 
m. sausio 29 d., Vatikano ra
dijo koplyčioje naujieji pre
latai drauge su iš Lietuvos at
vykusiu Telšių vyskupu Anta
nu Vaičiumi ir Romoje dirban
čiais bei studijuojančiais lie
tuviais kunigais koncelebravo 
šv. Mišias. Pasakytame pa
moksle vyskupas Vaičius iškė
lė naujųjų prelatų nuopelnus 
Lietuvai, Telšių vyskupijai, 
dėkojo popiežiui už tų nuopel
nų įvertinimą.

Lietuvių Šv. Kazimiero ko
legijoje įvyko naujųjų prela
tų pagerbimas, kuriame daly
vavo kolegijos vadovybė, Lie
tuvos ambasadorius prie Šv. 
Sosto Kazys Lozoraitis, apaš
talinis nuncijus Korėjoje ar
kivyskupas Jonas Bulaitis, iš 
Lietuvos atvykę prelato Anta
no Rubšio brolis ir sesuo, kai 
kurie Romos lietuviai.

Prel. A. Jonušas yra gimęs 
1923 m. sausio 15 d. Lūšėje, 
Mažeikių apskrityje. Telšių 
kunigų seminarijoje pradėjo 
filosofines studijas. 1944 m. 
klierikas Antanas Jonušas pa
sitraukė į Vakarus ir toliau 
siekė kunigystės, mokydama
sis Vokietijoje, Eichstaett’o 
kunigų seminarijoje, o studi
jas baigė Romoje, Gregorinia- 
me universitete. 1949 m. įšven
tintas kunigu.

Sunkiais pokario metais 
kun. A. Jonušas pradėjo eiti 
tik ką Romoje įsteigtos lietu
vių kolegijos ekonomo parei
gas, kurias tebeina ir dabar - 
jau 45 metai. Kaip rašo dabar
tinis lietuvių kolegijos rekto
rius prel. Algimantas Bartkus, 
savo pasišventinimu eina
moms pareigoms ir paslaugu
mu padėti kiekvienam, kas tik 
į jį kreipiasi, prelatas A. Jo-

Aukojo “T. žiburiams”
$30 - A. Mičiūdas; $20 - J. Jaku

bauskas; $10 - Z. Mistautas; $9 - J. 
Miglinas; $5 - J. Bajoraitis, O. Čeč- 
kauskas.

Garbės prenumerata atsiuntė:
$100 - dr. J. Sungaila; $80 - R. 

Kalvaitis; $70 - vysk. P. Baltakis, 
OFM; $60 - A. Gačionis, H. Jasins- 
kas, B. Laučys, J. Kralikauskas, J. 
Kablys, V. Dundys, K. Daunys, S. 
Jelionienė, K. Savonis, S. Peto-

nušas užsitarnavo visų pagar
bą, meilę ir dėkingumą. Vati
kano radijo lietuvių skyrius 
taip pat dėkingas prelatui A. 
Jonušui už daugybę patarnavi
mų ir už bendradarbiavimą.

Prel. A. Rubšys taip pat yra 
gimęs Žemaitijoje, taip pat 
1923 m. ir taip pat kunigystės 
studijas pradėjęs Telšių kuni
gų seminarijoje. 1944 m. pasi
traukęs į Vakarus, mokslus tę
sė Eichstaett’o kunigų semina
rijoje ir Romoje - Gregoriniame 
universitete bei popiežiniame 
Šv. Rašto institute. Tiek teolo
gijos, tiek Šv. Rašto stdijas ap
vainikavo licenciato laips
niais. Kunigystės šventimus ga
vo 1948 m. pabaigoje. Nuo 1951 
m. gyvena JAV-se.

Lietuvoje prel. A. Rubšys 
plačiai žinomas ir vertinamas 
dėl savo parašytų knygų. “Rak
tas į Naująjį Testamentą” bei 
“Raktas į Senąjį Testamentą” 
daugeliui padėjo atverti du
ris į nuostabų Šventojo Rašto 
pasaulį. Dabar prel. A. Rubšys 
darbuojasi prie Šventojo Raš
to vertimo į lietuvių kalbą. Kor.

Hamilton, Ontario
PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS FONDUI a.a. Igno Varno at
minimui $20 aukojo: A. J. Asmena- 
vičiai, A. J. Mačiukai, O. B. Ste
ponavičiai; a.a. Stefanijos Anku- 
davičienės atminimui $20 aukojo: 
M. Dockaitienė, G. V. Kairiai.

PLV komitetas
Ottawa, Ontario

VASARIO 16-SIOŠ 'PROGA Ka
nados lietuvių fondui aukojo: Ota
vos apyl. bendruomenės bendron 
sąskaiton įnešė - $30 - dr. M. Ra
mūnas; $20 - J. E. Valiulis; $15 - O.
R. Barisa; $10 - dr. A. Šidlauskas, 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, P. E. Jur
gutis; apylinkės įnašai - $12,140. 
Ta pačia proga asmeniniai įnašai:
S. Danaitienė $75-(1600), K. A. Gu
džiūnas $50-(300), E. A. Eimantas 
$100-(300), A. Paškevičius a.a Vy
tauto Paškevičiaus atminimui 
$100-(800), B. Vilčinskienė $45- 
(1200). KLF

Sault Ste. Marie, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ FON- 

DAN, užjausdam^ gimines bei 
artimuosius, mirusio Lietuvoje 
a.a. Alfonso Žuraųsko atminimui, 
Ona ir Vincas Žūrauskai įnešė 
$100. A.a. Alekso Skardžiaus atmi
nimui Robertas Cotė įnešė $100. 
A.a. Henriko Matijošaičio atmi
nimui Lena Jakomaitienė įnešė 
$100. KLB Sault Ste. Marie apy
linkės valdyba įnešdama $300, 
padidino įnašus iki $1,300.

Šiaurės Ontario provincijos 
fondo įgaliotinis Vyt. Vainutis

Pompano Beach, FL.
ŠIOJE VIETOVĖJE visą laiką 

gyvenančių lietuvių nėra daug. 
Tačiau jų bendravimas yra orga
nizuotas, ir jie nėra atitrūkę nuo 
bendro lietuviško gyvenimo, kuris 
dar labiau išsijudina žiemos mė
nesiais, kai nedidelį telkinį pa
pildo atostogautojai iš šiaurės. 
Vasaris buvo itin judrus užsiėmi
mais. Lietuvių pabendravimo su
sirinkimas įvyko vasario 9 d. dr. 
E. Balčiūnienės gyvenvietės sa- 
liukėje, į kurią susirinko apie 
40 žmonių. Po užkandžių E. Janu
šienė padarė pranešimą apie Lie
tuvos savivaldybių rinkimus ir 
fondo “Lietuvos vaikų našlaity- 
nas” veiklą. Našlaičių paramai 
nuolatos yra siunčiami pinigai, 
drabužiai, avalynė.

Lietuvos nepriklausomybės šven
tę minint italų Šv. Coleman’o šven
tovėje vasario 12 d. buvo Mišios, 
kurias aukojo šią apylinkę aptar
naujantis kun. Vyt. Pikturna ir 
pasakė patriotinį pamokslą. Po 
pamaldų parapijos salėje pasi
vaišinta užkandžiais ir kava. Kal
bėjo Tėvynės s-gos Floridos sky
riaus pirm. V. Dubauskas. Daly
vavo apie 80 žmonių. Minėjimas, 
sujungtas su pietumis, įvyko va
sario 16 d. Chateau de Ville sa
lėje. Susirinko apie 90 tautiečių. 
Minėjimą pradėjo įvadiniu žodžiu 
ALB šios apylinkės pirm. J. Paš- 
kus. Invokaciją kalbėjo kun. V. 
Pikturna, pagrindinę kalbą pasa
kė torontietė I. Lukoševičienė. 
Tėvynės s-gos vardu į susirinku
sius kreipėsi V. Dubauskas, prašy
damas paramos savivaldybių rin
kimų vajui. Bendruomenei ir Tė
vynės s-gai suaukota apie du tūks
tančius dolerių. S.

sėkmingai baigė studijas Miunche
no Liudviko-Maksimiliano univer
sitete komunikacijos-žurnalistikos 
fakultete ir už parašytą darbą “Ži- 
niašklaidos reikšmė ir įtaka žmo
nių gyvenime” jai buvo suteiktas 
magistrės laipsnis.

Jūratė gimė Kanados Hamiltone, 
ten lankė šeštadieninę Vysk. M. 
Valančiaus mokyklą, priklausė 
dramos teatrui “Aukuras” ir tau
tinių šokių grupei “Gyvataras”.

Tėvams persikėlus į Vokietiją, 
Jūratė lankė Vasario 16-sios gim
naziją, brandos atestatą gavo 
Mainco vyskupijai priklausančio
je Viernheimo Albertus Magnus 
katalikų gimnazijoje. Studijuo
dama Jūratė platino vokiečių kal
ba ELTą, parūpindavo universite
to bibliotekai knygų apie Lietu
vą. Studijuodama taipogi rašė 
straipsnius vokiškuose laikraš
čiuose ir žurnaluose. Jūratė pri
klauso Bavarijos žurnalistų są
jungai. Prancūzų kalbą ryžtasi pa
gilinti Prancūzijos universitete.

Paremkite “Tėviškės žibu-* 
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi-

“TŽ" leidėjai.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. kun. dr. Petras Daugintis, 
SJ, po sunkios ligos mirė š. m. 
sausio 2 d. Čikagoje, Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Velionis, gi
męs 1915 m. balandžio 1 d. Bajo
rėliuose, dabartiniame Kretin
gos rajone, baigė Lietuvos karo 
mokyklą, dirbo mokytoju Plun
gės apylinkėje. Į jėzuitų eiles 
įsijungė 1938 m. lapkričio 3 d. 
Teologiją studijavo Vokietijoje 
ir Romoje. Kunigu buvo įšven
tintas 1946 m. liepos 26 d. Įsi
gijęs sociologijos doktoratą 
1955 m., dirbo Urugvajaus Mon
tevideo ir Brazilijos Sao Paulo 
lietuvių parapijose. Nuo 1978 
m. Čikagoje ėjo Lietuvos jėzui
tų provincijos iždininko parei
gas, redagavo biuletenį “Mūsų 
žinios”, parašė “Urugvajaus 
lietuvių istoriją”. Po gedu
linių Mišių Čikagos lietuvių 
jėzuitų koplyčioje sausio 5 d. 
palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinių nedideliame jėzuitų sky
relyje.

JAV teisingumo departamen
to specialių tyrimų OSI skyrius 
1994 m. rudenį pradėjo JAV pi
liečiu tapusio aštuoniasdešimt 
septynerių metų lietuvio Alek
sandro Lileikio deportacijos 
bylą. Esą vokiečių okupacijos 
metais jis vadovavo Lietuvos 
saugumui, buvo įsijungęs į ma
sines žydų žudynes, bet tai bu
vo nuslėpęs imigruodamas į 
JAV ir gaudamas pilietybę. OSI 
skyrius paprašė Lietuvos gene
ralinę prokuratūrą atsiųsti kal
tinimus įrodančios medžiagos. 
Generalinės prokuratūros at
sakymą š. m. sausio 31 d. paskel
bė Vilniuje leidžiamas “Lietu
vos aidas”. Jame pranešama OSI 
skyriui, kad Lietuvos generali
nė prokuratūra nerado pakan
kamai medžiagos, galinčios įro
dyti A. Lileikiui OSI skyriaus 
mestus kaltinimus. A. Lileikis 
prisipažino, kad vokiečių oku
pacijos metais jam teko vado
vauti saugumo policijos veik
lai ketvirtadalyje Lietuvos te
ritorijos. Priimdamas JAV pi
lietybę, betgi nenuslėpė savo 
praeities, prisiekdamas, kad 
jis niekada neprisidėjo prie 
žmonių persekiojimo dėl jų ra
sės, religijos ir tautybės. Ge
neralinė prokuratūra atmetė 
A. Lileikiui JAV pradedamą 
ištrėmimo bylą. 1993 m. iš JAV 
Lietuvon buvo ištremtas pana
šiai apkaltintas Antanas Mi- 
neikis. Tačiau ir jo byla Lie
tuvoj nebuvo pradėta dėl nepa
kankamos medžiagos nusikalti
mams įrodyti.

Australija
ALB krašto tarybos narių su

važiavimas vyksta kas dveji me
tai ir būna susietas su tada ren
giamomis Lietuvių dienomis. 
1994 m. pabaigoje XVIII-sios 
lietuvių dienos buvo surengtos 
Adelaidėje. Tad ten Lietuvių 
namuose gruodžio 29-30 d.d. 
įvyko ir ALB krašto tarybos 
XXIV-sios paprastosios sesi
jos narių suvažiavimas. Jame 
buvo išklausyti ALB krašto

valdybos pirmininko, iždinin
ko, kultūros bei švietimo rei
kalų vadovų ir revizijos komi
sijos pranešimai. Raštu buvo 
gauti pranešimai iš Australi
jos lietuvių fondo, ALB spau
dos sąjungos, savaitraščio “Mū
sų pastogė” redakcijos, ALB 
archyvo, Baltiečių tarybos, 
Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos valdybos, 
Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos, Lietuvos garbės kon
sulų, ALB apylinkių, valdybų 
ir seniūnijų. Suvažiavime da
lyvavo ir pranešimą padarė ALB 
valdybos pirm. Bronius Nainys. 
Prof. dr. Aleksandras Štromas 
skaitė paskaitą “Iš priespau
dos į laisvę: nepriklausomos 
Lietuvos problemos ir perspek
tyvos”. Naujojon ALB krašto 
valdybon buvo išrinkti ir pasi
skirstę pareigomis ją sudarė: 
pirm. Andrius Žilinskas, vice
pirmininkė kultūros reikalams 
Birutė Prašmutaitė, vicepirmi
ninkas švietimo reikalams Algis 
Klimas, valdybos sekr. Aida Ži
linskienė ir ižd. Juozas Vaitie
kūnas. Devynioliktosios ALB 
Lietuvių dienos įvyks Melburne 
1966 m. Jų komiteto pirmininke 
buvo išrinkta Bronė Saugai- 
tienė.

Lenkija
Punsko lietuviai džiaugiasi 

gerai pavykusia ekskursija spa
lio 8-9 d.d. į šventąsias Lietu
vos vietas. Išvykoje dalyvavo be
veik 300 Punsko krašto lietuvių, 
važiavusių šešiais autobusais. 
Nuo Lazdijų muitinės Lietuvos 
policijos pareigūnai svečius iš 
Punsko per Kauną palydėjo į Ši
luvą. Ten punskiečiai pasimel
dė Švč. Mergelės Marijos gimi
mo bazilikoje, jų choras sugie
dojo keletą giesmių. Pagrindi
nis punskiečių dėmesys betgi 
teko Kryžių kalnui prie Meškui
čių. Ten jie nuvežė ir pastatė 
šešių metrų aukščio ąžuolinį 
koplytstulpį, jin įdėję ir po da
lelę savo nelengvo gyvenimo 
minčių.

Lenkijos vaivadijos centru lai
komam Olštyne (vokiečių vadin
tame Allensteinu) 1994 m. gruo
džio pradžioje F. Naumano fon
do iniciatyva buvo surengtas 
tris dienas trukęs seminaras 
“Lietuvių tautinė mažuma Len
kijoje”. Jame dalyvavo ne tik 
Lenkijos lietuvių, bet ir kitų 
tautinių mažumų atstovai, Lie
tuvos ambasados ir konsulato 
pareigūnai. Seminare pabrėžta, 
kad Lenkijai trūksta įstatymų, 
saugančių tautinių mažumų bei 
etninių grupių teises. Dalyviai 
konstatavo, kad šis seminaras 
padės spręsti Lenkijos lietu
vių problemas bei įgyvendinti 
neseniai ratifikuota Lietuvos 
ir Lenkijos tarpvalstybinės su
tarties nuostatas.

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St.,

šeštadieniais 9am - 4pm

Telefonas (416) 604-2538
Garantuojame greitų, pigų ir patikimų 

SIUNTINIU. lUTOMORH.H, ir L S DOLERIU 
persiuntimų Jūsų giminėms ir draugams

MUSŲ KAINOS: 
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 pilus $10 pristatymas
arba
1kg $ 1.1 5 pl ius $ 10 pristatymas 1
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 pilus $10 pristatymas

kas, V. Strikas, J. Aukštakalnis, 
A. Kublinskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50 - A. Gudžiūnas, P. Eidukas, 

A. Dasys, V. Adomonis, L. Adoma
vičius, A. Dainora, B. Ulozas, M. 
Stankaitis, L. Leparskas, V. Mei
lus, V. Platakis, M. Bernotaitis, 
J. Radas, S. Dargis, V. Ivanaus
kas, O. Plenienė, K. Kaminskas, 
P. Razgaitis, E. Stungurys, J. Kari, 
J. Kažemėkas, V. Poškus, P. Armo- 
nas, Z. Čečkauskas, A. Steponavi
čius, A. Budzilas, P. Gruodis, J. 
Juodikis, M. Raila, B. Kasperavi
čius, A. Peleckis, I. Užgirienė, 
kun. K. Kaknevičius, V. Dunderas, 
V. Grigelytė, S. Paškauskas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė - P. S. Odinis, 
P. Ivinskis, Tėvas Konstantinas 
Gulbinas, OFM.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
a j jr A j) LIETUVIŲ KREDITO

JI /V 1 A. KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipkl- 
teS Į ,

Angelę
Šalvaitytę, B.A..

Collingwood, L9Y 2L6

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705)429-6428

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UZ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.50% 
santaupas.........................3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk. 
............................................. 2.50% 
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%

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

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
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”

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų

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

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

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

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



Toronto-Mississaugos vietovių Lietuvos nepriklausomybės 77-rių metų sukakties minėjimas vasario 19 d. Anapi
lyje. Nuotraukos viršuje - vėliavos su organizacijų atstovais, Lietuvos kankinių šventovės vaikų choras, vadovau
jamas muz. NIJOLĖS BENOTIENĖS, atlikęs dalį meninės programos; žemiau iš kairės: kun. EDIS PUTRIMAS, 
minėjimo pranešėjos - DAINA ir ZITA GURKLYTĖS, generalinis Lietuvos konsulas HARIS LAPAS, Missi- 
ssaugos miesto burmistre HAZEL McCALLION, GRAŽINA LAPIENĖ Nuotr. V, Maco

Pagrindinė Lietuvos šventė
Toronto ir Mississaugos tautiečiai minėjo Vasario 16 įvairiomis iškilmėmis

Sovietinė praeitis smaugia...

Kanados lietuvių bendruo
menės Toronto apylinkės val
dyba surengė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukak
ties minėjimą 1995 m. vasario 
mėn. 19 d. Anapilyje. Šis 77- 
tosios sukakties paminėjimas 
sulaukė gausios publikos bei 
nemažai dėmesio iš įvairių 
valdžios pareigūnų.

Kaip įprasta, minėjimas pra
dėtas iškilmingu vėliavų įne
šimu. Sugiedojus Kanados 
himną, invokaciją sukalbėjo 
evangelikų vysk. Ansas Dum- 
pys. Masyvioj Anapilio sceno
je išsirikiavęs Lietuvos kan
kinių parapijos vaikų choras, 
vadovaujamas Nijolės Beno- 
tienės, atrodė mažutis, trapus. 
Todėl gilų įspūdį paliko, kai 
vaikučiai taip profesionaliai 
atliko Beethoveno kūrinį. “Per
galės Kristui”. Jų veiduose 
spindėjo ryžtas, rimtis, viltis. 
Ir taip mažutėliai sugebėjo pa
gauti šios svarbios šventės 
dvasią ir perteikti susirinku
siems.

Generalinis Lietuvos konsu
las inž. Haris Lapas savo žody
je padėkojo tautiečiams už 
paramą Lietuvos ūkininkams, 
painformavo apie Lietuvos 
žingsnius savarankiškai to

bulinti atominio saugumo sis
temas Ignalinoje. Taipogi ra
gino Kanados lietuvius padėti 
Lietuvai atsistatyti ir kurti 
taikingą gerovę. KLB krašto 
valdybos pirmininkas Algir
das Vaičiūnas taipgi ragino 
lietuvių bendruomenės narius 
toliau dirbti Lietuvos ateičiai, 
nepaisant dažnai pasitaikan
čios supratimo bei bendradar
biavimo stokos. A. Vaičiūnas 
taip pat pranešė, kad 1995 m. 
kultūrininko premija paskir
ta rašytojui Juozui Kralikaus-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954

kui. Ją priėmė V. Kralikaus- 
kienė savo vyro vardu. Premija, 
kurios mecenatas yra Prisikė
limo parapijos kredito koope
ratyvas, įteikė dr. S. Čepas.

Lietuviams gerai pažįstama 
Ontario provincijos pilietiš
kumo ministerė Elaine Ziem
ba pasveikino susirinkusius 
ir Ontario premjero vardu įtei
kė KLB valdybai pažymėjimo 
lentelę. Toronto miesto bur
mistre Barbara Hali pasi
džiaugė šiuo savo pirmuoju 
oficialiu susitikimu su lietu
vių bendruomene ir vylėsi atei
tyje užmegzti stiprius bendra
darbiavimo ryšius. Vasario 16- 
tosios minėjimų nuolatinė 
lankytoja Mississaugos bur
mistre Hazel McCallion, nors 
pavėluotai atvykusi, suspėjo 
pasveikinti minėjimo daly
vius, pasidžiaugti lietuvių įna
šu į Mississaugos gyvenimą.

Raštu sveikino Kanados mi- 
nisteris pirmininkas Jean 
Chretien, Ontario premjeras 
Bob Rae, Ontario liberalų par
tijos vadovė Lynn Mcleod, On
tario konservatorių partijos 
vadas Michael Harris ir vaka
rinės Mississaugos atstovas 
Ontario parlamente - Steve 
Mahoney. Sveikinimus per
skaitė sklandžiai, minėjimui 
vadovavusios pranešėjos, Dai
na ir Zita Gurklytės.

Po sveikinimų scenon pa
sipylė “Gintaro” ansamblio 
vaikų grupės šokėjai. Šis jau
nimas, kuriam vadovauja Liu
cija Kaminskienė, linksmai 
pašoko du šokius, netgi pade
monstravo gabumus vaidyboje.

Pagrindinę minėjimo kalbą, 
pasakė dr. Bronius Makauskas. 
Pasak jį pristačiusio kun. E. 
Putrimo, dr. Makauskas yra 
Lenkijos lietuvių bendruome
nės tarybos pirmininkas, gy
venąs Varšuvoje, istorikas, 
Lenkijos mokslo akademijos 
narys. Jo specialybė - Lietu
vos ir Lenkijos santykių rai
da. Savo kalboje dr. Makaus
kas nuosekliai išdėstė įvykius, 
susijusius su Lietuvos ir Len
kijos tarpvalstybinių santy
kių užmezgimu nuo 1990-ųjų 
metų kovo 11 d. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimo iki dabarties. Šių 
santykių užmezgimas dėl įvai
rių priežasčių buvo sudėtin
gas. Iš Lenkijos pusės iš pra
džių sulaukta Lietuvą palai
kančių deklaracijų, tačiau 
dėl galimo Sovietų Sąjungos 
spaudimo buvo vengiama Lie
tuvai naudingų, praktiškų ak
tų. Taip pat tarpvalstybi
nėms deryboms kliudė Lietu
vos lenkų, kaip tautinės ma
žumos, reikalavimai bei įvai

rūs įvykiai Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonuose, Lenkijos 
spaudoje skelbiami straips
niai, kuriuose lietuvių tauta 

,buvo plačiai apibūdinama 
kaip antilenkiška. Iš derybų 
protarpiais išplaukė Lietu
vai ir naudingos sutartys su
sisiekimo, prekybos ir ekono
minio bendradarbiavimo sri
tyse. Santykiai su Lenkija pa
galiau buvo sureguliuoti. Lie
tuvos valstybė, siekdama Len
kijos paramos įstojant į Eu
ropos Sąjungą, padarė tam tik
ras neatšaukiamas nuolaidas. 
Galutinėje sutartyje, pasira
šytoje 1994 m. balandžio mėn., 
leidžiama “abiem tautom ver
tinti bendrą abiejų valstybių 
istoriją, skirtingai”. Taip pat, 
toje pačioje sutartyje lenkų 
interesai Lietuvoje labiau ap- 
saugojami negu lietuvių Len
kijoje. Todėl Lenkijos lietu
vių bendruomenei belieka 
savo jėgomis kovoti už kalbi
nes, kultūrines bei religines 
teises. Dr. Makauskas išreiš
kė padėką išeivijos lietuviams 
už paramą ir padrąsinimus, 
ypač spaudoje.

Po dr. Makausko kalbos sce
non išėjo Toronto vyrų choras 
“Aras”. Jis atliko keturias pa
triotines dainas, diriguojant 
vadovei Lindai Marcinkutei. 
Minėjimo rengėjų vardu, KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
pirmininkė Danutė Garba- 
liauskienė tarė poetišką 
baigiamąjį žodį. Chorui sugie
dojus “Lietuviais esame mes 
gimę”, tautos himno akordams 
nuaidėjus, jau skirstantis, ki
lo mintis, kad nors Lietuva 
vėl laisva, yra sveika ir svar
bu prisiminti, kas buvo pra
rasta ir atsiimta. Juo labiau, 
kai susirenka visos kartos ir 
užsitikriname, kad mūsų tau
tos istorija nenueis užmarštin.

Minėjime dalyvavo A. Abiša
la, buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas, prof. K. Antana
vičius, seimo narys, ir teisė
ja A. Jareckaitė, taip pat ir 
kitataučiai svečiai.

Kitos iškilmės
Pamaldose visose lietuvių 

šventovėse dalyvavo organiza
cijos su vėliavomis. Specialius 
pamokslus pasakė evangelikų 
vysk. H. Dumpys, kun. A. Pipi
ras, kun. J. Staškus - Išgany
tojo, Prisikėlimo ir Lietuvos 
kankinių šventovėse. Chorai 
giedojo šventei skirtas gies
mes. Maironio mokyklos auk
lėtiniai skaitė Mišių skaiti
nius ir dalyvavo aukų nešimo 
procesijoje. Toronto radijo 
valandėlė “Tėvynės prisimini
mai” atliko Vasario 16-ja pa
minėti programą.

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Būsima koalicija

Jei po naujų seimo rinkimų 
nė viena partija neturės dau
gumos, tai bus koalicijos pra
džia, kurioje dalyvautų ir da
bartinė valdančioji partija. 
Krikščionys demokratai ofi
cialiai pareiškė, kad jie neįeis 
į jokią koaliciją, kurioje da
lyvautų ir LDDP. Panašiai pa
sisakė ir Tėvynės sąjunga. 
Svečias dar nežino kitų par
tijų nusistatymų.

Naujasis koalicinis laiko
tarpis būsiąs sunkus, nes at
sikūrusios ar naujai įsisteigu
sios partijos gali įsijungti į 
politinę santarvę ir pastovu
mą, bet gali patekti į politinį 
paralyžių. Tai priklausys nuo 
programų skirtumų, veiklos 
būdų, naujų vadų ir naujų są
lygų suvokimo.

Demokratinių partijų veikla 
turėtų remtis sugebėjimu iš
saugoti skirtumus, suderinti 
gaires svarbiausiose srityse. 
Tai būtų demokratinės tikro
vės išraiška politinės įvairo
vės sąlygose. Partijos turi su
vokti, kad jų veikla Lietuvai 
naudinga tik tiek, kiek jai nau
dinga jų politika.

Svarbus yra ir partijų tarpu
savio pasitikėjimas. Už poros 
metų bus renkamas naujas 
seimas, o šiais metais — savi
valdybės. Partijos turi pasi
ruošti rinkimams ir stengtis 
kurti demokratiją Lietuvoje 
be LDDP. Pastaroji neišnyks, 
bet ji negali prisidėti prie 
demokratijos kūrimo Lietuvo
je. Nereikia eikvoti jėgų kri
tikai, bet rengtis daugiapar
tinei demokratijai. Svarbu, 
kad Lietuva jau integruojasi

Generalinis Lietuvos konsu
las H. Lapas Vasario 16 d. To
ronte surengė diplomatinį pri
ėmimą, kuriame dalyvavo 18 
valstybių konsulai, Ontario 
provincijos ir Toronto miesto į 
valdžių atstovai, lietuvių ir 
kitataučių bendruomenių bei 
organizacijų atstovai, institu
cijų vadovai. Skautai Nepri
klausomybės sukaktį minėjo

Rašytojas JUOZAS KRALIKAUSKAS

Laureato žodis

Didžiai gerbiami dvasiškiai, 
KLB krašto valdyba, KLB To
ronto apylinkės valdyba, gene
ralinis Konsule ir Ponia, sve
čiai, tautietės ir tautiečiai, 
aš ir Vanda esam labai dėkingi 
už man paskirtą premiją, už 
šviesų įvertinimą bei malo
nę. Esu netikėtai pradžiugintas 
ir sustiprintas. Bendruomenės 
aukštoji Vadovybė pasvėrė ma
no kultūrinę biografiją ir pri
pažino jai aukštą prabą. Kaip
gi nebūčiau dėkingas už įžval
gą, atjautimą ir viešą atžymė- 
jimą!

Nuolankiai priimu mielą at- 
žymėjimą (t.y. pačią premijos 
esmę), betgi nė nepaliečiu tūks
tančio dolerių. Aš juos paauko
ja tiems, kurie neša tautos ug
nį į ateitį, kurie brolius ir se
seris girdo gyvybės vandeniu, 
ir būtent: 250 dol. skiriu Toron
to Maironio mokyklai, 250 dol. - 
“Tėviškės žiburiams”, 250 dol. 
- “Nepriklausomai Lietuvai” 
Montrealyje ir 250 dol. - peda
gogo Antano Rinktino Fondui.

Išlikime visados ištikimi sau, 
tėvams ir mūsų visų motinai 
Lietuvai! O Vasario 16-sios 
apeigoje atsiminkime, jog Lie
tuvos valstybingumo pradinin
kas yra Karalius Mindaugas 
jaugi 13-me šimtmetyje. R.G.

• Laimė glūdi ne darbe, kurį 
mėgstame, bet pamėgime darbo, 
kurį privalome atlikti

(J. M. Barrie) 

į Europą, tai ir partijoms rei
kia gilintis į bendradarbia
vimo sritis ir būdus.

Baigdamas pranešimą, Č. 
Stankevičius prisipažino iš
vardinęs blogus reiškinius 
politiniame Lietuvos gyve
nime, iškėlęs žalingą praei
ties įtaką. Bet jis ir optimis
tiškai teigė, kad Lietuvos de
mokratija nesanti beviltiško
je padėtyje. Viską pakeisianti 
jaunesnioji karta, kuri turė
sianti vadovauti Lietuvos po
litiniam gyvenimui.

Klausytojai su dideliu dė
mesiu išklausė įdomios sve
čio kalbos. Gaila, kad toks 
įdomus pranešimas nebuvo 
padarytas platesnei lietuvių 
visuomenei.

Išklausius tą pranešimą, 
nesunku suprasti, kodėl Lie
tuvoje leidžiami užsienio lie
tuviams nepalankūs įstaty
mai, kurie sunkina sovietinės 
vyriausybės neteisėtai nusa
vinto turto atgavimo ar pilie
tybės klausimą. LDDP vadovy
bei ir nariams yra puikiai ži
noma užsienio lietuvių veikla, 
antikomunistinis jų nusista
tymas, kova už Lietuvos lais
vę ir griovimas sovietinės pro
pagandos mitų.

Naudinga buvo išklausyti 
pranešimą, iš kurio aiškėja, 
kad negalime kaltinti visos 
tautos nusiteikimu prieš už
sienio lietuvius, tik turime 
laukti tautos posūkio į tikrą 
demokratiją. Tačiau dar daug 
laiko praeis, kol eilinis Lie
tuvos pilietis patikės, kad jis 
turi teisę balsuoti prieš galin
giausią partiją ir kad jo bal
sas gali daug ką nulemti.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais
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J Los Angeles Dailiųjų menų klubą 1995 m. sausio 14 d. priimamas Vincas 
Dovydaitis. Iš kairės: Monika (Monė) Lembertienė, Daneta Railienė, Ema 
Dovydaitienė, Vincas Dovydaitis, Pranas Gasparonis Nuotr. A. Gustaičio

Dailiųjų menų klubo veikloje
Aktoriai Vincas ir Ema Dovydaičiai — naujieji nariai

Š. Amerikoje, Australijoje ir 
Lietuvoje žinomi aktoriai Vin
cas ir Ema Dovydaičiai 1995- m. 
sausio 14 d. priimti į Los Ange
les Dailiųjų menų klubą.

Pernai Vytauto Didžiojo uni
versitetas Kaune garbės dokto
ratus suteikė dviem Dailiųjų me
nų klubo nariams — Marijai Gim
butienei ir Bernardui Brazdžio
niui. Marija Gimbutienė jau am
žinybėje. DMK nariai Bernardą 
Brazdžionį gražiai pagerbė.

B. Brazdžionis paminėjo įspū
džius, 1994 metais patirtus Lie
tuvoje. Ten daug brangių asme
nų. Dabar Lietuvoje apie 300 ra
šytojų sąjungos narių. Jie pui
kuojasi daugiau kaip 300 skirtin
gų nuomonių, nes kai kurie turi po 
kelias nuomones. Po “Sąjūdžio” 
iš spaudos dingo daug lietuvių 
rašytojų. Atėjus naujai valdžiai 
daugelis nutilo. Neaišku, kokie, 
kieno vėjai bus stipresni.

Nuo 1989 m. Lietuvoje B. Braz
džionis nesutikęs nė vieno prie
šo. Girdėta, skaityta, kad reikė
tų nubraukti išeivijos sąvoką. LRS 
vadinasi ne lietuvių, bet Lietu
vos rašytojų sąjunga, nes ten yra 
žydų, rusų, lenkų. Knygų išlei
džiama nemažai. Iš užsienyje gy
venančių pageidauja išleisti jų 
lėšomis. Jei vietiniai už spaus
dinimą nemoka ar moka litais, tai 
tremtiniai, kaip ten vadina, iš
eiviai — turi mokėti tolygų skai
čių doleriais, ar net daugiau.

Viešnia Regina Gasparonienė 
pranešė, kad Lietuvon į Miko Pet
rausko muziejų Alodija Trečio
kienė pasiuntė jos įdainuotų 
plokštelių, gaidų. Tas muziejus 
turi 17.000 įrašų. Labai dėkojo. 
Jie ypač renka medžiagą apie mu
zikinį gyvenimą Lietuvoje 1920- 
1948 m.

Alė Rūta priminė, kad 1994 m. 
mirė penki DMK nariai: Marija 
Gimbutienė, Jutta-Jūra Gustai- 
tienė, Elena Tumienė, Bronius 
Budriūnas, Jonas Andrašūnas. 
Pagerbti tylos minute. Apie kiek
vieną jų yra DMK metraštyje.

Naujais DMK nariais pasiūlyta 
priimti aktoriai Vincas Dovydai
tis ir Ema Dovydaitienė. Visi pri
tarė. Įstojamąjį credo perskai
tė Vincas Dovydaitis. DMK vardu 
raštiškai atsakė Algirdas Gustai
tis.

Bronys Raila perskaitė padė
kos žodžius Edmundui Arbui, ku
riančiam ne tiktai architektūri
nius paminklus, bet ir šmaikščius 
piešinius. Vieną tokių smagiai 
aptarė.

Sueigos pirmininkė Monika 
(Monė) Lembertienė padėkojo at
silankiusiems, pakvietė vaišėms.

Metraštininkas pranešė kas bus 
sekanti DMK pirmininkė, būtent 
poetė Dana Mitkienė. Jos metu
kai rieda šimtmečio link, o ji jud
ri, sąmojinga, pastabi.

Metraštininkas

S
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Prieškarinė Raseinių autobusą stotis, suprojektuota arch. A. TYLIAUS

Architektą amžinybėn išlydėjus
Savo vasaros stovykloje Rosario lietuvių jaunimas prie pusryčių stalo

Su Pietų Amerikos jaunimu
Trečios ir ketvirtos kartos lietuvių jaunimas rengia vasaros stovyklas 
bei suvažiavimus. Šiemet tokia stovykla buvo surengta Argentinoje

KUN. EDIS PUTRIMAS
Kiekvieną vasarą (nuo gruo

džio ligi vasario) Pietų Ame
rikoje rengiama lietuvių kil
mės jaunimui vasaros stovyk
la.

Argentinoje prieš Kalėdas 
buvo surengta Buenos Aires 
lietuvių skautų stovykla. Ją 
sėkmingai surengė Karia Stu- 
kaitė ir jos brolis Leandro 
Stukas. Jiedu yra praleidę vie
nerius metus Vasario 16 gim
nazijoje Vokietijoje ir Lietu
voje.

Po Naujų metų Rosario lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
(klebonauja kun. K. Margis) 
jaunimas surengė savo vasa
ros stovyklą Tėvų marijonų 
vasarvietėje — 600 km į vaka
rus nuo Buenos Aires miesto, 
Vili del Dique miestelyje, tarp 
kalnų ir ežerų. Buvo malonu 
matyt, kaip buvusieji Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniai 
rengė ir vadovavo šiai stovyk
lai. Jų ir kitų buvusiųjų mo
kinių tautinis susipratimas 
padeda lietuvių bendruome
nėms P. Amerikoje išlaikyt 
lietuvišką veiklą. O tas jau
nimas jau trečios ar ketvir
tos kartos. Jis domisi savo kil
me, vis mėgina kažką organi
zuoti arba prisidėti, tačiau 
nevisuomet aplinkybės ir są
lygos tai leidžia.

Šių metų Rosario jaunimo 
stovyklos programa supažin
dino dalyvius su Joninių ir 
Žolinės papročiais. Įdomu bu
vo stovykloje valgyti vakarie
nę tarp 10 ir 11 v.v. o po jos 
pradėti vakarinę programą, 
kai atvėsdavo oras. Jei neiš- 
simiegodavom naktį, progra
moje buvo numatytas popieti
nis poilsis — “siesta”.

Brazilijoje lietuviškos 
vykios klestėjo, kai kun. 
tanas Saulaitis, SJ, ten
mingai darbavosi. Šiandieną 
Lituanikos sodyboje, apie 50 
km už S. Paolo miesto, arba

Ubatuba pajūryje susiburia 
jaunimas praleist kelias die
nas kartu.

Montevideo mieste, Urugva
juje, lietuvių parapija, kuriai 
vadovauja jėzuitas kunigas 
Jonas Giedrys, turi savo vasar
namį “Šangrila” netoli Atlan
to pajūrio. Čia šiemet turėjo 
įvykti P. Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas ir sto
vykla, bet dėl įvairių sunku
mų neįvyko.

Per VII PLJ kongresą Pietų 
Amerikoje pietiečiai nutarė 
kasmet rengti P. Amerikos 
jaunimui vasaros stovyklą ir 
suvažiavimą vis kitame mies
te, kad išlaikytų tarpusavio 
ryšius. Užpernai tokia stovyk- 
la-suvažiavimas įvyko Vene- 
zueloje, pernai — Brazilijo
je, o kitais metais — vėl Vene- 
zueloje.

Buvę politiniai kaliniai, partizanai, tremtiniai - 
į organizuotą politinę veiklą

1995 m. sausio 28 d. Vilniuje 
(Profsąjungą rūmą salėje, My
kolaičio-Putino 5) įvyko buvu
sią Lietuvos partizaną, poli- 
tinią kalinią, kitą rezistentą 
ir tremtinią organizacijos stei
giamoji konferencija. Ji pra
dėta kun. Algimanto Keinos 
malda.

Mat seimo dauguma, pri
ėmusi įstatymą, leidžiantį siū
lyti kandidatus į seimą ir į sa
vivaldybes tiktai politinėms 
partijoms, paskatino Lietuvos 
politinią kalinią ir tremtinią 
sąjungą (tarybos pirmininkas 
Antanas Lukša, garbės pirmi
ninkas Balys Gajauskas) pasi
skelbti partija. Šios (iki tol 
buvusios visuomeninės orga
nizacijos) nariai, jau įstoję 
į krikščionią demokratą, tau
tininką, konservatorią ir ki
tas partijas, privalėjo arba 
iš šią partiją išstoti arba at
sisakyti būti LPKTS nariais, 
t.y. “nustoti buvus” partiza
nais ir gulago kankiniais. Šis 
metodas (ištobulintas tyrinė
jant žmones per tardymus, gu
lage ir verbavimo laboratori
jose) turėjo atnešti dar vieną 
pergalę “daugumiečiams”: pa
likdami kitas partijas, “gula- 
giečiai” jas susilpnintą, o pa
silikdami jose, susilpnintą 
LPKTS. “Gulagiečią” susiskal
dymas ir susipriešinimas at
rodė neišvengiamas.

Tačiau konferencijoje vyra
vo ne neapykantos, bet geros 

valios dvasia. Iš 27 Lietuvos 
rajonų suvažiavę į didelę šal
tą (nešildomą) salę Sibiro “gu- 
lagiečiai” vienbalsiai vėl įstei
gė visuomeninę patriotinę 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių organizaciją - bend
riją su būstine Vilniuje, Jakšto 
9. Konferencija priėmė įstatus 
ir programą. Organizacijos na
riu gali būti kiekvienas par
tizanas, politinis kalinys, trem
tinys, kiekvienas rezistentas, 
nepriklausomai nuo dalyvavi
mo partijoje ar kitoje neko
munistinėje veikloje. Organi
zacijos nariu taip pat gali bū
ti ir nekomunistinė organiza
cija - nepartinė Lietuvos po
litinių kalinių sąjunga (pirmi
ninkas A. Stasiškis), partinė 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga (pirminin
kas B. Gajauskas) ir kitos.

Konferencija išrinko LPKT 
bendrijos trisdešimties asme
nų tarybą (tarybos ir bendri
jos pirmininku išrinktas A. 
Stasiškis) ir valdybą (jos 
pirmininku išrinktas Vytas 
Miliauskas). Miško ir ešelonų 
broliai ir seserys vėl drauge.

Izidorius Ignatavičius,
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių bendrijos tarybos narys, 
“Tėviškės žiburių” skaitytojas

E. PETRAUSKAS

sto- 
An- 
sėk-

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Tą pačią dieną, kai visi par

lamentarai pagrindinį dėmesį 
skyrė pasveikusiam Kvebeko 
bloko vadui L. Bouchardui, 
parlamentan buvo atlydėti ir 
trys papildomus rinkimus lai
mėję liberalai — Denis Para
dis, Mauril Belanger ir Lucien- 
ne Robillard. Pastaroji, pra
laimėjusi normalius Kanados 
parlamento rinkimus 1993 m. 
spalio 23 d., pasinaudojo Mont- 
realio St. Henri-Westmount 
apylinkėje staiga atsistatydi
nusio D. Bergerio paslauga. Jį 
ministeris pirm. J. Chretienas

Rosario lietuvių jaunimas vasaros stovykloje pina vainikus

paskelbė savo patarėju, o ją 
pasirinko darbo ministere. Lu- 
cienne Robillard taipgi turės 
tvarkyti visus Kanados libera
lų ministerio pirm. J. Chretie- 
no vyriausybės veiksmus Kve
beko referendume.

Kanados paštas nustebino ka
nadiečius, pirmą kartą po dau
gelio metų priimta nauja dar
bo sutartimi, kai dar nėra pasi
baigusi senoji. Seniau pašti
ninkų unija atmesdavo nau
jų sutarčių pasiūlymus, net 
ir senosioms pasibaigus. Dau
geliu atvejų būdavo pradeda
mi kanadiečius šokdinantys 
paštininkų 
sutartis be jokio vargo buvo 
pasirašyta 
laikotarpiui. Net 86% paštinin
kų balsavo už naujos darbo 
sutarties priėmimą.

Pagal tą sutartį pirmaisiais 
ir antraisiais metais paštinin
kai gaus du 700 dolerių algų 
priedus, o paskutiniais šešiais 
naujosios sutarties mėnesiais 
atlyginimas už darbą bus padi
dintas 2%. Minimalus valandi
nis atlyginimas tada pasieks 
17,34 dolerio. Į jį nėra įskai
tyti dėl infliacijos atnešti 
padidinimai. Paštininkų uni
jai dabar vadovauja Darell 
Tigley. Pasak jo, paštininkai 
yra patenkinti saugumo page
rinimu darbe, iki sutarties 
pabaigos garantuotu darbu, 
pažadu nesumažinti valdinei 
pašto bendrovei priklausan
čių darboviečių.

Unija dabar sutiko, kad nau
jų sutarčių derybose Kanados 
pašto bendrovei atstovautų 
jos pasirinktas profesionalus 
derybininkas. Taip bus užbaig
ti unijos narių skundai, kurių

streikai. Šįkart

pustrečių metų

Architektai laimingi tuo, kad 
jų darbai lieka liudijančiais pa
minklais. Architektas ir statybos 
inžinierius Adolfas Tylius tokius 
paminklus paliko Lietuvoje, Vo
kietijoje, Ispanijoje, Kolumbijoje, 
Kanadoje, JAV-se. Jo neteko išei
vija ir Lietuva 1994 m. lapkričio 
21 d. Vašingtone, einančio 90-sius 
amžiaus metus. Liūdesy liko žmo
na Konstancija, duktė Kristina ir 
žentas Kazys Škirpai, vaikaičiai 
Aleksandras ir Viktorija.

Adolfas Tylius gimė 1905 m. Kal
nėnų kaime, Telšių apskrityje. 
Senelis turėjo dvarą prie Varnių. 
Adolfo tėvui Rapolui jis paliko 
malūną Paškuvėnuose. Motina Ol
ga Dytmonaitė, kilusi iš dvarinin
kų, gimusi Šaukėnuose. Adolfas 
augo tarpe dviejų seserų Otilijos 
bei Adelės ir brolių Osvaldo bei 
Rapolo. Iš motinos paveldėjo verž
lumą ir paskatą siekti mokslo. 
Tėvams visus penkis vaikus leis
ti į aukštąjį mokslą nebuvo leng
va. Pačių sūnų apsisprendimu, 
broliai nutarė patys užsidirbti 
mokslui, kad seserys, tėvų remia
mos, galėtų studijuoti. Adolfas 
su broliu Osvaldu įstojo į Kauno 
universiteto Technikos fakulte
tą, pasirinkdami architekto ir sta
tybos inžinieriaus profesijas. Žie
mą jie darbavosi kaip braižytojai, 
o vasarą prižiūrėdavo statybas. 
Uždarbio pakako apmokėti už bu
tą, valgį, drabužius ir mokslą.

Studijuodamas paskutiniuose 
kursuose, Adolfas, gavęs leidi
mą, pradėjo savarankiškai pro
jektuoti ir vykdyti statybas. Jo 
pirmasis, ispaniško stiliaus, tri
jų aukštų su pilnai apgyvenamu 
rūsiu pastatas, buvo Petrauskų 
autobusų stotis Raseiniuose. Bai
gęs universitetą 1938 m. ir apgy
nęs diplominį darbą “Gelžbeto
nio tiltas per Šventąją ties Vep- 
riais”, A. Tylius projektavo ir sta-

tė įvairius karinės paskirties pa
status, Šiaulių aerodromo anea- 
rą, kareivines Tryškiuose, Plun
gėje, Raseiniuose.

Okupacijos metais su žmona 
Konstancija Jurkšaite ir dukre
le Kristina nuo 1941 m. gyveno 
Vokietijoje. Po karo Tyliai 1946 m. 
apsigyveno mažoje, lietuvišku 
gyvenimu pasižyminčioje DP pa
bėgėlių stovykloje Weidene (tarp 
Bavarijos Regensburgo ir Bay- 
reutho). Čia Adolfas lietuvių ka
talikų šventovei, įrengtoje buvu
siame kariuomenės barake, su
kūrė gražų, menišką altorių.

Netoli Weideno, Čekoslovaki
jos pasienyje, Flossenburge bu
vo koncetracijos stovykla. Čia 
naciai sunaikino per 73000 (18 
tautybių) asmenų, tarp kurių 2480 
lietuvių. Šioms aukoms atminti 
1947 m. buvo pastatyta ir pašven
tinta koplyčia, paminklai ir 18 
antkapių. Koplyčios langai buvo 
papuošti vitražais. Vienas langas 
skirtas lietuviams. Jame arch. 
A. Tylius suprojektavo vitražą, 
kuriame atvaizduotas Aušros Var
tų Marijos paveikslas, apačioje 
paveikslo lotynų kalba įrašas, 
“Memento 2480 martyrum litu- 
anorum”, valstybės ženklas, tai
pogi įrašas “Lithuania”.

Iš Weideno 1947 m. Tylių šeima 
persikėlė į Ispaniją, arčiau žmo
nos brolio kun. Bruno Jurkšo, o 
1949 m. apsigyveno Kolumbijoje, 
Bogotoje. Čia įsteigęs savo archi- 
tektūros-statybos bendrovę, per 
aštuonerius metus ne tik projek
tavo bet ir vykdė statybas valsty
binių ir privačių pastatų, įskai-

A. a. ADOLFAS TYLIUS

Čia

tant ir tuolaikinio Kolumbijos 
prezidento. 1957 m. atvykęs galu
tinai į JAV-bes, Adolfas dirbo 
prie Kanados-JAV Niagaros (Lewis
ton) hidroelektrinės jėgainės 
įrengimų, kaip gelžbetonio spe
cialistas, apsigyvendamas su šei
ma Kanadoje, netoliese mažos 
St. Catharines lietuvių bendruo
menės. 1962 m. persikėlęs į Va
šingtoną gavo leidimus savaran
kiškai verstis Niujorke, Delawa
re ir Vašingtone, kur užpatenta
vo savo gelžbetonio konstrukcijų 
projektinius sprendimus. Vasaro
ti sugrįždavo Kanadon, kur Ros 
seau ežero saloje, netoli PortCar- 
ling, turėjo puikią vasarvietę. 
Vašingtone buvo įsijungęs į Faulk
ner, Fryer and Vanderpool archi
tektų firmą. Laisvalaikiu mėgo 
tapyti abstraktinėmis temomis.

Velioniui teko gyventi įvairiuo
se kraštuose, kuriuose reiškėsi 
kaip talentingas architektas, at
sidėjusiai atlikdamas savo dar
bus. Visur jis paliko savo kūry
bos pėdsakus, o jį pažinusiems 
šviesų atminimą.

Savaitė Lietuvoje

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 sekma
dienį skambinti 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 
mūsų sandėlius.

Telefono 
apylinkių numeriai: 
416, 519, 705 
613, 514 
403, 604

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

1-800-668-7100 
1-800-465-2876 
1-800-665-2781

Kainos
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra S7.50 
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 

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).

iki paskutinio 1991 m. paštinin
kų streiko susitelkė beveik 
100.000. Tų metų ilgoką strei
ką užbaigė Kanados parla
mente priimtas vyriausybės 
įsakymas paštininkams už
baigti streiką ir grįžti darban.

Šiemetiniam greitam darbo 
sutarties priėmimui turbūt 
įtakos turėjo valdžios tarnau
tojų unijų nuogąstavimas, kad 
jų skaičių gali gerokai suma
žinti finansų ministerio P. 
Martino naujasis Kanados 
biudžetas vasario 27 d. V.Kst.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
liks tik 208 valstybinės įmo
nės, kurių sąrašą patvirtino 
seimas. PB duomenimis, Lie
tuvoje yra investuota 160 mi
lijonai JAV dolerių užsienio 
kapitalo. PB žinovo A. Ewing 
teigimu, reikėtų mažinti vy
riausybės vaidmenį privatiza
vime. Įmonėms trukdo finansi
niai ir juridiniai apribojimai - 
nuolat keičiami įstatymai, mo
kesčiai, didelės palūkanų nor
mos, konkurencija su neoficia
liai veikiančiomis įmonėmis. 
Kitas PB atstovas tvirtino, jog 
daugelis šalies įmonių vadovų 
nesusigaudo tarptautinėje rin
koje ir per daug pasitiki valsty-

bės parama. Pareikšta nuomo
nė, kad Lietuva yra patrauk
lesnė investitoriams negu Ru
sija, Moldova arba Armėnija, 
bet toje srityje dar nepasivi
jo Estijos, Latvijos ir kitų Vi
durio Europos kraštų.

HAD A n perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol.

....12.00. ....15.00

TS(LK) konferencija
Vasario 11 d. Vilniuje įvyko 

darbinė Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių)-TS(LK)- 
konferencija, rašo “Lietuvos 
rytas”. Dalyvavo 203 sąjungos 
atstovai, kuriuos sveikino TS 
Didžiosios Britanijos skyriaus 
steigėjas E. Šova. Taipgi kal
bėjo TS(LK) valdybos pirmi
ninkas, seimo narys Gedimi
nas Vagnorius, kuris tvirtino 
mintį, jog valdžioje po rinki
mų daugumą sudarys konser
vatoriai ir kitų giminingų par
tijų atstovai. Jis pabrėžė, kad 
seimas turėtų dirbti žmonėms, 
o TS rinkimų šūkis yra “Mūsų 
savivaldybės dirbs jums”. Su
važiavime buvo pristatytas ir 
priimtas Kaišiadorių apygar
dos kandidatas L. Sabutis. TS 
programos nuostatuose savi
valdybių tarybų rinkimams nu
matyta per 50 dienų po rinki
mų priimti tarnautojų etikos 
kodeksus, norint pradėti nai
kinti valdininkų korupciją ir 
tarnybinį piktnaudžiavimą. RSJ

Gavėjas ;

Tel:

Kan. dol.

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

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

HomeLife/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member 
FAX 416 763-5097 

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 valandas)



Naujas “Mūsų sparnų” numeris
ALFONSAS NAKAS

Pažymėtas 1994 m. gruodžiu 
73 nr., deja, į skaitytojo rankas 
pateko tik antroje 1995 m. sau
sio pusėje. Jeigu mėnesiu anks
čiau, kun. Povilo Dilio “Kalė
dinės mintys”, taikios ir švie
sios, skatinančios mylėti Kris
tų ir žmones, atrodytų kur kas 
prasmingesnės, atidžiau skai
tomos.

Produktingiausias ir įdomiau
sias šio numerio bendradarbis 
yra kun. dr. Eugenijus Gerulis. 
Štai jo rašinių pavadinimai: 
“Skaistyklos atsiradimo istori
ja”, “Atsiliepiant į ginčą dėl 
Kryžiaus”, “Apmąstymams”, 
“Žmonės klausia”, “Dievas mo
noteizme”, “Moters kelias is
torijoje”, “Kas atsitinka sie
lai žmogui mirus?” ir “O, Vieš
patie”. Taigi, net aštuoni ra
šiniai, bet originalių temų kiek 
mažiau. Antai apmąstymams 
autorius tik pasiūlo panagri
nėti Trejybės vaidmenį Įsikū
nijime, Prikėlime ir Atpirki
me, pateikdamas tam tikras Šv. 
Rašto vietas, pasiskaitymui 
apie Tėvą, Sūnų ir Šv. Dvasią. 
Jokių savo minčių, jokių ko
mentarų neteikia.

O “Skaistyklos atsiradimo 
istorija” ir “Kas atsitinka sie
lai žmogui mirus?” - tai dvi la
bai panašios, giminingos temos, 
įsakmiai neigiančios skaistyk
los buvimą. Pradžioje, atsaky
damas Aldonai Zailskaitei, 
“Drauge” skatinusiai melstis 
už skaistykloje esančias sie
las, pabrėžia, kad protestan
tai skaistyklos nepripažįsta, 
o tiki tik sielos amžina laime, 
arba amžinu pasmerkimu, tai
gi tik dangum ir pragaru.

Patvirtina Zailskaitės teigi
nį, jog po Vatikano II skais
tykla beveik nebeminima. Ar
gumentus prieš skaistyklą kun. 
Gerulis abiejuose rašiniuose 
remia išimtinai lietuvių kata
likų citatomis: filosofo Ant. 
Maceinos ir kelių visiems ži
nomų dvasininkų (pavardžių 
neminiu, taupydamas vieta).

Minėtiem dviem rašiniam 
giminingas dar vienas, būtent 
“Žmonės klausia”. “Klausia”, 
aišku, pats kun. E. G. ir pats 
atsako: kodėl katalikų kunigai 
atnašauja Mišias už mirusius, 
o protestantų to nedaro? Ir dar 
apie 10 klausimų skaistyklos- 
išganymo tema. Atsakymus ži
nome iš paminėtų ankstesnių 
straipsnių.

Kryžiaus temą kun. dr. E. G. 
kelia nebe pirmą kartą. Ir da
bar, Biržuose reformatams su
siginčijus, ar bereikia šven
tovėje laikyti kryžių, jis stip
riai pasisako už Kryžių kaip 
krikščionybės simbolį, tik be 
Nukryžiuotojo, nes juk Kris
tus prisikėlė, ant kryžiaus Jo 
nebėra.

Iš rašinio “Dievas Tėvas mo
noteizme” sužinome, jog tarp 
trijų pagrindinių monoteisti
nių religijų (judaizmo, krikš
čionybės ir islamo) tik krikš
čionys Dievą vadina ir Tėvu. 
Paskelbia ir Šv. Rašto skaičius: 
Senajame Testamente Dievas 
Tėvas minimas 15 kartų, o Nau
jajame - 245 kartus.

Straipsnyje apie moters pa
dėtį istorijoje nurodo, kur mo
teris žeminama, kur ji aukšti
nama. Daugiausia ji buvusi že
minta prieš Kristaus atėjimą. 
Primena, kad protestantai la
bai gerbia Mariją, tik jos ne
garbina, Mariją laikydami 
Kristaus Motina, bet ne Dievo 
Motina. Sukuria septynis (vy
rų?) priekaištus moterims ir 
visus septynis atremia.

Pagaliau aštunta šių “MS” 
autorystė atiduota kun. dr. E. 
Geruliui už giesmę “O, Viešpa
tie”, bet čia jo tik žodžiai. Kiti 
du koautoriai yra melodiją su

Atsiųsta paminėti
Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklos BENDROSIOS PROGRA
MOS, projektai, 560 psl. ir virše
liai. Sudarė ir redagavo hab. dr. 
M. Lukšienė, dr. Ž. Jackūnas ir 
dr. D. Kuolys; išleido Lietuvos 
respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos leidybos centras, 
Pedagogikos institutas 1994 m., 
paremtas Atviros Lietuvos fon
do; spausdino Valstybinė įmonė - 
standartų spaustuvė Vilniuje.

Dr. Peter Iron Jokubka, AME
RICAN NATIONALITY AND 
A.N.O. Second Edition. Book I — 
Political Parties, book II — Do
mestic and Foreign Policy (Our 
proposals). The Christopher Pu
blishing House, 930 p. Autorius 
yra gimęs ir mokslus išėjęs Lie
tuvoje, daktaro laipsnį gavo 
Miunsterio universitete Vokie
tijoje. Iš profesijos yra teisi

kūręs kompoz. J. Krimskis ir 
aranžuotojas muz. A. Jurgutis. 
Trys puslapiai gaidų.

Išsamiai aprašomas ir5 nuot
raukom iliustruojamas lietu
vių ev. reformatų sinodas Či
kagoje 1994 m. lapkričio mė
nesį ir vos puse puslapio pa
minimas sinodas Biržuose 
1994 m. biržely.

H.Y.P. pateikia abstrakčią 
Alenos Devenienės-Grigaitie- 
nės biografiją jos 90 m. am
žiaus sukaktuvių proga, net 
nepažymėdama gimimo datos. 
Ta pati autorė (jau pasirašiu
si Hypatia Y. Petkus) sieloja
si dėl knygų deginimo “Dango
raižių mieste”.

Trumpas, bet įdomus ir ver
tingas rašinėlis apie reforma
tų įsteigtą Salamiesčio mokyk
lą, šiais metais minėsiančią 
400 metų sukaktį. Autorė - Da
lia Gargasaitė. Ir kitas, kiek 
ilgesnis rašinys apie Papilio 
reformatų šventovę, gyvuojan
čią ne mažiau kaip 400 metų 
bei šiuo metu suvargusią para
piją (aut. Kostas Grundelė). 
Kun. J. Gylys iš Teksaso, pa
teikęs kaimynų susipykimo-su- 
sitaikymo vaizdelį, daro išva
dą: statykime tiltus, ne tvoras!

M. Zablocko beletristiniame 
vaizdely trys mažametės sesu
tės atiduoda savo sutaupąs 
vargšės mergytės Kalėdų dova
noms. Tik be reikalo čia sesu
čių senelė grubiai ir pakarto
tinai niekina jų lėles, vadin
dama papuošalų nevertais, ne
gyvais žaislais...

H.Y.P. aiškina Trijų Karalių 
reikšmę Kalėdų papročiuose. 
“The Evangelical Reformed 
Church of Lithuania” pavadi
nimu angliškame originale 
pateikiamas H. Y. Petkus pra
nešimas', 1994 m. vasario mėn. 
išdalintas Jeruzalės žydų- 
krikščionių konferencijos da
lyviams.

Vieną “MS” numerį pralei
dus, vėl tęsiami Jackaus Son- 
dos-Sondeckio įdomūs atsi
minimai apie veiklą Šiauliuo
se, kai jis buvo to miesto 
burmistru.

Keistokas Petro A. Palšio 
straipsnis “Tiesos beieškant”. 
Jis pasakoja, kad perskaitęs 
kito autoriaus straipsnį 1992 m. 
(sic!) apie Panevėžio katalikų 
kunigų pareiškimą (prieš sek
tantus), straipsniais, skambi
nimais ir asmeniškai kreipęsis 
į kelias Lietuvos redakcijas, 
bet niekur nebuvęs išklausy
tas. Straipnsį baigia piktais 
kaltinimais katalikams, besi
veržiantiems į Klaipėdos kraš
tą, net į Neringą.

Labai įdomus ir reikšmingas 
D. Varnaitės str. apie išniekin
tas ir panaikintas evangelikų 
kapines Vilniuje. Jos veikė 
nuo 1809 iki 1973 m. Skelbiama 
kai kurių jose palaidotų gar
sių asmenų pavardės. Straips
nis persispausdintas iš 1993. 
VII.31 “Lietuvos aido”.

Liūdnai nuteikia keturi įžy
mių lietuvių protestantų ne
krologai: Motiejaus Tamulėno, 
lietuvių ev. reformatų išeivi
joje ilgamečio prezidento (su 
viso pirmojo pusi, nuotrauka); 
Andos Ledos Dagytės-Juodpu- 
sienės, docentės, buv. Sibiro 
tremtinės, išgyvenusios vos 
54 metus; liuteronų kunigo ir 
pedagogo Frico Skėrio; evan
gelikų ilgamečio vargonininko 
Jono Sprindžio. Visi jie mirė 
1994-siais.

Pažymėta, kad didelė “Mūsų 
sparnų” tiražo dalis dabar 
siunčiama į Lietuvą. Vien to
dėl primintina saugotis spau- 
dos-korektūros klaidų. Šis nu
meris jomis knibždėte knibž
da, ypač paskirų raidžių žo
džiuose praleidimais.

ninkas, dirbęs JAV-se kaip advo
katas ir teisėjas. Dabar — pensi
ninkas.

ALZASAS. Prancūzijos kraštas 
ant Reino kranto. Informacinis 
leidinėlis apie šią Prancūzijos 
sritį, kurioje gyvena ir lietuvių, 
veikia draugija “Association Al- 
sace-Lituanie (Griesheimerberg 
15, F-67450 Strasbourg-Lampert
heim, France). Straipsnius pa
rengė net keletas autorių pran
cūzų, juos lietuvių kalbon iš
vertė Darius Alekna, Violeta Ba
rauskienė, Klaudijus Maniokas, 
redagavo Ugnė Karvelis. Knyge
lę išleido “La Nuee Bleue / DNA", 
remiant įvairiom bendrovėm. 
Strasbūras, 1994, p. 31.

Kęstutis Peėkus ir Jonas Rač
kauskas, UŽSIENIO LIETUVIŲ 
ŠVIETIMO IR PEDAGOGINĖS 
MINTIES ISTORIJOS METME-

Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai su savo vadovybe ir vyskupu A. Vaičiumi (viduryje). Šiuo metu seminarijo
je mokosi 80 klierikų.

Ne kartą norėjosi mirti...
Teisininko Povilo Šilo kryžiaus kelių odisėja, atpasakota jo paties 

atsiminimuose, išleistuose Vilniuje

IGNAS MEDŽIUKAS

Povilas Šilas (1908-1993) sa
vo atsiminimuose aprašo dra
matišką gyvenimą ir kančios 
kelius, pradedant vaikyste Lu- 
konių kaime, Kupiškio rajone, 
kur jis piemenavo ir dirbo 
ūkio darbus. O tai nebuvę 
lengva, nes plūgas buvo aukš
tesnis už artoją. Toliau — pra
džios mokykla Subačiaus gele
žinkelio stotyje, Kupiškio pro
gimnazija ir Panevėžio savi
valdybės gimnazija, kurioje 
gavęs brandos atestatą — jis 
jau kariūnas aspirantas, o po 
metų Vytauto Didžiojo univer
siteto Teisių fakulteto studen
tas. Su teisininko diplomu ga
vo paskyrimą Šiaulių apygar
dos kriminalinės policijos ve
dėju. Čia jis sukuria šeimą, 
bet po keleto metų ramaus gy
venimo tautą užgriūva baisi 
sovietinė okupacija.

Atleistas iš darbo P.Š. tam
pa medkirčiu ir miške slaps
tosi nuo išvežimų. Ir štai 1941 
m. birželio 22 d. kilęs karas 
grąžina nepriklausomybės vil
tį. Sugrįžęs į Kauną, skiriamas 
Teisingumo viceministeriu, o 
vėliau, vokiečiams nepripaži- 
nus laikinosios Lietuvos vy
riausybės, pereina dirbti į 
Kauno apygardos teismą pro
kuroro padėjėju.

Vėl grįžta bolševikai. P.Š. 
1945 m. sausio 9 d. suimamas, 
tardomas. 1946 m. vasario 9 d. 
sovietinis karo tribunolas Vil
niuje nuteisė jį pagal Baudžia
mojo kodekso 58-Ia ir 58-11 str. 
dešimčiai metų darbo pataisos 
lagerio su penkerių metų pi
lietinių teisių susiaurinimo 
bausme už antitarybinę veik-

Barokinė Mozės skulptūra Vilniaus 
arkikatedros-bazilikos priekyje

Nuotr. Alf. Laučkos

NYS. Išleido “The Lithuanian 
Research and Studies Center”. 
Chicago, 1994, p. 78. Kaina - $5. 
Ši gausiai dokumentų atspaudais 
ir fotografijomis iliustruota kny
ga nušviečia daugelio mūsų tau
tiečių Vokietijos DP stovyklose 
pereitą “vargo mokyklos” kelią. 
Ji bus įdomi ir buvusiems moki
niams, ir jų pasišventusiems mo
kytojams. Taipgi duodama įžval
gi užsienyje atsidūrusio mokykli
nio jaunimo ugdymo problemų 
analizė. Yra ir plati veikalo san
trauka angliškai. Abu autoriai - 
pirmasis iš Vilniaus Pedagoginio 
universiteto, kitas JAV mokyklų 
auklėtinis - yra pasižymėję peda
gogai ir auklėjimo istorikai. 

lą Lietuvių fronto ir Vyriau
siame Lietuvos išlaisvinimo 
komitete.

1946 m. kovo pradžioje su 
tūkstančiu kitų politinių kali
nių iš Vilniaus miesto prekių 
stoties gyvuliniuose vago
nuose traukiniu pajudėjo į 
rytus, kol pasiekė Pečioros 
geležinkelio stotį Komi auto
nominėje socialistinėje res
publikoje, kur vidutinė sau
sio mėn. temperatūra -16 
laipsnių, o liepos mėn 16,8 
laipsnių Celsijaus. Apgyven
dino lageriuose. Maistas — 
300 gr. duonos (visai dienai), 
truputis cukraus ir pusė litro 
virinto vandens iš ištirpinto 
sniego. Sveikatą patikrinus, 
išvežė į Čiumos lagerį, maž
daug už 100 km nuo Vorkutos, 
į ligoninę.

Po trijų savaičių iš ligoni
nės išrašė ir išsiuntė į baraką. 
Kaliniai suskirstyti į darbo 
brigadas. Teko dirbti prie ge
ležinkelio ištiesinimo. Darbas
— 12 vai. Maitino du kartus 
per dieną. Pagrindinis mais
tas — duona, kurios duodavo 
nuo 450 gr. iki 1 kg. per parą. 
Duona buvo duodama pagal at
liktą darbo normą. Visą lai
ką kamavo alkis.

P.Š. teko dirbti prie šulinių 
kasimo, į kuriuos buvo deda
ma sprogstama medžiaga. Iš
judinus žemę buvo vartojamos 
žemsemės. Teko būti brigadi
ninku, kasti sniegą. Maistas
— vandeninga sriuba, košė 
taip pat; tik duona palaiky
davo gyvybę, bet ir ji buvo sun
ki, vandeninga. Tik retkarčiais 
buvo duodama 50 gr. elnienos 
ar žuvies (menkės). Miegoti 
trukdė blakės, kurių buvo ba
rakuose daugybė.

Iš čia P. Š. buvo išvežtas į 
Chanovėjaus lagerį ant Vorku
tos upės kranto. Darbai — 
gelžbetoninių geležinkelio 
tiltų statyba, žvyro kasimas 
ir sniego valymas. Brigada 
kasdavo 5-7 metrų gilumo šu
linius ir juos sprogdindavo. 
Sušalusią žemę tekdavo kirsti 
kirkomis ir laužtuvais. Žemę 
iš šulinių reikėjo traukti ki
birais. Žemė būdavo įšalusi 
iki 7 metrų gilumo. Buvo dir
bama pamainomis po 12 vai. 
Ilgiau kaip trijų mėnesių nie
kas neištverdavo.

P. Š. buvo pasiųstas į Chano
vėjaus ligoninę, kur teko iš
būti apie pusę metų. Iš čia iš
vežė į Chalmerjų, tolimiausią 
Komi respublikos tašką, Užpo- 
liarėje, netoli Šiaurės ledi
nuoto vandenyno prie Karsko 
jūros. Čia vėl teko dirbti prie 
geležinkelio linijų tiesimo. 
Pastačius keletą tiltų, reikė
jo užbaigti lagerio statybą. 
Teko dengti stogus, tinkuoti, 
sienas baltinti. Užbaigus dar
bus, čia teko apsigyventi.

1951 m. balandžio mėn. pa
siųstas į “Minvody” sveikatai 
pataisyti. Abezės lageryje iš
gyveno iki 1953 m. kovo mėn., 
iki Josifo Stalino mirties. Dir
bo stalių dirbtuvėse. Sutiko 
adv. Dzidą Toliušį ir Alfonsą 
Antaną Miluką, gimusį JAV 
ekonomistą. Abeze išgyveno 
dvejus metus ir 11 mėnesių.

Iš čia atvežtas į Vilnių kaip 
liudininkas ir atgal išvežtas 
Inton į lagerių ligoninę. Ten 
nustebo — duonos gali valgyti 
kiek nori. Atvežtas į Pečiorą, 
o iš ten upe į Edžit — Kyrtą, 

Pečioros upe 200 km į aukšt
upį. Čia buvo nedidelis pri
verčiamo darbo lageris. Ak
mens anglių kasykla buvo už 
3 km nuo gyvenvietės. Už pu
sės kilometro nuo šachtos pra
dėtas statyti naujas lageris. 
P.Š. dirbo stalių brigadoje. 
Buvo pastatyti nauji barakai, 
į kuriuos tremtinius teko per
kelti. Paleisti iš po ginkluo
tos sargybos. Po mėnesio buvo 
pranešta, kad nuo likusios 
bausmės atleisti. P. Š. dar bu
vo likęs vienas mėnuo. Laisvės 
atėmimas pakeistas “amžinu 
ištrėmimu” Komi autonomi
nės respublikos Kožvos rajo
no ribose.

Išlaikęs egzaminus, dirbo bu
dinčiu elektriku šachtos elekt
ros pastotėje, vėliau buvo 
kompresorių mašinistas.

1956 m. iš amžinos tremties 
atleistas ir gavęs pasą su pi
lietinių teisių aprėžimu 5 me
tams, grįžo į Vilnių, kur gy
veno žmona su vaikais. Vilniu
je politiniams kaliniams ne
buvo leidžiama apsigyventi, 
todėl policija paragino tuo
jau iš Vilniaus išvažiuoti. Iš
vyko į Kauną, kur šiaip taip 
prisiregistravo, bet niekur 
negalėjo gauti darbo, nes vi
si žiūrėję kaip į raupsuotąjį. 
Pagaliau kreipėsi į Justą Pa
leckį, Aukšč. tarybos prezidiu
mo pirmininką. Audiencija 
užtruko apie pusantros valan
dos. Jo tarpininkavimu buvo 
leista prisiregistruoti ir ap
sigyventi prie šeimos Vilniuje.

Atsiminimai buvo parašyti, 
kaip jis sako, — pasikalbėji
mas su savim, 1967-1977 m. vai
kams ir vaikaičiams. Tai met
raštininko užrašai. 1985 m. po 
sausio 15 d. kratos TSRS Sau
gumo komiteto pareigūnų tie 
atsiminimai buvo konfiskuoti 
ir prijungti prie rengiamos 
bylos, kuri nebuvo iškelta.

1990 m. Lietuvos respubli
kos aukščiausias teismas per
žiūrėjo 1945-56 m. bylą ir pa
gal 1990 m. gegužės 2 d. Lietu
vos respublikos įstatymus 
“Dėl asmenų, represuotų už 
pasipriešinimą okupaciniams 
režimams teisių atstatymo”, 
padarė nuosprendį, kad P. Š. 
yra nekaltas, ir visos jo teisės 
atstatomos. Atsiminimai irgi 
buvo grąžinti.

P. Š. savo išgyvenimus ap
rašo visame tos epochos kon
tekste. Sunkiose valandose 
nebuvo noro ir jėgų gyventi. 
“Ne kartą norėjosi mirti, bet 
mirtis užsispyrusiai traukda
vosi nuo manęs. Dievas sau
gojo mane, nenorėjo, kad mir
čiau”. Gilus tikėjimas teikda
vo naujų jėgų gyventi, kovoti, 
nugalėti. Atsiminimuose daug 
filosofinio apmąstymo.

Techniškas knygos apipa
vidalinimas galėjo būti- ge
resnis. Tekste (276 ir 277 psl.) 
septynios eilutės yra pakar
totos. Ši knyga yra dar vienas 
svarbus mūsų tautos naikini
mo dokumentas.

Atsiminimų knygą padėjo iš
leisti kęstutiečiai korporan- 
tai, suaukodami 1810 dol. (500 
dol. paskyrė J. Mikaila, gyv. 
Floridoje).

Povilas Šilas, MANO KRY
ŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Iš
leido Lietuviškos knygos klu
bas. Vilnius, “Katalikų pasau
lis”, 1994. Tiražas — 5000. 
Spausdino “Spindulio” spaus
tuvė Kaune. 320 puslapių.

Tėviškės žiburiai • 1995. II. 28 - Nr. 9 (2348) • psl. 7

d K1ILTJRNĖJE VEIKLOJE
Australijos lietuvių “Dainos 

sambūris” Melburne paminėjo 
keturiasdešimt penkerių metų su
kaktį. Jo branduolį sudarė šešioli
ka iš Vokietijos atvykusių Alfonso 
Mikulskio įsteigto ir vadovauto M. 
K. Čiurlionio ansamblio narių. Or
ganizacinis darbas kengūrų žemė
je buvo pradėtas 1949 m., o pir
mas koncertas surengtas 1950 m. 
spalio 13 d. “Dainos sambūriui” 
vadovavo Albertas Čelna, jį pa
keitusi Danutė Levickienė, o da
bar vadovauja Birutė Prašmutai- 
tė ir Petras Čelna.

Niujorke gyvenantis Leonar
das Žitkevičius, poetas ir 1968- 
84 m. “Darbininko” redakcijoje 
dirbęs žurnalistas, gimė 1914 m. 
lapkričio 19 d. Vabalninke, da
bartiniame Biržų rajone. Jo am
žiaus aštuoniasdešimtmetis buvo 
paminėtas Vilniuje, Lietuvos ra
šytojų sąjungos salėje. Minėji
me dalyvavo rašytojai, poetai, 
literatai, kultūrininkai ir savo 
kraštiečio pagerbti atvykę vabal- 
niškiečiai. Pranešimą apie šį pa
sižymėjusį vaikams skirtos poezi
jos kūrėją padarė jų literatūros 
tyrinėtojas prof. Vincas Auryla. 
Vakarui vadovavo poetas Marty
nas Vainilaitis. Sukaktuvininko 
eilėraščius skaitė aktorė Lilija 
Žadeikytė ir skaitovas Juozas Šal
kauskas. “Vyturėlio” leidykla 
Vilniuje 1994 m. išleido L. Žitke
vičiaus bendrą vaikiškos poezijos 
63 eilėraščių rinktinę, jai palik
dama 1938 m. pasirodžiusio rinki
nuko pavadinimą “Su tėvelio ke
pure”. Vakaro aprašyme paminė
ta ir L. Žitkevičiaus išeivijoje iš
leista slapyvardžiais pasirašyta 
satyrinė poezija - Runcės Danda- 
rėno “Šilkai ir vilkai” (1950) ir 
Balio Pavabalio “Vizijos prie tele
vizijos” (1957).

Dail. Telesforo Valiaus (1914- 
1977), gyvenusio ir mirusio To
ronte, palaidoto lietuvių kapinė
se Anapilyje, aštuoniasdešimto
sios gimimo metinės pernai pla
čiai buvo paminėtos Lietuvoje. 
Jo grafikos darbų anologiškos 
parodos įvyko Vilniuje, Kaune 
ir Plungėje. Jas visas užbaigė 
paskutinioji paroda Telšiuose 
1994 m. pabaigoje. Grafikos dar
bai šioms parodoms buvo gauti iš 
Vilniaus dailės ir žemaičių “Al
kos” muziejų fondų. Šią parodą 
“Lietuvos ryte” aprašiusi Elena 
Kakanauskienė primena skaityto
jams, kad ji buvo T. Valiaus grį
žimas namo. Mat jis, baigęs gim
naziją Telšiuose ir ten praleidęs 
jaunystės dienas, įleido gilias šak
nis Žemaitijoje, nors buvo gimęs 
Rygoje. 1937 m. jis dalyvavo Tel
šiuose surengtoj jaunųjų dailinin
kų parodoj, o 1938 m. įsijungė 
žemaičių dailininkų parodon. II 
D. karo metais dail. T. Valius 
vadovavo valdžios lėšomis įsteig
tam Telšių dramos teatrui, dirb
damas ir scenografu rež. Napoleo
no Bernoto (1914-1959) ruošia
miems spektakliams.

Lietuvos dailininkų darbų pa
rodą “Į svečius, bet pas savus” 
vasario 4-19 d.d. Lemonte suren
gė Pasaulio lietuvių centre vei
kiantis Lietuvių dailės muziejus. 
Vasario šešioliktajai skirtą pa
rodą atidarė fotomenininkas Al
gimantas Kezys, kalbėjęs apie 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
dailininkų bendravimo abipusę 
naudą. Jis taipgi supažindino 
parodos atidarymo dalyvius su 
mecenatu Tomu Balčiūnu, finan
savusiu Lietuvos dailininkų kū
rinių atvežimą šion parodon. 
Pastarasis Lietuvos dailininkų 
vardu pakvietė apsilankyti Lie
tuvoje ir susipažinti su dabar 
ten laisvu kūrybiniu darbu. Pa
rodos atidaryme dalyvavo Pasau
lio lietuvių centro tarybos pirm. 
Rimas Domanskis, valdybos pirm. 
Algis Bakaitis, buvo ir svečių 
iš Lietuvos. Atidarymo dalyvius 
pavaišino Lietuvių dailės muzie
jaus direktorė Dalia Šlenienė ir 
jai talkinęs Liudas Šlenys. Pa
rodai buvo gauti 139 Lietuvos dai
lininkų darbai. Akvarelei atsto
vavo L Budrys, G. Bulotaitė-Jur- 
kūnienė, R. Kmieliauskaitė, V. 
Lisaitis, Ž. Liugailaitė, E. Šal
ty tė-Lisauskienė, J. Teišersky
tė-Stoškienė, L. Tuleikis; bati
kai — J. Balčikonis, K. Balčiko
nis, A. Tuminaitė-Kučinskienė; 
grafikai — I. Daukšaitė-Guobie- 
nė, D. L. Grybauskaitė, M. Liu- 
gaila, Ž. Liugailaitė, D. Stepo
navičiūtė, A. Švažas, R. Tarabil- 
da, K. Vasiliūnas; tapybai — S. 
Mickevičius, R. Songailaitė-Bal- 
čikonienė, L. Tuleikis ir G. Vin- 
tartaitė. Puošniame parodos lei
dinyje buvo įdėtos dalyvaujančių 
dailininkų nuotraukos, trumpos 
biografijos, po vieną jų kūrinių 
nuotrauką.

Tautodailininko Stasio Du- 
žinsko emalės liejimu ant metalo 
sukurtų miniatiūrinių paveikslė
lių parodą Telšiuose surengė že
maičių “Alkos” muziejus.

Baltų simboliams lietuvių kul
tūroje skirtą seminarą šiaurinės 
ir rytinės Lietuvos bibliotekinin
kams surengė viešoji G. Petkevi
čaitės-Bitės biblioteka Panevėžy
je. Apie dangaus simbolius lietu
vių tautosakoje ir mene kalbėjo 
Molėtų etnokosmologijos centro 
darbuotojas J. Vaiskūnas, apie 
Vėlines bei jų papročius — pane
vėžietė etnokultūros darbuotoja 
V. Vasiliauskaitė. Senąsias lie
tuvių liaudies dainas atliko Bi
rutė Zalanskaitė.

Lietuvos ateitininkų federa
cijos žiemos akademija darbą 
pradėjo 1994 m. antrąją Kalėdų 
dieną Druskininkų “Nemuno” sa
natorijoje. Konferencijoje da
lyvavo moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai ateitininkai, suva
žiavę iš daugelio Lietuvos mies
tų ir rajonų. Dalyviai nagrinėjo 
tikėjimo ir laisvės santykio, po
litinio moralumo, pašaukimo į ku
nigus temas. Gruodžio 29 d. aka- 
demijon buvo pakviesti katalikiš
kos spaudos, radijo ir televizijos 
žurnalistai. Dr. V. Borutaitė skai
tė pranešimą apie ateitininkų žur
nalo leidimą Lietuvoje'. Pokaryje 
“Ateitis” buvo atgaivinta išeivi
joje ir tebėra leidžiama Čikago
je. Savo leidinėlius Lietuvoje tu
ri tik kelios ateitininkų kuopos 
provincijoje. Ateitininkų žiemos 
akademijos dalyviai metų sandū
rą sutiko pamaldomis Druskinin
kų šventovėje ir po jų surengtu 
kaukių baliumi.

Simono Daukanto (1793—1864) 
130 metų mirties sukaktis 1994 m. 
gruodžio 6 d. paminėta Papilėje, 
Akmenės rajone. Ten jis gyveno 
ir mirė 1861-64 m., globojamas 
parapijos klebono kun. Jono Vaiš
vilos. Nors buvo palaidotas kaip 
vargeta vietinėse kapinaitėse, 
tačiau jo dvasinis turtas gaivina 
ne tik Papilės, bet ir visos Lietu
vos gyventojus. Miestelio aikštė
je 1930 m. jam buvo pastatytas 
skulptoriaus Vytauto Grybo su
kurtas paminklas, o memoriali
nis muziejus 1986 m. atidarytas 
altarijos pastate. Jame jau sutelk
ta pusė tūkstančio rodinių, tarp 
kurių yra ir S. Daukanto “Istori
jos žemaitiškos” pirmojo leidimo 
du tomai, o prie jų - kitų moks
lo ir meno žmonių darbai, jų at
likti S. Daukanto asmenybės tyri
nėjimai. Papilės vidurinė mokyk
la yra pavadinta S. Daukanto var
du. Oficialiai minėjimo daliai Pa
pilės kultūros namuose vadovavo 
jo memorialinio muziejaus dar
buotoja Danutė Veisienė. Minėji
mo dalyviai, aplankę S. Daukanto 
kapą senosiose kapinaitėse, jį pa
puošė gėlėmis ir uždegė atminimo 
žvakes. Tada memorialiniame S. 
Daukanto muziejuje buvo sugie
doti Žemaičių Kalvarijos kalnai. 
Pusketvirtos valandos trukusiam 
giedojimui vadovavo Simas Čia- 
pas.

Poetas Eugenijus Matuzevi- 
čius (1917-1994), miręs 1994 m. 
birželio 20 d. Pasvalio rajono 
Krinčino miestelyje, buvo palai
dotas birželio 22 d. Vilniuje, An
takalnio kapinėse. Jo atminimas 
betgi įamžintas tėviške laikyta
me Krinčine. Ten gražiame dvie
jų aukštų mediniame name jo tė
vas Vilius Matuzevičius turėjo 
vaistinę, o sūnus Eugenijus pra
leido jaunystės dienas ir atosto
gas. Sovietmečiu tame name buvo 
įsikūrusi apylinkės taryba. Ta
čiau tada poetas E. Matuzevičius 
turėjo susipažinti su tremtimi 
Sibire, toli nuo Krinčino. Dabar 
tas namas Krinčine jau tapo me
morialiniu poeto muziejumi. 1994 
m. spalio 15 d. buvo atidengta 
tautodailininko Zenono Nistelio 
sukurta ąžuolinė lenta su barel
jefu ir užrašu: “Čia gyveno ir kū
rė poetas Eugenijus Matuzevi
čius”. Ją papildė kita ąžuolo len
ta, skelbianti: “Eugenijaus Matu- 
zevičiaus kultūros centras”. Šio 
kultūrinio židinio vedėja Stasė 
Šeštakauskaitė iškilmės dalyviams 
pasakojo, kad viename kambaryje 
bus sutelkta velionies poeto pa
likta biblioteka, bet jame bus 
pakankamai vietos ir kultūriniams 
renginiams, susitikimams, vaka
ronėms. Septyniasdešimt septin
tosios velionies gimimo metinės 
buvo prisimintos 1994 m. gruo
džio 22 d. Vilniaus arkikatedroje 
mons. K. Vasiliausko atnašauto
mis Mišiomis. Tos dienos vakarą 
buvo aplankytas poeto E. Matu- 
zevičiaus kapas Antakalnio ka
pinėse ir ant jo uždegtos 77 gimi
mo metus simbolizuojančios žva
kutės. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 
9 v.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:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk.
palūk.
palūk.
palūk.
palūk.

6.25%
6.75%
6.75%
7.50%
7.75%
8.00%
8.25%
7.50%
7.75%
8.00%
8.25%
8.50%
8.75%
4.00%
7.75%
8.00%
8.25%
8.50%
8.75%
3.75%
4.25%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRlF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą .......
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9.00%
2 metų ................ 9.50%
3 metų ............. 10.00%

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). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
LL—   ;_____ ______ —*________________________________________ ____________________

Q\/| ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Taisau senas ir įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ~ ELEKTRINES PLYTELES

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

Licence 
E-2392

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

sutvarkymas .prieplaukos .garažai .tvoros •židiniai .virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila .rūsių 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.

“Ail THE_____
CHOICE SEGUSĮ IN THE >£*£7

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 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
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Lina Kuliavienė

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

290 North Queen Street, Suite 112, 
Toronto, Ontario M9C 5L2

Tel. 416 767-9000 Fax 416 620-8015

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
CHOLKAN insurance BROKERS LIMITED 

•i " 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

V-jų PLS žaidynių, įvyksiančių liepos 30-rugpjūčio 5 dienomis Lietuvoje, 
reikalais. Iš kairės: MINDAUGAS LEKNICKAS - Kanados išvykos vado
vas, AUDRIUS ŠILEIKA ŠALFASS-gos pirmininkas ir ALGIS RUGIE
NIUS. JAV-bių sportininkų išvykos į Lietuvą vadovas Nuotr. Jono Urbono

grupę A greta Vokietijos, Švedijos, 
Graikijos, Italijos, Izraelio koman
dų ir pirmą vietą užėmusios papil
domame atrankos turnyre koman
dos. Manoma ji bus Jugoslavija. 
Grupę B sudaro: Rusija, Kroatija, 
Ispanija, Prancūzija, Slovėnija, 
Suomija ir antrą vietą papildoma
me atrankos turnyre užėmusi ko
manda. Į ketvirtfinalį pateks po 
keturias abiejų grupių komandas. 
Jaunių čempionate Lietuva pateko 
irgi į grupę A. Joje rungtyniaus: 
Lietuva, Venezuela, Kroatija ir Azi
jos antroji komanda. Grupėje B 
varžysis: Argentina, Nigerija, Pran
cūzija ir Azijos pirmoji komanda. 
Grupėje C: JAV, Italija, Australija 
ir Azijos trečioji komanda. Grupė
je D: Graikija, Puerto Rico, Angola 
ir Ispanija. Šių grupių pirmųjų 
dviejų vietų laimėtojai pateks į 
ketvirtfinalį. Sig. K.

/MvM' LIETUVIŲ 
t T V V KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

Sportinė žūklė 
V-se PLS žaidynėse

Šiais metais liepos 30 - rugpjū
čio 5 d.d. Lietuvoje vykstančiose 
V-se Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse viena iš varžybų bus spor
tinė žūklė. Šios sportinės žūklės 
varžybų taisyklės bus kaip ir CIPS 
(Confederation International de 
la Peche Sportive) taisykles. Meš
keriojimo varžybos (Match Fish
ing) CIPS taisyklėmis tiek Kanado
je, tiek JAV-se yra beveik nežino
mos. Toks meškeriojimas yra po
puliarus Europoje, kur varžybos 
vyksta tarp tautinių komandų ir 
pavienių meškeriotojų.

Numatytos varžybos vyks kanale 
prie Elektrėnų. Kanalo plotis 20 
metrų, gilumas 3 metrai. Varžybo
se bus leidžiama naudoti įvairų 
masalą (bait), išskyrus žuveles. 
Meškeriojama nuo kranto iš anks
to numatytoje vietoje (normaliai 
kiekvienam meškeriotojui užlei
džiamą nedaugiau kaip 10 metrų 
pakrantės) su viena meškere ir vie
nu kabliuku vandenyje. Meškerio
tojui būtina atsiminti, kad kiekvie
na pagauta žuvis, nežiūrint kokio 
dydžio, yra taškas laimėjimui. Meš
keriojimo laikas normaliai tęsiasi 
vieną valandą. Pagrindiniai to
kios žūklės įrankiai yra nesudėtin
gi. Meškerė ilga, 5 metrų su viršum 
(16 pėdų). Kabliukai nedidesni 
kaip 12-14 numerio, valas labai 
lankstus, 2-6 svarų stiprumo, plū
dės lengvos ir jautrios. Norintys 
smulkesnių žinių apie meškerio
jimą CIPS taisyklėmis, prašoma 
rašyti: Algimantas Čerekas, 11036 
Guy Ct., Warren, MI 48093, USA.

Red. pastaba: Sportinės žūklės 
varžybos vyks 1995 m. rugpjūčio 
2-3 d.d. Elektrėnų vandens kanale. 
Varžybų vadovas - Albinas Rapke- 
vičius, Elektrėnai, tel. 63 39 66.

Kėgliavimo pirmenybės
Š. Amerikos lietuvių 1995 m. kėg

liavimo (Bowling) pirmenybės įvyks 
š. m. kovo 11, šeštadienį, Seaway 
Lane, 30300 Euclid Ave., Wickliffe, 
Ohio, rytiniame Klivlando prie
miestyje. Tel. (216)944-4646.

Pirmenybės bus pravestos sude
rinant su 10-ju Klivlando LSK “Žai
bo” metiniu “Draugystės turnyru”, 
vykstančiu tą pačią dieną. Varžy
bos bus komandinės ir atskirų as
menų. Komandą sudaro 4 moterys 
ir vyrai. Dalyvių amžius neapribo
tas. Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių kilmės žaidėjams.

Papildomos informacijos pas 
varžybų vadovą Algį Nagevičių, 
7702 West Pleasant Valley Rd., 
Parma, OH 44130, tel. (216)845-4954.

ŠALFASS-gos centro valdyba

įvairios žinios
Lietuvos olimpinės rinktinės da

lyviais į Atlantą 1996 m. olimpi
nėms vasaros sporto šakų žaidynėms 
jau patvirtinti 56 sportininkai. Žie
mos žaidynių sporto šakų olimpia- 
don Naganoje-Japonijoje kol kas 
- tik du. Tai dailiojo čiuožimo meis
trai: Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas. Vasaros sporto šakoms 
bus atstovaujama: baidarių ir ka
nojų irklavime, bokse, dviračių spor
te, džiudo imtynėse, graikų-romėnų 
imtynėse, irklavime, laisvose im
tynėse, lengvojoje atletikoje, me
ninėje gimnastikoje, plaukime, 
stalo tenise, stendiniam šaudyme 
ir šiuolaikinėje penkiakovėje. Rei
kia tikėtis, kad krepšininkai taip 
pat išsikovos teisę dalyvauti olim
piadoje. Tai paaiškės po Europos 
krepšinio pirmenybių, kurios vyks 
Graikijoje š. m. birželio mėnesyje.

♦ * *
“Lietuva ištrūko iš baisių nasrų” 

-taip sakė jau antri metai iš eilės 
pasaulio taurės akrobatinio skrai
dymo vicečempionas Jurgis Kairys. 
“Rusijos karas prieš Čečėniją daro 
baisų įspūdį. Dabar dar aiškiau 
supranti, iš kokių nasrų Lietuva 
ištrūko. Tas karas parodo tikrąjį 
Rusijos veidą. Mes, lietuviai, turime 
mažiau pyktis tarpusavyje, labiau 
žiūrėti, kas dedasi rytuose, ir būti 
labai budrūs...”

♦ * •

Nauja Lietuvos krepšinio fede
racijos vadovybė. Įvykusiame fe
deracijos vykdomojo komiteto po
sėdyje generaliniu sekretoriumi. 
išrinktas Saulius Samulevičius, o

no “Žalgirio” krepšinio klubo direk
torius. S. Samulevičius, baigęs Vil
niaus universitetą, yra taikomosios 
matematikos specialistas, krepši- 
nyje turintis patirties ir šiuo metu 
- vienas iš Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) teisėjų.

Lietuvos sporto žymūnas, neseniai 
atšventęs savo amžiaus 80-tąjį 
gimtadienį.

Alfonsui Vietrinui, lengvosios 
atletikos veteranui, treneriui, tei
sėjui ir organizatoriui sukako 80 
metų. Jaunystėje jis žaidė futbolą, 
krepšinį, o nuo 1935 m. pradėjo da
lyvauti ilgų nuotolių bėgimuose. 
Tarpe 1935-1948 metų A. Vietrinas 
22 kartus tapo Lietuvos čempionu. 
Tris kartus - 1,500 metrų, devynis 
- 5,000 m ir dešimt kartų - 10,000 m 
bėgimuose. Paskutinį rekordą pa
siekė 1952 m. būdamas 37 metų am
žiaus. Baigęs sportuoti jis dirbo 
treneriu. Daug jo mokinių yra pa
siekę čempionatus bėgimo takuose. 
1945 m. pradėjo dirbti Kūno kul
tūros institute dėstytoju. Vėliau 
buvo lengvosios atletikos katedros 
vedėju. Vadovavo slidinėjimo ka
tedrai. 1987 m. pasitraukė į pensi
ją, tačiau dar ir dabar dažnai mato
mas stambių lengvosios atletikos 
varžybų vyr. teisėjo pareigose. A. 
Vietrinas daug yra rašęs sporto te
momis spaudoje.

Du Lietuvos plaukikai Dita Želvie
nė ir Mindaugas Špokas tarptau
tinėse plaukimo varžybose laimėjo 
“Ženevos Grand Prix”. D. Želvienė 
100 m nuplaukė per 57,53 sek. ir pa
gerino Lauros Petrulytės Lietuvos 
rekordą 50 m baseine (57,72). Ji tapo 
ir 50 m laisvu stiliumi plaukime 
nugalėtoja. M. Špokas, plaukęs 
100 m nugara - 57,47 sek., tapo nu
galėtoju ir pagerino Lietuvos rekor
dą, priklausiusį A. Savickui (57,76).

Atėnuose burtų keliu jau suskirs
tytos šių metų Europos vyrų ir pa
saulio jaunių krepšinio čempiona
tuose dalyvausiančios komandos į 
grupes, kas su kuo pradės varžybas. 
Europos vyrų krepšinio čempiona
tas vyks 1995 birželio 21 - liepos 2 
dienomis naujai pastatytuose olim
piniuose pastatuose prie Atėnų. 
Pasaulio jaunių krepšinio čempio
natas vyks 1995 liepos 12-22 d.d. 
taip pat Graikijoje.

Lietuvos vyrų rinktinė pateko į

pavaduotoju Algis Pušinaitis. Kau-

Ateitininkų žinios
Užsienio ateitininkų federacijos 

tarybos rinkimai. Federacijos val
dybai pageidaujant, šiuo prime
name anksčiau Federacijos valdy
bos skelbtas rinkimų taisykles 
su kai kuriais papildymais ir ter
minų pakaitomis. Kviečiame vi
sus ateitininkus aktyviai rinki
muose dalyvauti. Galioja sekan
čios rinkimų taisyklės: 1) Ateiti
ninkų federacijos ideologinės
krypties ir veiklos nustatymui 
bei koordinavimui yra renkama 
Vyriausioji AF taryba, susidedan
ti iš 15-os narių. Lietuvos ateiti
ninkai išsirinko 8 ir užsieniui yra 
skirta išrinkti 7 į Užsienio atei
tininkų federacijos tarybą. Vy
riausios ateitininkų tarybos pa
dalinį; 2) Rinkėjais gali dalyvau
ti visi už Lietuvos ribų gyvenan
tys Ateitininkų sendraugių sąjun
gos nariai, Ateitininkų studentų 
ir Ateitininkų moksleivių sąjun
gų nariai, davusieji ateitininko 
įžodį; 3) Kandidatais gali būti 
ateitininkai ir ateitininkės, iš
buvę ateitininkų organizacijoje 
ne trumpiau, kaip 10 metų; 4) Vie
ną kandidatą į UAFT gali pasiū
lyti penki ateitininkai -ės, gavę 
siūlomo kandidato raštišką suti
kimą, kuriame nurodoma: kandi
dato amžius, profesija, gyvenvie
tės adresas, telefono numeris, nuo 
kada yra ateitininku ir trumpa 
kandidato ateitininkiškos veik
los apybraiža: 5) Kandidatų prista
tymo terminas baigiasi 1995 m. 
kovo mėn. 15 d.; 6) Balsuoti tei
sę turinčių narių sąrašus UAFTR 
komisijai pristato At-kų sendrau
gių, Studentų at-kų ir Moksleivių 
at-kų centrų valdybos iki 1995 m. 
kovo mėn. 7 d.; 7) Pagal centrų 
atsiųstus balsuotojų sąrašus pa
vieniui ar šeimai išsiųstuose bal
savimo paketuose bus nurodyta 
balsavimo kortelės sugrąžinimo 
(pašto antspauda) data; 8) Rinki
mų komisija ne vėliau, kaip dvie
jų savaičių laikotarpyje po bal
sų grąžinimo datos rezultatus pra
neša AF valdybai ir kandidatams. 
UAFT rinkimų komisiją sudaro: 
Nijolė Balčiūnienė, dr. Birutė 
Kasperavičienė-sekretorė, Pra
nas Razgaitis-pirmininkas ir dr. 
Živilė Vaitkienė. Adresas: 6755 
Parkgate Oval. Seven Hills, OH. 
44131-3640. Telefonas 216 524- 
2357. UAFT rinkimų komisija

Skautų veikla
• Kovo 5 d. Prisikėlimo para

pijos salėse rengiama tradicinė 
Kaziuko mugė, tema “Gamta”. 
Draugovių paviljonai bus paruoš
ti iš vakaro. Tėvų komitetas, skau
tai vyčiai ir jų kandidatai darbą 
pradeda 6 v.r. Atidarymas 9.45 v.r. 
Po atidarymo 10.15 v. skautai-tės 
dalyvauja Mišiose. Po pamaldų 
visi paviljonai su įvairiais rank
darbiais, skaniais pyragais, tėvų 
komiteto paruoštais lietuviškais 
valgiais, maloniai aptarnaus sve
čius. Kviečiama ir laukiama To
ronto bei apylinkių lietuvių vi
suomenė mugėje dalyvauti ir pa
remti skautiško jaunimo veiklą.

• Vasario 22 d. skautybės įstei
gėjo Baden Powell - gimimo die
na. Ta proga Toronto skautinin- 
kės ir vyr. skautės sueigoje pra
vedė susikaupimą.

• Paskutinėje skautininkų -kių 
ir vyr. skaučių sueigoje Lietuvos 
buriuotojams, apiplaukusiems 
Horno ragą, paremti nupirkta jų 
pagamintų marškinėlių ir suau
kota iš viso $64. m.

GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

MOKA:
6.25% už 90 dienų term, indėlius
6.75% už 6 mėnesių term. Indėlius
6.75% už 1 m. term, indėlius
7.50% už 2 m. term, indėlius
7.75% už 3 m. term, indėlius
8.00% už 4 m. term, indėlius
8.25% už 5 m. term, indėlius
7.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
8.50 už 4 m. GIC invest, pažym.
8.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
7.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
8.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
8.75% 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 .......
2 metų .......
3 metų ........
4 metų .......
5 metų .......

(fixed rate)

9.00%
9.50%
9.50%
9.75%

10.00%

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 gall pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 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

f 'SAMocmA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
** knygas bei žurnalus.

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

1SSSBBBBBA
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus..
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LEDAS REFRIGERATION 
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).

SOLD
c__________

couDUieix 
BANKCR □

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesC

DAIVA D ALI ND A, bba,
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!

Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE (VAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Del smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. j Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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



Lietuvių renginiai 1995 m. 
Toronte ir Mississaugoje

Sausio 8 d. LN kultūros komisijos 
metinis susirinkimas Toronto Lie
tuvių namuose. Rengia LN valdyba.

Sausio 11 d. “Rožių vakaras” Pri
sikėlimo parapijos salėje. Rengia 
“Volungės” choro valdyba.

Sausio 15 d. simpoziumas “Lietu
va ir išeivija - šiandien ir rytoj” 
Lietuvių namuose. Rengia LN kul
tūros komisija.

Vasario 4 d. klubo “Tauras” meti
nis balius Toronto Lietuvių na
muose. Rengia klubo valdyba.

Vasario 5 d. evangelikų-liute
ronų Išganytojo parapijos metinis 
susirinkimas Toronto Lietuvių na
muose. Rengia parapijos komitetas.

Vasario 16 d. Vasario 16-sios mi
nėjimas “Vilniaus” rūmuose. Ren
gia “Vilniaus” rūmų kultūros ko
misija.

Vasario 19 d. Vasario 16-sios mi
nėjimas Anapilyje. Rengia KLB 
ir KLB Toronto apylinkės valdyba.

Vasario 26 d. Prisikėlimo para
pijos susirinkimas. Rengia Prisi
kėlimo parapijos taryba.

Vasario 26 d. dr. Br. Makausko 
paskaita Toronto Lietuvių namuo
se. Rengia Vilniaus krašto sąjunga.

Vasario 28 d. “Šiupinys” Prisi
kėlimo parapijoje. Rengia jaunoji 
mažlietuvių moterų karta.

Kovo 5 d. Kaziuko mugė Prisi
kėlimo parapijos salėse. Rengia 
“Šatrijos” ir “Rambyno” skautų 
tuntai.

Kovo 12 d. Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo metinis su
sirinkimas. Rengia kooperatyvo 
valdyba.

Kovo 12 d. KLK moterų draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus 
metinis susirinkimas. Rengia sky
riaus valdyba.

Kovo 25 d. Kanados lietuvių mo
kytojų suvažiavimas Anapilyje. 
Rengia KLB švietimo komisija.

Kovo 26 d. “Paramos” metinis 
susirinkimas Toronto Lietuvių na
muose. Rengia “Paramos” valdyba.

Kovo 29 d. metinis Toronto Lie
tuvių namų pensininkų susirin
kimas “Vilniaus” rūmuose. Rengia 
kultūros komisija.

Balandžio 1 d. Prisikėlimo para
pijos vakarienė Prisikėlimo para
pijoje. Rengia parapijos taryba.

Balandžio 1 d. LN vyrų būrelio 
metinis balius Lietuvių namuose. 
Ręngia LN vyrų būrelio valdyba.

Balandžio 2 d. Lietuvių namų 
metinis susirinkimas Lietuvių na
muose. Rengia LN valdyba.

Balandžio 8-9 d.d. filatelistų pa
roda Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Rengia Toronto lietuvių fi
latelistų sąjunga.

Balandžio 22 d. “Tėviškės žibu
rių” spaudos vakaras Anapilyje. 
Rengia “TŽ” leidėjų valdyba.

palgndžio 23,d, .je&kiniai pię- 4 
tūs Lietuvių namuose. Rengia LN 
moterų būrelis.

Balandžio 30 d. “Atžalyno” popie
tė Lietuvių namuose. Rengia an
samblio valdyba.

Gegužės 13 d. Motinos dienos mi

nėjimas “Vilniaus” rūmuose. Ren
gia “Vilniaus” rūmų kultūros ko
misija.

Gegužės 14 d. Motinos dienos mi
nėjimas Anapilyje. Rengia Anapi
lio parapijos taryba.

Gegužės 14 d. Motinos dienos pie
tūs Toronto Lietuvių namuose. 
Rengia LN vyrų būrelis.

Gegužės 19 d. Maironio mokyk
los mokslo metų užbaigimas Prisi
kėlimo parapijoje. Rengia Mairo
nio mokyklos tėvų komitetas.

Gegužės 21 d. Šiaulių teatro gast
rolės “Pinigėliai” Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Rengia Prisikėli
mo parapija ir Hamiltono “Au
kuras”.

Gegužės 27 d. “Gintaro” 40 metų 
sukaktuvinis koncertas Anapilyje. 
Rengia ansamblio tėvų komitetas.

Gegužės 28 d. Kapinių lankymo 
diena Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Rengia Anapilio parapija.

Birželio 17-24 d.d. Tautybių kara
vanas Prisikėlimo parapijoje. Ren
gia Karavano komitetas.

Birželio 18 d. Tėvo dienos pietūs 
Lietuvių namuose. Rengia LN mo
terų būrelis.

Liepos 9 d. LN gegužinė Clairville 
parke. Rengia LN vyrų būrelis.

Liepos 13 d. gegužinė Toronto 
High parke. Rengia “Vilniaus” rū
mų kultūros komisija.

Rugpjūčio 5-12 d.d. LN poilsio 
stovykla Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje. Rengia LN vyrų būrelis 
Wasagoje.

Spalio 12 d. Lietuvių pensininkų 
metiniai klubo pietūs “Vilniaus” 
rūmuose. Rengia “Vilniaus” rūmų 
kultūros komisija.

Spalio 14-15 d.d. Vaikų šventė 
Anapilyje. Rengia KLB valdyba.

Spalio 29 d. Kapinių lankymo 
diena Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Rengia Anapilio parapija.

Lapkričio 2 d. mirusiųjų pami
nėjimas “Vilniaus” rūmuose. Ren
gia “Vilniaus” rūmų kultūros ko
misija.

Lapkričio 4 d. LN tradicinis meti
nis balius Lietuvių namuose. Ren
gia LN visuomeninės veiklos ko
mitetas.

Gruodžio 23 d. Kūčių vakarienė 
“Vilniaus” rūmuose. Rengia “Vil
niaus” rūmų kultūros komisija.

Gruodžio 31 d. Naujų metų suti
kimas.“Vilniaus” rūmuose. Rengia 
“Vilniaus” rūmų kultūros komisija.

Gruodžio 31 d. Naujų metų suti
kimas Lietuvių namuose. Rengia 
LN valdyba.

Gruodžio 31 d. Naujų metų suti
kimas Anapilyje. Rengia Anapilio 
parapijos taryba.

Teodoras Stanulis,
KLB Toronto apylinkės valdybos 

sekretorius

Nori susirašinėti
Lietuvė katalikė, 47 m. amžiaus, 

turinti 26 m. nevedusį, rimtą, 
darbštų sūnų. Adresas: Elytė Mil
kevičienė, Utenos gatvė 4, butas 8, 
4120 Ukmergė, Lithuania.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai 

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

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

TORONTO
V Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių organizacinio komi
teto vadovas Rimas Girskis ir 
žmona lankėsi “Tėviškės ži
burių” redakcijoje, atvykęs iš 
Vilniaus slidinėjimo varžy
boms (Blue Mountains, prie 
Collingwood), kur dalyvaus 
16 sportininkų iš Lietuvos. R. 
Girskis padarė pranešimą va
sario 25 d. informacinėje V 
PLSŽ konferencijoje, Toronto 
Lietuvių namuose. Jis išreiš
kė gilią padėką ŠALFASS-gos 
valdybai už varžybų surengi
mą, ypač pirmininkui Audriui 
Šileikai, Mindaugui Leknic- 
kui, Rimui Kuliavui ir Sigitui 
Krašauskui už įdėtą darbą bei 
rūpestį. Lietuvoje entuziastin
gai ruošiamasi žaidynėms, kur 
tikimasi sulaukti 5,000 da
lyvių.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems ge

raširdžiams draugams, giminėms, 
“Vilniaus" namų maldos būreliui 
už maldas, gėles, lankymą bei pa
guodą mano ligos metu. Tegul Die
vulis atlygina už jūsų nuoširdų rū
pestį!

Su meile ir dėkingumu -
Ona Dumčienė

Konkursai vaikams
Vaikų šventės, įvyksiančios 

1995 m. spalio mėn., rengimo 
komitetas skelbia dailiojo žo
džio, muzikos ir dainos bei 
meno konkursus vaikams. Vi
sų trijų sričių konkursų tiks
lai panašūs — sudaryti jauni
mui sąlygas reikštis lietuviš
koje kultūroje, atsižvelgiant 
į šūkį “Vaikai — mūsų ateitis 
ir viltis”.

Visi vaikai tarp 6-ių ir 16- 
kos metų raginami dalyvauti 
konkursuose. Kiekvienoje sri
tyje įvairioms amžiaus gru
pėms bus skiriamos pirma, 
antra ir trečia premijos, ta
čiau kiekvienas konkurso da
lyvis bus apdovanotas specia
liu šventės pažymėjimu.

Konkursų temos bei taisyk
lės buvo nustatytos specialiai 
sudarytų konkursų komisijų, 
kurioms pirmininkauja Dalia 
Viskontienė (muzikos ir dai
nos), Dalia Keblinskaitė (dai
liojo žodžio) ir Ina Songailie
nė (meno). Premijų paskirsty
mą atliks .atskiros teisėjų ko
misijos, susidedančios iš pen
kių asmenų, kurie įvertins vai
kų pasirodymus arba darbus.

Konkursų detalės pateiktos 
visoms Kanados lietuviškoms 
mokykloms. Konkursų taisyk
les bei registracijos anketas 
taip pat galima įsigyti per KLB 
būstinę, 1011 College St., To
ronto, Ontario, M6H 1A2.

Vaikų šventės 
rengimo komitetas

DR. BRONIUS ir ŽIVILĖ MAKAUSKAI, svečiai iš Lenkijos, dalyvavę 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 19 d. Anapilyje, 
Mississaugoje. Dr. Br. Makauskas minėjime pasakė pagrindinę kalbą

Nuotr. dr. A. Kazlauskienės

Dr. Bronius Makauskas, isto
rikas, Lenkijos lietuvių bend
ruomenės tarybos pirminin
kas, ir Živilė* Makauskienė, 
baigusi teisės mokslus, žur
nalistė, vasario 26 d. Lietuvių 
namuose padarė pranešimus 
tema “Lenkų kultūrinis ir eko
nominis veržimasis į Vilniaus 
kraštą”.

Su abiem kalbėtojais daly
vius supažindino Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos cent
ro valdybos pirm. Bronius 
Saplys. Dr. Br. Makauskas sa
vo pranešimo pradžioje pabrė
žė, kad Seinijos lietuviai ne
statė savo interesų aukščiau 
už Lietuvos valstybinius inte
resus, uoliai įvertindami susi
dariusią padėtį. Tik tikėjosi 
reikiamo dėmesio ir paramos 
iš nepriklausomos Lietuvos, 
išlaikant tautinę gyvybę se
nose lietuvių žemėse.

Lenkų mažuma gauna pilną 
paramą iš Lietuvos vyriausy
bės, o taip pat ir Lenkijos val
džios. Tuo tarpu lietuviai Len-

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

NAUJI NARIAI:
2187. Čepas Adomas................  $ 100
2191. Gumbelis E..........................  300
2192. Grabošienė Janina

(90 metų) ...,.........................  100
2196. Jonaitis Tomas .................. 100
2197. Jonaitis Livija ................... 100
2198. Stanulis Loreta.................. 100
2199. Stanulis Rofhas.................. 100

, L ..
ĮNAŠAI UZ MIRUSIUS NARIUS:
2185. Dargužas Vytautas ........... 200
2186. Kriaučiūnienė Ona.......... 100
2188. Ragauskas Mečislovas..... 110
2189. Trumpickienė Anastazija 260
2190. Kvedarienė Marija........... 370
2193. Vindašienė Genovaitė .... 190
2194. Boguslauskas Emilijus ... 175
2195. Varnas Ignas...................... 435
2200. Boreiša Juozas

(palikimas).......................  1,000
KLF

kijoje nė iš tolo tokios para
mos nesulaukia, nė iš vienos 
vyriausybės. O turėtų būti vei
kiama pariteto, t. y. lygybės, 
principu. Šitaip elgiasi čekai, 
mums analogiškas pavyzdys. 
Čekijoje gyvena apie 100,000 
lenkų, o Lenkijoje apie 10,000 
čekų. Čekai teikia tokią pagal
bą lenkų mažumai, kokią Len
kijoje gauna čekų mažuma.

Lenkijos lietuviai, ypač Sei
nų kraštas, yra prietiltis, ga
lintis tarnauti sėkmingų san
tykių tvarkymui tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Lietuva stipriai 
besirūpindama savo tautie
čiais Lenkijoje, galėtų išvengti 
kraštutinių lenkų reikalavi
mų. Tokios galimybės Lietu
vos vyriausybė neišnaudoja. 
Seiniečiai ypač jaučia nusi
vylimą, kai nėra reikalingų 
ryšių ir lenkams nuolaidžiau
jama, o saviesiems neteikia
ma tinkamo dėmesio.

Živilė Makauskienė pažymė
jo, kad lenkai Lietuvoje nau
dojasi pilna kultūrine laisve. 
Jiems prieinamos ir visos mo
derninės priemonės: lenkų 
kalba laikraščiai, knygos, ra
dijo ir televizijos programos. 
Taip pat Vilniaus krašte jau
čiama ir didelė ekonominė 
įtaka. Nors ir neoficialiai 
veikia lenkų universitetas Vil
niuje, kuriame darbuojasi 
Lenkijos, taipogi ir Lietuvos 
profesoriai, gaudami prana
šesnes algas už profesorius 
Lietuvos universitetuose. Len
kija yra sutelkusi ypač dide
lį dėmesį Vilniaus krašto len
kams.

Po pranešimų abu svečiai 
nuoširdžiai atsakinėjo į klau
simus. Popietė, kurią organi
zavo Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos centro valdyba, baig
ta buvusių seiniečių ponių 
paruošta kavute ir skanės
tais. J.A.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., fi.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, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Tel. I 416-530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

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

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. — -

2T7 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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.

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

#1 KANADOJE
Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo 

ar remonto klausimus.

Vienintelis Kanadoje 

lietuviškas kelionių biuras 

kviečia keliauti kartu!

RF/VIKK West Realty Inc.
1678 Bloor St. West 
Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

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

3S DRESHER
GINTARAS

Dar didesnė nuolaida 
keliaujantiems į Lietuvą!

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

Kelionė Kaunan į abi puses $800.
Svečiams atvykstantiems iš Lietuvos $1,079.

Keliaujantys vasaros metu pirkite bilietus dabar su nuolaida.

Platus pasirinkimas kelionių įšiltus kraštus:
Ixtapa - 7 naktys su pilnu išlaikymu, 

viešbutis “Fontan”, $874
Kuba - 7 naktys su pilnu išlaikymu, 

viešbutis “Costa Sur”, $479

Didelės nuolaidos keliaujantiems laivais.
Telefonas 416 533-8443

FAX 416 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
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.

Greitas pinigų pervedimas. 
US arba Kanados doleriai: 
4% plius $1 4 — pristatymas.

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

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

Mūsų darbo valandos: 10 v.r. -7 v.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.

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
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

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652 
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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
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Anapilio žinios

— Šį trečiadienį, kovo 1, Pele
nų diena prasideda Gavėnios lai
kotarpis. Tikintiesiems prime
nama, kad Pelenų diena ir Didy
sis penktadienis yra santūros bei 
pasninko dienos. Tomis dienomis 
susilaikoma ne tik nuo mėsiškų 
valgių, bet ir nuo sotaus paval
gymo. Pasninko (susilaikymo nuo 
sotaus pavalgymo) turi laikytis 
visi tikintieji nuo 18 m. iki 59 m. 
amžiaus. Santūros (susilaikymo 
nuo mėsiškų valgių) turi laikytis 
visi tikintieji virš 14 m. amžiaus. 
Kaip visiems žinoma, Kanadoje 
santūros dienos yra ir visi metų 
penktadieniai.

— Mūsų parapijoje Gavėnios 
susikaupimas bus kovo 23-26 d.d. 
Susikaupimų praves iš Lietuvos 
atvykęs Panevėžio vyskupijos 
kancleris mons. Jonas Juodelis.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus narių susi
rinkimas įvyko vasario 26 d. Pa
rodų salėje. Jame kalbėjo sve
čias iš Lietuvos kun. A. Pipiras, 
išryškindamas moterų būklę so
vietiniais laikais ir iškeldamas 
dabarties rūpesčius.

— Parapijos jaunimo choras 
savo repeticijoms renkasi sek
madieniais 11 v.r. repeticijų sa
lėje. Kviečiami nauji nariai įsi
jungti.

— Drabužių siuntų į Lietuvų bu
vusiems Sibiro tremtiniams orga
nizuoja KLK moterų draugijos 
mūsų parapijos skyrius. Jei kas 
turėtų gerame stovyje atliekamų 
drabužių, prašome pristatyti 
draugijos narėms sekmadieniais 
parapijos salėn.

— Mišios kovo 5, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Kazimierų Otto, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 2 
v.p.p. už a.a. Vytautų Dobilų.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, vasario 26, po

pietėje dalyvavo 200 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė R. Natke
vičienė, N. Ragauskienė, L Gri- 
garas, J. Šileikaitė, N. Menkevi- 
čius iš Kauno, D. Mišeikis, S. Ne- 
lickienė, D. Jonkutė, M. Urbona
vičius, R. Stankevičius, P. Augū- 
nas, J. Pranckietis, S. Pranckie- 
tienė, A. Vidūnas, G. Vidūnienė, 
A. Platūkis, T. Milašius, R. Mila
šius, A. Kepežėnas, R. Girskis ir 
G. Girskienė iš Vilniaus; J. Mule
vičius iš Melbourno, Australijos; 
F. Bronsky iš Škotijos; R. Dirve
nis iš Čikagos, JAV; L. Vaitkus iš 
Steamboat Co., JAV; A. Rugiewich 
iš Detroito, JAV. LN valdybos 
pirm. V. Dauginis pristatė A. Ši
leikų, atstovaujantį slidininkų 
grupei Toronte. Pastarasis pada
rė pranešimų apie slidininkų 
rungtynes ir pristatė svečius.

— LN valdybos posėdis įvyks 
kovo 16, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Naujos LN narės: Kathy 
Dauginis, Rasuolė Tumosaitė 
ir Rūta Tumosaitė.

— Kovo 5, sekmadienį, 1 v.p.p. 
šaukiamas LN vyrų būrelio po
sėdis.

— LN moterų būrelio narių su
sirinkimas — kovo 12 d., 1.30 v.p. 
p., posėdžių kambary.

— Balandžio 1, šeštadienį, 6 v.v. 
įvyks LN vyrų būrelio metinis 
balius Vytauto Didžiojo menė
je. Karšta vakarienė su vynu ir 
pyragais. Veiks programa su šo
kių muzika. Gros Valdo Rama
nausko ir Vaclovo Povilonio mu
zikinis duetas. Kaina — $12. Gė
rimai — savikaina. Stalai rezer
vuoti. Dėl bilietų įsigijimo kreip
tis į LN vedėjų D. Sysak tel. 532- 
3311, T. Stanulį tel. 231-3000, A. 
Sukauskų tel. 614-7739 ir E. Bart- 
minų tel. 249-0490.

— Balandžio 2, sekmadienį, 
įvyks LN metinis susirinkimas. 
Lietuvių namų nariai, kurie 
1994 metų eigoje pakeitė savo 
gyvenamųjų vietų, prašomi pra
nešti adreso pakeitimus LN ad
ministracijai tel. 416-532-3311.

— LN moterų būrelis rengia 
velykinius pietus balandžio 23, 
sekmadienį.

— Norintys išsinuomoti ar įsi
gyti lietuviškų vaizdajuosčių, 
prašomi skambinti tel. 762-5419 
arba 769-1266.

— Praėjusios savaitės “TŽ” ko
respondencijoje buvo pateikta 
Lietuvių slaugos namų potvar
kių pakeitimų tvarka Toronto 
miesto valdyboje. Siūlomi pa
keitimai bus svarstomi žemės 
naudojimo komitete (Land Use 
Committee — LUC). Komiteto re
komendacijos bus pateiktos mies
to valdybos tarybos svarstymui 
apie 4-as savaites vėliau.

— Slaugos namų komitetas 
kviečia tautiečius dalyvauti 
viešame susirinkime 1995 m. ko
vo 2 d., 2.30 v.p.p., miesto valdy
bos pastate (City Hali), komite
to kambary nr. 4. Ypač kviečia
mi “Vilniaus” rūmų gyventojai 
ir kiti planuojamo pastato kai
mynai 11-toje apylinkėje (Ward 
11). Kadangi LUC komitetas yra 
politinės sudėties, jau dabar pa
sireiškė “už” ir “prieš” šalinin
kai. Todėl yra svarbu, kad mes, 
lietuviai, savo dalyvavimu paro
dytume jog mums reikia tokios 
paskrities pastato ir pareikštu-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, vasa

rio 26, parapijoje svečiavosi 5-ųjų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
dalyviai, dvi dienas rungtyniavę 
kalnų slidinėjimo varžybose Col- 
lingwoode. Sportininkai dalyvavo 
10.15 v.r. Mišiose ir per aukojimų 
nešė simbolines dovanas, kurios 
buvo padėtos ant altoriaus.

— Parapijoje taip pat vieši lie
tuvių pranciškonų provinciolas 
kun. Placidas Barius, OFM, 1956- 
1972 metais klebonavęs šioje pa
rapijoje. Sekmadienį svečias at
našavo Mišias ir sakė pamokslus, 
o po pietų dalyvavo prapijiečių 
susirinkime.

— Didelį parapijiečių dėme
sį sukėlė sekmadienį vykęs visuo
tinis Prisikėlimo parapijos susi
rinkimas, kurio metu specialiai 
sudarytas komitetas pateikė savo 
dvejų metų darbo rezultatus. Ko
mitetas visapusiškai išnagrinėjo 
dabartinę parapijos būklę ir pa
siūlė parapijiečių svarstymui ke
letu planų parapijai atnaujinti. 
Antroji susirinkimo dalis buvo 
skirta diskusijoms.

— Gavėnios trečiadieniais, pra
dedant Pelenų diena, Prisikėli
mo šventovėje 7 v.v. vyks Mišios 
ir seminarai, skirti gyvo ir sųmo- 
ningo tikėjimo ugdymui. Dalyviai 
turės progų ne tik pasiklausyti 
įdomių pranešimų, bet ir patys 
pasidalinti savo mintimis bei 
įžvalgomis.

— Antradienį, vasario 28, 7 v.v., 
parapijos didžiojoje salėje Mažo
sios Lietuvos moterų draugija 
rengia “šiupinį”, kurio meninę 
programų atliks vyrų choras 
“Aras”, bus loterija, vakarienė. 
Bilieto kaina — $18.

— Penktadienį, kovo 3, 7 v.v. 
parapijos Parodų salėje poetas 
iš Lietuvos Kornelijus Platelis 
kviečia pasiklausyti savo kūrybos. 
Antroje vakaro dalyje bus kalba
ma apie artėjančius savivaldybių 
rinkimus Lietuvoje.

— Palaidoti: a.a. Jonas Mazi
liauskas, 82 metų, a.a. Valerija 
Klevinskienė, 75 metų, ir a.a. Vy
tas Genčius, 64 metų.

— Mišios kovo 5, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už Tamošiūnų šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. — už Šelmių 
šeimos mirusius, 10.15 v.r. — už 
a.a. Onų ir Vincentų Aleksiejus 
bei jų šeimos mirusius, už a.a. 
Juzę Rakauskienę, už a.a. Vincų 
ir Danų Beresnevičius ir a.a. Ire- 
nų Jurkienę, 11.30 v.r. — už para
pijų ir visus parapijiečius.

Lietuvos generalinis konsu
latas nuoširdžiai dėkoja “Pa
ramos”, Prisikėlimo parapijos 
ir “Talkos” kredito kooperaty
vams už finansavimą diplo
matinio priėmimo Vasario 16- 
tę dieną “Ontario Club” pa
talpose. Padėka Linai Paulio- 
nytei ir Ramunei Gaižutytei 
už talkinimą.

Adolfą Vanagą, vasario mėne
sį sulaukusį 75 m. amžiaus, svei
kina giminės iš Lietuvos, lin
kėdami jam stiprios sveikatos, 
ilgų ir prasmingų gyvenimo 
metų- sveikina dukterėčia

Virginija Peseckienė-Vanagaitė
Anapilio parapijos keltuvo 

vajui aukojo: $200 — dr. J. L. 
Yčai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — M. Gaivelienė; 
$50 — L. Einikienė (a.a. Vytau
to Burago mirties metinių pro
ga).

A. a. Vyto Genčiaus atmini
mui, užjausdama žmoną Aldo
ną, brolį Bronių, seserį Joa
ną Dūdienę, U. Paliulis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

MOTERIS iš Lietuvos ieško bet 
kokio darbo. Skambinti Viktorijai 
tel. 416 535-8519.

IEŠKOME auklės 2 vaikučiams pra
dedant nuo kovo 6 d. Skambinti tel. 
905 848-9628.

“AROMA THERAPY” kabinetui 
Mississaugoje reikia padėjėjo(s) 
valymui, telefono atsakinėjimui. 
Skambinti tel. 905 273-6389.

HIGH PARK rajone išnuomojami 
su baldais nerūkančiam ir dirban
čiam asmeniui vienas kambarys ir 
virtuvė arba du kambariai ir virtu
vė. Yra automobiliui pastatyti vie
ta. Skambinti tel. 416 762-1569.

IEŠKAU ateinančios moters prižiū
rėti 6 mėn. mergaitę nuo pirmadie
nio iki penktadienio pradedant 
rugpjūčio mėnesį. Skambinti tel. 
905 607-2999.

me norų, kad jo statyba vyktų 
be tolimesnių trukdymų.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, On
tario, M6P 1A6.

K. ANTANAVIČIUS, Lietuvos seimo atstovas, O. ANTANAVIČIENĖ, G. LAPIENĖ, teisėja A. JARECKAITĖ iš 
Lietuvos, A. ABIŠALA, buvęs Lietuvos ministeris pirmininkas. H. LAPAS, Lietuvos generalinis konsulas

Nuotr. dr. A. Kazlauskienės

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 12 dieną, sekmadienį, 3 valandą po pietų, 

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

Dalyvaujančių registracija prasidės 2.00 v.p.p. Valdyba

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” me
tinis spaudos vakaras įvyks 
1995 m. balandžio 22, Atvely
kio šeštadienį, Anapilio salė
je. Jau pradėti ruošos darbai, 
telkiami laimikiai. Galintys 
prašome juos paaukoti “TŽ” 
administracijoje.

AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Stu
dies), kovo 4, šeštadienį, kvie
čia visus į svarstybas: “Žvilgs
nis atgal, žvilgsnis į ateitį — 
penki atstatytos nepriklauso
mybės metai Baltijos kraštuo
se”. Kalbės K. Antanavičius, 
A. Abišala, J. Dreifelds, H. 
Murk, V. Samonis, G. Stūris, 
R. Vaštokas, palygindami Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos eko
nomiką, politiką ir socialinį 
aprūpinimą. Svarstybos vyks 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p., Tartu
College, 310 Bloor St. W., (įėji
mas iš Madison Ave., prie Spa- 
dina požeminio stoties). Kava 
ir sūrio vaišės. Registracijos 
mokestis — $15.

Aleksandras Abišala, buvęs 
Lietuvos respublikos minis
teris pirmininkas, š. m. kovo 5, 
sekmadienį, 2.30 v.p.p., Toron
to Lietuvių namuose skaitys 
paskaitą “Lietuvos kelias į 
Vakarų struktūras ir Rusijos 
politika”. Po paskaitos bus 
atsakoma į klausimus. V.K.

Dainuojančių Lietuvos par
tizanų grupė “Šilas” kovo mė
nesį koncertuoja JAV-se ir 
Kanadoje. Vienetą sudaro Ma
rija Lorentaitė-Gražulienė — 
vadovė, Bronė Galinaitienė, 
Ona Dailydienė, Juozas Skar- 
žinskas, Juozas Šarauskas, 
Klemensas Tamaliūnas, Vy
tautas Balsys ir Antanina 
Garmutė. Tai Dzūkijos ir Su
valkijos buvę partizanai-ės, 
kai kurie kalinti lageriuose 
26 metus. Kovo 21, antradie
nį, 7 v.v. koncertuos Lietu
vių namuose, kovo 22, trečia
dienį, 7 v.v., Prisikėlimo pa- 

' rapijos Parodų salėje - susi
tikimas su visuomene. Kalbės 
A. Garmutė ir kt. V.K.

A. a. Marie Gelszinnus atmi
nimui, užjausdama dukrą Li
ną Einikienę, U. Paliulis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Broniui Girčiui mirus, 
nuoširdžiai užjausdami žmo
ną Aldoną, dukrą Dalią su šei
ma, brolį Vladą su šeima, ir 
brolienę Stasę su šeima, Pet
ras ir Zuzana Jonikai (Hamil
ton, Ont.) “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 
tel. 416 760-7181.

■■■■■■Illllllllllllllllllllį 
royal lepage 
■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.)
Res.: (416) 231-4937
Fax(416)231-6993

Scarlett Rd. - Lambton Square rajone skubiai parduodamas vie
no miegamojo kondominiumas. Sumoderninta virtuvė, baseinas, 
sauna. Autobusas sustoja priešais pastatą. Savininkas išsikelia 
iš Toronto. Prašo $119,000.

M'"' ~ M ---
Dainuojančių Lietuvos partizanų grupė “Šilas”, 

: kovo 21, antradienį, 7 vai. vakaro, 
Toronto Lietuvių namuose

, atliks partizanų, tremtinių Į/HMPFPTA 
F ir atgimimo dainų AU/VUCri / rį.

Kviečiame visus pasiklausyti šių pasiaukojusių Lietuvos 
z sūnų ir dukterų, kuriems Lietuvos laisvė brangesnė už 

gyvybę. Įėjimas-$10.

Kovo 22, trečiadienį, 7 vai. vakaro, 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje įvyks 

SUSITIKIMAS su “Šilo” nariais.
Kalbės žurnalistė-rašytoja Antanina Garmutė ir kiti.
Renginių pelnas skiriamas Lietuvos politkaliniams ir 
tremtiniams. Rengia LN kultūros komisija

M >« —M M ........ »« M---------- M-------------- -----------

Kanados lituanistinių mokyklų ir kursų 
mokytojų suvažiavimas

įvyks kovo 25, šeštadienį, Anapilio Parodų salėje, 
Mississaugoje. Registracija 9 vai. ryto.

PASKAITA: ‘‘Mokytojavimas be ašarų" - ESL specialistė Rauda 
Rautinš-Dickinson. PRANEŠIMAI: G. Paulionienė, švietimo 
komisijos pirmininkė - ‘‘Atlikti darbai ir ateitis"; O. Stanevičiūtė - 
"Švietimo programos sudarymas"; V. Juozaitytė - "English to 
the Baltics"; R. Kurienė - "Vaikų šventė"; V. Dailydienė - "Šei
mos genealogija". DARBO POSĖDYJE bus aptariama ir papil
doma lituanistinė programa. Grupių pranešimai, išvados. 
UŽDARYMAS - vaišės 4 v.p.p.

Apie dalyvavimą prašoma pranešti
G. Pauiionienei tei. 416 249-1305. KLB švietimo komisija

Mylimai mamytei Vokietijoje 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
Liną Einikienę, Salomėja ir 
Jonas Andruliai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A. a. mylimam vaikaičiui Ro
mualdui Dulkei mirus, giliai 
užjausdami jo senelius Aldo
ną ir Petrą Dranginius bei jo 
šeimą, B. ir J. Vaidotai vieto
je gėlių “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Jonui Maziliauskui mi
rus, užjausdami žmoną Bronę, 
dukrą Iną su Vyru, Ramutė ir 
Jeronimas Pleiniai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $40.

A. a. Jonui Maziliauskui mi
rus, užjausdami žmoną Bronę, 
dukrą Iną su vyru bei artimuo
sius, Liudas ir Genė Vyšniaus
kai “Tėviškės žiburams” au
kojo $50.

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

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

i

Benamių vaikų kaimo VAIKO 
TĖVIŠKĖS NAMAI statybai Lie
tuvoje $50 aukojo Juozas Bakis. 
Aukotojui nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos centro valdyba

A.a. Vlado Jaso atminimui pa
gerbti TREMTINIŲ GRĮŽIMO 
FONDUI Lietuvoje aukojo: $100 - 
Juozaičių šeima; $25 - Vanda Šve
dienė; $20 - B. P. Čeponkai, P. A. 
Bridikai, K. Kudirka, F. S. Jana
vičiai; $10 - B. K. Žutautai, A. Ka- 
napka, A. Rūta; $5 - V.Kecorienė. 
Aukas rinko M. Povilaitienė. Nuo
širdi padėka Vandai Švedienei, 
rinkėjai ir visiems aukotojams -

KLK moterų dr-jos centro valdyba
A.a. Antano Elijošjaus atminimui 

pagerbti laidotuvių metu TREM
TINIŲ GRĮŽIMO FONDUI Lietu
voje aukojo: $50 - Marytė Elijo- 
šienė, L. Šmitas; $30 - Steve Cox, 
P. Šimkienė, J. Vibrienė; $25 - 
Nancy ir Virgil Elijošius, A. E. 
Abromaičiai; $20 - S. V. Aušro
tai, Z. P. Linkevičiai, E. Juzėnie- 
nė, N. Balčiūnas, P. A. Augaičiai, 
J. S. Andruliai, K. B. Žutautai, 
A. S. Zimnickai, B. B. Čeponkai, 
H. Klimas, R. D. Apanavičiai, R. 
Elijošius, D. L. Garbaliauskai, 
J. D. Petronis, David ir Christi
na Del Zotto, Russ Cox, J. Elijo
šius, S. Girčienė; $15 - K. O. Batū
rai; $10 - D. T. Renkauskai, V. Bo- 
risevičius, E. Jaškienė, A. A. Ki- 
linskai, A. Apanavičiūtė, kun. K. 
Kaknevičius, A. Kazanavičienė, A. 
Vinskas, V. Šlenys, B. T. Stanu- 
liai, O. Ražauskienė, K. Jukne
vičienė. Aukas rinko Albina Au- 
gaitienė ir Monika Povilaitienė. 
Marytei Elijošienei, jos šeimai, 
rinkėjoms ir visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos centro valdyba

PASKUTINĖ PROGA ĮSIGYTI: 
“Encyclopedia Lituanica”, kom
plektas 6 tomų; “Vinco Krėvės raš
tai”, 6 tomų; “Lietuvių enciklope
dijos” pavienius tomus; ir kitus 
Lietuvių enciklopedijos leidyklos 
leidinius. Kreiptis nauju adresu: 
J. Kapočius, 430 Putnam Ave., Co- 
tuit, MA 02635, USA. Tel. (508) 428- 
6991.

Lietuvos nepriklausomybės šven
tė buvo iškilmingai paminėta va
sario 19 d. Aušros Vartų parapi
joje. Vienuoliktos valandos Mi
šioms į šventovę įžygiavo organi
zacijų vėliavos, vėliavnešių paly
dovai, organizacijų atstovai ir Mi
šias atnašausiantis kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ, su Šv. Rašto 
ištraukų skaitytoju dr. Jonu Ma- 
liška. Visos šios eisenos pradžio
je gražiais tautiniais drabužiais 
pasipuošusios dvi sesutės Alina 
ir Krista Staškevičiūtės nešė tris
palvių gėlių vainiką, kuris buvo 
padėtas prie Žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklinės lentos. 
Pamaldų metu parapijos choras 
giedojo parinktas giesmes. Vie
na giesme prisidėjo ir sol. Anta
nas Keblys.

Po pamaldų buvo persikelta į 
parapijos salę. Čia susirinko apie 
230 tautiečių. Šios dienos prane
šėja Andrėja Celtoriūtė-Beniu- 
šienė atidarė minėjimą, įneštos 
vėliavos, sugiedotas Kanados him
nas ir susikaupimo minute pagerb
ti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės. 
Buvo kun. K. Ambraso paskaita, 
kurioje trumpai užgriebė charak- 
teringesnius Lietuvos istorijos 
momentus. Lietuvius šios šventės 
proga žodžiu sveikino Verduno 
atstovas Kvebeko parlamente, 
Montrealio miesto tarybos narė 
trečios kartos lietuvaitė Ms. Dai
nes ir estų bei latvių bendruome
nių atstovai. Raštu atsiuntė svei
kinimus Kanados ministeris pir
mininkas, Kanados finansų mi
nisteris Paul Martin, atstovas apy
linkės, kurioje yra Aušros Vartų 
parapija. Taip pat raštu sveikino 
ukrainiečiai bei rumunai. Po svei
kinimų buvo pagerbtas Yves Main
ville kurio rūpesčiu jau ruošia
mas į Lietuvą penktas medicini
nių priemonių talpintuvas. LK 
Mindaugo šaulių kuopos pirm. 
Augustinas Mylė perskaitė aktą 
ir Šaulių sąjungos Kanadoje pirm. 
Juozas Šiaučiulis prisegė Yves

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

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.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog [namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

MONTREALYJEB^I^a
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO C7 EZV\/
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

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.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
“F>U!SIIA”

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: .sienų .van
dentiekio .elektros .keramikos 
plytelių .stiklo blokų .langų 

. • dažymo ir kt. Įrengiame rūsius
• vonias .pirtis .lauko verandas
• įvažiavimo keliukus (driveways) 
iš susikabinusių (interlocking) 
plytų. Dengiame stogus. Skambinti

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

Šaulių žvaigždės ordiną. Taip 
pat KLB Montrealio apylinkės 
valdybos pirm. Arūnas Staškevi
čius įteikė KLB krašto valdybos 
atsiųstą gražią plaketę. Y. Main
ville už tai tarė padėkos žodį.

Po trumpos pertraukos “Aušros” 
dainos vienetas skambiai padai
navo šešias dainas. Vadovė - A. 
Celtoriūtė-Beniušienė, akompo- 
navo muz. Aleksandras Stankevi
čius. Su šešiomis dainomis pasi
rodė ir Aušros Vartų parapijos 
choras, surinkęs bene 45 choris
tus, kurių dainos skambėjo irgi 
įspūdingai. Chorui dirigavo vado
vas A. Stankevičius, akomponavo 
muz. Regis Rousseau. Koordina
torius - Antanas Mickus.

Pabaigoje rengėjų vardu pa
dėkos žodį tarė A. Staškevičius. 
Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu ir vėliavų išnešimu. Reikia 
paminėti Montrelio šaulių nuola
tinę talką tokiuose renginiuose. 
Vėliau buvo vaišinamasi kava ir 
saldumynais.
Montrealio lituanistinė mokykla 
Vasario 16-tąją paminėjo vasa
rio 18 d. savo patalpose. Klebo
nas kun. Juozas Aranauskas įdo
miai ir suprantamai nupasakojo 
šios dienos reikšmę. Mokiniai 
deklamavo ir dainavo keletą dai-, 
nų. Buvo kalbama apie Kryžių 
kalną, kuris buvo nupieštas ant 
didelio lapo popieriaus. Kiekvie
nas mokinys nupiešė po kryžių ir 
jį priklijavo ant nupiešto kalno. 
Po minėjimo tas Kryžių kalno pa
veikslas buvo nuneštas į AV pa
rapijos salę.
A.a. Pranas Bernotas, 94 m. am
žiaus, mirė vasario 17 d. Iš AV 
šventovės vasario 20 d. palaido
tas Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi žmona ir kiti artimieji. 
Atitaisymas “T.Ž.” 7 nr. buvo iš
spausdinta mirė: a.a. Kazimiera 
Vaitkutė - Žilinskienė, o turėjo 
būti: a.a. Kazimiera Vaitkutė - 
Žižiūnienė. B.S.

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

Jei norite pirkti ar 
parduoti namą pra
šome kreiptis šiais te
lefonais: darbo - 905 
896-3333 (24 vai.); 
namų 905-524-3899; 
FAX 905-848-5327.
Adresas: 1528 Dundas St. West, 

Mississauga, Ontario L5C 1E4.

Raimundas Pacevičius
Skubiai parduodamas atskiras mū
rinis 3 miegamųjų namas. Yra dide
lis sklypas. Arti mokyklos, autobu
so sustojimo (Third Line & QEW, 
Oakville). Prašoma kaina $164,900.


