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Popierinė gynyba
Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus teisių klausi

mas tapo tarptautiniu. Ir beribių laisvių kraštuose, ir 
tebeegzistuojančiuose diktatūrų režimuose žmogaus 
gynimo idėja šakojasi įvairiomis formomis ir dingstimis. 
RAMYBĖS betgi neduoda klausimas: ar visa tai 

nėra tik “popierinis” posėdžiautojų rūpestis, su
rašytas, pasirašytas ir viešumai paskelbtas, arba 

geriausiu atveju - platus kilnių norų pareiškimas, šiaip 
taip tinkantis ramesniems laikams. Bet vos tik kyla ne
ramumai, karai, kai labiausiai praktiškai galima būtų 
įrodyti žmogaus teisių gynimą, viskas išeina atvirkščiai. 
Paskutinis trenkiantis pavyzdys - Čečėnija. Kur gi to
kiais atvejais dingsta itin garsiai šūkaujančios Šiaurės 
Amerikoje veikiančios žmogaus teisių gynimo organi
zacijos, dažnai su plakatais išeinančios į gatves dėl vie
no kito tariamai neteisingai nuteisto ar teisiamo nusi
kaltėlio, kraštan neteisėtai koją įkėlusio įsibrovėlio. 
Žinoma, į tokį klausimą galima būtų laukti atsakymo: 
kiekvienas kraštas rūpinasi savo gyventojų reikalais. 
Taigi - Čečėnija priklausanti Rusijos federacijai, tad 
čia Rusijos problema. O politikai nesunkiai susitaria 
dėl “vidaus reikalo”, ypač tais atvejais, kai bendrai rei
kia spręsti eilę kitų klausimų. Tačiau kalbant apie žmo
gų ir jo teises, atrodo, kad nebūtų nei tikslu, nei teisin
ga problemą kaip valstybes padalinti teritorijomis, ap
statyti sargybiniais, kurie saugotų tuos “vidaus reika
lus”. Kai žudomi nekalti civiliai, moterys, vaikai, kai ne- 
besiskaitoma su jokiomis karui vykdyti priemonėmis, 
turėtų būti jau ne kurios vienos valstybės reikalas, bet 
visos žmonijos. Tačiau iki tokios sampratos ar ta pras
me kokio papildomo tarptautinio susitarimo kelias 
turbūt dar tolimas.

DVIVEIDIŠKUMAS, kuris valstybinėse viršūnė
se dažnai vadinamas politiniu lankstumu, vargu 
ar kada nors išnyks, jei žmogaus dvasinis pajė

gumas neįstengs atsverti fizinio. Atvirumas ir tiesumas 
atidengia visas kortas. O to labiausiai bijoma - valstybi
nės paslaptys visur saugomos gerai suorganizuotų ins
titucijų. Iškilus ginkluotam susirėmimui, tasai saugumo 
mechanizmas dar stipriau reiškiasi, nedaug beatsižvelg- 
damas į pavienių žmonių gyvenimą, juo labiau teises. 
Užtat miestų griovimas, vaikų, moterų, senelių žudymas 
pateisinamas didelių užmojų siekiu, kur nublunka.smul- 
kūs ir privatūs reikalai. O vis dėlto kariniai veiksmai 
galėtų ir turėtų būti ribojami. Neužtenka tarptautinių 
sutarčių dėl branduolinių ginklų. Reikėtų riboti ir kitų 
sunkesnių ginklų vartojimą, kad mažiau nukentėtų civi
liai žmonės. Naikinimo strategija praktiškai ir plačiai 
buvo pradėta Antrojo pasaulinio karo metu, mobilizuo
jant kone visus ir skelbiant totalinę kovą, kurioje kiek
vienas žmogus prieš jo valią buvo pavadintas kariu. Dėl 
to miestų bombardavimuose žuvo milijonai nekaltų žmo
nių. Bet tai buvo diktatorių siautėjimo laikai. Šiandien 
kas kita. Diktatūros griuvo. Deja, kai kurie jų metodai 
pasiliko. Dėl to turėtume visi sutarti, ne pro šalį ir rim
tai pagalvoti: Rusijos demokratėjimas gali būti pavojin
gesnis už atvirą diktatūrą, nes paremtas dviveidiškumu. 
Lietuvos pasitikėjimas didžiuoju kaimynu turėtų būti 
apdairus ir ribotas. Šiandien aiškiai matoma, kad žmo
gaus ar atskirų tautų teisės mažai ką bereiškia iškilus 
ginkluotam susirėmimui. Vienas dalykas stiprina: ne 
per tris dienas, dar net ir per tris mėnesius čečėnai liko 
neįveikti. Tai savo kraštą ir laisvę mylinčių žmonių ne
pakartojamas pavyzdys. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Banknotiniai doleriai ir monetos
Finansų ministerio P. Marti

no naujajame biudžete yra 
mažesnio dėmesio susilaukęs 
pranešimas apie banknotinių 
dviejų dolerių pakeitimą mo
netiniais 1996 m. Kanada il
gą laiką turėjo tik monetinius 
centus. Pirmąjį žingsnį mone
tinio dolerio kryptimi 1987 m. 
žengė ministeris pirm. Brian 
Mulroney su savo progresyvių
jų konservatorių vyriausybe. 
Monetinio dolerio įvedimas 
tada buvo teisinamas lėšų su- 
taupymu. Kanadiečiams buvo 
aiškinama, kad banknotinis 
doleris, paleistas apyvarton, 
susidėvi per vienerius metus, 
o monetinis išsilaiko apie 20 
metų. Esą lėšos bus sutaupy
tos sumažinta tokių dolerių 
gamyba ir lėtesniu jų pakei
timu naujais.

Tokias mintis dabar dėsto ir 
ministerio pirm. J. Chretieno 
liberalų finansų ministeris P. 
Martinas, peršantis moneti
nius du dolerius. Jie banknoti- 
nius du dolerius apyvartoje 
pradės pakeisti 1996 m. vasa
rio mėnesį. Naujoji dviejų do
lerių moneta bus truputį di
desnė už vieno dolerio, bet jos 
abi bus pagamintos iš to pa
ties kitaip išdėstyto bronzos 
ir vario mišinio. Dolerio mo
netoje figūravusią Kanados 
ežerų nardančią antį (loonie) 
turbūti pakeis politiko ar ki

taip pasižymėjusio kanadiečio 
galva. Pasirinkto projekto 
populiarumą turės patvirtinti 
poros tūkstančių šeimų ap
klausa šį pavasarį. Kanados 
monetų kalykla yra paruošusi 
kelis naujų dviejų dolerių 
projektus.

Banknotinių dolerių pradė
tas pakeitimas turi ir kitų prie
žasčių. Jis liudija sparčiai di
dėjantį kanadiško dolerio ver
tės kritimą. Seniau visokiems 
automatams pakakdavo centų, 
o dabar jau reikia dolerio ir rei
kės dviejų dolerių monetų už tas 
pačias automatinių mašinų 
paslaugas. Tvirtai laikosi ma
žosios cento monetos. Jų vis 
dar reikia ne automatams, o 
klientams atiduodamai grąžai 
prekybos bei kitose panašių 
paslaugų įmonėse.

Iš tikrųjų Kanados cento 
vertė dabar tokia menka, kad 
kanadiečiai su grąža gautų 
cento monetų nenori nešiotis 
piniginėse, rankinukuose ar 
kišenėse. Centų nenori priim
ti ir vaikai. Tad jie dažniau
siai sumetami į šeimininkių 
laikomus stiklainius virtuvė
se. Spėjama, kad dabar taip 
iš apyvartos išimtais centais 
Kanadoje būtų galima sudary
ti apie 10 bilijonų dolerių. 
Tačiau niekas jais nesirūpina. 
Daug jų negrįžta į bankus ir 

(Nukelta į 3-čią psl.)

Lietuvos nepriklausomybės šventėje Venesueloje. Iš kairės: Izraelio ambasadorius HERZL INBAR, Indijos 
ambasadorius V. P. SINGH, Egipto ambasadorius MOHAMED FADEL WAHEBA (Caracas, Karininku ramovė, 
1995.11.16)

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Vasario šešioliktoji sostinėje
Iškilmės arkikatedroje, prie istorinio namo, kapinėse, Operos ir baleto teatre,

Vilniaus arkivyskupo A. J. Bačkio, opozicijos vado V. Landsbergio ir 
Lietuvos prezidento A. Brazausko pareiškimai

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Jau vasario 12 d. skelbimas 
prie Vilniaus arkikatedros du
rų pranešė apie busimąsias iš
kilmių Mišias, vasario 16-ąją 
jas aukos arkivyskupas metro
politas A. J. Bačkis, giedos di
dysis katedros choras ir polici
jos akademijos choras.

Net prieš pusvalandį iki Mi
šių didžiojoje navoje nebebu
vo kur sėsti. Navos viduryje 
būriavosi dalyviai su trispal
vėmis, organizacijų vėliavo
mis. Į Mišias atėjo preziden
tas A. Brazauskas, seimo na
rių, kitų valstybės pareigūnų.

“Ramybė jums” - nuo didžio
jo altoriaus atskamba sveiki
nimas, linkėjimas, kvietimas. 
Toliau - apaštalo Pauliaus 
laiško filipiečiams mokymas - 
pagaliau mąstykite, kas gar
binga, ir ramybės Dievas bus 
su jumis”; evangelijos - jūs 
žemės druska, jūs pasaulio 
šviesa, — pamokslo minčių są
saja su dabartimi.

Mintys arkikatedroje
Prieš 77-rius metus suskam

bo Laisvės varpas. Suskambo 
laisvam, kūrybingam gyveni
mui. Tauta gyva, kol remiasi 
tvirtais moralės pagrindais - 
katalikybė buvo ta žemės drus
ka, neleidusią tautai sugesti. 
(Kartu su tikėjimo pagrindais 
saugoti, ginti ir tautiškumo 
pagrindai).

Šiandien mes patys atsakin
gi už savo laisvę, ir dabar šven
tė jau nebekelia tokio entu
ziazmo, kaip prieš penketą me
tų. Esame pavargę... Mūsų kas
dienybėje per daug skurdo, 
baimės ir liūdesio. Tautos va
dai taip pat toli nuo išsvajotų 
idealų.

Bet turime išmokti gyventi, 
išmokti savo darbu, pasiauko
jimu sukurti naują, pasiturin
tį gyvenimą. Kristus mus išva
davo, esame pašaukti laisvei, 
stenkimės tarnauti vieni ki
tiems su meile. Juk įstatymas 
telpa viename sakinyje: “My
lėk savo artimą...” Laisvė - tai 
visų pirma artimo meilė. Pa
stebėkime kiekvieną silpnes
nį - vaiką, senelį, ligonį. Jei 
žmogus nemoka pasirūpinti 
silpnesniu, nemokės rūpintis 
valstybės reikalais - sociali
nis klausimas visuomet yra 
moralinis klausimas. Tiek tau
tos, tiek asmeninė laisvė gy
va tol, kol yra ją mylinčių ir 
pasiruošusių už ją aukotis. 
Tad kokiu keliu eiti? Kat. Bend
rijos pareiga ugdyti kilnius 
žmones, mokančius aukotis 

tautos, visuomenės ir valsty
bės labui. “Viešpatie, nepa
lik mūsų vienų nelengvame mū
sų kelyje”.

Jauninto būrelis
Mišių pabaigoje kvietimas: 

Palinkėkite vieni kitiems ra
mybės”. O kaip linkėjo skautu
kai šoninėje koplyčioje! Lin
kėjo, spaudė rankas, šypsojosi. 
(Jų vyresnysis prieš Mišias 
paprašė leisti vaikam čia nu
sivilkti, paklausė esančius 
“gal netrukdys?”. Suėjo mer
gaičių, berniukų apie dvide
šimt su vėliavom. Vikriai, vik
riai padėjo striukes prieš al
torių, kiti į kampą, apsitam- 
pė megztinius, pasitaisė kak
laraiščius ir, pasirengę šven
tei, su vėliavom patraukė į di
džiąją navą. Liko keli, paskui 
jų padaugėjo, atėjo būrelis 
pavėlavusių. Kaip miela buvo 
žiūrėti į tuos ant grindų sėdin
čius vaikiškus vaikus: jie ži
nojo kada atsistoti, atsiklaup
ti, mokėjo, galvas sukišę, ty
liai pasijuokti, pasikuždėti. 
Nesijautė nei sugauti, nei su
trikę. A. J. Bačkis ką tik skel
bė apie K. Bendrijos pareigą 
ugdyti kilnius piliečius, kad 
laisvė - tai pirmiausia artimo 
meilės suvokimas. Taip norisi 
tikėti - šie vaikai ta mokymą 
suvoks, kiekvieną silpnesnį - 
vaiką, senelį, ligonį - pamatys.

Prie istorinių namų
Po Mišių šventė vyko prie Sig

Diplomatiniame Vasario 16 priėmime Venezueloje: Indonezijos amba
sadorius EDWARD M. RURU, Kinijos ambasadorius SUN YANHENG 
(Caracas, Karininkų ramovė, 1995.11.16)

natarų namų (dabar Pilies gat
vė 26). Žmonės klausėsi kalbų, 
stovėdami su skėčiais. Pavasa
riškai lijo. Aktorius G. Mika
lauskas perskaitė istorinį Ne
priklausomybės aktą, po jo kal
bėjo A. Čaplinskas - Vilniaus 
miesto tarybos pirmininko pa
vaduotojas, R. Batūra - Sąjū
džio vadovas, prof. V. Lands
bergis. Apie vyriausybę, Lietu
vos padėtį V. Landsbergis pa
sakė: “Tokia vyriausybė turi 
pasitraukti, kol nevėlu, tegul 
pardavimo vyriausybė užlei
džia vietas Lietuvos gynimo 
vyriausybei”. “Stokite vyrai 
ir moterys į savanorius, ruoš
kitės padėti savo šaliai sunkią 
valandą, kada laikrodis išmuš. 
Tėvynės sąjunga paskelbs au
kų rinkimą Lietuvos gynybai, 
nes valdžia neskiria pakanka
mai lėšų kariuomenės batams, 
ką jau kalbėti apie prieštan- 
kinus šovinius. Tėvynės sąjun
ga pareikalaus netrukdyti to
kiai rinkliavai - tai mūsų 
gyvenimo pagrindas, mūsų gar
bė ir mūsų vaikų ateitis. (...) Te
gu apsisprendžia”.

Basanavičiaus žodžiai
Po kalbų buvo aplankyti Ra

sų kapai. (Nuo Signatarų na
mų senimą į juos vežė keturi 
autobusai, o jaunimas ėjo ne
šinas gėlėm, vėliavom). Kol 
susirinko visi, nusiblaivė dan
gus, nušvito saulė, kapai pa
sitiko spindinčiais lietaus la-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Prezidentas lankėsi Izraelyje
Nuo vasario 28 iki kovo 2 d. 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas lankėsi Izraelyje, 
praneša ELTA. Su juo vyko už
sienio reikalų ministeris Povi
las Gylys, sveikatos apsaugos 
ministeris Antanas Vinkus, ki
ti seimo nariai, patarėjai, Lie
tuvos žydų bendruomenės pir
mininkas ir kiti pareigūnai 
bei verslininkai. Vizito tiks
las buvo nustatyti šių dviejų 
valstybių santykius. Preziden
tas tarė “atgailos ir atsipra
šymo” žodžius už lietuvius, da
lyvavusius žydų žudynėse pri
siimdamas visišką atsako
mybę už žudynių dalyvių teis
minį persekiojimą ir pažadė
damas, jog bus siekiama už
kirsti kelią istorinės tiesos 
iškraipymams.

Buvo pasirašyta tarptautinė 
sutartis dėl dalinio vizų tvar
kos pakeitimo. Numatyta, kad 
su diplomatiniais ir tarnybi
niais pasais vykstantiems pi
liečiams nereikės vizų. Taip 
pat buvo pasirašyta sutartis 
dėl tarpvalstybinio bendra
darbiavimo sveikatos srityje. 
Delegacija susipažino su Ne
gyvosios jūros pramone (bro
mo, kalio, magnezijos ir drus
kos), Izraelio istorinėmis vie
tovėmis ir aplankė kolektyvi
nį ūkį - “kibucą”.

Artėja ES narystė
Vasario 23 d. Lietuvon atvy

kęs Europos sąjungos komisi
jos narys Hans van den Bruck 
susitiko su prezidentu Algir
du Brazausku, su kuriuo jis 
aptarė ES ir Lietuvos derybų 
dėl sutarties eigą. Preziden
tas tvirtino, kad tikrai supran
tantis, jog Lietuvai vieninte
lis priimtinas ir perspektyvus 
kelias yra “atsisakyti iš pra
eities paveldėtų nacionalinio 
uždarumo bei įtarumo ir pe
rimti tas vieningos Europos 
idėjas. H. van den Bruck pa
sakė, kad Lietuva vis labiau 
artėja prie Europos sąjungos, 
jai padeda aktyvus dalyvavi
mas regioniniam bendradar
biavime ir, kad Europos są
junga palaiko Lietuvos sieki
mą turėti gerus santykius su 
Rusija. Jo nuomone, sutartis 
su Lietuva galėtų būti pasira
šyta pirmąjį šių metų pusmetį, 
o Briuselyje jau priimtas prin
cipinis sprendimas atidaryti 
Vilniuje Europos sąjungos 
ambasadą.

Švedija tvirtina neutralumą
BNS pranešimu, Lietuvos ap

linkos apsaugos ministeris 
Bronius Bradauskas vadovavo 
delegacijai, kuri lankėsi Stok
holme vasario mėn. Buvo pasi
rašyta sutartis su Švedijos in
vesticijų ir techninės pagal
bos taryba dėl 5 milijonų JAV 
dolerių negrąžinamos pasko
los Klaipėdos vandens valymo 
įrenginiams statyti. Taipgi 
buvo aptartos bendrų projek
tų ir tolesnio bendradarbia
vimo galimybės.

Tuo tarpu-užsienio politiko
je Švedija grįžo į griežtą ne
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utralumą. Nors buvęs ministe
ris pirmininkas Carl Bildt bu
vo užsiminęs, kad Baltijos vals
tybėse kilus grėsmei iš Rusi
jos, galėtų tekti neutralumo 
politikos atsisakyti, bet užsie
nio reikalų ministerė Lena 
Hjelm-Wallen pareiškė, jog 
ginkluoto konflikto tarp Bal
tijos valstybių ir Rusijos atve
ju Švedijos vyriausybė liktų 
neutrali, tačiau nereiškia, kad 
ji būtų “abejinga” tokiai agre
sijai. Ministerė teigė, kad Šve
dija nesiekia tapti nei NATO 
(ŠAS), nei VES nare, tik daly
vauja “Patnerystės taikos la
bui” programoje, o Vakarų Eu
ropos Sąjungoje (VES) Švedija 
laikytųsi aktyvaus stebėtojo 
statuso.

Pasitarimai dėl gynybos
Sausio pabaigoje Vilniuje 

lankėsi Vokietijos gynybos 
ministerijos delegacija, va
dovaujama generolo Eckart 
Fischer, pasak ELTOS. Šiame 
pirmajame Vokietijos ir Lie
tuvos štabų narių susitikime 
buvo svarstomi karinių aka
demijų, karinės geografijos, 
geofizikos, karinio paruoši
mo bei kiti klausimai, įgyven
dinant pernai pasirašytą dėl 
karinio bendradarbiavimo 
dalyvaujant NATO (ŠAS) prog
ramoje “Partnerystė taikos 
labui”.

Siūloma steigti karo 
prokuratūrą

Kaip rašo ELTA vasario 21 d. 
krašto apsaugos ministeris Li
nas Linkevičius seimo valsty
bės saugumo komitetui siūlė, 
kad būtų įsteigta speciali karo 
prokuratūra, pavaldi generali
nei prokuratūrai bei karo po
licijai, kurios padėtų palaiky
ti karių drausmę. Ministerio 
teigimu, pernai žuvo 22 kariai, 
užregistruoti 4296 nusižengi
mai krašto apsaugos statutui 
bei viešosios tvarkos pažei
dimai, 96 nusikaltimai, dėl 
kurių iškeltos 83 baudžiamo
sios bylos.

Baigėsi seimo sesija
“Lietuvos aidas” praneša, 

kad vasario 23 d. užsibaigė 
penktoji Lietuvos seimo sesi
ja, kurioje buvo patvirtintos 
dvi paskolos investiciniams 
projektams finansuoti (8.55 
milijonai JAV dolerių iš Nor
vegijos ir 5.7 milijonai JAV 
dolerių iš Švedijos). Taip pat 
tikimasi gauti 8 milijonus do
lerių negrąžintinos pagalbos 
Lietuvai prisijungiant prie 
Jungtinių Tautų klimato kai
tos konvencijos, kurios įgy
vendinimas padės riboti at
mosferos teršimą. Šioje sesi
joje taip pat buvo svarstytas 
įstatymas dėl pastatų grąžini
mo religinėms bendrijoms. 
Įstatymas buvo priimtas antru 
balsavimu, nes pirmą kartą 
balsuojant nesurinktas rei
kiamas balsų skaičius. Protes
tuodami dėl statuto nesilaiky
mo iš salės išėjo Krikščionių- 
demokratų partijos atstovai ir 
dalis kitų seimo narių. RSJ
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Komunistas, tapęs kataliku
Prancūzų žurnalistas bei rašytojas, žinomas ir Lietuvoje savo raštais

1995 m. vasario 2 d. Paryžiu
je, sulaukęs 80 mėty, mirė žur
nalistas ir rašytojas Andre 
Frossard, lietuvių skaityto
jui pažįstamas iš dviejų kny
gų — dar pogrindyje verstos ir 
platintos, o vėliau “Katalikų 
pasaulyje” išspausdintos “Že
mės druskos”, vaizdžiai ir 
šmaikščiai pasakojančios apie 
įvairių vienuolijų charizmas, 
ir prieš porą metų išleisto “Jo- 
no-Pauliaus II pasaulio”.

Andre Frossard daugeliui 
prancūzų ir kitų tautų kata
likų buvo žinomas visų pirma 
kaip plačiai pagarsėjusios 
knygos “Dievas tikrai yra — 
aš jį sutikau” autorius. Šioje 
knygoje Andre Frossard pasa
koja savąją atsivertimo isto
riją.

Jis buvo išauklėtas radika
laus ateizmo įtakoje. Jo tėvas 
buvo netikintis žydas, pirma
sis Prancūzijos komunistų 
partijos sekretorius, vėliau 
— daugkartinis Trečiosios 
respublikos ministeris. Moti
na buvo liuterone, bet ji į sū
naus religinį auklėjimą nesi
kišo, kaip ir žydė senelė.

Ankstyvoje jaunystėje Fros- 
sard’as domėjosi marksizmu. 
Jo paties liudijimu, 1935 m. 
liepos 8 d. jis užėjęs į mažą 
katalikų šventovę Paryžiuje, 
Ulmo gatvėje, kur turėjo susi
tikti su bičiuliu. “Po kelių mi
nučių išėjau tikintis katali
kas” — sako Frossard’as. Tada 
jam buvo 20 metų. Jis nuspren
dė niekam apie mistinę savo 
patirtį ir apie savo atsiver
timą nepasakoti — vis tiek nie
kas nebūtų tada patikėjęs. 
“Norėjau palaukti, kol būsiu 
labiau žinomu ir turėsiu di
desnį autoritetą,” — vėliau 
rašė jis.

Frossard’o knyga “Dievas 
tikrai yra — aš jį sutikau” iš
ėjo 1968 m. Tada jis buvo gar
sus ir populiarus žurnalistas, 
karo metais dalyvavęs pasi
priešinimo judėjime, kalintas, 
pokaryje bendradarbiavęs ka
talikiškoje spaudoje ir laik
raštyje “Le Figaro”. Jo knyga 
turėjo didžiulį pasisekimą ir 
sukėlė labai platų atgarsį. 
Daugeliui buvo sunku patikė
ti ir tada, nes Frossard’as gar
sėjo racionalumu, aštriu hu
moru, kuris, atrodė, visai ne
siderino su mistiniais patyri
mais. Bet netikėti Frossard’u 
irgi nebuvo lengva. Pavyz
džiui, į kažkieno skeptišką 
klausimą: “O jei būtumėt už
ėjęs į budistų šventyklą, ar 
būtumėt tapęs budistu?” jis 
atsakė: “Iki šiol man vis pasi
sekdavo išeiti iš geležinkelio 
stoties nepavirtus traukiniu”.

Frossard’as, kaip daugelis 
kitų garsių šio šimtmečio atsi
vertėlių, tapo labai aktyviu ka
taliku, nuolat ginančiu savo 
įsitikinimus, labai įtaigiai 
kalbančiu apie savo tikėjimą. 
Kelio į Damaską patirtis ska
tino jį nuolat skelbti tai, ką 
jis įtikėjo, tai, kas mažoje 
šventovėje žaibu nušvietė jo 
gyvenimą. Visos Frossard’o 
knygos buvo labai perkamos.

Ilgus metus, (nuo 1963 m.) 
Frossard’as rašė dienraščiui 
“Le Figaro”. Pirmajame pus-

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). 

lapyje kasdien pasirodydavo 
15 eilučių skyrelis “Cavalier 
Seul” (Vienišas riteris), ku
riame žurnalistas komentuo
davo politinius, kultūrinius 
įvykius, išsakydavo savo min
tis ir nuomones. Jo skyrelis 
daugelį paliesdavo. Vieniems 
jis atrodė per daug kairuoliš
kas, kitiems — labai dešinus. 
Iš tiesų jo komentarai visada 
turėdavo kietą moralinį bran
duolį, dažnai būdavo labai 
aštrūs, tiesig rėžiantys.

Panašiu kategoriškumu pa
sižymėjo ir Frossard’o kata
likybė. Pastaraisiais metais 
jis dažnai kritikuodavo pran
cūzų katalikus ir net buvo ga
vęs konservatoriaus vardą. Jo 
geras draugas, irgi atsivertė
lis žurnalistas italas Vittorio 
Messori taip apibūdino Fros
sard’o religingumą: “Buvo ne
gailestingas tradicionalistas. 
Galima sakyti, jog jam nerei
kėjo tikėti, nes jis ‘pamatė”.

Jo namai buvo tarytum dva
sinio gyvenimo centras. Dau
gybė žmonių — kunigų, vie
nuolių, pasauliečių kreipda
vosi į jį, prašydami patarimo, 
pagalbos. Jis visada buvo la
bai tėviškas ir ganytojiškas, 
žavintis savo intelektu ir gy
vumu.

Labai artima draugystė rišo 
Frossard’ą su popiežium Jo- 
nu-Paulium II. 1982 m. jis pa
rengė pokalbių su popiežiumi 
knygą “Nebijokite”. Vėliau iš
ėjo “Jono-Pauliaus II-ojo pa
saulis” ir “Ginant Joną-Pau- 
lių II”. Frossard’ą su popie
žiumi rišo bendri įsitikinimai, 
idėjos. Jis gerbė Karolio Woj- 
tylos drąsą, atkaklumą ir nuo
seklumą. Popiežius didžiai 
vertino Frossard’ą. Gavęs ži
nią apie jo mirtį, pasiuntė ve- 
lionies žmonai telegramą ir 
už jį meldėsi rytinėse vasario 
2 d. Mišiose. V. Rd.

<5? RELIGINIAME GYVENIME
Lietuvos Caritas federacijos 

tarybos posėdis įvyko sausio 
19 d. Kaune. Jame dalyvavo fe
deracijos pirmininkas vysk. S. 
Tamkevičius, vicepirm. kun. R. 
Grigas, generalinė direktorė se
selė A. Pajarskaitė, vyskupijų 
Caritas organizacijų direkto
riai ir federacijos tarnybų va
dovai.

Vysk. S. Tamkevičius atidary
mo žodyje pažymėjo, kad dėl lė
šų trūkumo susitrukdo šalpos 
darbai. Šalpos veiklai šiek tiek 
lėšų paskyrusi Lietuvos vyriau
sybė. Jas paskirstys Lietuvos 
vyskupų konferencija. Federa
cijos pirmininkas ragino cent
ro tarnybų vadovus rodyti pa
vyzdį, kaip turėtų dirbti vys
kupijų Caritas organizacijų at
skiros tarnybos.

Posėdžio dalyviai aptarė Ca
ritas centro valdybos santykius 
su Lietuvos vyskupų konferen
cija bei vyskupų santykius su 
vyskupijų Caritas skyriais. Vi
cepirmininko kun. R. Grigo siū
lymu, nutarta solidarizuotis su 
Čečėnija.

Vilniaus Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio parapijoje sausio 
21 d. pašventintas įsisteigęs 
Dangun Ėmimo seserų kongre
gacijos vienuolynas. Mišias au
kojo Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis ir keturi 
kunigai. Ganytojas pamoksle 
sakė, kad labai prasminga, jog 
seserys iš Prancūzijos surado 
kelią į Lietuvą tarnauti Baž
nyčiai. Linkėjo vienuolėms 
“pažinti mūsų tautos tradici
jas ir papročius ir kuo giliau 
įleisti šaknis čia jau pradėtais

Lietuva ir Lenkija - draugai ir priešai
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas ir Lietuvos su Lenkija santykiu raida

Dr. BRONIUS MAKAUSKAS,
Varšuva

Po pusšimčio metų truku
sios Sovietų Sąjungos okupaci
jos Lietuvoje fiziškai ir mora
liškai sužalota lietuvių tauta 
dar surado savyje jėgų, pade
dama iš šalies, prisikelti ne
priklausomam gyvenimui.

Tarp daugelio uždavinių, iš
kilusių Lietuvai buvo ir san
tykių su Lenkija normaliza
vimo problema. Tam buvo pa
daryta palanki pradžia emigra
cijoje lietuvių ir lenkų veiks
nių. Be to, demokratinių ir an- 
tisovietinių pradų stiprėjimas 
Vidurio ir Rytų Europoje, 
ypač Lenkijos “Solidarnošč” 
iškilimas, leido ir Lietuvos 
“Sąjūdžiui” megzti glaudes
nius ryšius su lenkais. Nesnau
dė ir Lenkijos lietuviai, suda
rydami pirmuosius abipusius 
kontaktus.

Sunkios derybos
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo paskelbimas 
1990 m. kovo 11 d. sudarė rea
lų pagrindą tartis su Lenkija 
dėl tarpvalstybinių santykių 
užmezgimo. Šis uždavinys, ku
rį sau užsibrėžė jauna Lietu
vos diplomatija, nebuvo lengai 
įgyvendinamas. Lietuva dar 
nebuvo fiziškai išsinėrusi iš 
Maskvos replių. Lenkija sa
vo vyriausybės deklaracijomis 
Lietuvą palaikė, tačiau prak
tiškų, teisinių aktų Lietuvos 
naudai vengė, motyvuodama 
galimu Sovietų Sąjungos spau
dimu.

Lenkijoje, šalia neabejoti
no entuziazmo Lietuvos lais
vės žygiui, netrūko ir revan
šistinių nuotaikų, ypač iš va
dinamųjų rytinių Lenkijos že
mių organizacijų pusės.

Taigi santykiai su Lenkija 
nuo 1990-jų metų pradžios bu
vo gana sudėtingi. Buvo jaučia
mas lenkų noras išnaudoti sun
kią Lietuvos padėtį savo tiks
lams: vienašališkai įsteigti ge
neralinį konsulatą Vilniuje, 
kaip konsulinę Lenkijos įstai
gą Sovietų Sąjungos teritori
joje, įgyvendinti Vilniaus kraš
to autonomiją, duoti Lietu
vos. lenkams dvigubą piliety
bę, įsteigti lenkų universite
tą ir pan.

Lietuvos vyriausybė šiuos 
mėginimus atmetė, siekdama 
betarpiškų santykių užmez
gimo ir su tuo susijusio vals
tybinio pripažinimo.

Lenkija, pati patirdama 
Maskvos spaudimą, neskubė
jo pripažinti Lietuvos nepri
klausomybės ir vengė oficialių 
santykių, nors kai kurių pos
linkių ir buvo. Kontaktai su
aktyvėjo po tragiškų 1991 m. 
sausio 13-tos įvykių. Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriui 

darbais”. Vienuolyno vyresnioji 
sės. Benedikta dėkojo arkivys
kupui už kvietimą į Lietuvą bei 
šiltą priėmimą.

Marijos Dangun Ėmimo sese
rų kongregaciją 1939 m. Pran
cūzijoje įsteigė motina Mari- 
ja-Anne Eugenie Milleret. Šiuo 
metu pasaulyje yra 1,400 sese
rų, susibūrusių į 240 bendruo
menių 29 šalyse. Kongregacijos 
seserys darbuojasi švietimo ir 
auklėjimo srityse.

Naujo vienuolyno patalpose 
gyvens 2 amžinųjų įžadų sese
rys, 2 postulantės ir 3 kandida
tės.

Popiežiškojo Grigaliaus uni
versiteto profesoriaus ir Vytau
to Didžiojo universiteto garbės 
daktaro kun. Antano Liuimos, 
SJ, 85 metų amžiaus sukaktis 
paminėta Kauno Šv. Pranciš
kaus Ksavero parapijoje. Šven
tovėje su kitais kunigais Mi
šias koncelebravo vysk. Vladi
slovas Michelevičius. Po mal
dų vyko minėjimas. Istorijos 
mokslų daktarė A. Vasiliaus
kienė supažindino su kunigo 
studijomis Lietuvoje ir užsie
nyje, pabrėždama jo darbštumą 
ir atkaklumą. Pasak kalbėto
jos, bene svarbiausias kun. A. 
Liuimos, SJ, nuopelnas užda
rius sovietų valdžiai 1940 m. 
Lietuvoje Katalikų mokslo aka
demiją, yra akademijos veiklos 
organizavimas užsienyje. Čia 
sukaktuvininkas subūrė lietu
vius akademikus bendram 
mokslo labui, garsinant Lie
tuvą ir jos mokslą.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”) 

buvo suteiktas prieglobstis 
Varšuvoje. Ten jis turėjo teo
retišką galimybę, esant reika
lui, formuoti vyriausybę emi
gracijoje, tačiau Lenkijos vy
riausybė tokios teisės oficia
liai nesuteikė.

Pagaliau Varšuvoje buvo 
įsteigtas Lietuvos informaci
jos biuras, per kurį, Lenkija 
siuntė humanitarinę pagalbą 
Lietuvai. Lietuvos - Lenkijos 
santykius ypač šaldė Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų lenkų 1991 
m. vasario 9 d. Lietuvos ple
biscito sabotavimas, taip pat 
gegužės 17 d. Sovietų Sąjungos 
referendumo dėl sąjunginės 
valstybės išsaugojimo parė
mimas.

Tik 1991 m. gegužės mėnesį 
Lenkija sutiko tartis dėl dvi
šalės deklaracijos draugiškų 
santykių ir kaimyninio bend
radarbiavimo, atsisakant pa
sirašyti dvišalę tautinių ma
žumų problemas reguliuojan
čią sutartį. Buvo paskirti Len
kijos atstovai Lietuvoje ir at
sisakyta interesų biurų atida
rymo.

Įvykus perversmui Sovietų 
Sąjungoje, Lenkija 1991 m. rug
pjūčio 26 d. pripažino Lietu
vą ir pasiūlė atstatyti diplo
matinius santykius. Buvo suda
rytos ekspertų grupės tarpvals
tybinei deklaracijai parengti.

Santykiai vėl komplikavosi 
po to, kai Lietuvos Aukščiau
sioji taryba paleido Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų savival
dybes už rugpjūčio perversmo 
rėmimą.

Pagaliau deklaracija
Po sunkių derybų pagaliau 

pavyko suderinti deklaracijos 
tekstą, ir 1992 m. sausio 13 d. 
buvo pasirašyta Lietuvos-Len
kijos deklaracija dėl draugiš
kų santykių ir kaimyninio bend
radarbiavimo, o kartu ir konsu
linė sutartis. Tačiau ir toliau 
Lietuvos ir Lenkijos santykius 
sunkino jų iš Lenkijos pusės 
pynimas su Lietuvos lenkų rei
kalavimais. Lenkijos valdžia 
naudojo Lietuvos lenkus kaip 
raktą santykiams su Lietuva 
reguliuoti. Dėl to jie įgavo la
bai specifinį pobūdį.

Lenkijos spaudoje vyravo 
emocingi straipsniai, prista
tantys lietuvių tautą kaip be
veik be išimties antilenkiškai 
nusiteikusią, lenkų Lietuvoje 
skriaudėją. Tokia nepalanki 
atmosfera lenkų spaudoje bu
vo sudėtinė dalis vykstančių 
derybų dėl tarpvalstybinės 
sutarties.

1992 m. gegužės mėn. kreden
cialus įteikė Lenkijos amba
sadorius Lietuvoje Jan’as Vi- 
dacki’s, o liepos mėn. - Lietu
vos ambasadorius Lenkijoje 
Dainius Junevičius.

Įvairios sutartys
Nors išoriškai Lietuvos ir 

Lenkijos santykiai atrodė slo
gūs dėl nuolatinių lenkų spau
dos išpuolių prieš Lietuvos po

Dr. BRONIUS MAKAUSKAS (dešinėje), Lenkijos lietuviu bendruo
menės tarybos pirmininkas, kalbėjęs Vasario 16 minėjime Kanados 
Anapilio salėje, sveikinasi su ten dalyvavusiu buvusiu Lietuvos prem
jeru ALEKSANDRU ABIŠALA Nuotr. S. Kazlauskienės

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

litiką lenkų tautinės mažumos 
atžvilgiu, iš tikro Lenkija bu
vo patenkinta savo tautiečių 
Lietuvoje vis stiprėjančia po- 
cizija. Todėl buvo mezgami to
limesni ryšiai ir buvo pasira
šyta keliolika sutarčių - susi
siekimo, prekybos, ekonomi
nio bendradarbiavimo, kultū
ros bei švietimo srityse. Len
kija geriau gebėjo tenkinti sa
vo kultūrinius poreikius Lietu
voje, stiprindama ten savo 
spaudos ir televizijos įtaką, 
kai Lietuva ribojosi tradici
niu valdininkų lankymu.

1992 m. pabaigoje buvo pasi
rašytos svarios sutartys dėl 
susisiekimo geležinkeliu tarp 
Šeštokų ir Trakiškių (Lenki
jos pusėje) bei tarpvyriausy
binė sutartis dėl sienos per
ėjimo punktų. Pasirašytas pro
tokolas dėl muitinių bendra
darbiavimo. Pastaroji sritis, 
beje, iki šiol nėra tinkamai 
sutvarkyta ir kelia didelį ke
leivių nepasitenkinimą.

Svarbiausiais tarpvalstybi
nės sutarties projektais buvo 
pasikeista tik po to, kai Lietu
vos AT paskelbė rinkimus į Vil
niaus ir Šalčininkų rajonų ta
rybas. Lietuva Lenkijos pro
jektą gavo 1993 m. sausio mėn. 
Derybos dėl sutarties buvo ne
lengvos. Jos užsitęsė metus lai
ko. Lietuva siekė, tarp kitų 
reikšmingų klausimų, 1920 m. 
Lenkijos agresijos prieš Lie
tuvą ir jos trečdalio teritori
jos su Vilniumi okupavimo įver
tinimą, tautinių mažumų tei
sių apibrėžimą pagal tarptau
tinius standartus, o ne kaip 
norėjo lenkai, enumeratyviai 
jas detalizuojant. Buvo siekia
ma, kad nustatant tautinių ma
žumų teises, nebūtų sudarytos 
sąlygos Rytų Lietuvos izoliaci
jai, nebūtų pažeistos kitų Ry
tų Lietuvos gyventojų - lietu
vių, gudų ir kt. teisės.

Kairiesiems laimėjus
Derybos dėl sutarties su Len

kija įgijo naujų bruožų ir tem
pų kairiesiems laimėjus rinki
mus Lietuvoje. Buvo pakeista 
Lietuvos derybų delegacijos 
sudėtis ir užslaptinta jų eiga. 
Aukšti Lietuvos pareigūnai 
(premjeras A. Šleževičius, sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas), 
viešėdami 1993 m. pabaigoje 
Varšuvoje, įsipareigojo pa
spartinti sutarties suderi
nimą. Tuo reikalu pas prezi
dentą Algirdą Brazauską apsi
lankė Lenkijos prezidento 
atstovas A. Zakrzewski’s.

Lenkijai rūpėjo kuo skubiau 
pasirašyti sutartį su Lietuva, 
nes jinai buvo viena iš sąly
gų Lenkijos įjungimui į Euro
pos Sąjungą. Be to, lenkai pui
kiai išnaudojo kosmopoliti
nės orientacijos Lietuvoje 
prie valdžios vairo atsiradimą.

Lietuvos vyriausybė, dėl 
partinio ir žadamos Lenkijos 
paramos Lietuvos įjungimui į

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
ANTANO GURECKO
25 metų mirties sukaktis 

1995 m. kovo 23 d.
Pagerbdami jo mirties sukaktį, prašome Aukš
čiausiąjį suteikti jam amžiną ramybę. Maloniai 
prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasi
melsti už a.a. Antano vėlę -

Nuliūdę-
žmona Tonia,
sūnūs-Audrius, Aidis, Saulius, 
duktė Vida

AfA 
DANUTEI REGINIENEI

mirus,
jos vyrą MYKOLĄ, seserį Lietuvoje ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiu -

J. Dragūnienė

AfA 
DANUTEI REGINIENEI 

mirus,
jos vyrui MYKOLUI reiškiu nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdžiu -

A. Žilėnas

AfA 
ONAI GENAUTIENEI

mirus,
dukrai NIJOLEI MARIJOŠIENEI, jos šeimai bei 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Lialė ir Kazys Laurušaičiai

AfA
ONAI GENAUTIENEI

; . mirus,
’j '

dukrai NIJOLEI MARIJOŠIENEI, “Paramos” raštinės 
vedėjai, sūnui JUOZUI GENAUČIUI ir jų šeimoms 
bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Lietuvių kredito kooperatyvo "Parama” 

valdyba ir bendradarbiai

PADĖKA
AfA 

BRONIUI GIRČIUI
staiga mirus vasario 3 d., nuoširdžiai dėkojame 
Prisikėlimo parapijos kunigams ir kun. J. Staškui 
už maldas koplyčioje, atnašautas Mišias ir apeigas 
kapinėse.

Padėka karsto nešėjams ir solistei už giedo
jimą per Mišias. Dėkojam atsilankiusiems laidotu
vių namuose, dalyvavusiems Mišiose ir kapinėse, 
už gražias gėles, užprašytas Mišias, aukas Lietu
vos alkaniems ir “Tėviškės žiburiams”, taip pat 
šeimininkei už paruoštus pietus.

Dėkingos-
žmona Aldona
duktė Dalia su šeima

AfA 
DANUTEI REGINIENEI

mirus,
jos vyrą MYKOLĄ ir seseris MARYTĘ, STASĘ,

VERONIKĄ bei visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime-

J. S. Andruliai A. 1. Pūkai

1. Baltakienė ir sūnūs B. V. Saulėnai

L. Juzukonienė B. J. Sriubiškiai

P. L. Murauskai 1. Vadauskienė

R. Murauskas V. Vadauskas

V. P. Melnykai B. D. Vaidila

B. Lunas M. G. Valaičiai



Vasario šešioliktoji sostinėje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šais, pavasarišku paukščio či
renimu, žydėte žydinčiomis gė
lėmis ant daugelio kapų, vy
riausybės padėtomis rytą. 
Kaip daug jų ant J. Basanavi
čiaus kapo! Antkapyje iškal
tas įrašas nepaliaujamai kvie
tė, kviečia: “Triūskimės bro
liai! Iš tos sėklos, kurią Lie
tuvoje išbarstysime, išaugs 
gražūs vaisiai. Kada jau mes 
į dulkes pavirsime, jei lietu
vių kalba bus tvirta, Lietuvos 
dvasia atsikvošės, tąsyk mums 
ir kapuose bus lengviau”.

Gėlės, žvakės
Padėta gėlių. Dega žvakutės 

ant B. Sruogos, Štuthofo kali
nio kapo, visa pilnatve išsi
skleidusi rožė ant V. Mykolai
čio-Putino kapo. O ant Nežino
mo kareivio kapo, anot vieno 
lankytojo, besiglaudžiančio 
prie M. K. Čiurlionio kojūga
lio, gėlių, žvakių, krepšelių... 
Kuklaus cementinio pamink
lėlio nė nematyti - apjuostas 
Danijos karalystės vainiko su 
amarilėm, baltom lelijom, rau
donais gvazdikais. Ant plataus 
kaspino aukso raidėmis įspaus
ta “Danmark”, kiek aukštėliau 
taip pat auksu įspausta karū
na. (Šiomis dienomis Lietuvo
je viešėjo Danijos kariuome
nės vadas generolas J. Lyngas 
su kariškių delegacija). Aplan
kytas, papuoštas netoliese 
esantis V. Landsbergio sene
lio, Gabrieliaus Landsbergio- 
Žemkalnio, kapas.

Vakare Dramos teatre pasi
rodė ansambliai. L. Ritvo re
žisuotame renginyje dalyvavo 
“Kupole”, “Vaiva”, “Neris”, 
“Voruta”, “Sietuva”, “Vingis”. 
Po ansamblių vakaro čia pat, 
Gedimino kalno papėdėje, ai
dėjo saliutas.

Prezidento žodis
Valstybinis šventės minėji

mas įvyko vasario 15 d. Operos 
ir baleto teatre. Čia kalbėjo 
prezidentas A. Brazauskas, kon
certe skambėjo Maironio eilės,

Į 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 (vairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

Many years have gone by. Friends 
and relatives are expecting you.
Have they changed? Will you 
recognize them? Anticipation. 
Excitement. Welcome on Board.
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We have 7 weekly flights to Lithuania.
Lufthansa has daily flights from Canada 
to Frankfurt. And from there, convenient 
nonstop connections to Vilnius, 7 times 
per week. So if you cannot wait to get 
there, check with Lufthansa, Europe’s 
leading atrllne.Call your travel agent 
or 1-800-563-5954 (in Toronto 368-4777).

Lufthansa
i.n as 

jo dainos, visuomet jaudinan
čios, nesenstančios. Preziden
to kreipinys: “Mieli, brangūs 
Lietuvos žmonės”. Toliau ap
žvelgiama valstybės, visuome
nės gyvenimo kelias per 77-rius 
metus, apibūdinama Vasario 
16-sios dienos, nepriklauso
mybės akto reikšmė, paklau
siama, “kokie mes dabar?”, 
baigiama valstybės tikslų nu
sakymu.

Apie Vasario 16-osios pras
mę: “Tai apmąstymų, susikau
pimo diena, kai prisimename 
svarbiausius savo istorijos 
įvykius, valstybės veikėjus, 
visus kritusius už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę”.

Nepriklausomybės akto reikš
mę iškėlė P. Klimo žodžiais, 
pavadindamas juos pranašys
te: “Laikas patvirtino Petro 
Klimo pranašystę: tai yra 
galutinas Lietuvos žodis, ku
ris jau nebegali būti atšauk
tas”. Akto dvasia lydėjo “mū
sų žmones į tremtį, kalėjimus 
ir lagerius (...) ji lydėjo mūsų 
brolius ir seses išeivijoje”.

Sustojęs prie dabarties, klau
sė: “Ar visados išsaugojame 
deramą nacionalinį orumą, ar 
neįžeidžiame savo tautos, ar 
nepakenkiame savo šalies 
prestižui?” Baigė pabrėžda
mas būtinybę ugdyti demokra
tinį mąstymą, ugdyti žmogų - 
kūrybingą, laisvą, mokantį gy
venti šeimoje, valstybėje. Pas
kutinis prezidento sakinys: “O 
istorija tebūna mūsų bendra
žygė kelyje į klestinčią demok
ratinę valstybę, kokios troš
ko mūsų tėvai, kokios norime 
mes, kokia turi būti mūsų vai
kų tėvynė”.

Per Mišias, kaip minėta, gie
dojo jungtinis choras. Pirmo
sios giesmės pirmieji žodžiai 
“Apsaugok, Aukščiausias...” 
skambėjo kaip nuoširdžiausias 
maldavimas, karščiausias troš
kimas, prašymas. Kaip susisie
jo jie su pamokslo mintim: 
“Viešpatie, nepalik mūsų vie
nų sunkiame mūsų kelyje”.

Kauno pilis (1995 m. sausis) Nuotr. Reginos Stočkutės-Pearce

Lietuva ir Lenkija - draugai ir priešai
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Europos Sąjungą, padarė nuo
laidų ir 1994 m. sausio mėn. 
sutartis buvo suderinta. Ją, 
kaip draugiškų santykių ir ge
ro kaimyninio bendradarbia- 
vimos sutartį, abiejų valstybių 
prezidentai pasirašė Vilniu
je 1994 m. balandžio 26 d.

Sutartyje buvo išleista pa
straipa apie 1920 m. Lenkijos 
prieš Lietuvą agresijos įverti
nimą, užtat visiškai nelauktai 
atsirado preambulėje frazė 
apie “... galimybę abiem tau
tom vertinti bendrą abiejų 
valstybių istoriją skirtingai!” 
Ši formulė vargu ar prisidės 
prie mūsų santykių modernaus 
plėtojimo, ypač istorinio auk
lėjimo srityje.

Teigiamas reiškinys
Būdingi yra ir sutarties 13- 

15 paragrafai, labiau atspin
dintys lenkų interesus Lietu
voje, negu Lietuvos galimybes 
savo tautiečių atžvilgiu Len
kijoje. Galima teigti, jog iš 
Lietuvos pusės nebuvo rimčiau 
įvertintas asimetrijos princi
pas, kuris galėjo geriau pasi
tarnauti Lietuvos, kaip silp
nesnės sandėrio pusės, inte- 
resahis apdrausti.

Be abejonės, sutartimi pa
siektas santykių suregulia
vimas, po ilgų dėl Vilniaus 
krašto konflikto metų su Len
kija, yra teigiamas reiškinys. 
Sutarties visuma atspindi šiuo
laikinę Lietuvos diplomatijos 
ir valstybės būklę, kuri ir gry
na akimi matosi - yra sunki.

Lenkijos lietuviai, kurių pri
skaičiuojame iki 30,000, vien 
Suvalkų krašte 12,000, su vilti
mi žvelgia į atbundančią vals
tybiniam gyvenimui Lietuvos 
pusę. Mes, tiesa, turime savų 

rūpesčių, kurių dar supratimą 
menkai jaučia “oficialioji” 
Lietuva, todėl mes juos turi
me įveikti geriau suderinda
mi savo siekius su gyvenamos 
valstybės interesais. Tarp
valstybinė Lietuvos ir Lenki
jos sutartis vienareikšmiškai 
reguliuoja mūsų sienų, taigi 
ir mūsų etninio lietuviško kraš
to gabalėlio statusą. Mus įri- 
kiuoja į Lenkijos piliečių gre
tas, o apie Seinų-Punsko kraš
tą nuo šiol mes galėsime kal
bėti kaip apie buvusios Lietu
vos etninį pakraštį.

Iš to fakto plaukia mūsų 
bendruomenei nauji išmėgini
mai, uždaviniai ir pareigos. 
Savo teises bandysime ap
drausti valstybės įstatymų rė
muose ir, kiek Lietuva bus su
interesuota, sutartimi numa
tytais būdais.

Ir toliau reikia budėti
Beje, Lenkija dar neturi to

kių mechanizmų, kaip tautinių 
mažumų įstatymas, todėl esa
me palikti žemos valstybinės 
administracijos grandies pa
reigūnų valiai. Dėl savo kalbi
nių, kultūrinių ir religinių tei
sių vis dar prisieina rungtis ir 
įrodinėti savo ištvermę bei pa
siryžimą. Džiaugiamės, kad ta
me darbe mums mielai talkina, 
be išimties, tautinė lietuvių 
išeivijos spauda ir organizaci
jos, bei vis dažniau ir drąsiau 
mūsų reikalais prabyla valsty
biškai orientuota Lietuvos 
spauda. Šitai nevisuomet pa
sakytina apie Lietuvos atitin
kamų ministerijų pareigūnus. 
Tai skaudi, tikėkime laikina, 
tikrovė.

Lietuvos ir Lenkijos ekono
miniai ryšiai dar nėra patenki
nami. Lenkijos importo-eks
porto sąrangoje Lietuva su
daro vos nepilnus 2%. Lietuvai 
Lenkija yra penktasis partne
ris, bet taipogi su žemais eko
nominiais rodikliais. Čia dar 
yra neišnaudotų galimybių ir, 
tikėkime, abipusės naudos per
spektyva.

Kritikuojame iš geros valios
Kai kritišku žvilgsniu ver

tiname mūsų tarpvalstybinius 
santykius ir išsakome vieną 
kitą kartą žodį Lietuvos at- 
žilgiu, tai daugiau iš rūpes
čio ir meilės bei gera inten
cija - atkreipti dėmesį, sudo

minti ar paskatinti. Labai aukš
tai vertiname kiekvieną gerą 
poslinkį iš Lietuvos pusės. Jie 
yra mūsų atspara ir pasididžia
vimas.

Taigi džiaugiamės Lietuvos 
konsulato įsteigimu Seinuo

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius 
gavėjui (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 .......................
AMER. DOL.

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

Patarnavimas 4% arba 3%.......
Pristatymas į rankas................ ......  12.00 ................ $15.00
Iš viso: .......................................... S ................... 00 $ ....................00

Siuntėjas:............................................ Gavėjas

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

se, dargi reziduojančiu mūsų 
dainiaus • ir vyskupo Antano 
Baranausko rūmuose. Smagu 
čia matyti besidarbuojantį 
konsulą Vidmantą Povilio- 
nį su žmona Veronika, labai 
gerai suprantančius mūsų po
reikius ir lietuvių-lenkų san
tykių derinimo misiją mūsų 
krašte.

Lietuvos vyskupai paskyrė 
darbui su Punsko parapijos 
lietuviais kun. Virginijų Vep- 
rauską, o kultūros ministerija - 
gabų, jauną chorvedį Vytautą 
Pečiulį, kuris Punsko Lietuvių 
kultūros namuose yra mums 
tikras turtas.

Trūksta lietuvių kunigų
Beje, po gražių pažadų vėl 

siaurėja lietuvių teisės Sei
nų, Smalėnų parapijose. Sei
nai liko be pastovaus lietuvio 
kunigo, o Žagariuose išnyko 
(dėl kunigų stokos) lietuviš
kos pamaldos. Vėl kreipiame 
žvilgsnį į Lietuvos vyskupus 
- gal nepagailės mums vieno 
kunigo tautiečio darbui su Sei
nų parapijos lietuviais.

Viliamės, kad Lietuva pa
dės mums įsteigti lietuvišką 
mokyklą Seinuose, kai iš savo 
valdžių jau kelinti metai vis 
nesulaukiame tam pritarimo.

Viliamės, kad pavyks mums 
įtikinti Lenkijos Vidaus rei
kalų ministeriją, kad neskir
tų į Punską Pasienio apsaugos 
dalinio, kurio apgyvendinimas 
čia veiktų tautinius santykius 
priešinga Lietuvos-Lenkijos 
sutarčiai dvasia, o mums reikš
tų greitą nutautinimą.

Viliamės išlikti
Esu optimistas. Turime dar 

nemažai jėgų ir atsparumo. 
Tikiu, kad tarpvalstybiniai 
Lietuvos ir Lenkijos santykiai 
gerės, kai Lietuvoje augs vals
tybės ir tautos galių plėtimas. 
Taigi viliamės išlikti gyvi kal
bai, kultūrai. Tai vertybės, ku
rias saugojame prigimtinės tei
sės pagrindu. Norime būti nau
dingi gerų, lygiaverčių Lietu
vos ir Lenkijos santykių ug
dyme.

Būsime dėkingi visiems, ku
rie ta linkme mūsų žingsnius 
lydės ir rems, kaip be palio
vos tai darė ligšiol mūsų tau
tiečiai užsieniuose.

Red. pastaba. Šis straipsnis 
yra autoriaus kalba, pasakyta 
Vasario 16 minėjime 1995 m. 
vasario 19 d. Kanados Anapily
je. Jos klausėsi apie 800 tau
tiečių. Kalbėtojas yra istori
kas ir Lenkijos lietuvių bend
ruomenės tarybos pirmininkas.
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Kovotojo žodžių pasiklausius 
Pasižymėjęs kovotojas praeityje Petras Cidzikas tebekovoja ir dabar, 
ypač ten, kur atsiranda reikalas - Gudijoje, Mažojoje Lietuvoje, 

pačioje Lietuvoje. Kadaise jis nešė kryžių Maskvos gatvėmis

J. ŠTRIMAITIENĖ, 
Marijampolės rajonas

1995 m. vasario 12 d. popietę 
nemaža Kazlų Rūdos pagrindi
nės mokyklos salė vos sutal
pino norinčius pasiklausyti 
Petro Cidziko pranešimo tema 
“Maldos reikšmė Lietuvos li
kimui”.

Susitikimą su šiuo garbingu, 
įdomiu, daug patyrusiu ir iš
kentėjusių žmogumi rengė mū
sų parapijos klebonas T. Va- 
llianas kartu su krikščionių 
demokratų partija (kuopos 
pirmininkas C. Čibirka). Tie
są sakant, tai nebuvo prane
šimas, kuriuos esame įpratę 
girdėti iš atvykstančių seimo 
narių ar kitų kalbėtojų lūpų. 
Visa tai, ką išgirdome, sunku 
nusakyti žodžiais, nes tame 
nuoširdaus bendravimo su 
įdėmiais klausytojais sraute 
mes pajutome neįkainuoja
mos vertės Petro Cidziko vi
dinę šilumą, pasakojant apie 
jo patirtą dvasinę kančią ba
davimų metu, Vilties žygio, ne
šant kryžių į Maskvą laikotar
piu, Pelesos koplyčios Gudi
jos lietuviams statymo įspū
džius ir kt.

Mes supratome ir stebėjo
mės, kokio didelio ryžto, tvir
tos valios ir pasiaukojimo rei
kėjo žmogui tuo pasiruošia- 
muoju veiklai laikotarpiu 
(pasninkai, badavimas, gulėji
mas kryžium), kad galėtų at
likti šią šventą misiją - išaukš
tinti Lietuvos dvasios tvirtybę, 
išreikšti tolimesnių tautos 
laisvės siekių, mūsų laimėji
mų įtvirtinimą.

Buvo priminta, kad ir dabar 
turime kelti Mažosios Lietu
vos (ten gyvenančių lietuvių)

Vaidotas Jonynas, m.b.a„ c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius 

Telefonai - 416 864-2734 
1 800 387-1883 (toll free)

• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie 

“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nebūna įjungti apyvarton. Ka
nados pinigų gamykla dingu
sioms centams pakeisti kas
met nukala apie 700 milijonų 
naujų. Liūdniausia, kad vie
no naujo cento nukalimas da
bar kainuoja beveik pusant
ro cento - daugiau negu tik
roji cento vertė. Tad vyriau
sybė jau yra įsakiusi Kanados 
monetų kalyklai cento varį pa
keisti pigesnio metalo mišiniu.

Kanados parlamentas priėmė 
įstatymą “C-44”, nukreiptą 
prieš didžiuosius kriminali
nius nusikaltėlius, kurie čia 
atvyksta vaidindami politinius 
pabėgėlius. Imigracijos minis- 
teris S. Marchis betgi pabrė
žė, kad tokių nusikaltėlių nė
ra daug tikrųjų politinių at- 
bėgėlių eilėse, bet jų padaro
ma žala tikrai didelė. Dabar 
sprendimą dėl surastų krimi
nalinių nusikaltėlių malonės 
prašymo padarys pats imigra
cijos ministeris S. Marchis. 
Jo sprendimo nebus galima 
apeliuoti Kanados teismuose.

Naujasis “C-44” įstatymas 
neleis rimtą nusikaltimą Ka
nadoje ar kitur padariusiam 
ateiviui pasiskelbti politiniu 
atbėgėliu ir tokiu būdu sustab
dai ištrėmimą iš Kanados. 
Kriminaliniai nusikaltėliai, 
laukiantys ištrėmimo kalėji
muose, iš jų nė vienai dienai 
nebus išleisti niekur be spe
cialaus palydovo. Taip norima 
sustabdyti dažną ištremiamų 
nusikaltėlių pabėgimą bei jų 
pasislėpimą kitose Kanados 
vietovėse pas savo sėbrus. Val
džios atstovams dabar bus leis
ta suklastotus imigracijos do
kumentus išimti iš sulaikytų 
tarptautinio pašto siuntų. Jie 
taipgi galės suimti atbėgelius, 
kai jie net keliomis skirtingo
mis pavardėmis pasiprašo po
litinės globos Kanadoje, norė

dvasią, žadinti tautiškumą - 
mūsų parama jiems neabejoti
nai reikalinga. Savo įtikina
mais žodžiais Petras Cidzikas 
pabrėžė, kad, gerai žinodami 
į mūsų sąžinę ir prigimtį įra
šytuosius 10 Dievo įsakymų, 
juos užmirštame, apeiname, 
pasiteisiname.

— Kodėl nesusimąstomą, kur 
eina tauta, nevykdydama 10 
Dievo įsakymų? - klausė tiek 
daug iškentėjęs Petras Cidzi
kas, atkreipdamas dėmesį į 
žmogaus bendravimą su malda.

“Iš tiesų kur?” - turbūt mąs
tėme visi, esantys salėje, ypač 
vyresnio amžiaus žmonės, gre
ta savęs beveik nematydami 
jaunimo. Kokia tad bus mūsų 
tautos ateitis?

Nors iš Petro Cidziko buvo 
tyčiojamasi, kai jis 1990 m. 
rugsėjo 12 d. po sunkiu medžio 
kryžiumi žengė Maskvos gatvė
mis ir prospektais, jo kančia, 
mistinė auka nebuvo bepras
mė: jis, kaip dvasios milžinas, 
mistinių aktų forma kovojo ir 
kitus vedė į Lietuvos nepri
klausomybės įtvirtinimą.

Išgirsti visa tai iš gyvų lūpų - 
tai ne tas pat, kas paskaityti 
straipsnį žurnale ar pažvelgti 
į kančios iškamuotą veidą to 
meto leidinių nuotraukose - 
iš renginio išsinešėme norą 
būti geresniais, dvasinges
niais, o mūsų parapijos kle
bonas T. Vallianas pažadėjo 
stengtis, kad palaikytume glau
desnius ryšius su Mažosios 
Lietuvos krašto lietuviais, 
geriau vykdytume katalikišką
sias priedermes.

Renginio metu giedojo Kaz
lų Rūdos pagrindinės mokyk
los mergaičių ansamblis “Vil
tis” (vadovė mokyt. L. Vituky- 
nienė).

dami užsitikrinti jos gavimą.

Sunkiais kriminaliniais nu
sikaltimais atbėgėliams bus 
laikomi apiplėšimai, seksiniai 
užpuolimai ir žmogžudystės 
bei kiti įstatymų pažeidimai, 
kai už juos gresia dešimt ar 
daugiau metų kalėjimo. Kana
dos imigracijos ir atbėgėliu 
tarybos atstovai kritiškai su
tiko iš didžiųjų nusikaltėlių 
atimama apeliacijos teisę. 
Esą tokiu atveju tarp tikrų 
politinių atbėgėliu pasislė
pę kriminaliniai nusikaltė
liai gali pasidaryti dar pavo
jingesni kanadiečiams.

Reformų partijos atstovas 
Art Hanger betgi buvo kitokios 
nuomonės. Jam atrodo, kad 
naujasis “C-44” įstatymas yra 
per švelnus tarp atbėgėliu pa
sislėpusiems ir juos vaidinan
tiems kriminaliniams nusikal
tėliams, įvykdantiems vis dau
giau žmogžudysčių. V.Kst.

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, - 

Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954
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TEISUOLIŲ MEDALIAI
Vasario 15 d. Tova Herzl, Iz

raelio įgaliotoji nepaprastoji 
ambasadorė Baltijos valstybėse, 
Vilniaus “Draugystės” viešbu
tyje suteikė Pasaulio teisuolių 
vardus ir įteikė “Yad Vashem” 
instituto medalius dvidešimt 
vienam Lietuvos piliečiui. Me
daliais už žydų gelbėjimą II D. 
karo metais buvo pagerbti: Pau
lina Aleksandravičienė, Anta
nas ir Agota Balčikoniai, Bro
nius Cliusaitis, Antanas ir Sta
sė Mikalauskai, kun. Vladas Po
žėla, Algimantas ir Zenonas Ra- 
kevičiai, Vladas ir Uršulė Šle- 
ževičiai, Jozefas, Stefanija, Sta
nislavas ir Otekas Ševel, Myko
las, Simonas, Ona ir Juozapas 
Talačkos, Adomas ir Stasys Ži- 
levičiai. Taip žydų gelbėtojus 
pagerbia “Yad Vashem” institu
tas. Kandidatus Pasaulio teisuo
lio vardui ir medaliui turi pa
siūlyti išgelbėtieji žydai. Tokį 
lietuvių pagerbimą okupuoton 
Lietuvon Sovietų Sąjunga įsi
leido tik 1966 m. Šiemetinia
me apdovanotojų sąraše buvo ir 
dabartinio Lietuvos premjero 
Adolfo Sleževičiaus tėvai Vla
das ir Uršulė. Tėvas jau yra mi
ręs. Tad abiejų medalius pri
ėmė motina Uršulė Šleževičie
nė. Ypatingo dėmesio susilau
kė dabartinis Kužių klebonas 
kun. Vladas Požėla. Apdovano
jimai už žydų gelbėjimą Šiau
liuose jam buvo paskirti jau 
1980 m., o juos atsiimti tega
lėjo dabar.

ANGLIAKASYS VORKUTOJE
Išsamių informacijų apie kun. 

V Požėlą, gelbėjusį ne tik žy
dus, bet ir kitus kalinius, “Lie
tuvos aido” skaitytojams patei
kia Leonas Peleckis-Kaktavi- 
čius savo straipsnyje “Pasau
lio teisuolis gyvena Kužiuose”. 
Pirmaisiais sovietinės okupa
cijos metais jis dirbo vikaru 
Šv. Jurgio šventovėje Šiauliuo
se. Vokiečių okupacijos laiko
tarpyje kun. V. Požėla gelbėjo 
žydus, padėdavo kaliniams, ne
paisydamas jų tautybės. Sovie
tiniai saugumiečiai jį suėmė 
1946 m. rugpjūčio 20 d., kai jis 
jau buvo klebonas Meškuičiuo
se. Sovietai norėjo, kad jis dirb
tų jiems, išdavinėtų už Lietuvos 
laisvę kovojančius partizanus. 
Atmetęs tokį išdaviko vaidme
nį, kun. V. Požėla porą metų bu
vo kalinamas ir tardomas Kau
no bei Vilniaus kalėjimuose. 
Ten jam teko matyti tardymuo
se žiauriai sumuštą Telšių vysk. 
Praną Ramanauską (1893-1959), 
ištremtą Sibiran, bet numirti 
grįžusį Lietuvon. Jis pats buvo 
apšauktas Gestapo agentu ir iš
siųstas Vorkuton kasti anglies 
iki 1954 m. vasaros. Iš tikrųjų 
Gestapo agentu jis buvo pa
skelbtas tik keršto tikslu — 
dėl atsisakymo išdavinėti so
vietams Lietuvos partizanus. 
Gelbėdamas žydus ir dirbda
mas kapelionu vokiečių kalė
jime, kun. V. Požėla ateidavo 
su paslėpta duona sutanos ki
šenėse. Mirti pasmerktiems ka
liniams jis netgi padėjo pabėg
ti slapta atneštu geležį pjau
nančiu pjūkleliu. Kun. V. Požė
los net dvidešimt šešerius me
tus ieškojo tada sėkmingai pa
bėgęs ir Izraelin atvykęs Ben
jaminas Fuksis, žydų kilmės gy
ventojas Kelmėje. Vienoje ka

Telefonas (416) 604-2538

Mūsų atstovė Montrealyje
Jessie Leluch priima siuntinius į Lietuvą
2306A Rosemond Blvd., Montreal

dėl sąlygų skambinkite Tel.: (514) 272-8050
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą 

SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ 
persiuntimą Jūsą giminėms ir draugams

Persiuntimas laivu: V) 
O 
Z

lėjimo kameroje kun. V. Požė
la rado išblyškusią mergaičiu
kę ir ją išsinešė iš kalėjimo, 
vokiškai šaukdamas, kad ji pa
vojinga, nes serga šiltine. Da
bar ta jo išgelbėtoji mergaičiu
kė yra Lietuvos dramos teatro 
rež. Reginos Steponavičiūtės 
motina.

NEDAUG, BET DAUGIAUSIA
Lietuvoje žydų gelbėtojus 

registruoja specialus jų įamži
nimo centras prie Vilniuje 
įsteigto Lietuvos žydų muzie
jaus. Ovidijus Lukošius, kitas 
“Lietuvos aido” atstovas, rem
damasis muziejaus vadovo Mi
chailo Erenburgo duomenimis, 
toje pačioje šio dienraščio va
sario 15 d. laidoje rašo: “Lie
tuvoje šiuo metu Pasaulio tei
suolių vardas suteiktas jau 160, 
o Europoje apie 6.000 žmonių. 
O iš visų buvusios Sovietų Są
jungos valstybių Lietuvoje Pa
saulio teisuolių gyvena dau
giausia”. Šias mintis žurnalis
tas O. Lukošius papildo muzie
jaus vadovo M. Erenburgo pra
nešimu: “Mūsų centre užfiksuo
ta apie 2.000 Lietuvos piliečių, 
kuriems galėtų būti suteikti 
garbingi ‘Yad Vashem’ institu
to apdovanojimai. Tačiau žydus 
gelbėjusių žmonių turėtų būti 
apie du kartus daugiau, bet kai 
kurie jų žuvo tremtyje, emigra
vo arba lig šiol nenori prisipa
žinti gelbėję žydus. Tokie žmo
nės dažniausiai teigia nemaną, 
jog yra nusipelnę apdovanoji
mų, nes elgėsi taip, kaip liepė 
žmogiškumas”.

KAUNO KREMATORIUMAS
Šiandien turbūt nedaug kas 

težino, kad vienintelis krema
toriumas Lietuvoje yra tik Kau
no medicinos akademijos rūmų 
rūsyje. Apie jį duomenų patei
kia Aurelijos Liauškienės pa
sikalbėjimas su akademijos 
prorektoriumi ir žmogaus ana
tomijos katedros vedėju prof, 
dr. Rimvydu Stropumi, paskelb
tas vasario 10 d. “Lietuvos ai
de”. Tas vienintelis kremato
riumas — anatomijos katedros 
įsteigėjo prof. dr. Jurgio Ži
linsko (1885-1957) palikimas. 
Jame pirmą kartą 1936 m. ba
landžio 7 d. buvo sudeginti nu
skendusio medicinos, penkta
kursio studento Leono Šulčiaus 
palaikai. Urna su jo pelenais 
dabar laikoma Kauno medici
nos akademijai priklausančia
me Anatomijos muziejuje. Ten 
taipgi yra ir daugiau urnų su 
pelenais — pik. Itn. Igno Ka
zimiero Pašilio (1897-1941), Za
rasų miesto ir apskrities ko
mendanto, nužudyto besitrau
kiančių sovietų, socialistų žur
nalisto Mykolo Januškevičiaus 
(1886-1942), dirbusio “Lietuvos 
žinių” redakcijoje, ir kai kurių 
kitų lietuvių. Dabar kremato
riumo krosnis užkuriama tik re
tais atvejais, kai Lietuvoje mirš
ta iš toli atvykęs užsienietis, 
kurio palaikus pasiųsti namo 
įmanoma tik pelenais urnoje. A. 
Liauškienė savo rašinyje “O 
pelenus išbarstykite ...” pri
mena, kad Kaune jau buvo pla
nuota statyti modernų krema
toriumą, Katalikų Bendrijai 
leidus deginti mirusiųjų palai
kus. Šis klausimas betgi liko 
neišspręstas, nes yra kitų svar
besnių reikalų. V. Kst.

1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas 
arba

1 kg $1.15 plius $10 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 plius $10 pristatymas

Vasario 16 gimnazijos mokiniai varto mokyklos metraštį. Iš kairės: A. VIN- 
KEVIČIUS, A. VILIMAITIS ir K. KAMINSKAS Nuotr. M. Šmitienės

Sudbury, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sud- 

burio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje ba
landžio 1, šeštadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 6 v.v., o Mišios bus 
7 v.v. Susikaupimą ves kun. Jonas 
Staškus.

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sault 

Ste. Marie apylinkės lietuviams 
bus Švč. Sakramento šventovėje 
balandžio 2, sekmadienį. Išpažin
čių bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios 
bus 3 v.p.p. Susikaupimą ves kun. 
Jonas Staškus.

Delhi, Ontario
PADĖKA

Ilgesnį laiką sunkiai man ser
gant, daug nuoširdžios užuojautos 
ir paguodos patyriau iš mielų gi
minių, bičiulių bei kaimynų.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, ma
ne lankiusiems, už gėles, sveika
tos linkėjimus laiškais bei žo
džiu. Rūpestingai vyro Juliaus 
globojama stiprėju kiekvieną 
dieną.

Su dėkingumu -
E. Strodomskienė

Calgary, Alberta
KLB KALGARIO APYLINKĖS 

valdybos pirm. dr. A. Vyšniaus
ko ir vicepirm. E. Krausienės ini
ciatyva vasario 26 d. buvo čia su
rengtas Vasario 16-tosios minėji
mas. Ankstyvą sekmadienio popie
tę gana didelis lietuvių būrys su
sirinko K. J. Dubauskų namuose. 
Įžanginį žodį tarė ilgametis lie
tuvių veikėjas K. Dubauskas. Po 
to buvo rodomos jo padarytos vaiz
dajuostės iš kelionių po Lietuvą 
ir Latviją. Vaišių metu pravesta 
loterija, skambėjo lietuviškos 
dainos. Pinigai iš loterijos nu
tarta paaukoti našlaičių namams 
Lietuvoje. Pobūvis buvo smagus 
juoba, kad jame dalyvavo ir sve
čiai iš Lietuvos. Jų tarpe buvo 
slidininkai-veteranai iš Ignali
nos, kurie atvyko į tarptautines 
žiemos sporto veteranų (cross 
country) varžybas Canmore Al
berta. Nelė Astravienė

Stayner-Wassaga Beach, Ont.
ŠIOJE APYLINKĖJE vasario 

25 d. buvo malonus lietuvių suėji
mas gimtadienio proga - Edis Hei- 
kis atšventė savo 88-tąsias meti
nes. Sukaktuvininkas čia yra išgy
venęs daugiau kaip 30 metų. Vi
siems gerai pažįstamas, ne tik kaip 
našlys, bet ir kaip nuoširdus ir 
draugiškas lietuvis. Jis dalyvau
ja visuose lietuvių renginiuose, 
minėjimuose bei šventėse. Remia 
Lietuvos našlaičių namus, sene
lių prieglaudas įvairaus maisto 
siuntiniais. Atvykusius iš Lietu
vos visada paremia pinigais. Būda
mas malonaus būdo, ir šiandien ne
stokoja draugų ir draugių. R. Step.

Los Angeles, Calif.
VASARIO 16-TOJI čia paminėta 

1995 m. vasario 19 d., praneša “TŽ” 
bendradarbis Alg. Gustaitis. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kie
me prieš pamaldas įvyko iškil
mingas vėliavų pakėlimas. Apei
gas atliko J. Daumanto kuopos šau
liai -lės. Trumpą kalbą pasakė 
kuopos vadas. Mišias aukojo ir 
reikšmingą pamokslą pasakė kun. 
Aloyzas Volskis, pabrėždamas 
lietuvių tautos praeitį, nurody
damas, kad jau VI-tame šimtme
tyje Prūsijoje gyvenę dievus gar
binę protingi vyrai Prutenis ir 
Vaidevutis. Po Mišių gausiems 
dalyviams susirinkus, pagrindinę 
kalbą pasakė iš San Francisco 
pakviestas žinomas veikėjas, spau
dos darbuotojas Vytautas Šliu
pas. Iškėlė dabartinių Lietuvos 
vadovų nuopelnus, bet nevengė 
paminėti ir daromų klaidų. Me
ninei daliai vadovavo muz. V. Ra
lys. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Kor.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i 

(Esu “Union Gas" Zy)
atstovas) 'ąBT

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Winnipeg, Manitoba
KLB WINNIPEG© APYLINKĖS 

metinis susirinkimas buvo sušauk
tas 1994 m. gruodžio 11 d. Šv. Ka
zimiero šventovės salėje. Susirin
kimui pirmininkavo E. Fedaras, 
sekretoriavo V. Rutkauskas. Po 
valdybos narių pranešimų valdy
bos pirm. J. Grabys papasakojo 
savo kelionės į Lietuvą įspūdžius.

Vasario 16 gimnazijos atstovė 
T. Timmerman pranešė, kad gavi
mui pakvitavimų dėl pajamų mo
kesčių suaukoti gimnazijai pini
gai paskutinių dvejų metų laiko
tarpiu buvo siunčiami per KLB 
krašto valdybą Toronte. Ligi šiol 
iš krašto valdybos dar jokio pa
tvirtinimo bei pakvitavimo ne
gauta.

V. Januška, ilgametis Kanados 
lietuvių fondo atstovas Manitobo- 
je, dėl pablogėjusios sveikatos 
iš atstovo pareigų pasitraukė. 
Jam buvo išreikšta padėka už ne
nuilstamą darbą. Naujos valdybos 
rinkimo metu buvo pasiūlyta pa
likti buvusią valdybą. Bet buvo 
susidariusi grupė, sutinkanti su
daryti naują valdybą, kuri rūpin
tųsi 1995 m. dalyvavimu “Folklo- 
ramoje”. Po gan gyvų diskusijų 
dalyvavimas “Folkloramoje” dėl 
susidarančių nuostolių buvo at
mestas ir į valdybą išrinkti: J. Gra
bys, E. Bugailiškis, B. Grabienė, 
E. Šarauskienė ir D. Statkūnas. 
Revizijos komisija liko ta pati: 
E. Fedaras, V. Kriščiūnas ir V. 
Rutkauskas. Po susirinkimo visi 
dalyviai buvo pavaišinti kava ir 
spurgomis. Sausio 19 d. posėdyje 
naujoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. J. Grabys, vice
pirm. E. Bugailiškis, ižd. B. Gra
bienė, Kanados lietuvių fondo at
stovė E. Šarauskienė, narys D. 
Statkūnas. Sekretm-ės pareigoms 
pakviesta V. Daubaraitė.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS, naujosios valdybos sureng
tas, įvyko 1995 m. vasario 19 d. Pra
dėtas pamaldomis Šv. Kazimiero 
šventovėje įnešant Kanados ir Lie-

EDIS HEIKIS, nuolatinis Lietuvos našlaičių bei senelių rėmėjas, sulaukęs 
88 m. amžiaus, pagerbtas gimtadienio proga 1995 m. vasario 25 d.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A j A „ LIETUVIŲ KREDITO
1 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
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.50% 
santaupas.........................3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.
.............................  2.50% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...........  6.75%
180 dienų indėlius ..........7.25%
1 m. term.indėlius ...........7.75%
2 m. term.indėlius ......... 8.00%
3 m. term.indėlius ......... 8.25%
4 m. term.indėlius ......... 8.50%
5 m. term.indėlius ......... 8.75%
RRSPirRRIF
(Variable) ........................  3.50%
1 m.ind..............................  7.75%
2 m.ind..............................  8.00%
3 m.ind..............................  8.25%
4 m.ind..............................  8.50%
5 m.ind.............................. 8.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

tuvos vėliavas. Mišias atnašavo 
ir tai dienai pritaikytą jautrų pa
mokslą pasakė prel. J. Bertašius. 
Po pamaldų, visiems sugužėjus į 
šventovės salę ir prel. J. Berta- 
šiui sukalbėjus maldą, dalyviai 
buvo pavaišinti valdybos ir tal
kininkų paruoštais užkandžiais. 
Po Lietuvos himno pirm. J. Grabys 
pristatė į minėjimą atsilankiu
sią studentų grupę iš Lietuvos, 
šiuo laiku studijuojančią Winni- 
pego universitetuose. Pranešė 
apie KLB nario mokestį, atleidi
mą nuo vizos mokesčio bendruo
menės nariams bei pakvitavimų 
už aukas gavimo eigą. Lietuviai 
studentai padainavo lietuviškų 
dainų, duetu ir solo pritariant 
gitarai bei suvaidino humoristi
nį vaidinimėlį apie kanadiečius. 
Po studentų pasirodymo buvo pa
rodytos dvi vaizdajuostės apie 
Sibire žuvusiųjų palaikų grąži
nimą į Lietuvą, čia pat juos pa-
gerbiant tylos minute ir liaudies 
ansamblio “Armonika” pasirody
mus. Minėjimas baigtas Kana
dos himnu.

JAUNIMAS IŠ LIETUVOS studi
juoja Winnipege. Žiemos metu ke
turi Lietuvos kariūnai stažavosi 
Winnipego karinėje bazėje ir Shi- 
lo didžiajame poligone. Nuo 1994 
m. gruodžio 29 d. E. Indrašiūnai- 
tė, S. Saliamonaitė, A. Skukaus- 
kaitė, A. Vaikevičiūtė, L. Bodin- 
fordas ir L. Libikas, Concord Ko
legijos ir filantropo Artur De 
Fehr globoje studijuoja Winnipe
go ir Manitobos universitetuose 
anglų kalbą ir verslą. Visi laisvai 
kalba angliškai ir Winnipege bus 
iki gegužės vidurio.

PAKRIKŠTYTA Cynthios ir Da
nieliaus Balčiūnų pirmagimė duk
relė Carleigh-Alyssa vardu.

A.a. VALTERIS ŽALYS, 68 metų 
amžiaus, mirė 1995 m. sausio 29 d. 
Saskatoone. Gimęs Lietuvoje, ilgą 
laiką gyveno Winnipego apylinkė
se. Liūdi žmona ir vaikai Saska
toone, sesuo ir broliai Winnipe
ge ir Yorkton, Sask. Palaikai su
deginti.

A.a. EMA BALBONIENĖ (Bal- 
bon) mirė 1995 m. vasario 3 d., su
laukusi 76 m. amžiaus. Gimė Lietu
voje, į Kanadą atvyko 1949 m. Pa
laidota Brookside kapinėse. Liū
di duktė, sūnus, sesuo ir daug gi
minių. EKK

Ieško darbo
Ingrena Pražarkevičienė, 24- 

rių metų, baigusi prekybos tech
nikumą, ramaus būdo, tvarkinga, 
mylinti vaikus, mokanti dar ru
sų, lenkų ir šiek tiek anglų kal
bas, galėtų dirbti lietuvių, len
kų ar rusų šeimose, prižiūrėti 
vaikus, tvarkyti butą ar slaugyti 
ligonį. Adresas: Ingrena Pražar
kevičienė, Žaibo gatvė 3-22, 232050 
Vilnius, Lithuania.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Asmenines nuo............13.50%
nekiln. turto 1 m............  9.25%

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

JA Valstybės
ALT sąjungos Los Angeles 

skyriaus narių susirinkime 1994 
m. spalio 16 d. naujai kadenci
jai perrinkta ta pati valdyba: 
pirm. dr. Povilas Švarcas, vice
pirmininkai Irena Bužėnienė , 
Juozas Raibys, ižd. Ramūnas 
Bužėnas, sekr. Rūta Šakienė. 
Pasilikti ligšiolinėse pareigo
se sutiko ir senoji revizijos ko
misija — Janina Čekanauskie- 
nė, Vincas Juodvalkis, Pranas 
Dovydaitis.

Jaunimo centro Čikagoje rei
kalai buvo aptarti metiniame 
narių susirinkime, įvykusiame 
vasario pradžioje. Tarybos 
pirm. Vaclovas Momkus pir
miausia paprašė susirinkimo 
dalyvius atsistojimu pagerb
ti neseniai mirusią ilgametę 
Jaunimo centro (JC) adminis
tratorę Salomėją Endrijonie- 
nę. Pirm. V. Momkus paneigė 
gandus, kad JC bus parduoda
mas ar panaudojamas kitiems 
reikalams. Jo pareiškimą pa
tvirtino vienuolyno vyresniojo 
pareigas Čikagoje einantis kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, kalbėjęs 
jėzuitų ordino vardu. Jis taip
gi rėmėsi turėtu pokalbiu su 
Čikagoje viešėjusiu Lietuvos 
jėzuitų provinciolu kun. Jonu 
Boruta, SJ. Esą JC pastatai ne
bus parduodami, kol jų reikės 
Čikagos lietuviams ir kol pa
starieji rems Jaunimo centrą. 
Finansinę JC būklę aptarė Jo
nas Paronis, einantis adminis
tratoriaus bei iždininko parei
gas. JC patalpos ir jų įrengi
niai sensta, bet nuostolio dar 
neatneša rėmėjų dėka. Revizi
jos komisijos atstovas Kazys 
Rožanskas patvirtino gerai ve
damas finansinės atskaitomy
bės knygas. JC įstatai reika
lauja kasmet perrinkti 4 tary
bos ir 3 revizijos komisijos na
rius. Tarybon buvo išrinkti Kos
tas Dočkus, Algirdas Čepėnas, 
Aleksas Lauraitis ir Juozas Ma- 
silionis. Revizijos komisija li
ko tos pačios sudėties — Salo
mėja Daulienė, Kazys Rožans
kas ir Antanas Velavičius. Ta
rybos pirm. V. Momkus džiau
gėsi į JC nares įsijungusia Ri
ta Šakėniene, iš Lietuvos at
vykusia prieš kelerius metus. 
Jis ragino ir kitus dabartinius 
ateivius iš Lietuvos sekti jos 
pavyzdžiu ir sustiprinti JC 
veiklą.

Australija
Vasario šešioliktosios proga 

priėmimą Australijos valdžios 
pareigūnams ir užsienio valsty
bių diplomatams savo reziden
cijoje Sidnio priemiestyje su
rengė Lietuvos garbės konsu
las Viktoras Šliteris. Popietėn 
atvykusius svečius jis supažin
dino su nepriklausomybę atga
vusia Lietuva, kuria dabar 
džiaugiasi ir Australijoje gy
venantys lietuviai. Svečių var
du kalbėjo NSW valstijos par
lamento liberalų atstovas Je
rome Kinross. Oficialus Vasa
rio šešioliktosios minėjimas 
Sidnyje, surengtas ALB apylin
kės valdybos Lietuvių namuose,

OFFORD 
^REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės i A .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų

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

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

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

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

buvo pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis Lidcombės Šv. Jo- 
kimo šventovėje. Mišias atna
šavo kun. Povilas Martūzas. 
“Mūsų pastogės” redakcija šių 
dviejų įvykių aprašyme užmir
šo pateikti datas. Iš ALB Sid
nio apylinkės valdybos prane
šimo ankstesniame “MP” nume
ryje sužinome, kad tada pamal
doms ir oficialiam minėjimui 
Lietuvių namuose buvo pasi
rinkta vasario 19, sekmadie
nis. Garbės konsulas V. Šlite
ris pranešė, kad Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas Vasario 
šešioliktosios proga už nuopel
nus Lietuvai DLK Gedimino or
dino I klasės medaliu apdova
nojo dėstytoją Tasmanijos uni
versitete Algimantą Taškūną ir 
australą kun. John William 
Doyle. Ilgesnį žodį apie Vasa
rio šešioliktąją tarė ALB Sid
nio apylinkės valdybos pirm. 
Vytautas Juška, pabrėždamas, 
kad pavojus Lietuvai nėra iš
nykęs. Esą reikia vengti Aus
tralijos lietuvių bendruome
nės supolitinimo. Politinei ko
vai ir veiklai tinkamiausia vie
ta yra pačioje Lietuvoje. Dai
nų programą atliko merginų 
“Ilgesio” ansambliukas, suor
ganizuotas Sidnyje viešėjusio 
“Armonikos” ansamblio vadovo 
muz. Stasio Liupkevičiaus. 
Tautiniais šokiais programon 
įsijungė Rasos Blansjaar va
dovaujami “Sūkurio” vetera
nai. Programą užbaigė “Dai
nos” choras su savo vadovais 
bei dirigentais Justinu Janku
mi ir Birute Aleknaite.

Britanija
Londono lietuvių Šv. Kazimie

ro šventovės klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC, Vasario 
šešioliktosios proga iškilmin
gas Mišias atnašavo vasario 19, 
sekmadienį. Jos buvo skirtos 
lietuviams, žuvusiems kovose 
dėl Lietuvos laisvės. Mišių da
lyviams jis priminė, kad Lietu
vai nepakanka vien tik nepri
klausomybės iškovojimo. Ne
mažiau svarbus esąs ir jos įtvir
tinimas. Pamaldose dalyvavo ir 
viešnia iš Lietuvos Veronika 
Povilionienė, žymioji lietuvių 
liaudies dainų garsintoja. Su 
saksofonisto Petro Vyšniausko 
palyda ji pagiedojo dvi senas 
lietuviškas giesmes. Pamaldo
se buvo trigubai daugiau mal
dininkų nei kitais sekmadie
niais. Trūko tik tada sirgu
liavusio Lietuvos ambasado
riaus R. Rajecko. Jį betgi pa
keitė ambasados patarėjas Al
vydas Medalinskas su žmona 
Daiva, ambasados reikalų ve
dėja Imsrė Sabaliūnaitė ir kiti 
tarnautojai. Į Vasario šešiolik- 
tajai skirtas pamaldas atvyko 
buvęs ilgametis Lietuvos atsto
vas bei jos ambasadorius Vin
cas Balickas su žmona Stefa, 
nuolatiniai tokių pamaldų da
lyviai.



Naujai įsisteigusi meninė grupė Niujorke atliko meninę programą 
Vasario 16-sios minėjime Lietuvių kultūros židinyje. Vadovė - ASTA 
BARKAUSKIENĖ (sėdi), nariai - GABIJA VELIČKAITĖ ir PETRAS 
SANDANAVIČIUS Nuotr. Vyt. Maželio
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Pranešimas iš Venezuelos

Lietuvos prezidentas pagerbė veiklos veteranus
Vasario 16 šventė savoje bendruomenėje, dalyvaujant gausiems svečiams iš Amerikos

Vienybės keliu į garbingą ateitį 
Vasario šešioliktosios šventė Niujorke
P. PALYS

Niujorko lietuviai didžiąją 
ir džiugią mūsų tautos šventę, 
77 metų nepriklausomybės at
statymo ir 744 metų Lietuvos 
valstybingumo, atšventė 1995 
m. vasario 19 d.

Švęsti ir gamta atėjo mums į 
talką, padovanodama saulėtą 
ir pavasariškai šiltą dieną. 
Galbūt palankaus oro dėka į 
minėjimą susirinko arti 400 
asmenų. Dabar, kai nemaža 
dalis iš Niujorko yra išvykę 
į šiltesnius kraštus, o kiti jau 
ir į amžinuosius namus — tai 
labai daug.

Malda ir iškilmė
Tą sekmadiehj minėjimas? 

buvo pradėtas Apreiškimo pa
rapijos šventovėje, 11 v.r. 
procesijai artinantis prie al
toriaus, chorui giedant “Ap
saugok Aukščiausias” (muz. Č. 
Sasnausko, žodž. Maironio), 
altoriaus šonuose išrikiavus 
Lietuvos, Amerikos bei orga
nizacijų vėliavas, dėkojant 
Galybių Viešpačiui už atgau
tą Lietuvos nepriklausomybę 
ir meldžiantis už visus tuos, 
kurie savo gyvybes paaukojo 
kovodami dėl jos laisvės. Mi
šių auką, kartu su kitais ke
turiais kunigais, atnašavo ir 
pamokslą pasakė kunigas 
prof. dr. Vladas Jaskevičius.

Jų metu giedojo Apreiški
mo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Astos Barkaus
kienės.

Mišių pabaigoje, parapijos 
klebono kun. Vytauto Palu
binsko pakviestas, žodį tarė 
buvęs ambasadorius, dabarti
nis specialus patarėjas Jung
tinėse Tautose, Anicetas Si
mutis.

Antroji, akademinė ir kon
certinė, šventės minėjimo da
lis, prasidėjusi 3 v.p.p., vyko 
Kultūros židinyje. Minėjimą 
atidarė, susirinkusius pasvei
kino ir įvadinį žodį pasakė 
ALTo NY skyriaus pirminin
kas Vacys Steponis.

Po invokacijos, kurią sukal
bėjo kun. dr. Vladas Jaskevi
čius, Lietuvos generalinio 
konsulo dr. Petro Anuso ir sa
vo vardu minėjimo dalyvius 
pasveikino Lietuvos ambasa
dorius prie JT dr. Oskaras Ju- 
sys. Lietuvių fondo vardu svei
kindama fondo atstovė Niujor
ke Lilė Milukienė, lietuvių 
Maironio mokyklai įteikė 800 
dol. čekį.

Dora ir didinga ateitis
Pagrindinę kalbą pasakė 

buvęs Lietuvos vyriausias pro
kuroras, dabar vyriausio pro
kuroro pavaduotojas, Artūras 
Paulauskas, palietęs įvairius 
visuomeninius, socialinius bei 
ekonominius nesklandumus, 
Dekanidzės bylą, kriminali
nius nusikaltimus, kurie at
baidą užsienio investitorius; 
paryškino besiartinančius sa
vivaldybių rinkimus, žengimą 
į Europos bendrijos sąjungą. 
Kalbėdamas apie Lietuvos pa
stangas įstoti į ŠAS-gą (NA
TO) sakė, kad tuo reikalu di- 

delis nuopelnas priklausąs ir 
šioje salėje sėdintiems, o ap
lamai ir visiems JAV gyvenan
tiems lietuviams. Kalbą bai
gė buvusio Lietuvos preziden
to dr. Kazio Griniaus žodžiais, 
kuriais buvo išreikštas nuošir
dus tikėjimas į tyrą, dorą, gar
bingą ir didingą Lietuvos at
eitį.

Šią minėjimo dalį užsklen
dė nauja, pirmą kartą girdi
ma, trijų asmenų grupė, kurią 
sudaro muz. Asta Barkauskie
nė (vadovė), Gabija Veličkai- 
tė ir Petras Sandanavičius. 
Jie, kanklių muzika palydint, 
atliko lietuviško žodžio ir dai
nų pynę. Dabar, kai Niujorke 
nebeliko nė vieno muzikinio 
vieneto (išskyrus tik dar ga
na tvirtai besireiškiantį Ap- 

kreiškimo parapijos chorą), šį 
bandymą reikia tik sveikinti 
ir džiaugtis. Grupė buvo nuo
širdžiai sutikta, įvertinta 
plojimais ir apdovanota ro
žėmis.

Puikus koncertas
Koncertinę programos da

lį atliko pianistė Aldona Ke- 
palaitė, smuikininkas Vilhel
mas Čepinskis ir pianistas 
William Smiddy.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
per du išėjimus skambino “Pa
sakų kraštas” ir “Legenda”
— V. Jakubėno, “Verpėjos dai
na” ir “Malūnininkų šokis”
— J. Gaidelio, “Andante gra- 
cioso” (iš suitos “Atspindžiai”)
— J. Kačinsko, “Preliudai” — 
M.K. Čiurlionio, “Berceuse”, 
op. 57. ir “Scherzo”, op. 31 — 
F. Chopin’o. Smuikininkas 
Vilhelmas Čepinskis atliko 
“Romance” — L. van Beetho-

Buvęs vyriausias Lietuvos prokuroras ARTŪRAS PAULAUSKAS kalba
Vasario 16-sios minėjime Niujorko Lietuvių kultūros židinyje

Nuotr. Vyt. Maželio

V. UTENIS
Ir po Vasario 16-os buvo tę

siama Nepriklausomybės su
kakties programa.

Penktadienį, vasario 17, Lie
tuvių katalikų misija suren
gė išvyką į Šv. Kazimiero 
miestelį, parapiją ir švento
vę. Vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, laikė Lietuvos šven
tojo šlovei skirtas pamaldas, 
buvo pagerbta relikvija.

Atsilankymo proga buvo pa
gerbti Marija ir Antanas Ru
džiai, šv. Kazimiero 500 me
tų sukakties proga paaukoję 
šventovei didįjį altorių ir 
parūpinę iškilmingus litur
ginius drabužius. Atsilanky
mo proga, vyskupas, asistuo
jamas ambasadoriaus Dam
bravos ir parapijos klebono 
Luis Emilio Chaverra, pritvir
tino Vyčiu papuoštą atminimo 
lentelę. Klebonui apgailes
taujant, kad šventovė neturi 
tinkamos šv. Kazimiero sta
tulos procesijoms, šie gera
dariai tuojau paaukojo 3,500 
dolerių užsakyti statulai, kuri 
bus padaryta Kolumbijoje iš 
kipariso medžio.

Šeštadienį, vasario 18, Ve
nezuelos lietuvių jaunimas 
surengė svečiams smagią eks
kursiją į turistinį Alpių tipo 
miestelį “Colonia Tovar”, 
įsteigtą Švarcvaldo vokiečių 
prieš 150 metų. Ten juos gra
žiai priėmė Eugenija ir Vla
das Mažeikos.

Bendruomeninis Vasario 16 
minėjimas

Sekmadienį, vasario 19, Ve
nezuelos lietuvių bendruo
menė surengė Vasario 16 mi
nėjimą, pradėtą vyskupo Bal
takio Mišiomis gražioje sese
lių saleziečių koplyčioje.

Pamoksle vyskupas pažymė
jo, kad Dievas nepaliko lietu
vių jų pačių likimui. Cituo- 

ven’o, “Slavų šokį” — A. Dvo- 
rak’o ir smuikui bei fortepijo
nui paruoštą pagal lietuvių liau
dies dainą “Tik neverk motušė
le”. Akompanavo W. Smiddy.

Klausytojai savo pasitenki
nimą visiems trims meninin
kams išreiškė gausiais ploji
mais ir gėlių puokštėmis.

Išreiškęs padėką visiems 
prie šio renginio prisidėju- 
siems menininkams ir gausiai 
atsilankiusiems, minėjimą už
darė LB NY apygardos vicepir
mininkas prof. dr. Rimas Vai
čaitis.

Aukų gauta — 7517.00 dol.
Minėjimo programai vadova

vo Sonata Petravičiūtė. Sceną 
dekoravo Paulius Jurkus, o sa
lę išpuošė Ramutė Česnavi- 
čienė.

Niujorke Vasario 16 minėji
mus rengia NY ALTo skyrius, 
LB NY apygardos valdyba ir 
Tautos fondas. Tačiau paties 
renginio organizavimą kasmet 
iš eilės atlieka viena iš jų. Šie
met, itin gerai paruošto ir 
sklandžiai pravesto minėjimo 
darbus atliko NY ALTo sky
rius, kurio pirmininkas — Va
cys Steponis. 

damas “The New York Times” 
dienraštį, jis pažymėjo, kad 
“dramatiškieji pasikeitimai 
neįvyko savaime, kad jiems 
dirvą paruošė tūkstančių ir 
milijonų sąžinės kalinių, 
žmogaus teisių gynėjų au
kos .. . Kai prieš ketvertą me
tų šventėme Šiluvos Marijos 
koplyčios tautinėje Amerikos 
šventovėje Vašingtone 25 me
tų sukaktį, buvęs Sibiro kali
nys vyskupas Sigitas Tamkevi- 
čius, atstovavęs kardinolui 
Sladkevičiui, lietuvių tautos 
vardu dėkojo Dievui už tris 
stebuklus: 1. už per 50 metų 
išsaugotą ištikimybę Dievui 
ir Tėvynei, 2. už tautos prisi
kėlimą ir 3. už atgautą valsty
binę nepriklausomybę, kvies
damas mus visus pagelbėti iš
melsti iš Dievo ir ketvirtąjį 
stebuklą, būtent — tautos pri
sikėlimą iš moralinės ir eko
nominės bedugnės.

Vyskupas P. Baltakis patei
kė visą eilę pavyzdžių, rodan
čių, kad šių dienų žmonija pra
deda ieškoti naujos gyvenimo 
vilties. “Savo desperacijoje 
žmonija gręžiasi į Dievą, da
rosi prinokusi dvasiniam atsi
naujinimui”. Pamokslo pabai
goje, reikšdamas šviesesnės 
ateities viltį, vyskupas Jono 
Kavaliūno žodžiais nurodė, 
jog Lietuvoje “yra daug gerų 
žmonių. Jie nenori nuleisti 
rankų. Reikia jiems padėti, 
remti jų pastangas. Sunkus, 
liūdnas metas, tačiau, juo sun
kesnė būklė, juo labiau rei
kia padėti”.

Ambasadoriaus žodis
Bendruomeninis nepriklau

somybės šventės minėjimas 
buvo pradėtas pirmininko 
Henriko Gavorsko. Sukalbė
jus vyskupui Pauliui Balta
kiui invokaciją, ambasadorius 
dr. Vytautas A. Dambrava ta
rė įžanginį žodį. Perduoda
mas Lietuvos respublikos pre
zidento ir vyriausybės svei
kinimus minėjimo dalyviams, 
ambasadorius kalbėjo:

“1991 m. sausio 13 d., sovie
tų tankai Vilniuje prie tele
vizijos bokšto ^ar traiškė jau
nas lietuvių gyvybes. Burtas 
buvo mestas — žūti ar būti. 
Lietuva laimėjo, subyrėjo So
vietų Sąjunga. Šiandien su 
Vaižgantu galime kartoti: ‘Vy
žota, lopyta mano Lietuvėlė, 
bet — mano!’ Būkime jos verti. 
Padėkime jai, kaip svetimieji 
mums padėjo priespaudos 
metais. Taigi, kas tikėjo Lie
tuvos prisikėlimu, šiandien 
įsitikino, kad tikėjimas kal
nus griauna. Kas dirbo savo 
tautos laisvei, suprato, jog 
darbas nebuvo veltui. Kas ko
vojo, težino, jog toji kova 
yra apvainikuota pergale. O 
jei kas netikėjo, tautinio dar
bo nedirbo ir nekovojo, teiš
girsta šiandien tautos balsą: 
ištiesti Tėvynei meilės ir au
kos ranką.”

Pagrindinė kalba
Pagrindinę kalbą pasa

kė Bendruomenės pakviestas 
svečias Kęstutis Miklas iš 
Niujorko, ilgą metų eilę dir
bęs bendruomeninį darbą, 
veikęs su šauliais, rašęs spau
doje. Pradžioje jis apžvelgė 
Tautos tarybos paskelbtojo 
Nepriklausomybės akto ori
ginalo istoriją, apgailestau
damas, kad jis iki šiol nėra 
surastas ir yra kur nors tarp 
dokumentų dr. Basanavičiaus 
bibliotekoje. Didesnę kalbos 
dalį skyrė dabartinei Lietu
vos problematikai apžvelgti, 
pabrėždamas pilietybės, tur
to grąžinimo klausimus, eko
nominius ir socialinius sun
kumus.

Baigdamas apgailestavo: 
“Mums, lietuviams, kai kur 
užsienyje, o labiausiai Lietu
voje, visad trūko ir trūksta 
tos vienybės, kurios net ir dr. 
Vincas Kudirka prieš šimtą 
metų pasigedo mūsų tautos 
himne. Todėl šiandieną, mi
nėdami 77-as Vasario 16-to- 
sios metines, vienykimės į pa
galbą mūsų Tėvynei Lietuvai, 
toli už Atlanto, kad ji visad 
galėtų gyvuoti ir kvėpuoti lais
ve bei nepriklausmybe”.

Lietuvybės veteranų 
pagerbimas

Didelio dėmesio susilaukė 
antroji programos dalis, skir
ta pagerbti dvidešimčiai lie
tuvių, atšventusių 80 metų am
žiaus sukaktį. Ši Lietuvos am
basados rengta ir Venezuelos 

jaunimo talkinama programa 
turėjo didelį pasisekimą. Bu
vo įteikti pergamento diplo
mai, pasirašyti ambasado
riaus Vytauto Dambravos, vys
kupo Pauliaus Baltakio, OFM, 
ir jaunimo atstovo Aro Mažei
kos, šiems asmenims: Vandai 
Balutavičienei, Olimpijai Be- 
lauskienei, Bronislovui De- 
veikiui, Bronei Domeikienei, 
Zenonui Garšvai, Aleksandrui 
Gercui, Elenai Urbšytei-Gu- 
tauskienei, Jonui Hermanavi- 
čiui, Kostui Jezerskui, Ka
zimierui Kazimierėnui, Roza
lijai Lepšienei, Juozui Men- 
keliūnui, Gediminui Orentui, 
Onai Petrasevičienei, Anta
nui Rudžui, Marijai Rudienei, 
Stasiui Siručiui, Elenai Su- 
bačienei, Juozui Vilčinskui 
ir Liudai Zavadzkienei.

Prezidento sveikinimas
Ambasadorius dr. Vytautas 

Dambrava perskaitė sveikini
mą, kurį šiam tautiečių pager
bimui atsiuntė Lietuvos res
publikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

“Brangūs tautiečiai! Džiau
giuosi, kad Lietuvos Respubli
kos ambasada, talkininkau
jant lietuvių jaunimui, nuta
rė pagerbti dvidešimt tautie
čių, sulaukusių garbingo 80- 
ties metų amžiaus. Sveikinu 
Jūsų tarpe esančius lietuvy
bės veteranus: buvusio Lie
tuvos užsienio reikalų minist
ro Juozo Urbšio seserį Eleną 
Urbšytę-Gutauskienę, Lietu
vos užsienio reikalų tarnybos 
diplomatą, ambasados patarė
ją Stasį Sirutį, vieną iš Ame
rikos lietuvių tarybos steigė
jų, trečios kartos lietuvį An
taną Rudį ir Bendram Ameri
kos lietuvių šalpos fondui sėk
mingai vadovaujančią ponią 
Mariją Rudienę.

Mintimis būdamas kartu su 
Jumis, nuoširdžiai dėkoju už 
Jūsų pasišventimą išlaikant 
lietuvybės dvasią savo šeimo
se, perduodant vaikams ir 
anūkams mūsų tautos kalbą, 
papročius ir kultūrą.

Karo audros jus nubloškė 
toli nuo Tėvynės, tačiau, pa
gal savo galimybes, Jūs visuo
met rūpinotės jos likimu, iš
saugojote savo tautines ir re
ligines tradicijas išeivijoje 
— Jūs likote savo tautos da
limi.

Po Lietuvos ambasados patalpų šventinimo apeigų. Iš kairės: pirmoji sekretorė HILDA GRIŠKEVIŪIENĖ, 
korespondentas ARMANDO MORENO, ambasadorius JORGE D’ANGELO BRUNO, MARIJA RUDIENĖ, vysku
pas PAULIUS BALTAKIS, OFM, ANTANAS J. RUDIS, JŪRATĖ STATKUTĖ ROSALES, ANTANS ŠULCAS, 
ANITA BELAUSKAITĖ-LAMMERSDORF ir ambasadorius dr. VYTAUTAS A. DAMBRAVA (Caracas, 1995.11.20)

Įvairios žinios
Lietuvos ambasados JAV-se 

pranešimu, Lietuvos monetų 
kalyklos direktorių valdybos 
pirmininkas Viktoras Miltakis 
paskelbė, kad Lietuvoje išlei
džiama proginė 50 litų vertės 
sidabrinė moneta, skirta Lie
tuvos respublikos nepriklau
somybės atstatymo penkme
čiui pažymėti. Moneta paga
minta iš aukštos kokybės si
dabro, praba 925. Jos prieky
je pavaizduotas nupjauto 
ąžuolo kelmas, iš kurio išau
gusi ir išsikerojusi atžala. Mo
netos pakraštyje iškaltas už
rašas: “VALSTYBĖS ATGIMI
MAS” bei metai “1990” ir 
“1995”.

Kitoje monetos pusėje pa
vaizduotas Lietuvos respub
likos herbas. Virš herbo iš
kaltas užrašas “LIETUVA”, o 
herbo apačioje — užrašas “50 
LITŲ”. Monetos krašto cilind
riniame paviršiuje iškalta ei
lutė iš Lietuvos himno “TE
GUL MEILĖ LIETUVOS DE
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Pagerbimas 80 metų sulaukusių Venezuelos lietuvių. Diplomu džiaugiasi 
OLIMPIJA BELAUSKIENĖ ir ELENA URBŠYTĖ-GUTAUSKIENĖ
(Caracas. 1995.11.19)

Sveikinu Jus, esančius to
limoje Venezueloje, Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės proga. Linkiu Jums svei
katos, ilgų gyvenimo metų ir 
neblėstančios energijos. Res
publikos Prezidentas Algir
das Brazauskas. 1995 m. vasa
rio 16 d.”

Meninę dalį lietuviškom 
dainom atliko Argentinos lie
tuvaitė Adriana Jocytė.

Pas kardinolą
Pirmadienį, vasario 20, vys

kupas Paulius Baltakis, lydi
mas ambasadorių dr. Dambra
vos ir D’Angelo, padarė vizitą 
Caracas arkivyskupui kardi
nolui Jose Ali Lebrun. Kardi
nolas didžiavosi galėjęs pa
dėti Lietuvai ir lietuvių tau
tai. Porai ispanų kalba išleis
tų knygų apie šv. Kazimierą ir 
arkiv. Teofilių Matulionį jis 
parašė įvadus, o svarbiausio
mis progomis laikydavo pa
maldas, kurios būdavo trans
liuojamos visam kraštui per 
televiziją. Kardinolas įteikė 
vyskupui Baltakiui “baculum” 
(vyskupo lazdą), prašydamas 
ją naudoti kaip jo paties da
lyvavimo simbolį šventinant 
Lietuvos ambasados patalpas.

Vysk. Baltakis ir svečiai su
sipažino su ambasados štabo 
nariais, o kūmai Marija ir An
tanas Rudžiai progai pažymėti 
pakvietė visus į ištaigingą 
restoraną.

GA MŪSŲ ŠIRDYSE”.
Proginė moneta bus parduo

dama pagal išankstinius užsa
kymus. Parduodama moneta 
bus įdedama į apvalią skaid
rios plastmasės dėžutę, o ši 
savo ruožtu bus įdėta į kitą 
mėlynos spalvos dėžutę. Kar
tu įdedama kortelė, kurioje 
lietuvių ir anglų kalbomis bus 
įrašyti pagrindiniai duome
nys apie monetą. Kaina — 20 
JAV dolerių.

Monetas užsakyti kreipian
tis į Lietuvos ambasadą Va
šingtone adresu: Mr. Tomas 
Michalskis, Lithuanian Em
bassy, 2622 16th St., NW, Wa
shington, DC 20009, JAV. Fak
sas (202) 328-0466, telefonas 
(202) 234-5860.

Rašytojos ir žurnalistės Aure
lijos M. Balašaitienės trečioji 
grožinės literatūros knyga- 
romanas “Žarijos ir pelenai”, 
išleista Kauno leidyklos “Vi
lius”, pasirodė 1995 m. vasario 
mėn. Balandžio mėn. toji pati

Kita svečių grupė išvyko pri
vačiu Carlos ir Beatrice Mi- 
kalauskaitės-Dominguez lėk
tuvu į gražią Karibų vietovę 
“Los Roques”. Vakare amba
sadorius surengė svečiams 
atsisveikinimo vakarienę.

Informacijos darbas
Lietuvos ambasadoriaus 

surengtame diplomatiniame 
priėmime dalyvavo gausūs 
spaudos, televizijos ir ra
dijo atstovai. Taip pat daly
vavo visų dienraščių atstovai, 
keturios TV stotys, didžiau
sios krašto radijo stoties “Ra
dio Rumbos” generalinis di
rektorius Andres Serrano. Ši 
stotis kasdien pertransliuo
ja ambasados kontroliuojamą 
tarptautinės politikos pro
gramą.

Vasario 16 proga spaudoje 
jau pasirodė 35 straipsniai, 
per 50 iškilmių nuotraukų. 
Ambasadoriaus Vasario 16 
pareiškimą išspausdino net 
šeši dienraščiai.

Visi iš užsienio atvykę sve
čiai buvo apgyvendinti sve
tinguose Venezuelos lietuvių 
namuose pas Niną ir Bronių 
Deveikius, Belauskaitę-Lam- 
mersdorf ir Oną Nelsaitę-Mar- 
ques.

Lietuvos ambasada Vene
zueloje pasiekė savo užsibrėž
tą tikslą: Lietuvos vardas su
silaukė naujos garbės.

leidykla išleis dar vieną jos 
romaną “Praradimų ženkle”. 
Ribotas knygų skaičius JAV 
pasieks šią vasarą. Prieš tai 
autorė buvo išleisdinusi no
velių rinkinį, “Susitikimas 
pamary” (1972) ir romaną “Ske
veldros” (1987).

“The Tennessean” laikraštis 
JAV-se 1995.11.12 išspausdino 
savo korespondento E. Thomas 
Wood, buvojusio Lietuvoje, 
straipsnį apie Vilniuje nužu
dytą žurnalistą Vytą Lingį. 
Pasak straipsnio autoriaus, 
žurnalisto nužudymo priežas
tis - jis dienraštyje “Respub
lika” kėlė per daug klausimų, 
kurie galėjo išaiškinti mafi
jos nusikaltimus. Inf.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius



Lietuvos seimo narys, ambasadorius ČESLOVAS STANKEVIČIUS Čika
goje susitiko su dr. ARVYDU ŽYGU, kuris penkerius metus dėstė univer
sitetuose Vilniuje ir Kaune Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuviškoje Čikagos padangėje

Pianisto koncerto belaukiant
Gytis Cinauskas Toronte

E. ŠULAITIS

CICERO LIETUVIAI PAMI
NĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ. Vis mažėjantis Cice
ro lietuvių telkinys šiemet, gal 
po 20 nesantaikos metų, vėl kar
tu suėjo į Šv. Antano parapijos 
salę ir čia vieningai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę vasario 19 d. Iškilmę su
rengė ALTos Cicero skyrius ir 
LB Cicero apyl. valdyba.

Šventė buvo pradėta Šv. Anta
no parap. šventovėje, kur Mi
šias aukojo kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, ir pasakė pritaiky
tų pamokslų (minėjimo metu pa
skaitė ir invokacijų). Giedojo 
muz. Mariaus Prapuolenio va
dovaujamas choras. Vaizdų šiek 
tiek gadino minėjimo salėje 
išdėlioti stalai, prie kurių at
skirai ALTai ir LB buvo renka
mos aukos, o taip pat pradedant 
minėjimų kalbėjo abiejų šių 
organizacijų atstovai - Stasys 
Dubauskas ir Raimundas Rim
kus. Minėjimo programos prane
šėja buvo Alvida Baukutė-Ru- 
kuižienė. Sveikintojų tarpe bu
vo JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirm. Birutė Jasaitie
nė ir Čikagos ALTos skyriaus 
pirm. Antanina Repšienė. Kaip 
jau įprasta, buvo atliktas tas 
pats kasmetinis ritualas: vėlia
vų įnešimas ir išnešimas, him
nų giedojimas, invokacija, re
zoliucijų skaitymas.

Gana reikšminga ir įdomi buvo 
“Draugo” vyr. redaktorės Danu
tės Bindokienės paskaita, skir
ta spaudos vaidmeniui iškelti. 
Ji pradžioje pasisakė, kad Cice
ro mieste buvo jos pirmieji na
mai Amerikoje. Toliau iškėlė 
faktų, jog Lietuvos žmonių sų- 
moningumui daugiausia įtakos 
turėjo knygnešiai ir lietuviška 
spauda.

“Jeigu ne “Aušra”, “Varpas” ir 
ne lietuviška maldaknygė, per 
didžiausių pavojų parnešta iš 
Prūsų, jeigu (daug vėliau) Lie
tuvai vėl pakliuvus į svetimų
jų vergijų ne gausi pogrindžio 
spauda, - ar šiandien švęstume 
Nepriklausomybės šventę? - 
klausė kalbėtoja. “Mūsų tautai 
reikėjo ir savanorių, ir parti
zanų, bet dar labiau reikėjo 
knygnešių”, - tvirtino ji. Paskai
tų baigė taip: “Turime tikėti, 
kad lietuvio tautinės tapatybės 
išlikimas didžia dalimi susijęs 
su lietuviška spauda. Kol pajėg
sime leisti ir skaityti spausdin
tų laisvų lietuviškų žodį, niekas 
mūsų nenugalės, niekas nenu
tautins!”

Gaila, kad net dvi rengėjų gru
pės, kurios taip daug rūpinosi 
aukų rinkimu, negalėjo suorga
nizuoti stipresnės meninės da
lies - buvo pasitenkinta dvie
jų jaunų lietuvaičių (Elytės Žu
kauskaitės ir Dalios Šataitės) 
deklamacijomis.

DR. A. ZALATORIUS UNI
VERSITETE. Vilniaus Pedago
ginio instituto lietuvių litera
tūros katedros vedėjas dr. A. 
Zalatorius skaito paskaitas Li
tuanistikos katedroje Ilinojaus 
universitete Čikagoje. Jis čia 
atvyko kaip Fulbright profeso
rius. Dr. A. Zalatorius yra vie
nas didesniųjų lietuvių litera
tūros žinovų, paskelbęs daug 
mokslinių straipsnių spaudoje. 
Jis jau ir anksčiau porų kartų 
yra viešėjęs Čikagoje, skaitęs 
paskaitų ir Mokslo bei kūrybos

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 

simpoziume, kuris įvyko Le- 
monte.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SEMINARAS. Vasario 18 d. Pe
dagoginio instituto Čikagoje 
patalpose buvo surengta pirmo
ji paskaita seminare “Lietuvos 
ir lietuviškumo esmė, prasmė 
ir uždaviniai 21-jo amžiaus prieš
aušryje”. Šiam seminarui vado
vauja dr. Arvydas Žygas, kuris 
5 metus praleido dėstydamas 
Lietuvoje, nors yra gimęs ir au
gęs Čikagos pašonėje Cicero 
mieste.

Pirmųjų seminaro dienų susi
rinko apie 30 klausytojų (kaip 
svečias dalyvavo ir Lietuvos 
seimo narys Česlovas Stankevi
čius iš Kauno, kuris čia trum
pai irgi kalbėjo). Seminarų pra
dėjo Stasė Petersonienė, o prog
ramai vadovavo dr. Audrius Po- 
likaitis. Šį kartų dr. Žygas su
pažindino su seminaro progra
ma, kuri tęsis keturis šeštadie
nius. Dvi valandos greitai pra
bėgo vien tik įžanginiams semi
naro reikalams nušviesti. O šiaip 
seminaro temų yra tiek daug, 
kad vargu ar per likusius tris 
šeštadienius bent pusę jų bus 
galima išgvildenti. Čia būtų me
džiagos net ištisiems mokslo me
tams, o ne vienam mėnesiui. Be
je, dr. Žygas supažindino su kny
gomis, kurias reikėtų perskai
tyti, norint iš arčiai pažinti se
minaro temas.

Antroji seminaro sueiga turė
jo' įvykti vasario 25 cL, tačiau 
ji buvo nukelta į kovo 4 d., ko
vo 11 d. ir kovo 18 d.

A.a. ALEKSANDRA LIKAN- 
DERIENĖ mirė vasario 7 d., pa
laidota vasario 9 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse. Ši veikli čikagie- 
tė amžinybėn iškeliavo turėda
ma tik 66 metus, iš kurių JAV 
praleido 46. Ji buvo aktyvi spau
dos bendradarbė, “Laiškai lietu
viams” žurnalo administratorė, 
Akademinio skautų sąjūdžio, 
Lietuvių moterų klubo federaci
jos, Jaunimo centro moterų klu
bo narė. Jos veiklos įvairiose 
organizacijose bus labai pasi
gendama.

TURISTINĖ KNYGA DAR 
GAUNAMA. Tiems, kurie šių 
vasarų lankysis Lietuvoje, labai 
būtų naudinga Snieguolės Zala- 
toriūtės ir Laimos Šulaitytės- 
Day išleista knyga-“Bed & Break
fast Lithuania”. Ypač būtina jų 
turėti angliškai kalbantiesiems, 
nes čia viskas yra rašoma apie 
Lietuvų angliškai ir nurodomi

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

pirmadieni 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 sekmadieni, skam
binti tel. 1 -800-561-3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dieni 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 savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

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

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadieni. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadieni 10 v.r. Kaina už kg 
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4AB.

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

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).

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

A. SUNGAILIENĖ

Visuomet ieškoję ryšio su 
gimtuoju kraštu, galime di
džiuotis ir džiaugtis, kad mus 
taip gausiai iš Lietuvos lan
ko politikai, dvasininkai, įvai
rių sričių mokslo žmonės, o 
ypatingai menininkai. Visi jie 
nori pamatyti tų svetingą Ka
nadą ir jos lietuvius, iš kurių 
plaukia tokia stipri materiali
nė pagalba. Taip pat, juos ve
da noras parodyti, kad net ir 
po pusės šimtmečio okupanto 
priespaudos, jie vis dėlto yra 
kūrybiškai gyvi, kad savo dar
bu ir talentu sugeba prasiverž
ti į aukštąsias Vakarų kraštų 
mokyklas ar atsistoti šalia sa
vo kolegų tarptautinėse sce
nose.

1995 m. balandžio mėn. pra
džioje Toronte lankysis jau
nas klasikinis pianistas Gy
tis Cinauskas, šiuo metu gili-

tie privatūs asmenys mūsų tėvy
nėje, kurie už nedidelę kainą 
gali parūpinti nakvynę ir pus
ryčius. Knygos kaina - 12 dol. 
ir 3 dol. už persiuntimą. Rašyti: 
“Zoom International”, P.O. Box 
6532, Evanston, IL. 60204, USA.

“DAINAVOS” ANSAMBLIUI 
50 METŲ. Iš Vokietijos į Čikagą 
persikėlęs “Dainavos” meno an
samblis netrukus švęs savo 50 
metų gyvavimo sukaktį. Ta pro
ga yra rengiamas sukaktuvinis 
koncertas, balandžio 23 d., 2 v. 
p.p., Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje. Tos dienos vaka
re bus sukaktuvinis pokylis 
“Condesa del Mar” balių salė
je. Šis minėjimas reikalingas 
namažai lėšų. Ir čia gelbsti nuo
latinis ansamblio rėmėjos dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. 

Ambasadorius ČESLOVAS STANKEVIČIUS, Lietuvos seimo narys ir 
Lietuvos krikščionių-demokratų partijos veikėjas savo viešnagės metu 
Čikagoje su vietiniais veikėjais. Viduryje - POVILAS VAIČEKAUSKAS, 
dešinėje - istorikas JONAS DAINAUSKAS Nuotr. Ed. Šulaičio

nąs muzikos studijas Austri
joje, Graco aukštojoje muzi
kos mokykloje.

Gimęs Vilniuje rašytojo 
tremtinio Vytauto Cinausko 
šeimoje 1967 m., pianino stu
dijas pradėjo būdamas penke- 
rių metų. 1974 m. įstojo į M. 
K. Čiurlionio mokyklą, o 1985 
m. į Vilniaus muzikos akade
miją. Buvo priverstas dvejus 
metus sugaišti privalomoje 
sovietų armijos tarnyboje. 
Grįžęs į Vilnių, muzikos stu
dijas tęsė pas pianistę Gra
žiną Ručytę-Landsbergienę. 
Anksti pradėjo reikštis kaip 
solo pianistas ir kamerinės 
muzikos partneris duetuose, 
trio su koncertais Lietuvoje, 
Austrijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje. Koncertavo su V. 
Landsbergio ir G. Ručytės mu
zikine grupe Vokietijoje, ku
ri telkė aukas Lietuvos inva
lidams vaikams. Pianino kon
kursuose Italijoje ir Prancū
zijoje laimėjo prizų ir pažy
mėjimų.

Jo koncertų repertuaras yra 
ypatingai turtingas: Beetho
ven, Liszt, Schubert, Brahms, 
Bartok, Stravinski, Lutoslaws- 
ki kūriniai. Rečitalių recen
zijose iškeliamas pianisto 
darbštumas, aukštas muzika
lumas, aiški dikcija, nepri
klausoma aštri muzikinė inte
ligencija, jautrumas.

Jis su savo partneriu violon
čelistu Eric Huetter yra pa
kviesti koncertuoti Kanadoje 
Austrijos ambasados ir McGill 
universiteto muzikos fakul
teto. Balandžio pradžioje šie 
muzikai lankysis Toronte, kur 
sutiko groti lietuviams, kaip 
Gytis Cinauskas sako, “atsi
dėkodami už paramą Lietuvos 
tremtiniams”.

Balandžio 9, Verbų sekma
dienį, po pietų Lietuvių na
mų didžiojoje salėje rengia
mas pianisto Gyčio Cinausko 
ir violončelisto Eric Huetter 
kamerinės muzikos rečitalis. 
Rengėjai — Baltiečių moterų 
tarybos lietuvių skyrius ir 
Lietuvių namų kultūros komi
sija.

Galima tikėtis, .kad Toron
to lietuvių visuomenė savo 
atsilankymu parodys nuošir
dų pritarimą ir įvertinimą 
tremtinio sūnui pianistui Gy
čiui Cinauskui. Plačiau apie 
koncertą bus paskelbta vėliau.

Pasaulio teisuolio medalis įteikiamas Montrealyje BIRUTEI VAITKŪNAITEI-NAGIENEI už draugės žydaitės 
išgelbėjimą Lietuvoje vokiečių okupacijos metais. Iš kairės: generalinis Izraelio konsulas DANIEL GAL, meda
lio gavėja, Montrealio genocido memorialinio centro pirmininkas STEPHEN BLEYER Nuotr. J. Ambraso

Padėka po daugelio metų
Pasaulio teisuolių medalis montrealietei 

BIRUTEI VAITKŪNAITEI-NAGIENEI

Remiantis neoficialiomis ži
niomis, tokių, kurie vokiečių 
okupacijos metais Lietuvoje 
saugojo, gelbėjo ar tiesiog iš 
mirties išvadavo žydus, yra 
apie 10.000. Prie tokių pri
klauso ir dabartinė Montrea
lio “Nepriklausomos Lietu
vos” laikraščio redaktorė Bi
rutė Nagienė-Vaitkūnaitė. Jai 
1995 m. vasario 24 d. genera
linis Izraelio konsulas Mont
realyje Daniel Gal įteikė “Pa
saulio teisuolio” medalį.

Baigusi gimnaziją, Birutė, 
kaip daugelis kauniečių mer
gaičių, puoselėjo ne šiaip sau 
kokią įprastą ano meto gimna
zisčių svajonę — sėkmingai iš
tekėti už jauno ir liekno ka
riūno. Ji norėjo būti teatro 
šokėja. Nors daugumos nuo
mone tai buvo tik jaunuoliš
ka svajonė, kuri išsisklaidys, 
jos klasės draugė “Aušros” 
mergaičių gimnazijoje Kaune 
palaikė šią svajonę. Jelena 
ir jos motina nuoširdžiai ti
kėjo Birutės sugebėjimais, 
kaip ir gimnazijos gimnasti
kos mokytoja, ir vokiečių kal
bos mokytoja.

Užgriuvus Lietuvą antrajai 
okupacijai — hitlerinei, jos 
klasės draugė, su kuria ji pra
leido penkerius metus gimna
zijoje, atsidūrė gete. Tie izo

Solistė laureatė NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ su solistu
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KONCERTUOS
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1995 m. 6 

kovo, balandžio, gegužės mėnesiais.
Su malonumu sutiktų duoti keletą koncertų ir Kanadoje. 
Tuo reikalu kreiptis į jų iškvietėją Stepą Ingaunį, 3910 Central, 
nr. 22, Hot Springs, AR 71913, USA. Tel. 501-525-4925.
S. Ingaunis norėtų atnaujinti ryšius su senais pažįstamais 

ir prašo kanadiečių atsiliepti, ypatingai tauragiškius.

Sol. N. Ščiukaitė Kanadoje dar nėra buvusi ir savo 
koncertais kanadiečių lietuvių tikrai neapviltų!

liuoti už spygliuotų vielų žmo
nės buvo naikinami. Toks pa
vojus užklupo ir Jelenos šei
mą. Birutė, prisisegusi to
kią pat geltoną šešiakampę 
žvaigždę, nuo šaligatvio įsi
jungė į varomų žydų į darbus 
grupę ir kartu su jais laimin
gai nepastebėta įėjo pro geto 
vartus. Atnešė duonos ir alie
jaus, paslėpusi po plataus 
švarko skvernais. Pasisekė, 
nes tą vakarą netikrino. (Kar
tas nuo karto patikrindavo ir 
viską atimdavo). Taip atsira
do ir būtinybė išgelbėti bent 
vieną — jos draugę Jeleną. 
Jos tėvas jau buvo išgabentas 
kažkur darbams ir niekada 
nesugrįžo. Antrą kartą įėju
si į geto, Birutė išsivedė Je
leną.

Drebačiomis širdimis dvi 
vienmetės bičiulės - lietuvai
tė ir žydaitė - prasmuko pro 
spygliuotas tvoras. Kur dėtis 
paskui? Nuotykių netrūko: 
tamsiame kambarėlyje valgė 
bulvienę ir, patūnojusios po
rą dienų ieškojo kitos vietos. 
Vienu metu Birutė paslėpė sa
vo draugę po lova, tik haktį iš
leisdavo ją pavaikščioti. O 
reikalai gete nesikeitė, vis ėjo 
blogyn. Karas irgi nesibaigė. 
Galų gale Birutė savo didelę 
paslaptį ir rūpestį pasisakė 

gimnazijos kapelionui kun. 
Juozui Stankevičiui. Taip ark
lio traukiamoje karietoje, vie
noje pusėje sėdėjo kapelio
nas, kitoje - Birutė ir Jelena, 
užmuturiuota lyg ligonės gal
va, kad juodi plaukai nesukel
tų įtarimo ar smalsumo; va
žiavo į Pažaislio vienuolyną. 
Jelena su savimi turėjo tiktai 
ryšulį naujų lovos paklodžių, 
jokio kito turto. Birutė žino
jo, kad ir jos ateitis priklau
sė nuo gerų žmonių.

Vienuolyne seselės kazimie- 
rietės globojo ją kelias savai
tes, po to padėjo susirasti ke
lias vietas kaime. Pakliuvo Je
lena į mažą kaimą, kur ilgiau
siai ją globojo viena jauna, ge
ra paprasta moteris Petrutė 
Šeidienė (jai taip pat paskir
tas “Pasaulio teisuolio” me
dalis).

Pasitaikius progai, Jelena 
išvyko į Rusiją. Ten sukūrė 
šeimą. Neužteko nelaimių. Čia 
jos vyrą sušaudė komunistai. 
Vėliau su sūnumi ir jo šeima 
Jelena prieš porą metų išvyko 
į Izraelį, kur ir dabar gy
vena.

Kun. K. J. Ambrasas

f -sAMOGmA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
w knygas bei žurnalus.

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

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.



Susitikimas su poetu Plateliu
Toronte apsilankęs KORNELIJUS PLATELIS iš Lietuvos 

atskleidė ir savo kūrybos dalelę 1995 m. kovo 3 d.
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□ h II I llihl II VEIKLOJE
VLADAS ŠALTMIRAS

Kornelijus Platelis jau yra 
buvojęs Toronte 1989 m. rugsė
jo mėnesį, atvykęs su kitais še
šiais į PEN klubo suvažiavimą 
Toronte, paskaitęs mums ta 
proga savo poezijos Prisikė
limo parapijos patalpose su
rengtoje literatūros vakaro
nėje.

Anuot susidariau tokį įspūdį:
“Platelis - įdomi asmenybė: 

subtilaus išsilavinimo, net ir 
paprastame pokalbyje saki
nius pina neskubėdamas, kiek
vieną kertinį žodį tarsi pasve
ria iš jo etimologinio taško, 
paprastai pristodamas prie sa
kinio posūkio. Ir toji atsira
dusi pauzė verčia tave įdėmiau 
klausytis, nes ką Platelis pa
sako, tą galėtumei tuoj pat ir 
spausdinti”.

Jau tada žinojome, kad Plate
lis, iš profesijos kelią staty
bos inžinierius, buvo išleidęs 
dvi poezijos knygas, taip pat 
knygą apie kultūros ekologiją 
“Būstas prie Nemuno”.

Minėtoje knygoje, rašytoje 
dar sovietmetyje, Platelis sa
ko: “Kai menas tampa kone vie
nintele viešai pripažįstama 
dvasine veikla, jam ar jo da
liai tenka prisiimti papildo
mą pareigą ir atsakomybės. 
Jam tenka rūpintis dorove, 
tiesa, dvasingumu, grumtis su 
vėjo malūnais”.

Iš minėtos citatos mums pasi
daro aišku, kad Lietuvai, pa
siskelbus nepriklausoma, Kor
nelijui Plateliui atsirado ga
limybė platesniam veiklos 
laukui. Kaip dabartinė spau
da rašo, jis yra Druskininką 
savivaldybės narys, PEN klu
bo Lietuvos rašytoją skyriaus 
pirmininkas, o vienu metu, 
Landsbergio laikais, yra bu
vęs ir švietimo ministerio pa
vaduotoju. Žodžiu, Kornelijus 
Platelis pasuko ir politikos 
keliu. O patikimą politiką Lie
tuvai verkiant reikia. Istori
ja yra įnoringa, bet jei daly
kai sukris Plateliui teigiama 
prasme, mes apie jį dar da-flg 
ateityje girdėsime, nes jis, 
gimęs 1951 m., yra labai jau
nas žmogus.

Atleiskit,
Kiek lietaus, Vieno tik meldžiu,-
Kiek saulės, vėjo, Atleiskit, žmonės,
Kiek pavasarių Kai baltų beržų
Beliko man? Kalva priglaus,
Rudenų, Jei beprasmė'liks
Kur lapkričiais išeis vėl. Mana kelionė
Praradimų liūdesiu Žemišku keliu,
Pabeldžiančių langan ? Viltim dangaus...
Nežinau, Ašara lietaus
Kuris sakytas žodis, Paliksiu vėjy,
Šypsena ar skausmas Žemuogių ugnim
Paskutinis bus. Pakvipusiam šile.
Nežinau, ar rasiu Nesugrįžta dienos,
Žydint sodą, Metai išskubėjo
Rudenio audroj Neišmeldžiama
Išbarsčiusi lapus? Sugrįžt atgal eile...

Valerija Vilčinskienė, Lietuva 
_____________________

Malūnas Buities muziejuje Rumšiškėse (1995 m. sausis)
Nuotr. Reginos Stočkutės-Pearce

Toje pačioje knygoje sako 
Platelis: “Pasaulyje pilna agre
syvią ideologiją, kviečiančią 
žmogą tapatintis su jomis, at
siskirti nuo kaimyno, brolio, 
tėvo, niekinti ir neapkęsti ki
tos rasės arba tautybės žmo
nių”.

Šie yra šviesios mąstyse
nos žmogaus žodžiai. O mums 
reikia politinią vadą, kurie 
jungtą kiek galint daugiau ne 
tik lietuvią, bet ir visą Lie
tuvos piliečių, ar jie būtą len
kai, rusai, totoriai, žydai, ar 
bet kurios kitos tautybės žmo
nės. Tik tokia Lietuva užsitik
rins sau prasmingą, saugią, kū
rybingą ateitį.

Keli žodžiai apie Platelį 
poetą.

Poezija, rašė anglą poetas 
T.S. Elliot, nėra jausmą iš
liejimas; ji yra jausmą tram
dymas. Šitaip reikia supras
ti ir Platelio poeziją. Nera
sime jo poezijoje iškilaus, ro
mantiško, džiaugsmingo ar 
liūdno eiliavimo. Platelis 
taip pat atsisako tradicinio 
rimavimo, retai teguldo žo
džius į taisyklingus posmus. 
Jis rašo baltomis eilėmis. Kas 
mus ypatingai žavi jo poezijo
je, tai labai glaustą, ritmin
gą ir labai naujovišką žodžią 
bei įvaizdžią atranka, be jokią 
šabloną. Platelio teminis dia
pazonas nuostabiai platus: 
nuo lietuviškosios priešisto
rės ar dabartinės aplinkos, bu
vusio sovietinės kasdienybės, 
su degtine ir konclageriais, 
iki antikinio graiką, romėną 
pasaulio.

Poetas KORNELIJUS PLATELIS

Paryžiuje miręs skulptorius ANTANAS MONČYS (1921-1993), palaidotas gimtojo Grūšlaukio kapinėse, savo 
kūrinius dovanojo Palangos kurortui. Taip atrodo jo muziejui ir galerijai paskirta 1935 m. statyta “Jūratės” biblio
teka Palangoje. Sį pastatą pertvarkantis ANTANO MONČIO FONDAS darbus tikėjosi užbaigti šią vasarą, bet 
juos teko sustabdyti dėl nepakankamą lėšų. Pastatui pertvarkyti ir galerijai įrengti Antano Mončio fondui reikia 
skubios finansinės lietuvią išeivijos paramos

Šešiasdešimt
ALFONSAS NAKAS

Solidi 192 psl. “kūrybos ir 
analizės” knyga, datuota 1994 
m. skaitytoją pasiekė 1995-ją 
vasario pradžioje.

Pradedama devyniais Alfon
so Nykos-Niliūno eilėraščiais, 
sukurtais tarp 1986 ir 1994 m. 
Toli, giliai, antroje puslapių 
šimtinėje rasime dar penkis 
Kęstučio Navako eilėraščius - 
be didžiąją raidžių, be skyry
bos ženklų. Trys jų, pavadinti 
“Vienas iš”, “Literatai” ir “Jie” 
mane sužavėjo. Ritmingi, ri
muoti, ir turinys beveik su
prantamas.

Platokas Tomo Venclovos re
feratas Penktieji laisvės me
tai, be abejonės sukels nau
ją piktos polemikos audrą, gal 
nemažesnę, kaip prieš kelio
lika mėnesių sukėlė 1941-jų 
metų sukilimo nuvertinimas 
straipsniu Klaidų sakraliza- 
vimas. Tarp labai įdomių post
ringavimų apie dabar Lietuvą 
valdančiąją partiją, opoziciją, 
bolševizmo subyrėjimą į dul
kes, Rusijos bei Lietuvos atei
ties prognozavimą ir dar šį bei 
tą, T.V. grįžta prie 1941-jų suki
limo ir skelbia: “Jau nepri
klausomybės pabaigoje pas 
mus atsirado gana stipri pro- 
vokiška ir pronacinė srovė, ku
rios atstovai vėliau užėmė žy
mią vietą LAFe (m.p., A.N.). 
Tie asmenys ne tik orientavosi 
į Vokietiją, bet ir naudojosi 
jos parama, kitaip sakant, bu
vo Vokietijos agentai, nors sa
vęs tokiais galėjo ir nelaiky-

Tariant sudiev svečiams
Š.m. kovo 3 d. Toronto Prisi

kėlimo par. Parodų salėje įvy
ko Tėvynės sąjungos Kanados 
skyriaus visuomenei suruoštas 
atsisveikinimas su iš Lietuvos 
besilankančiais svečiais: rašy
toju Kornelijum Plateliu ir 
Lietuvos seimo nariais - dr. 
Alfonsu Vaišnoru ir Vladimi
ru Jarmolenko.

V. Šaltmiras trumpu įvadu 
pristatė K. Platelį, keturių 
poezijos knygų ir kultūrinių 
straipsnių rinkinio “Būstas 
prie Nemuno” autorių. Tai pla
čios kultūrinės ir visuomeni
nės apimties autorius. Iš pro
fesijos - kelių statybos inži
nierius, buvęs švietimo minis
terio pavaduotojas, literatas, 
tarptautinės rašytojų sąjungos 
PEN Lietuvos skyriaus pirmi
ninkas. Druskininkų savival
dybės narys, atvykęs čia pa
studijuoti miestų savivaldybių 
struktūros. Autorius skaitė sa
vo poeziją iš visų keturių rin
kinių. Jos klausant reikia di
delio dėmesio ir įtampos, nes 
kiekvienas sakinys — nauja 
mintis, naujas palyginimas. 
Dramatiški įvaizdžiai, drąsus 
neįprastas jų kryžiavimas ir 
sugretinimas savotiškai sukre
čia klausytoją. Šalia žmogiško
sios patirties grubumo jau
čiama vidinė energija, verži
masis aukštyn į dvasingumą, į 
amžinybę. Perdavimo būdas 
neteatriškas. Poetas neieško 
balso efektų. Skaito ramiai, 
lygiai, lyg leistų kalbėti pa
čiom mintim.

Nors poetas žodžio meninin
kas, savo straipsnių knygoje 
sako: “Už žodžių yra tikrovė, 
kurios niekas niekada neiš
reikš iki galo. Joje mes realiai 
veikiame, o ne kalbame”.

Ypatingai įdomi yra K. Plate
lio sudaryta T. S. Eliot poezi-

septintieji “Metmenys”
ti”. Tik T.V. studiją perskaitęs 
supratau, ką turėjo galvoje 
Leonidas Donskis, “Akiračių” 
1995 sausio nr. aprašinėdamas 
“Santaros-Šviesos” 1994 m. 
suvažiavimus T.V. paskaitą iš
kėlęs kaip jo kritinių rašinių 
apie Lietuvą apogėjų, užsimi
nė, jog ji “Lietuvoje ir išeivi
joje sukels nemažai, Orwello 
žodžiais tariant, “neapykantos 
dviminučių”. Spėju, kad tokių 
“dviminučių” atsiras mano 
šiai apžvalgėlei nė nepasi
rodžius...

(Čia skaitytoją turiu atsipra
šyti, kad praleidau nepaminė
jęs Marcelijaus Martinaičio: 
jo eilėraščiams duota 10 kny
gos puslapių).

Kaip T. Venclova, lygiai tiek 
puslapių (abu po 25) prirašęs 
ir Leonidas Donskis, pastarai
siais porą metų vienas produk
tyviausių “M” bendradarbių. 
Kadangi “M” red. bendradar
bių biografijas kruopščiai sle
pia, tik iš užuominų spaudo
je neseniai sužinojau, kad jis - 
Klaipėdos un-to profesorius. 
Jis rašo dvejopai: pusiau aka
demiškai, daugumai “M” skai
tytojų suprantamai, ir akade
miškai, gal teisingiau super- 
akademiškai, suprantamai tik 
jam pačiam, gal dar “M” red. 
Vytautui Kavoliui ir, bent išei
vijoje, ant vienos rankos pirš
tų suskaičiuojamiems superin- 
telektualams. Šiuose “M” jo 
studija pavadinta Kalbos įka
linta kultūra. Daugelis L.D. 
sakinių, dėl pasibaisėtino “su- 
peržodžių” žargono, man, spė- 

jos vertimų knyga “Pavasaris 
žiemos vidury”. Jo paties iš
versti didieji T. S. Eliot eilė
raščiai ir eiliuota drama “Žmog
žudystė katedroje” yra didelė 
dovana ir langas į Vakarų po
eziją lietuviškai skaitančiam 
poezijos mylėtojui.

Dr. Alfonsas Vaišnoras-gam
tos apsaugos komiteto narys 
seime, bene įdomiausiai buvo 
pristatytas Montrealio “Nepri
klausomoje Lietuvoje” (1995 
m. vasario 14 d.), kaip atvykęs 
vienam mėnesiui į Torontą tir
ti “atmatų tvarkymo įvairiuo
se valdžios sluoksniuose”. To
rontiškiai iš visos širdies lin
ki šiam komitetui tai padaryti 
Lietuvoje.

Pristatytas K. Manglico, A. 
Vaišnoras iškėlė eilę negero
vių Lietuvoje: pristabdyta že
mės reforma; nuosavybės grą
žinimas atiduotas į pavienių 
valdžios žmonių rankas; kari
nio tranzito sutarties pratę
simas neribotam laikui atgra
sina Vakarų finansininkus; 
savivaliauja žemo mentaliteto 
biurokratinė sistema - žmonės 
įstaigose begėdiškai stumdo
mi valdininkų. A. Vaišnoras 
pareiškė, kad Lietuvai labai 
svarbi moralinė, profesinė, 
politinė ir finansinė užsienio 
lietuvių parama.

Vladimiras Jarmolenko - de
rybų su Rusija komisijos na
rys, atvažiavęs pagilinti žinių 
konfliktų sprendime ir dery
bų procese. Jis kalbėjo apie 
dabartinės vyriausybės netu
rėjimą nuoseklios Lietuvai 
naudingos užsienio politikos. 
Pabrėžė, kad negalima pasiti
kėti tokia valdžia krašte, kur 
piliečiai nežino, kaip ji pa
sielgs vienoje ar kitoje situa
cijoje. A.S. 

ju, kad ir daugumai “M” skai
tytojų, liko tylūs, it akmenys. 
Vis dėlto tariuosi supratęs 
straipsnio prasmę: L.D. puola 
kalbininkus-lituanistus, ap
skritai inteligentus, kurie, 
švarindami-grynindami lietu
vių kalbą, kenkią intelektua
lams. Jų dėka Lietuvoje ne
išsivystę vakarietiško lygio 
socialiniai mokslai. Šalia dau
gybės kitokių nedorybių, na
cionalistiškas kalbos grynini
mas prisidėjęs net prie Holo- 
kosto (sic!). Negali nesišypso- 
ti, skaitydamas L.D. pamoky
mus, kad “(...) politiniame dis
kurse gali būti išskleista (tur
būt “išsiskleista”?, A.N.) tik 
per preskriptyvinį kalbėji
mą. Tam neišvengiamai rei
kia tobulinti, švarinti ir gry
ninti kalbą, uoliai šalinant 
iš jos svetimą ir nepageidau
jamą elementą (m.p.,A.N.) (...)”■ 
Argi tai ne, lietuvišku priežo
džiu tariant, “pats muša, pats 
rėkia”?!

Dėl tos L. Donskio ir kelių 
kitų superintelektualų nauja- 
kalbės turiu pasiūlymą sekan
čio “Santaros-Šviesos” suva
žiavimo rengėjams. Paruoški
te donskiškos kalbos žodynė
lį, išdalinkite suvažiavimo 
dalyviams ir paprašykite per 
porą valandų pateikti trumpas 
žodžių aptartis. Pamatysite, 
kiek bus penketukų ir kiek 
dvejetų su minusais.

Kas dar šioje “Metmenų” kny
goje į akis krinta, bent trumpai 
prisiminsiu, didumą vietos 
Venclovai ir Donskiui išeikvo
jęs.

Baigiamas spausdinti Char
les Baudelaire’o prozinės kū
rybos šedevrai “Le spleen de 
Paris”, versti A. Nykos-Niliū
no. Epilogu pridėtas eilėraš
tis “Paryžiaus miestui” ir ke
letas vertėjo pastabų apie Bau
delaire’o prozą.

Humoristinis Kosto Ostraus
ko 12 psl. scenos veikaliukas 
“Gaidžio teismas” šmaikščiai 
išjuokia visas inkvizicijas. Už
baigiama Algimanto Valantie- 
jaus studija “Modernusis lietu
vių nacionalizmas II”. Neži
nau, kokia dingstimi red., I 
dalį spausdindamas 66 “M” nu
mery, nepridėjo išnašų? Visos 
jos sukrautos II dalies gale.

Trumpu rašiniu Alina Stak- 
nienė prisimena prieš metus 
mirusią archeologijos profe
sorę Mariją Alseikaitę-Gimbu- 
tienę. Prabėgom paliečia jos 
kūrybinį-mokslinį palikimą, 
ypač pabrėždama velionės 
matriarchalinę teoriją. Į ke
letą puslapių sudėta dail. No
ras Aušrienės keramikos pa
vyzdžių. Žurnalo gale randa
me Dariaus Kuolio ir Vytauto 
Kavolio veikalų recenzijas.

Atsiųsta paminėti
A. Baranauskas, ARTOJŲ GIES

MĖS ŠVENTOS. Harmonizavo, 
smuiko ir vargonų akompani
mentus prirašė Vytautas Juoza- 
paitis. Redaktorius - V. Juoza- 
paitis, dailininkė - V. Juozapai- 
tytė, techniniai redaktoriai - S. 
Šimkūnienė, S. Birgelis. Rėmėjai- 
Lenkijos kultūros ,'r meno ministe
rija, Lietuvos kultūros ministe
rija. Išleido “Aušros” leidykla (16- 
515 Punsk, ui. Mickiewicza 23, 
Poland). Tiražas -1000 egz.

THE BBC QUARTERLY, žinia
raštis apie Baltijos kraštų eko
nominę būklę, 20 psl., trečioji lai
da; leidžia baltiečių verslinin
kų taryba Toronte. Adresas: Baltic 
Bussines Council, 151 Yonge St., 
Suite 1402, Toronto, Ont. M5C 2W7, 
tel. 416 368-3342, faksas 416 366-9808.

Dail. Josonija Palaitienė lai
mėjo pirmąjį 100.000 prizą kon
kursinėje 1994 m. Doug Moran 
vardo portretų parodoje Sidnio 
operos rūmuose. Šios konkursi
nės premijos garsina Australiją 
pasaulyje didžiausiais dolerių 
prizais. Dail. J. Palaitienė paro
dai buvo sukūrusi savo tėvo John 
Mills portretą.

Dainos ir dailiojo žodžio po
pietė 1994 m. spalio 16 d. laukė 
Lietuvos ambasadoje Vašingtone 
apsilankiusių BALFo narių ir rė
mėjų. Popietės programą atliko 
vašingtonietė sol. Nerija Linke- 
vičiūtė-Kasparienė, sopranas, ir 
iš Floridos atvykusi aktorė Da- 
lila Mackialienė, skaičiusi Jono 
Aisčio, Antano Vaičiulaičio, Mai
ronio, Oskaro Milašiaus bei kitų 
poetų posmus. Juos Juozo Tallat- 
Kelpšos, Antano Vanagaičio, Juo
zo Gruodžio dainomis papildė sol. 
Nerija Kasparienė.

Paryžietis skulptorius Anta
nas Mončys, gimęs 1921 m. bir
želio 8 d. Kretingos apskrities 
Mončių kaime, mirė Prancūzijos 
sostinėje 1993 m. liepos 10 d. Ur
na su jo palaikų pelenais iš Pa
ryžiaus buvo nuvežta į gimtinės 
Grūšlaukio kapines. Velionis sa
vo kūrinius dovanojo Palangai. 
Ten dabar yra sudarytas Antano 
Mončio kūrybinio palikimo iš
saugojimo fondas (S. Daukanto 
16, Palanga 5720). Sutrumpin
tai jis vadinamas Antano Mon
čio fondu, kurį 1993 m. spalio 
mėnesį patvirtino Lietuvos tei
singumo ministerija. Lietuvos 
vyriausybė skulptoriaus A. Mon
čio kūriniams saugoti paskyrė 
1935 m. pastatytą “Jūratės” biblio
teką Palangoje. Šis pastatas da
bar perduotas Antano Mončio 
fondui. Jame jau įrengiamas 
skulptoriaus A. Mončio muzie
jus ir galerija su parodų sale. 
“Dienos” š. m. vasario 7 d. laido
je rašoma, kad Antano Mončio 
fondas pastatui pertvarkyti ne
turi pakankamai lėšų ir statybi
ninkams yra skolingas 11.000 li
tų. Fondui reikia ir skubios lie
tuvių išeivių finansinės paramos, 
ypač iš A. Mončio bičiulių, jo 
didelio talento gerbėjų. Paauko
jusieji šimtą dolerių bus laiko
mi fondo šelpėjais, daugiau kaip 
šimtą — rėmėjais. Aukų čekius 
reikia rašyti “Fondation Anta
nas Moneys” vardu ir siųsti velio- 
nies sūnui šiuo adresu: Jean- 
Christophe Mončys, 36, rue Dou- 
deauville, 75018 Paris, France. 
Aukotojai prašomi laiškelin pri
dėti aukos dydį, vardą, pavardę 
ir adresą.

Rašytojas Vincas Ramonas 
(Ramanauskas) gimė 1905 m. sau
sio 14 d. Trakiškiuose, dabarti
niame Marijampolės rajone, o mi
rė Čikagoje 1985 m. liepos 8 d. 
Velionis buvo mokytojas, 1924 m. 
baigęs Rygiškių Jono gimnaziją 
Marijampolėje. Pedagogiką, lie
tuvių kalbą, lietuvių ir vokiečių 
literatūrą 1924-28 m. studijavo 
Lietuvos universiteto teologijos- 
filosofijos fakultete. Pedagogi
nį darbą jis pradėjo Marijampo
lės gimnazijose ir mokytojų se
minarijoje. Literatūros dirvonuo
se V. Ramonas debiutavo 1934 m. 
išleistu apysakų rinkiniu “Daili
ninkas Rauba”. Labiausiai betgi 
pagarsėjo Čikagoje išleistas ro
manas “Kryžiai” (1947) ir “Dul
kės raudoname saulėleidy” 
(1951). Šie du romanai buvo su
sieti su pirmosios sovietinės 
okupacijos metais Lietuvoje. 
“Kryžiai”, V. Ramonui laimėję 
BALFo premiją, buvo išleisti ir 
latvių bei anglų kalbomis. Pas
kutinioji V. Ramono trijų apysa
kų knyga “Miglotas rytas” (1960) 
jam laimėjo Vinco Krėvės 1961 
m. premiją Montrealyje.

Devyniasdešimtosios V. Ra
mono gimimo metinės nebuvo 
užmirštos ir Lietuvoje. Jos prisi
mintos Marijampolės aukštesnio
joje pedagogikos mokykloje. Mat 
joje V. Ramonas penkerius metus 
dirbo pedagoginį darbą, kai ji 
dar buvo vadinama Marijampolės 
mokytojų seminarija. Pedagogi
kos mokyklos direktoriaus pava
duotojas Vytautas Viliūnas minė
jimo dalyvius supažindino su 
rašytojo V. Ramono kūrybine 
veikla, ypač jo romanais “Kry
žiai” ir “Dulkės raudoname sau
lėleidy”. Jų ilgais antros sovieti
nės okupacijos metais Lietuvon 
neįsileido Maskvai ištikimi kom
partijos cenzoriai. Minėjime pri
siminta ir Marijampolės aukštes
niosios pedagogikos mokyklos 
jauna pedagogė Marija Raižytė- 
Rutkauskienė, kurios novelių 
romaną “Žolė visados kelyje” 
1994 m. pabaigoj išleido Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla.

Šiaulių dailės galerija pasižy
mėjo sausio 19-20 d.d. 40 daili
ninkų nutapytu 100 metrų ilgio 
paveikslu. Didžiąją šį kolektyvi
nį paveikslą kūrusių dailininkų 
grupę sudarė šiauliečiai. Tačiau 
buvo ir tokių Šiauliuose gyvenan
čių dailininkų, kurie prie šio im
provizacinio darbo negalėjo pri
sidėti, nesugebėdami kurti vie
šai. Iš tikrųjų šis rekordinio il
gio tapybos darbas liudijo ne pro
fesinius, o tik dailininkų bendra
vimo siekius. Šį bendrai sukurtą 
paveikslą šiemet žadama rodyti 
dailės darbų parodose Kaune ir 
Klaipėdoje, o 1996 m. nuvežti da
nams Kopenhagoje.

Šiaulietis inž. Algimantas Rut
kauskas, prieš dešimtį metų bai
gęs Kauno politechnikos instituto 
Vilniaus skyrių, dirba “Nuklono” 
gamykloje. Laisvalaikius jis ski
ria iš medžio šaknų, šakų, ataugų 
sukurtoms humoristinėms statu
lėlėms, tokius savo kūrinius pa
rodose vadindamas “Sumedėjusio- 
mis išdaigomis”.

Poeto vysk. Antano Baranaus
ko šimtas šešiasdešimtosios gi
mimo metinės paminėtos ir Že
maitijoje. Sedos miestelio šven
tovėje Anykščių etnografinis an
samblis giedojo pasaulietines, o 
Anykščių Šv. Mato šventovės cho
ras — religines giesmes. Anykščių 
vysk. A. Baranausko muziejaus 
vadovė Violeta Juciuvienė minė
jimo dalyvius supažindino su Se
doje praleistomis jo dienomis. 
A. Baranauskas 1855 m. balan- 
džio-birželio mėnesiais Sedoje 
dirbo savivaldybės įstaigos raš
tininku, dažnai lankydamasis vie
tinėje šventovėje. Spėjama, kad 
tada jis ir apsisprendė tapti ku
nigu. Vysk. A. Baranausko kūri
nius skaitė kauniečiai aktoriai 
Ramūnas Abukevičius ir Virgini
ja Kochanskytė. Pastaroji supa
žindino minėjimo dalyvius su Se
doje parašytu jo eilėraščiu “Var
duvos pakrantėje”. Ši minėjimo 
programa pakartota Varniuose ir 
Telšiuose.

Šiaulietis pedagogas Mikalo
jus Kondratas, 1941-46 m. stu
dijavęs visuotinę istoriją Vil
niaus universitete, klausėsi žy
mių profesorių paskaitų--- Igno
Jonyno, Adolfo Šapokos, Kons
tantino Avižonio, Prano Čepė
no, Jono Puzino, Juozo Jakšto, 
Levo Karsavino, Vinco Trumpos 
ir kt. M. Kondratui liko gražūs 
atsiminimai ir kruopščiai užsi
rašyti paskaitų konspektai. Pra
džioje M. Kondratas planavo iš
leisti tik konspektus. Vėliau bet
gi nutarė parašyti “Lietuvių tau
tos ir valstybės istoriją”, pasi
naudodamas naujais istoriniais 
įvykiais, lietuvių kalbos bei kul
tūros tyrinėtojų naujausiomis iš
vadomis. M. Kondrato “Lietuvių 
tautos ir valstybės istorijos” I 
tomas jau išleistas. Jį patvirtino 
ir jo išleidimu pasirūpino anks
čiau veikusi Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerija. Antrojo to
mo rankraštis dabar jau atiduo
tas pertvarkytai Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministerijai. M. 
Kondratas “Lietuvių tautos ir 
valstybės istoriją” skiria plačia
jai visuomenei, akademiniam jau
nimui ir vyresniųjų klasių moks
leiviams. Lietuvių tautą jis lai
ko gyvu organizmu, turinčiu savo 
protėvius, tėvus, kūną ir kraują, 
būdą ir dvasią, pergalės džiaugs
mą ir pralaimėjimo kartėlį.

Telšių Žemaitės teatras tris- 
dešimtpenkmečio sukaktį pami
nėjo pastarųjų penkerių metų 
teatrinių darbų ištraukomis iš 
trylikos spektaklių. Iš tikrųjų 
teatro istorija Telšiuose yra se
nesnė. Mat ten profesinis dramos 
teatras Petro Gintalo ir Butkų 
Juzės iniciatyva buvo suorgani
zuotas jau 1941 m. ir veikė iki 
1949 m. Tame laikotarpyje buvo 
suvaidinta apie keturis šimtus 
spektaklių, kuriems buvo panau
dota 30 pastatytų veikalų. Juos 
režisavo R. Juknevičius, N. Ber
notas, B. Lukošius, M. Mikuta ir 
A. Rachlevičius. Šis profesinis 
dramos teatras Telšiuose buvo 
uždarytas 1949 m., pasilikusius 
aktorius perkėlus Šiaulių dramos 
teatran. 1959 m. Telšiuose buvo 
įsteigtas vienas pirmųjų liaudies 
teatrų Lietuvoje. Teatrinė veik
la buvo pradėta Edvardo Kara- 
nausko režisuota Žemaitės 
“Klampyne”. 1965 m. Telšių liau
dies teatrui buvo suteiktas Že
maitės vardas už rež. Egidijaus 
Radžiaus pastatytą jos “Petrą 
Kurmelį”. Telšių Žemaitės teatre 
režisierių gretas savo pastango
mis papildė Nijolė Bodakaitė, 
Adolis Misevičius, Antanas Mili
nis, Stasys Kavoliukas ir Ginta
ras Norkus. V. Kst.
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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 RRIF-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 mortglčlus iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| 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

LEDAS REI RIdEHA TION 
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).

ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

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 ATSTOVYBE -

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

Tel. 416 767-9000 Fax 416 620-8015

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 
■P 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Nuotraukoje dalis dalyvių. Iš kairės: Rimantas Dirvonis, Čikagos “Lituanicos”
pirm., Mindaugas Leknickas, Kanados išvykos į žaidynes vadovas, Audrius 
Šileika, ŠALFASS-gos pirm., Rimas Girskis, žaidynių organizavimo darbo gru
pės vadovas iš Lietuvos ir Dailius Mišeikis, Lietuvos kalnų slidinėjimo fede
racijos sekretorius Nuotr. Sig. Krasausko

V PLS žaidynių konferencija
Ryšium su kalnų slidinėjimo 

varžybomis Kanadoje, su sporti
ninkais iš Lietuvos atvykusiu V-jų 
PLS žaidynių organizacinio komi
teto darbo grupės vadovu Rimu 
Girskiu, žaidynių reikalais infor
macinio pobūdžio konferencija į- 
vyko 1995 m. vasario 25 d. Toronto 
Lietuvių namuose. Joje dalyvavo 
ŠALFASS-gos centro valdybos pa
reigūnai, JAV ir Kanados išvykų 
į žaidynes organizacinių komitetų 
vadovai, sporto klubų pirmininkai, 
kurių tarpe matėsi Rimantas Dir
vonis iš Čikagos “Lituanicos” ir 
Vitas Rugienius iš Detroito “Ko
vo”, o taip pat visa eilė sporto dar
buotojų. Konferenciją pradėjo ir 
darbo eigą tvarkė ŠALFASS-gos 
pirm. Audrius Šileika. Pristatęs 
svečią Rimą Girskį, pirmuoju jį ir 
pakvietė pranešimui apie V PLS 
žaidynes, įvykstančias 1995 m. lie
pos 30 - rugpjūčio 5 d.d. Lietūvoje. 
Rimas Girskis išsamiai aiškino apie 
jau atliktus ir dar numatomus at
likti darbus ruošiantis toms žaidy
nėms. Jis sakė, kad Lietuvos vyriau
sybė labai remia žaidynių idėją. 
Pats ministeris pirmininkas Adol
fas Šleževičius yra ir šių žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininkas. 
Pagrindinis tikslas yra per šokius, 
dainą ir sportą stengtis padėti lietu
vybės išlaikymui išeivijoje. “1994 m. 
šokome ir dainavome, o 1995-siais, 
V PLS žaidynių metu sportuosime 
ir vėl bendrausime...”, sakė Rimas 
Girskis.

Greta pagrindinio V-jų PLS žai
dynių organizacinio komiteto yra 
sudaryta darbo grupė, kuriai vado
vauja Rimas Girskis. Šios grupės 
žinioje yra visa eilė ir kitų tarny
bų, kurios bendrai dirba ir ruošia
si patenkinti į žaidynes atvykstan
čių sportininkų bei jų vadovų pa
geidavimus. Laukiama 5000 asmenų. 
Rūpinamasi jų apgyvendinimu, 
maitinimu, transportacija. Išeivi
jos sportininkus numatoma apgy
vendinti naujai statomame 700 
vietų bendrabutyje. Reikalui 
esant, bus naudojamasi kitomis 
patalpomis atremontuotose stu
dentų gyvenvietėse. Užsienio spor
tininkai ir jų vadovai bus pilnai 
išlaikomi nuo liepos 28 iki rugpjū
čio 7 dienos, taigi - visą laiką. Jei 
atsiras kokių nesklandumų, visuo
met bus galima tartis su rengėjais. 
IV-jų PLS žaidynių metu 1991 m. 
buvo susitarta su privačiais žmo
nėmis, kurie tada sutiko už priei
namą kainą išnuomoti apsistojimui 
vietą jų butuose. Jei šį kartą atsi
rastų pageidaujančių tokia pa
slauga pasinaudoti, tie reikalai būtų 
sutvarkyti.

Darbo grupės inicityva yra iš
leistas informacinis biuletenis nr. 1 
(jų bus ir daugiau). Jame apstu in
formacijos: komitetų sudėtys, jų 
adresai. Paskelbti vyriausieji var
žybų teisėjai ir sekretoriatai. Pa
minėtos 25 sporto šakos, kurios į- 
trauktos į žaidynių programą, jų 
federcijos ir sąjungos. Biuletenin 
įtraukta taip pat užsienyje gyve
nančių lietuvių sporto ir kitų orga
nizacijų adresai ir kita informaci
ja. Pateiktas sąrašas įrenginių, ku
riuose vyks žaidynių varžybos. In
formuojama taip pat apie žaidynėms 
pasirengimo eigą. Informuojama 
apie žaidynių atidarymą ir užda
rymą. Vilniuje žaidynių atidary
mui yra ruošiamas scenarijus, ei
tynės Gedimino prospektu, gėlių 
padėjimas Antakalnio kapinėse 
ant Medininkuose ir nepriklauso
mybę atstatant žuvusiųjų kapų ir 
meninė dalis Kalnų parke. Kaip

tik tuo metu bus grįžę šaukliai su 
žaidynių ugnimi, prabėgę visą Lie
tuvą. Jie uždegs V-jų PLS žaidynių 
aukurą. Žaidynių uždarymas vyks 
Kaune S. Dariaus ir St. Girėno spor
to centre, vakaronė sporto halėje. 
Tai bus liepos 5 d.

Antroji, vadinamoji šauklių gru
pė, sudarys dviratininkų žygį po 
Lietuvą. Startas 1995 m. liepos 21 d., 
9 vai., Vilniuje, Gedimino aikštė
je, o baigmė 1995 m. liepos 23 d., 
9 v.v. pradmės vietoje. Reikės nu
keliauti 1253 kilometrus. Laikas - 
60 valandų. Sąlygos, žygis vyks be 
sustojimų. Dalyviai važiuos kartu. 
Pavargę galės ilsėtis lydinčiame 
autobuse. Sumuojama bus kiek km 
nuvažiuos kiekvienas dalyvis. 1253 
kilometrai, kuriuos įveiks žyginin- 
kai, primins 1253-sius - Mindaugo 
karūnavimo ir Lietuvos valstybės 
įkūrimo metus. Žygio organizato
riai yra Lietuvos triatlono federa
cija. Rimas Girskis savo pranešime 
palietė pirmųjų žaidynių vėliavos 
klausimą. Lietuvos ir išeivijos spau
doje paskleista žinia apie I-jų PLS 
žaidynių, vykusių 1978 m. Toronte, 
pašventintos žaidynių vėliavos pa
keitimą kita, yra klaidinanti. Kaip 
žinome, vėliava buvo įgyta ir paau
kota buvusio ilgamečio Lietuvos 
ir Baltijos kraštų dailiojo čiuoži
mo meisterio, pirmosios dailiojo 
čiuožimo mokyklos steigėjo Lietu
voje, Vinco Ignaičio, dabar gyve
nančio Toronte. Ji, iškilmingai pa
šventinta ir simbolizuojanti PLS 
žaidynių pradžią, lieka ir toliau 
garbinga sportinio gyvenimo relik
vija. Rimas Girskis paaiškino, kad 
V-jų PLS žaidyn.i(>,organizaciniame 
posėdyje buvo nutarta steigti V- 
sioms PLS žaidynėms atskirą vė
liavą, tačiau pirmoji, I-jų PLS žai
dynių vėliava, kaip simbolis, lieka 
garbingoje vietoje ir toliau. Baig
damas savo pranešimą, Rimas Girs
kis sakė: “Laukiam jaunimo V-se 
PLS žaidynėse Lietuvoje. Mūsų vals
tybė turi saugoti ir išlaikyti lietu
vybę išeivijoje...”

JAV išvykos organizacinio komi
teto vadovas Algis Rugienius, prieš 
savaitę grįžęs iš Lietuvos, kur nu
vykęs kalbėjosi su Lietuvos sporto 
vadovais ir V-jų PLS žaidynių or
ganizatoriais, pasidalino patirtais 
įspūdžiais. Jis pareiškė, kad pasi
ruošimas žaidynėms vyksta pla
ningai ir į darbus įtraukti šimtai 
pareigūnų. Jo nuomone, Lietuvoje 
ekonominės sąlygos yra sunkios, 
tačiau aplamai gyvenimas gerėja. 
Lietuvos vyriausybė domisi sportu 
ir remia V PLS žaidynes, ką yra 
pareiškęs ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, patvirtinda
mas finansinę paramą žaidynių 
pravedimui. Algis Rugienius gal
voja, kad iš JAV susidarys 400-500 
sportininkų bei vadovų grupė. Jų 
tarpe 4—5 vyrų krepšinio komandos, 
pora jaunių, tinklinio moterų ir 
mergaičių komandos, ledo ritulio 
viena, meškeriotojų, pareiškusių 
norą vykti jau yra 21. Lauko ir sta
lo tenisininkų grupė bei visa eilė 
pavienių, kaip dviratininkų, šau
dytojų, fechtuotojų nori žaidynė
se dalyvauti.

Kanados išvykos komiteto vadovas 
Mindaugas Leknickas galvoja, kad 
iki kovo 31 paaiškės galutinis vyks
tančių sportininkų skaičius. Jo ži
niomis, vyks “Aušros” ir Hamiltono 
“Kovo” jungtinė vyrų krepšinio ko
manda, jauniai krepšininkai, 15- 
16 m. amžiaus grupėje, viena ledo 
ritulio komanda, 5 šaudytojai, 
grupė kėglininkų, buriuotojų, žvejų 
ir t.t. Po oficialių pranešimų buvo

gausu klausimų. Vyko diskusijos 
išvyką liečiančiais klausimais. Ri
mas Girskis rodė savo atvežtą, žai
dynių atminimui pagamintą spor
tinę aprangą, servetėles, suveny
rus ir t.t., kuriuos planuojama par
duoti JAV-se ir Kanadoje, o gautą 
pelną skirti žaidynių fondui. Kon
ferencija baigta pakilia nuotaika 
ir ryžtu daugiau nuvežti sportinin
kų į V-sias PLS žaidynes Lietuvoje.

Sig. K.
įvairios žinios

“Lietuvos aido” 1995.1.19 laidoje 
Lietuvos futbolo veteranai - Jonas 
Babravičius ir Algirdas Vosylius 
kritikuoja “Žalgirio” futbolo ko
mandos vadovus - Zelkevičių ir 
Dirmeikį, kurie neatsisakė daly
vauti uždarame NVS šalių čempio
nate. Rusija pastaruoju metu ty
liai rengia įvairias sporto varžybas 
bei kultūros renginius, kviesdama 
visų “buvusių 15 respublikų” atsto
vus dalyvauti. Jeigu tokios varžy
bos būtų atviros, tuomet jose gali 
dalyvauti bet kurios valstybės ko
manda. Baigdami jie sako: “Antra 
vertus, kada Rusija taip kraupiai 
vykdo kruviną čečėnų tautos geno
cidą, masiškai žudo taikius gyven
tojus, ar galima iš viso važiuoti į 
tokią šalį?”

Toronto lietuvių golfo klubo val
dyba praneša, kad metinis narių 
susirinkimas įvyks 1995 m. kovo 
27 d., 7.30 v.v. Prisikėlimo parapi
jos muzikos studijoje. Nariai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti.

Skautų veikla
• Kaziuko mugė, atšvęsta kovo 

5 d. gražiai išpuoštose Prisikėli
mo parapijos salėse pagal temą 
“Gamta”. Draugovėms prie pavil
jonų išsirikiavus, tunt. s. M. Rusi
nas pakvietė tuntų dvasios vadą 
s. kleboną kun. Augustiną Sima
navičių, OFM, Kanados rajono va
dą j. ps. R. Sriubiškį ir rajono se
serijos atstovę ps. J. Batūrienę 
atrišti juostų mazgus - atidaryti 
mugę. Po atidarymo tunt. s. M. Ru
sinas pranešė, kad “Šatrijos” tun
to tuntininkė s. Vida Senkuvienė 
jau pasiruošusi išvykti su sūnumi 
Aidu į Lietuvą pas vyrą, buvusį 
“Rambyno” tuntininką v.s. A. Sen
kų. Atsisveikinimo žodį tarė “Ram
byno” tunt. s. M. Rusinas ir “Šat
rijos” t. tuntininkės pavaduotoja 
ps. I. Paškauskienė. Jie padėkojo 
už gerą vadovavimą, palinkėjo ge
riausios sėkmės Lietuvoje ir įtei
kė dvi puokštes gėlių. Po to skau- 
tai-tės dalyvavo Mišiose, kurias 
aukojo s. klebonas kun. Aug. Simo- 
navičius, OFM, kun. E. Jurgutis, 
OFM ir svečias kunigas iš Lietu
vos. Giesmėms vadovavao s. muz. 
D. Viskontienė ir muz. D. Radtke; 
skaitinius skaitė v.sk.v.sl. Indrė 
Viskontaitė, aukas nešė tunt. s.M. 
Rusinas, vilkiukas ir paukštytė. 
Kun. E. Putrimas pasakė gražų ir 
prasmingą pamokslą apie Šv. Ka
zimierą.

Pasimeldę skautai-tės grįžo į sa
les ir su malonumu aptarnavo gau
sius svečius. Lankytojai vaišinosi 
tėvų komiteto paruoštais lietuviš
kais valgiais. Nemaža eilė buvo ir 
prie skautininkių -kų laimikių 
stalo, kur kiekvienas bilietas buvo 
laimingas. Šią loteriją suorganiza
vo s. V. Grybienė. Birutės vyr. skau
čių draugovė pasižymėjo rankdar
biais: juostomis, lėlėmis. Gražiau
siai papuošti paviljonai buvo skau
čių, vadov. v.sk.v.sl. I. Viskontai- 
tės ir skautų, vadov. ps. R. Kalend
ros. Jie laimėjo pirmas vietas ir 
gavo dovanas Tiekimo skyrius, va
dovaujamas ps. Alvino ir Silvijos 
Kišonų, aprūpino įvairiais skau
tiškais reikmenimis. “Romuvos” 
stovyklavietės paviljonas priėmė 
nario mokestį ir aukas. Visi pavil
jonai nuo vilkiukų-paukštyčių iki 
skautų vyčių, vyr. skaučių ir jū
rų skautų-čių puikiai atrodė. Mu
gės nuotaiką kėlė “Gintaro” an
samblio orkestras, vad. T. Pabrė
žos su smuik. R. Milkiene, V. Ra
manausku, M. Gabriu ir J. Kara- 
siejumi. Mugę aplankė LSS VS pa
vaduotojas v.s. R. Otto; buvo sve
čių ir iš Lietuvos.

• Lietuvoje leidžiamas “Skautų 
aidas” (vyr. redaktorius s.vyt. Ro
mualdas Tupčiauskas) platinamas 
ir išeivijoje. Atstovė - v.s. fil. Da
nutė Eidukienė, 4629 S. Mozart St., 
Chicago, 11. 60632, USA. Šiuo ad
resu galima kreiptis visais šį žur
nalą liečiančiais reikalais, siųsti 
aukas bei užsisakyti. Mūsų me
džiaginė parama kartu yra ir mo
ralinė Lietuvos skautiškam jau
nimui. M.

LTettHŽoirTrTšeTvijosTporto darbuotojai susitikimo metu Toronte^^čairės: Stasys Kėkštas (Tor.), Algis Rugienius 
(Detr.) - JAV išvykos į žaidynes Lietuvoje komiteto pirm., Algimantas Kepežėnas, Lietuvos kalnų slidinėjimo fe
deracijos pirm., Sigitas Krasauskas, sporto darbuotojas, “TŽ” bendradarbis, ir Dailius Mišeikis, Lietuvos kalnų 
slidinėjimo federacijos sekretorius

/MvM' LIETUVIŲ■'iii KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS
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 gali 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. irtrečiad. 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

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai .vidaus sienų įdėjynas • 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.

GROUP!
Ja

ANTANAS
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

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

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

Visos paslaugos atsikviečiant  jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis 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 l VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
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



Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16-tosios proga

Rodney apylinkėje: $30-Z. Mockus, 
J. Statkevičius; $20 - kun. K. Kak
nevičius, S. Paketūras, V. Naruševi
čius, V. Andriulionis, M. Kereševi- 
čius, J. Ciparis, H. Jasinskas, P. Jo
cius, J. Rastapkevičius; $10 -K. Ga- 
putis, P. Gaidauskas, V. Jakubaitis, 
O. Kekienė; $5-A. Kojelaitis.

Toronto apylinkėje (dalis sąrašo): 
$300 - A. J. Sungailos; $250 - J. Vas- 
kela; $200 - Tėvai pranciškonai, 
V. Montvilas; $175 - J. E. Čuplins- 
kai; $100 - dr. M. Arštikaitytė, L. Kir- 
kilis, I. A. Žemaitis, J. Šileikienė, 
D. Zulonas, A. Diržys, A. Šlekys, B. 
Stalioraitis, E. Čepienė, E. Radavi- 
čiūtė, B. Saplys, L. Rudaitis, J. Pri- 
šas, A. N. Simonavičius, V. P. Melny- 
kai, J. P. Barakauskai, V. J. Plečkai
čiai, Z. O. Girdauskai, S. E. Čepai, 
J. Paršeliūnas, kun. V. Volertas, V. 
Zentins, P. Basys, J. Pargauskas, M. 
Vasiliauskienė, V. O. Taseckai, J. 
Staškevičius; $75 - A. S. Steigvilai; 
$50 - D. Simanavičius, J. M. Vase- 
riai, V. Kubilienė, I. V. Ignaičiai, 
L. G. Vyšniauskai, B. Jonynienė, A. 
Kazilis, L. Duda, I. A. Jurcevičius, 
Z. A. Stančikas, I. A. Nausėdas, V. 
A. Kulniai, V. K. Gapučiai, V. B. Bi- 
retos, M. S. Bušinskai, S. Dargis, 
V. Augėnas, J. B. Vaidotai, L. V. Sen- 
džikas, J. Linkūnaitis, J. E. Bukšai- 
tis, M. P. Besasparis, V. Adomonis, 
A. Vaidila, P. J. Malis, V. Jasinevi- 
čius, I. M. Ehlers, M. Tamulaitienė, 
A. Puteris, L. Balsienė, H. E. Ste- 
paičiai," I. Vadauskienė; $40 - A. 
Stuopis, A. V. Puodžiūnai, J. Kirvai
tis, V. J. Naras, A. A. Jagėlos, J. Z. 
Didžbalis, V. Matulevičius. V. S. Pie-

Nori padirbėti
Renata Markevič, 26-rių metų, 

nebijanti ir sunkaus darbo, mo
kanti megzti ir siūti, labai mylinti 
vaikus, mokanti dar rusų, lenkų 
kalbas, norėtų dirbti vienerius 
ar dvejus metus Kanadoje. Adre
sas: Renata Markevič, Žaibo gatvė 
3-26, 232050 Vilnius, Lithuania.

Irena Rudinskienė, pensininkė, 
57 m., ekonomistė-medikė, mokan
ti lenkų, rusų kalbas, gali atlikti 
namų ruošos darbus, prižiūrėti- 
slaugyti ligonius, saugoti vaikus. 
Pageidautų vienerius metus padir
bėti lietuvių šeimoje. Adresas: Ire
na Rudinskienė, Architektų 32-52, 
Vilnius, Lithuania.

čaitis, A. Zarembaitė, A. V. Rama
nauskai, K. J. Batūra: $30- S. M. Gu
daitis, A. Saulis, B. Vaičiūnas, A. S. 
Petraitis, P. Kudreikis, E. S. Mar
kauskas, O. Krasauskas.

$25-L. Tamošauskas, G. Kaulienė, 
V. Birštonas, R. Tumpa, B. Macke
vičius, V. Kolyčius, V. Nausėdas, 
V. K. Naruševičius, S. Radzevičius, 
V. Butkys, I. F. Mickevičius, A. Za- 
lagėnas, H. R. Rimkevičiai, J. Bud
rys, B. Vaidila, A. Barkauskas, V. 
Skrinskas, J. Danaitis, E. Simonavi
čius; $20 - A. M. Radžiūnai, R. Jan
kauskienė, V. Paulionis, V. Simonai
tis, A. Rūkas, D. Keršienė, S. V. Vait
kus, V. Normantas, O. Jurėnaitė-Po- 
lyak, V. Bubelis, A. Rūta, A. Juoza
pavičius, L. Oleka, A. Vaitonienė, V. 
Ruslys, A. Kynas, M. Pranaitis, V. J. 
Narai, V. Kecorius, H. V. Radėnas, S. 
Štuikys, S. Petrulis, E. Valeška, V. 
Aušrotas, D. Vaidila, A. S. Kersėnai, 
V. V. Baliūnas, A. Sagevičius, E. Jaš- 
kus, G. Balčiūnienė. F. Mockus, R. 
Celejewska, J. Zenkevičius, G. I. 
Ross, R. Janušauskas, J. Morkūnas, 
F. Timukas, A. Aperavičienė, J. Z. 
Stravinskas, M. Statulevičius, M. 
Pakulienė, A. Sukauskas, V. M. Šu
kienė, A. Stulgienė, A. Paškevičius, 
S. Kėkštas, P. Karaliūnas, V. Bart- 
ninkas, J. Poška, V. Jocas, E. Bart- 
minas, R. O. Genutis, V. Sakas, S. Ja
navičius, I. Vibrienė, M. Girčienė
L. Pilipavičius, V. Skukauskas, J. 
Lasys, J. Repečka, J. Bacevičius, 
E. Rovas, A. Petryla, M. E. Zabulio- 
niai, J. J. Valiuliai, dr. A. Valiulis, 
V. Pečiulis, R. E. Stravinskai, A. E. 
Underys, J. Aukštakalnis, P. Čiurlys, 
E. Ališauskienė, E. M. Kazakevičiai, 
P. L. Murauskas, V. A. Dubickas, G. 
Sprainaitis, V. O. Anskis, V. Puo
džiūnas, P. Jonikas, A. E. Bočkus, 
K. D. Batūra, S. Grigaliūnas, I. Meik- 
lejohn; $15 - V. Poškus, A. Drauge
lis, P. Žibūnas; $12 - S. Barškutis; 
$11 - M. Sepulienė; $10-V. Šerkšnys, 
J. Žakas, P. Lukošius, L. Razgaitis, 
J. Augustinavičius, E. Dubauskas, S. 
Jakaitis, J. Liutkus, O. Govedienė, 
J. R. Karasiejus, J. Kairys, A. R. Gri
gonis, J. Palys, J. Andrukaitis, V. 
Karnelavičius, J. R. Rusliai, V. Ku
bilienė, V. Gumauskas, S. Krašaus- 
kas, W. Kiškūnas, S. O. Dačkai; $5 -1.
M. Matus, O. Krikščiūnas, J. Zabulio
nis, K. Latwis.

Visiems aukotojams nuoširdžiau
sia KLB valdybos padėka.

TEODORAS STANULIS
perėjo dirbti į kitą įstaigą

RE/MAX #1 Kanadoje
Parduodant ar perkant nekilnojamo turto

(2 blokai į vakarus nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 
nuo Lietuvių namų) mane, skambinant bet kuriuo metu,

tel. 416 769-1616, namųtel. 416 231 -4937, 
nešiojamas tel. 416 802-1029.

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS.

—_—

TORONTO
“Gyvenimo ciklai”, Irenos 

Lukoševičienės sociologijos 
srities paskaitų rinkinį To
ronte platina KLK moterų 
draugijos Prisikėlimo para
pijos skyrius. Skambinti Ire
nai Vibrienei tel. 416 762-8414.

Dr. Aleksandras Abišala, bu
vęs Lietuvos ministeris pir
mininkas, pakviestas Toronto 
universitetan per “Russian 
and East European Studies” 
skyrių, skaitė paskaitą George 
Ignatieff teatre vasario 24 d. 
Jo tema buvo “Ekonominiai 
pokyčiai Rytų Europoje po
komunistinių valdžių įtako
je”. Paskaitoje dalyvavo apie 
40 klausytojų, dauguma nelie
tuviai.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

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

Alvydui tel. 905-848-9628, 
416-609-5108 (pager).
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m. t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy")

Priima pacientus pagal susitarimą
Telefonas 41 6 536-5437

Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
phdengia pilnai ar iš dalies.

Toronto Maironio mokyklos auklėtiniai prieš pasirodymą Vasario 16-sios 
minėjime vasario 19 d. Anapilyje Nuotr. I. Pečiulienės

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)

Vienintelis Kanadoje 

lietuviškas kelionių biuras 

kviečia keliauti kartu!

Dar didesnė nuolaida 
keliaujantiems į Lietuvą!

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

Kelionė Kaunan Labi 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)

Anglų kalbos pamokoms 
Bramptone ir Mississaugoje 
(Peel Board of Education) ga
lima registruotis kovo 25, 26 
ir balandžio 1 d.d. nuo 9 v.r. 
iki 1 v.p.p. Pamokos vyks šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
tarp 9 v.r. ir 2.30 v.p.p. aštuo- 
nias savaites. Skambinti 276- 
6793 Mississaugoje arba 791- 
6700 Bramptone.

Rašytojos Marijos Aukštai- 
tės 1995 m. Bursary stipendi
ją $2.000 Toronto universite
tas paskyrė dr. Sarai Ginai- 
tei, dėstančiai sociologiją 
York un-te. Dabartiniai jos ty
rinėjimai apima holokaustą 
Baltijos kraštuose ir žydų kul
tūros naikinimą Lietuvoje so
vietmečiu. Ji įvertins Mari
jos Aukštaitės kūrybą.

PADĖKA
1995 m. sausio mėn. pabaigoje 

pasiuntėme septynis kompiute
rius Vilkaviškio humanitarinei 
“Žiburio” vidurinei mokyklai. 
Gauta žinia, kad siunta tvarkin
gai pasiekė adresatą.

Nuoširdžiai dėkojame Juozui 
Balsiui, paaukojusiam nemažai 
laiko ir įdėjusiam daug darbo 
nuperkant kompiuterius priei
nama kaina, juos pagrindinai 
peržiūrėjusiam ir paruošusiam 
siuntai. Ypatingai dėkojame 
vilkaviškiečiams ir prijaučian
tiems, kurių aukomis šias mokslo 
priemones pasiuntėme. Aukojo: 
D. Dargienė, Z. Didžbalienė, J. 
Gustainis, I. Ignaitienė, J. Igna
tavičienė, L. Kolyčienė, G. Kra- 
šauskienė, B. J^nas, A. Mikšienė, 
J. Nešukaitis, O. Rimkienė, kun. 
A. Simanavičius, OFM, L. Strumi- 
lienė, A. Sungailienė, A. Šešku- 
vienė, A. Valienė, G. Valiūnienė.

Siuntėjų vardu - J. Gustainis

“Finnair” bendrovė kovo 
2 d. sukvietė spaudos atstovus 
į Toronto viešbutį “Hotel In
tercontinental” supažindinti 
su naujausiomis jos rengiamo
mis turistinėmis kelionėmis. 
Keliaujantiems per Helsinkį į

Vilnių ir kitus Baltijos mies
tus siūloma paviešėti Helsin
kyje, Stockholme ar kitose 
Skandinavijos vietovėse. “Fin
nair” bendrovės vicepirmi
ninkas Eero Ahola įdomiai 
papasakojo apie “Finnair” 
pasisekimus ir plėtotę nuo 
įsteigimo 1924 m. bei veik
los perspektyvas. Kanados 
skyriaus vedėja Christina 
Colliander apibūdino visas 
naujausias išvykas. Dalyviai 
buvo pavaišinti suomiškais 
priešpiečiais.

SKAITYTOJAI PASISAKO
MIELI TAUTIEČIAI!

Kad man, kaip Suvalkų krašto 
lietuvių atstovui teko garbė atsi
stoti jūsų akivaizdoje (Anapilyje) 
ir pasidalinti kai kuriomis minti
mis apie lietuvių-lenkų santykius, 
esu dėkingas: KLB Toronto apylin
kės valdybai ir jos pirmininkei Da
nutei Garbaliauskienei, Suvalkų 
krašto lietuvių sambūrio pirmi
ninkei Danielai Didžbalienei ir 
daugeliui Kanadoje gyvenančių 
tautiečių, kurie šią iniciatyvą pa
rėmė ir įgyvendino.

Lenkijos lietuvių bendruomenės 
vardu man yra malonu išsakyti 
padėkos žodžius už rodomą mūsų 
krašto lietuviams ligšiolinę pa
ramą ir dėmesį. Už aukas, spau
dos informacijas mūsų lietuvišku
mo polaikymui, ypač sunkiais ko
vos metais dėl savo teisių Seinų 
parapijoje.

Ypatinga pagarba ir padėka pri
klauso “Tėviškės žiburių” redakci
jai, ypač redaktoriui prel. Pranui 
Gaidai, kuris mūsų reikalais sielo
josi, juos gynė “TŽ” puslapiuose ir 
dabar Suvalkų krašto rūpesčių ne
išleidžia iš savo akiračio.

Mūsų krašte labaį nuoširdžiai 
prisimenamas ir laukiamas toron
tiškis kun. Edis Putrimas. Suval
kų lietuvių reikalai jam ypač ge
rai žinomi. Jis daug padarė mūsų 
daliai palengvinti. Mums su žmo
na viešint Toronte, savo nuoširdu
mą parodė daugelis tautiečių. Vi
siems jiems tariame ačiū. Ypač 
dėkojam Anelės ir Leonardo Jo- 
nuškų šeimai, kurių pastogėje daž
niau už kitų, labai nuoširdžiai 
buvome priimami ir globojami. 
Ačiū visiems. pr gr Makauskas,

Toronto, Ont.

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.: 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.

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
#1 KANADOJE dirbantis agentas.
Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo 

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

1678 Bloor St. West
Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
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

DRESHER
GINTARAS

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

Siuntiniai laivu:
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 
ir kiti stambūs kroviniai 
į Baltijos šalis.
Greitas ir saugus 
pristatymas.

persiunčiami automobiliai

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $~l 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 *

DKALDA - IlVSlJRAdVCTE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, C.it. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588 
______ ___________________________________________ _ —_____ ____
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TO RO N T
Anapilio žinios

— Kovo 12, sekmadienį, buvo 
atšvęsta Tikinčiosios Lietuvos 
diena.

— Gavėnios susikaupimas bus 
kovo 23-26 d.d. Jį praves iš Lietu
vos atvykęs Panevėžio vyskupijos 
kancleris mons. Jonas Juodelis. 
Susikaupimo dienų tvarka: kovo 
23, ketvirtadienį, ir kovo 24, penk
tadienį — 10 v.r. ir 7 v.v. Mišios 
su pamokslu; kovo 25, šeštadienį 
— Mišios su pamokslu 10 v.r. ir 
6 v.v.; kovo 26, sekmadienį — pa
mokslai įprasta sekmadienio Mi
šių tvarka. Išpažinčių bus klau
soma kas dieną prieš ir po Mišių. 
Susikaupimas bus užbaigtas sek
madienį įprastine Religinės šal
pos popiete.
• — Pakrikštyta Claus ir Dianos 
(Bubulytės) Wiese dukrelė Klau- 
dija-Rozalina.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius, vadovaujamas 
Albinos Augaitienės, Šeimos me
tų (1994) atminimui Šv. Jono lie
tuvių kapinių kryžių kalvoje pa
statydino įspūdingą religiniais 
bei tautiniais motyvais koplyt
stulpį. Jį pagamino Toronte me
niškais medžio drožiniais pasi
žymėjęs Antanas Supronas. Išlai
das padengė menininkė Adelė 
Katelienė, aktyvi skyriaus na
rė. Koplytstulpio šventinimas 
įvyko kovo 12, sekmadienį, po 
pamaldų. Šventinimo apeigas at
liko kun. Vytautas Volertas. Po 
to Parodų salėje vyko draugijos 
narių ir svečių vaišės.

— Parapijos tarybos posėdis 
bus kovo 28, antradienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje. Prašome sekcijų 
pirmininkus iki to laiko sušauk
ti savo sekcijų posėdžius ir pa
ruošti sekcijų veiklos praneši
mus.

— Metinis parapijos susirinki
mas įvyks balandžio 9, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių parapijos sa
lėje. Visi parapijiečiai kviečia
mi dalyvauti.

— Mišios kovo 19, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Joną Gatautį, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Vytautą Senkų.

Anapilio parapijos keltuvo 
vąjui aukojo: $200 — J.J. Zen- 
kevičiai.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, kovo 12, popie

tėje dalyvavo 160 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Stanislovas 
Giedraitis, Lietuvos respublikos 
vyriausybės kanceliarijos kadrų 
sekretoriaus vedėjas. Praneši
mus padarė ir su svečiu supažin
dino LN visuom. veiklos k-to pirm. 
T. Stanulis.

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

— Kovo 19, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. LN bus rodoma vaizdajuos
tė “Vilniaus KGB — Lietuvos ge
nocido aukų muziejus”. Tai do
kumentinė medžiaga apie lietu
vių tautžudystę ir kančias so
vietmečiu.

— Balandžio 1, šeštadienį, 6 v.v. 
Vytauto Didžiojo menėje įvyks 
LN vyrų būrelio metinis pobūvis. 
Karšta vakarienė su vynu ir py
ragais. Veiks programa su šokių 
muzika. Gros Valdo Ramanausko 
ir Vaclovo Povilonio muzikinis 
duetas. Kaina — $12. Gėrimai — 
savikaina. Stalai rezervuoti. Dėl 
bilietų įsigijimo kreiptis į LN 
vedėją D. Sysak tel. 532-3311, T. 
Stanulį tel. 231-3000, A. Bukaus
ką tel. 614-7739 ir E. Bartminą 
tel. 249-0490.

— Balandžio 2, sekmadienį, 
įvyks LN metinis susirinkimas. 
LN nariai, kurie 1994 m. pakei
tė savo gyvenamąją vietą, prašo
mi pranešti adreso pakeitimą 
LN administracijai tel. 416- 
532-3311.

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

— A. a. Anastazijos Trumpic- 
kienės, a.a. Birutės Vaitiekūnie
nės, a.a. Onos Genautienės, a.a. 
Vinco Rutkausko atminimui pa
gerbti, užjausdami mirusių šei
mas ir artimuosius, Dauginių šei
ma slaugos namams aukojo $300. 
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.

— Toronto miesto valdyba iš
siuntinėjo pranešimą apie kovo 
2 d. įvykusį Žemės naudojimo ko
miteto (Land Use Committee — 
LUC) susirinkimą dėl 19 ir 20 Dor- 
val Rd. dokumentų pataisymo. 
Komitetas be rekomendacijų šį 
reikalą perduoda miesto tary
bos posėdžiui, kuris įvyks kovo 
27 d. Komitetas yra patvirtinęs 
pakeistą 19 Dorval Rd. pastato 
dokumentaciją ir paprašė, kad 
planavimo ir plėtotės tvarkyto
jas (Comissioner of Planning and 
Development) praneštų kovo 27 d. 
tarybai apie reikalingus patai
symus plėtotės ir garantijos su
sitarimuose (Development and 
Collateral Agreements) bei me
todus, kaip išlaikyti 20 Dorval 
Rd. atvirą apsodintą aikštelę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekmadienį, kovo 12, per Mi

šias paminėtos Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo meti
nės. Tikinčiųjų maldoje buvo 
prašoma, kad šiuo sunkiu ir prieš
taringu Lietuvai laikotarpiu mū
sų tėvynainiai nesiliautų tikėję 
ateitimi.

— Parapijoje tęsiasi Gavėnios 
atsinaujinimui skirtas seminaras 
“Teateinie Tavo karalystė”. Pra
ėjusį trečiadienį seminaro daly
viai aiškinosi, ką reiškia Naujo
jo Testamento žodžiai “Jėzus yra 
Viešpats”. Savo samprotavimais 
dr patirtimi pasidalijo kun. Edis 
Putrimas ir Vilija Bijūnaitė, teo
logijos studentė iš Vokietijos.

— Sekmadienį Parodų salėje 
posėdžiavo KLK moterų draugi
jos narės. Pirm. Irena Vibrienė 
kalbėjo apie artėjančius valdy
bos rinkimus. Didelį dalyvių dė
mesį sukėlė advokato Algio Pa- 
cevičiaus paskaita apie naujus 
Kanados įstatymus, susijusius 
su nuosavybės tvarkymu.

— Parapijos tarybos Labdaros 
sekcija kviečia įprasminti Gavė
nios laikotarpį ne tik pasninku, 
bet ir gerais darbais. Rekolek
cijų metu (balandžio 5-9 d.d.) Pri
sikėlimo šventovėje bus renkami 
negendantys maisto produktai, 
skirti vargšų valgyklai “St. Fran
cis Table”.

— Platinami bilietai į parapi
jos vakarienę, kuri įvyks balan
džio 1 d., 5 v.p.p. Be gausių už
kandžių numatyta ir meninė pro
grama, kurią atliks parapijos jau
nimas. Bilietus galima įsigyti 
sekmadieniais po Mišių parapi
jos salėje arba pas V. Tasecką, 
tel. 905 824-4461.

— Kovo 6 d. palaidota a.a Da
na Reginienė, sulaukusi 72 m. 
amžiaus. Kovo 8 d. palaidoti a.a. 
Alfonsas Žilinskas, 74 m., ir a.a. 
Ona Genautienė, 73 m.

— Mišios kovo 19, sekmadienį, 
8.30 v.r. už Stankaičių šeimos mi
rusius; 9.20 v.r. — už Seliokų šei
mos mirusius; 10.15 v.r. — už a.a. 
Joną ir Antaną Murauskus, a.a. 
Juozą Ražauską ir visus mirusius 
Juozus; 11.30 v.r. — už parapiją 
ir parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Kovo 19 d. pamaldas laikys 

kun. A. Žilinskas.
— Pamaldų nebus kovo 26 d. ir 

balandžio 2 d.
— Moterų apmąstymo vakaras 

balandžio 8 d., 6.30 v.v.
— Verbų sekmadienį, balandžio 

9 d., pamaldas laikys kun. A. Ži
linskas.

— Didįjį penktadienį, balan
džio 14 d. pamaldas su šventa 
Vakariene laikys kun. A. Žilins
kas. Visos pamaldos įprastu lai
ku 9.30 v.r.

— Parapijos moterų būrelis 1994 
m. kovo mėn. išsiuntė į Lietuvą 
septynis siuntinius: 2 Sibire nu
kertėjusiems - Patumpiskiams, 
2 - Klaipėdos teologijos studen
tui, 3 - invalidui R. Enzeliui Ma
rijampolėje. Taip pat spalio mėn. 
buvo užsakyta maisto produktų už 
$563.06 vaikų globos namams Pa
gėgiuose.

— Parapijos moterų būrelis Šv. 
Kalėdų proga aukojo: $50 - radijo 
valandėlei - Toronte, $75 - “Tėviš
kės žiburiams”, $75 - “Sparnams”, 
$75 “Svečiui”, $100 - “Kelei
viui” - Klaipėdoje; $150 - Sarti
ninkų parapijai, $200 - teologijos 
studentui, $300 - Vasario 16 gim
nazijai, $350 - kaip padėką vargo
nininkui, $500 - Klaipėdos univer
siteto Ev. teologijos sk., $500 - 
Ev. liuteronų Išganytojo para
pijai.

— Moterų draugijos valdyba: 
pirm. Vilma S. Steponienė, vice- 
pirm. Irma Delkuvienė, Tanna 
Langienė, sekr. Alvina Sukauskie- 
nė, sekretorės pav. Irma Sturmie- 
nė, ižd. Milda Marcytė, renginių 
vadovės Gerda Povilaitienė ir Ie
va Pukienė, revizijos komisija - 
Margarita Bartminienė ir Vanda 
Norvaišienė. E. J. Steponas

dešinėje padėjėja L. PAULIONYTĖ. Pamoką stebėjo Lenkijos lietuvių bendruomenės pirm. dr. B. MAKAUSKAS 
(stovi kairėje), jo žmona ŽIVILĖ ir svečias iš Lietuvos kun. A. PIPIRAS Nuotr. G. Paulionienės

MONTREAL

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto Lietuvių namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros pa
žinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuo- 
meninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, 
kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas atsižvelgs 

į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba lietuvių 
kilmės, b) studijuojantieji aukštesniosiose mokslo 
institucijose, c) Vasario 16 gimnazijos mokiniai, 
d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) li
tuanistinių mokyklų mokytojai bei studentai, studi
juojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką.

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

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
■ Lietuvių namų susirinkime balandžio 2 d. Jei 

yra įmanomajame dalyvauti, prašome pranešti.

TLN švietimo fondas “Labdara”

Maloniai kviečiame atsilankyti į RELIGINĖS
ŠALPOS POPIETĘ 
kovo 26, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų, (punktualiai) 

didžiojoje Anapilio salėje
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas, iš Lietuvos atvykęs

Panevėžio vyskupijos kancleris mons. Jonas Juodelis • Bus pietūs ir pyragai

Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis 
dienomis vakarais užsisakyti pas A. Augaitienę telefonu 416-231-7416.

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

Tradicinis “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” spaudos vakaras - balan
džio 22, Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Bilietai gauna
mi “TŽ” administracijoje ir po 
pamaldų Anapilio ir Prisikėli
mo parapijos salėse.

Kanados lit. mokyklų ir kur
sų mokytojų suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, kovo 25, Ana
pilio parodų salėje, Missis- 
saugoje. Registracija 9 v.r. 
Apie dalyvavimą prašoma ne
delsiant pranešti G. Paulio- 
nienei telefonu 416 249-1305.

KLB švietimo komisija
A. a. A. Rinkūno dešimtųjų 

mirties metinių proga velio- 
nies vardu įsteigtam švietimo 
fondui aukojo: $200 — J. Rin- 
kūnienė; $50 — J. Augustina- 
vičienė. Fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja S. Ra
dzevičienei už $1,000 auką, 
prisimenant a.a. J. Beržinsko 
20-tąsias mirties metines. R.M.

Lietuvių kredito kooperaty
vo “Parama” valdyba Anapilio 
autoaikštės vajui paskyrė 
$1,000, iš viso $3,000 (anksčiau 
$2,000). Už dosnią auką Anapi
lio korporacijos vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja. Šia proga 
norima išreikšti nuoširdų dė
kingumą visiems aukotojams 
ir priminti, kad autoaikštės 
vajus vykdomas toliau.

Anapilio korporacijos valdyba

įįįį
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo

narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 26, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų.
Prašome atsinešti nario knygutes.

*

i ■« VALDYBA m

Prel. J. Juodelis, Panevėžio vys- 
pijos kancleris, ir kun. A. Pipiras 
kovo pradžioje porai dienų buvo 
atvykę iš Toronto. Apsistojo AV 
klebonijoje. Seselė Paulė sve
čiams aprodė Montrealį. Po to jie 
išvažiavo į Otavą, iš kur grįžo į 
Torontą.

Poetas - visuomeninkas Korne
lijus Platelis kovo 5 d. seselių na
muose padarė pranešimą apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. Jis 
yra pakviestas į Kanadą dalyvau
ti savivaldybių veiklos seminare. 
Daugiausia buvo kalbėta apie Lie
tuvos savivaldybių rinkimus, įvyk
siančius 1995 m. kovo 25 d. Atsto
vai renkami dvejiems metams. 
Lietuva paskirstyta į 45 rajonų 
ir 11 miestų savivaldybes. Įvai
rios politinės partijos tikisi lai
mėti kuo daugiausia savo atstovų. 
Po pranešimo svečias į daugelį 
klausimų aiškiai atsakė. K. Pla

telis yra PEN Lietuvos skyriaus 
pirmininkas. Pabaigoje paskaitė 
vieną ilgesnį savo eilėraštį. Su
sitikimas baigtas kavute.

Penkta medikamentų didžioji 
siunta vasario pabaigoje buvo 
pakrauta ir išvežta į Montrealio 
uostą. Laivas turėtų išplaukti į 
Rygą po poros savaičių, jei nesu
trukdys vis pasikartojantis Mont
realio uosto darbininkų vienos 
dienos streikas. Iš Rygos tą siun
tą pasiims Panevėžio ligoninė. 
Šalia Baxter bendrovės aukšto 
pareigūno Yves Mainville parū
pintų medikamentų buvo įdėta 
keliolika dėžių seselės Paulės 
surinktų drabužių Panevėžio “Ca
ritas” skyriui.
KLK Moterų dr-jos Montrealio 
skyrius šaukia susirinkimą kovo 
26 d., 12 vai. seselių namuose. Bus 
aptarti einamieji reikalai. Narės 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. B.S.

' 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 AD AMONIS, 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

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

Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

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

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1995 m. kovo 29, trečiadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1994 m. apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1995 metams
8. Rinkimai: 3 narių (valdybą, 1 nario (revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

po pusės valandos. Jis bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

“Paramos” 
kredito kooperatyvo

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 26 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:
Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus.

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

Paieškojimas
Sabina Medikaitė-Rimienė ieš

ko savo pusbrolio Vinco Mediko ir 
pusseserių Marijos Medikaitės- 
Kvasauskienės ir Veronikos Medi- 
kaitės-Bridgevaitės vaikų. Rašyti: 
S. Medikaitė-Rimienė, Marginin- 
kų kaimas, Kauno raj., Lietuva. 
Laišką galima rašyti anglų kalba.

“AROMA THERAPY” kabinetui 
Mississaugoje reikia padėjėjo(s) 
valymui, telefono atsakinėjimui. 
Skambinti tel. 905-273-6398.

NORINTIEJI įsigyti Vokietijoje 
leisto žurnalo “Aidai” rinkinį gali 
kreiptis adresu: V. Vyčinas, 2297, 
154A St. White Rock, B.C., V4A 8A7, 
Canada.

REIKALINGA auklė 6 dienom per sa
vaitę vienam vaikučiuj, kuri gyven
tų kartu bei atliktų ir namų ruošos 
darbus. Skambinti tel. 905 738-8458.

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

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.

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

IŠPARDAVIMAS naujausio stiliaus 
vestuvinių suknelių (jaunosioms, 
jaunųjų motinoms, pamergėms, gė
lių nešėjoms), velionų, galvos pa
puošalų, batų. Kainos pagal susita
rimą. Skambinti tel. 905 278-3154.

j SOLD Į

A. a. Broniaus Girčio atmi
nimui žmona Aldona ir duktė 
Dalia su šeima “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

KLB Toronto apylinkės val
dyba savo posėdyje kovo 7 d. 
nutarė skelbti solidarumo na
rio mokesčio vajų. Solidaru
mo nario mokestis bus renka
mas šia tvarka; kovo 19 d. Iš
ganytojo parapijoje; balan
džio 2 d. Lietuvos kankinių 
parapijoje; balandžio 9 d. Pri
sikėlimo parapijoje; balan
džio 23 d. Lietuvių namuose.

“Caritas” sambūriui Lietu
voje aukojo: $50 — J. Staškevi
čius.

A.a. Jonui Maziliauskui iške
liavus amžinybėn, užjausdami 
žmoną Bronę ir dukrą Iną su 
vyru, Vida ir Feliksas Mockai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A.a. Viktoro Janulevičiaus 
vienerių metų mirties prisi
minimui (kovo 13 d.) žmona Eu
genija, duktė Nijolė, sūnus 
Viktoras su šeima “Tėviškės 
žiburiams“ aukojo $100.

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.

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.

COLDUJeU. 
DANKCRU

DAIVA 
DALINDA, 

BBA, Broker 
Tel. 416 231-5000 
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 14 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6


