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Pagarba švietėjams
Mūsų pasaulis keičiasi greičiau negu spėjame su

vokti ir jaučiame svarbiųjų vertybių nuosmukį. Kasdien 
matome pavyzdžius stokos tolerancijos, lojalumo, reli
gingumo, paprastos pagarbos kitiems. Retai besisten
giantis sąžiningai atlikti savo darbą išgirsta paskati
nantį žodį.

M
OKYTOJAS, auklėtojas, švietėjas... Seniau šie 
žodžiai būdavo tariami su daug didesne pagar
ba, negu girdime šiandieną. Tačiau mokytojų 
darbas yra svarbesnis ir sunkesnis nei bet kada. Anuo

met jie tęsdavo namuose puoselėjamų vertybių diegimą 
vaikuose, tėvų remiami perduodavo žinias, kurias vai
kai privalėjo išmokti. Dabar tėvai vis dažniau, ypač vie
šosioms mokykloms, pareiškia savo vaikų “teises”, nepri
žiūri, kad vaikai namuose pamokas tinkamai paruoštų, 
tikisi, jog vaikai be didesnių pastangų įsisavins nuolat 
mažėjantį žinių krūvį. Atseit, mokytojai turi džiaugtis, 
jei mokiniai ateina į klasę ir savo elgesiu neardo tvarkos.

O
KĄ BEKALBĖTI apie neprivalomą lituanistinę 
mokyklą, kuriai nėra lėšų paruošti nei tinkamos 
programos, nei vadovėlių, pritaikytų trečios ir 
net ketvirtos kartos lietuviukams? Jau prieš trisdešimt 

metų dr. Juozas Girnius pripažino: “Nors paprastai atei
nama mokytojauti iš pareigos ar bėdos, drauge privalu 
ateiti su apaštališka dvasia”. Daug daugiau tokios dva
sios reikia mokytojams dabar, kai visa aplinka neigia
mai veikia lietuvybės išlaikymo pastangas! Kur tos dva
sios pasisemti? Be abejonės reikalinga nenuilstama pa
rama mokytojams ne tik iš tėvų, bet ir iš įvairių bendruo
menių institucijų, kad jų darbas bent kiek palengvėtų. 
Naudinga būtų atgaivinti “Mokytojų dienų” dvasią, apie 
kurią rašė Antanas Rinkūnas. Jis skatino visuomenę ne 
tik sudaryti sąlygas visiems mokytojams dalyvauti, tobu
lintis, juos pagerbti bei stengtis neapleisti ir racionaliai 
spręsti lietuvybės išlaikymo klausimus, kurie prasideda 
ir baigiasi ne klasėje, o šeimoje.

Š.m. kovo mėnesio gale Toronte įvyks metinis Kana
dos lietuvių bendruomenės (Švietimo komisijos) rengia
mas lituanistinių mokyklų ir kursų mokytojų suvažiavi
mas, kuriame mokytojai tikisi pasisemti minčių, kaip 
mokytojauti “be ašarų”; išgirsti apie naujausius spietimo 
projektus ir baigti sudaryti lituanistinę programą, kuri 
būtų naudinga šių laikų išeivijos vaikams. Ta proga moky
tojams tenka pareikšti gilią padėką už visas jų pastan
gas, už paaukotą laisvalaikį ruošiant pamokas ir mokant 
vaikus esamomis sąlygomis, palinkėti tolimesnio atspa
rumo kliūtims, įkvėpimo ir sėkmės. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kova su ispanais dėl žuvies
Didele problema Kanados žve

jams tapo žuvingumu pasižy
mėjusi Grand Banks Atlanto 
sritis prie Niufaundlandijos. 
Ji turbūt pasaulyje labiausiai 
buvo išgarsinta gausiomis ge
ros kokybės menkėmis (cods). 
Jų gaudyti čia suplaukdavo 
daug traleriais vadinamų žve
jybos laivų ne tik iš Šiaurės 
Amerikos, bet ir Europos. Da
bar menkių atsargos taip su
mažėjo, kad jų jau nepakanka 
net ir patiems Niufaundlandi
jos žvejams. Tad prieš keletą 
metų Kanada, sekdama kai ku
rių kitų valstybių pavyzdžiu, 
savo pakrančių žvejybos zoną 
nuo trijų mylių padidino iki 
dviejų šimtų.

Naujoji zona apėmė beveik 
visą žvejybinę Gr&nd Banks sri
tį nuo Niufaundlandijos kran
tų, tarptautinei žvejybai Atlan
te palikdama tik jos “nosimi” 
ir “uodega” vadinamas nedi
deles dalis. Niufaundlandijos 
žvejams Kanados zonoje buvo 
įvestos griežtos sugauti lei
džiamų menkių kvotos. Mat bu
vo norima sumažintu menkių 
gaudymu padidinti jų atsargas 
ir išsaugoti žuvies pramonę 
šioje neturtingoje Kanados 
provincijoje. Deja, menkių 
atsargų nesugrąžino net ir jų 
gaudymo sustabdymas didžio
joje Kanados žvejybos zonoje. 
Niufaundlandijos žvejai vis 
dažniau lieka be darbo. Atro
do, problemą sudaro tos dvi 
Grand Banks srities dalelės, 
patekusios tarptautinės žve
jybos zonon ir išvengusios Ka
nados kontrolės.

Žvejybą šioje tarptautinėje 
zonoje tvarko Šiaurės Atlan
to žūklės organizacija NAFO, 
turinti penkiolika narių, tarp 
kurių yra ir Kanados bei Eu
ropos sąjungos šalių atstovai. 
NAFO nustato leidžiamos su
gauti žuvies kvotas, dažnais 

atvejais nesutinkančias su 
kvotomis Kanados zonoje. 
Menkės ir kitos Kanados zo
noje saugomos žuvys plaukio
ja po visą Grand Banks sritį, 
pasiekdamos net ir jos nedi
deles dalis, patekusias tarp- 
tautinėn žvejybos zonon. Ten 
jų laukia žvejai europiečių 
traleriuose, nesaistomi kana- 
diškų kvotų. Jiems nerūpi Ka
nados pradėtas žuvies atsar
gų išsaugojimas ateisiančioms 
žvejų kartoms.

Kanados žvejybos ministeris 
Brian Tobin, liberalas iš Niu
faundlandijos, kovą su Ispani
jos žvejais pradėjo ne dėl sun
kiai beatstatomų jau prarastų 
menkių atsargų. Jam rūpestį 
kėlė kitos sparčiai retėjančios 
plokščios turbotais vadinamos 
Atlanto žuvys, neturinčios lie
tuviško pavadinimo žodynuo
se. Jos betgi panašios į mūsiš
kes plekšnes, tik jų ilgis yra 
apie 70 cm. Turbotus daugiau 
perka europiečiai. Tad ne
nuostabu, kad jų žvejyba ypač 
susidomėjo ispanai, jai pasi
rinkę tarptautinės zonos van
denis Grand Banks srityje prie 
pat kanadiškosios zonos 200 
mylių ribos. Jiems buvo žino
ma, kad Kanados zonoje ir 
šioms pradedančioms nykti žu
vims jau įvesta jų gaudymo 
sumažinta kvota.

Kontroliniai Kanados žve
jybos laivai kovo 9 d. tarptau
tinėje zonoje bandė sulaikyti 
ispanų tralerį “Estai”. Mat 
Šiaurės Atlanto žūklės NAFO 
organizacija ir tarptautinėje 
zonoje buvo sumažinusi dar 
galutinai nesutartas turbotų 
gaudymo kvotas. Kanados pa
reigūnai tik norėjo patikrin
ti, ar ispanų traleris laikosi 
nustatytos normos. Kanadie
čius nustebino “Estai” trale
rio kapitonas E. Gonzalez, įgu-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Vasario 16 šventės iškilmėje, surengtoje generalinio Lietuvos Konsulato Kanadoje. Viršuje iš kairės: generalinis 
Rumunijos konsulas OLIE PUSKAS, protokolo šefo asistentė COLLEEN O’DWYER, GRAŽINA LAPIENĖ, 
ELENA PUSKAS; žemiau: Ontario pilietiškumo ministerė ELAINE ZIEMBA su savo padėjėju, Lietuvos garbės 
konsulas HARIS LAPAS ir jo žmona GRAŽINA LAPIENĖ

Lietuva - lenkiškos veiklos grėsmėje
Dabarties gyvenimo faktai, liudijantys stiprų lenkų ir Lenkijos veiklumų, 

ypač Vilniaus krašte, ir pasyvių Lietuvos valdžios laikysenų. Tai ryšku 
ekonominėje, kultūrinėje, mokslinėje ir tikybinėje srityse

Bendru žvilgsniu
Seinai, dar XX š. pradžioje 

vienas iš žymiausių lietuvių 
tautinio-kultūrinio ir politi
nio veikimo centrų, šiandien 
tebėra aplenkėjusi gyvenvie
tė. Nors Lietuva yra vos už 12 
km, Seinų nepasiekia Lietuvos 
televizija — reikia specialios 
antenos, kad būtų galima ma
tyti Vilniaus televizijos pro
gramą. Lenkijos spaudoje bei 
kitoje žiniasklaidoje, patei
kiamas ir toliau vis dar labai 
neigiamas Lietuvos ir lietu
vių įvaizdis.

Lenkijoje nėra literatūros 
apie Lietuvą, o knygynuose 
veltui ieškotum lietuviškos 
literatūros, išverstos į lenkų 
kalbą. Nuomonę apie Lietuvą 
formuoja laikraščiai: lietuvis 
apiplėšė, užpuolė, vežė kont
rabandą .. .

Apie Lietuvą rašoma tik 
tiek, kiek tai liečia lenkų tau
tinę mažumą. Deja, ir tie raši
niai nepasižymi objektyvumu. 
Iš jų galėtum padaryti išvadą, 
kad Lietuvos valdžia nuo pat 
nepriklausomybės atstatymo 
pagrindiniu savo uždaviniu 
laikė tautinės lenkų mažumos 
diskriminavimą.

Nedaug tepasikeitė ir pasi
rašius Lietuvos-Lenkijos bend
radarbiavimo bei geros kai
mynystės sutartį. Lenkijos- 
Vokietijos santykių raida aki
vaizdžiai rodo, kad tai ilgas, 
sunkus procesas, kuris ne
vyksta savaime, reikalauja 
abiejų valstybių pastangų. 
Lietuvos-Lenkijos santykių 
formavime kol kas, atrodo, 
Lietuvos pusė yra pasyvi, ne
parodo didesnio veiksmingu
mo. Tuo tarpu Lenkija labai 
aktyviai reiškiasi Lietuvoje 
daugelyje gyvenimo sričių: 
kultūroje, ekonomikoje, moks

le, religiniame gyvenime.
Ekonominiame gyvenime

Pradėsime nuo ekonomikos. 
Lenkija yra trečioji, po Rusi
jos ir JAV, pagal investicijas 
Lietuvoje. Čia veikia 630 bend
rų įmonių bei 152 grynai len
kų kapitalo įmonės. Užsienio 
kapitalo investicijos Lietuvo
je 1994 m. pabaigoje pasieks 
130 milijonų dol. Lenkija in
vestavo Lietuvoje 12,8 mln. do
lerių. Sparčiai plečiasi užsie
nio prekyba su Lenkija. 1993 
m. jos apyvarta buvo 130 mln. 
dolerių. Eksportas viršijo im
portą. Nors 1994 m. prekybos 
apyvarta išaugo iki 170 mln. 
dolerių, bet prekybos saldo 
buvo neigiamas — jis pasiekė 
apie 30 mln. dol.

Lenkija užima penktą vie
tą Lietuvos importo-eksporto 
struktūroje. Tuo tarpu Lietu
vos gaminiai Lenkijos impor- 
to-exporto struktūroje sudaro 
vos 2%. Nežymios yra taip pat 
Lietuvos įmonių investicijos 
Lenkijoje. Dėl jų nedidelės 
reikšmės jos net nežymimos 
statistiniuose Lenkijos duo
menyse.

Kultūrinėje veikloje
Dar aktyviau Lenkija reiš

kiasi kultūros srityje. Sunku 
net išvardinti daugelį paro
dų, meno ansamblių gastrolių, 
paskaitų ir pan. Apsiribosiu 
tik keliais pavyzdžiais, ilius
truojančiais, kokį dėmesį Len
kija skiria savo įvaizdžio ir 
savo kultūros plėtojimui Lie
tuvoje. Ne vienas Lenkijos po
litikas ar šiaip veikėjas yra 
pasakęs, kad Lietuvoje daug 
žmonių moka ar bent supranta 
lenkų kalbą, taigi čia gyvena 
potencialiai apie 1 milijoną 
lenkiškų laikraščių, knygų 
skaitytojų.

Be daugelio laikraščių len
kų kalba leidžiamų Lietuvoje, 
skirtų tautinei lenkų mažumai 
ir finansuojamai iš Lietuvos 
valstybės iždo, nuo 1994 m. 
spalio mėnesio Lietuvoje lei
džiamas laikraštis “Slowo Wi- 
lenskie”. Jo steigėjas yra Len
kijos vyriausybinio dienraščio 
“Rzeczpospolita” vyriausias 
redaktorius Dariusz Fikus, 
kuris prieš karą gyveno Vil
niuje. Neseniai Lenkijoje jis 
išleido knygą apie “Armija 
Krajowa” pulkininką Szyn- 
dzielorz Lupaszką, veikusį 
Vilniaus krašte.

Oficialiai teigiama, kad 
laikraštį leidžia bendra Lie
tuvos-Lenkijos įmonė “Vil- 
press”, kurioje 49% kapitalo 
turi Lenkijos leidykla “Press- 
publika”, leidžianti dienraš
tį “Rzeczpospolita”, o likusį 
finansinį indėlį turi Czeslaw 
Okinczyc, beje, kito lenkiško 
laikraščio “Znad Wilii” leidė
jas bei lenkų radijo tuo pačiu 
pavadinimu pirmininkas, ir 
Stanislaw Widtmann — lenkų 
mokslininkas ir politinis vei
kėjas. Pagal oficialius duo
menis, laikraščio “Slovo Wi- 
lenskie” pirminis įstatyminis 
kapitalas sudarė 20.000 dol. 
Bet sunku įsivaizduoti, kad 
tokio nedidelio kapitalo pa
kaktų leisti laikraščiui, ku
riame dirba 8 žurnalistai.

Laikraštis “Slovo Wilens- 
kie” savo išvaizda labai pri
mena Lenkijos dienraštį 
“Rzeczpospolita”. Jis leidžia
mas 10.000 tiražu. Pirmajame 
“Slovo Wilenskie” numeryje 
žurnalistė Alina Kurkus at
kartojo lenkų spaudos šmeiž
tus apie Lietuvos respublikos 
konsulą Seinuose Vidmantą 
Povilionį.

(Nukelta į 3-čią psl.)

Derinama Baltijos kraštų 
gynyba

Vilniuje vasario 27 d. susiti
ko Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gynybos bei krašto apsau
gos ministerial Linas Linkevi
čius, Janis Arveds Trapans ir 
Enn Tupp, skelbia ELTA ir 
BNS. Jie pasirašė sutartį dėl 
bendradarbiavimo gynybos ir 
karinių santykių srityje, ku
rioje pažymėta, kad Baltijos 
valstybės bendradarbiaus už
tikrinant saugumą šiose ša
lyse, keisis patirtimi gynybos 
bei krašto apsaugos ministe
rijų ginkluotų pajėgų rengimo 
srityse. Kartu šie kraštai ieš
kos greitesnių kelių įsijungti 
į Europos karines bei politi
nes sąjungas. Taip pat nutar
ta derinti oro erdvės kontro
lės sistemą. Šiuo reikalu mi- 
nisterių pavaduotoja susitiks 
Rygoje kovo mėn. parengti su
tartį. Numatytos bendros pa
stangos kuriant Baltijos vals
tybių taikos palaikymo bata
lioną “Baltbat” ir rengiant jo 
mokymo centrus. Bus suvieno
dinama karinių pajėgų gink
luotė bei technika.

Ruošiamasi laisvos prekybos 
sutarčiai

Pasak BNS agentūros, vasa
rio 27 d. Vilniuje prasidėjo 
dvišaliai pasitarimai dėl Lie
tuvos ir Lenkijos laisvosios 
prekybos sutarties. Užsienio 
reikalų informacijos ir spau
dos skyrius pranešė, kad tri
jų dienų derybose buvo aptar
ta Lietuvos ir Lenkijos makro- 
ekbnomikos būklė, prekybos 
politika ir ją valdantys įsta
tymai, prekybos santykiai su 
ES ir buvusiomis Sovietų Są
jungos respublikomis. Taip pat 
buvo nagrinėjamas laisvos pre
kybos sutarties projektas.

Ministeris pirmininkas 
lankėsi Maskvoje

“Lietuvos ryto” žiniomis, 
Lietuvos ministeris pirminin
kas Adolfas Šleževičius su de
legacija lankėsi Maskvoje va
sario 24 d. Buvo pasirašyti trys 
tarpvyriausybiniai susitari
mai dėl pasienio kontrolės 
punktų, dėl bendradarbiavi
mo ir tarpusavio pagalbos 
muitinių reikaluose, dėl pi
liečių tarpusavio kelionių. 
Taip pat buvo nustatytas prin
cipinis susitarimas dėl įstei
gimo Lietuvos ir Rusijos tarp
vyriausybinės komisijos, kuri 
spręstų prekybos, ekonomi
nio, mokslinio-techninio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimus.

Ministeris pirmininkas pa
sisakė esąs patenkintas dery
bomis, išskyrus kalbomis apie 
bendradarbiavimą energeti
kos srityje. Jo nuomone, “ne
tikslinga tranzitu per Lietu
vą tiekti Rusijos elektros 
energiją į Kaliningrado sri
tį, nes Lietuva pigiau galė
tų tiekti savo pagamintą ener
giją”
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Šiuo metu mokytojams reikia apaštališkos dvasios
Lietuva-lenkiškos veiklos grėsmėje 

Lietuvos-Lenkijos santykių formavime Lietuva silpnesnė
Misijonierius vėl gyvena viltimi

Po neramumų kun. Hermanas Šulcas grįžta į Ruandą
Kyšio neduosi, nieko negausi 

Valdininkai dalina ne savo, bet kitų teisėtą turtą
Laisvės šventė Rytų Lietuvoje

Vasario 16-tosios proga apdovanoti veiklūs vilniečiai
Džiaugsmas rūpesčių šešėliuose

Laisvei graso Rusija, vis norinti mus “globoti”
Su deivėmis ir didvyriais pabuvojus

Didingumas ir pergyvenimų įvairovė R. Wagnerio operoje 
Skulptoriaus kūriniai sugrįžta Lietuvon 

A.a. Antanas Mončys praturtino Lietuvos meno lobyną
Lietuvos kaimynų pastabos

Rusijos komunistai rašo, kad Vilniuje šąla bedarbiai

Buvo aptartas ikikarinės 
Lietuvos ambasadų Romoje ir 
Paryžiuje pastatų klausimas. 
Išreiškus norą jį spręsti, Ru
sija pažadėjo, kad tai gali būti 
padaryta finansinės kompen
sacijos principu. Ministeris 
pirmininkas V. Černomyrdi
nas taipgi pažadėjo, kad Ru
sija gali grąžinti dalį Lietu
vai priklausančių archyvų.

JAV verslininkai 
domisi Lietuva

Kovo 6 d. Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas pri
ėmė JAV privačių užsienio in
vesticijų korporacijos OPIC 
delegaciją, vadovaujamą Ruth 
R. Harkin, praneša ELTA. Dėl 
šios pirmosios misijos atvy
kimo į Baltijos kraštus buvo 
susitarta 1994 m. JAV prezi
dento Clintono vizito metu. 
Jo laiške, pristatančiame šią 
delegaciją, prezidentas Clin- 
tonas tvirtina, jog JAV vers
lininkai domisi bendradar
biavimu su Lietuva ir bendru 
įmonių steigimu. Jis pareiš
kė viltį, kad bus sustiprin
ti prekybiniai ryšiai tarp 
JAV ir Lietuvos.

Prezidentas Brazauskas su
sitikime supažindino misijos 
narius su Lietuvos ekonomi
kos raida, siūlydamas inves
ticijas “panaudoti vystant 
pirmaujančias ūkio šakas — 
transportą, energetiką, taip 
pat restrukturizuojant pra
monės įmones, kurios soviet
mečiu dirbo kariniams tiks
lams”.

Bus lėšų moterų 
organizacijoms

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius 
kovo 2 d. susitiko su Lietuvos 
moterų visuomeninių organi
zacijų atstovėmis, rašo ELTA. 
Vyriausybės patarėja moterų 
klausimais G. Purvaneckienė 
pranešė ministeriui pirminin
kui apie organizacijų veiklos 
kryptis — informaciją visuo
menei, mokslinius tyrimus bei 
pasiruošimą IV Pasaulio mo
terų konferencijai Pekine, 
kuriam sudarytas Lietuvos 
moterų komitetas. Išreikštas 
susirūpinimas lėšų paskyri
mu. Pernai įvykusioje Vidu
rio Europos konferencijoje 
“konstatuota, kad Baltijos 
šalims ypač būdinga ‘skurdo 
feminizacija’, t. y., kad mo
terys gauna gerokai mažesnius 
atlyginimus negu vyrai, mo
ters vaidmens menkinimas 
bei smurtas prieš moteris”.

Delegacijos dalyvės siūlė 
Lietuvoje priimti lyčių lygių 
galimybių įstatymą, remti 
mokslinius tyrinėjimus, ku
riais būtų tyrinėjama moterų 
teisinė būklė, įsteigti mote
rų teisių tyrimo instituciją. 
Ministerio pirmininko nuo
mone, finansavimo problemų 
neturėtų būti, tik reikia aiš
kiai suformuluoti programas 
ir galimas išlaidas. RSJ
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Misijonierius vėl gyvena viltimi 
Iš kunigo Hermano Šulco, Ruandos misijonieriaus, 

laiško geradariams

1994 m. birželio mėnesį pir
mąkart sugrįžau vėl į Ruandą, 
nes buvau neramus dėl mūsą 
jaunimėlio likimo, likusio ta
me neapykantos ir smurto pra
gare, bet ir norėjau būti arti 
vieno jauno vyruko, kuris bū
tų turėjęs gauti kunigystės 
šventimus mūsų misijos (Mu- 
sha) šventovėje, kuri dar bu
vo pilna kraujo (balandžio 13 
milicininkai nužudė joje 1200 
žmonių). Ir šito jauno kunigė
lio visa giminė, kurią gerai 
pažinau, buvo išžudyta.

Šito vyruko, kuriam pagelbė- 
jau pasiekti kunigystę, šven
timai įvyko Ugandoje. Pasitai
kė laiminga proga, kad tuo me
tu ten vyskupijoje, kur nakvo
jome, nakvojo ir kardinolas, 
Šv. Tėvo siųstas į Ruandą pasi
teirauti dėl trijų vyskupų nu
žudymo. Kardinolo dėka galė
jome vykti į Ruandą ir sutik
ti vadinamą sukilėlių vadą 
(generolą Kagame), kuris, nors 
prie žiaurių kovų įpratęs vy
ras, buvo sujaudintas jauno
jo kunigo troškimo laikyti pir
mas šv. Mišias ant jo brangiųjų 
krauju persunktos žemės... Ir, 
nors ten dar vyko karas, davė 
leidimą pasiekti jauno kunigė
lio tėviškę, kurioje yra ir mū
sų jaunimėlio sodyba.

Turėjome būti lydimi ir sau
gomi sukilėlių kareivių, nes 
pogrindyje pilna milicininkų, 
kurie vis dar žudo. Netoli jau
nimo sodybos, pabėgėlių sto
vykloje, suradau devynis ber
niukus iš buvusių 120 sodybos 
jaunimėlio. Kunigėlis gyvųjų 
tarpe surado tris puseseres 
iš visos jo 80 žmonių giminės.

Su šita maža grupele nusilei
dome į sodybą, kurią radome 
visiškai sunaikintą. Toje klai
kioje aplinkoje, tarp griuvė
sių, su baisiu skausmu širdyje 
“šventėme” primicijas. Primi
cianto pamokslas buvo šitie 
žodžiai: “Prisikėlimas įma
nomas, kur žmonės išdrįsta ti
kėti, kad neapykantą, sunai
kinimo nesąmonę, blogį gali
ma nugalėti tik drąsia meile. 
Jūs, kurie likote gyvi, galite 
būti Ruandos prisikėlimas”.

Aš pats buvau praradęs ši
tą tikėjimą, - linkėjau sau mir
tį, kad būčiau išlaisvintas nuo 
šitos baisios sutriuškinimo 
kančios, bet gerų bičiulių so
lidarumas man sugrąžino pasi
tikėjimą meilės jėga. Geri žmo
nės, nuoširdžiu užjautimu iš
klausę mano pasakojimo apie 
tuos liūdnus įvykius Ruando
je, padėjo man informuoti ki
tus apie šitą didelę skriaudą, 
padarytą Ruandos tautai, ypa
tingai Ruandos jaunimui, ku
ris buvo nachališkai skatina

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.

mas, duodant neturintiems jo
kių pragyvenimo galimybių at
lyginimą už žudymą, gi kiti ta-, 
po jų aukomis. Tokiu būdu su
ėjau į kontaktą su įvairiausiais 
spaudos ir televizijos atsto
vais Vokietijoje, Lietuvoje ir 
Italijoje. Šie atstovai ne tik 
informavo, bet ir suorganizavo 
įvairias rinkliavas, norėdami 
pagelbėti atstatyti sodybą.

Kai surinko gan stambią su
mą, rugsėjo pabaigoje vėl nu
vykau į Ruandą, nuvežiau dalį 
tos pagalbos, kad galima būtų 
greit pradėti atstatymo dar
bus. Tai duotų jaunimui konk
rečią atgimimo viltį. Šiuo me
tu Ruandoje yra per 200,000 
našlaičių, kurių tarpe suradau 
kitų mūsų sodybos berniukų 
ir mergaičių. Tai buvo jaudi
nanti susitikimo šventė, nes 
jie manė, kad aš miręs, o aš 
maniau, kad jų nebėra gyvųjų 
tarpe. Sužinojau ir apie kai 
kurių jų heroiškumą, rizikuo
jant savo gyvybe, gelbstint 
savo draugus. Toliau jie man 
pasakojo, kad eidavo į sodybą 
ir, žiūrėdami į griuvėsius liūd
ni, be vilties, laukdavo kažko... 
Tad galite įsivaizduoti, koks 
didelis buvo jų džiaugsmas, 
kai juos aplankiau ir jiems 
pranešiau, kad vėl atstatysi
me sodybą, nes geri žmonės 
mums padeda ir padės. Taip 
jaunimėlis įgavo vėl pasitikė
jimo ir vilties, kad nebus ap
leisti, ir tatai sutvirtino man 
norą dar labiau dėl jų gyventi 
ir aukotis. Viena jaunuolė, mi
licininko žiauriai kankinta 
ir piknaudota, kaip ir beveik 
visos kitos gyvos likusios mer
gaitės, man sakė: “Nebeturiu 
tėvų, bet esu laiminga, kad 
Dievas tave išgelbėjo. Tu da
bar esi mums visiems ir tėvas, 
ir motina.”

Tokiu būdu dabartiniu metu 
sodyba gera dalimi jau atstaty
ta. Planuoju šalia sodybos pa
statyti našlaityną. Dabartinė 
valdžia sudaryta iš įvairių par
tijų ir genčių. Pačiame kraš
te yra tam tikra taika, žmonės 
pasitiki ateitimi, nors neleng
va susitvarkyti su ta baisia 
praeitimi. Reikia tikėtis, kad 
taika bus pastovi.

Per žudynes Ruandos tauta 
buvo palikta sau viena. Buvusi 
žudikų valdžia išnaikino dalį 
tautos pasauliui stebint. Rei
kia tikėtis, kad bent dabar 
pasaulis pagelbės nugalėti 
baisią žudynių ir sunaikinimo 
naštą. Negalima pretenduoti, 
kad paprasti tautos žmonės 
būtų priversti sugyventi su 
žudikais, lyg nieko nebūtų bu
vę. Vyskupas Lehman rašo: 
“Negalima praeiti pro tokius 
baisius nusikaltimus tik pe
čiais patraukus - turime re
aguoti!”

Aš reagavau su dideliu liū
desiu ir skausmu, smerkdamas 
tas žudynes, ir daug kas iš Jū
sų mane palaikė. Ir mūsų bend
ras skausmas pavirto bendra 
akcija pagelbėti tiems, kurie 
išliko gyvi tame baisiame pra
gare. Aš pasitikiu gerumu ir 
meilės jėga, kuria bus įmano
ma nugalėti visus sunkumus 
Ruandoje, kurios žmonės da
bar dar labiau negu bet kada 
yra reikalingi mūsų visų so
lidarumo.

Kun. Hermanas Šulcas,
Heidkamp 73,21335 Lueneburg, 

Germany. Tel. 0172-5398009;
FAX 0049-4131-4676.

Aukas galima siųsti: LIGA Bank 
Muenchen, Germany, BLZ 700 90 
300, Konto 21 45 162, pažymint - 
Pater Hermann Schulz, Ruanda.

Jaunieji ruandiečiai su KUN. H. J. ŠULCU susikaupę maldai prie Vilniaus TV bokšto kryžių 1993 metais
Nuotr. Alf. Laučkos

Kyšio neduosi, nieko negausi
Dauguma Lietuvos valdininkų ima kyšius. Tai rodo verslininkų apklausa

AfA 
ONAI GENAUTIENEI 

mirus,
dukrai - mūsų mokytojai NIJOLEI MARIJOŠIENEI 
bei jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto Maironio mokykla

AfA 
VYTUI GENČIUI

mirus,

žmoną ALDONĄ nuoširdžiai užjaučiame - 

Biruta Dirsienė 
Rita Mykoliūnienė

S. P. ŽUMBAKIS

Lietuvoje sociologinio tyri
mo studijoje buvo atlikta 650 
verslininkų apklausa. Pusė jų 
prisipažino davę kyšius val
dininkams. Kiti 29% pasisakė 
nenorį apie tai kalbėti. Tai 
galime suprasti kaip prisipa
žinimą - klausimas yra toks 
aiškus, kad tas trečdalis ne
mato reikalo net prisipažin
ti. Atsisakymas kalbėti šiuo 
atveju gali reikšti teigiamą 
atsakymą.

Neaišku: kur yra tie 20% vers
lininkų, kurie nedavė kyšių? 
Jeigu atsakymai yra teisingi, 
tai iš šios apklausos yra aiš
ku tik tiek: 80% apklaustųjų 
sako teisybę; 20% meluoja ar
ba bijo prisipažinti. Tai reikš
mingas rezultatas. 80% sąži
ningų verslininkų! Šie tyrimai 
patvirtina tai, ką viso krašto 
žmonės aiškai žino: nieko ne
gali atlikti Lietuvoje su val
džios atstovais, rinktais ir no- 
menklatūrininkais-biurokra- 
tais, nedavęs kyšių.

Sovietiniais laikais bent ga
lėjome tai vadinti “blatu” - so
vietine liga. Šiandien, jau pen
ketą metų einant nepriklauso
mybės keliu, ta liga yra jau 
mūsų pačių. Kyšiai daugiausia 
skriaudžia dirbančiuosius, 
pensininkus ir apskritai ne
turtingus krašto gyventojus. 
Kai valdininkai “teikia malo
nes” už kyšius, jie plėšia tur
tą iš visuomenės. Dalindami 
privilegijas už “blatą”, biu
rokratai dalina ne savo, bet 
tautos narių teisėtą turtą.

Lietuvos atveju valdininkai 
daugiausia skriaudžia tuos, 
kurie patikėjo buvusiais ko
munistais, jų pažadais ir jų 
ekonominiais, valdymo bei ad
ministraciniais “talentais”. 
Tik ilgos praktikos dėka ky
šininkai įtikina apsuktuosius, 
kad jie yra krašto išgelbėtojai.

Ko dauguma piliečių nesu
prato, rinkdami naujai pasi
vadinusią komunistų partiją? 
Nesuprato, kad visa komunis
tinė sistema, išnaudojusi mi
lijonus pavergtųjų, iš esmės 
yra susikūrusi ant melo, ap
gaudinėjimų ir kyšių pagrin
do. “Blatas” buvo jų įrankis 
“anais gerais laikais”, o ky
šiai šiandien išlaiko tą supu
vusią sistemą, kurios vadai 
gyvena gerai tik jų dėka. Jų 
vaikai lanko vakarietiškus 
universitetus, jie turi sąskai
tas užsienio bankuose, gerus 

AfA 
ELENAI VAIČIENEI

negrįžtamai išėjus,
jos vyrą JONĄ, sūnus - dr. REMIGIJŲ, VYTAUTĄ, 
dukrą AUDRONĘ ČYPIENĘ, jų šeimas bei artimuosius 
giliai užjaučiame-

Birutė Stichler ir duktė Aldona

AfA 
inž. VYTAUTUI SENKUI 

mirus,
liūdesio valandoje jo žmonai ONUTEI, sūnui ARVYDUI, 
dukroms ALMAI ir ASTRAI su šeimomis reiškiu 
nuoširdžią užuojautą-

Timmins, Ont. Irena Aleknevičienė su šeima

namus, brangiausius kailinius, 
puikų importuotą maistą. Vien 
vardo pakeitimas nereiškia at
sisakymą senųjų principų!

Štai aiški užduotis demokra
tinėms partijoms ir politi
kams: parodyti tautai, kad val
džios parazitai, ar tai būtų 
rinktieji, ar nerinktieji biu
rokratai, čiulpia ekonominį 
krašto kraują ir veda jį į kri
zę. Štai politinės programos 
bazė, kurią visas kraštas pui
kiai mato ir kenčia nuo jos. 
Tikrieji demokratai šia sovie
tine tradicija gali pasinaudo
ti siekdami laimėti rinkimus, 
nes didžioji gyventojų dauguma 
susiduria tik su to lygio pa
reigūnais.

Krašte aiškiai jaučiamas nu
sivylimas. Valdžios pareigūnų 
nesąžiningumas yra taikomas 
visiems, kurie veikia politi
koje. Žmonės nebepasitiki jo
kiais politikais. Yra nusivylę 
ir susimaišę. Tokią pesimizmo 
atmosferą partiečiai moka iš
naudoti. Jie tvirtina, kad deši
nieji demokratai nesugebės 
geriau tvarkykis. Esą jei vėl 
išrinksite buvutlfus sąjūdinin
kus, geriau nebus; ne sovietai 
per 50 metų, o landsberginin- 
kai per dvejus metus nuvarė 
Lietuvos ūkį į bankrotą!

Štai ką galėtų pažadėti rin
kimų atveju ir turėtų įgyven
dinti demokratinės partijos

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

lai įsakęs nupjauti į vandenį 
nuleistus tinklus ir su trale
riu bandęs pabėgti nuo Kana
dos kontrolės pareigūnų.

Ispanų traleris “Estai” po 
keturių valandų buvo sustab
dytas perspėjančiais kulkos
vaidžio šūviais iš Kanados 
kontrolinio greitlaivio, kuris 
netgi nepriklausė karo laivy
nui. Žvejybos ministeris B. 
Tobinas aiškino žurnalistams, 
kad tie perspėjantys kulkos
vaidžio šūviai “Estai” trale
riui sustabdyti buvo paleisti 
ministerio pirm. J. Chretieno 
įsakymu. Iš tokios taktikos at
rodo, kad ir Kanados liberalų 
vyriausybė siekė propagandi
nės naudos. Niufaundlandijos 
sostinėje ispaniško “Estai” 
tralerio laukė įtūžusi darbus 
praradusių žvejų minia. Ispa
nų gelbėti atskubėjo jų konsu
las Jose Luis Pardos, Europos 
sąjungos pareigūnai. Iš Ispa
nijos atskriejo žinia, kad iš 

valdžios struktūroje:
1. Mes, kandidatai ir parti

jos, pasižadame niekada ne
priimti kyšių.

1. Netoleruosime nė vieno 
savo pareigūno, kandidato ar 
nario, imančio ar duodančio 
kyšius.

3. Darysime viską, kad tie, 
kurie duoda ir tie, kurie ima 
kyšius, nesvarbu kurios parti
jos, būtų nubausti nedelsiant.

4. Bet kuris mūsų, nubaus
tas už kyšių davimą ar ėmimą, 
bus automatiškai išmestas iš 
partijos; reikalausime, kad 
tuoj pat atsistatydintų iš val
džios pareigų. Mes tokių ne
priimsime ir iš kitų partijų.

Yra eilė kitų svarbių dalykų, 
kuriuos demokratų partijos ir 
kandidatai turėtų pateikti rin
kėjams. Tai būtų ūkio, admi
nistracijos, organizuotų krimi
nalistų gaujų ir mafijos klau
simai ir panašiai. Bet turi būti 
pradžia - reali ir suprantama 
rinkėjams, pasiryžimas atnau
jinti Lietuvos valdžią, pagydyti 
užsilikusią sovietinę šiltinę, 
atsikratyti “blato”.

Kaip pasikeistų lietuvio gy
venimas ir nuotaika, jei jis ar 
ji, nuvykusi į valdžios įstaigą, 
būtų priimti mandagiai, jų 
klausimai būtų atsakyti laiku 
ir išsamiai, leidimai ir kiti 
patarnavimai būtų išduodami 
nedelsiant ir be kyšių! (ALR) 

AfA 
DANUTEI SOFIJAI 

ČIURLIONYTEI-ZUBOVIENEI
mirus Kaune, 

jos vyrui architektui V. ZUBOVUI, šeimai ir 
artimiesiems giliausią užuojautą reiškia -

Ramutė ir Zigmas Rimšos 
Jadvyga Rimšaitė

AfA
JONUI MAZILIAUSKUI

iškeliavus į amžinybę,
jo žmonai BRONEI, dukrai INAI ir žentui IAN, seseriai 
MORTAI, broliams VLADUI ir ALEKSUI su šeimomis 
Lietuvoje, visus gimines bei artimuosius jų skausmo 
ir liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Marta ir Jurgis Trečiokai 
Dana ir Ted Shewchuk 

Galinaičių šeima

ten į Kanados tvarkomą Grand 
Bank žvejybos sritį jau yra 
išsiųstas Ispanijos karo lai
vas “Vigia”.

Iš radio, televizijos ir spaudos 
pranešimų susidarė įspūdis, 
kad karas dėl žuvies jau yra be
veik neišvengiamas tarp kvotos 
nesilaikančios Ispanijos ir jos 
teises tarptautiniuose vande
nyse pažeidusios Kanados. 
Staiga iškilusį triukšmą taip
gi staiga nutildė pranešimas, 
kad tralerio “Estai” kapitonas 
ir 24 žvejų įgula už pusės mi
lijono dolerių užstatą buvo iš
leisti Ispanijon. Esą dabar vi
są šį išpūstą reikalą spręs dip
lomatai.

Kaltės neišvengė ir ispanų 
žvejai. Suaugusiomis yra laiko
mos 65 cm ilgio turbotų žuvys, 
o “Estai” traleryje tarp sugau
tų turbotų 79% buvo tik 38 cm 
ilgio, o 6% - mažiau kaip 17 cm. 
Su erdvių satelitų pagalba At
lanto dugne buvo rasti ir du 
kapitono įsakymu ispanų tra
lerio įgulos nupjauti tinklai. 
Jie buvo skirti ne pilną ilgį 
pasiekusiems turbotams, o tik 
mažesniems turbotukams, dar 
nespėjusiems išleisti ikrų žu
vies atsargoms padidinti. Is
panai žvejai jau buvo išvyti 
iš žvejybos sričių Afrikos pa
krantėse. Gal jų nevertėtų įsi
leisti ir į kadaise žvejingą 
Grand Banks sritį prie Kana
dai priklausančio Niufaund
landijos V.Kst.

AfA 
JONUI MAZILIAUSKUI

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

Vaclovas, Elena Abramavičiai

Antanas, Sigutė Abramavičiai

Kęstutis, Danutė Urbonai

P A D Ė KA
Mūsų mylimam vaikaičiui

a.a. ROMUI DULKEI
mirus, dėkojame kunigams, aplankiusiems jį ligoninėje, už 
maldas ir atnašautas Mišias. Ačiū labai kun. J. Staškui ir kun. 
E. Jurgučiui, OFM, už aukotas Mišias, maldas prie karsto ir 
palydėjimą (amžinojo poilsio vietą.

Ačiū D. Radtkei už giedojimą šventovėje, J. Kriaučeliū- 
nui už paslaugą liūdesio valandoje, būnant su mumis kartu. 
Ypatinga padėka Romo krikšto mamai J. Dudienei, kaimynei 
Irmai Meyn ir Liudai Daunienei, kurios visą laiką guodė mus 
sunkioje valandoje. Padėka Romo draugams, lankiusiems 
jį ligoninėje ir koplyčioje bei karsto nešėjams.

Ačiū visiems, dalyvavusiems laidotuvėse ir šventovėje, 
užprašiusiems Mišias, atsiųstas gėles, kurios puošė velionies 
karstą. Ačiū aukojusiems “Tėviškės žiburiams” ir už pareikš
tas užuojautas raštu bei žodžiu. Padėka J. Gurklienei už 
paruoštus pusryčius bei ponioms už pyragus.

Dėkingi-

žmona Sharon ir duktė Melissa,
mama ir sesuo Rina
tėvukai - Aldona ir Petras Dranginiai bei Arnis Dulkė

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 
veikiai įvairiose srityse.

Dr. Gina J. Ginčauskaitč 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS



Vilnijos draugijos valdyba, surengusi moksleivių darbų konkursų. Sėdi: 
J. Tonkūnas, G. Krisiūnienė, N. Keršytė, stovi: S. Trepšys, K. Garšva, 
N. Juršėnas

Lietuva - lenkiškos veiklos...

Lietuvos kaimynų pastabos
Valstybinė kalba

Apie lietuvių kalbos įsta
tymą rašo š. m. vasario 8 d. lai
doje “Kurier Wilenski” redak
torius Z. Balcewicz:

“Šis įstatymas reguliuoja 
valstybinės (lietuvių) kalbos 
vartojimą viešame Lietuvos 
gyvenime. (...). Pagal šio 
įstatymo pirmą straipsnį, ki
tos kalbos gali būti vartoja
mos tiktai neoficialiame mū
sų krašto gyventojų gyvenime 
(namuose, gatvėje, įstaigų ko
ridoriuose), gali sau skambėti 
religinių ir tautinių bendri
jų parengimų metu. (...)

Seimo nariai lenkai tarp 
kitko siūlė, kad šis įstaty
mas leistų vartoti tautinių ma
žumų kalbas jų gyvenamose 
vietovėse. Į jokius lenkų 
frakcijos atstovų pasiūlymus 
įstatyme nebuvo atsižvelgta. 
Nežinau kokius argumentus 
panaudojo lenkų atstovai, 
kovodami dėl tinkamos vie
tos tautinių mažumų kalboms, 
tik žinau, kad niekas jų ne
išdrįso balsuoti prieš tokį 
valstybinės kalbos įstatymą. 
(...) Noriu dar pridurti, kad 
A. Brazausko su lenkų bend
ruomene susitikimo metu pa
prašiau prezidentą, kad jis 
nepasirašytų šio nedemokra
tiško įstatymo. Į tai jo pa
tarėjas Vladimiras Beriozo- 
vas atsakė, kad kaip gali pre
zidentas šio įstatymo nepasi
rašyti, prieš kurį nė vienas 
atstovas nebalsavo, o tik trys 
nuo balsavimo susilaikė.”

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š. m. kovo 7 d. laidoje 
rašo, kad “Kurier Wilenski” 
spausdinimas gali būti su
stabdytas. Laikraštis “Spau
dos” spaustuvei esąs skolin
gas 200.000 litų, o Lietuvos 
valdžios parama yra nepasto
vi, be to, ji norėtų “K.W.”

privatizuoti. Laikraštis ieš
ko finansinių rėmėjų.

Prezidentas Lenkijoje
Š. m. vasario 17-18 d.d. Lie

tuvos prezidentas A. Brazaus
kas lankėsi Lenkijoje. Jo vizi
tas Varšuvoje sutapo su Rusi
jos min. pirmininko Černo- 
mirdino apsilankymu. Lenkų 
administracijai tai sudarė 
keblumų. Brazausko vizitas 
buvo suplanuotas 1994 m. lap
kričio mėn., o Černomirdino 
— dar anksčiau, bet kai Len
kijos policininkai ne tik ne
pagelbėjo mafijos apiplėš
tiems Rusijos piliečiams, bet 
dar juos gerokai apkūlė, Ru
sijos min. pirmininkas savo 
vizitą atšaukė. Lenkai turėjo 
rusus atsiprašyti, ir nauja jo 
vizito data sutapo su Brazaus
ko vizitu. Apie Brazausko 
spaudos konferenciją Toron
to lenkų dienraštis “Gazeta” 
vasario 20 d. laidoje rašo:

“Viešbutyje ‘Victoria’, ku
riame apsistojo svečias iš Lie
tuvos, spaudos konferencijos 
metu Brazauskas pasakė ne
manąs, jog Lietuvos delega
cijos vizitas būtų tuo pačiu 
metu vykstančio Rusijos 
premjero Černomirdino ap
silankymo šešėlyje. Lietuvos 
prezidentas paskelbė, kad jo 
krašte artimiausiomis dieno
mis bus įregistruotas lenkų 
karo veteranų klubas. Jis dar 
pridūrė, kad su prezidentu 
Walensa aptarė klausimą grą
žinimo Lenkijos piliečiams 
turto, kuris liko Vilniaus 
srityje”.

Bedarbių vargai
Rusijos kompartijos oficio

zas “Pravda” š. m. vasario 15 d. 
laidoje rašo:

“Vilniaus Lazdynų rajono 
viduryje, kuris pirmas Sovie
tų Sąjungoje už architektū-

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Laikraščio “Slovo Wilens- 

kie” vienas iš savininkų ir lei
dėjų - Czestlaw Okinczyc yra 

•taip pat ir lenkų radijo stoties 
“Znad Wilii” pirmininkas. Ši 
radijo stotis įsteigta privačios 
Lenkijos radijo stoties ZET ir 
BBC lenkų sekcijos. Stotis 
“Znad Wilii” yra finansiškai 
nuostolinga. Norėdama pri
traukti daugiau klausytojų, 
ji žinias pateikia ne tik len
kų, bet ir lietuvių bei rusų kal
bomis.

Radijas “Znad Wilii” popu
liarina Lietuvoje Lenkijos 
kultūrą, meną, muziką, eko
nominius laimėjimus. Tai, ga
lima sakyti, Lenkijos kultū
ros ambasada Lietuvoje.

Lenkų tautinės mažumos 
reikalams skirtos yra Lietu
vos valstybinio radijo laidos, 
transliuojamos kasdien per I 
programą.

Lenkų universitetas
Nuo 1991 m. spalio mėnesio 

Vilniuje veikia vadinamasis 
“Lenkų universitetas”. Jame 
mokosi apie 200 studentų. 
Universiteto veiklą remia ne 
tik politiškai, bet ir finan
siškai lenkai, gyvenantys JAV, 
Kanadoje, Anglijoje. Univer
siteto rektoriaus — Romualdo 
Brazio mėnesinis atlyginimas 
— 1.100 JAV dolerių — yra ge
rokai didesnis už Vilniaus 
universiteto rektoriaus ar 
Lietuvos seimo narių atlygi
nimus.

Lenkų universitetas kol kas 
veikia neformaliai, be Lietu
vos vyriausybės leidimo. Ofi
cialiai teigiama, kad šis uni
versitetas veikia neteisiškai, 
bet jį remia tarpiškai ir Lie
tuvos valdžia. Kaip pavyzdį 
galima pateikti tokį faktą: 
1994 m. Lenkijos ir Lietuvos 
statistikos valdybos atliko 
tautinių mažumų — lietuvių 
Lenkijoje ir lenkų Lietuvoje 
tyrinėjimą. Šiuos tyrimus fi
nansavo abi valstybės iš savo 
biudžetų. Dalis tyrimų buvo 
pavesta atlikti ir lenkų uni
versitetui. Už šį darbą buvo 
atlyginta iš Lietuvos valsty
bės biudžeto. Taigi galime sa
kyti, kad Lietuvos valdžia pri
pažįsta de facto jo gyvavimą 
ir veiklą.

PAZADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

ros ir statybos naujoviškumą 
buvo apdovanotas Lenino pre
mija, dega laužas. Tomis šal
tomis dienomis buvusiame ka
daise prestižiniame Lietuvos 
sostinės rajone prie ugnies 
renkasi įvairaus amžiaus ir 
tautybių bedarbiai. Čia vei
kia varganųjų darbo birža, 
kuri į atsitiktinį darbą gali 
paimti bedarbį namų ruošai, 
statybai, arba pasiųsti į mil
žinišką, visoje Europoje žino
mą, Gariūnų šlamšto turga
vietę.

Oficialiai Lietuvoje bedar
bių yra apie 4%, nors iš tikrų
jų jų yra apie 10-15%. Jų skai
čių bandoma nuslėpti, laikant 
dirbančiais tuos žmones, ku
rie nedirba visą darbo dieną 
arba yra pasiųsti ilgoms 
neapmokamoms atostogoms. 
Daugiau kaip ketvirtis mili
jono žmonių dirba nelegaliai 
pas naujus darbdavius, kurie 
nepaiso jokių darbo taisyk
lių. J.B.

Prašau skambinti šiandien
tel 416 236-6000 

pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS
GENYS 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5
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^••CLOVERDALE MALL
miegamųjų vieno aukšto namas 

(bungalow) su pilnai įrengtu butu rūsy- 
sklypas 54x145; vienam automobi

liui garažas, sujungtas su namu. Netoli
Kipling požeminio traukinio stoties 
- gali nueiti arba nuvažiuoti autobusu.

CLOVERDALE MALL 
Didelis ir patogus pusantro aukšto (back- 
split) namas ant 39x174 sklypo. Iš didžiojo 
kambario (family room) išėjimas tiesiai į ve
randų. 3 miegamieji, darbo kambarys (den) ir 
poilsio kambarys (rec. room). Prijungtas prie 
namo garažas. Netoli Kipling požeminio stoties 
-gali nueiti ar nuvažiuoti. Neaukšta kaina.

į SOLD Į
COLDWeU. 
BANKOKO

DAIVA 
DALINDA, 

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

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo [staiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 14 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Televizija
Valstybinė Lietuvos tele

vizija retransliuoja Lenkijos 
televizijos programą. Net trys 
Lenkijos TV programos trans
liuojamos per Žemės palydo
vą. Jas laisvai galima matyti 
visoje Europoje, o televiziją 
“Polonijo” ir Amerikos žemy
ne. Bet Lenkija išreikalavo, 
kad Lietuva (kaip vienintelė 
valstybė) papildomai per vie
ną savo televizijos kanalą re
transliuotų Lenkijos televizi
ją, kad ją galėtų matyti visi 
gyventojai, ne tik palydovinių 
antenų savininkai. Atseit, Lie
tuvoje lenkai gyvena neturtin
gai, negali nusipirkti palydo
vinių antenų. Dar prieš dvejus 
metus Lietuva iš savo biudžeto 
apmokėjo visas išlaidas, susi
jusias su Lenkijos TV retrans
liavimu. Teisiškas Lenkijos 
TV retransliavimas turėjo pa
sibaigti 1994 m. pabaigoje, nes 
konkursą dėl TV kanalo, ku
riuo Lenkijos programa yra re
transliuojama, laimėjo “Bal
tijos” televizija.

Bet Lietuvos valstybinio ra
dijo ir televizijos valdyba pri
vertė “Baltijos” televizijos 
vadovybę, teisišką kanalo sa
vininką, prailginti Lenkijos 
TV retransliavimą į Lietuvą.

Štai ką apie tai mano Balti
jos TV generalinis direktorius 
Gintaras Songaila (“Lietuvos 
aidas”, 251/94). “Visoj šioj is
torijoj kelia nusistebėjimą 
didelis Lietuvos valdžios 
struktūrų aktyvumas, ginant 
Lenkijos TV retransliavimo 
būtinumą. Galiu suprasti, kad 
valdžia rūpinasi tautinėmis 
mažumomis Lietuvoje, kad bū
tų rodomos programos jų kal
ba. Tačiau tokio pat aktyvu
mo nesimato iš Lietuvos val
džios pusės, ginant lietuvių 
tautinės mažumos interesus 
Lenkijoje”.

Tuometinis Lietuvos radijo 
ir TV valdybos pirmininkas 
Laimonas Tapinas, paklaus
tas, kokią naudą iš Lenkijos 
TV retransliavimo turi Lie
tuva ir kaip stengiamasi pa
siekti savo interesų Lenkijo
je, atsakė: “Mums, Lietuvai, 
o ypatingai Vilniaus kraštui, 
Lenkijos TV retransliavimas 
yra gyvybinga^'švarbus”. To
kia Lietuvos valstybės parei
gūno nuomonė net komentaro 
nereikalinga.

Radijas
Nuo 1991 m. valstybinis Len

kijos radijas rengia laidas už
sienio klausytojams anglų, ru
sų, gudų, ukrainiečių ir lietu
vių kalbomis. Tų laidų tikslas 
— gero Lenkijos įvaizdžio for
mavimas, Lenkijos politikos 
bei kultūros populiarinimas 
pasaulyje.

Lenkijos radijo programos 
užsieniui direktorius yra po
litologas Jerzy Marek Nowa
kowski. Jis yra taip pat pa
galbos fondo lenkams, gyve
nantiems Rytų Europoje, pir
mininkas. Laidos lietuvių kal
ba transliuojamos kasdien po 
vieną valandą. Lietuvos sky
riuje dirbo iš Lietuvos atvykę 
žmonės (lenkai ir lietuviai).

Radijo laidas užsieniui pri
žiūri ir finansuoja Lenkijos 
užsienio reikalų ministerija. 
Kaip įdomybę galima priminti 
faktą, kad dabartinis Lietu
vos respublikos ambasadorius 
Lenkijoje Antanas Valio
nis (ambasadoriumi paskir
tas 1994 m.) apie dvejus metus 
buvo Lenkijos radijo užsie
niui lietuvių skyriaus vedė
jas. Jis, galima sakyti, atlygi
nimą gaudavo iš Lenkijos už
sienio reikalų ministerijos.

Dažnas Lietuvos valdžios at
stovas, atvykęs į Lenkiją, ne- 
siorientuoja, koks yra Lenki
jos radijo laidų užsieniui tiks
las ir programą lietuvių kal
ba tapatina arba su Lenkijos 
lietuvių laida, arba ją vadina 
“lietuvišku radiju”.

Tikybinė sritis
1994 m. kovo mėnesį Lenki

jos arkivyskupas Stanislaw 
Szymecki įsteigė teologijos

LAMBTON SQUARE CONDO.
Puikus parko ir upės vaizdas nuo jūsų 42-tojo 
aukšto pastogės (penthouse) balkono. Trys miega
mieji su dviem tualetiniais kambariais. Keturių 
įrangų prausykla. Parketo grindys miegamuosiuo
se. Visai prie TTC susisiekimo linijos. Kaina - 
kad galima būtų parduoti.

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

Vilnijos draugijos Vasario 16 proga surengto moksleivių darbų konkurso vertintojai ir jo dalyviai, laimėję įvai 
rias premijas

Vilniaus krašto veikėjai, Vasario 16 proga apdovanoti Gedimino ordinais bei medaliais Lietuvos prezidentūroje. 
Iš kairės: Antanas Juknevičius, Pranas Razmukas, Zigmas Zinkevičius, Marija Kruopienė, Algirdas Brazauskas, 
Vincas Martinkėnas, Birutė Federavičienė, Liudmila Žilcova, p. Vancevičius, p. Aleksa, Marcelijus Martinaitis, 
p. Butkus, Lionginas Abarius

Laisvės šventė Rytų Lietuvoje
Apdovanoti veikėjai Gedimino ordinais bei medaliais, paskirtos premijos Vilnijos draugijos 

surengto konkurso dalyviams, neužmiršti ir vilniečiai veikėjai išeivijoje

KAZIMIERAS GARŠVA
Vasario 15 d. Lietuvos vals

tybės atkūrimo minėjimai pra
sidėjo daugelyje Rytų Lietu
vos vietų: Jašiūnuose, Dieve
niškėse, Didžiasalyje, net 
Minske. Dūkšte krašto apsau
gos ministeris ir sekretorius 
Vyčio kryžiaus ordiną įteikė 
paskutiniajam iš gyvųjų 1920- 
1924 m. Lietuvos partizanų, 
kovojusių prieš okupacinę 
Lenkijos kariuomenę už Lie
tuvos teritorijos vientisumo 
išlaikymą — 107 metų Silvest
rui Šileikiui, gavusiam 82 li
tų pensiją.

Vilnijos draugijai pavyko 
atkreipti dėmesį ir į Lietuvos 
valstybei bei kultūrai dirbu
sius kitus vilniečius per 19 
Lenkijos okupacijos metų, per 
56 Rusijos okupacijos metus ir 
beveik per 5 atkurtos Lietu
vos valstybės* metus. Prezi
dentūroje Gedimino ordino 
medaliai (buvo pristatyti Ge
dimino ordinui) įteikti advo
katui Antanui Juknevičiui, 
pelesiškei Marijai Kruopie- 
nei, istorikui mokytojui Vin
cui Martinkėnui, draustos li
teratūros apie Gudijos lietu
vius leidėjui Antanui Patac
kui, buvusiam J. Basanavi
čiaus bendražygiui Pranui 
Razmukui, Marijampolės mo
kyklos direktoriui Viliui Se
maškai, žurnalistui Kazimie
rui Umbražiūnui, Gudijos lie
tuvių rėmėjai nuo T. Ivanaus
ko laikų Birutei Verkelytei- 
Federavičienei.

Gedimino ordino medalis 
paskirtas ir Punske gyvenan
tiems Lenkijos lietuvių kul
tūros draugijos veteranams, 
daugelio straipsnių auto
riams — Jonui Pajaujui, Juo
zui Vainai, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos išeivijoje

valdybos nariams — Petrui 
Česnuliui (knygos “Nužmogin
tieji” autoriui), Stepui Va- 
rankai, kalėjusiems Lenkijos 
kalėjimuose, ir dabartiniam 
pirmininkui Broniui Sapliui, 
daug padedančiam Rytų Lie
tuvai. Jiems apdovanojimai 
bus įteikti per konsulatus.

Po Vasario 16-osios minėji
mo vainikai buvo padėti Rasų 
kapinėse prie J. Basanavi
čiaus ir 1919-1921 m. žuvusių 
Lietuvos karių paminklų.

• • i • - *1. ■
Vasario 18 d. Vilniuje įteik

tos premijos 17 moksleivių 
darbų autorių, pateikusių 
kraštotyros darbus antrajam 
konkursui “Rytų Lietuva — 
mūsų valstybės centras”. Dar
bai gauti iš Cirkliškio, Jašiū
nų, Maišiagalos (po 2-3), Di
džiasalio, Dubingių, Giedrai
čių, Ignalinos, Pelesos, Šiau
lių, Tverečiaus, Visagino. 
Darbus pateikė ir 3 kraštotyri
ninkų, literatų, gamtosaugi
ninkų klubai, todėl pilnas kon
kurso dalyvių skaičius yra 50 
(su vadovais — beveik 70). 
Šiaulių gamtosaugininkų klu
bas “Terra” sausio mėnesį nu
važiavo į Šumsko apylinkes, 
surinko duomenis ir dabar 
renka lėšas keliauti į Taba- 
riškes-Gervėčius.

Penki moksleiviai iš Cirkliš
kio, Tverečiaus ir Jašiūnų 
konkurse dalyvavo ir pernai.

Pirmoji vieta skirta Dubin
gių mokyklos kraštotyrinin
kams už darbą “Dubingiai 1944 
m.”, antroji — Visagino lietu
vių vidurinės mokyklos muzie
jininkei S. Sabaliauskaitei 
už darbą su dokumentų kopi
jomis ir nuotraukomis “Iš Ma- 
gūnų kaimo istorijos”. Trečio
sios premijos buvo penkios; 
likusieji gavo paskatinamą-

sias; atlygintos kelionės iš
laidos (kaip buvo skelbta, pir
moji premija — 150 litų, ant
roji — 100, trečioji — 50, pa
skatinamosios — 30). Radijas, 
televizija, spauda plačiai in
formavo, jog konkursą Vilni
jos draugija rengė kartu su 
Vilniaus krašto lietuvių są
junga išeivijoje ir Kanados 
lietuvių žurnalistų sąjunga, 
kurie yra ir fundatoriai kar
tu su Eugenija Bulotiene iš 
Detroito.

Konkurso dalyviai buvo pa
tenkinti — gavo ir knygų, bu
vo gerai priimti. Kalbėjo ver
tintojų komisijos nariai, aka
demikai — A. Tyla, Z. Zinkevi
čius, kuris pasveikintas Gedi
mino ordino skyrimo proga. Iš 
konkurso dalyvių pernai bent 
dvi vilnietės įstojo į Vilniaus 
pedagoginio universiteto li
tuanistinį skyrių, dvi cirkliš- 
kietės įstos šiemet. Joms pa
rašytos rekomendacijos.

Etninių žemių lietuvių pre
mija skirta septintokei Tere
sei Raginytei iš Pelesos už 
darbą su piešiniais “Mano ma
ma, senelė ir prosenelė — au
dėjos”.

Konkursą norima tęsti kas
met. Darbus žadama saugoti 
Kraštotyros draugijos sau
gyklos fonde.

Konkursą pradėjo ir baigė
Rodūnios ir Varenavo krašto

institutą prie arkivyskupijos 
teologinės kolegijos Balsto
gėje. Dabar šio instituto sky
rius steigiamas Vilniuje. Čia 
dėstyti vyks profesoriai iš Len
kijos.

Kitas Lenkijos katalikų 
veiklos Lietuvoje pavyzdys 
— tai lenkų kunigų ir vienuo
lių vykimas į Lietuvą. Oficia
liai teigiama, kad Lietuvoje 
dirba 6 kunigai, atvykę iš Len
kijos.

Daugiausia prieštaringų 
jausmų kelia jauno kunigo 
Dariusz Stanczyk veikla. Jis 
yra lenkų jaunimo — skautų 
organizacijos bei Vilniaus 
lenkų universiteto dvasinis 
vadovas. Kun. Dariusz Stan
czyk Šumske sukviečia pasi
tarti lenkus kunigus iš Lie
tuvos ir Gudijos, o didžiausio
je Šumsko parapijos gyvenvie
tėje yra numatęs statyti len
kišką šventovę.

Eišiškėse apsigyveno kelios 
vienuolės iš Lenkijos, kurios

pradėjo antilietuvišką veiklą, 
netgi lietuvišką vaikų chorą 
išardė. Kunigai, atvykę iš Len
kijos, labai dažnai nesiriboja 
vien sielovada, organizuoja 
plačią politinę veiklą, nere
tai nukreiptą prieš Rytų Lie
tuvoje gyvenančius lietuvius 
ar prieš Lietuvą.

Išvada
Tai tik keliolika pavyzdžių, 

parodančių, kad Lenkija mato 
ir supranta, kaip įtvirtinti sa
vo interesus Lietuvoje. O Lie
tuva kol kas tėra pasyvi įvai
rių tarpvalstybinių sutarčių 
signatarė. Jeigu ji ir toliau 
nerodys jokio aktyvumo, ne
matys reikalo apdrausti savo 
valstybės interesų, ypač Ry
tų Lietuvoje, nesieks lygybės 
kultūrinio bendradarbiavimo 
plotmėje, — Lenkijos visuo
menės sąmonėje ir toliau gy
vuos kaip laikinai nuo Lenki
jos atplėštas Vilniaus kraš
tas, buvęs lenkų kultūros cent
ras. Kor.

lietuvių klubo nariai daino
mis ir pasakojimais. Buvęs Šv. 
Kazimiero draugijos Plikių 
kaimo (Žirmūnų parapijos) 
sekretorius Bronius Gruzdys 
prisiminė, kaip lenkmečiu 
kaime jie bandė pastatyti kry
žių su užrašu “Jėzau, Jėzau, 
pasigailėk mūsų ir vesk mus 
tėvynės ir meilės keliais”. 
Okupacinė Lenkijos valdžia 
ne tik neleido kryžiaus sta
tyti, bet ir statytoją pagrūdo 
po suolu, spardė kojomis ir 
liepė loti šunimi. Tas prašė 
pamokyti. Kryžius pastatytas 
Plikių kaime tik po karo, Sta
lino valdymo metu, ir dabar 
bus atnaujinamas.

Okupacijos liekanos gyvos. 
Kažin ar yra pasaulyje kita 
valstybė, kuri pati svetimųjų 
nutautintus lietuvius toliau
lenkintų. Vasario 25 d. Vil
niaus miesto savivaldybės sa
lėje įvyko konferencija “Rytų 
Lietuva prieš savivaldybių 
rinkimus”, vasario 27 d. — Lie
tuvos sandraugos suvažiavi
mas.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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PRIENŲ AVIACIJOS GAMYKLA
Lietuvoje ir užsienyje buvo 

išgarsėjusi 1969 m. Prienuose 
atidaryta aviacijos gamykla. 
Didelę paklausą ne tik anuome
tinėje Sovietų Sąjungoje, bet 
ir užsienyje tada turėjo Prie
nuose pagaminti lietuviški 
sklandytuvai. Pastaraisiais me
tais jų įsigijo Suomija, Olandija, 
Islandija, Britanija, Naujoji 
Zelandija bei kitos valstybės. 
Dabar gamyklos vadovai bando 
užmegzti ryšius su Prancūzija, 
Rusija ir Norvegija. Lengvus 
lėktuvus amfibijas norima ga
minti prancūzams, o turtin
giems suomiams — atnaujinti 
tarpukario laikotarpiui pri
klausančius 1939 m. lėktuvus.

PAGERBTAS LIETUVOS KARYS
Jurbarke buvo pasveikintas 

ir pagerbtas amžiaus devynias
dešimtmečio sulaukęs Jonas 
Matusionis. Mat jis, 1922 m. įsto
jęs Lietuvos karo mokyklon, su 
kitais sukilėliais dalyvavo Klai
pėdos krašto išvadavime, aštuo
niolika metų tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje kaip būrio, kuo
pos ir mokomosios kuopos va
das, dirbo kariuomenės tieki
mo valdyboje ir krašto apsau
gos ministerijoje. Sukaktuvi
ninkas, suimtas sovietinio re
žimo 1941 m. birželio 11 d., pra
dėjo sunkius tremties ir sovie
tinių stovyklų metus. Išlikusį 
gyvą Lietuvos karį J. Matusio- 
nį, švenčiantį amžiaus devy
niasdešimtmetį, pasveikino Jur
barko teritorinio gynybos šta
bo vadas R. Lukšas. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, jos 
kariui J. Matusioniui buvo su
teiktas atsargos pulkininko lei
tenanto laipsnis su teise dėvė
ti uniformą.

VILKAVIŠKIO KATEDRA
Vilkaviškio vyskupija yra 

įsteigta 1926 m., kai buvo per
tvarkoma religinė Lietuvos pro
vincija. Katedra tada tapo 1881 
m. pastatyta mūrinė Švč. M. Ma
rijos Apsilankymo šventovė. II 
D. karo metais ji buvo apgriau
ta, bet dar 1950 m. joje buvo tei
kiamas Sutvirtinimo sakramen
tas. Sovietinės okupacijos me
tais katedrą nugriovė patys vil
kaviškiečiai, plytas išsinešio
ję namų statybai. Pamatai buvo 
sulyginti su žeme, tapo naujos 
aikštės dalimi. Ištisus dešimt
mečius parapijiečiams teko 
melstis ankštoje iš cerkvės per
statytoje šventovėlėje. Nu
griautos katedros atstatymas 
buvo pradėtas su Lietuvos at
gimimu, vysk. J. Žemaičiui Vil
kaviškio parapijos klebonu ir 
dekanu paskyrus kun. Vytautą 
Gustaitį. Birutė Nenėnienė 
“Lietuvos aido” 1994 m. gruo
džio 8 d. laidoje rašo: “Atkasus 
ir ištyrinėjus senuosius pama
tus, 1991 m. pavasarį ant jų pra
dėta statyti katedra. Išlikusių 
brėžinių nėra, remiamasi tik 
nuotraukomis, žmonių pasako
jimais. Išorė beveik nepakitu
si, o vidus bus labiau šiuolai
kiškas. Rūsyje bus įrengta šar- 
vonės patalpa, vieta parapijie
čių susibūrimams. Projektą pa
rengė Dailės akademijos do
centas J. Palaima, projekto 
priežiūros darbus atlieka pro
fesorius V. Nasvytis, konstruk
torius — mokslų daktaras V. Ra

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: 

žaitis. Statybos darbų vykdy
tojas yra vilkaviškietis inž. A.
Minelga. Dekano nuolatinis rū
pestis — medžiagos ir lėšos. O 
kainos, kaip žinia, išaugo dau
gel kartų. Valstybė šiai staty
bai skiria 1% reikalingų lėšų, 
visa kita — geros valios žmonių 
aukos, parama. Įspūdingiausios 
katedros statyboje pastarosios 
dienos: ant abiejų bokštų vir
šūnių 43,5 m aukštyje jau švy
ti paauksuoti rutuliai su kry
žiais. Dekoratyvinius kryžius 
pagamino Vilkaviškio ‘Pasagos’ 
akcinės bendrovės meistrai”.

LIETUVIŠKAS “VYTAUTAS”
“Baltijos” laivų statykla Klai

pėdoje baigia statyti pirmąjį 
sausakrūvį prekybinį laivą “Vy
tautas”. Anksčiau “Baltijoje” 
buvo statomi tik žvejybos lai
vai, dabar neturintys paklau
sos. “Vytauto” motorlaivio užsa
kymas buvo gautas iš Lietuvos 
jūrų laivininkystės. Jo statybai 
naudojamasi Petrapilio (Sankt 
Peterburgo) specialistų projek
tu. Vidinei įrangai jau gauti ir 
sumontuoti danų garo katilai, 
pagrindinis variklis, šveicarų 
dyzeliniai generatoriai, suo
mių gervės, Vokietijoje bei 
Šveicarijoje pagaminti naviga
cijos ir radijo ryšio prietaisų 
komplektai. “Vytauto” ilgis — 
99 metrai, plotis — 15,5 metro, 
grimzlė — 6,2 metro, greitis — 
12,5 jūrmylės. Prekybinis mo
torlaivis “Vytautas” galės pluk
dyti 4.000 tonų sausų krovinių, 
konteinerių, paketų, metalo 
lakštų arba laužo. Įgulą suda
rys dvylika jūrininkų ir jau ka
pitonu paskirtas Pranas Kark- 
lius. Įgulos nariai turės vien
vietes ir dvivietes kajutes. “Bal
tijoje” jau pradedamas statyti 
ir antras toks prekybinis laivas, 
pavadintas “Gediminu”.

naujos Širvintų kapinės
Senosiose Širvintų kapinėse 

prie Šv. Arkangelo Mykolo šven
tovės jau nebeliko vietos. Jose 
dabar laidojami tik turintys ka
pavietes šeimos nariams. Seno
sioms kapinėms praplėsti taipgi 
nėra vietos. Patogiausia būtų 
širvintiškius laidoti naujose 
kapinėse Paširvintyje. Jos ge
rai prižiūrimos, bet širvintiš
kius atbaido kasant duobes jose 
atsirandantis vanduo. Rajono 
valdyba žemės plotą naujoms 
kapinėms įrengti pasiūlė prie 
Viešų kaimo kapinių. Tačiau iki 
jų iš Širvintų yra septynetas 
kilometrų kelio. Sąmatinė nau
jų kapinių įrengimo vertė — 
apie pusę milijono litų. Įren
gimo darbus už ketvirtadalį mi
lijono litų savo lėšomis sutiko 
atlikti akcinė bendrovė “Komu
nalinė statyba”. Širvintų rajo
no valdyba buvo paskelbusi že
mės sklypo Beržės kaime nuo
mos konkursą. Tas dviejų hek
tarų žemės sklypas yra pelnin
goje vietoje prie greitkelio. 
Jame bus pastatyta degalinė su 
keleivių aptarnavimo pastatu. 
Konkurso laimėtoja buvo pa
skelbta akcinė “Komunalinės 
statybos” bendrovė, sutikusi 
nemokamai įrengti naujas kapi
nes širvintiškiams. Už šią pa
slaugą tas pelningas žemės skly
pas jai buvo išnuomotas devy
niasdešimt devyneriems me
tams. v. Kst.

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

1 kg $1.15 plius $ 1 0 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg$3.49 plius $10 pristatymas

Hamiltono lietuvių Vysk. M. Valančiaus mokyklos surengtose Lietuvių dienose 1995 m. vasario 5 d. lituanisti
nių varžybų laimėtojai

Hamilton, Ontario
HAMILTONO VYSK. MOTIE

JAUS VALANČIAUS mokykloje 
buvo švenčiama Lietuvos diena 
1995 m. vasario 4 d. Mokiniai tu
rėjo apsirengti trispalvėm spal
vom ir aprašyti trispalvės rekšmę. 
Mokiniai buvo apdovanoti už ap
rangos lietuviškumą, už rašinėlį 
ir už lietuvių kalbos vartojimą. 
Linas Račkus (3 sk.) gražiai pa
rašė: “Geltona - tai saulė, kuri 
mus šildo. Žalia - tai žolė, kuri 
šlama vėjuje. Raudona - tai krau
jas pralietas už Lietuvos laisvę.”

VYSK. M. VALANČIAUS 120 
METŲ MIRTIES sukaktis buvo 
švenčiama kovo 4 d. mokykloje. 
Mokiniai sužinojo apie šį garbin
gą rašytoją, istoriką, etnografą, 
vyskupą bei lietuvių mylėtoją ir 
buvo apdovanoti dabartinės Lie
tuvos dviejų litų banknotais, ku
riuose - Vysk. M. Valančiaus at
vaizdas.

MOKYKLOS MOKINIAI, tėvai, 
mokytojai aukoja drabužius bei 
žaislus Kuršėnų miesto našlai
čiams. Jei kas gali prisidėti, pra
šome atnešti aukas į parapijos 
salę iki balandžio mėn. pabaigos.

SVARBŪS MOKYKLOS ĮVYKIAI: 
balandžio 8 d. mokyklos bei Vely
kų šventė (kviečiame bendruome
nės narius į šį “Open House”); ge
gužės 13 d. mokyklos išvyka į Ana
pilį; gegužės 14 d. Motinos dienos 
minėjimas Aušros Vartų parapijo
je, birželio 14 d. Parapijos šven
tė, kurioje bus suteikta pirma Ko
munija ir Sutvirtinimo Sakramen
tas dvidešimt vienam mokiniui. O.S.

UŽJAUSDAMI ARTIMUOSIUS, 
a. a. Zuzanos Boguslauskienės 
atminimui aukojo: $10 - G. Agur- 
kienė, E. E. Kudabai, A. Mačiulai- 
tienė, R. B. Pakalniškiai, A. Še- 
šelgienė, A. K. Žilvyčiai; $5 - M. J. 
Rybij.
Aukotojams dėkoja PLV komitetas

MEDŽIOTOJŲ-MEŠKERIOTO-
JŲ KLUBE GIEDRAITIS sportinis 
šaudymas į taikinius, oro sąlygoms 
leidžiant, vyksta savaitgaliais 
per visus metus. Vasaros metu 
organizacijos ten ruošia geguži
nes. Ateinančių mjįtų sezonui yra 
numatyti šie renginiai: birželio 
4 d. - klubo narių susirinkimas, 
birželio 18 d. - gegužinė Lietuvos 
vaikams šelpti, birželio 25 d. - Ha
miltono šaulių gegužinė, liepos 9 
d. - klubo Giedraitis gegužinė, 
liepos 23 d. - “Talkos” gegužinė, 
rugpjūčio 13 d. - Konservatorių 
gegužinė Lietuvos dešiniesiems 
remti, rugpjūčio 27 d. - A. V. Para
pijos choro gegužinė ir rugsėjo 10 
d. klubo Giedraitis sezono uždary
mo gegužinė. Organizacijos, norin
čios savo renginiams naudotis 
klubo nuosavybe, prašomos nedel
siant kreiptis į klubo valdybą.

PRIEŠVELYKINIS “LAIMĖS
RATAS” bus balandžio 8 d. parapi
jos salėje.

TRADICINIS “ZUIKIŲ BALIUS” 
balandžio 29 d. Meninę progra
mą atliks vyrų choras “Aras”, va
dovaujamas muz. Lindos Marcin
kutės.

HAMILTONO LIETUVIAI Vasa
rio 16 proga KLB valdybos veiklai 
paremti šiais metais suaukojo apie 
2 tūkstančius dol. ir daugiau kaip 
tūkstantį Hamiltono apylinkės 
valdybai.

S.S. RAKŠČIAI, nuolatiniai lie
tuviškų organizacijų rėmėjai, Va
sario 16 proga KLB valdybos veik
lai paaukojo $200.

AUŠROS VARTŲ parapijoj reko
lekcijos prasidės kovo 30 d. Jas 
praves Panevėžio vyskupijos kanc
leris mons. Jonas Juodelis.

SPORTO KLUBAS "KOVAS” ren
gia Hamiltone Šiaurės Amerikos 
lietuvių-jaunučių krepšinio pir
menybes balandžio 29-30 d.d. J.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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).

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams balandžio 2, sekmadienį, 
bus ne Švč. Sakramento šventovė
je (kaip buvo skelbta praeitame 
“TŽ” numeryje), bet Katalikų cent
ro koplyčioje, 222 Albert St. Su
sikaupimą ves kun. Jonas Staškus, 
pradžia - 2 vai. po pietų.

Sudbury, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sud 

būrio 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.

London, Ontario
SEPTYNIASDEŠIMT SEPTIN

TOJI Vasario 16 čia pradėta pa
maldomis Šiluvos Marijos švento
vėje, vasario 26 d., įspūdingai gie
dant Londono lietuvių chorui “Pa
švaistė”, su choro pradininkės Ri
tos Vilienės vargonų palyda. Prieš 
Mišias tęstas KLB Londono apyl. 
valdybos praeitais metais pradė
tas savanorių-kūrėjų pagerbimas, 
iškilmingai įnešant trispalvę. 
Šioje šventėje pagarba buvo skir
ta a.a. Gocentui, lietuvių ev.-liu- 
teronų šeimos patriarchui, ilga
mečiam londoniečiui. Vėliavą ne
šė jo sūnus, lydimas vaikaičio 
ir provaikaičio. Mišios palydėtos 
Lietuvos himnu.

Salėje, po pakartoto iškilmin
go vėliavos įnešimo, apyl. vald. 
pirm. P. Kuras tylos minute už žu
vusius, už Lietuvą ir mirusius 
KLB narius pradėjo oficialią mi
nėjimo dalį. Sugiedotas Kanados 
himnas ir perskaityta malda. Pa
skaitininke Ram\į»ė Jonaitienė, 
“Tėviškės žiburių” redakcijos 
narė, vaizdžiai ir aiškiai dali
nosi mintimis apie prieš penke
rius metus nepriklausomybę at
gavusios Lietuvos ir išeivijos 
santykius. Nors per ilgus dešimt
mečius buvo perpinta liūdesiu ir 
švenčiama kančių Ženkle, Vasario 
16-ji yra džiaugsmo šventė ir tu
rėtų būti tokioje nuotaikoje šven
čiama. Visus jungė vienas jaus
mas Lietuvą mylėti ir viena parei
ga - už jos interesus kovoti. Da
bartinis persitvarkymo vaizdas 
dar labai skurdus ir skaudus. Pra
raja dar didinama buvusios komu
nistinės nomenklatūros. Mes irgi 
pakitę. Reikia ieškoti dialogo, 
negilinti prarajų, statyti tiltus. 
Kanadoje veikėm už tėvynainius ir 
už išeiviją. Dabar tauta kryžkelė
je - esame reikalingi vieni ki
tiems. Nekalbėkime apie išeivi
jos saulėlydį - švęskime tautos 
džiaugsmo ir meilės šventę.

Po turiningos trumpos kalbos 
sekė L. Eimanto lituanistinės mo
kyklos mokinių skaitymai ir dek
lamacijos. Iš jų visus nustebino 
Alicija Naruševičiūtė ir Ieva Nau-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

I 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:
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”

jokaitytė, padeklamuodamos savo 
pačių sukurtas šiai šventei tinkan
čias eiles. Jauniausių eilės bu
vo linksmos ir gyvos. Vyriausių 
- labai gera lietuvių kalba pateik
tas Brazdžionio “De Profundis”. 
Palydėtas liūdnomis skaidrėmis, 
dvelkė skausmu ir liūdesiu. Gėlė
mis išreikšta padėka paskaitinin- 
kei R. Jonaitienei ir mokyklos 
vedėjai R. Kurienei. Minėjimas 
baigtas “Lietuva brangi”. Po to 
vaišintas! skanėstais ir kava. K.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
UŽGAVĖNIŲ POBŪVĮ TURĖ

JOME vasario 28 d. Į parapijos 
salę susirinko nemažas apylinkės 
lietuvių būrys. Valgėme skanius 
sklindžius, kitus mėsiškus valgius, 
gėrėme kavutę. Programą atliko
me patys savo jėgomis. Kas labai 
šmaikščiai, kai kas kukliau, bet 
visi norintieji parodė savo suge
bėjimus. Smagiai padainavome 
gražių dainų. Po programos ban
dėme laimę loterijoje, kuri dau
gumos neapvylė. Labai malonu bu
vo matyti jaunas šeimas. Tai J. ir 
P. Pargauskai, J. L. Cibulskiai, 
J. H. Beržiniai, K. I. Lukošiai. Jų 
vaikučiai linksmai pažaidė ir tal
kino loterijoje. Gautas pelnas 
įdėtas į KLKM dr-jos Delhi-Till- 
sonburgo skyriaus iždą. Labai 
daug dirbo šios apylinkės moterys, 
bet nuovargis praeina, o maloniai 
praleistas vakaras ilgai liks kaip 
mielas prisiminimas.

A.a. JUOZĄ ASTRAUSKĄ, ilga
metį šios apylinkės gyventoją ko
vo mėn. 4 d. palydėjome į amžino 
poilsio vietą Delhi kapinėse. Nuo
širdi užuojauta velionies šeimai 
bei artimiesiems. D.V.

PAGERBDAMI A.A. JUOZĄ 
ASTRAUSKA, mirusį 1995 m. va
sario 28 d., jo atminimui ,Sibiro 
tremtiniams aukojo: $20 - B. V. 
Cvirkai, J. Jocas, A. Klemkienė, 
J. Mačiulis, J. Jurėnas; $10 - A. K. 
Ratavičiai, L. J. Vitai, P. Augai- 
tis, T. P. Pargauskai, P. Lapieniai, 
B. K. Dirsė, B. Lukošienė, A. Ale- 
liūnienė, E. Razokienė, A. Vierai- 
tienė, A. Mikėnienė, M. J. Rimkai, 
E. G. Rugieniai, M. Stankaitienė, 
L. Namūrienė; $5 - S. Zadurskienė. 
Iš viso $255.

Už dosnią auką nuoširdžiai dė
kojame velionies šeimai, visiems 
aukotojams ir ir rinkėjui J. Vitui.

KLK moterų dr-jos centro valdyba

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) TĮy

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PASKOLAS
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. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

JA Valstybės
AL tautininkų sąjungos Los 

Angeles skyrius vasario 12 d. 
paminėjo pirmojo Lietuvos 
prez. Antano Smetonos dvigu
bą sukaktį — gimimo 120 metų ir 
mirties 50 metų. Minėjimas bu
vo pradėtas Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos vikaro kun. 
Aloyzo Volskio atnašautomis 
Mišiomis. Giedojo muz. Viktoro 
Ralio vadovaujamas parapijos 
choras ir iš Čikagos atvykusi 
sol. Laima Smalenskaitė-Ste- 
paitienė. Akademinė minėjimo 
dalis įvyko parapijos salėje. 
Minėjimo dalyvius pasveikino 
ALT sąjungos skyriaus valdy
bos pirm. dr. Povilas Švarcas, 
programai vadovauti pakvietęs 
rež. Petrą Maželį. Invokaciją 
sukalbėjo kun. A. Volskis. Ge
rai paruoštą paskaitą skaitė 
Karolis Milkovaitis, prez. A. 
Smetoną aptardamas kaip 
krikščionį, mokslininką, vals
tybininką ir tautininkų ideo
logą. Esą prez. A. Smetona Lie
tuvą valdė taip, kaip reikala
vo anuometinė politinė būklė 
Europoje. Meninę programos 
dalį atliko sol. L. Stepaitienė, 
sopranas iš Čikagos. Skambėjo 
S. Sodeikos, K. Kavecko, J. 
Gruodžio, S. Šimkaus, V. K. Ba
naičio populiariosios dainos. 
Sol. L. Stepaitienei akompana
vo Raimonda Apeikytė.

Omahos lietuvių Šv. Antano 
parapija Nebraskoje 1995 m. iš
vakarėse neteko savo klebono 
kun. Petro Žarkausko. Jį gruo
džio 31 d. pakirto netikėtas šir
dies smūgis. Šv. Antano lietuvių 
parapiją velionis administravo 
nuo 1959 m. Su velioniu, nese
niai sulaukusiu amžiaus septy
niasdešimtmečio, parapijiečiai 
atsisveikino šventovėje sausio 
4 d. vakarą prie jo atviro kars
to. Sausio 5 d. laidotuvėms skir
tas gedulines Mišias su būriu 
kunigų koncelebravo Omahos 
diecezijos vysk. Elden F. Cur
tiss. Giedojo “Rambyno” lietu
vių choras. Tada velionis buvo 
palydėtas į Kalvarijos kapines, 
o laidotuvių dalyviai pakvies
ti parapijos salėn pusryčiams. 
Kun. P. Žarkauskas — ankstes
nės ateivių kartos sūnus, gi
męs Omahoje. Šv. Antano para
pijos šventovė, lietuvių pasta
tyta 1907 m., dabar liko be lie
tuvio kunigo. Sekmadienio Mi
šias atnašauja vyskupijos at- 1 
siųstas amerikietis kunigas. 
Parapijos mokyklos patalpose 
tebeveikia lietuviška savait
galio mokyklėlė, tautinius šo
kius repetuoja “Aušros” grupė. 
Vyskupija šiai parapijai betgi 
neturi lietuvio kunigo.

Šveicarija
Šveicarijos lietuvių bendruo

menės metinis narių susirin
kimas vasario 19 d. įvyko Berne. 
Mišias atnašavo iš Milano at
vykęs kun. Tąsius Ereminas. 
Mat kun. J. Juraičiui grįžus 
Lietuvon, Šveicarijos lietuviai 
liko be lietuvio kunigo. 1994 
m. veiklos apžvalgą padarė 
Šveicarijos LB valdybos pirm, 
dr. Vaclovas Dargužas. Jis pa

OFFORD 
^REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipkl- 
tėS Į ,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 Trumpickai ..........  905-822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai .....................  519-773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French...........................................  905-871-1799

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

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

brėžė, kad dabar senųjų atei
vių iš Lietuvos retėjančias gre
tas papildo naujieji išeiviai iš 
Lietuvos. Vieni Šveicarijon at
vyksta studijuoti, kiti padirbėti 
dėstytojais. Būna ir tokių, ku
rie apsigyvena brangiuose ke
turias žvaigždutes turinčiuose 
viešbučiuose. Liudvikas Gadei- 
kis faksu padarytame praneši
me iš Šveicarijos “Lietuvos ai
do” skaitytojams pasakoja: “La
biausiai tenykščiai lietuviai 
susirūpinę, kad atsiranda tokių 
‘pirklių’, kurie pridergia vieš
bučius, apsivagia ir dingsta, 
taip kenkdami Lietuvos vardui. 
Šveicarijos lietuvių bendruo
menė stebėtinai jauna ir ener
ginga, norinti ir galinti būti 
naudinga Lietuvai, nors ir jau
čia daug nuoskaudų dėl Tėvy
nės abejingumo ir jos valdinin
kų atžarumo ...” Susirinkime 
sudarytai naujajai ŠLB krašto 
valdybai ir vėl vadovaus dr. 
Vaclovas Dargužas.

Gudija
Lietuvos muzikų rėmimo fon

das, vadovaujamas Lucijos Stul
gienės, suorganizavo koncertų 
ciklą Gudijos lietuviams “Iš šir
dies į širdį”. Ciklas pradėtas 
vasario 26 d. Pelesos Šv. Lino 
šventovėje. Koncertą ten suren
gė menininkai iš Lietuvos — 
vargonininkas Dainius Sverdio- 
las, smuikininkė Audinga Aukš
tikalnytė, dainininkė Alma Bu- 
zaitė ir dailųjį žodį skleidžian
tis aktorius Laimonas Noreika. 
1995 m. pagrindinėse Gudijos 
lietuvių kolonijose Pelesoje, 
Gervėčiuose, Giriose, Rimdžiū- 
nuose bus surengtos dvi dešim
tys koncertų. Į juos žada įsijung
ti ir tokie žymieji Lietuvos at
stovai, kaip tenoras Virgilijus 
Noreika, baritonas Eduardas 
Kaniava, sopranas Giedrė Kau
kaitė, vargonininkas Leopol
das Digrys, balerina Loreta 
Bartusevičiūtė, Lietuvos dai
lės muziejaus tautinių instru
mentų ansamblis “Kanklės”, 
Lietuvos muzikos akademijos 
styginis kvartetas. Lietuvių 
kolonijos su koncertais bus ap
lankytos 3-4 kartus. Du koncer
tus Lietuvos meno meistrai su
rengs gudų visuomenei Varana
vo ir Astravo miestuose.

Lietuviškos mokyklos priesta
tą Pelesoje stato iš Varėnos at
vykstantys akcinės bendrovės 
“Trobesiai” statybininkai. Prie
stato sienos jau išmūrytos, bet 
dar neuždengtas stogas, neatlik
ti vidinės įrangos darbai. Varė- 
niškiai statybininkai mokyklos 
priestatą yra įsipareigoję už
baigti iki š. m. liepos vidurio. 
Tada bus pakankamai laiko pa
siruošti naujiems 1995-96 moks
lo metams. Dabartinis lietuviš
kosios mokyklos pastatas jau 
nesutalpina visų Pelesos bei 
jos apylinkių mokinių. Mokyklą 
dabar lanko tik 23 mokiniai, o 
norinčių ją lankyti jau užre
gistruota apie 50.



Į^Mirios; žinios
PLB valdybos bendraraštis nr. 

17 (1995 m. vasario 24), su prijung
tais prie jo susirašinėjimo prie
dais, dar kartą išsamiai paaiš
kina pastangas išrūpinti iš Lie
tuvos valdžios pilietybės pripa
žinimą užsienio lietuviams ir nu
rodo buvusias kliūtis, kurios, 
atrodo, jau gali būti lengviau 
įveikiamos prezidento potvarkiu 
sudarius bendrą Lietuvos ir išei
vijos Pilietybės komisiją 1995 m. 
vasario 1 d. Komisija darbą pra
deda, ir pilietybės įstatymo pa
taisytas projektas turi būti baig
tas iki 1995 m. rugsėjo 1 d. Komi
sijos posėdžiai vyks Vilniuje. 
Į ten užsienio lietuvių atstovai 
turės skristi savo lėšomis. Atsa
komybė už išlaidas teks PLB val
dybai, kuri šiuo metu pinigų ne
turinti. Visais Pilietybės k-jos 
reikalais kreiptis į k-jos vice- 
pirm. Rimą Česonį PLB adresu: 
14911 127 th St. Lemont, II. 60439, 
USA, tel. 708 257-8714, faksas 
708 257-9010. Inf.

Dr. Kazys J. Bobelis, buvęs ilga
metis VLIKo pirmininkas, da

Vokiečiai pagerbė lietuvį kunigą
Bavarijos Kneipp vasarvie

tės Bad Woerishofen miesto 
burmistras 1994 m. gruodžio 
19 d. įteikė penkiems šio mies
to gyventojams Piliečio aukso 
medalius už ypatingus nuopel
nus visuomeninėje veikloje. 
Tų pasižymėjusių tarpe yra ir 
prel. Antanas Bunga, naujai 
įkurtos Šv. Ulricho parapijos 
klebonas nuo 1967 m. liepos 
1 d. Vadovaudamas parapijai, 
1974 m. pastatydino parapi
jos centrą, įsteigė biblioteką 
su 9000 knygų, suorganizavo 
parapijos chorą, kurio reper
tuare nemažai yra lietuviškų 
giesmių bei dainų, subūrė jau
nimą, įsteigė pirmą Kneipp’o 
moterų draugiją, sudarė pen
sininkų ratelį; taipgi atremon
tavo kaimynines kaimų šven
toves, kurias aptarnaudavo, 

bartinis Lietuvos seimo Užsie
nio reikalų k-to pirmininkas, 
1995 m. kovo 11 d., minint Lie
tuvos nepriklausomybės penk
metį, seime pasakė kalbą, kurio
je prisiminė Lietuvos laisvini
mo laikotarpį, o paliesdamas 
krašto vidaus politiką, pabrėžė, 
kad šioje srityje sunkiai sekasi- 
sužlugdytas žemės ūkis nerodo 
gyvybės ženklų atsistatymui, 
nuosavybių grąžinimo vykdymas 
įstrigęs biurokratijose, rajonų 
vadovybės nepaiso vyriausybės 
nutarimų, valstybinių objektų 
privatizacija vyksta nešvarios 
veiklos fone, nepajėgumas kont
roliuoti nusikaltimų nepriside
da prie greitesnio ekonominio, 
socialinio atsigavimo bei pilie
čių saugumo. Inf.

Valstybinė poezijos biblioteka 
(The National Library of Poet
ry) iš Owings Mills, Maryland’o 
(USA) praneša, kad šiais metais 
paskirta $24.000 premijoms, ku
rias galės gauti daugiau kaip 
250 poetų Šiaurės Amerikoje at
virose poezijos varžybose. Bet 
kuris poetas - žinomas ar ne - ga- 

dviem iš jų parūpino vargonus. 
Prel. A. Bunga yra gerai žino
mas ir gerbiamas Augsburgo 
vyskupijos.

Šalia visų tų darbų reiškė
si ir lietuviškoje veikloje. Įstei
gė išeivijos lietuvių vyskupų 
namus, kuriuose ir dabar gyve
na vysk. Ant. Deksnys. Čia kas
met per Sekmines rinkdavosi 
ateitininkai, vykdavo lietu
vių suvažiavimai. Jo rūpesčiu 
aikštė šalia parapijos pava
dinta “Litauer Platz” (Lietu
vių aikštė). Išėjęs pensijon, 
sielovadoje talkina ir Šveica
rijai. Rūpinasi kunigų semina
rijų auklėtiniais.

Prel. Antanas Bunga gimė 
1919 m. sausio 5 d. Šipyliuo- 
se, Šiaulių apskr. Teologiją 
baigė Vokietijos Bamberge. 
Kunigu įšventintas 1952 m. Inf. 

Ii tapti laimėtoju. Dalyvio sąly
gos: atsiųsti originalų eilėraš
tį ne trumpesnį, kaip 20 eilučių; 
tema laisva, taipgi ir eiliavimo 
būdas. Rašyti: The National 
Library of Poetry, 11419 Cron
ridge dr., P.O. Box 704-1983, Ow
nings Mills, MD 21117, USA. 
Vėliausia pašto antspaudo da
ta - 1995 m. kovo 31 d. Naujos 
varžybos pradedamos 1995 m. 
balandžio 1 d. Ši biblioteka, 
įsteigta 1982 m., laikoma di
džiausia pasaulyje poezijos orga
nizacija. Daugiau informacijų 
teikia Pamela Roberts tel. 410 
356-2000. Inf.
“La Nacion”, Argentinos sostinės 
Buenos Aires laikraščio 1995 m. 
sausio 20 d. laidoje buvo apra
šyta lietuvio Igno Minioto kelio
nė aplink pasaulį su savo vie
nuolikmečiu sūnumi Tadu. Ra
šoma, kad 62 metų amžiaus Ig
nas su penkių asmenų įgula bur

laiviu keliavo nuo 1993 m. spa
lio iki š.m. sausio 11 d., pradė
jęs ir baigęs savo kelionę Bue
nos Aires uoste. Jis jaučiasi dė
kingas Argentinai, nes ji buvo 
pirmoji Amerikos valstybė, pri
pažinusi Lietuvos nepriklauso
mybę, anksčiau negu JAV. Iki 
rugpjūčio mėnesio jis žada lai
vu pasiekti Lietuvą, nugabenda
mas ten trispalvę, kuri buvo iš
vežta iš Lietuvos dar prieš so
vietų okupaciją. Ji bus atiduo
ta Lietuvos istoriniam muziejui. 
Straipsnyje taipgi I. Miniotas 
pasisako, kad daugiau kaip me
tus užtrukusioje kelionėje buvo 
daug progos ir vidinės darnos 
ieškojimui.

Solistė Nijolė Ščiukaitė, prieš 
dvejus metus su pasisekimu kon
certavusi Amerikoje 1995 m. ko
vo 15 d. atvyksta koncertuoti 
lietuvių telkiniuose. Šį kartą 
atvažiuoja ir sol. Jurgis Žukaus

SU KIEKVIENA ŠYPSENA 
APSAUGOSITE SVEIKATOS DRAUDĄ 

NUO PIKTNAUDŽIAVIMO.

kas, kuris koncertuos kartu su 
Nijole. Juos lydi solistės vyras 
muz. Juozas Tiškus.

Sėkmingi Nijolei buvo prabė
gę metai. Už ilgametę meninę 
veiklą apdovanota A. Šabaniaus- 
ko premija ir vardiniu sidabro 
žiedu. Ji yra daug naujų dainų 
įrašiusi Lietuvos radijuje ir te
levizijoje, išleido naujų dainų 
kasetę. Pernai, pakvietusi savo 
kolegas — dainininkus, suruošė 
puikią gastrolinę kelionę po Lie
tuvą, paminėdama savo kūrybi
nės veiklos trisdešimt metų su
kaktį. Jų dainos su pasisekimu 
skambėjo Klaipėdoje ir Plungė
je, Mažeikiuose ir Kaune, Vil
niuje ir Alytuje, Panevėžyje, 
Radviliškyje ir gimtuose Šiau
liuose. Reikia tikėtis, kad tų 
estradinių solistų N. Ščiukaitės 
ir J. Žukausko gastrolės Ameri
koje, o gal ir Kanadoje bus sėk
mingos. Stepas Ingaunis
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Solistė laureatė NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ su solistu 
JURGIU ŽUKAUSKU ir muziku JUOZU TIŠKUMI

KONCERTUOS
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1995 m. 

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!

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius 
gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Per
siuntimas iki $2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau 
kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas. Galime nuvežti (Lietuvą 
palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.

Siunčiama suma .............
Patarnavimas 4% arba 3% 
Pristatymas į rankas......
Iš viso:.............................
Siuntėjas: ........................

Tel

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

............... 12.00 .............. $15.00
$ ............. '.. .00 $ .................. 00
Gavėjas:.........................................

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

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

Naujausias ir greičiausias nuvykimas į 

LIETUVĄ 
per VILNIŲ 1995 metais.

PEDERSEN world tours pirmą syki drauge su CANADA 
3000 ir LIETUVOS oro linijomis jums siūlo greitą 
ir patogų susisiekimą su Vilniumi. Džiaugiamės galė
dami kas savaitę jus nuskraidinti arba parskraidinti su 
greitu persėdimu per vieną dieną. Su Lietuvos genera
linio konsulo Hario Lapo pagalba gavome patogiausius 
išskridimo laikus iš Toronto į Vilnių, o taip pat siūlome 
jums - pačias žemiausias kainas!

Išskrenda iš Toronto penktad. 22:10 
Grįžta iš Vilniaus šeštad. 10:30 v.r.

Nusileidžia 
-Vilniuje 15:55 
-Toronte 16:25

Pirmas skrydis 1995 m. gegužės 19 d.
* Visi skrydžiai per Kopenhagą *
* Yra apribojančių sąlygų *

Pilną informaciją teikia ir bilietus užsako 
jūsų kelionių agentūra.

wIedersen world tours
* 17 metų aptarnauja Kanados keliautojus *

UNITY TRAVEL 
Richmond Hill 
905 882-5475

UNITY TRAVEL 
Toronto 

416 538-6570

Per sekančius kelerius metus kaip pilnamečiai Ontario 
gyventojai, turintys teisę naudotis OHIP, jūs būsite 

pakviesti registruotis ir įsigyti naują sveikatos draudos 
kortelę su nuotrauka.

Kai ateisite ir nusišypsosite darant nuotrauką, 
padėsite sustabdyti neteisėtą sveikatos kortelių 
vartojimą, kuris kainuoja 65 milijonus dolerių per metus.

Jums bus pranešta paštu, kada bus 
jūsų eilė registruotis, tad prašome laukti 
pranešimo.

Registruojant visus 11 milijonų 
Ontario gyventojų pavieniui yra geriausias 
būdas pašalinti padirbtas ir neteisėtas

korteles iš apyvartos.
Platesnę informaciją galima gauti 

skambinant telefonu 1-800-268-1154. 
Toronte (416) 314-5518.
TTY1-800-387-5559.

Smile Ontario
® Ontario
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SKAITYTOJAI PASISAKO
KAS YRA KANADA?

Kai likome “be namų”, Kana
da mus priėmė po savo stogu. Ji 
— antroji mūsų tėvynė.

Nors jos konstitucija repatri
juota 1982 m., bet formaliai pil
nos nepriklausomybės Kanada 
dar neturi — priklauso Jungtinei 
karalystei. Ji yra parlamentinės 
demokratijos valstybė su konsti
tucine monarche — karaliene 
Elzbieta II. Jai Kanadoje atsto
vauja generalinis gubernatorius, 
o provincijoms — leitenantai gu
bernatoriai, tvirtina įstatymus, 
įveda ir paleidžia parlamentų. 
Parlamento nariai duoda priesai
ką karalienei.

Konstitucijoje nėra numatyta, 
kad provincija galėtų išstoti iš 
federacijos, todėl Kvebeko par
tija — pekistai skelbia referen
dumą pagal tarptautinę teisę.

Ar tai legalu? Dabar eina gin
čai- J. Ladyga, Montreal, Que.

NARIAI IR RĖMĖJAI

nedalyvavo komisijos reikalus 
aptarusiame pasitarime, ir tuo 
Kanados lietuvių interesai nebu
vo nei atstovaujami, nei disku
tuojami. Nebuvo aiški tokios ko
misijos kompetencija ir jos suda
rymą galima būtų laikyti kaip da
bartinės valdžios kišimąsi į išei
vijos veiklą, bandant įtakoti KLB. 
Klausimai ir neaiškumai likę atviri. 
Lauktinas KLB krašto valdybos 
tuo reikalu paaiškinimas spaudo
je, nes tautiečiams turi būti žino
ma, kas yra daroma jų vardu.

Alg. Eimantas, Otava, Ont.

MOTERYS KARIUOMENĖJE
Atsakydamas poniai A. M. Ba- 

lašaitienei, dėl savo karinės tar
nybos paaiškinu: likimas lėmė 
man tarnauti keturių valstybių 
kariuomenėse (savanoriu ar prie
varta); civiliniu tarnautoju bu
vau penktos valstybės kariniuose 
daliniuose; taip pat esu fronto da
linių veteranas ir buvęs karo ko
respondentas.

Dalis svečių Vasario 16-tosios šventėje Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje, Čikagoje, 1995 m. vasario 
12 d. Iš kairės: kun. JONAS JUOZUPAITIS, ambasadorius ČESLOVAS STANKEVIČIUS, ASTA KLEIZIENĖ, 
Lietuvos gen. konsulas VACLOVAS KLEIZA, kun. JONAS KUZMINSKAS, prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS, 
ALTos pirm. GROŽVYDAS LAZAUSKAS ir ev.-liuteronų vysk. HANSAS DUMPYS Nuotr. J. Tamulaičio

Iškeliavo amžinybėn

Tėvynės sąjungos bendralaišky 
nr. 7 rašoma: “Nario/rėmėjo mo
kestis asmeniui yra 50 dol. me
tams, kurio 70% siunčiama Lietu
von, o likusis 30% padalinamas se
kančiai: 20% Kanados skyriaus iž
dui, o 10% grupės iždui”.

Mano nuomone, narys ir rėmė
jas (aukotojas) nėra tas pats. Kas 
gali nustatyti rėmėjui (aukoto
jui) kiek ir kada jis turi aukoti? 
Taip pat nesuprantamas 30% au
kos padalinimas tarp dviejų “glo
bėjų”. Ar už tai, kad išrašo pakvi
tavimą, kurio nereikia ir kad gau
tų bendralaiškį? Rėmėjas (aukoto
jas) pilnai apsieina be jų - išrašo 
čekį, kuris grįžta iš banko, o bend
ralaiškį gali pavaduoti “TŽ” ar 
kita spauda, tokiu būdu susitaupy
tų nereikalingos išlaidos ir nepa
geidaujamas bendralaiškis! “TŽ” 
patarnautų daugeliui, gal atsiras
tų daugiau rėmėjų (aukotojų).

K. Gudinskas, Hamilton, Ont.
NETIKSLUMAI IR NEAIŠKUMAI

KLB tarybos suvažiavimas, įvy
kęs 1994 m. lapkričio 11-12 d.d. bu
vo plačiai aprašytas “Tėviškės ži
buriuose”. Bet nebuvo paminėti 
kai kurie svarbūs pasisakymai 
ir balsavimai. Ir atsirado neaiš
kumų perskaičius “TŽ” 1995 m. va
sario 7 d. laidoje, “Savaitė Lietu
voje” skyrių, kur pranešama, kad 
Lietuvos seimas š.m. sausio 26 d. 
priėmė ankstyvesnį nutarimą, pa
tvirtindamas Lietuvos seimo ir lie
tuvių išeivijos Šiaurės Amerikoje 
komisijos sudarymą.

Čia minimame KLB tarybos su
važiavime po ilgų ir karštų disku
sijų KLB taryba, dalyvaujant tei
sėtam narių skaičiui, nubalsavo 
atsisakyti siūlymo įstoti į orga
nizuojamą bendrąją su Lietuvos 
seimu ir JAV LB komisiją, pir
miausia motyvuojant tuo, kad KLB

Straipsnyje “TŽ” bandžiau per
duoti Amerikos legiono (karo vete
ranų) susirinkimuose pareikštas 
daugumos nuomones. Juose aš da
lyvavau kaip narys ir korespon-’ 
dentas. Pagrindiniai mano klau
simai buvo: karo aviacijoje kovos 
skridimo (combat) egzaminuose 
moterys praleidžiamos lengviau; 
tai sudaro pavojų kartu dalyvau
jantiems lakūnams; antra, pagrin
dinės kovos trims divizijoms dėl 
lėšų stokos neužtenka personalo, 
net trūksta amunicijos; išlaikyti 
moterims tam tikruose kovos dali
niuose išleidžiami šimtai milijonų. 
Veteranams tai atrodo ne tik kvai
lystė, bet ir valstybės savižudybė.

Nei į vieną šių klausimų A.M.B. 
nesiteikė atsakyti. Griaustiniu 
trenkė man, net iš kapo savo įro
dymams patvirtinti prikėlė Hitle
rį. Patarčiau paskaityti žurnalis
tų Sobran ir Shlafy straipsnius, 
liečiančius moterų apkasuose 
maišymą su vyrais, katalikų ir 
patriotiniuose žurnaluose.

Dėl doros kritimo kariniuose 
daliniuose kalti ne vien vyrai, 
kaip rašo A.M.B. Tam reikia dvie
jų. Laivyno moterų ir vyrų įvykis 
Las Vegas didžiojoje spaudoje ir 
TV buvo aprašytas klaidingai. Vy
rai ir, daugiausia ištekėjusios 
moterys, girtos savanoriškai da
lyvavo orgijoje. Tai sužinojus jų 
vyrams, jos kreipėsi į teismus. 
Nukentėjo nekalti aukštieji kari
ninkai, bet orgijose dalyvavę nė 
vienas nenubaustas.

Apgailėtina, kad ir lietuvėms 
moterims kartais kraštutines fa
natiškas moteris (jų tik 5% Ameri
koje) palaikanti spauda perplau
na smegenis.

Henrikas Kudreikis,
Cambria, CA

Džiaugsmas rūpesčių šešėliuose
Vasario 16-tosios šventė Čikagoje

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Čia šventę surengė ALTos 

skyrius (pirm. Antanina Rep
šienė). Pagrindiniu kalbėtoju 
pasikvietė seimo opozicijos va
dą prof. Vytautą Landsbergį.
Vėliavų pakėlimas ir pamaldos

Vasario 11 d. prie Laisvės ko
vų paminklo Jaunimo centro 
sodelyje buvo iškeltos vėlia
vos. Su Čikagos lituanistinės 
m-los mokiniais bei mokytojais 
vainiką padėjo prof. V. Lands
bergis, dalyvavęs ir atskiroje 
mokyklos šventėje.

Vasario 12 d. minėjimas pra
sidėjo šaulių ir ramovėnų at
liktu vėliavų pakėlimu Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
aikštėje. Iškilmingos Mišios 
buvo aukojamos toje pat šven
tovėje. Lietuvių evangelikų- 
liuteronų šventovėje taip pat 
vyko iškilmingos pamaldos.

Švč. M. M. Gimimo šventovė 
buvo pilnutėlė. Dalyvavo orga
nizacijos su vėliavomis. Mi
šias aukojo klebonas kun. J. 
Kuzminskas, koncelebruojant 
kun. E. Atkočiūnui. Kun. J. Kuz
minskas pasakė pamokslą, pui
kiai giedojo parapijos choras 
vadovaujamas muz. A. Lino, 
vargonavo muz. R. Šokas, solo 
giedojo sol. V. Momkus.

Iškilmė
Oficialioji šventės dalis vyko

LIETUVOS GYDYTOJŲ DELEGACIJA 1995 m. kovo pradžioje lankėsi Kanadoje, kur susipažino su Ontario sveikatos ap
saugos sistema. Delegacija aplankė Toronto universitetą, Sveikatos ministeriją ir Humber kolegiją. Iš kairės: vertėjas 
V. BALSEVIČIUS, delegacijos vadovas DAVID CORDER, dr. D. JANKAUSKIENĖ, dr. K. ŠČEPANAVIČIUS, Lietuvos 
Sveikatos ministerio pavaduotoja dr. J. DEGUTIENĖ, seimo narys (LDDP) dr. G. PAVIRŽIS, Klaipėdos ligoninės vedė
jas dr. V. JANUŠONIS, Vilniaus traumatologinės ligoninės vyr. gydytojas dr. L. STREIKUS, KRISTINA GATAVECKIENĖ, 
aprodžiusi kolegiją, yra verslo vadybos skyriaus vicepirmininkė

Marijos aukšt. m-los salėje 
2 v.p.p. Pradėjo Amerikos lie
tuvių t-bos (ALTos) Čikagos sk. 
pirm. A. Repšienė, pasveikin
dama gausiai susirinkusius ir 
pakviesdama Vidą Sakevičiū- 
tę vadovauti minėjimui. Don 
Varno ir Dariaus-Girėno vete
ranai įnešė JAV ir Lietuvos 
vėliavas, juos sekė or-jų vė
liavos. JAV ir Lietuvos him
nus, akompanuojant prof. L. 
Šimučiui, sugiedojo sol. M. 
Kinčius ir visi dalyviai. Žuvu
sieji už Lietuvos laisvę pagerb
ti susikaupimo minute. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. J. Juozu- 
paitis. Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė R. 
Dumbrys, o valstybės atstaty
mo aktą - K. Turnerytė. Buvo 
prisiminti ir pagerbti miru
sieji ir gyvieji savanoriai kū
rėjai. Kalbėjo Lietuvos gen. 
kons. V. Kleiza. Evelyna Ože- 
lienė perskaitė Čikagos bur
mistro Richard J. Daley prok
lamaciją, o Illinois guberna
toriaus Jim Edgar - jo atstovė 
Pat Michalski ir ją įteikė ALTos 
Čikagos sk. pirm. A. Repšienei.

Pastaroji pristatė ovacijo
mis sutiktą pagrindinį kalbė
toją prof. V. Landsbergį. V. Sa- 
kevičiūtė ir A. Repšienė jį ap
juosė tautine juosta su įrašu 
“Lietuva”.

Nepriklausomybė dar netvirta
Kalbėtojas, prisimindamas 

1918 vasario 16 ir 1990 kovo 11, 
nurodė, kad jo mintys nebus 
nei labai šventiškos, nei 
džiaugsmingos, nes mūsų at
kurtoji Lietuvos nepriklau
somybė dar nesanti tvirta. Pro
fesorius apžvelgė keletą pas
kutiniųjų vasario 16 sukakčių. 
1988 m., jau bręstant sąjūdžiui, 
sovietų valdžia tą dieną suva
rė žmones į aikštę, kad šie pro
testuotų prieš JAV prezidento 
pareiškimą lietuviams Vasa
rio 16 proga. Kai kurie istori
kai aiškino, kad tos sukakties 
neverta minėti. Bet tų pačių 
metų rugpjūčio 23 d. jau 300, 
000 žmonių, suplaukę į Vingio 
parką, reikalavo, kad būtų at
kurta laisva Lietuva.

1989 m. vasario 16 dienos 
ankstų rytą prie Kaune atstaty
to Laisvės paminklo Sąjūdžio 
vadovybė prisiekė, kad jos 
tikslas yra laisva Lietuva ir 
miesto teatro salėje, kur 1940 
m. buvo gėdingai parduota Lie
tuva, dabar iškilmingame po
sėdyje paskelbta, kad Lietu
va sieks visiškos nepriklauso
mybės. Ne visi buvo vienos 
nuomonės. Kai kurie siūlė ne
priklausomybės siekti “žings
nis po žingsnio”, “kada nors”, 
o Sąjūdis reikalavo “dabar!”. 
Kur dabar būtų Lietuva, jei 
jos nepriklausomybės būtų bu
vę reikalauta “kada nors”? Net 
ir dabar, praėjus penkeriems 
metams, darosi neramu dėl 
Lietuvos laisvės ir jos demok
ratijos. Demokratija neišsivys
to savaime. Laisvei graso ir 
ateityje grasins kaimynystėje 
esanti didžiulė, bananinė, dik
tatūrinė ir neteisinė valstybė - 
Rusija, vis norinti mus “globo
ti”. Kai kurie naivūs vakarie
čiai vis siūlo Rusijai padėti, 
ją perauklėti Europos demok
ratinėje šeimoje. Bet Rusija, 
dar net nepriimta 
jau pati “auklėja” 
kakliai siekdama 
rialistinių tikslų, 
čiai vardan 
tik tyli...

Kun. Malas Jarašiūnas. Šiluvos 
Dievo Motinos parapijos klebo
nas Maizeville vietovėje JAV-se, 
eidamas 72-sius metus, mirė 1995 
m. sausio 9 d. West Reading ligo
ninėje po širdies operacijos. Ge
dulines Mišias Šiluvos Dievo Mo
tinos šventovėje sausio 13 d. kon- 
celebravo Allentown miesto vys
kupas Thomas J. Welsh. Palaido
tas St. Louis kapinėse Frackville 
vietovėje.

Velionis gimė 1923 m. rugsėjo 
11 d. Lygumuose, netoli Šiaulių. 
Teologijos studijas pradėjo Lie
tuvoje, vėliau tęsė Vokietijoje, 
Eichstaetto kunigų seminarijoje. 
Susidėjus aplinkybėms, pasitrau
kė iš seminarijos ir išvyko į 
Angliją. Po kurio laiko persikė
lė į Kanadą ir apsigyveno Toron
te. Priklausė Šv. Jono Kr. lietu
vių parapijai. Šios parapijos kun. 
B. Pacevičius įsteigė jaunimo 
dramos sambūrį “Sietynas” ir jam 
vadovavo. M. Jarašiūnas darbavo
si šiame sambūryje, artimai tal
kindamas kun. B. Pacevičiui. 
Draugams dažnai prasitardavo, 
kad nėra praradęs kunigystės 
pašaukimo. Sambūrio vadovui 
paskatinus, Matas ryžosi vykti 
į Romą, Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegiją, tęsti teologijos studi
jų. Jas baigė Laterano universi
tete ir 1968 m. gruodžio 21 d. bu
vo įšventintas kunigu. Primici
jas laikė Šv. Jono Kr. šventovėje 
Toronte.

Kun. M. Jarašiūnas 1969 m. iš
vyko į JAV-bes. Kurį laiką vikaro 
pareigas ėjo Šv. Alfonso parapi-

A.a. kun. MATAS JARAŠIŪNAS

joje Baltimorėje. 1970 m. trumpą 
laiką vikaravo Šv. Jurgio para
pijoje Shenandoah mieste, vėliau 
dvejus metus tose pačiose parei
gose buvo Šv. Pranciškaus Asy
žiečio parapijoje Minersville 
vietovėje. Nuo 1972 iki 1977 m. 
darbavosi kaip vikaras Šv. Ber
nardo parapijoje Easton’e. Šilu
vos Dievo Motinos parapijos kle
bonu Maizeville išbuvo nuo 1977 
iki mirties.

Be tiesioginių kunigo pareigų 
parapijoje kun. M. Jarašiūnas 
mokytojavo Notre Dame aukštes
niojoje mokykloje Easton’e, bu
vo Lietuvos Vyčių Anthracite 
144 kuopos dvasios vadas, dar
bavosi taipogi religinėje šal
poje.

Velionis paliko seserį Juliją 
Jarašiūnaitę ir kitus tolimes
nius giminaičius Lietuvoje.

A. a. kun. Matas Jarašiūnas 
buvo “Tėviškės žiburių” skaity
tojas ir nuoširdus rėmėjas. J.A.

Generalinis Olandijos konsulas PAUL W.A. SCHELLEKENS ir priėmimą suren
gęs generalinis Lietuvos garbės konsulas HARIS LAPAS Vasario 16 šventėje

NOR D L AND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

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

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

Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

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

į tą šeimą, 
Europą, at- 
savo impe- 
o vakarie-

partnerystės”

Rusija spaudžia Lietuvą
Kalbėdamas apie Lietuvos 

vidaus būklę ir problemas, sa
kė, kad 1992 m. seimo rinkimai 
nebuvo keistuolių šalies atve
jis. Panašiai nutiko ir kitose 
pokomunistinėse šalyse. Įvy
kus staigiam lūžiui, atsirado 
eilė neišspręstų socialinių 
problemų, atnešusių nusivyli
mą. Bet Lietuvos valdžia ne
nori, kad veiktų bankroto įsta
tymas, nenori perorganizuoti 
įmonių, nereikalauja atsako
mybės iš gamyklų vadovų, vis 
didinamos užsienio paskolos 
ir vis nesiliauja kalbos, kaip 
kažkas sugriovė Lietuvos ūkį. 
Jis palygino 1994 m. vidutinį 
mėnesinį uždarbį Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Latvijo
je mėn. vidurkis pakilo nuo

100 dol. iki 190 dol., Estijoje - 
nuo 85 dol. iki 180 dol., o Lie
tuvoje - nuo 80 dol. iki 120 dol. 
Ir tai vadinama stabilizacija. 
Nedžiugina ir privatizacija, 
įmonės smunka ir žlugdomas 
žemės ūkis (Lietuva turi im
portuoti net žemės ūkio pro
duktus!). Eksportas yra užmuš
tas, visus kankina nežinia. Kas 
bus, kai sprogs lito pririšimas 
prie dolerio?.

O Rusija kasdien įvairiais 
reikalavimais didina spaudi
mą. Jau įstrigo Ivanovo ištrė
mimas, tranzitas jau įteisin
tas. Dabar Rusija galėtų pa
reikalauti, kad tranzito kelias 
turi būti ginamas ir galėtų vėl 
įvesti kariuomenę. Tai pamažu 
slenkama į satelitinę priklau
somybę, nors dar buvo lyg pa
reikštas noras įsijungti į ŠAS 
(NATO). Bet Lietuvos diplo
matijos atstovai aiškina žmo
nėms, kad visa tai daroma tik 
dėlto, kad nenorima iššaukti 
konfrontacijos. Bet kalbėto
jas čia priminė vienos kaimo 
močiutės žodžius, pasakytus 
jam prie apgulto parlamento:

r^ADAD perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
i čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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

“Tik nė vieno žingsnio nesi
traukite atgal. Jei jūs patrauk
site koją, rusai tuojau ten pa
statys savo koją”.
Savo turiningą kalbą V. Lands
bergis baigė, prašydamas 
Aukščiausiąjį palaimos Lietu
vai, kad Viešpats palaimintų 
mūsų Tėvynę, išgelbėtų, ap
šviestų protus; kad saulė Lie
tuvoje tamsumus pašalintų. 
Kalba palydėta ilgais, audrin
gais plojimais.

Įspūdinga pabaiga
Pertraukos metu buvo ren

kamos aukos, sekė sveikinimai 
ir rezoliucijų skaitymas (E. 
Oželienė). Po to buvo išneštos 
vėliavos, ir A. Repšienė dėko
jo visiems, prisidėjusiems prie 
šios šventės sėkmės. Po pert
raukos buvo ypač įspūdinga 
meninė dalis, kurią atliko Lie
tuvių operos vyrų choras, di
riguojamas muz. R. Šoko, akom
panuojant M. Motiekaičiui. Dek
lamavo Dalia Sokienė. Šventė 
baigta, visiems kartu su cho
ru sugiedant “Lietuva brangi”.

Dalis tautiečių ėjo į Švč. M.M. 
Gimimo parapijos salę, į ALTos 
suruoštą vakarienę. Čia daly
vavo dvasiškių, or-jų vadovų, 
visuomenininkų bei svečių, 
norinčių pabuvoti su prof. V. 
Landsbergiu. Gražią maldą su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas. 
Vakarienės metu Marija Re
inienė ir Stasys Baras LF var
du įteikė V. Landsbergiui Lie
tuvių fondo II-ją knygą.
Atsisveikindamas V. Lands

bergis dėkojo visiems ir lin
kėjo nusiteikimo ne tik džiaug
tis minint Vasario 16, bet ir 
dirbti “labai daug dirbti, kad 
Vasario 16 nepražūtų!”

HomeLife/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member 
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161

(24 valandas)



Su deivėmis ir didvyriais pabuvojus
LAIMA B. KURPIENE

Richard’o Wagner’io “Der 
Ring des Nibelungen” (Nibe
lungo žiedas) yra unikalus 
operų pasaulyje. Keturios vei
kalo dalys — per 16 valandų 
muzikos — apima turbūt visus 
žmonių jausmus ir pergyveni
mus, bet neįprastoje operos 
plotmėje. Čia meilė ir neapy
kanta, ištikimybė ir išdavys
tė, gobšumas ir nesavanaudiš
kumas perkeliami į aukštesnį 
foną: veiksmas vyksta dievų, 
deivių, nykštukų, milžinų, he
rojų ir net slibinų pasaulyje. 
Kas būtų tik asmeniški pergy
venimai tikrovėje, čia pavers
ti didinga drama, sudrebinan
čia pasaulį iki pat jo pamatų.

Nors pavienės “Žiedo” ope
ros kartas nuo karto statomos 
didesniuose teatruose, R. 
Wagner’io pageidavimu jos tu
ri būti statomos per keturis 
vakarus paeiliui — žiūrovai 
privalo jas pamatyti , visas iš 
eilės per trumpą laiką. Kom
pozitorius yra teisus — tą pa
darius susidaro žiūrovui neuž
mirštamas, pritrenkiantis įs
pūdis — lyg per tuos keturis 
vakarus būtų išgyventa visa 
žmonijos psichologinė isto
rija, paliesta giliausia pa
sąmonės gelmė. Tokių pergy
venimų dėka reti nauji viso 
“Žiedo” pastatymai pasiekė 
lyg ir kulto stovį: į juos keliau
ja Wagner’io gerbėjai, kaip pi
ligrimai į šventas vietas.

Viso “Žiedo” pastatymas 
įmanomas tik didžiuosiuose 
operos teatruose ir, žinoma, 
Bayreuthe (Vokietijoje), kur 
teatrą tik savo veikalams įstei
gė pats kompozitorius R. Wag
ner. Monumentalios scenos 
dekoracijos — ne tik dievų bu
veinė Valhalla, Reino upės 
dugnas, požeminių nibelun
gų urvai; net ir pasaulį ap
imantis gaisras, Reino upės 
potvynis operų eigoje paro
domi scenoje. Be to, R. Wag
ner’io muzika reikalauja ge
rokai per 100 žmonių orkest
ro (pvz. paprastame operos

Palaima
Nusileisk, palaima, 
Ryto vėju, 
Paukščio ilgesiu 
Žaliam gausme, 
Nepajusim - 
Dienos išskubėjo, 
Nepak vietusios 
Kartu - eime!

Išklausyk, palaima, 
Medžio šauksmą 
Tyloje stovėti 
Vienišam, 
Per dienas 
Likimą glausti 
Žolei, paukščiui 
Gėlei ir laukams.

Nusileisk, palaima, 
Begalybėj 
Mes tokie mažučiai 
Po skliautu. 
Tavo lemtyje 
Gyvybė žydi 
Ir gėlė, ir medis, 
Aš ir tu . . . 

Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva

Buvusi “Jūratės” biblioteka Palangoje prieš remontą. Skulptūra “Adomas 
ir Ieva” remia lubas. Iš kairės: Loreta Turauskaitė, A. Mončio dukterėčia 
bei muziejaus fondo patikėtinė ir dvi bendradarbės

orkestre yra viena arfa, vag
neriškame — 6 ir dar septin
ta užkulisinė “Das Rheingold” 
operoje). Didžiausias užda
vinys betgi surasti solistus, 
kurie ne tik būtų girdimi dai
nuojant su didžiuliu orkestru, 
bet ir kurie turėtų pakanka
mai ištvermės dainuoti per 5 
vai. ilgio operas! Dievus ir 
didvyrius vaidinti reikia ir 
herojiškų solistų.

* * ♦
Kartais nuotykių nereikia 

ieškoti toli nuo namų, egzo
tiškose vietose. Štai “Cana
dian Opera Company” (COC) 
metė iššūkį: lėšoms telkti pa
skelbė “Operatoną” — progą 
pasiryžėliams pamatyti visą 
“Žiedą” ne per 4 vakarus, bet 
per 24 valandas! Stebėsime 
vaizdajuostėse įrašytą sukak
tuvinį 1976 m. Patrice Chereau 
“Žiedo” pastatymą Bayreuthe, 
100 metų nuo pirmojo “Žiedo” 
pastatymo (1876) praėjus.

Į Joey and Toby Tanenbaum 
operos centrą Toronte vasa
rio 10, penktadienio vakarą, 
rinkosi žmonės, apsirengę pa
togiais drabužiais, sportiniu 
apavu, nešini pagalvėmis, 
net miegmaišiais. Nedidelia
me teatre — trys dideli tele
vizijos ekranai, puiki stereo 
sistema, didžiulis laikrodis, 
kuriame vietoj skaičių pažy
mėti visi keturių operų veiks
mai. Rodyklė rodo: “Start”. 
Per 200 žmonių, gerai įsitai
siusius, į pagalves pasirėmu
sius, ant kojų pakėlė fanfara. 
Iškilmingai įžygiavo Ontario 
gubernatorius Hal Jackman 
su palyda. Jis, Toronto bur
mistre Barbara Hali bei daug 
televizijos ir radijo stočių 
atstovų palinkėjo sėkmės. Ke
letas jų išbuvo per visas 24 va
landas. Visus pasveikinus 
COC dirigentui R. Bradshaw, 
lygiai 7 v.v. maratonas prasi
dėjo.

Dusli pasaulio pradžios gai
da stiprėja, vystosi į vandens 
plaukimą, Reino upės banga
vimą. Upės dugne Reino mer
gelės saugo stebuklingą auk
są. Jį pasisavinęs ir iš jo nu-
liedinęs žiedą tampa pasaulio 
bei visų jo turtų valdovu. Tik 
atsisakęs meilės jausmo, gob
šusis nibelungas Altierich pa
grobia auksą.... ir pradeda 
visų keturių operų eigą: pra
keiktojo žiedo kelionę per ke
lias niekšų ir didvyrių kartas. 
“Das Rheingold” trumpiausia 
“Žiedo” opera — 2.5 vai. be 
pertraukos. Bemat prabėgo 
laikas. Pakilaus maršo lydi
mi įžengė dievai į milžinų 
jiems pastatytą Valhallą, o žie
das, perėjęs per nykštukų, die
vų ir milžinų rankas, jau sau
gomas slibino Fafner.

Pakilę raivomės, susipažįs
tame su kitais operos fanati
kais. Pavalgom vakarienę. Vi
sokiausio maisto labai gausu, 
nes “Operatoną” remia “Moe- 
venpick” restoranai bei kitos 
maisto gamyklos. Visur stovi 
aukšti indai su puikia, švie
žia kava. Prajuokina vaizda
juostėje įrašytas komikės 

Anna Russell smagus ir išra
dingas sudėtingo “Žiedo” turi
nio atpasakojimas. Palinks
mino mus ir keli atsilankę 
COC orkestro muzikantai, ką 
tik baigę groti netolimam 
teatre “Romeo ir«Juliet” ba
letui.

Artėjant vidurnakčiui, pra
sidėjo antroji opera “Die Wal- 
kuere”. Nerviški muzikos gar
sai. Audra. Skuba išvargęs 
Siegmund’as pas savo Sieglin- 
dę. Užsnūdusius išbudina “jo
jančių valkyrių” garsai. Tai 
deivės, skrajojančiais žirgais 
gabenančios kovoje kritusius 
didvyrius į Valhallą. Ir ši ope
ra, su trumpom pertraukom 
tarp veiksmų, užburtiems die
viška muzika žiūrovams greit 
prabėga. Štai miega valkyrė 
Bruenhilde ant aukštos uolos 
viršūnės, o ugnies dievas Loge 
apsupa ją ugnies siena ...

Jau 4 v.r. Kai kurie dalyviai 
miega išsitiesę salės gale. 
Dauguma mirksi staiga nušvi
tusioje salėje, bet poilsio ne
gauna — “Wagnerobics” gim
nastika. Pasigirsta tranki mu
zika, miklinam susitingusius 
sąnarius, tampomės, krato- 
mės. Pusryčiaujame, geriam 
daug kavos. Atgavome energi
ją. Aplink daug įdomių žmo
nių, reikia išnaudoti progą 
aptarti bendrą silpnybę — 
operą.

Trečioji opera “Siegfried” 
prasidėjo punktualiai 6.30 v.r. 
Didvyris Siegfried nusilydo 
naują ginklą iš sulaužyto sa
vo tėvo Siegmund’o kardo. Nu
žudo slibiną Fafner, atgauna 
stebuklingąjį žiedą. Paraga
vęs slibino kraujo Siegfried 
supranta žvėrių ir paukščių 
kalbą, o paukštelis jam pa- 
čiulba apie nuostabią merge
lę, miegančią ant aukštos uo
los. Įveikęs ir ugnies sieną, 
Siegfried’as pasiekia Bruen- 
hildę. Nuostabus jų meilės 
duetas užbaigia operą.

Miego visai nesinori. Didin
gos melodijos aidi ausyse. Vi
si įtempti — liko tik dar vie
na — pati ilgiausia opera, o 
jos paskutinis veiksmas dau
gelio žinovų pripažintas vie
nu iš muzikinio pasaulio di
džiausių stebuklų.

Į sceną įbėga labai mik
lūs jaunuoliai, pademons
truoti kardo ir kitokių kovų, 
surežisuotų scenai. Labai vis
kas realistiška, tiesiog bijai 
kad vienas kito nesužeistų .. . 
Po pietų mus linksmino komi
ke Mary Lou Falls, pademons
truodama nelengvą “prima- 
donnos” gyvenimą.

1.30 v.p.p. “Goetterdaemme- 
rung” pradžia. Jaunasis Sieg
fried, tyros širdies, taurus 
jaunuolis, apgaunamas ir nu
žudomas jo žiedo geidžiančio 
niekšingo Hagen’o. Muzika iš
reiškia neapsakomą liūdesį, 
kurį pasauliui atnešė blogis, 
nugalėjęs gėrį. Bruenhilde, 
deivė — mirtingoji moteris, 
kupina pasiaukojančios mei
lės. Jos atsisveikinimas su 
Siegfried’u, dievais, pasau
liu — žadą atimanti muzika. 
Su magiškuoju žiedu ant pirš
to ji šoka į ugnį, deginančią 
Siegfried’o kūną. Suliepsno
ja, kyla ugnis, degina visą pa
saulį, pasiekia net Valhallą 
ir jos dievus... Išsilieja 
Reino upė, nuplaudama senų 
dievų kaltes, paruošdama pa
saulį naujai pradžiai. Didin
gai kyla amžinosios meilės 
motyvas iš susijungusių ug
nies ir vandens melodijų. Rei
no mergelės iš pelenų atgau
na savo auksą ...

Paskutinioji opera pasibai
gė šeštadienį, vasario 11, 7 v. 
vakaro. Teatre visiška tyla. Tik 
paskui — plojimas, džiaugs
mas. “We made it”, šaukia ren
gėjai. Atrodo, per 100 dalyvių 
išklausė visas operas. Kiti iš
buvo per kelias, treti kai ką 
prasnaudė.

Džiugi žinia — maratono da
lyviai sutelkė Kanados ope
rai $39,000 sumą!

* * *
Neapsakomas veikalo muzi

kos didingumas, vaizduotės 
plotis, pergyvenimų įvairu
mas. Juk apie “Der Ring des 
Nibelungen” parašyta šimtai 
knygų. Dar vis veikalą nagri
nėja žymūs režisieriai, vis 
kitaip atidengdami jo paslap
tis. Iain Scott, Wagner’io mu
zikos žinovas, kuris trumpai 
apibūdino kiekvieną operų 
veiksmą, taip sakė: “Kiekvie
ną kartą, kai klausau šį vei
kalą, girdžiu ir matau jame 
vis ką nors naujo. Kažkaip, 
veikalą išklausęs, pasijuntu 
geresniu žmogumi”.

Antanas Moneys, “Susimąstęs paukštis” akmuo

Skulptoriaus kūriniai sugrįžta Lietuvon
Antano Mončio muziejus

ISOLDA I. POŽELAITĖ-DAVIS

.. norisi, kad mano darbai 
būtų ten, pajūrio krašte, kur 
vaikystėje basas bėginėjau ..."

Iš ANTANO MONČIO laiško
1993 m. kovo 1 d. Antano Mou- 

čio darbai sugrįžo iš Paryžiaus 
Palangon, ten, kur skulptorius 
ir pats buvo numatęs praleisti 
gyvenimo saulėlydį. Antano 
Mončio dovana - svarus įnašas 
į Lietuvos meno lobyną. Iš 58 
kūrinių - 35 yra skulptūros, 
daugiausia iš medžio, kuris 
taip artimas lietuvių tautai. 
Tarp darbų žymūs “Motina”, 
‘Žonglierius”, “Vandens ne
šėja”, “Sostas”, “Adomas ir 
Ieva”. Kitą kūrinių dalį sudaro 
2 tapyti paveikslai, 3 kolažai, 8 
švilpiai, vienas jų vad. “didy
sis švilpis” pučiamas dviejų 
muzikantų, 10 kaukių iš įvai
riausių medžiagų. Be to, Mon
eys skyrė 100 asmeninės bib
liotekos knygų ir žurnalų.

Nors Moneys kilęs ne iš pa
čios Palangos, bet iš netoli jos 
esančio (40 km) Mončių kaimo, 
tačiau Palangįr pasirinko to
dėl, kad, anot jo/“Kaune ir ViL 
niuje ir taip jau apstu meno 
kūrinių...”

Skulptorus gimė 1921.VI.8 ir 
mirė 1993.VII.10 Paryžiuje. 
Urna su skulptoriaus palai
kais buvo šeimos atvežta Lietu
von ir rugsėjo 18 palaidota Kre
tingos rajono Grūšlaukės ka
pinėse šalia tėvų, kuriems bu
vo sukūręs įspūdingą antkapį.

Nėra abejonės, kad Antanas 
Moneys rikiuojasi į pasauli
nio masto skulptorių gretas. 
Daugelį jo darbų Palangoje 
man teko pamatyti 1989 m. Pa
ryžiuje. Skulptūros buvo ne 
menininko studijoje ar kokio
je retrospektyvinėje parodo
je, bet... ligoninėje. Moneys 
nebegalėjo išsinuomoti studi
jos... Tad draugo ligoninės 
direktoriaus dėka buvo ten 
“priglaudęs” mažesnius dar
bus koridoriuje, o didžiąsias 
skulptūras - aukštų lubų la
boratorijose. Buvo gan įdomu 
stebėti, kaip daugelis sutik
tų darbuotojų jį pagarbiai 
sveikino “maitre” titulu.

O kokie nuostabūs buvo tie 
kūriniai! Mane žavi medis! 
Rankos, kaip nematomo mag
neto traukiamos, kvietė pri
siliesti, sekti pirštais kontū
rus, pajusti delnais formas 
ir medžiagos gyvybingumą. Juk 
kadaise tai buvo gyvas augalas, 
o dabar žiūrint į tokią skulp
tūrą kaip “Paukščių lizdas”, 
atrodo, kad tas gyvybingumas 
atgijo transformuotu pavida
lu ir kaip feniksas veržiasi 
erdvėn, arba kaip “Vandens 
nešėja” juda pirmyn vaizdžios 
koncepcijos dėka.

/\tsiųstsi
Rimvydas Racėnas KOMIŲ ŽE

MĖJE, apybraiža, 160 psl. ir virše
liai. Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių s-gos leidinys, red. O. 
Balčytienė, spausdino “Aušros” 
spaustuvė Kaune; tiražas 3000 egz. 
Kaina sutartinė.

VARPĄS, nr. 29, 1994 m., žurna
las, 200 psl. ir viršeliai; leidžia 
Varpininkų filisterių dr-ja Le- 
monte, II. Red. Ant. Kučys; admi
nistratorius Grožvydas Lazauskas, 
208 W. Natoma Ave. Addison, II. 
60101, USA Kaina $5.

IT AIN T EXACTLY SO! anglų 
lietuvių kalbų idiomatinis (tar
miškų posakių) žodynas, alfabe

Palangoje laukia paramos
Antano Mončio darbų tema

tika redukuota iki to neapčiuo
piamo išeities taško - atsitik
tinio įvaizdžio ar minties įgy
vendinimo medyje, granite, 
marmure ar skaldoje. Kūrinio 
šerdis, plastiškai suvokta, yra 
išreikšta taupiomis formomis. 
Išpjovos ir erdvė sudaro įspū
dį lengvumo ir verčia žiūrovą 
pamiršti materiją. Skulptūros, 
kaip “Siluetas”, suponuoja 
orias interpretacijas. Joje iš
ryškėja ne vienas, bet keletas 
siluetų: dviejų šokėjų grakštūs 
judesiai, karalienės karūna, 
jauna motina, senė, apsigau
busi skarele...

Kiti kūriniai, kaip pvz. “Susi
mąstęs paukštis”, žavi ramu
mu, susikaupimu, kontemplia
cija. “Adomas ir Ieva” intri
guoja simbolika. Kyla klausi
mas. Ar skulptūra yra tik pir
mųjų rojaus gyventojų įvaiz
dis, ar dvigalvė gyvatė - nuo
dėmės ir nuosmukio simbolis, 
ar žmogaus dvilypumo ir prie
šingybių realybė? Įvaizdžių 
klodai stebina žiūrovą. Kiek
vienas kūrinys domina skirtin
gais bruožais ir aspektų įvai
rove. Laki vaizduotė, minčių 
gausa, simbolika, originali 
koncepcija, medžiagos ypatu
mai, faktūra ir formos pasie
kia aukščiausią viršūnę kūri
nio išraiškoje.

O dabar skulptūroms ir ki
tiems darbams reikalingos tin
kamos patalpos. Kol kas re
montas buv. “Jūratės” biblio
tekoje, kurioje bus muziejus, 
sustojo dėl lėšų stokos. Tie
sa, už paryžiečių ir adelaidiš- 
kių paaukotus pinigus buvo iš
laužtos per žemos lubos (kai 
kurios didesnės skulptūros tį
sojo ant grindų) ir įtaisyti 8 
švediško tipo stoglangiai. Ži
nau, kad ir los angelietis J. Ko
jelis remia muziejaus remon
tą, kaip ir keli kiti asmenys. 
Gal gi ir Kanadoje yra buvusių 
Antano Mončio draugų, kole
gų iš “Ecole des Arts et Me
tiers” Freiburge i. Breisgau, 
pažįstamų ar meną mylinčių 
tautiečių, kurie mielai prisi
dėtų prie šio svarbaus projek
to Lietuvai įvykdymo? Juos la
bai prašau susirišti su Lore
ta Turauskaitė, Antano Mončio 
dukterėčia ir muziejaus fon
do patikėtine šiuo adresu: S. 
Daukanto g-vė 16, Palanga 5720. 
Jei kas pageidautų tiesiog pa
aukoti pinigų, prašome siųsti 
į Valstybinio komercinio ban
ko Palangos skyriaus valiu
tinę sąskaitą nr. 700070560. 
O tiems laimingiesiems, ku
riems teks pabuvoti šių metų 
vasarą tėvynėje, prašome ne
užmiršti užsukti Palangon - 
muziejus, kad ir nebaigtas, 
laukia Jūsų.

tine tvarka apimantis apie dešimt 
tūkstančių posakių. Sudarė inž. 
Bronius Varnas Masiokas ir Eveli
na Kolupailaitė-Masiokienė; išlei
do 1994 m. Raguva Press, 13902 E. 
Marina Dr., Apt. 404, Aurora, Co. 
80014-5522, USA. Kaina 18.50 JAV 
dol., plius 3 dol. persiuntimui, 
užjūriuose 4 dol. Persiuntimo 
laikas - 2 ar 3 savaitės.

JOURNAL OF THE BALTIC STU
DIES, 1994 m. žiema, vol. XXV, nr. 
4, 80 psl. ir viršeliai; red. Saulius 
Sužiedėlis, Millersville Universi
ty, Millersville, PA USA; administ
racijos adresas: AABS Executi
ve Office, 111 Knob Hill Rd., Ha
ckettstown, NJ 07840, USA.
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d h ii i iiihi n /I ihion
Teisininko Vytauto Vaitiekū

no (1903-1984), tarptautinės po
litikos specialisto, raštus leidžia 
Čikagoje 1960 m. įsteigtas “Į lais
vę” fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti. V. Vaitiekūno raštų pir
masis tomas “Vidurnakčio sargy
boje”, redaguotas Antano Saba- 
lio, skaitytojus pasiekė 1993 m., 
o 1994 m. rudenį buvo išleistas 
ir antrasis tomas, turintis tokį 
patį pavadinimą. V. Vaitiekūno 
raštuose sutelkti aktualūs studi
jinio pobūdžio straipsniai apie 
Lietuvą ir jos problemas.

Vasario šešioliktajai skirtoms 
tradicinėms parodoms Čikagoje, 
M. K. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre, seniau būdavo su
telkiami išeivijos lietuvių dai
lininkų darbai. Šiemetinei vasa
rio 10 d. atidarytai parodai bu
vo panaudoti iš Nidos Rutkienės 
“Vartų” galerijos gauti Lietuvos 
dailininkų kūriniai. Didžioji jų 
dalis jau pernai buvo atsiųsta į 
JAV įvairioms parodoms. Dabar 
juos papildė kiti, Čikagon atsi
vežti “Vartų” galerijai atstovau
jančio dail. Sauliaus Vaitiekūno. 
Parodos atidarymui vadovavo M. 
K. Čiurlionio galerijos valdybos 
narė Birutė Sontaitė. Parodos 
rengėjus ir dalyvius sveikino Lie
tuvos garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. Su parodon 
įjungtais Lietuvos dailininkais 
bei jų darbais atidarymo daly
vius supažindino Algimantas Ke- 
zys. Parodoje su 120 tapybos, ak
varelės ir grafikos kūrinių Lie
tuvos dailei atstovavo: Jūratė 
Bagdonavičiūtė, Juzefą Čeičytė, 
Vygintas Čeikauskas, Irena 
Daukšaitė-Guobienė, Danutė 
Gražienė, Algirdas Griškevičius, 
Audrius Gražys, Leonardas Gu
tauskas, Gailius Kličius, Edvar
das Kokanauskis, Jūratė Myko
laitytė, Algirdas Petrulis, Klau
dijus Petrulis, Audrius Puipa, 
Raimundas Sližys, Romas Stan
čikas, Balys Tuskėnas, Kostas 
Žardalevičius. Pats šios parodos 
organizatorius Saulius Vaitiekū
nas buvo išstatęs 25 įvairius amu
letus, sukurtus iš Baltijos jūros 
pakraščių akmenėlių, inkrustuotų 
sidabru. Parodos atidarymą padė
kos žodžiu užbaigė M. K. Čiurlio
nio galerijos direktorius Algis 
Janušas.

Žurnalisto Vinco Rastenio, 
mirusio 1982 m. vasario 25 d. Niu
jorke, metines premijas atgimu
sios Lietuvos pasižymėjusiems 
žurnalistams yra įsteigusi jo 
našlė Emilija Rastenienė. Jas 
kasmet paskiria ir įteikia Lietu
vos žurnalistų sąjungos valdyba. 
1993 m. V. Rastenio premijų lau
reatais tapo Edvardas Viskan
tas, Aloyzas Tendzegolskis, Ry
tas Staselis ir radijo žurnalistas 
Vasilijus Bogomolnikovas. Iš jų 
turbūt labiausiai išsiskyrė laik
raščio “Merkio kraštas” vyr. ko
respondentas Aloyzas Tendze
golskis, išsamiai ištyręs 1.056 
šeimų iškėlimą iš Dzūkijos 1951- 
52 m. į kitas Lietuvos dalis. Įsa
kymas buvo gautas iš Maskvos. 
Juo norėta sustabdyti dzūkų pa
ramą paskutiniams Lietuvos par
tizanams. Iškilusiose diskusijo
se betgi paaiškėjo, kad šią ma
žąją dzūkų tremtį A. Sniečkus 
panaudojo Lietuvos ateities rei
kalams. Mat tos šeimos buvo iš
tremtos į Klaipėdos kraštą, kur 
tada buvo labai sumažėjęs gyven
tojų skaičius.

1994 m. V. Rastenio žurnalis
tikos premija buvo paskirta lie
tuviškosios periodikos tyrinėtojui 
Juliui Tamošiūnui (1926-1995), 
paruošusiam ir savo lėšomis iš
leidusiam dviejų tomų “Lietuviš
kų periodinių leidinių bibliogra
fiją”, apimančią 1832-1982 ir 
1983-1993 metus. Jis spėjo suži
noti apie V. Rastenio premijos 
paskyrimą, bet mirė š. m. sausio 
13 d., nesulaukęs premijos įtei
kimo sausio 21d. rytą Kauno vie
šojoje bibliotekoje. Bibliografi
jos dvitomį velionis buvo dedika
vęs lietuviams, kuriuos vertino, 
gerbė ir mylėjo. Premija buvo 
įteikta velionies šeimai. Jos 
įteikimo iškilmėje kalbėjo Lie
tuvos žurnalistų sąjungos valdy
bos pirm. Rimgaudas Eilunavi
čius, 1991 m. premijos laureatas 
Romas Norkus, dabartinis “San
taros” žurnalo vyr. redaktorius, 
poetas kun. Ričardas Mikutavi
čius, Šv. Mykolo Arkangelo (Įgu
los) šventovės rektorius, ir iš JAV 
atvykęs artimas V. Rastenio bičiu
lis Valdas Adamkus. Mat iš tikrų
jų premiją buvo planuojama įteik
ti pačiam J. Tamošiūnui sausio 16 
d., minint ir Vinco Rastenio de
vyniasdešimtąjį gimtadienį. De
ja, sausio 13 d. nustojo plakusi 
dešimtį metų Vorkutoje kalinto 
laureato Juliaus Tamošiūno širdis.

Klaipėdos paveikslą galerija 
surengė klaipėdiečio tapytojo 
Edvardo Malinausko jūros peiza
žų parodą, kurią jis dedikavo sa
vo aštuoniasdešimtmetei motinai. 
Dail. E. Malinauskas, anksčiau 
save laikęs avangardinių pažiū
rų tapytoju, dabar žada ribotis 
jūros peizažais. Esą jūra nega
li atsibosti, o jos tema tegali 
išsekti su pačia jūra. Atrodo, 
dail. E. Malinauskas bandys pa
keisti jūros bangomis labiausiai 
susižavėjusį dail. Česlovą Janu- 
šą, mirusį Niujorke 1993 m. spa
lio 30 d.

“Ornamento raidos Rytą Lie
tuvoje” konferenciją Švenčiony
se surengė savivaldybės kultū
ros skyrius, biblioteka, Lietuvos 
kultūros paveldo mokslinis cent
ras ir Nalšios muziejus. Konfe
rencijos dalyviai, norėdami ge
riau pažinti etninės kultūros iš
takas bei jos raidą, aptardami ar
cheologinių radinių puošybą, ieš
kojo ir jos įtakos tautodailės or
namentams, išmarginusiems me
dinius darbo įrankius, tautinius 
audinius ir drabužius. Archeolo-

■ ginė medžiaga liudija, kad Rytų 
Lietuvoje savitai formavosi bal
tų gentys, o etninėje kultūroje 
ryškėjo slavų ir baltų sankirta. 
Konferencijoje bendru požiūriu 
buvo aptarti ir rytinių bei vaka
rinių baltų kultūrų skirtingumai, 
net ir slavų etnogenezės klausi
mai. Joje dalyvavo daug Švenčio
nių rajono mokytojų, Aukštaiti
jos muziejininkų ir kraštotyri
ninkų. Įdomią parodą surengė 
Nalšios muziejus, savo fonduose 
turintis 47.000 archeologinių, is
torinių ir etnografinių rodinių. 
Šiemet Nalšios muziejus mini sa
vo veiklos penkiasdešimtmetį.

Danutė Sofija Čiurlionytė- 
Zubovienė, M. K. Čiurlionio ir 
S. Kymantaitės-Čiurlionienės 
dukra, mirė Kaune š. m. vasario 
27 d., eidama aštuoniasdešimt 
penktuosius amžiaus metus. Ve
lionė, gimusi dabartinės Gudi
jos Minsko rajone, 1936 m. bai
gė studijas Vytauto Didžiojo 
universiteto humanitarinių moks
lų fakulteto filologijos skyriuje. 
Jau studijų metais pradėjo rašy
ti vaikams skirtas apysakaites ir 
pasakas — “Šuniukas Padauža ir 
sumanioji Aldutė” (1936), “Ka
lėdų senelio šalis” (1939), “Kiš
kis Piškis baltasis bajoras” (1940), 
pjeses — “Jonuko Dunduliuko 
teatras” (1946), “Pasakų šalis” 
(1955), “Mažoji ligonė” (1955), 
“Miško mokykla” (1957). Okupa
cijų metais velionė su savo vyru 
architektu Vladimiru Zubovu pa
dėjo motinai Sofijai Čiurlionie
nei gelbėti pianistės Esteros Eli- 
naitės bei kitų žydų šeimas. Ve
lionė taipgi moraliai ir materia
liai rėmė politinius kalinius bei 
tremtinius — Mariją ir Juozą Urb
šius, Valentino Gustainio šeimą. 
Ji rūpinosi ir M. K. Čiurlionio mu
ziejumi, saugojusiu tėvo kūrinius. 
Spaudos puslapiuose velionė pa
skelbė atsiminimus “Mano moti
nos bičiuliai”, “Poetas M. Vait
kus — S. Čiurlionienės bičiulis”, 
“Dėdė Povilas — 1894-1945”. 
Prieš mirtį rašė dviejų dalių at
siminimus apie savo motiną Sofiją 
“Patekėjo Saulė”. Buvo išvertusi 
tarptautinių klasikų kūrinių vai
kams. Velionė buvo pašarvota sa
vo namuose, palaidota kovo 1 d. 
kauniečiams skirtose Petrašiūnų 
kapinėse. Kovo 2 d. gedulines Mi
šias Šv. Mykolo Arkangelo (Įgu
los) šventovėje atnašavo rekto
rius Ričardas Mikutavičius.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
įsteigta dr. Vinco Kudirkos 
1994 m. premija š. m. vasario 10 
d. buvo įteikta Vilniaus univer
siteto docentui Laimonui Tapi
nui, pasitraukusiam iš Lietuvos 
radijo ir televizijos generali
nio direktoriaus pareigų. Premi
ja jam paskirta už 1994 m. išleistą 
knygą apie poetą Oskarą Milašių 
“Septynios vienatvės Paryžiuje”. 
Laureatas dabar yra žurnalisti
kos dėstytojas Vilniaus universi
tete, anksčiau parašęs knygas 
“Angelas medyje verkia”, “Iliu
zijų mugėje”, paruošęs biblio
grafinį leidinį “Lietuvos kine
matografininkai”. Jam jau trečią 
dr. V. Kudirkos premiją įteikė 
Lietuvos žurnalistų sąjungos val
dybos pirm. Rimgaudas Eilunavi
čius. Ankstesnes dr. V. Kudirkos 
premijas yra laimėję filosofas Ar
vydas Juozaitis ir jau miręs geo
grafas prof. dr. Česlovas Kudaba. 
Trečiosios premijos įteikime L. 
Tapinui Lietuvos žurnalistų są
jungos salėje dalyvavo Lietuvos 
seimo nariai, prezidentūros bei 
vyriausybės atstovai, rašytojai, 
literatai ir kolegos žurnalistai. 
Grojo Vilniaus styginių instru
mentų kvartetas. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
k. 4 * —999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

6.25% 
6.75% 
6.75% 
7.50% 
7.75% 
8.00% 
8.25% 
7.50% 

palūk.... 7.75% 
palūk.... 8.00% 
palūk.... 8.25% 
palūk.... 8.50% 
palūk.... 8.75% 

4.00%

1 
2
3 
4 
5 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 8.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.75% 
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................ 3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 7.75%

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

santaupas laikomas šėrų, če

kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

q \ / i ELECTRICAL 
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ~ ELEKTRINES PLYTELES 

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

LEDAS RIJI IlIGERA riOX 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas « Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indy plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui 

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

AllTHC

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 ATSTOVYBĖ -

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

Tel. 416 767-9000 Fax 416 620-8015

DRALJDA
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 
3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Prieš ketverius metus IV-se PLS žaidynėse Lietuvoje teko ir tokias nuotaikas 
pergyventi - žaidynių dalyviai, Amerikos lietuviai. Medininkuose nužudytų 
didvyrių laidotuvėse, Vilniuje 1991 m. Iš kairės: Elvyra Vodopalienė, Liuda 
Rugienienė, Aleksas Lauraitis ir Algimantas Tamošiūnas Nuotr. G. Talučio

SPORTAS
-------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,
32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 

telefonas (416) 766-5367
TV.

Akimirka su atsakingu 
Lietuvos sporto pareigūnu

Su Lietuvos slidininkais į V-jų 
PLS žaidynių slidinėjimo varžybas, 
kurios buvo vykdomos Collingwood, 
Ont, 1995 m. vasario 23-24 d.d., 
kartu atvyko ir šių žaidynių organi
zacinio komiteto darbo grupės va
dovas Rimas Girskis. Jis neseniai 
buvo paskirtas ir eina Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto departa
mento prie Lietuvos vyriausybės 
generalinio direktoriaus pavaduo
tojo pareigas. Lietuvoje leidžiamo 
mėnraščio “KREPŠINIS? KREP
ŠINIS...KREPŠINIS!", 1992 m. lie
pos laidoje to leidinio skaitytojų 
nuo 1937-ųjų iki 1992-ųjų laikotar
piu, išrinktų 25 geriausių Lietuvos 
krepšininkų tarpe yra minimas Ri
mas Girskis, kurs tuometinėje Lie
tuvos rinktinėje buvo žaidęs 47 rung
tynes (1970-1982) ir pelnęs 482 taš
kus. Vidurkio per vienas rungtynes 
būta 10.3 taškų. Jis žaidęs gynėju.

RIMAS GIRSKIS
Nuotr. Sig. Krasausko

Baigęs aktyvųjį žaidėjo amžių, jis 
vadovavo Vilniaus “Statybos” krep
šinio komandai kaip vyriausias 
treneris. “Statyba” ir Kauno “Žal
giris” yra žaidę buvusios Sovietų 
Sąjungos aukščiausiojoje krepši
nio lygoje. “Žalgiris” kelis kartus 
laimėjęs toje lygoje čempionatus, 
o “Statyba” iš 17 dalyvaujančių ko
mandų dažniausiai eiliuodavosi 
4-5 vietoje. R. Girskiui dirbant 
su “Statyba” paskutiniuosius dve
jus metus joje žaidė, tada jaunuo
lis, dabartinis NBA profesionalų 
krepšinio lygos žaidėjas Šarūnas 
Marčiulionis.

Su Rimu Girskiu teko susipažinti 
1989 m. Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio komandos “Vėjas” vieš
nagės metu Lietuvoje. “Vėjui”, 
kurį buvo subūręs į sėkmingą vie
netą Kanadoje gyvenantis, Čika
goje gimęs sporto entuziastas Ri
mas Miečius, anos viešnagės metu 
sekėsi. Iš šešių žaistų rungtynių 
laimėta keturis kartus. Nusilenk
ta pirmose rungtynėse Kauno “At
letui” 95:88 (37:45) ir paskutinėse 
Kauno “Žalgiriui” 106:99, kuriame 
žaidė visi geriausieji - Arvydas 
Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Ser
gėjus Jovaiša, Valdemaras Chomi
čius ir kiti. Prieš vadovaujamą 
Rimo Girskio “Statybą” buvo iš
temptas laimėjimas tik dviejų taš
kų skirtumu 89:87. Laimėta buvo 
taip pat prieš Marijampolės “Sū
duvą”, Lietuvos jaunimo rinktinę 
ir Panevėžio “Lietkabelį”.

Praeitų (1994) metų vasarą su Ri
mu Girskiu teko bendrauti Vilniu
je sporto konferencijose ir pasita
rimuose, o šiais metais, jis pats su 
slidinėtojų grupe atvyko į V-jų PLS 
žaidynių, kalnų slidinėjimo alpi
nistines varžybas, įvykusias Kana
doje. Taigi pasitaikė ir vėl gera 
proga su svečiu pabendrauti, pasi
dalinti mintimis apie sportinius 
reikalus, liečiančius išeiviją ir 
kraštą. Kaip žinoma, šiais metais 
nuo liepos 30 iki rugpjūčio 5 d. Lie
tuvoje vyks pagrindinės V-jų PLS 
žaidynių varžybos, (Kalnų slidinė
jimas jau atliktas Kanadoje š.m. 
vasario 23-24 d.d.). Gal naudinga 
būtų prisiminti šių žaidynių nesu
dėtingą istoriją. Pirmosios vyko 
1978 m. Kanadoje, Toronte. Jos 
buvo skirtos prisiminti Lietuvos 
nepriklausomybės 60-mečiui, o taip 
pat Pirmosios pasaulio lietuvių 
tautinės olimpiados 40-mečiui. 
Antrosios - 1984 m. Čikagoje, tre
čiosios - 1988 m. Australijos Ade
laidėje, ketvirtosios - 1991 m. jau 
nepriklausomybę atgavusioje Lie

ja tokias žaidynes ateityje visuo
met rengti tik Lietuvoje.

Pokalbyje su Rimu Girskiu sudo
mino tema apie Lietuvos kūno kul
tūros ir sporto departamento ži
nioje esančią istorinės knygos “Lie
tuvos kūno kultūra ir sportas” lei
dybą. Pašnekovas aiškino, kad fi
nansinė būklė esanti gana sunki, 
todėl neįmanoma pasakyti, ar ta 
knyga pasirodys prieš V-sias PLS 
žaidynes. Kaip žinoma, šios kny
gos ruoša spaudąLpyadėta 1989.IV.2 
paskelbtu to metf^SR valstybinio 
kūno kultūros ir* sporto komiteto 
kolelgijos nutarimu. Pagal vėles
nę sutartį su knygos paruošimo dar
buotojais jos išleidimo data buvo 
numatyta 1992.1.1. Anksčiau spau
doje daug rašyta apie išeivijos spor
tinės veiklos dalį šioje knygoje, 
ypatingai apie 1944-1994 iri. laiko
tarpį. Kadangi vėliau, susipažinus 
su turiniu ir mupis nesutikus su 
tokiu aprašymu, būta ginčo su lei
dėjais. Buvo siūloiria mums patiems 
apie tai rašyti. Pagaliau 1994 m. 
vasarą Vilniuje su knygos vyriau
siu redaktoriumi dr. Henriku Ša- 
džiumi mums, išeivijos atstovams, 
šiuo klausimu teko daug kalbėtis. 
Pono Šadžiaus “spaudimas” buvo, 
kad mes atliktume tą darbą iki 1994 
-jų lapkričio mėn., kitaip, vyr. re
daktorius sakė, naudosiąs aną, 
mums nepriimtiną tekstą. Nieko 
neliko daryti, kaip tik grįžus namo 
imtis darbo. Palyginus per trumpą 
laiką (3.5 mėn.) viskas buvo atlikta 
ir pasiųsta leidėjams. Kai po tokio 
“spaudimo” ir įdėtų pastangų lei
dinio leidyba vistiek nukeliama 
nežinia kuriam laikui, nuotaika 
lieka kiek prislėgta.

Rimas Girskis sakė, kad PLS žai
dynių proga yra numtoma išleisti 

menišką, ekslibrisais iliustruotą 
katalogą geriausių Lietuvos ir iš
eivijos sportininkų sporto dar
buotei nusipelniusių asmenų pri
siminimui. Ekslibrisų paruošimo 
konkurse dalyvaus meno kūrėjai 
iš 20 šalių. Tai bus pigiau nei isto
rijos knygos išleidimas. Paliesti 
buvo ir greitesnės tarpusavio in
formacijos reikalai. Rimas Girs
kis siūlė labai glaustai paruoštą 
medžiagą siųsti faksu ir tuo pačiu 
keliu ją gauti iš Lietuvos. Šiuo rei
kalu jis tarsis su spaudos atstovais 
Lietuvoje, o išeivijoje šį užmojų 
turėtų koordinuoti ŠALFASS-gos 
centro valdyba. Su svečiu daug iš
sikalbėta ir kitais klausimais, tar
ta iki greito pasimatymo Lietuvoje 
V-jų PLS žaidynių metu. Sig. K.

įvairios žinios
Vokietijoje, Stuttgart’e, įvyko 

Tarptautinio komiteto “Fair Play” 
(“Kilnaus poelgio sportas”) laure
atų apdovanojimas. Čia buvo pa
gerbtas, tarp 36 parinktų kandida
tų, ir Lietuvos atstovas, buvęs sun
kaus svorio boksininkas Algirdas 
Šocikas. A. Šocikas 1953 m. Varšu
voje ir 1955 m. Berlyne iškovojo 
Europos čempiono titulą, o nuo 1950 
iki 1956-jų metų, šešis kartus tapo 
buvusios Sovietų Sąjungos čempi
onu. Jis yra vadovavęs Lietuvos 
Kūno kultūros instituto dvikovi- 
nių sporto šakų katedrai - jos do
centas. Šiuo metu Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto (LTOK) na
rys. Neseniai atšventė savo 67- 
tąjį gimtadienį.

Tarptautinis “Fair Play” komite
tas, Tarptautinės fizinio auklėji
mo tarybos kartu su Tarptautine 
sporto žurnalistų sąjunga įsteig
tas 1963 m. Organizacijos tikslas - 
sporte siekti visame pasaulyje kil
naus poelgio idealų, palaikyti dorą 
ir šią idėją skleisti per tarptauti
nes sporto bei švietimo organizaci
jas, iškiliuosius sportininkus, jau
nimą, trenerius, švietimo darbuo
tojus, atsakingus už auklėjimą. Ofi
cialiame dokumente, kuris buvo 
gautas iš “Fair Play” komiteto, pa
brėžiama A. Šociko įnašas Lietuvos 
sporto plėtotėje, puiki jo pedago
ginė veikla. Rašoma, kad už kil
nius jo poelgius ir charakterio sa
vybes su pagarba suteikiamas jam 
“Ringo džentelmeno” vardas. Pir
masis Lietuvoje “Fair Play” lau
reatas Algirdas Šocikas ringuose 
kovojo vienuoliką metų. Tuo lai
kotarpiu (1946-1956), kovėsi jis 128 
kartus, iš kurių pasiekė 118 laimė
jimų (70 nokautais). Tarptautinėse 
kovose iš 32, 30 kartų tapęs nuga
lėtoju. Baigęs aktyviąją boksininko 
karjerą, tapo treneriu. Jo auklėti
niai R. Tamulis ir J. Juocevičius 
buvo laimėję Europos čempionų 
titulus. Treniravo žinomus meis
trus, A. Zurzą, V. Bingelį ir kitus.

« * *
Joe Arlauckas sako, kad Lietuva 

gali tapti Europos čempione. Šis 
lietuvių kilmės krepšininkas, gimęs 
ir augęs JAV-se, 208 cm ūgio puo
lėjas, šiuo metu žaidžia Madrido 
“Real” profesionalų aukščiausios 
lygos komandoje. Kartu su juo žai
džia ir iškilūs Lietuvos krepšinin
kai Arvydas Sabonis ir Rimas Kur
tinaitis, apie kuriuos Arlauckas 
sako, kad jie yra puikūs krepšinin
kai ir šaunūs vaikinai. J. Arlauckas 
save laiko amerikiečiu ir iki šiol 
mažai domėjosi Lietuva ir savo lie
tuviška kilme. Apie Lietuvos rink
tinės perspektyvas ateinančiose 
Europos krepšinio pirmenybėse 
jis pareiškė: “Geriausios sudėties 
Lietuvos komanda yra labai stipri. 
Ji gali daug pasiekti, manau, net 
tapti čempione. Aišku, daug pri
klausys nuo to, kaip jai seksis žaisti 
prieš buvusios Jugoslavijos ko
mandas. Šiaip ar taip Lietuva turi 
puikią galimybę”.

♦ ♦ ♦
Vladas Vitkauskas, Lietuvos al

pinistas, jau yra nugalėjęs pen
kias aukščiausias pasaulio viršu
kalnes: Himalajuos Everesto, Eu
ropoje Elbruso, Š. Amerikoje Mc
Kinley, Antarktikoje Wilsono ir 
1995 m. vasario 5 d. Afrikos žemy
no aukščiausią (5895 m) Kiliman- 
džaro viršukalnę. Reikia nepa
miršti, kad į Kilimandžarą ir anks
čiau buvo jau įkopę lietuviai. Pir
masis, atrodo, buvo žinomas alpi
nistas iš JAV-bių Aleksas Bertulis; 
1980 m. Ugandoje dirbęs sovietų 
kultūros atašė Vaclovas Sakalaus
kas; 1991 m. kaunietis keliautojas 
Kazys Damulevičius. Vėliau viršu
kalnę pasiekė Anglijos lietuvaitė 
Ašara Masevičiūtė, vilnietis Igo
ris Martiniukas ir kt. Taip pat čia 
malonu pastebėti, kad 1986 m. kovo 
mėn. torontietis Auksuolis Valiū
nas (tuo metu 32 metų amžiaus) su 
keliautojų grupe buvo įkopęs į Ki- 
limandžaro viršukalnę ir ten iškėlė 
Lietuvos trispalvę. Tai buvo Auk- 
suolio Valiūno gyvenime svarbiau
sias momentas, pasiektas per aš
tuonis mėnesius trukusią kelionę 
Afrikoje (nuo Egipto iki Pietų 
Afrikos). Sig. K.

lietuvių 
_ KREDITO PARAMA 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 i
nuošimčiu

1 metų ................. 9.00%
2 metų ................. 9.50%
3 metų ................. 9.50%
4 metų ................. 9.75%
5 metų ................. 10.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų .... 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 '

Telefonas 416 532-1149

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

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

EVROPARCEL
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 Į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

MONTREALYJEBBI^ffll

tuvoje, tačiau dar labai neramiais 
laikais ir šiais 1995 metais - vėl Lie
tuvoje. Jau trečiųjų žaidynių metu 
Australijoje 1988 m., kur pirmą 
kartą dalyvavo sportininkai iš Lie
tuvos, jų vadovas, dabartinis LTOK 
pirm. Artūras Poviliūnas oficialiai 
buvo pakvietęs IV-sias PLS žaidy
nes rengti Lietuvoje. Vėliau, IV-jų 
žaidynių metu Lietuvoje, buvo pri
imta sporto darbuotojų rezoliuci-

Į^SAMOGmA' Knygų rišykla Į 
“SAMOGITIA”

Jr meniškai įriša 

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.

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tų Kaziuko mugėje talkino tėvų 
komitetas: pirm. ps. O. Narušienė, 
vyr. šeimininkė B. Stanulienė, J. 
Gurklienė, p. Puzerienė, Virginija 
Puzerienė, T. Bražukienė, Valė 
Baliūnienė, Kristina Baliūnaitė, 
V. Valiulienė, Z. Ignatavičienė, 
Jūratė ir Kastytis Batūros, sk. vy
čių kand. V. Mockus, L. Narušis, 
V. Valadka. Jų dėka visi svečiai 
buvo vaišinami skaniais lietuviš
kais patiekalais. Prie baro aptar
navo Irena ir Berry Wilkinson, Gi
na ir Guy Thorn, D. Vanagienė ir 
k-to ižd. D. Karosas. Jiems visiems 
priklauso didelė padėka.

• Lietuvos skautų sąjungoj ne
seniai ten įvykusiuose rinkimuo
se tarybos pirm, išrinktas v.s. Ži
linskas, iš Australijos Lietuvon 
grįžęs skautininkas, ir v.s. S. Ged
gaudienė, gyvenusi Klivlande, 
tarybos nare.

• Kovo 27 d., 7.30 v.v. “Ramby
no” tunto vadovų ir kovo 28 d., 
7.30 v.v. “Šatrijos” t. vadovių po
sėdžiai skautų būkle.

• LSS pirmija “Geležinio vilko” 
ordinu apdovanojo: v.s. fil. L. Ki- 
liulienę, j.v.s. V. Petukauską ir 
torontiškį j.v.s. B. Stundžią. M.

Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

Laurendau

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

[Jdicoeurl ° 
metro |

Į Drake

DeLaVerendrye

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

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

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE 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).

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

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



TEODORAS STANDUS

1678 Bloor Street West

Toronlo, Ontario M6P 1A9

RE/MAX #1 Kanadoje
Parduodant ar perkant nekilnojamo turto

(2 blokai į vakarus 
nuo Lietuvių namų)

nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 
į mane, skambinant bet kuriuo metu,

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

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS.

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16-tosios proga
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TO ROM T©”
A. a. Dailininkė Elena Docie- 

nė, 77 metų amžiaus, mirė 1995 
m. kovo 12 d. savo namuose To
ronte. Velionė jau ilgesnį lai
ką sirgo ir naudojosi ligoni
nės paslaugomis. Buvo pašar
vota Turnerio-Porterio laido
tuvių namuose Bloor — Win
dermere gt. Maldos prie kars
to buvo atliktos kovo 20 d., lai
dotuvių pamaldos — kovo 21 d. 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Po pamaldų velionė buvo nu
vežta į krematoriumą. Jos pa
laikai bus palaidoti Lietuvo
je, kur prieš keliolika metų 
palaidotas ir jos vyras a.a. 
dail. Alfonsas Docius, miręs 
Toronte. Abu dailininkai bu
vo nuoširdūs “TŽ” talkininkai.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” iškilusis 40- 
ties metų sukaktuvinis koncer
tas “Šoks šeimyna šokinį” įvyks 
1995 m. gegužės 27, šeštadienį, 
didžiojoje Anapilio salėje. 
Programoje visos “Gintaro” šo
kėjų grupės, kaimo kapela, dai
nininkai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti ir pa
remti lietuvišką jaunimą. K-

PADĖKA
Lietuvos vaikų šalpos fondui 

“Globa” aukojo: $500 — J. Bakis 
(a.a. žmonos Ilonos atminimui); 
$100 — J. Pleinys, A. Pleinys, A. 
Pargauskas; $60 — Z. Žebrauskie
nė, L. Balsienė; $35 — V. K.; $20 
— A. Radžiūnas. Už aukas fondas 
nuoširdžiai dėkoja.

t

Lietuvos vaikų šalpos fondas 
“Globa” Lietuvoje šiuo metu 
jau remia 14 našlaičių, kurie 
auga globėjų šeimose. Vai
kams, ypač mokyklinio am
žiaus, trūksta drabužių, ypač 
avalynės. Turintieji šios at
liekamos aprangos bei avaly
nės, tinkamos vartojimui Lie
tuvoje, prašomi pristatyti į 
Toronto Lietuvių namuose 
esantį socialinių reikalų 
kambarį. Platesnę informa
ciją teikia ir drabužių per
siuntimu rūpinasi L. Balsie
nė, tel.766-7724, ir Br. Pa- 
lilionienė, tel. 769-7370.

Įsteigta dar viena Lietuvos 
našlaičių šalpos draugija 
“Globa”. Ši draugija — fondas 
dabar registruojamas Lietu
vos teisingumo ministerijo
je. Fondo iniciatoriai — Ka
nados lietuvių socialinių rei
kalų tarnyba, įregistruota On

tario provincijoje kaip pa- 
šalpinė draugija (Lithuanian 
Canadian Social Services Net
work, Inc., 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont.). Jos pirminin
kas — V. Kulnys. Pagal iš jo 
gautą informaciją, šiuo metu 
“Globa” šelpia 14 vaikų Lie
tuvoje po $50 mėnesiui. Šal
pos perdavimu rūpinasi A. 
Abišala, G. Šerkšnys, R. Smai- 
lienė. Lėšos renkamos iš lie
tuvių ir kanadiečių.

Į Vaikų šventę atvyksta “Ra
seinių Magdelė” (V. Našlėnie
nė), liaudies meno bei tauto
sakos specialistė, turinti daug 
patirties su jaunimu, Lietuvo
je vadovavusi tautosakos sto
vykloms. Į Kanadą atvyks lie
pos mėn. Vasaros metu daly
vaus jaunimo stovyklose, at
likdama Vaikų šventės kvies
lės pareigas. Skatins vaikus 
Vaikų šventėje dalyvauti, iš
mokys naujų dainų, žaidimų ir 
kitų tautosakos dalykų. Moks
lo metų pradžioje aplankys 
daugumą Kanados lituanisti
nių mokyklų.

Kelionėse “Magdelę” lydės 
jaunimas, kuris, pasisėmęs 
žinių, galės tęsti tautosakos 
ir liaudies meno puoselėjimo 
tradicijas, pasinaudojant jos 
užrašyta medžiaga. Pačioje 
šventėje “Raseinių Magdelė” 
atliks įdomią programą. Vai
kų šventės “Rodom/darom” 
dalį sutiko koordinuoti mo
kytoja Laima Šeškuvienė. Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos nariai atliks pagrindinius 
šių užsiėmimų ruošos dar
bus. Inf.

A.a. Jono Maziliausko atminimui 
pagerbti Tremtinių grįžimo fon
dui Lietuvoje aukojo: $50 - V. J. 
Kairiai; $20 - D. Zulonienė, M. Po- 
vilaitienė, A. Bungarda, A. Garkū- 
nas, E. J. Bukšaitis, M. V. Kriščiū
nai, Ad. Katelienė, A. I. Zalagė- 
nai, V. L. Štuikiai, Ang. Kairienė, 
E. Draudvilienė, Z. O. Girdauskai, 
A. D. Bajorūnai; $15 - R. S. Petrai
čiai, St. Štuikienė; $10 - L. R. Ku- 
liavas, I. Paškauskas, V. E. Juoza
pavičius, Z. J. Stravinskai, A. P. 
Skilandžiūnai, L. Ungaitienė, J. B. 
Sriubiškiai, E. B. Kišonai, R. A. Ul
bos; $8 - E.Walencey; $5 - V. Ko- 
belskis, L. Cibienė, R. Idzelienė, 
S. O. Dačkai.

Aukas rinko M. Povilaitienė. 
Žmonai Bronei, aukotojams ir rin
kėjai nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos centro valdyba

Tremtinių grįžimo fondui Lie
tuvoje aukojo: $200 St. B. Petryla; 
$100 - V. Ručienė. Aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos centro valdyba

A.a. Vytauto Genčiaus atminimui 
pagerbti laidotuvių metu Tremti
nių grįžimo fondui Lietuvoje au
kojo: $400 - Aldona Genčiuvienė; 
$100 - Jonas, Jane Kalyn; $50 - B. 
Jackus; $20 - V. J. Plečkaičiai, St. 
Kuzmickas, R. Vaičaitis, Br. Gali
nienė, M. Dambrauskienė, Onutė 
Senkuvienė, A. Pūkas, G. M. Skrins- 
kas, P. B. Sapliai, T. B. Stanuliai, 
E. Geldutienė; $15 - Ad. Katelie
nė; $10 - Fil. Mačiulienė, J. Sta- 
siulis; $5 - P. A. Dranginiai, B.K.

Aukas rinko M. Povilaitienė ir A. 
Sungailienė. Žmonai Aldonai, 
aukotojams ir rinkėjoms nuošir
džiai dėkoja-

KLK moterų dr-jos centro valdyba

Jaunimo lietuvių dienos
Kanados lietuvių jaunimo sąjun

gos valdyba organizuoja Lietuvių 
jaunimo dienas (LJD) 1995 m. gruo
džio 26-31 d.d. Kanadoje. Progra
moje numatoma: sportas, filmai, 
slidinėjimas, šokiai, koncertas, 
diskusijos, Mišios, Naujųjų metų 
sutikimas, kelionės Ontario pro
vincijoje. Rengėjų grupė sudaryta 
Hamiltone, Ont.: Prie organizavimo 
prisideda ir Kanados lietuvių jau
nimo sąjungos centro valdyba To
ronte bei kt. Daugiau informacijų 
teikia LJD pirmininkė O. Stanevi
čiūtė, tel. 905 627-0624 arba rašyti: 
1324 2-Concession Rd. W., Lynden, 
Ont. LOR 1T0. Inf.

St. Catharines apylinkė (iš viso 
$190): $50 - S. Šetkus; $20 - J. Der- 
vaitis, A. Zubrickas.

Wasaga Beach-Stayner apylinkė 
(iš viso $1,504): $200 - J. A. Bataitis; 
$150 - V. M. Vaitkus; $100 - E. J. Gu
das, S. Ignatavičius, A. Kanapka, J. 
B. Mažeika, Wasagos Beach moterų 
būrelis; $75 - B. V. Petrušaitis; $50 - 
M. Gaivelienė, I. Pakarna, A. J. Vaške
vičius, A. B. Vitkus; $40 - E. Heike; 
Laurinavičienė, E. Tribinevičienė; 
Laurinavičienė, E. Tribinavičienė; 
$20 - B. Astrauskas, A. Babeckie- 
nė, J. Gelažius, J. Jonaitienė, E. V. 
Krikščiūnas, A. Masionienė, U. Opa- 
navičienė, V. Pačkauskas, B. C. Ra
kauskas, S. Valickis; $10 - A. Pakal- 
ka, M. Bernotienė; $5 - I. Gatavec- 
kas, J. Lenkaitis; $4 - P. Žymantas.

Toronto apylinkė (dalis sąrašo): 
$1,000-J. Kralikauskas; $200-M. M.; 
$150 - H. Butkevičius (Oshawa); $100 
- J. Stankus, X.Y., P. Serepinas, J. A. 
Šulcas, I. Kandrotas, O. Juodviršis; 
$75 - K. Čepaitienė; $60 - prel. P. 
Gaida; $50 - V. Marcinkevičius, S. E.

Kuzmickas, A. Laurinaitis, J. Pike
lis, J. O. Gustainiai, J. A. Gatautis, 
E. A. Žolpis, K. P. Budrevičius, E. 
Mašalas; $43 - U. Paliulis; $40 - J. 
Petronis, Z. K. Žebrauskai; $30-J. R. 
Juodis; $25 - A. Č. Pažerūnas, B. Trin
ka, R. Sirutis; $20 - V. Stukas, B. J. 
Sriubiškis, M. Povilaitienė, V. N. 
Liačas, K. Batūra, A. M. Pranevičiai,
A. M. Vaišvilai, J. Mockevičius, A.
B. Samson, P. Čeponkus, M. L. Ma
linauskai, D. V. Karosas, S. Čepo- 
nienė, E. Senkus, P. Lapinskas, A. 
Tautkuvienė, O. Juodišius, A. Vin- 
gevičienė; $10 - A. Ledas, E. Gin- 
čauskas, S. Baršauskas, V. Stabas, A. 
Basalykas, E. Zakarževskienė; $6 - 
O. Miltalas; $5 - L. Stosiūnas, S. Kul- 
matickas, A. Pakalnis, M. Peterso
nas, M. Daukas, U. Žilinskas, T. Ko- 
belskienė; $4-0. Budrys.

Solidarumo mokestis: $150 - Ed- 
montono apylinkė; $300 - S.S. Ma
rie apylinkė.
Visiems aukotojams nuoširdžiau

sia KLB krašto valdybos padėka.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$60 - S. Kneitas; $57 - K. Dulevi- 

čius, E. Delkus; $50 - A. Sekonis, J. 
Prišas, J. Marčiukaitienė, A. P. Sta- 
nėnas, S. Gotceitas; $40 - prel. J. A. 
Kučingis, A. Garkūnas; $30 - M. Bul- 
vičius; $20 - O. Balčiūnienė, B. Liš- 
kauskas; $17 - V. M. Marcinkevi
čius; $12 - M. Pakulis, M. Gelažius; 
$10 - J. Mažeika, M. Jasaitis, A. Va- 
laškevičienė, E. Stankevičius; $7 - O. 
Ropienė, O. Bakšienė, A. Žinaitis; 
$6 - V. Gataveckas; $5 - G. Vidman
tas, T. Janukėnas; $2 - K. Žilvytis.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$85 - dr. S. Sereika; $65 - G. Šutas; 

$62 - J. R. Karasiejai; $60 - A. Lu
kas, P. Krilavičius, A. Garkūnas, A. 
Masaitis, S. Kneitas, W. Dresher, P. 
Dovidaitis, A. Urbonas. G. Smolskis, 
K. Čerškus, V. Biskys, K. Dulevičius, 
prel. J. A. Kučingis, K. Matkevičius, 
P. Kitra.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50 - V. Stukas, H. Bitneris, P. 

Gustas, J. Laugalys, A. Matas, K. 
Rašytinis, E. Barškėtis, T. Kobels- 
kis, A. Empakeris, V. Starkus, E. 
Blinstrubas, G. Repčys, N.N., J. Der- 
vaitis, J. Mockevičius, dr. J. J. Vin
gilis, A. Sekonis, L. A. Stepaičiai, 
A. Matulionis, M. Elijošius, E. Za
karas, J. Stravinskas, V. Karnilavi- 
čius, O. Urnavičius, A. S. Sakus, T.

Apanavičius, S. Jaugelis, J. Pace- 
vičius, Z. Burkšaitis, R. Celejews- 
ki, V. Hayes, B. Dobrovolskis, S. 
Grigaliūnas, A. Povilonis, V. Pul
kauninkas, J. Olšauskas, R. Siru
tis, L Bumelis, P. Česnulis, J. Ado
maitis, A. Burbulevičius, A. Bace
vičius, O. Bakšienė, Tėvai pranciš
konai, St. Catharines, Ont, R. Unde- 
rys, S. Vyskupaitienė, V. Lapaitis, 
V. Laurinaitis, A. Matulaitis, A. Me
delis, dr. J. Uleckas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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).

Dalis Hamiltono, Toronto, Mississaugos ir Otavos Lietuvių jaunimo KLJS-gos suorganizuotoje 1995 metų žie
mos išvykoje į Otavą. Poilsis po čiuožimo ant Rideau kanalo

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti. 
Mielai atsakysiu į. namų pirkimo, pardavimo 

ar remonto klausimus.

Vienintelis Kanadoje 

lietuviškas kelionių biuras 

kviečia keliauti kartu!

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

GINTARAS

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

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

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 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

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

Dar didesnė nuolaida 
keliaujantiems į Lietuvą!

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

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

Keliaujantys vasaros metu pirkite bilietus dabar su nuolaida.

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

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

viešbutis “Costa Sur”, $479

Didelės nuolaidos keliaujantiems laivais.
Telefonas 416 533-8443

FAX 416 533-6279

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

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ......  $7.00 plius $14 pristatymas

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

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

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

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

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

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS 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 $1 050

Mūsų darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais). 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. 519-571-9422; 
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. 905-522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. 519-657-1751; 
Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. 519' 468-2163; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane, 
tel. 514-637-9495.

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

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

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

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

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

FAX 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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TORONTO
Anapilio žinios

— Gavėnios susikaupimo tvar
ka: kovo 23, ketvirtadienį, ir ko
vo 24, penktadienį — 10 v.r. ir 7 v.v. 
Mišios su pamokslu; kovo 25, šeš
tadienį — Mišios su pamokslu 10 
v.r. ir 6 v.v.; kovo 26, sekmadie
nį — pamokslai įprasta sekmadie
nio Mišių tvarka. Išpažinčių bus 
klausoma kas dienų prieš ir po 
Mišių. Susikaupimas bus užbaig
tas sekmadienį parapijos salėje 
Religinės šalpos popiete. Šalpos 
popietės metu kalbės mūsų reko
lekcijų vedėjas mons. Jonas Juo
delis.

— Autobusėlis rekolekcijų pro
ga veš Anapilin maldininkus nuo 
Islington požeminių traukinių 
stoties ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį 9.30 v.r., o po 
rekolekcijų parveš atgal į stotį. 
Autobusėlis taip pat parveš mal
dininkus į stotį po Religinės šal
pos popietės.

— Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Gavėnios susikaupi
mas bus kovo 27, pirmadienį, 2 
v.p.p. Jį praves Panevėžio vys
kupijos kancleris mons. Jonas 
Juodelis.

— Parapijos tarybos posėdis 
bus kovo 28, antradienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje. Prašome sekci
jų pirmininkus iki to laiko su
šaukti savo sekcijų posėdžius ir 
paruošti sekcijų veiklos prane- 
šmus.

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

— Toronto arkivyskupo gany- 
tojinis laiškas G. Kurpio rūpes
čiu yra išverstas į lietuvių kalbą 
ir padėtas prie visų šventovės 
durų šalia žiniaraščio.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti velykinių sveikinimo atvi
rukų.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sek
madieniais nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v., 
pirmadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

— Mišios kovo 26, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Paliūnų, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 
v.p.p. už a.a. Vjrtautą Senkų, pir
madienį, kovo 27, 2 v.p.p. už a.a. 
Leonardą Garbaliauską.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, kovo 19, popie

tėje dalyvavo 205 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė dail. Vida 
Ibianskienė iš Vilniaus ir Louis 
Vidas Monstvilas iš Montrealio. 
Pranešimus padarė ir su svečiais 
supažindino LN rev. kom. narė D. 
Keršienė.

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

— LN moterų būrelio valdyba: 
pirm. A. Jankaitienė, vicepirm. 
B. Abromaitienė ir L. Pocienė, 
ižd. V. Grybienė, sekr. G. But
kienė. Revizijos komisija: A. 
Byškevičienė, B. Jankauskienė, 
D. Zakarevičienė.

— Sekmadienio popiečių metu 
parduodami iš Lietuvos oro paš
tu gaunami dienraščiai.

— Slaugos namams aukojo: $25 
— O.S. Žvirblys a.a. Otto Ding- 
feld atminimui; J.V. Šimkus a.a. 
Vinco Rutkausko atminimui. Au
kos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti Labdaros fondui, To
ronto LN adresu.

A. a. Aleksandro Žemaičio 
atminimui žmona dr. M. Že
maitienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $1,000.

A. a. Edvardo Šileikio šeš
tųjų mirties metinių atmini
mui žmona Julija “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

Šv. Jono kapinėms aukojo: 
$100 — E. Janulevičienė su šei
ma (a.a. V. Janulevičiaus atmi
nimui); $50 — V. Kubilienė 
(a.a. M. Šeflerienės atmini
mui).

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, kovo 

19, drauge su parapijos kunigais 
Mišias aukojo kun. Albinas Pipi
ras, klebonaujantis Panevėžio 
vyskupijoje, ir pasakęs pamokslą. 
Per 10.15 v. Mišias giedojo solistė 
Anita Pakalniškytė-Puodžiūnie- 
nė.

— Seminaras “Teateinie Tavo 
Karalystė”, tęsiamas. Praėjusį 
trečiadienį dalyviams buvo pri
statyta tema “Dievas — mūsų Tė
vas”. Kalbėjo klierikas Vidas 
Karvelis, studijuojantis teolo
giją Regis College. Kitas semi
naro posėdis įvyks kovo 22 d., po 
6 v.v. Mišių.

— Gavėnios susitelkimas para
pijoje bus surengtas balandžio 
5-9 d.d. Jį praves prel. Jonas 
Juodelis, Panevėžio vyskupijos 
kancleris. Susitelkimo dienomis 
bus renkami negendantys maisto 
produktai vargšų valgyklai.

— Didįjį ketvirtadienį, ba
landžio 13, parapijos šventovė
je bus suteikti diakono šventi
mai klierikui Juliui Sasnauskui, 
OFM. Per Sekmines, birželio 4 d.,- 
jis bus įšventintas kunigu. Abe
jus šventimus teiks vysk. Paulius 
Baltakis.

— Mišios kovo 26, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Ceciliją Tuš- 
kaitę; 9.20 v.r. — už a.a. Clever- 
don šeimos mirusius; 10.15 v.r. —- 
už a.a. Antaną Smailį ir a.a. Mang- 
licų šeimos mirusius, už a.a. Ste
poną ir Juzefą Juodikaičius ir a.a. 
Juozą Siminkevičių; 11.30 v.r. už 
parapiją ir visus parapijiečius.

Ontario muziejaus prane
šimu, 1995 m. kovo 21, antra
dienį, 6 v.v. muziejaus Plane
tarium patalpose kalbės Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos mu
ziejų darbuotojai. Lietuviams 
atstovaus Žygintas Bučys, Lo
reta Meškelevičienė, abu iš 
Vilniaus ir Osvaldas Daugelis 
iš Kauno. Į paskaitas įėjimas 
nemokamas.

Lietuvos muziejų ir meno 
galerijų darbuotojai kovo 24, 
penktadienį, 7 v.v. Toronto 
Lietuvių namuose kalbės apie 
Lietuvos muziejus ir galeri
jas. Bus rodomos skaidrės.

Kanados lit. mokyklų ir kur
sų mokytojų suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, kovo 25, Ana
pilio parodų salėje, Mississau- 
goje. Registracija 9 v.r. Apie 
dalyvavimą prašoma nedel
siant pranešti G. Paulionie- 
nei telefonu 416 249-1305.

Konsulato pranešimas
Lietuvos respublikos savi

valdybių tarybų rinkimai įvyks 
Lietuvoje 1995 m. kovo 25 d. 
Lietuvos respublikos vyriau
sioji rinkimų komisija, vado
vaudamasi L.R. savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymu, yra 
nustačiusi, kad diplomatinė
se atstovybėse balsuoja L.R. 
piliečiai, kurie gyvena vie
nos iš Lietuvos respublikos 
savivaldybių teritorijoje ir 
rinkimų laikotarpiu negali 
balsuoti Lietuvos teritorijo
je. Balsuotojai Kanadoje, at
sinešę savo L.R. pasus, galės 
balsuoti iki 6.00 v.v. trečiadie
nį, kovo 22, generaliniame 
konsulate, 235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, Ont. 
Balsuotojo adresas (gatvė, 
apylinkė, kaimas, namo nr., 
buto nr.) ir asmens kodas bus 
įrašyti pagal pasą. Balsavi
mas paštu neįmanomas, nes 
rinkiminė medžiaga iš Vyriau
sios rinkimų komisijos gau
ta pavėluotai.

Anapilio parapijos keltuvo va
jui aukojo: $150 - R. Bražukie- 
nė; $100-J. Staškevičius.

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ 

ffr/ SPAUDOS VAKARAS 
1995 m. balandžio 22, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Klivlando 
Dievo Motinos parapijos choras, vado
vaujamas Ritos Čyvaitės-Kliorienės

PRAMOGINĖJE D AL YJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje 
ir mažojoje (su (ėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymios kulinarės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš anks
to šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu 
905-275-4672 arba parapijose po pamaldų sekma
dieniais. BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studen
tams po programos - šokiams įėjimas nemokamas 
ir vietos nerezervuojamos.

Vakaro pradžia — 6.00 v.v., 
meninės programos — 6.30 v.v.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

Maloniai kviečiame atsilankyti i /RELIGINES 
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

NEGIySTAN’i I
cbs*...... - • ••

AN'
RINKUNAS

A. a. ANTANO RINKŪNO 
dešimtosios mirties metinės

bus paminėtos
1995 m. balandžio 1, šeštadienį, 11 vai. ryto 

Mišiomis Lietuvos kankinių šventovėje.
Po pamaldų visuomenei bus pristatoma jo raštų knyga 
“Negęstanti ugnis”. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

A. Rinkūno švietimo fondo komitetas

A. a. Vandos Bartnikaitienės 
atminimui duktė Birutė ir sū
nėnas Antanas Bernatt “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Jonui Maziliauskui 
mirus, užjausdami žmoną Bro
nę, dukrą Iną su vyru, O. Čei- 
kienė ir šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

IŠNUOMOJAMAS kambarys prie 
High Park požeminio. Skambinti 
tel. 416 766-5733.

REIKALINGA auklė 2 vaikams, 
kuri gyventų kartu bei atliktų ir 
namų ruošos darbus. Turi šiek tiek 
kalbėti angliškai. Skambinti tel. 
416 665-0056.

Esu iš Lietuvos. Galiu šeštadie
niais - sekmadieniais geraširdiš
kai padėti vyresnio amžiaus žmo
nėms apsiruošti, pašeimininkauti, 
paslaugyti ir panašiai. Skambinti: 
905 731-6102, kviesti Gražiną.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė, kuri gyventų mūsų namuo
se bei atliktų ir namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. 905 660-7000 iki 
7 v.v. ir tel. 416 226-0356 po 7 v.v.

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

MONTREAL
Žvejotojų-medžiotojų klubo “Ni

da” narių susirinkimas įvyko kovo 
12 d. Aušros Vartų parapijos salėje. 
Iš 98 registruotų klubo narių daly
vavo tik 28. Susirinkimui vadovavo 
Juozas Šiaučiulis, sekretoriavo 
Leonas Balaišis. Buvo aptarti klubo 
einamieji reikalai. Iš klubo valdy
bos pasitraukus Augustinui Mylei, 
pasikeitė valdybos sudėtis. Dabar 
valdybą sudaro Genė ir Stasys Re- 
meikiai, Antanas Račinskas, Petras 
Ražanas, Bronius Kirstukas, Anta
nas Žiūkas ir Jonas Babrauskas. Pa

reigomis pasiskirstys vėliau. Susi
rinkimas baigtas vaišėmis.

Aušros Vartų parapijos choras 
buvo numatęs sukaktuvinį koncertą 
surengti balandžio viduryje. Dabar 
koncertas nukeliamas į birželio 
pabaigą. Tiksli data bus pranešta 
vėliau.

Rasos ir Petro Paulauską sūne
lis kovo 12 d. Aušros Vartų švento
vėje buvo pakrikštytas Ryčio-Luko 
vardais. Krikšto tėvais buvo Danutė 
(Beniušytė) ir Rimantas Kunčai iš 
Čikagos. B.S.

I Alvyros Povilaitienės
I meno kūrinių parodos atidarymas 
| įvyks 1995 m. balandžio 5, trečiadienį,
§ Pierrefonds/Dollard-des-Ormeaux miestų bibliotekos 
y patalpose, 13 555 boul. Pierrefonds, Pierrefonds, nuo
| 7 iki 9 valandos vakare.

§ Paroda tęsis iki sekmadienio, balandžio 30 d.

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

^PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1995 m. kovo 29, trečiadieni, 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 į valdybą, 1 nario į 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

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

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.

“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

NORDLAND EXPRESS praneša 
savo klientams, kad dėl Montre
alio uosto darbininkų streiko visi 
siuntiniai į Lietuvą, priimti iki 
š.m. vasario 16 d., yra užlaikyti. 
Mūsų kroviniai dabar yra nu
kreipti į Halifaksą, kur dėl susi
dariusio didelio jų skaičiaus siun
tinių išsiuntimas laivu vėluos maž
daug 3 savaites. Nordland Express 
ir toliau priiminės jūsų siuntinius 
pasiuntimui laivu bei lėktuvu. 
Kaip paprastai siuntiniai lėktuvu 
pasiekia gavėją vidutiniškai per 
2 savaites. Dėl informacijų skam
binkite tel. 416 535-5000 Toronte 
ar nemokamu tel. 1-800-561-3113.

Mergina iš Lietuvos ieško bet 
kokio darbo. Skamtinti Rūtai 
416 233-5996.

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

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.

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.

yra šaukiamas 1995 m. balandžio 2, sekmadienį,
I. 30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje,

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.
Dalyvaujančių registracija prasideda 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų;

3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 1994 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos namų,

d) statybos ir remonto, e) “Lokio" svetainės, f) visuomeninės 
veiklos, g) švietimo fondo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9.1994 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 1995 m. sąmatos tvirtinimas;
II. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai),

b) revizijos komisijos (1 narys);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami keturi nariai, o į re
vizijos komisiją vienas narys. Valdybos kadenciją baigia: R. Juodis, V. Dre- 
šeris, K. Raudys, E. Steponas. Bus renkami 4 nariai į valdybą: 3-3metams, 
1 - 1 metams pagal gautą balsų daugumą. Revizijoje kadenciją baigė D. 
Keršienė.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo kandi- 
dato-tės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, valdyba 
siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du nariai), pasirašytų 
nominacijos blanką ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laikytis kor
poracijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy), pa
tvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 
1995 m. kovo 31 d., 10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minė
tos datos, nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų blankus galimą gauti LN 
raštinėje. I.

Toronto Lietuvių namų valdyba


