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Savaitė Lietuvoje
Visi pavasariai - gamtos atgijimo laikas, proveržiai
į nušviešėjimą ir grožį. Tą reiškinį dažnai įprasta lyginti
su žmogaus jaunyste. Giliau betgi pažvelgus, kiekviena
me žmogaus amžiuje galima atrasti pavasarių, nes iš tik
rųjų ne kiekviena jaunystė yra pavasaris ir ne kiekvie
na senatvė ruduo.
ŠEIVIJOS lietuviškojo gyvenimo stebėtojams žmo
nių veiklos, nuotaikų ir nuosmukių permainos nenaujiena. Jos priklauso nuo įvairių įvykių, aplinkos
įtakų, kitų gyvenimo pamėgdžiojimų, labai daug jau ir
nuo Lietuvos. Tai normalu. Gal visa tai tik kiek skirtingai
veikia jauną, kiek kitaip seną. Poveikiai nėra ir negali
būti vienodi, bet jie yra - nušvinta pavasariais, aptemsta
rudenimis. Jaunimas daugiausia reiškiasi grupėmis, da
lyvauja ideologinėse organizacijose, šoka tautinius šo
kius, kai kur dainuoja choruose, priklauso sporto klu
bams; mažiau pavienių apsisprendusių dirbti parapi
jose, bendruomenėje bei kituose veiklos vienetuose, kur
reikia ne tiek grupinio, kiek asmeninio įnašo; dar ma
žiau turime asmenų, išryškėjusių spaudos, meno bei ki
tose kūrybinėse srityse. O tačiau, visa tai sudėjus, jau
galima džiaugtis šviesiu to amžiaus pavasariu. Neišven
giame čia betgi nė šaltųjų rudens sutemų. Įvairių nusly
dimų, nebesilaikant moralinių normų, net nebepaisant
valdžios įstatymų, nebepripažįstant jokios savitvardos
darosi nebe naujiena lietuviškos pavardės nusikaltimų
Takas ir vartai Pažaislio vienuolyne. Jo pastatai - vieni iš žymiausią baroko stiliaus architektūros paminklą
kartotekose, o būdingesni įvykiai iškyla ir didžiojoje
Baltijos kraštuose
Nuotr. R. Stočkutės-Pearce
spaudoje. Gyvenam kaip išmanom, ką norim darom - tur
būt būtų vienintelis atsakymas į klausimą, kodėl taip yra.
Žvelgiant iš šalies peršasi išvada: malonumų ir praban
gos trauka yra tokia stipri, kad dažnas nepasiruošęs at
silaikyti. Ir dėl to jis ar ji pavirsta krintančiais rudens
Lenkų istorikas atskleidė nemalonius faktus apie karinius lenkų
lapais.

I

Slapti lenkŲ ryšiai su vokiečiais
dalinius Vilnijoje karo metu

ENIEJI, didesniuose telkiniuose suorganizavę pen
sininkų klubus, šalia bendrinių lietuvybės darbų,
suranda ir atskiras, amžiui tinkamas veiklos kryptis.
Pvz. kas stebi pensininkų gyvenimą Montrealyje, Toron
te, Hamiltone ir kitur, gali tik gėrėtis jų gražia, organi
zuota veikla: išvykos į gamtą, pažintinio pobūdžio kelio
nės, pomėgių rateliai, atskiri švenčių minėjimai, pamal
dos, įvairūs renginiai, net savi chorai. O kur dar šalpos
bei ąrtimo meilės darbai! Tiesiog nuostabus pavasaris
žmonių, artėjančių prie gyvenimo saulėlydžio. Žinoma,
nuosavi pastatai su patalpomis bendriems suėjimams
sudaro palankias sąlygas veiklai. Lauktina, kad pvz. ša
lia Toronto “Vilniaus” rūmų ir Hamiltono “Rambyno”
išdygtų ir daugiau panašios paskirties nuosavų pasto
gių išeivijoje. O vis dėlto kai kurie, ir geriausias sąlygas
turėdami, būdami dar visaip pajėgūs ir naudingi savam
lietuviškam gyvenimui, pensininkų amžiaus sulaukę,
bando nuo visko atsiriboti, susitraukia savyje, tik save
temato, apie save tekalba, neišvengiamos gyvenimo pa
baigos aplinkoje susikuria pavojingą krizę, kur dauge
lis svarbių ir reikšmingų dalykų be reikalo ir per anksti
nublunka. Tai jau aiškios rudens žymės. Sveikata - tur
tas; bet ir užsiėmimai yra didelė vertybė, kuri dažnai ir
sveikatą pataiso. Tas iš tikrųjų tinka ir kiekvienam žmo
gaus gyvenimo laikotarpiui - progiedriai ir aptemimai
dažniausiai nuo mūsų pačių priklauso. Pavasariai skirti
kiekvienam amžiui, reikia jais džiaugtis - atgyjančios
gamtos šviesėjimą perkelti savin. Č.S.
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KANADOS ĮVYKIAI

Kvebeko vadai ir referendumas
Referendumą dėl Kvebeko at
siskyrimo nuo Kanados vėl
priminė separatistinio Kvebe
ko bloko vado L. Bouchardo su
grįžimas politikon ir jo susi
tikimas su separatistinės Kve
beko partijos premjeru J. Parizeau. Paskutinis šių dviejų
separatistų susitikimas įvyko
1994 m. rugsėjo 12 d., kai Kve
beko parlamento rinkimus lai
mėjo Kvebeko partija su savo
vadu J. Parizeau. Jam tapus
Kvebeko premjeru, atgijo šios
prancūziškosios
provincijos
nepriklausomybės idėja, ku
rios pradininkas buvo žurna
listas Rene Levesque, Kvebe
ko premjeras, pralaimėjęs pir
mąjį atsiskyrimo nuo Kanados
referendumą 1980 m.
Kvebeko premjeras J. Pari
zeau tikėjosi susilaukti dide
lės paramos iš L. Bouchardo,
1993 m. spalio 25 d. išrinkto Ka
nados parlamentan su 52 Kve
beko bloko separatistais ir ta
pusio oficialiu opozicijos va
du. Mat visi Kvebeko bloko na
riai Kanados parlamentan bu
vo išrinkti tik Kvebeko pro
vincijoje, pasiryžę siekti ne
priklausomybės Kvebekui. To
kią politinę strategiją betgi
galėjo sugriauti staigus L. Bou
chardo susirgimas pavojinga
liga 1994 m. lapkričio 29 d. Gy
dytojai gruodžio 1 d jam nupjo
vė beveik visą kairiąją koją,
graužiąmą vaistais nesustab
domų bacilų. Teisinga diagno
zė ir skubi operacija išgelbė

jo ne tik L. Bouchardo gyvybę,
bet ir jo politinę karjerą. Dar
ban Kanados parlamente jis
grįžo š.m. vasario 22 d., dar
pilnai neįpratęs prie dirbti
nės kojos.
Kvebeko referendumo planus
premjeras J. Parizeau paskel
bė 1994 m. gruodžio 6 d., kai dar
buvo nežinoma ligoninėje gu
linčio L. Bouchardo ateitis. Jis
taipgi savo nuožiūra sudarė
aštuoniolika Nepriklausomy
bės komisijų visose administ
racinėse Kvebeko srityse pra
vesti viešai gyventojų apklau
sai. Buvo tikėtasi atviromis
diskusijomis padidinti Kvebe
ko nepriklausomybės rėmėjų
skaičių tuoj po apklausos įvyk
siančiame referendume. Vie
na komisija netgi buvo skirta
jaunimui, o kita - pensinin
kams bei vyresnio amžiaus kvebekiečiams. Tos komisijos jau
baigia paruošti apklausos re
zultatus ir netrukus savo pa
siūlymus pateiks premjero J.
Parizeau separatistinei Kve
beko partijos vyriausybei.
Abiejų separatistų vadų vie
nybę pabrėžė Kvebeko te
levizijos kovo 22 d. trans
liuotas premjero J. Parizeau
ir Kanados parlamento opozi
cijos vado L. Bouchardo susi
tikimas. Pastarojo įtaka jau
buvo jaučiama premjerui J.
Parizeau abiejų vadų pokal
biuose. Anksčiau paties J. Pa(Nukelta į 2-rą psl.)

Įvairių kraštų lenkų perio
dinėje spaudoje ir atsimini
mų literatūroje lietuviams
nuolat prikišamas karo metų
bendradarbiavimas su okupa
cine vokiečių valdžia, nesi
gailima epitetų, kaip pvz. “fa
šistai”, “nacių kolaborantąį”
ir “gestapininkai”, kai tuo tar
pu apie lenkus yra rašoma
kaip apie narsius kovotojus
prieš fašizmą, didvyrius, kil
nias asmenybes.
Visai kitaip apie savo tau
tiečius pasisako lenkų istori
kas Z. Siemaszko, kuris Pary
žiuje leidžiamame žurnale
“Zeszyty Historyczne” (“Isto
rijos sąsiuviniai”) 110 nr. gana
smulkmeniškai aprašo lenkų
pogrindžio kariuomenės “Armia Krajowa” (AK) karo metų
ryšius ne tik su vokiečių ka
riuomene, bet ir su Gestapo
ir naciais komisarais.

Du priešai
Z. Siemaszko pastebi, kad
lenkams nebuvo jokio reikalo
kovoti prieš vokiečius. Esą
reikėjo laukti, kol abi pusės,
vokiečiai ir sovietai, nusilps
ir kovoti prieš tą priešą, ku
ris karo pabaigoje bus okupa
vęs Lenkiją. Tokios nuomonės
laikėsi lenkų generolai Rowecki ir Sosnkowski ir lenkų
pogrindžio ligi 1942 m. vadas
Vilniuje kun. Kucharski. Kito
kios nuomonės buvo emigraci
nės Lenkijos vyriausybės va
dovybė, kuri britų spaudžia
ma reikalavo, kad Lenkijos
pogrindis kovotų tik prieš vo
kiečius, o ne prieš jų sąjun
gininkus bolševikus.
Viešoji nuomonė

Sovietų okupuotoje buvu
sios Lenkijos dalyje buvo ki
taip. Z.S. rašo: “Milijonai žmo
nių laukė, kad Vokietija juos
išvaduotų. (...) Komunizmo
išauklėtieji ir šalininkai ofi
cialios Armia Krajowa politi
kos nemėgsta prisiminti fakto,
kad vokiečių kariuomenė ten
(buv. Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštystės teritorijoje, J.B.)
daugelio gyventojų, jų tarpe
ir lenkų, buvo entuziastin
gai sveikinama kaip išvaduo
toja”. Buvusioje DLK teritori
joje, bent pradžioje, vokie
čiai nebuvo laikomi priešais,
kai tuo tarpu sovietų partiza
nai, vykdydami Ukrainos, Gu
dijos ir Lietuvos kompartijų
bendro CK nutarimą “viso
kiais būdais naikinti baltalenkių partizanus” ištikimai
tai vykdė. Aišku, kad blogai
ginkluotai lenkų AK buvo rei
kalingi sąjungininkai, ir tai
juos stūmė į vokiečių glėbį.

Lupaszko dalinys (Dubingių
žudynių vykdytojas) nuo pat
savo egzistavimo pradžios
bendradarbiavo su vokiečiais
ir buvo jų ginkluojamas. Abi
pusės, vengdamos savo virši
ninkų (Hitleriu ir Londono vyriausybės),->14ų>,ė. tai paslap
tyje, ir todėl buvo iškilmin
gai tvirtinama, kad jokio bend
radarbiavimo tarp AK ir vo
kiečių nebuvo.

Abipusė neliečiamybė?

Straipsnio autorius paste
bi, kad Vilniaus AK vadovybės
vokiečiai nelietė. Paneriuose
buvo nužudyta apie 1.700 len
kų, kurių tarpe galėjo būti ir
AK narių, tačiau jų vadovybė
džiaugėsi neliečiamybe, kai
tuo tarpu Varšuvoje ir kitur
Lenkijoje AK vadovybė buvo
suimama ir kartais visiškai
likviduojama. Z.S. rašo: “(AK)
komendantas Wilk ir jo bend
radarbiai dalyvaudavo konfe
rencijose su vokiečiais (...),
kurie juos, matyt, laikė savo
potencialiais partneriais ko
voje prieš sovietus”. Tokios
politikos sumanytoju buvo
Wilna-Land Gebietskommissar Horst Wulff.
Atsimokėdama už neliečia
mybę, Vilniaus AK nelietė vo
kiečių šnipų ir agentų. Kaip
pavyzdį Z.S. mini lenką gesta
pininką J. Orlowskj, kuris vie
šai suimdavo ir kankindavo
savo buvusius draugus ir iš
siuntė į Panerius per 50 as
menų. Kitas pavyzdys — šni
pas B. Korczyc, kurį AK lik
vidavo tik prieš vokiečių oku
pacijos pabaigą, kai jis jau
jokios
reikšmės
neturėjo.
Straipsnio autorius taip pat
pastebi, kad Vilniaus AK va
dovybėje buvo infiltruoti vo
kiečių šnipai, kurie greitai
ir tiksliai pranešdavo apie
lenkų nutarimus.
Bendradarbiavimo pavyzdžiai
Z. Siemaszko rašo, kad iš
aštuonių vokiečių leidžiamo
dienraščio Vilniuje “Goniec
Codzienny" redaktorių šeši
buvo AK nariai. Taigi šis laik
raštis buvo bendras AK ir vo
kiečių organas.
Vilniaus AK vadovybėje bu
vo kontržvalgybos M. Glembocki vadovaujamas dalinys,
kuris turėjo savo nuolatinį
atstovą vokiečių Abwehrstelle, būtent Itn. H. Borowskį.
M. Glembocki išdavė vokie
čiams kairiau nusiteikusius
lenkus pogrindininkus.
Geriausias pavyzdys AK —
vokiečių
bendradarbiavimo
buvo penktos AK brigados va
das majoras Z. Szendzielarz-

Lupaszko. Z.S. rašo: “Kai kar
tą atsitiktinai (lietuvių) po
licija jį Vilniuje suėmė, vo
kiečiai jį pavaišino puikia va
kariene, davė leidimą (grįžti)
ir 100 markių kelionei”. Lu
paszko, atsidėkodamas vokie
čiams, 1944 m. liepos mėn. at
sisakė pulti Vilnių ir kartu
su jais pasitraukė į Vakarus.
Kai Naugarduko AK srities
komendantas gavo griežtą įsa
kymą nustoti bendradarbiauti
su vokiečiais jis atleido iš
pareigų kpt. G. Frug-Szczerbiec, o Vilniaus AK komen
dantas Wilk jį rehabilitavo,
nes “Wilk manymu lietuvių
naikinimas buvo didelis nuo
pelnas”. Frug bendradarbia
vimas su vokiečiais buvo
toks intymus, kad jis atsi
vesdavo vokiečius į lietuviš
ką Vilniaus “Valgio” resto
raną.
Šiame straipsnyje Z. Sie
maszko cituoja lenkų rašytoją
J. Mackiewicz, kuris apibūdi
na AK — vokiečių santykius:
“Kol kas yra sutartis. Vokie
čiai patylomis mus ginkluoja,
sakoma, kad tai (mūsų) karo
grobis ir mūsų neliečia. Už tai
nori, kad mes išvarytume so
vietų partizanus. Kai kelyje
mūsų dalinys susitinka su (vo
kiečių) žandarais, vieni žiūri
į vieną, o kiti į kitą pusę ir
taip gražiai prasilenkia. (. ..)
Iš mūsų miškuose esančių su
raudonu kryžiumi ligoninių
barakų (...) eina mums gink
lų transportai”.

Slepiami faktai

Vilniaus lenkų AK vetera
nai mėgsta save vadinti dide
lės prieš Hitlerį nukreiptos
koalicijos kovotojais, nors
niekas (gal išskyrus LDDP val
džią) jų tokiais nelaikė. So
vietai juos vadino “baltalenkiukais”, vokiečiai “polnische
Banden”, o Vakarų sąjungi
ninkai juos laikė įkyriais,
draugystę su Stalinu ardan
čiais avantiūristais. Joks bri
tų lėktuvas nenumetė už Curzon’o linijos esantiems AK
daliniams ginklų. Tik 1944 m.
Varšuvos sukilėliams vokie
čiai ir Vakarų sąjungininkai
pripažino kovotojų teises.
Lenkų AK taip pat mėgsta
save laikyti žydų bičiuliais.
Charles Gelman knygoje “Do
Not Go Gentie” rašo: “Jie (AK)
narsiau kovojo prieš žydus,
negu prieš vokiečius ir jie
yra atsakingi už šimtų, o gal
ir tūkstančių, žydų mirtį, ku
rie pagaliau pasiekę miškus
naiviai prašėsi būti prijung(Nukelta į 2-rą psl.)

Savivaldybių rinkimai
Negalutiniais duomenimis,
skelbiami iš Lietuvos gauti
1995 m. kovo 25 d. įvykusių rin
kimų rezultatai: Tėvynės s-ga
gavo 426 vietas, LDDP - 291,
krikščionys demokratai - 247,
valstiečiai - 101, Centro s-ga 74, socialdemokratai - 72, poli
tiniai kaliniai-tremtiniai - 56,
lenkai - 55, tautininkai - 49,
Tautos pažanga - 14, Demok
ratų partija - 9, Liberalų s-ga
- 4, Nepriklausomybės s-ga 2. Iš viso dešinieji gavo 789
vietas (53%).
Tą pačią dieną įvykusiuose
seimo nario rinkimuose Kai
šiadoryse L. Sabutis (Tėvynės
s-ga) surinko 38.4%; E. Eino
ris (LDDP) - 28%. Kiti mažiau.
Antrasis balsavimas reikalin
gas, nes dalyvavo tik 43.97%
rinkėjų.

Mirties bausmė nepanaikinama
Europos tarybos parlamenti
nės visumos Žmogaus teisių kto narys G. Frunda kovo 14 d.
buvo atvykęs į Vilnių, kur su
sitiko su Lietuvos teisėtvar
kos pareigūnais. Pastarieji
svečiui pareiškė, kad nepai
sant žmogaus teises gerbian
čių rekomendacijų, Lietuvoje
ta itin žiauri mirties bausmė
negalinti būti panaikinta dar
vis krašte esant dideliam nu
sikalstamumui.
Žmogaus laisvių ir teisių ap
saugos tarptautinę sutartį, ku
rią Lietuva kaip ir kiekviena
stojanti į Europos tarybą (ET)
valstybė pakirašė 1993 m. gegu
žės mėn. privalėjo patvirtinti
per dvejus metus. Teisingumo
ministerijos sekr. G. Švedas
pasakė, kad tai įvyks šį pava
sarį. (Liet. inf. ir sp. sk.)
Dižiausias orauostis Europoje
Lietuvos ministeris pirm.
A. Šleževičius kovo 9 d. spau
dos konferencijoje pasakė,
kad olandų bendrovė “Philips”
galinti laimėti varžybas per
tvarkyti Zoknių orauostį, ir pri
taikyti jį komerciniam naudo
jimui, praneša OMRI, Ine. Už
24 milijonus JAV dolerių dar
bas būtų atliktas per viene
rius metus. Jei kasdien būtų
paleista trylika skrydžių, per
septynerius metus investicija
būtų atsiimta. Zokniai taptų
pačiu didžiausiu orauosčiu
Europoje.
Didžulis atlyginimų
skirtumas
ELTA skelbia, kad statisti
nių tyrimų duomenimis, Lietu
voje, 7.7% visų dirbančiųjų
uždirba mažiausiai - nuo 88 iki
100 litų per mėnesį; 26% uždir
ba nuo 101 iki 200 litų per mė
nesį; 16% gauna nuo 351 iki
500 litų. Uždirbančių daugiau
kaip tūkstantį litų per mėne
sį tėra 2%. Skirtumas tarp vals
tybinio ir privataus sektoriaus
nėra didelis, tačiau praėju
siais metais privačiame sekto
riuje neoficialios pajamos su
darė apie 23% visų gaunamų
pajamų.

Atsistatydino prezidento
patarėjas
Adv. Rimas Andrikis, Lietu
vos prezidento patarėjas tei
sės klausimais, ELTOS praneši
mu (kovo 8 d.), įtartas turėjęs
ryšių su nusikaltimo gaujų da
lyviais, atsistatydino. Viešu
mai paskelbta medžiaga apie
tai, kad R. Andrikis, būdamas
Aukščiausiojo teismo teisėju,
nuo baudžiamosios atsakomy
bės gelbėjo savo pažįstamus,
vėliau susitikinėjo su žurna
listo Vito Lingio žudikų gynė
jais - advokatais. Lietuvos spau
da pradėjo atskleisti ir dau
giau R. Andrikio neteisėtų
veiksmų pasinaudojant tarny
bine padėtimi.
Konservatorių siūlymas veikia
G. Vagnorius, Lietuvos seimo
narys ir Tėvynės s-gos valdy
bos pirmininkas tikisi, kad
vyriausybė pradės įgyvendinti
pernai konservatorių pasiū
lytą ekonomikos gerinimo pla
ną, skelbia ELTA (kovo 9 d.).
Dauguma žinovų jau suprato,
kad litas dirbtinai nuvertin
tas. G. Vagnorius pabrėžė, kad
lito susiejimas su doleriu didelė korupcinė afera, ir pri
minė, kad žymia dalimi dėl to
valstybės skola užsieniui pa
siekė 700 milijonų dolerių,
infliacija pernai buvusi ne
45% kaip oficialiai skelbta,
bet 70%. Pagal pateiktą kon
servatorių planą per dvejus
metus galima būtų likviduoti
LDDP valdymo padarinius, o
gyventojų pajamos galėtų pa
didėti pustrečio karto.
Maitinimo taisyklės
Lietuvos vyriausybė patvirti
no viešojo maitinimo taisyk
les, kurios įsigalios š.m. lie
pos 1 d., skelbia ELTA. Šių tai
syklių turės laikytis restora
nai, kavinės ir kitos su viešu
maitinimu susijusios įmonės.
Taisyklėse numatyta, kad mai
tinimo įmonių darbo laikas
turi būti nustatomas pagal
vyriausybės ar vietos savival
dybės apribojimus; gaminan
tis ar parduodantis maistą per
sonalas privalės turėti spe
cialų pasirengimą; įmonių
tarnautojai ar savininkai tu
rės atsižvelgti į klientų reika
lavimus dėl maisto kokybės
ar aptarnavimo.

Įstatymo pataisos
Lietuvos seimas balsų dau
guma (46 už, 35 prieš, 2 susi
laikė) priėmė prezidento pa
siūlytas įstatymo pataisas dėl
Religinių bendrijų teisės į iš
likusį nekilnojamą turtą atkū
rimo. Prezidentas nurodė,
kad nepagrįstai buvo numa
tyta riboti turto perėmimą
aiškinant, kad perėmėjai nesiregistravę iki 1990 m. vasario
14 d. ir kad buvusi atmesta ga
limybė dėl nuosavybės teisių
atkūrimo tartis su religinėmis
bendrijomis, kas numatyta
Lietuvos respublikos konsti
tucijoje. Iš 14 straipsnių pa
taisyti 9. (ELTA, kovo 21 d.) s.

Šiame numeryje:
Pavasariai
Žmogaus gyvenimo pavasariai ne nuo jo amžiaus priklauso
Slapti lenkų ryšiai su vokiečiais
“Armia Krajowa’’ (AK) vadas džiaugėsi, kad naikinami lietuviai
Laivai - vieni gy vuoja, kiti skęsta, treti bankrotuoja...
Iranas teiravosi, ar Lietuva priimtų jų naftos gaminius?
Prie Nemuno vingių gėlėtų
Pilėnai skamba kaip tauraus pasididžiavimo varpas
Dvasinės pagalbos centras
Dievo pirštas palietė besiblaškančio jaunuolio širdį
Tėvas ir sūnus Lietuvos keliu
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Pas Bostono lietuvius pabuvojus
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Užburtas malūnas ir jo autorius
Kaip B. Pūkelevičiūtė į sceną kėlė K. Borutos “Baltaragio malūną”
Naujam Stratfordo sezonui artėjant
Alf. Nakas skaitytojams pateikia teatro festivalio programą
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Q RELIGINI AME GHENIME
Vasario 16-tosios proga Vil
niaus arkivyskupas metropo
litas Audrys J. Bačkis pamoks
le ragino Lietuvos gyventojus
“išmokti gyventi laisvėje”. Pa
brėžė, kad nereikia žvalgytis
atgal, o reikia sotesnį gyveni
mą susikurti savo darbu, pasi
aukojimu ir meile tėvynei, nors
“savo tautos vaduose nematome
išsvajotų idealų”. Laisvė esan
ti dinamiška vertybė. Dievas
neduoda “gatavo” laisvės re
cepto, tačiau yra suteikta ga
limybė “siekti visiško išsi
laisvinimo”. Tauta ne laisva,
jei negerbiamas žmogaus oru
mas. Individualūs interesai
neturi
nustelbti
visuotinės
gerovės siekių”. Laisvei gresia
mafijos vėžys. Ragino remti šei
mą, kvietė daugiau domėtis
žmogiškų ir religinių vertybių
perdavimu.
LDDP sujaukė valstybės ir
Katalikų Bendrijos santykius,
pareiškė vysk. S. Tamkevičius
pokalbyje vasario 6 d. su dien
raščio “Kauno diena” žurnalis
tu. Lietuvos demokratinės dar
bo partijos sausio 21-osios pa
reiškimas “Dėl valstybės santy
kių su Bažnyčia” ir sausio 19
d. seimo priimtas įstatymas dėl
turto
grąžinimo
religinėms
bendruomenėms esąs netikėtas
ir neteisingas. Katalikų Bend
rija turinti teisę ir pareigą
reikli savo nuomonę, o kas
klausys, tai jau, laisvų žmonių
reikalas, “tam jau nereikia dik
tatūros”. Dialogas įmanomas
tik tada, kai abi pusės klauso
ir girdi. Siūlomas religijos neu
tralumas nesuderinamas nei su
demokratija, nei su laisve. Tur
to grąžinimo įstatymas seime
buvo priimtas neatsižvelgiant
į Kat. Bendrijos nuomonę.
Naują vaikų globos programą
pradeda įgyvendinti Lietuvos
“Caritas” federacija. Numato
ma Kaune steigti laikinosios
vaikų globos namus, kurie rū
pintųsi 3-16 m. amžiaus vaikais,
dėl įvairių priežasčių praradu
siais savo namus. Projektas bus
įgyvendinamas bendromis “Ca
ritas”, miesto valdžios, polici
jos, nepilnamečių nusikaltėlių
skyriaus bei kitų organizacijų
pastangomis. Jau sudaryta tri
jų asmenų grupė, paskirtos pa
talpos ir įsipareigota globos
personalui mokėti algas ir pa
dengti kitas išlaidas. Projek
tą koordinuos “Caritas” federa
cijos socialinio darbo tarnyba,
vadovaujama V. Miklyčienės.
Vasario 18-24 d.d. Kaune lan
kėsi JAV vaikų ir paauglių kri
zių namų organizacijos “Cove
nant House” atstovas su pata
rimais namų organizavimo rei
kalu. “Caritas” gen. sekr. sės.
A. Pajarskaitės žodžiais, pa
skirtų patalpų remontas pra
dėtas kovo mėn. Manoma, kad
vėliau tokius namus bus būtina
turėti visoj Lietuvoj.
Italai pradeda remti vaikų glo
bos organizaciją “Vaiko tėviš
kės namai”, vadovaujamą prof,
mons. Vytauto Kazlausko, kurio
kvietimu vasario 1-3 d.d. Lie
tuvoje lankėsi Italijos katali
kų k-to “Pro Familia Bassano
del Grappe” Venecijos provin
cijos pirm. dr. G. Scalco bei
prekybinių firmų atstovai, ly
dimi Lietuvos garbės konsulo
Italijoje dr. A. Bertoldi. Sve
čiai susitiko su socialinės ap
saugos ir darbo ministeriu M.
Mikaila, arkivyskupu A. J. Bačkiu, Kauno burmistru A. Rač
kausku, vyskupais S. Tamkevičiumi ir J. Žemaičiu, MIC. Sve
čiai nutarė finansiškai remti
f -sAMOGniA-Knygų rišykla
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vaikų kaimo statybas — jų lėšo
mis bus pastatyti keturi namai.
Šiuo metu netoli Vilkaviškio
statomame kaime yra užbaigti
aštuoni gyvenamieji namai. Į
organizaciją “Vaiko tėviškės
namai” priimti du italų atsto
vai.
Lietuvos katechetai labai tei
giamai vertina prof. M. Scharerį, Austrijos Linz’o Teologijos
ir pedagogikos instituto kate
chetikos katedros vedėją, kuris
Lietuvos katechetų kvietimu va
sario 3-13 d.d. viešėjo Vilniu
je, skaitė paskaitas arkivysku
pijos katechetams bei kunigų
seminarijos auklėtiniams. Kau
ne su tikybos dėstymo metodi
ka supažindino kunigų semina
rijos auklėtinius bei Vytauto
Didžiojo un-to teologijos fa
kulteto studentus. Birštone bu
vo surengtas dvasinio atsinau
jinimo ir krikščioniškojo pe
dagoginio ugdymo seminaras.
Aiškintasi, kad dėstomosios
metodikos pagrindą sudaro
prielaida, jog tikyba nėra
mokslo disciplina, todėl tiky
bos pamokose ir vaikai gali da
lytis su mokytoju savąja patir
timi, atsiverti. Profesoriaus
asistentė H. Kohler-Spiegel pa
brėžė, kad vaiko santykiui su
Dievu reikšmingas “pradinis
pasitikėjimas”.
Vilniaus katalikiškojo jauni
mo Centras, neseniai įsteigtas,
1995 m. sausio 27-28 d.d. Trakuo
se sušaukė jaunimo organizaci
jų atstovų susitikimą. Aptartas
centro veiklos pobūdis, svarsty
ti organizaciniai klausimai. Pa
sisakyta, kad jaunimui reikalin
gas informacinis leidinys. Susi
rinkimui vadovavo Lietuvos vys
kupų konferencijos gen. sekr.
kun. G. Grušas. Katalikiškojo
jaunimo centro tikslas — remti
organizacijas, parapijas, mal
dos grupes, padėti organizuoti
bendrus renginius.
Panevėžio vysk. J. Preikšas
ir mons. J. Juodelis vasario 3 d.
pašventino Dievo Apvaizdos
seserų vienuolyno patalpose
įsikūrusią labdaros valgyklą
“Nazaretas”, kurioje pietus
gaus 26 neturtingų šeimų vai
kai. Panašias valgyklas planuo
jama steigti kiekviename mies
to rajone. Maisto produktų gau
nama iš Vokietijos, paremia
vietos ūkininkai bei kepyklos.
Virš būsimų senelių namų Pa
nevėžyje vasario 9 d. iškeltas
pabaigtuvių vainikas. Namai
statomi Kristaus Karaliaus ka
tedros klebono mons. J. Antana
vičiaus iniciatyva ir rūpesčiu.
Visi džiaugiasi iškilusiais rū
mais seneliams.
Kunigų trūkumas — didžiau
sia vyskupijos problema, pa
reiškė Panevėžio vyskupas J.
Preikšas lakraštyje “XXI am
žius” vasario 17 d. laidoje. Iš
120 vyskupijos parapijų 40 ne
turi savo dvasininko. Trūkumas
bus jaučiamas ir ateityje, nes
labai daug suirusių šeimų, ir
nėra jaunuolių, kurie rinktųsi
“sunkų kunigo kelią”. Kita pro
blema — tai menka valdžios pa
rama, be kurios sunku vykdyti
šalpos bei švietimo veiklą.
Kaišiadorių vyskupijos kata
likų mokytojų dvasinės atgaivos
savaitgalis įvyko Birštone sau
sio 28-29 d.d. Paskaitas skaitė
“Katalikų pasaulio” leidyklos
direktorius R. Černiauskas,
Kauno teologijos fakulteto doc.
kun. J. Ivanauskas, kun. Č. Ka
valiauskas, vienuolės Diana ir
Dorotė iš JAV. Mokytojus ap
lankė ir jiems kalbėjo vysk. J.
Matulaitis. Vasario 8 d. Kaišia
dorių Šeimos centre įvyko kon
ferencija dvasininkams, “Cari
tas” darbuotojams ir su šeimo
mis dirbantiems mokytojams.
Vysk. J. Matulaitis pasidžiau
gė, kad vis daugiau žmonių pra
deda rūpintis sveiku ir doru šei
mos gyvenimu. Renginiui vado
vavo Šeimos centro vadovė gyd.
N. Liobikienė.

Laivai ■ vieni gyvuoja, kiti skęsta, treti bankrotuoja...
Lietuvos laivai Klaipėdoje - jų rūpesčiai, vargai ir laimėjimai. Daugumai laivų vadovauja nelietuviai
B. STUNDŽIA

atstovai, kurie dar vis neapsi kas A. Šleževičius, kuris pa
sprendžia kaip turi būti tvarko brėžė, kad Lietuva turi likti
Klaipėdos dienraščio šešta mas uostas.
jūrų valstybė. Prekybos laivy
dieniniame priede “Mūsų jū
Žvejų bendrovė “Palankus nas nebuvęs į skolas įlindęs,
ra” žurnalistė Z. Tallat-Kelpvėjas
”, turinti 4 savininkus, ir visą laiką davęs pelną. Dėl
šaitė aprašė Susisiekimo miskundžiasi,
kad negauna vie to galėjo pirkti ar statytis nau
nisterio J. Biržiškio pokalbį
su visų valstybinių ir priva tos prie krantinės, kur galėtų jus laivus. Dabar statomas
čių laivų bendrovių savinin tiesiai iš laivo pardavinėti Klaipėdoje kitas 4300 tonų lai
kais. Ministeris pareiškė, kad žviežią žuvį ir už daug žemes vas “Gediminas”. “Vytauto”
dabar Lietuvoje yra net 46 pri nę kainą negu kad šaldytą. Ma laivui vadovaus lietuvis kapi
vačios laivininkystės bendro tyt, nenori biurokratams pa tonas Pranas Karklius.
vės, turinčios 94 laivus. Pa mokėti.
Buriuotojai
stebėta, kad daugumą tų bend
Valstybinė bendrovė
rovių valdo asmenys, neturin
Jūrininkams nenusileidžia bu
tieji supratimo apie laivinin
Reikia paminėti ir valsty riuotojai, kurie prieš Naujus
kystės verslą, jūrinius įstaty binę žvejybos bendrovę “Jū metus ir tuoj po jų, apiburiamus ir saugų plaukiojimą. Daž ra”, kuriai vadovauja jau ke vo Horno ragą, laikomą laivų
nai jie kenkia Lietuvos įvaiz lintas direktorius. Dabartinis kapinėmis. Jachta “Laisvė”,
džiui užsieniuose.
vadovas, buvęs jūreivystės vadovaujama I. Minioto, pra
Pernai laivininkystės bend mokyklos viršininkas kpt. R. plaukė dviejų jūrmylių atstu
rovės “Vortika” paskendo du Zažeckis, mano, kad geriau mu, o kita jachta “Aurabank”,
laivai “Elatma” ir “Marija”. sia bendrovei išeitis yra pri kurios vadovas yra J. Limen
Laivai buvo pirkti Rusijoje, vatizavimas. Bendrovės laivai tas, net pasiekė krantą ir prie
statyti plaukiojimui upėse, išmėtyti visame Atlante, daug paminklo žuvusiems jūrei
bet savininkų išsiųsti į Šiau kur už skolas sulaikyti, jūrei viams pasirašė į lankytojų kny
rės ir Baltijos jūras. Abiejų viai kelis mėnesius negauna al gą. Prieš apiplaukdami Horno
laivų įgulos buvo išgelbėtos, gų. Kai kur nesąžingi bendro ragą, jie turėjo kelias dienas
bet važta prarasta. Pasaulio vės darbuotojai ir kapitonai laukti, kol nurims audra. Po
uostuose sklinda gandai, kad įklampino savo laivus, iššvais to oras labai pasikeitė į gerą
Lietuvos laivai nepatikimi, tė milijonus dolerių, dažnai ir ją pusę. Taigi Lietuvos vėlia
nežvejodavo. Eilė laivų ieško va jau pasiroė net tolimiau
neapdrausti.
siose jūrose.
pirkėjų,
kiti rūdija uoste.
1994 m. spalio 18 d. Švedijos
pakrančių apsaugos tarnyba,
Jachtos “Aurabank” įgulai
Gera žinia
pastebėjusi pavojų pranešan
daug padėjo savo patarimais
čius ženklus, išgelbėjo 4 žve
1995 m. sausio 19 d. Baltijos vienas prancūzų buriuotojas,
jus, kurie neturėjo jokių do laivų statykloje į vandenį nu kuris su turistais savo jach
kumentų. Iš jų du buvo irakie leistas pirmas šioje statykloje ta plaukioja tuose vandenyse.
čiai ir du Lietuvos piliečiai.
pastatytas Lietuvos jūrų laivi Dabar įgula laikinai paliko
Kitos bendrovės laivas “Gin ninkystei priklausantis laivas jachtą “Buenos Aires” uoste.
taras”, pastatytas Klaipėdoje, “Vytautas”. Laivas yra beveik Pasak Jono Limonto, po devy
iškilmingai pašventintas, iškė 100 m ilgio, rodos, 6400 tonų. nių mėnesių buvimo ant jach
lė Liberijos vėliavą. Reiškia Turi modernias navigacijos tos norisi padaryti pertrauką.
nemokės mokesčių Lietuvai. įrangas, patogias kabinas jū Ketina keliom savaitėm nuvyk
Lapkričio 15 d. Norvegijos reiviams. Sakoma, jog tai bus ti į Lietuvą ir ten apie kelio
laikraščiai paskelbė žinią apie XXI š. laivas. Brėžinius pada nę paruošti filmą, kurią gal
Klaipėdoje registruotą laivą, rė Petrapilyje, bet statytojai ir Kanadoje parodys. Turbūt
kuriame rasta 21 tona kontro- buvo jais nepatenkinti ir turė apie balandžio pabaigą vėl
bandinio spirito. Laivo kapi jo vietoje užbaigti, perdirbti. grįš į Buenos Aires ir tęs ke
tonas buvo suimtas. Tą patį Nuleidimo ir krikštynų iškil lionę į JAV vandenis. O tas ke
mėnesį laivas “Dubingiai” su mėse dalyvavo prezidentas A. lias bus ilgesnis nei skersai
neaiškia įgula slaptai išplau Brazauskas ir min. pirminin- Atlantą.
kė į jūrą ir nieko nepranešę
Gavėniškas žvilgsnis
uosto tarnybai vėl grįžo. Gal
ryšium su tuo netoli Klaipė
dos, Bruožiu kaime, rastas 81
Šri Lankos pilietis.
Tokie “nuotykiai” ne naujie
Nėra akivaizdesnio žmogaus pasipūtėlius, kurie užmiršta
na. 1994 m. gruodžio 16 d. į Šve
panašumo
į Dievą, kaip turėti vargšus. Pasimokyk iš nelai
dijos salą Gotlandą buvo iškel
ti 65 Azijos ir Afrikos išeiviai. galią daryti gefa. Ir, jei vieno mingųjų ir dosniai apdovanok
Laivas pabėgo, bėt švedai įta geradarybės yi* didesnės ne prašantįjį, o ne tik trupiniais.
gu kito, tai priklauso nuo kiek Tai nebus menka parama
ria, kad jis priklausė Lietuvai.
vieno turimų dvasinių galių tiems, kuriems trūksta visko.
Atrodo, kad Klaipėdos uosto
Dievo akyse tai nėra tik menk
kapitono tarnyba neatlieka sa stiprumo.
niekis, jei padarai visa, ką ga
Dėl
to,
vairuodamas
savo
vo pareigų. Taip pat turėtų bū
ti budresni muitininkai ir pa gyvenimo laivelį, neužmiršk li. Svarbu, kad tavo paslaugu
ištiesti pagalbos ranką skęs mas viršytų dovanos vertę. Jei
sienio bei uosto policija, kuri
dar tik pradedama steigti. Mi tančiam. Kai esi sveikas ir tur nieko neturi, aukok savo aša
nisteris pažadėjo, kad su ne tingas, pagelbėk vargšui. Ne ras. Tai didelė paguoda nelai
svarstyk išlaidų egoistiniu mingajam, matančiam gailes
tvarka bus kovojama, bet ar
požiūriu, vengdamas prasi tį, plaukiantį iš širdies gel
tai neliks tik pažadu, kaip kad
žengti dosnumu ar per dideliu mių, nes nuoširdi užuojauta
dažnai Lietuvoje pasitaiko?
širdies atvirumu tiems, kurie lengvina kančią.
vargsta. Dievo ranka paliečia
Taip eiliuoja kapitonas
Galbūt manai, kad artimo
Žvejybos laivo kapitonas A.
meilė nėra privaloma, laisva
Bureika, plaukiojantis Pietų
noriška, ne įsakymas, bet pa
Atlante, taikliai eiliavo:
tarimas. Norėtųsi, kad taip
būtų,
bet Dievo ranka mane
Pietų Atlanto vandenyne
gąsdina ten, kur ji rodo į su
Laivai čia plauko tarp bangų,
rinktus ožius, į kuriuos Jis
Galbūt supranta tik delfinai,
kreipsis paskutinę teismo die
Kad dirbt laivuose yra sunku.
ną, juos pasmerkdamas. Ir ne
***
dėl to, kad jie vogė, svetima
Ne fiziški darbai čia sunkūs
vo,
plėšikavo ir dėl kitų pana
Morališkai mus slegia.
šių nusikaltimų, bet dėl to, kad
Mes kraunam Lietuvai turtus,
nemylėjo, negerbė Kristaus
O ten bjaurybės vagia.
vargšuose: “Aš buvau išalkęs,
ir jūs manęs nepavalgydinote,
Iranas ir kiti
buvau ištroškęs, ir manęs ne
Irano ambasadorius Rėza
pagirdėte, buvau keleivis, ir
Taneparastas, kartu su kitais
manęs nepriglaudėte, nuogas
ambasadoriais, lankydamasis
— neaprengėte, ligonis ir ka
Klaipėdoje, teiravosi iš kur
linys, ir jūs manęs neaplan
naftos gaminiai atgabenami į
kėte” (Mt. 25,42-45). K.V.Sk.
Lietuvą ir ar priimtų šią ža
liavą iš Irano. Jis taip pat do
Slapti lenkų ryšiai ...
mėjosi Būtingės terminalo sta
tyba ir teiravosi, ar ieškoma
(Atkelta iš 1-mo psl.)
kas prisidėtų. Klaipėdoje daž
nai posėdžiauja vyriausybės
tais prie draugiškų partiza
nų, bet vietoj to buvo nušau
ti. Panašiai apie žydų žydymą
rašo buvęs AK partizanas T.
Maltos pagalbos tarnyba va
sario 7 d. iš Vokietijos į Kauną
Konwicki knygoje “Rojsty”.
atgabeno 28 tonas labdaros.
Pabėgusiems žydams jokios
Drabužiai, avalynė, medika
kitos išeities nebuvo, kaip
mentai bei maisto produktai
tik prisijungti prie sovie
paskirti Petrašiūnų ir Gar
tų partizanų, nors ir ten jie
liavos parapijoms bei Kauno
su išskėstomis rankomis ne
II-jai ligoninei. Labdarą at
buvo sutinkami.
gabenę svečiai aplankė vaikų
Visi nemalonūs faktai, kaip
namus Krakėse, padovanojo
lenkų mėlynosios policijos
drabužių, avalynės ir autobu ŠV. JONO NEPAMUKO - koplyt
stulpis Maironio tėviškėje netoli
(Polnische Ordnungspolizei)
siuką. (žinios iš leidinio “Katalikų šaltinėlio
dalyvavimas Varšuvos geto
Bažnyčia Lietuvoje”)
naikinime, AK bendradar
Tarptautinis katalikų pasau
biavimas su vokiečiais, fak
Dr.
Gina
J.
Ginčauskaits
liečių veiklos sąjūdis “Faith
tas, kad Lupaszko dalinys
in Action International” (FIA)
optometristė
Dubingiuose žudė ne tik lie
ieško programos direktoriaustuvius, bet ir lenkus ir pan.
1551 Bloor Street West,
rės, kuris-i norėtų dirbti Vil
yra
lenkų spaudos patogiai
Toronto, Ont. M6P 1A5
niaus įstaigoje. Darbas galėtų
nutylimi.
Z.
Siemaszko’s
(prie
Lietuvių
namų)
būti pradėtas balandžio pra
straipsnis
priklauso
prie
Priima pacientus pagal
džioje. Daugiau informacijų
retų išimčių. Apie vokiečiųteikia Rosemarie Chybik, Di
susitarimą
lenkų pasitarimus Vilniuje
rector, 7600 S. Country Line
Telefonas 532-7115
taip pat rašė vokiečių savait
Rd., Ste 2, Burr Ridge, IL 60521,
Susitarus priima pacientus
raštis “Die Zeit” 1994 m. rug
U.S.A. Tel. 708 789-9768, faksas
ir vakarais
pjūčio 5 d. laidoje. J.B.
708 789-9762. Inf.

Vargšuose mylėti Kristą...

AfA
LIUDA IKAMIENĖ
mirė Kaune, Lietuvoje.
Velionė buvo skautė, apdovanota Lietuvos skautų
sąjungos “Lelijos” ordinu; Lietuvos kunigaikštienės
Birutės sąjungos narė; nuo 1941 m. Kengyro politinė
kalinė. Nuo jauniausių dienų globojo ligonius ir vargšus,
o tremtyje pasidalindavo su silpnesniais paskutiniu
duonos kąsneliu.
Ji buvo tauraus, švelnaus, saulėto būdo ir kiekvie
nam tardavo paguodos ir nuoširdumo žodžius. Gyve
no Dievui, Tėvynei, šeimai ir artimui.
Jos sūnų Vytautą, sesutę Alytę, artimuosius ir
bičiulius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Jadvyga Rimšaitė

Toliausiai į pietus išsikišusi Pietų Amerikos žemyno dalis Horno ragas

Kanados įxzytciai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

rizeau paskelbtas Kvebeko ne
priklausomybės klausimas re
ferendumo dalyviams buvo ne
aiškus, sunkiai besupranta
mas. Šio svarbaus klausimo
dangstymas neaiškumais, at
rodo, nepatiko L. Bouchardui.
Jis norėjo,, kad referendume
dalyvaujantys
kvebekiečiai
galėtų aiškiai pasisakyti, ar
jie nori nepriklausomos Kve
beko valstybės, ar galbūt eko
nominiais ryšiais įjungtos Ka
nados federacijon.
Abu vadai dabar vieningai pa
reiškė, kad klausimas referen
dumo dalyviams bus pertvarky
tas, gavus visų Nepriklauso
mybės komisijų apklausos
duomenis bei jų pasiūlymus.
Pasak L. Bouchardo, antrasis
referendumas Kvebeko nepri
klausomybės klausimu yra la
bai svarbus kvebekiečiams. Jis
gali būti paskutinis. Antrą kar
tą referendumu atmetus ne
priklausomybę Kvebekui, bū
tų patvirtinta 1982 m. be Kve
beko pritarimo priimta Kana
dos konstitucija. Liktų tik Kve
beko reikalų gynyba federaci
nės Kanados rėmuose. Atrodo,
tokiais žodžiais L. Bouchardas siekia ankstesnio referen
dumo, bet jau pradedama kal
bėti, kad jis įvyks tik rudenį.
Rūpestį separatistų vadams
kelia Kvebeke atlikti viešo
sios apklausos duomenys. Dien

raštis “The Toronto Star” kovo
21 d. laidos vedamajame rašo,
kad iš dešimties kvebekiečių
šeši nepritaria Kvebeko ne
priklausomybei. Jie nori žino
ti, kaip separatistinė Kvebe
ko partija, laimėjusi nepri
klausomybę šiai provincijai,
kvebekiečiams užtikrins ga
rantuotą darbą, išsaugos jų
kultūrą, švietimą, prekybą
su Kanada ir kiek jiems teks
prisiimti jos skolos.
Nepriklausomybės apklau
sos komisija pensininkams
ir vyresnio amžiaus kvebekie
čiams pas juos užregistravo
didžiausią nepasitikėjimą. Esą
juos už nepriklausomybę la
biau gąsdina tokiu atveju Kve
beko laukianti skola. Jiems,
atrodo, kad jų gyvenimas nuo
Kanados atsiskyrusiame Kve
beke taptų nesibaigiančia ago
nija. Nepriklausomo Kvebeko
įsiskolinimas būtų panašus į
trečiojo pasaulio šalių sko
las. Taip dabar vadinamos
ekonomiškai neišsivysčiusios
valstybės. V.Kst.

u Atliekame
visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
s Prieinamos
kainos, aukšta kokybė.
TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS l LIETUVĄ $$$$
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 į Lietuvą
palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.

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

I REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai
veiklai įvairiose srityse.
Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).
Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kjtas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W.į
Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Dvasinės pagalbos centras
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Klaipėdoje įsteigtas centras dvasinės pagalbos reikalingiems jauniems
asmenims. Jį globoja Telšių vyskupas ANTANAS VAIČIUS,
vadovauja kanadietis RIČARDAS LIŠKAUSKAS
KUN. K. J. AMBRASAS

Su tokiais ir daugybe klau
simų Ričardas vėl išvažiuoja
į Austriją. Mokslai artėja prie
pabaigos. Bet kur dirbti? Kep
ti karveliai niekur neskraido.
Taigi nuo 1994 m. birželio 1 d.
vėl darbas restorane. Po mė
nesio skambina torontiškė
pusseserė: “Iš Lietuvos grį
žęs kun. E. Putrimas. Jis turi
sumanymų ir kai kurių Kana
dos lietuvių katalikų centro
pažadų . ..”
Šitaip užsimezgė artimesnė
pažintis su kun. Edžiu, kuris
kartu su Telšių vyskupu Anta
nu Vaičiumi ir Klaipėdos ku
nigais sumanęs įsteigti dvasi
nės pagalbos centrą jaunimui.
Visi Lietuvos miestai tokių
įstaigų stokoja, bet vienas
labiausiai reikalingiausių —
Klaipėda. Mat čia jau kiek me
tų skundžiamasi uostamiesčio
jaunimo dvasinio pasaulio
skurdumu, vieša ir paslėpta
krize.
Tačiau kiekviena graži min
tis susijusi su konkrečiais
praktiškais sunkumais: kiek
visa kainuos, kur tokia įstai
ga dėsis, kas joje ir kaip jinai
dirbs. Ričardui kliūva neleng
vas uždavinys: parengti sąma
tas ir surinkti įvairius kitus
duomenis. Vienas tokio užda
vinio neišpręsi. Reikia dau
gelio įstaigų paramos, pata-

Toronte, Prisikėlimo para
pijos klebonijoje, plačiais
žingsniais ir dažniausiai ma
lonia šypsena veide korido
riais į vieną nuošalesnį kam
barį dažnai nužingsniuoja
aukštokas, gerokai pažėlusia
barzda jaunuolis. “Kas jis
toks?” — dingteli mintis. Ir
štai mudu jau šnekučiuoja
mės ...
Piliuonos kaimo moterų kvartetas dainuoja partizanų dainas Vasario 16
“Esu gimęs 1962 m. liepos 5
iškilmėje
Nuotr. A. Garmutės
d. Kanados Hamiltone, bet kai
tėvai tais pačiais metais nu
sipirko Burlingtone namus, į
rimų. Kanados užsienio reika O kur dar buhalterija, spaus
šį miestą išsivežė ir mane”,
lų ministerija, Tarptautinis dinama literatūra, klientų ap
— dėsto savo mintis Ričardas
mokymo fondas, Baltijos pa tarnavimas, ypač jaunimo
Liškauskas.
galbos programa (External veiklos organizavimas, kuris
Pasirodo, šeimoje tėvai kal
Affairs Canada, Foundation pareikalaus išradingumo, kū
bėdavo su vaikais lietuviškai,
for International Training, rybiškumo, jėgų ir žinių, iš
o vyriausias Liškauskų sūnus
Baltic Initiatives Program) silavinimo ir didelės dvasinės
augo kartu su dviem jaunes
ir kt.
kultūros. Centre dirbantis as
niais broliais. Visus tris sū
Kartu su kun. Edžiu vasarą muo padės jauniems žmonėms
nus Liškauskai, patys būdami
daug valandų sėdėta prie sta tiek literatūra, tiek ir kon
tikintys lietuviai, vesdavosi
lo, daug raštų primarginta dėl krečiais patarimais, apmokys
šventadieniais į pamaldas,
organizacinių, finansinių, me savanorius, norinčius padėti
kelerius metus leido į kata
todinių ir kitų reikalų. Abu pagalbos reikalingiems nar
likų mokyklą.
organizatoriai išvyksta į Eu komanams, nesugyvenantiems
Vyriausio
sūnaus
Ričardo,
ropą
ir po kiek laiko susitin su žmonomis vyrams, alkoho
Piliuonos kaimo vidurinė mokykla ir Vasario 16-sios minėjimas salėje
Nuotr. A. Garmutės
pasirodo, būta ne pėsčio vai
ka Lietuvoje. Susipažįsta su likams, prislėgtiems nevil
kino: turėdamas 16 metų, jis
Klaipėdos miestu, susitinka ties. Šiame centre bus skai
nusprendžia dingti iš namų.
su Šv. Juozapo parapijos kle tomos paskaitos šeimoms, pa
Visiškai pamiršo pamaldas,
bonu ir naujosios šventovės augliams, organizuojami se
atsisakė vidurinės mokyklos.
statytoju kun. Algiu Baniuliu.
minarai, studijuojama psi
Atgyjantis tėviškės kaimas • Įsteigta vidurinė mokykla, įrengta koplyčia
Nusprendusiam
savarankiš
chologija. Kiekvienam norin
Kai
Ričardas
išvažiavo
iš
» Mokiniai su meile ir viltimi žvelgia į ateitį
kai gyventi reikia užsidirbti
čiam
bus patariama asmeniš
Klaipėdos, patalpos, kurios
duoną — restorane.
kai
ir
grupėmis, pagal pro
turėtų būti Tėvų jėzuitų gy
pastačius Kauno hidroelektri šė šviesą Lietuvai. Juolab tai
ANTANINA GARMUTĖ
Po kiek laiko, kai jau buvo
fesijas ir išsilavinimą.
venamame
name
(Smiltelės
27,
nę, slėnis buvo iš dalies apsem svarbu dabar, kai reikia kel sulaukęs 24 metų amžiaus, vis
Žinoma, pradžia nelengva.
Lygi asfalto juosta per Dub- tas, užpelkėjo, tapo negyvena ti nusivylusius dvasiškai su
5882 Klaipėda, tel. (261) 23454,
kas pasikeitė — staigus gyve
Sunku
rasti rėmėjų, vadovų,
ravos girią iš Kauno atbėga tie mu. Tuomet vanduo užliejo ke luošintus kaimo žmones. Di
22489), jau buvo kone baigtos
nimo lūžis. Dievas gailestin
lėšų. Kai kas jau padaryta
siog į senąjį Piliuonos kaimą. liasdešimt kaimų ir gyvenvie rektorius Rolandas Nėnius
įrengti
ir
miesto
savivaldy

gumo pirštu palietė jaunuolio
Savo vaikystės šalyje apima čių, tūkstančius hektarų der džiaugiasi savo mokytojų ak
bės patvirtinti šio centro įsta tiek Lietuvoje, tiek ir Kana
širdį — Ričardas vėlei grįžta
malonus jausmas. Gražūs šlai lingų laukų. Buvo iškelta per tyvumu šiame darbe:
tai, nutiesta telefono linija. doje: vienur sudaroma tary
į tikėjimą. Vėl prasideda pras
tai, vaizdingas slėnis ir isto 800 sodybų. (Nepriklausomy 
Steigiamą centrą globoja vys ba, kitur šeši panašių sričių
— Labai organizuota, nuo
rinių piliakalnių kepurės puo bės metais taip pat buvo nu širdžiai dirba mokytoja Danu minga, su religija susijusi
kupas A. Vaičius ir Šv. Juoza specialistai sudarė pataria
šia mylimą protėvių žemę. Ir matyta statyti hidroelektrinę tė Airini. Jos visur pilna. Ji - veikla: žinias ir ryšį su antpo Darbininko parapijos kle mąją valdybą. Nūnai reikalin
gamte diena po dienos stipri
žmonių darbai.
bonas kun. A. Baniulis. Šiame gas ne tik visos Klaipėdos
ir pakelti vandens lygį iki 8-9 buvusi Sibiro tremtinė, kilusi
Girdžiu, kaip Piliuonoje dai metrų. Sovietinė statyba HE nuo Pažėrų, Piliuonos viduri na uoliai lankomas maldos bū
naujame Klaipėdos rajone at miesto gyventojų, bet ir visos
nuoja. Šiemet. Vasario 16-ją! pakėlė vandens lygį 19 metrų). nėje dirba direktoriaus pava relis, ne viena konferencija,
sikels gyventi jaunos šeimos, vyskupijos, visos Lietuvos dė
Partizaniškų dainų melodijos Žemės ūkis panemunėse nu duoja mokymo reikalams. O ti dvasiniai susitelkimai, semi
atsiras daug jaunimo, todėl mesys ir užsienio lietuvių pa
virpa, banguoja kaip Nemuno kentėjo ilgame Nemuno ruože kybos mokytoja Genovaitė Gar- narai ir kitos šios srities auk
reikės vadovų, nes Ričardas galba. Dabar turėtų būti bend
lėjimo priemonės.
vandenys ir veržiasi aukštyn
RIČARDAS
LIŠKAUSKAS,
Liškauskas
tik apmokys vieti ras visų rūpestis padėti, kad
nuo Petrašiūnų iki Darsūniš švinskienė, turinti 46 metų pe
Tuo metu subrendo noras dvasinės pagalbos įstaigos vedėjas nį, kuris ateityje toliau pats toks centras greičiau atsisto
kaip tylus alsavimas piliakal
dagoginio
darbo
stažą,
yra
mū

kio, Kauno “jūra” pasiekė Birš
stoti į vieną iš geriausių Tė Klaipėdoje
Nuotr. K.J. Ambraso turės vadovauti šiam darbui. tų ant kojų.
nio, menančio kryžiuočių lai
toną. O pagaminamos elektros sų mokyklos geroji dvasia. Mo vų pranciškonų vadovaujamą
kus. Pagal vieną istorikų nuo energijos vos užtenka Petra kytoja važinėja iš Kauno auto
universitetą
Steubenvillėje.
monę, čia galėjo būti garsieji
šiūnų, t.y. vieno Kauno mies busu, pagal krikščioniškas tra “Jaučiau, kad Viešpats mane
Pilėnai. Archeologiniai tyri to rajono gamykloms. Tuome dicijas auklėja jaunimą.
šaukia tenai mokytis”. Pas
mai parodė, kad Piliuonos pi tinė Kauno HE akcija daugiau
-Apžiūrinėjome jaukias kla kutiniame kurie jis buvo pa
liakalnis yra iš dar senesnių
atitiko propagandinius sovie ses, sustojame prie mokinių
kviestas į Austriją, iš kur grį
laikų. Bet aš vis tiek džiau
tinės gigantomanijos tikslus, piešinių parodėlės, skirtos žęs, 1994 m. gavo psichologi
giuosi, kad mano tremties rea
negu atnešė realią naudą. Be Lietuvos nepriklausomybės at jos bakalauro laipsnį.
bilitacinėje pažymoje įrašyta
to, HE įrengimas virš Kauno statymo šventei. Direktorius
gimimo vieta - Pilėnų kaimas.
Neatsitiktinai
prasidėjo
miesto yra strategiškai pa sako:
Ir nesvarbu, kad nėra tokio
bičiulystė
su
Lietuva.
Iš Aus
—
Štai
čia
mūsų
mažieji
tu

vojingas: karinio konflikto
kaimo Lietuvoje, o raštininkas
trijos 1993 m. kartu su FIRE
ri
gyvąjį
kampelį,
rodo
bio

suklydo: kiekvienam lietuviui atveju tai būtų taikinys nr. 1, logijos kabinetą. Jame šilta, grupe Ričardas dalyvavo kon
Pilėnai skamba kaip tauraus kurį sunaikinus, 19 metrų aukš šviesu. Akvariumuose nardo
ferencijose Klaipėdoje, Vil
čio banga nušluotų visą Kau
pasididžiavimo varpas.
niuje ir Kaune. Daugybė susi
egzotiškos
žuvytės.
Širdyje gera ir klausantis ną, išskyrus Žaliakalnį ir Alek
tikimų, pažinčių ir pokalbių
— Susipažinkite su tikybos su įvairaus amžiaus ir profe
Laisvės kovotojų dainų. Ne- sotą.
kabinetu, - ne be pasididžia sijų žmonėmis. Kilo noras pa
sukomunistėjo Piliuona. Pra
Vidurinė mokykla
vimo
atveria jo duris direkto dėti Lietuvai. Tiktai kaip?
eitin nuslinko raudonosios ver
Maža gyvenvietė ant kalno.
rius. - Ne kiekviena mokykla Angliškai su lietuviais nesu
gijos metai, kai tamsią oku
Vienišos sodybos kūpso pagi
pacijos naktį buvo liepiama riuose ir prie šlaitų. Prie pat tokį turi. . .
sikalbėsi. O nei pinigų, nei
Iš tiesų, tik nuoširdus peda praktikos,
vadinti “aušra virš Nemuno”. kelio sutūpę nauji nameliai,
nei pakankamo
Prisimenu, kolaborantai net kuriuos pasistatė kai kurie iš gogų triūsas ir pasiaukojimas mokslo dar neturi — čia ba Piliuonos vidurinės mokyklos jaunesniųjų klasių mokinių choras dainuoja Vasario 16 iškilmėje Nuotr. A. Garmutės
yra didelis dvasinis ramstis ir kalauro neužtenka.
filmą tokiu pavadinimu su
keltų kaimų gyventojai.
stiprus moralinis užtaisas at
suko.
Pučiant šiltiems Atgimimo gaivinant lietuviškąją tautinę
Šiose apylinkėse kovojo par
mokyklą.
nežinau, kas būtų, jei ne mūsų
tizanai: šeši broliai Juodžiai, vėjams, prieš dvejus metus
Prisiminiau tą senąją pra rėmėjas Vytautas Monkelis du Pašventupio ąžuolai Mar- pradėjo veikti vidurinė Piliuo
džios mokyklą, kurioje mokiau mėsos perdirbimo įmonės “Sė
čiulioniai, Kazimieras Pyplys nos mokykla. Joje mokosi 164
si
- ją sudegino vokiečiai. mena” savininkas. Jo paties
mokiniai,
dirba
20
mokytojų.
- garsusis Mažytis (slapyvar
Frontas nušlavė ir slėnyje be trys vaikai pas mus mokosi.
— Kas galėjo pagalvoti: toks
dis), Pranukas Varkala, su ku
riuo mokėmės Piliuonos pra šviesos židinys gimtajame kai sipuikavusias darbščių arto Jautrus žmogus. Buvęs prie
jų sodybas. Paskui buvo kolek vartos kare Afganistane. Iš
džios mokykloje, legendinis va me!
tyvizacija. Sibiras. Mano tė liko gyvas. Turbūt jam ir Die
das Saulė ir daugelis kitų. Gy
Mokyklos direktorius Rolan vų sodybvietėje raudojo kerta vas padeda, kad taip rūpinasi
vą pažįstu tik Juozą Skaržins- das Nėnius, jaunas, energin
ką-Dramblį. Dabar jis - kryžių gas vyras, kilęs iš Zapyškio mi žydintys sodai. Virto jau ir kitais.
meistras, partizanų grupės “Ši apylinkės, Krušinskų kaimo, ni ąžuolai ir šimtametės lie
Gaivinanti popietė
pos. Okupantas stengėsi viską
las” dainorius.
aiškina:
Vaikai
neabejingi gėriui
sulyginti su žeme, o sieloje
ir
meilei.
Protėvių tradici
—
Buvo
palankus
momentas
—
palikti
dykumą.
Nepavyko!
Seniau Piliuonos kaimas pa
skirstytas į dvi dalis - apati- suiro kolūkis. Išsirūpinome Kaip paukštis feniksas prisi joms. Tėvynės istorijai. Todėl
naujus, erdvius Kultūros na kėlė gimtoji Piliuona. Nau ir Nepriklausomybės šventė
niąją, kur sodybos buvo išsi- mų pastatus. Mokinių - vieti jaip, laisvam gyvenimui.
Piliuonoje buvo paminėta įdo
dėsčiusios slėnyje ant Nemuno nių ir iš artimų kaimų - užteko.
miai: istorinį montažą, skai
Koplyčia
kranto, ir viršutiniąją - ant Susitelkė gerų, darbščių peda
tydami trumpus referatėlius,
kalno. Sovietizacijos metu iš gogų būrys. Aš atvykau dirbti
Tarsi atspėdamas mano min atliko patys mokiniai. Iš sa
liko tik kalninė Piliuona. Mat iš Kauno vaikų internato. tis, Rolandas Nėnius su šyp lės juos sekė rūpestingi tėve
Brendo idėja atidaryti vidu sena atrakina dar vienerias lių ir draugų žvilgsniai.
Tą popietę prisiminėme is
rinę mokyklą. Ją palaikė ir pa duris. Paaiškina:
Turner & Porter
torines
datas ir įvykius, kovas
dėjo įgyvendinti Kauno rajono
— Buvo nemaža patalpa.
laidotuvių namai
ir
aukas,
sudėtas ant Laisvės
švietimo skyrius.
Žmonės pageidavo. Ėmiausi
436 Roncesvalles Avė,
Inteligentija visą laiką ne-' iniciatyvos. Viršaitė Marija altoriaus. Kalbėjomės ir apie
Toronto 3, Ont.
Žiūrienė mielai pritarė. Ir .. . būtinumą tobulinti savyje žmo
įsirengėme mokykloje koply giškąsias dorybes. Ugdyti są
Tel. 416 533-7954
žinės ir sielos kultūrą. Mylė
čią! Lentutėmis iškalė ir al ti Tėvynę Lietuvą darbu ir
torių papuošė mokinių tėve mokslu. Statyti laisvą Lietuvą
I GROUP
liai. Atsivežame kunigą - vyks savomis rankomis.
Lufthansa has daily flights from Canada
Jei norite pirkti ar
ta pamaldos. Ir vietiniams gy
to
Frankfurt. And from there, convenient
Ilgai tądien nesinorėjo iš
parduoti namą pra
ventojams patogu - nereikia važiuoti iš Piliuonos. Daina
nonstop
connections to Vilnius, 7 times
šome kreiptis šiais te
bristi
per
purvyną
į
Margininper
^eek.
So if you cannot wait to get
vo vaikučiai. Jų gražūs, spin
lefonais: darbo - 905
kus ar Pakuonį...
there, check with Lufthansa, Europe’s
896-3333 (24 vai );
dintys veideliai dvelkė ramy
leading airline.Call your travel agent
namų 905-524-3899;
Energingasis
direktorius, be ir pasitikėjimu. Aplink buvo
or 1-800-563-5954 (in Toronto 368-4777).
FAX 905-848-5327.
daug
pažįstamų
ir
nepažįstamų
paprastas ir nuoširdus žmo
Adresas: 1528 Dundas St. West,
gus, priklauso Konservatorių veidų. Jaunos ir pagyvenusios
Mississauga, Ontario L5C 1E4.
partijai ir kandidatuoja į at bendraamžės moterys. Mintyse
Raimundas Pacevičius
stovus Kauno rajono savival spėliojau, kuri iš jų išaudė
dybėje.
Paklaustas, kokie kas man gražią tautinę juostą, pa
Skubiai parduodamas atskiras mū
dienybės
rūpesčiai labiausiai čią pirmąją gyvenime. AČIŪ!
rinis 3 miegamųjų namas. Yra dide
Gera pabūti tėviškėje. Prie
slegia širdį, atsako:
lis sklypas. Arti mokyklos, autobu
— Kad vaikai būtų sotūs! Al gėlėtų Nemuno vingių. Atsiger
so sustojimo (Third Line & QEW,
kanam - ne mokslas rūpi. Mai ti iš gaivios - dainų ir šir
Oakville). Prašoma kaina $164,900.
tiname. Sunkiai verčiamės. Aš džių šaltinio-versmės.

Prie Nemuno vingių gėlėtų

Many years have gone by. Friends
and relatives are expecting you.
Have they changed? Will you
recognize them? Anticipation.
Excitement. Welcome on Board.

We have 7 weekly flights to Lithuania

Lufthansa

4 psi. « Tėviškės žiburiai

•

nuolatinių mūsų šventovės lanky
tojų - filipiniečių choras. Po pa
maldų šventovės salėje buvo su
rengti pietūs, paruošti parapi
jos komiteto, talkinant lietuvių
ir kitų tautybių moterims, vado
vaujant B.Grabienei. Šios iškil
mės tvarkytojo E. Fedaro pakvies
tas, arkivyskupas sukalbėjo mal
dą ir savo trumpoje kalboje pra
nešė, kad sekmadienį, kovo 5 d.
visose arkivyskupijos šventovėse
bus meldžiamasi už Lietuvą ir bus
renkamos aukos Lietuvos tikintie
siems. Pasibaigus pietums, arki
vyskupas' atsisveikino apgailes
taudamas, kad dėl kitų įsipareigo
jimų negali ilgiau su mumis pa
bendrauti. Susirinkusieji (o jų bu
vo pilna salė) dar ilgai vaišinosi
ir dalinosi šios dienos įpūdžiais.
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© LAISVOJE TEVYNEJE
TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ
Vilniečius kovo 2-5 d.d. links
mino ir viliojo tradicinė Kaziu
ko mugė, susitelkusi net ketu
riose vietose: Pilies gatvėje,
Kalvarijų ir Gariūnų turgavie
tėse bei Fabijoniškių mikrora
jone prie neseniai atidaryto
privataus prekybinio centro
“Aule”. Ten šių mugę pirmą kar
tą surengė “Aulės” savininkas
Antanas Šakinis. Palapinėse
prie šios įmonės buvo prekiau
jama tik lietuvišku alumi, na
miniais kepsniais ir dešromis.
Verbas pardavinėjo čia susirin
kę meistrai iš Čekoniškių. Kal
varijų turgavietėje buvo įsi
tvirtinę maisto gaminių spe
kuliantai. Spaudoje nusiskun
džiama, kad šiemetinėje Kaziu
ko mugėje buvo nemeniškų ir
neskoningų dirbinių, bet trūko
Kaziuko mugės meistrų kūrinių
prieinamomis kainomis. Nedi
delė pintinė kainavo 50 litų,
o menkiausias papuošalas mo
terims — 20-30 litų. Pramogi
nių renginių daugiausia buvo
Vilniaus senamiestyje, kur mu
zika, dainomis ir visokiais pokš
tais pinigų bandė užsidirbti stu
dentai bei kiti jaunuoliai. Vil
niaus verbos pasiekė net Kėdai
nius. Šio miesto centrinės bi
bliotekos meno ir muzikos skai
tykloje Vilniaus krašto verbų
galima įsigyti iki Velykų veik
siančioje parodoje.
KRISTAUS KANČIOS KELIAS
Šiaulių miesto kultūros dar
buotojai planuoja Lietuvą iš
garsinusį Kryžių kalną apsupti
Kristaus kančios kelio stotimis.
Šiam sumanymui jau pritarė
Lietuvos kultūros fondo vado
vas Jurgis Dvarionas, dalyva
vęs kultūrininkų susirinkime.
Jis žadėjo sutelkti tautodai
lininkus ir parūpinti ąžuolų
Kristaus kančios kelio stotims
sukurti. Šv. Petro ir Povilo
šventovės klebonas mons. Kleo
pas Jakaitis priminė susirin
kimo dalyviams, kad anksčiau
tokias stotis turėjo ir senasis
Kryžių kalnas. Pasak jo, Kris
taus kančios kelio stotys ap
link Kryžių kalną dar labiau
sustiprintų jo dvasinę vertę.
Architektas Algimantas Čer
niauskas pasiūlė paskelbti kon
kursą Kristaus kančios kelio
stotims sukurti. Joms betgi ne
pritarė architektė A. Nistelienė, nuogąstaudama, kad padi
dėjusi maldininkų minia gali
padaryti žalos ir pačiam Kry
žių kalnui.

MODERNI ŠVENTOVĖ UTENOJE
Utenoje statoma modernaus
stiliaus Dievo Apvaizdos šven
tovė. Ji primins piramidę, o jos
langas netoli viršūnės — turbūt
Dievo Apvaizdos akį. Šventovės
statybai reikės penkiolikos mi
lijonų litų. Klebonas kun. S.
Sudentas lėšas tikisi surinkti
aukomis. Naujove tenka laikyti
naujos šventovės statybai su
rengtą labdaros koncertą Vil
niuje, Lietuvos filharmonijos
salėje. Programą atliko Lietu
vos operos solistai N. Ambra
zaitytė, E. Kaniava, V. Norei
ka, V. Prudnikovas, A. Stonytė
ir eilėraščius skaičiusi akto
rė B. Abramavičiūtė. Utena da
bar jau yra išaugusi į 20.000
gyventojų turintį miestą. Jo ir
apylinkių gyventojai į pamal

das renkasi senojoje šventovė
je ir laikinai šventove tampan
čioje klebonijoje. Pastarojoje
taipgi rengiami jaunųjų gies
mininkų konkursai, žymiųjų
Lietuvos operos solistų kon
certai.

ZARASIŠKIŲ SĄSKRYDIS
Zarasų mieste tarp Zaraso,
Zarasaičio ir Griežtos ežerų š.
m. gegužės viduryje rengiamas
antrasis zarasiškių sąskrydis,
šįkart pavadintas pasaulio za
rasiškių sueiga. Jautriais žo
džiais viso pasaulio zarasiškius kviečia Zarasų švietimo
ir kultūros skyriaus vedėjo pa
vaduotoja Gražina Ragauskaitė,
“Gimtajame krašte” rašanti:
“Jeigu norite pabūti drauge,
aplankyti senelių ir tėvų vai
kystės vietas, pabėgioti jų min
tais takeliais, pajusti Lietuvos
padangės glamones, paglostyti
tėviškės beržų skaras, atsigerti
Lietuvos žemės šaltinių van
dens, atsiliepkite. Kur jūs, ką
veikiate, kaip gyvenate ir kuo
gyvi ten, už jūrų mėlynų, už van
denynų? Suraskim vieni kitus,
kad ši mūsų sueiga įgautų tikrą
ją prasmę. Aš kreipiuosi į visus,
kurie gali pranešti kitose vals
tybėse gyvenantiems zarasiškiams, kad jie atsilieptų . ..”
Pasaulio zarasiškių balso lau
kia Gražina Ragauskaitė, Auš
ros 5-2, Zarasai 4780. Tel. 52314, 51-230.

LIETUVOS ŽYDŲ DOKUMENTAI
“Lietuvos aidas” kovo 3 d. pa
skelbė “Laisvosios Europos ra
dijo” atstovo Algirdo Landsber
gio pranešimą “Lietuvos žydų
dokumentų siunta Niujorke”. Iš
jo sužinome, kad žydų tyrimo
centras YIVO Niujorko Manhatane vasario 23 d. priėmė iš Vil
niaus gautą Lietuvos žydų doku
mentų siuntą. Mat žydų YIVO
centrą 1925 m. buvo nutarta
įsteigti Vilniuje, kuris buvo
laikomas dvasine bei kultūrine
Europos žydų širdimi. Iki II D.
karo Vilniaus YIVO centre buvo
sukaupti žydų archyvai su dide
le biblioteka. Po karo YIVO
centras buvo perkeltas Niujorkan. Ten buvo nusiųsta ir da
lis archyvo, jau nacių išsigaben
to Vokietijon. Sovietų pareigū
nai, 1'949 m. uždarę Vilniaus
žydų muziejų, lietuviams įsakė
sunaikinti YIVO centro rinki
nius. Juos betgi išgelbėjo Kny
gų rūmų direktorius Antanas
Ulpis, su savo talkininkais rin
kinius paslėpęs nuo sovietų.
Dabar ta archyvinė medžiaga
dalimis siunčiama žydų YIVO
centrui Niujorke atnaujinimui
ir mikrofilmavimui. Taip nori
ma atstatyti YIVO centro rinki
nius. Kopijos yra grąžinamos
Lietuvos archyvams. Tad šios
siuntos
sutikime
Niujorke,
YIVO centro būstinėje, daly
vavo Lietuvos ambasadorius
Vašingtone dr. Alfonsas Eidin
tas, sekr. Vytautas Žalys ir
Lietuvos archyvų direktorius
Alfonsas Piliponis. Žydų YIVO
centrui atstovavo pirm. Brucas
Šlovinąs ir tyrimo vadovas Ala
nas Nadleris. A. Piliponiui bu
vo įteikti Lietuvą liečiančių
YIVO centro istorinių doku
mentų mikrofilmai. Šį pradėtą
bendradarbiavimą Izraelio par
lamento nariams priminė jame
kovo 1 d. kalbėjęs Lietuvos
prez. Algirdas Brazauskas. V. Kst.

Su svečiais iš Lietuvos - Tėvynės sąjungos veikėjai. Kairiniame krašte poetas KORNELIJUS PLATELIS, dešiniajame - seimo narys dr. ALFONSAS
VAIŠNORAS. Viduryje - Tėvynės sąjungos Hamiltono grupės veikėjai
ANTANAS LIAUKUS ir LIUCIUS ULBINAS

Hamilton, Ontario
STASYS IR SOFIJA RAKŠČIAI
aukojo Kanados lietuvių fondui
$120. Jų pageidavimu ši suma paskirtyta šitaip: po $30 a.a. Zuzanos
Boguslauskienės, a.a. Genovaitės
Vindašienės, a.a. Vytauto Lumbio
ir a.a. Igno Varno atminimui.
A.a. ZENONO GASIŪNO atmini
mui Kanados lietuvių fondui au
kojo $20 - J.G. Krištolaičiai; $10 A. Mačiulaitienė.
Kanados lietuvių fondas dėkoja
už aukas. KLF

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

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS
SUSIKAUPIMAS
Sault Ste. Marie apylinkės 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 Stašfcus,
pradžia - 2 vai. po pietų.

Sault Ste. Marie, Ont.
MIŠIAS UŽ A.a. JONĄ MEŠKĮ at
našaus kun. J. David Blessed Sac
rament šventovėje balandžio 21
d., penktadienį, 7 v.v. Mišias už
prašė KLB Sault Ste. Marie apy
linkės valdyba velionies 4 metų
mirties metinėms. Velionis prisi
menamas kaip buvęs geras lietu
vis patriotas.
KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS valdyba atsiuntė pa-.,
žymėjimus paaiškindama, kad visi
krašto bendruomenės nariai-lietuviai, gimę šiame krašte, atvy
kę, gyvenantys Kanadoje ir susi
mokėję nario-solidarumo mokestį,
atleidžiami nuo konsulinio lie
tuviškų vizų mokesčio. Apylinkės
pirmininkui išdavus ir pasirašius
pažymėjimą, kuriuos paruošė Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
rija ir su asmens pasu pasiuntus
jį Lietuvos gen. konsului, bus iš
duodama viza nemokamai. Mūsų
apylinkėje kreiptis į pirminin
ką Vytautą Vainutį, kuris tą po
tvarkį plačiau paaiškins ir pagel-

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

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026
154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

bės Ontario šiaurėje gyvenan
tiems tautiečiams.
KLB SAULT STE. MARIE APY
LINKĖS VALDYBA pasiuntė $300
solidarumo mokesčio.
PAŠTO PROBLEMOS vėl prasi
dėjo. Teko laukti “Tėviškės žibu
rių” pora savaičių. Pasiteiravus
pašte paaiškino, kad laikraščiai
užkliūva tarp Toronto ir Sudburio. Patarė apie tai pranešti ad
ministracijai. Bet po to laikraš
čio gavimas pasitaisė.
KLB apylinkės valdyba

Winnipeg, Manitoba
WINNIPEG© ARKIVYSKUPO,
Leonard James Wall, oficialus
mūsų Šv. Kazimiero parapijos ap
lankymas ir sutvirtinimo sakra
mento suteikimas 14-ai jaunuolių,
kovo 4 d. sutapo su mūsų šventovės
ir Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero
švente. Prieš pamaldas, arkivysku
pui patikrinus parapijos knygas,
T. Timmermanienė klebonijoje
surengė jam ir svečiams priėmi
mą. Prasidėjus pamaldoms, iškil
mingai įėjusį į šventovę arkivys
kupą pasveikino parapijos klebo
nas. Prel. J. Bertašius, koncelebruojant kitiems dvasiškiams, at
našavo Mišias. Savo pamoksle ar
kivyskupas kreipėsi į jaunimą,
nurodydamas jų įsipareigojimą
Katalikų Bendrijai ir tikėjimui.
Pamaldų metu įspūdingai giedojo

Edmonton, Alberta
IŠKILMINGAI PAMINĖTA Lie
tuvos nepriklausomybės, tautos
laisvės šventė. Vasario 19 d. su
sirinko šimtinė tautiečių bei sve
čių. Apie šios dienos svarbą ir
Lietuvos laisvės kovas paskaitą
skaitė M. Garbenčiūtė. Buvo ro
domos vaizdajuostės iš Lietuvo
je vykusios dainų šventės. Vai
šių metu džiaugėmės dainų šven
tės šokėjais, ir patys bandėme
sušokti suktinėlį.
KAZIMIERA ARMONIENĖ, JO
NAS GARBENČIUS, atšventė 93
m. sukaktis. Kazimiera Kirdeikienė a.a. savanorio Kirdeikio
žmona šventė 89 m. sukaktį. Svei
kindami linkėjome sveikatos ir
Dievo palaimos. D.E.

Detroit, Michigan
DR. VALDAS ADAMKUS, JAV
EPĄ 5-tojo rajono administrato
rius, kovo 8 d. Detroito un-to kon
ferencijų centre, atidarė Detroi
to inžinierių dr-jos susirinkimą,
kuriame dalyvavo apie 1000 asme
nų. Jis kalbėjo apie valdžios agen
tūrų, pramonės, miestų bei žmo
nių bendradarbiavimo reikalin
gumą, sprendžiant sunkias gamto
saugos problemas. Tai buvo nauja
mintis, bandanti keisti nuolati
nes kovas tarp valdžios ir pramo
nės bei pavienių žmonių. Dr. V.
Adamkus jau 20 metų kai vadovau
ja rajonui gamtosaugos srityje,
ir šiuo metu yra laikomas pirmau
jančiu šios srities specialistu.
S. Šimoliūnas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose A j jr A
X zVL/JhkzV

LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro,
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.50%
Asmenines nuo........... 13.25%
santaupas........ .................3.00%
nekiln. turto 1 m............. 9.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
.............................
2.50%
INDĖLIAI:
Nemokami čekių ir sąskaitų
90 dienų indėlius........... 6.75%
apmokėjimai. Nemokama
180 dienų indėlius .......... 7.25%
narių gyvybės drauda
1 m. term.indėlius ........... 7.75%
pagal santaupų dydį
2 m. term.indėlius ......... 8.00%
3 m. term.indėlius ......... 8.00%
iki $2.000 ir asmeninių
4 m. term.indėlius ........... 8.00%
paskolų drauda iki
5 m. term.indėlius ........... 8.25%
$25.000. Be to, narių
RRSP irRRIF
santaupos apdraustos
(Variable) .......................... 3.50%
1 m.ind................................ 7.75%
TALKOS atsargos kapitalu
2 m.ind.............................. 8.00%
per 2 mil. dol. ir Kanados
3 m.ind.............................. 8.00%
valdžios iki $60,000
4 m.ind................................ 8.00%
sumos draudimu.
5 m.ind.............................. 8.25%
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

©• LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės
Vasario šešioliktosios minė
jimą Denverio lietuviams va
sario 12 d. vakarą surengė JAV
LB Kolorado apylinkės valdyba,
kai dar nebuvo pasibaigusi ke
lias dienas siautusi pūga. Mi
nėjime buvo pranešta, kad nau
jąją valdybą yra sudarę pirm.
Arvydas Jarašius, sekr. Darius
Daubaras, ižd. Juozas Kalėda,
Petras Kazlas, Algis Liepas ir
Aleksas Špokas — vicepirmi
ninkai įvairiems reikalams.
Vasario 16 minėjime pagrindi
nį žodį tarė inž. Vytautas Šliū
pas, svečias iš San Francisco.
Jame taipgi dalyvavo Lionės
Kazlauskienės
vadovaujama
vietinė tautinių šokių grupė
“Rūta”.
Denverio
lietuviai
džiaugiasi šiais mokslo me
tais veikiančia Kolorado lie
tuviška
mokyklėle,
turinčia
vaikų darželį ir lietuvių kal
bos pamokas suaugusiems. Vai
kų darželiui vadovauja dr. Ro
ma Milušauskienė, lietuvių kal
bą dėsto Darius Daubaras.
Svarstoma galimybė Denveryje
įsigyti Kolorado lietuvių na
mus. Pasitarimus šiuo klausi
mu tvarko advokatas Algis Lie
pas — LB Kolorado valdybos
apylinkės vicepirmininkas.

Australija
Džylongo (Geelong) lietuvių
sąjungos klubo sidabrinė sukak
tis prisiminta 1994 m. spalio 23
d. Lietuvių namuose įvykusiame
narių susirinkime. Sukaktuvi
nės sąjungos veiklą aptarė val
dybos pirm. J. Gailius, susirin
kimo dalyviams atsistojimu ir
susikaupimo minute pagerbus
mirusius narius. Finansinę dvidešimtpenkmečio apyskaitą pa
darė ižd. V. Mačiulis. Sekan
čiai kadencijai palikta ta pati
valdyba: pirm. J. Gailius, vicepirm. J. Medelis, vicepirminin
kė moterų reikalams I. Gailiuvienė, sekr. Birutė GailiutėLiebich ir ižd. V. Mačiulis. Valdybon išrinkti tik du ją papil
dantys nauji nariai — V. Paške
vičius ir V. Čerakavičius.

Britanija
Lietuvių moterų draugija Nottinghame išsirinko naują val
dybą. Moterims ten dabar va
dovauja pirm. F. Damaševičienė, sekr. T. Gudliauskienė, ižd.
B. Drulienė ir draugijos reika
lų vedėja A. Važgauskienė.
DBLS Mančesterio skyriaus
visuotinis narių susirinkimas
vasario 25 d. buvo sušauktas
Mančesterio klube 1994 m. veik
los apžvalgą padarė valdybos
pirm. A. Podvoiskis, finansinę
apyskaitą — ižd. J. Šablevičius.
Diskusijose buvo paliestas ke
turių DBLS skyrių sujungimas į
vieną Mančesterio skyrių, ku
ris yra didžiausias, bet turi tik
40 narių. Mančesterio ribose
yra Bolton, Leigh, Rochdale
vietovės turėjusios atskirus
DBLS skyrius, dėl mažo narių
skaičiaus sustabdžiusius savo
veiklą. Jų įjungimas į didesnį
bei veiklesnį DBLS Mančeste-

rio skyrių ne tik padidintų jo
narių skaičių, bet ir atgaivin
tų bendrą visų veiklą. Susi
jungimui pritarė ir susirinkiman iš Londono atvažiavęs
DBLS centro valdybos sekr.
V. O’Brien. Susirinkimo da
lyviams prašant, dar vienai ka
dencijai
pasiliko
ligšiolinė
DBLS Mančesterio skyriaus
valdyba — pirm. A. Podvoiskis,
sekr. S. Lauruvėnas, ižd. J.
Šablevičius. Pasiliko ir revi
zijos komisija: pirm. V. Pau
lauskas ir narys H. Pargauskas.

Vokietija
Didžiausiu 1994 m. renginiu
Vasario šešioliktosios gimna
zijoje vėl tapo tradicinė Kalėdų
eglutė gruodžio 16 d., kai moks
leiviai jau buvo pasiruošę išsi
skirstyti Kalėdų atostogoms. Ši
šventė, įvykusi Romuvos pilyje,
susilaukė beveik 200 dalyvių, jon
įjungus ne tik moksleivius ir
mokytojus, bet ir kitus gimna
zijos darbuotojus bei dalį moks
leivių tėvų. Kūčios buvo pradė
tos muzikine programa, paruoš
ta muzikos mokytojo Arvydo
Paltino. Grojo jaunesniųjų ir
vyresniųjų moksleivių orkest
rėliai, atskiri instrumentalis
tai, Vasario šešioliktosios gim
nazijos
auklėtinis
Vytautas
Lemkė, muzikos studentas, at
likęs rimtą koncertinę progra
mą pianinu. Kūčių vakarienei
visi susirinko pilies salėje.
Skambant kalėdinei muzikai ir
penkių vyresniųjų moksleivių
deklamuojamai eilėraščių py
nei, buvo uždegtos Kalėdų eg
lutės žvakutės. Kūčių dalyvius
pasveikino katalikų kapelionas
kun. Gediminas Tamošiūnas,
perskaitęs ganytojišką išeivi
jos vysk. Pauliaus Baltakio,
OFM, laišką. Visiems sugiedo
jus giesmę “Tyli naktis”, mal
dą sukalbėjo evangelikų liute
ronų kun. Tamara Šmitienė, ku
ri taipgi yra Vasario šešiolik
tosios gimnazijos auklėtinė.
Gimnazijos direktorius And
rius Šmitas priminė 1994 m. mi
rusius du Vasario šešiolikto
sios gimnazijos mokytojus —
R. Staufenbergerį ir ev. kun.
Fr. Skėrį. Pastarasis buvo ne
tik mokytojas, bet ir evangeli
kų liuteronų moksleivių kape
lionas, nepavargstantis Kalė
dų eglučių programų organiza
torius. Šiuo renginiu 'jis vo
kiečių spaudoje garsino sovie
tinę vergiją kenčiančią ir lais
vės laukiančią Lietuvą. Pakirs
tas sunkios vėžio ligos, jis
mirė spalio 18 d., nesulaukęs
1994 m. Kalėdų šventės ir kalė
dinės eglutės. Kūčių vakarienė,
trukusi tik 15 minučių, buvo
pradėta kalėdaičių laužymu.
Skubėjo ir Kalėdų senelis, at
vykęs su dovanomis. Mat dalis
moksleivių jau 9 vai. vakaro iš
siskirstė, pasiruošę kelionei
pas tėvus. Nemažas jų skaičius
planavo aplankyti Lietuvą ir
ten Kalėdas sutikti pas gimines.

offord
feįjMFĮrEALTY ltd.
Member Broker, 38 Hurontario St.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar
tik del informacijos apie
namus, vasarnamius
ūkius, žemes Wasagos.
Stayneno ir Collingwoodo apylinkėse kreipki -

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

ei
g
o
jį||

\

S

Dievus teiKiu mums menę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda”

8 Lougheed’s Limited

| šeima ir tarnautojai

pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 429-2121 ar
(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje

Telefonas (416) 604-2538

KAIRYS BALTIC EXPEDITING,

inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.

WKZSW WT/W()

J|r

Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą.
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
* Skambinkite dėl mūsų
kubinių dėžių

Mūsų atstovė Montrealyje
Jessie Leluch priima siuntinius į Lietuvą

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

2306A Rosemond Blvd., Montreal
dėl sąlygų skambinkite Tel.: (514) 272-8050
Garantuojame greitą, pigų ir patikimą
SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

M
O

Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda
arba

$6,95 plius $10 pristatymas

1 kg

$1.15 plius $10 pristatymas

r_

Persiuntimas lėktuvu:

S

1 kg_______

$3.49 plius $10 pristatymas

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Galime siuntinius paimti iš
jūsų namų

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East
HAMILTON, Ontario
Telefonas: 528-6303

195 King Street West
DUNDAS, Ontario
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai
ir koplyčia

Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai .................................
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai..................
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai.........
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ....................
Fort Erie Danguolė ir Don French........................................

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

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

Gretoms retėjant..

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte iš savo
1994 metų santaupų paskyrė lietuvių švietimui bei organizacijų
veiklai ir Lietuvos ūkininkų paramai 53,300 dolerių. Kviečia visus
tautiečius laikyti santaupas savo kooperatyve

A. a. Mykolas Šakalinis ir Mamertas Duliūnas
LEONAS BALTUŠIS

Nors Torontą palikau 1951 m.,
Iždininko pranešimą per
bet pažįstamų dar turiu ir pirmu
skaitė A. Bušinskas, pažymė
čiausiai peržiūriu paskutinį “TŽ”
Prisikėlimo parapijos kre damas, kad balansas per me
puslapį. Gavęs š. m. “TŽ” 3 nr. pa
dito kooperatyvo metinis na tus paaugo 1.5 mil. dol. ir pa
stebėjau, kad mirė 91 m. amžiaus
rių susirinkimas įvyko kovo siekė beveik 58 milijonus dol.
sulaukęs Mykolas Šakalinis. Taigi
Šis paaugimas yra didesnis
12 d. Prisikėlimo par. salėje.
jau antras iš pažįstamų per pasku
tinius 3 mėnesius.
Atsilankė 309 nariai, išklausė negu visų Ontario kredito ko
valdybos narių pranešimus, operatyvų paaugimo vidurkis.
1944 m. rugpjūčio pradžioje
išrinko valdybos narius ir pa Metų gale iš likusio pelno dar
per Sudargą, Tilžę, Karaliaučių
išmokėta papildomų palūka
sivaišino.
aš su tėveliais atsiradome Vieno
Tai jau XXXII metinis susi nų 3% nuo prirašytų palūka
je. Išgyvenau ten apie 3 savaites,
rinkimas. Valdybos pirminin nų ir skolininkams grąžinta
tėveliai šiek tiek ilgiau. Neturint
kas dr. S. Čepas, kuris koope 3% nuo sumokėtų nuošimčių.
darbo, maišytis po miestą buvo
ratyvui vadovauja nuo pat įsi- Sumokėjus valdžiai mokes
gana pavojinga, nes Gestapo labai
steigimo, pradėjo susirinki čius, dar liko $104,000 gryno
dažnai tikrindavo dokumentus, o
mų, perskaitydamas 1994 m. pelno, kuris buvo pervestas į Venezuelos lietuvių bendruomenės veikėjos, dalyvavusios Vasario 16 pamaldose nunciatūroje. Iš kairės: ANITA be dokumentų — tiesiai į koncen
mirusių narių pavardes — 34. rezervų kapitalą. Iždininkas BELAUSKAITĖ-LAMMERSDORF, ONA NELSAITE-MARQUES, UNDA DAMBRAVIENĖ
tracijos stovyklą.
Rugpjūčio 31 d. vakare, tėve
Už mirusius kun. A. Simana perskaitė visas organizacijas
lio palydėtas, greituoju kariniu
ir institucijas, kurios buvo
vičius, OFM, sukalbėjo maldų.
traukiniu per Berlyną atvykau į
Savo pranešime pirminin sušelptos.
didžiausią Vokietijos jūrininkų
Paskolų komisijos praneši
kas pasidžiaugė praėjusių me
Lietuvos
savanoris
a.a.
pik.
Vincas
Jasulaitis
ir
jo.sūnus
dr.
inž.
Vytautas
dabartinis
Vilniaus
meras
apmokymo stovyklą Waren-Muetų rezultatais, nors viso kraš mą perskaitė A. Kuolas. Pa
ritz. Tai nedidelis Mecklenburskirtos
122
asmeninės
pasko

to mastu 1994 m. buvo gana ne
EDM. ARBAS-ARBAČIAUSKAS Dalyvavo to fronto sudėtin
go provincijos miestelis, apie
pastovūs. Finansinėse Kana los — $1,140,000 ir 64 nekil
goje operacijoje, sunaikinu
90 km į šiaurę nuo Berlyno. Apie
Žymusis Lietuvos savanoris sią priešo šaudmenų sandėlį.
dos institucijose palūkanos nojamo turto paskolos —
6
km nuo miestelio buvo ir ši di
a.a. Vincas Jasulaitis gimė Už tai buvo apdovanotas Vy
krito ir kilo, taigi ir mūsų $6,400,000.
džiulė stovykla su 4000 vyrų. Ji
1898
m.
rugsėjo
24
d.
Vilkaviš

Revizijos komisijos proto
kooperatyvas turėjo prie viso
čio kryžiumi.
vadinosi “9-te Marine Ersatz Abkolą perskaitė V. Valiulis, kio apskr., Majoriškių km. Mo
to prisitaikyti.
teilung”. Čia buvo apmokomi jūri
Pik.
V.
Jasulaitis
dirbo
lek

ninkai, jūrų pėstininkai ir, be to,
Prisikėlimo par. kredito ko pažymėdamas, kad visos ope kėsi “Žiburio” gimnazijoje. Po toriumi karo mokykloje ir ar
savotiška poilsio stovykla tiems,
atliktos tvarkingai kalėdinių atostogų 1919 m. — tilerijos inspektoriumi gene
operatyvo nariai visada gau racijos
kunigo, mokyklos inspekto
kurie laukė naujų paskyrimų, nes
davo aukštesnes palūnkanas ir jokių nesklandumų nebuvo
raliniame
štabe.
1934
m.
pa

trūko laivų. Mūšis Atlanto vande
riaus Šmulkščio ir buvusio
pastebėta.
už savo santaupas ir mokėjo
skirtas II artilerijos pulko
nyne vokiečių jau buvo pralaimė
mokytojo,
tapusio
karininku
Į
valdomuosius
organus
mažesnius nuošimčius už pa
tas.
VMM.
_
Žaškevičiaus audringos kal vadu Kėdainiuose. Bendra
naujų
kandidatų
niekas
nepa

skolas nei kitur. Iš metų ga
darbiavo
žurnale
“
Mūsų
žiny

Atsiradau aš ten rugsėjo 1 d.
le likusio pelno buvo padidin siūlė ir buvo perrinkti tie pa bos, supažindinančios moks nas”. Paruošė veikalą “Ver
Kariškas autobusas atvežė iš
ti rezervai, kurie šiuo metu tys nariai, kurių kadencija leivius su atsikuriančios Lie dene kautynės”.
tuvos pavojinga padėtimi, pa
miestelio tiesiai į vyr. sargybos
yra daug didesni, nei reika baigėsi. Valdybon perrinkti —
Pik. V. Jasulaitis buvo ko
būstinę. Prisistačiau budinčiam.
darė
didelį
įspūdį:
bolševikai
V.
Bireta
ir
E.
Girdauskas,
pa

lauja valdžios potvarkiai. Me
Jis, peržiūrėjęs dokumentus, pa
užplūsta Lietuvą, ir kiekvieno mandiruojamas ekspertu, užtų gale rezervų suma pasiekė skolų komisijon — A. Kuolas ir
perkant Lietuvos kariuome
sakė, kad esu skiriamas į I kuo
revizijos komisijon — V. Va lietuvio pareiga jos laisvę nės artilerijos ginkluotę. Už
4,6 mil. dol.
pos 4-tą būrį. Su priskirtu vokie
ginti.
liulis.
nuopelnus Lietuvai, be Vyčio
tuku palydovu per 10 minučių at
“
Savanorių
žygiuose
”
vėliau
Paremtos lietuviškos
Susirinkimas, užtrukęs tik 1
kryžiaus ordino, dar buvo ap
siradome prie tos kuopos. Čia bu
organizacijos
vai., baigėsi loterija, kurioje Pranas Povilaitis rašė, kad dovanotas Vytauto Didžiojo ir
vau perduotas barako vyresnia
dvi
paskutiniosios
“
Žiburio
”
jam.
Įvairioms lietuviškoms or- 14 laimingųjų dalyvių laimėjo gimnazijos klasės užsidarė, DLK Gedimino ordinais, Lie
pinigines
dovanas,
ir
vaišė

Tai buvo aukšto ūgio ir gana
tuvos
kariuomenės
kūrėjo-saganizacijoms paskirta ir išda
nes nebeliko mokinių: sava
mis.
stambus vyras. Kaip vėliau suži
vanorio
ir
Nepriklausomybės
linta $53,300. Pusę tos sumos
noriais išėjo kone visa ašnojau, 41 metų amžiaus. Peržiūrė
Remti savo kooperatyvą
— $26,400 sudarė 5 traktoriai,
tuntoji klasė: Bačkus, En- medaliais, Švedijos Kardų or
jęs mano dokumentus, prisistatė
dinu
ir
Latvijos
nepriklauso

kurie buvo nupirkti buvu
1. Taupytojai gauna dides dziulaitis,
esąs Mykolas Šakalinis. Kilęs iš
Gurevičius,
Jasiems Lietuvos partizanams nes palūkanas už savo santau sulaitis,
Vilniaus miesto meras dr.inž. Telšių, profesija — dramos akto
Matulevičius,
Po- mybės medaliu.
1940 m. Raudonajai armijai VYTAUTAS JASULAITIS savo rius. Visame būry tik mes du lie
ir tremtiniams. Kandidatus pas ir skolininkai moka ma vilaitis,
Raibkis,
Starkus.
užėmus Lietuvą, Lietuvos ka darbo kabinete
šioms dovanoms parinko Lie žesnius nuošimčius.
tuviai. Visi kiti — visokio plau
Taip pat daugumas išėjo ir iš
tuvos politinių kalinių, par
2. Pelnas tenka lietuviškoms septintosios klasės: Barkaus riuomenė buvo performuoja mės pasidžiaugti Lietuvos ko “volksdeutsche” iš Jugoslavi
jos, Rumunijos, Vengrijos.
tizanų bei tremtinių komite organizacijoms ir instituci kas, Gražulis, du Riaubos, Žu ma į “liaudies kariuomenę”.
laisvės atgavimu 1990 m. Pa
Kitą dieną atvyko dar vienas
Pik.
V.
Jasulaitis
skiriamas
tas. Yra gauti padėkos laiškai.
joms. O kiek jas parėmė kana- kauskas ir kiti. Nemažai išėjo
III artilerijos pulko vadu laidotas Kaune, Eigulių kapi jaunas lietuvis. Taigi dabar bu
Kiti $27,000 buvo išdalinti diški bankai? Verta pagalvoti ir iš žemesnių klasių, kurių
vome trys. Nuotaika buvo gana
Kaune. Perorganizuojant “liau nėse.
įvairioms lietuviškoms orga tiems, kurie laiko savo san tik amžius buvo tinkamas.
Minėta laisve galėjo pasi prislėgta, nes tie visi “volksdies
kariuomenę
”
į
29-tą
teri

nizacijoms bei institucijoms. taupas kanadiškuose bankuo
Be abejonės, nemažai ir
kalbėdavosi ne vokištorinį korpusą, pik. V. Jasu džiaugti velionies sūnus-dr. deutsche'
Didžiausia suma buvo skirta se.
skeptikų buvo, kurie, netikėjp
kai, bet savomis kalbomis ir
inž.
Vytautas
Jasulaitis,
da

laitis’ buvo pakirtas 184-tos
Maironio • šeštadieninei mo
3. Garantuotas santaupų
draugiškumu nepasižymėjo. M.
Lietuvos prisikėlimu. Kiti net
divizijos artilerijos štabo vir bartinis Vilniaus burmist- Šakalinis mums abiems tapo lyg
kyklai Toronte — $3,500. Tai saugumas. Rezervai siekia laukė raudonųjų iš Rytų, jau
ras-meras.
Jis
buvo
Lietuvos
šininku.
didelis įnašas lietuvybės iš virš 8% viso kapitalo. Jeigu pranašaudami, kad savanoriai
koks tėvas. Vis ramindavo, pra
Sovietinis Saugumas paruo respublikos aukščiausios ta šydamas nenusiminti, nes mus
laikymui, kuris yra galimas atsitiktų taip, kad reikėtų kre kabos ant stulpų ir medžių ša
rybos narys nuo 1991 m. sau greičiausiai perkels į I ar II bū
tik tų taupytojų ir narių dė dito kooperatyvų uždaryti, tai kų. Laimei, ne jiems buvo lem šė spąstus Lietuvos, Latvijos
sio 11 d.
rį, kur buvo beveik tik vieni lie
ir
Estijos
karininkams
—
iš

ka, kurie nebėga į turtingus visiems taupytojams, atidavus ta kurti Lietuvos laisvės kovų
1995 m. sausio 28-29 d.d. po tuviai.
kvietė juos į aukštuosius Sov.
šio krašto bankus, bet taupo jų indėlius, dar būtų išmokėta istoriją — “4-jo artilerijos
litinių studijų svarstybose
Sąjungos karo mokslo kursus.
ir skolinasi savo lietuviška po $1,354.
pulko dešimtmečio” leidinyje
Los Angeles mieste “Lietuvių
Atvykusius nuginklavo ir iš
me kredito kooperatyve.
4. Nemokamas čekių patar rašoma apie pik. Vinco JasuBendruomenė ir Lietuva” vie timus ryšius su kun. Antanu
siuntė į Lomos lagerį.
navimas. Per metus nariai iš laičio darbą Lietuvos kariuonoje iš programos dalių buvo Eidukevičium. Jo namuose
Nuo šalčio, bado, nepapras
buvo daug lietuviškos spau
rašė 45,000 čekių. Jeigu už juos menėje.
iškelti galimi kandidatai į
tai sunkaus darbo ir išseki
dos
— “Aušra”, Jono Basana
Kuriantis Lietuvos nepribūtų reikėję mokėti po 60 cen
Lietuvos prezidentus būsi
LIFE tų ar daugiau kanadiškuose klausomybei, 1919 m. vasario mo daugelis Lietuvos, Latvi muose rinkimuose: dabarti vičiaus pasakos, knygos ir
jos ir Estijos karininkų mi
bankuose, tai susidarytų per 1 d. Vincas Jasulaitis sava
nis prezidentas Algirdas Bra laikraščiai — “Šaltinis”, “Vil
HomeLife/Realty
rė Lomos lageriuose.
noriu įstojo į karo mokyklos
$30,000
suma.
zauskas, Lietuvos ambasado niaus laikraštis”, “Viltis”. Jo
One Ltd.
Pik. V. Jasulaitis ir dar keli
auklėtojai — Voronežo ber
I-ją
laidą,
kurią
baigęs
bu

5.
Greitas
patarnavimas
ir
Realtor-Member
karininkai po 15-os lagerinio rius Venezueloje dr. Vytautas niukų gimnazijoje pedagogai
ilgos kasos valandos. Anapily vo skiriamas įvairiom parei
Dambrava, Valdas Adamkus,
—*
FAX 416 763-5097
siaubo metų 1956 m. grįžo į
je kasa atidaryta net 3 dienas gom Lietuvos kariuomenėje.
Vytautas Landsbergis. Tarp — Pranas Mašiotas, Zigmas
2261 Bloor Street West,
Lietuvą. Šiuo metu iš tų grį
savaitėje
ir
jeigu
bus
parei

1926
m.
rugsėjo
mėn.
1
d.
išvy

jų
buvo minimas ir dabarti Žemaitis, Jonas Jablonskis,
Toronto, Ontario M6S 1N8
kalavimas, tai kasos valandos ko į Fontainebleau (Prancū žusių gyvas tik vienas pik. An nis Vilniaus meras dr. inž. Marcelinas Šikšnys. Grįžus į
tanas Malijonis.
Visais namų pirkimobus pratęstos. Kooperatyvo zijoj)
artilerijos
mokyklą,
Vytautas Jasulaitis. Jisai su Lietuvų, V. Jasulaičio tiky
“Lietuvių
enciklopedijos”
vedėjas mielai duoda patari kurią baigė 1928 m. ir buvo
pardavimo reikalais jus
geba vadovauti Vilniaus mies bos mokytoju buvo busimasis
žiniomis, bolševikai per vie
paskirtas
į
atskirą
artilerijos
mus
įvairiais
finansiniais
rei

tui su 132 tautybėm. Papras vyskupas Vincentas Boriseviinformuos ir maloniai
nerius metus (nuo 1940. VI. 5)
grupę.
kalais.
tas ir kuklus, neieško praban čius.
patarnaus
išžudė ir išvežė apie 500 kari
Dr. inž. Vytautas Jasulaitis
Tad neprisidėkime prie kaTarnaudamas kariuomenė
gos namie ir darbe. Į darbų
ninkų ir apie 6,000 puskari
NIJOLĖ B. BATES
nadiškų bankų dangoraižių je, 1919 m. dalyvavo kovose
atvažiuoja, kaip ir daugelis gimė 1929 m. gegužės 8 d. Kau
ninkių bei kareivių.
ne. Mokėsi Kėdainių, Kauno
statymo, bet paremkime sa su bolševikais ir bermontinin
tautiečių, troleibusu.
tel. 416 763-5161
Pik. V. Jasulaitis mirė 1988
vo
lietuviškas
institucijas,
kais.
Su
savo
baterija
buvo
Jis yra užaugęs katalikiško pradžios mokyklose, vėliau
(24 valandas)
m. lapkričio 11 d. Neturėjo lai- je šeimoje. Jo tėvas turėjo ar- Vilkavišky ir Kauno I-oje bertuo pačiu padėdami patys sau. nužygiavęs
iki
Daugpilio.

VINCAS KOLYČIUS

Tėvas ir sūnus Lietuvos keliu

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių
paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus
tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną
pirmadienį, susitarus
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka”
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113
Windsore, Londone, Delhi kiekvieną
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1 -800-561 -3113
St. Catharines, Wellande, Niagaroje
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienįskambinti tel. 1-800-561-3113 •

psl. 5

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.

n A R A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą
n čekiu ar pinigine perlaida
Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.

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).

Kan. dol.

....12.00.

....15.00

Perkėlimo suma
Perkėlimo mokestis - 4%
Pristatymas

Viso
Siuntėjas:

Gavėjas ;

Apie apmokymą ir visa kita esu
rašęs 1956 m. “Kario” 7 nr. ir 1992
m. Lietuvoje leidžiamame "Kario”
8 nr. (perspausdino), todėl to čia
neberašysiu. Spalio 30 d. vokie
čiams mus nuginklavus, išvadinus
lietuviškomis kiaulėmis, daugu
ma buvome išvežti į Rostock’ą
laivų statybos darbams.
Dauguma mūsų pabėgome ir iš
sigelbėjome. Kiek mūsų šiandien
dar gyvų? Be manęs yra dar du
JAV-se ir buvęs “Stube Aeltester” Kanadoje. Nei M. Šakalinio,
nei M. Duliūno Vokietijoje po
karo nebuvau sutikęs. 1951 m. ge
gužės mėnesį, išsikeliant iš To
ronto į VVindsorą, Dundas gatvėje
Toronte atpažinau M. Šakalinį.
Skubėjo į darbą ir aš jau jo ne
spėjau prakalbinti. Prieš važiuo
damas į Mississaugą 1993 m. kal
bėjau telefonu su M. Duliūnu,
bet nenujaučiau, kad tai bus mū
sų paskutinis pasikalbėjimas.
Skambinau ir M. Šakaliniu!. At
siliepė žmona, bet labai apgai
lestavo, kad bet koks pasikalbė
jimas bus beprasmiškas dalykas.
Vyras esą serga Alzheimer liga
ir jau net ir namiškių nebeatpa
žįstą. Taip niekuomet ir nesusi
tikome, o tie 1944 m. kartais at
rodo, kaip vakar diena.

niūkų “Aušros” gimnazijoje.
1948 m. įstojo į Kauno uni
versiteto mechanikos fakul
tetą, tačiau jam neleido man
datinė komunistų komisija jo
lankyti dėl tėvo praeities.
1950 m. V. Jasulaitis dirbo
Kauno universitete, vėliau jis
buvo Politechnikos instituto
kelių katedros laborantu.
Reabilitavus tėvą 1957 m.,
Vytautas studijavo kelių inžineriją, kurią baigė su pagyrimu. Kadangi atsisakė stoti į komunistų partiją, jam ne
buvo leista dirbti Kauno Poli
technikos institute.
1969 m. apgynė disertaciją
technikos mokslų kandidato
laipsniui gauti. 1966 m. Kelių
katedroje dirbo asistento vy
resniuoju dėstytoju. Persikė
lęs į Vilniaus inžinierinį sta
tybos institutą, dirbo docentu.
1987-1993 m. V. Jasulaitis —
Kelių katedros vedėjas, 19891993 m. Vilniaus inžinierinio
statybos instituto tarybos pir
mininko pavaduotojas; Balti
jos respublikų kelininkų są
jungos koordinacinės tarybos
narys. 1990 m. išrinktas Vil
niaus miesto tarybos nariu, o
1993 m. kovo 15 d. — Vilniaus
miesto meru. 1994 m. Lietuvos
mokslo tarybos nostrifikacijos komisija pripažino jam
mokslinį daktaro laipsnį.
1993 m. liepos mėn. lankėsi
Amerikoje — Vilniaus ir Čika
gos miestų susigiminiavimo
reikalais. Ta proga jis galėjo
aplankyti ir susipažinti su lie
tuvių išeivių sostine Čikaga
ir kultūriniu tautiečių gyve
nimu.

Įvairios žinios

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.

JAV dol.

Taip ir įvyko. Mus visus tris pa
galiau perkėlė į II būrį. Visi lie
tuviai, išskyrus vienintelį gudą
iš Minsko pavarde Orlov. Mykolas
Šakalinis ir čia amžiumi buvo vy
riausias ir daugiausia autoriteto
turintis. Tai buvo įdomus būrys:
beveik visi baigę 1944 m. gimna
zijas ar Kauno Aukštesniąją tech
nikos mokyklą. Atsimenu du bro
lius Rimkevičius iš Šančių. Vie
nas buvo auto rinktinės “politruku”, o kitas — Vilniaus bolševiki
nės karo mokyklos kariūnu.
Čia susipažinau ir su savo ar
timiausiu kaimynu barake, dabar
jau a.a. Mamertu Duliūnu. Jis
miegojo apačioj, o aš — viršuj.
Buvau ūgiu aukščiausias, o aukš
tus visuomet skirdavo į “antrą
aukštą”. Mažiukai, ko gero, neuž
liptų. Taigi du mėnesius lipda
vau į viršų per apačioje gulintį
M. Duliūną. Kaip sportininkai
greit susidraugavome, nes buvo
labai nuoširdus ir geras vyras.
Pagal vokišką tvarką turėjome
turėti ir “Stube Aeltester” — vy
resnįjį,. Atėjęs vokietis “Bocman”
(laipsnis lygus liet, viršilai) pa
klausė, kas sutinka būti juo? Pa
reigos: atėjus viršininkui atreportuoti, išdalinti sausą davinį.
Jokio laipsniškumo. Tuoj atsira
do vienas kaunietis savanoris.
Labai jau norėjo “vyresniu” bū
ti. Nors ūgiu buvo tik 4-tas iš ei
lės, bet visuomet stovėdavo pir
mas.
, t *

Tel:

Tel:

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.

Algimanto Mackaus knygų
leidimo fondas, jau išleidęs
iš viso 72 knygas, kviečia vi
sus prisidėti $25 (JAV) meti
niu įnašu ir tapti fondo nariu.
Nariai nemokamai gauna lei
džiamas knygas. Čekius rašyti
“AMXM Publications” vardu
ir siųsti adresu: Gintautas
Vėžys, 7338 So. Sacramento
Ave., Chicago, IL 60629, U.S.A.

6 psi. ■ Tėviškės žiburiai

Bostono Šv. Petro parapijos klebonas, JAV Lietuvių kunigų vienybės pir
mininkas kun. ALBERTAS KONTAUTAS su veikliais Bostono lietuviais
- VILTE ir GINTARU KAROSAIS
Nuotr. E. Šulaičio

Paminklas Biržiškoms
Prof. hab. dr. Rolandas Pavi
lionis, Vilniaus universiteto
rektorius ir Biržiškų komisi
jos pirmininkas, atsiuntė “Tė
viškės žiburiams” pranešimą,
pavadintą “Biržiškos sugrįžta
į Lietuvą”. Jame nurodoma,
kad “tėvynė dar ilgai jausis
skolinga tūkstančiams ją karš
tai mylėjusių ir jos gerovei
dirbusių vaikų, kuriuos antro
ji sovietinė okupacija nubloš
kė į Vakarus”. Tokie buvę pro
fesoriai Mykolas, Vaclovas ir
Viktoras Biržiškos.
Brolio Biržiškų atminties ko
misija buvusi įsteigta 1992 m.
Šią, 1995 metų, vasarą profeso
rių tėviškėje Viekšniuose, Ak
menės rajone, būsiąs atideng
tas skulptoriaus Česlovo Pe
čiuko sukurtas paminklas Bir
žiškų šeimai - trims broliams
profesoriams ir jų tėvams: dr.
Antanui Biržiškai ir mokytojai
Elžbietai Biržiškienei. Pa
minklo atidengimo proga rugp
jūčio 25-26 d.d. profesorių tė
viškėje įvyks mokslinė konfe
rencija.
Profesorių atminimo įamži
nimui įsteigta Biržiškų komi
sija, Viekšniuose veikianti
į SOLD]
COLD DUQU.

DAIVA
DALINDA,
BBA, Broker

Tel. 416 231-5000
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų
patyrimą, jums sąžiningai
patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.
2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

Pas Bostono lietuvius pabuvojus
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Biržiškų dr-ja. Viržiškų vardu
Kaune ir Viekšniuose pavadin
tos gatvės, prie buvusio Biržiš
kų namo atidengta memoriali
nė lenta, įrengti muziejiniai
rodiniai. Vilniuje Mykolo Bir
žiškos vardu pavadinta mokyk
la, parengtas Biržiškų šeimos
namų atstatymo projektas.

Kol visi užmojai bus įgyven
dinti, dabar apie Biržiškas
pasakos 5 metrų aukščio šešiabriaunis paminklas su portre
tais ir Viekšnių herbu.
Pranešime rektorius kviečia
visus dalyvauti paminklo ati
dengimo šventėje, mokslinėje
konferencijoje, prisidėti pri
siminimais ar lėšomis. Rašyti
Viržiškų dr-jos pirmininkei
dr. Aušrelei Gurauskaitei, J.
Basanavičiaus g. 6, Viekšniai
5451, Lietuva arba Vilniaus
universiteto bibliotekos direk
torei Birutei Butkevičienei,
Universiteto 3, Vilnius 2033,
Lietuva. Biržiškų dr-jos sąskai
ta - 700818 Lietuvos žemės
ūkio banko Akmenės skyriuje,
banko kodas 260101433.
Tuo pačiu metu, kai buvo
gautas Vilniaus un-to rekto
riaus pranešimas, “TŽ” pasie
kė Juozo Elekšio, “Mokslo Lie
tuvos” laikraščio ats. sekre
toriaus, Biržiškų komisijos
nario, laiškas, kuriame jis ra
šo apie įvykusią nelaimę-“su
degė skulptoriaus Česlovo Pe
čiuko dirbtuvės, kur buvo sta
tomas paminklas”. Gaisras
kilęs vasario 11 d. Sudegusios
visos liejimui paruoštos for
mos, Biržiškų nuotraukos,
sugadintos metalinės dalys,
kiti ruošiniai, sunaikintas
skulptoriaus archyvas. Akme
ninė paminklo dalis nenuken
tėjusi. Nuostolių padaryta
15000 Lt. (Kyla klausimas, ar
numatyta data begalės įvykti
paminklo atidengimo iškil
mė? Red.) Inf.

EDVARDAS ŠULA1T1S
Veiklos židinys
Apie Šv. Petro parapiją visa
da būrėsi gana daug Bostono
lietuvių kolonijos draugijų
bei jų veiklos. Kaip rašo ne
toliese šios parapijos švento
vės leista “Lietuvių enciklope
dija”, parapijos šventovę 1904
m. sausio 31 d. pašventino ir
pirmąsias pamaldas laikė kun.
Jonas Žilinskas. Jis vėliau iš
vyko studijuoti į Europą. Nuo
1908 m. parapijos klebonu bu
vo kun. Tomas Žilinskas. Jis
čia kurį laiką dirbo kartu su
žymiu JAV veikėju kun. P. Ke
mešiu. Pastarasis įsteigė ka
talikų darbininkų Šv. Juozapo
sąjungą ir jos vardu laikraštį
“Darbininką” (jis ir dabar teb
eina, bet yra iškeltas į Bruk
lyną) ir nupirko spaustuvę.
Šioje parapijoje yra dirbę
nemaža lietuvių kunigų, jų tar
pe ir šiuometinis klebonas kun.
Albertas Kontautas, dabarti
nis JAV Kunigų vienybės pir
mininkas, daug dirbęs ir anks
čiau būdamas Lietuvos vyčių
organizacijos dvasios vadu.
1994 m. šioje parapijoje įvy
ko nemaža sukaktuvinių rengi
nių. Pirmas jų buvo sausio mė
nesį, kai čia atvyko vysk. Pau
lius Baltakis, kuris naujai at
remontuotoje šventovėje teikė
Sutvirtinimo sakramentą pa
rapijos jauniesiems. Vienas
didesnių renginių buvo ba
landžio mėnesį, kai šventovėje
Mišias aukojo kardinolas Ber
nard Law kartu su 16 lietuvių
ir 30 kitataučių kunigų. Po Mi
šių įvyko iškilmingas sukak
ties minėjimas “Lombardo”
restorano salėje. Šventovėje
ir restorane buvo prisimintos
parapijos klebono kun. A. Kontauto 70 metų amžiaus ir para
pijos choro vadovo muz. J. Ka
činsko 85-rių metų sukaktys.
Ir šiandien ši šventovė dar

Jaunas kunigas iš Lietuvos AL
GIMANTAS GUDAITIS, kuris stu
dijuoja Boston College ir padeda
Šv. Petro lietuvių parapijoje
Nuotr. E. Šulaičio

DŽEKAS JŪSŲ
TAIP GERAI
NEPARSKRAIDINS
NAMO Į LIETUVĄ!
PATOGIAUSIAS BŪDAS SKRISTI PER
HELSINKI,!,LIETUVĄTRECIADIENIAIS ARBA
PENKTADIENIAIS TARP GEGUŽĖS 24 D. IR
RUGSĖJO 8 D. GALI KAINUOTI TIK
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Galite grižti i, Torontą pro "Helsinkio vartus'j o gal pasinaudokite
proga pamatyti Helsinki,! Yra daug maloniu,galiniybiu; viešbučiai
prieinama kaina su puikiu patarnavimu, prabangios kelionės laivu,
istorinės vietovės. "Helsinki Plus”planas jums leidžia pajusti
Skandinavijos pulsą!

(~nr.
NUOSTABI KELIONĖ
J 11US PER SKANDINAVIJA.

yra gausiai lietuvių lankoma,
nors jau gerokai mažiau negu
ankstesniais metais, kai Pietų
Bostonas buvo gausiai lietuvių
apgyventas. Šiandien čia lietu
vių jau gerokai praretėjo, ta
čiau mūsų tautiečiai, kurie
išsikėlė tolėliau gyventi, dar
vis sekmadieniais užsuka į Šv.
Petro šventovę, ypač tais sek
madieniais, kai netolimais
esančiame Lietuvių piliečių
klube vyksta koks nors renginys.
Po šventove esančioje salėje
teko matyti nuotraukų, kurio
se buvo įamžinti ryškesni pa
rapijos veiklos momentai. Čia
tą sekmadienį, kai man teko
viešėti, buvo ir vaišės šven
tovės lankytojams; už 2 dole
rius parapijiečiai buvo vaiši
nami pietumis.
Čia teko susitikti ir parapi
jos klebonui padedantį jauną
jėzuitų kunigą iš Lietuvos Algimantą Gudaitį. Šis 1993 m.
įšventintas kunigas atvyko gi
linti studijų Boston College aukštojo mokslo įstaigoje. Iš
Prienų rajono kilęs kunigas
Gudaitis, gavęs magistro laips
nį, planuoja grižti Lietuvon ir
dirbti naujoje Vilniaus miesto
jėzuitų gimnazijoje.
Prie Šv. Petro parapijos vei
kė nemažai organizacijų, ku
rių tik dalis begyvuoja. Tai
Šv. Juozapo lietuvių darbinin
kų sąjungos I-ji kuopa, Lietu
vių dukterų draugija, Moterųmerginų klubas, moterų sąjun
gos kuopa, Lietuvos vyčių 17
kuopa, Šv. Vardo draugijos sky
rius, Šv. Petro ir Povilo drau
gija, Tretininkų brolija, Šv.
Kazimiero draugija, Maldos
apaštalavimo draugija, Jėzaus
Nukryžiuotojo seselių rėmėjai,
Nekalto Prasidėjimo seselių
rėmėjai, ateitininkai ir kt.
grupės.
Kitos draugijos
Šalia katalikiškų vienetų
Bostone veikė daug pasaulie
tiškų sambūrių. Pirmoji lietu
vių pašalpinė draugija, kuri
vadinosi “Draugystė broliškos
pašalpos”, buvo įsteigta 1889
m., o perorganizuota 1899 m.
“Draugystė kareivių DLK Vy
tauto” buvo įsteigta 1894 m.
1899 m. įsteigta Lietuvių pi
liečių draugija, kuri vėliau nu
pirko didžiulį 4 aukštų (aukš
čiausią visoje apylinkėje) na
mą, - 368 West Broadway, kuris
dar ir šiandien tarnauja lietu
viams. Šis pastatas dabar, at
rodo, dar ilgai neišslys iš lie
tuvių rankų juolab, kad visą
pirmąjį aukštą perėmė veiklus
Bostono lietuvis - Gintaras
Karosas. Čia 1994 m. rudenį vy
ko Lietuviškos sodybos - “Vil
tis” (pagalbos siuntinių Lie
tuvon), muziejaus, kavinės
atidarymas.
Tame name yra įsikūrusi ir
Bostono lietuvių kredito bend
rovė “Taupa”. Didžiulėje salė
je III a. vyksta stambūs lietu
viški renginiai ir kt. Kitoje
gatvės pusėje stovi buvę “Dar
bininko” laikraščio pastatai,
netoliese veikė “Lietuvių en
ciklopedijos” leidykla.
Bostone buvo veikli Lietu
vių socialistų sąjungos 60-ji
kuopa, kuri turėjo teatro gru
pę “Žaibą” ir “Birutės” chorą.
Čia buvo leidžiama ir socialis
tinės pakraipos spauda - “Ke
leivis”, “Darbas” ir kt.
Lietuviška spauda
Bostone ėjo daugiau lietu
viškų laikraščių negu bet ku
riame kitame JAV lietuvių tel
kinyje. Kai kurie jų vėliau bu
vo perkelti į kitus miestus.
Pirmasis Bostone leistas
laikraštis vadinosi “Bostono
Lietuviszkas Laikrasztis”. Jo
pirmasis numeris pasirodė
1895 m. lapkričio 1 d. Jo išleis
ta tik 7 numeriai. Kaip teigia
ma, šis leidinys turėjęs tik 108

prenumeratorius. 1905 m. va
sario 5 d. Bostone buvo pradė
tas leisti “Keleivis” (taigi ne
seniai suėjo 90 metų nuo jo gi
mimo), kuris neseniai užsida
rė. 1908 ir 1909 m. čia buvo lei
džiama “Tėvynė”. Ji nuo 1910
m. išsikėlė į Niujorką ir yra
leidžiama iki šių dienų kaip
Susivienijimo lietuvių Ameri
koje (seniausios dar tebegy
vuojančios JAV lietuvių orga
nizacijos) organas. Čia 1911
m. pradėjo eiti socialistų “Lais
vė”, kuri, išsikėlusi į Bruklyną, pakeitė savo veidą ir išsi
gimė į komunistinių pažiūrų
laikraštį. Bostone 1914-1918
m. leista “Ateitis”, kuri 1918 m.
pakeitė savo vardą į “Sandarą”
ir 1928 m. buvo iškelta į Čika
gą. Ji čia dar ir dabar kas du
mėnesiai pasirodo. 1917 m. bu
vo pradėtas leisti “Darbinin
kas”, kurį nuo 1951 m. perėmė
leisti pranciškonai ir perkėlė
į Bruklyną.
Tai čia tik dalis Bostone leis
tos lietuviškos spaudos. Visą
ją išvardinti užimtų daug vie
tos ir tai nėra šio trumpo apž
valginio apie Bostono lietuvius
rašinio tikslas.
Bostono kultūrininkai
Bostone nuo senų laikų gy
veno nemažai lietuvių kultū
ros veikėjų. Dar neseniai mi
rė rašytojai Antanas Gustai
tis, Stasys Santvaras, o 1994 m.
rudenį bostoniečiai palaidojo
dr. Juozą Girnių. Mano vizito
dienomis netikėtai iškeliavo
tik 32 metų sulaukęs pasižy
mėjęs filmuotojas Antanas
Kulbis.
Jau nedaug iš tų, kurie švie
tė Bostono lietuviams ilgus
dešimtmečius. “TŽ” buvau ra
šęs apie vilnietį kultūrinin
ką, “Laisvės varpo” radijo
programos vedėją Petrą Viš
činį, kuris planavo savo gyve
nimo saulėlydį praleisti Lie
tuvoje. Čia tebegyvena žino
masis knygų, o ypač “Lietuvių
enciklopedijos” leidėjas Juo
zas Kapočius, kurio išleistų
leidinių, jų tarpe enciklope
dijų (lietuvių ir anglų kalbo
mis) tomų teko matyti sukrau
tų Lietuvių piliečių pastato
ketvirtame aukšte.
Kiek ilgiau teko bendrauti
su žymiuoju išeivijos lietuvių
muziku, kompozitoriumi Jero
nimu Kačinsku - vienu iš se
nesniųjų Bostono lietuvių ko
lonijos gyventojų, nuo 1950 m.
vadovaujančiu Šv. Petro para
pijos lietuvių chorui, kuris
tebegieda šventovėje kiekvie
ną sekmadienį. Jo giesmėmis
ir man teko kartą gėrėtis. Ne
seniai mirus Kalifornijoje gy
venusiam kompoz. Broniui
Budriūnui, J. Kačinskas yra
vienas iš paskutiniųjų žymių
jų lietuvių kompozitorių, ku
rie pasitraukę nuo komunistų
iš tėvynės, pagarsėjo didele
veikla išeivijoje.
Su Maestro teko praleisti
kelias valandas jo namuose ir
daug ką sužinoti. Grįžus iš Bos
tono, teko susilaukti ir gerb.
J. Kačinsko laiško, kuriame jis
trumpai, bet konkrečiai apra
šo Bostono lietuvių kultūrinę
ir savo veiklą. Tad su šiuo laiš
ku norisi pasidalinti:
“Mūsų kultūrinis gyvenimas
Bostone visai apmiręs. Muzi
kai, rašytojai, dailininkai iš
mirė ir jei kas saviveikloje
daroma, man tenka tai dalinai
atlikti. Iš tikrųjų, dabar daug
kas koncentruojasi parapijoje
ir tai daugiausia religinėse
šventėse. Sekmadieniais, o
ypatingai švenčių metu, aš
atlieku tokias pareigas, kurias
bandome pagražinti kukliais
muzikos kūriniais. Šiaip aš
esu tampriai surištas su Lie
tuvos kultūros gyvenimu. Daž
nai tenka, kaip senos kartos

Muzikas ir kompozitorius JERONIMAS KAČINSKAS, Bostone gyvenan
tis žymiausias lietuvis muzikas išeivijoje
Nuotr. E. Šulaičio

muzikos atstovui, teikti įvai
riausių žinių apie įvykius, as
menis ir buvusias ar tebegy
vuojančias muzikos instituci
jas. Dabartiniu metu meno,
teatro ir filmų muziejaus di
rektorius p. Bruveris įparei
gojo mane rašyti vadinčiau autobiografiją. Be to, Lietu
vos muzikologai taip pat nori
žinių iš praeities. Taigi visi
tie dalykai greitai tirpdo lai
ką ir daug ko nebespėju atlikti.
Prašomas su malonumu prisi
dėjau prie Klaipėdos konser
vatorijos 70 metų sukakties mi
nėjimo, dėl ko taip pat reikė
jo nemaža padirbėti.”
Tai tokios trumpos ištraukos
iš vieno paskutiniųjų Bostono
lietuvių kultūros mohikanų.
Jau daugiau kaip 40 metų šis
brandaus amžiaus sulaukęs
muzikas dirba, ir net senat
vėje neturi laiko pailsėti, nes
niekas kitas nebegali jo papraleista, kuriant muzikos kū
rinius, kuriais ateityje žavėsis
ateinančios lietuvių kartos tė
vynėje. Su liūdesiu kompozito
rius pabrėžė: “Gaila, bet Ame
rikoje lietuviams, atrodo, ma-

Sveikatos miestas
Gavome Druskininkų sanatorijų
sąjungos pirmininko dr. Jono Valskio laišką, kuriame jis rašo, kad
“kai kurių Kanados lietuvių pa
geidavimu siunčiu Jums straips
nį apie Druskininkų kurortą”.
Skaitytojams
pateikiame
šio
straipsnio santrauką. RED.

Druskininkų vasarvietė 1994
m. atšventė savo 200 metų su
kaktį. Lietuvos-Lenkijos kara
lius Stanislovas Augustas 1794
m. paskelbė šį gamtos kampe
lį gydymosi ir poilsio vieta.
Žmogus yra gamtos ir visatos
dalis. Gyvybę užtikrinantys
vyksmai normaliai yra paklus
nūs gamtos dėsniams. Tačiau
žmogus nori pergudrauti gam
tos jėgas, siekdamas aukštes
nės civilizacijos. Dėl to at
siranda sankirčiai su biologi
niais ritmais, miegu, mityba,
socialine aplinka. Pirmiau
sia kertasi sąmonė su pasą
mone. Tų konfliktų arena yra
žmogaus vidaus organai ir
kraujas. Pirmieji mikrosko
piniai “žemės drebėjimai”
prasideda ląstelėse. Po dau
gelio metų žmogus ateina pas
gydytoją jau su įvairiais su
trikimais. Tada pagalba tei
kiama chemikalais ar chirur
giniu būdu. Tačiau šiais lai
kais cheminėmis medžiago
mis persotintam žmogaus or
ganizmui būtina ieškoti ne

Lengvai praturtinsite savo kelione,"Helsinki Plus" išvykoje,
kuri atskleis jums Skandinavijos grožybes. Už ta.kaina, puiki kelionė laivu iš Helsinkio i, Stokholmą, arba iŠ
Stokholmo į Helsinki,su pietumis ir pusryčiais: dvi
nakvynės pirmos klasės viešbutyje su pusryčiais viename iš Siu, miestu; grįsimas arba nuvykimas "Finnair"lėktuvu.

"HELSINKI PLUS"
IŠVYKA TARP HELSINKIO
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Kaina nakvojant dviese. Atskira kaina vienam.
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arba pasiteiraukite skambinant (416)222-0740 arba 1-800-461-8651
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• Yra apribojančiu sąlygų. Pasitarkite su savo kelionių agentu Neįskaitomi išvykimo mokesčiai. Verslo klasėje $600 priemoka.

no kūrinių nebereikia”. Aš gi
noriu pabrėžti: jie su pasigė
rėjimu grojami Lietuvoje, ir
tai rodo, kad nenuėjo ilgų va
landų darbas šioje šalyje veltui.
Mintys pabaigai
Nors senieji Bostono lietu
viai kultūrininkai pasitraukia
iš gyvųjų tarpo, reikia pažymė
ti, kad dar yra veiklaus jauni
mo, iš kurio dar galima šio to
tikėtis. Bostone gyvuoja vie
nintelis Š. Amerikos lietuvių
etnografinis ansamblis “Sodauto”, kuris net buvo nuva
žiavęs koncertuoti Lietuvon.
Veikia taip pat ir scenos mė
gėjai, kurie net buvo užsimo
ję atvažiuoti į pernai vėlyvą
rudenį Čikagoje surengtą lie
tuvių teatrų festivalį, bet rim
tos kliūtys sužlugdė tą jų pa
siryžimą. Taigi dar nėra taip
juoda ir Bostono lietuvių da
bartinėje padangėje, juolab,
kad ir ten atvyksta kultūri
nių pajėgų iš tėvynės, kurios
pakursto’ blėstančią kultūri
nę ugnelę. Reikia manyti, kad
šviesa iš rytų - Bostono dar il
gai neužges, ir mes ją ne kartą
matysime bei pasidžiaugsime.

Sanatorija “Sūrutis” Druskininkuose

kenksmingų gydymo būdų.
Druskininkai čia gali pa
dėti, nes ten gydoma ne liga,
o žmogus.
Druskininkų vasarvietę (ku
rortą) iš trijų pusių supa pu
šynai. Oras ir mineraliniai
vandenys, specialios vonios,
gydomieji dušai, lazerinė te
rapija, akupunktūra ir dau
gelis kitų priemonių stipri
na sveikatą. Prie to dar pri
sideda vaikščiojimas, bėgi
mas, gimnastikos pratybos bei
dietinis ar vegetarinis mais
tas.
Siekiant geresnių rezultatų
vasarvietėje reikia būti ne
mažiau kaip tris savaites, ir
naudinga sveikatai būtų ten
vykstant 2-3 metus iš eilės.
Senovės išminčiai jau paste
bėjo, kad Dievo duotos svei
katos žmogui užtenka iki 40čiai gyvenimo metų. Toliau
pats žmogus savo išmintimi
bei darbštumu turi ją stip
rinti. Lietuvoje jau seniai
niekas neabejoja sanatoriniokurortinio gydymo efektyvuŠiandien Druskininkai turi
apie 20.000 gyventojų. Sana
torijose vienu metu gali ilsė
tis apie 3.000 žmonių. Ne visi
kambariai atitinka vakarietiš
kus standartus. Prabangiausia
— buvusi bolševikinės nomen
klatūros sanatorija “Lietuva”.
Šiuo metu klientai pritraukia
mi gražia gamta, geru gydymu
ir žemomis kainomis. Vasarą
vienai dienai žmogui atseina
nuo 8 iki 25 JAV dolerių —
nakvynė ir maitinimas. Jau
daugelį metų Druskininkuo
se gydosi ir ilsisi Lenkijos,
Izraelio, Skandinavijos kraš
tų piliečiai; atvyksta ir iš JAV,
Prancūzijos, Australijos, Vo
kietijos, Belgijos ir kitų vals
tybių. Mieste gana daug senos
architektūros, remonto reika
lingų, medinių tuščių vasar
namių. Druskininkų sanatori
jos laukia tautiečių iš visų
kraštų. Sanatorijų s-gos ad
resas: Taikos 10, Druskinin
kai 4690, Lietuva, tel. (8-233)
53335, faksas (8-233) 53750.
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Užburtas malūnas ir jo autorius
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Pasitaikė, kad artėjant Ka
zio Borutos 90-tajam gimtadie
niui, aš darbavausi prie iškar
pų knygos apie Montrealio lie
tuvių dramos teatrą, kurią bu
vau pažadėjusi Lietuvos teat
ro, muzikos ir kino muziejui.
Tad jau gerokai anksčiau —
skaitydama, karpydama bei
lipdydama senus rašinius, nu
sikasiau iki tolimų laikų, kai
mes vaidinome “Baltaragio
malūną”. Lyg burtų lazda mos
telėjus, atgijo prisiminimai:
vėl prieblandoje sumirgėjo
Udruvės ežeras, ir ėmė suktis
pasakiško malūno sparnai; vėl
pilnu grožiu prieš mane iški
lo kadaise taip mylėta knyga.
Juk tai buvo mūsų keliaženklis į lyrinio teatro posūkį:
Kazys Boruta, pats to nežino
damas, tapo labai reikšmingu
autorium montrealiečių dar
bo raidoje.
Kokiu būdu mes (iš tolo!)
suartėjom su tuo viesulingu
“nenuorama”,
pasišiaušusiu
prieš visas valdžias? Su au
torium, kuris kadaise sakėsi
norįs matyti tėviškės laukus
“bent iš kartuvių paklodės”,
staugti vilkolakiu ant kryž
kelės, su varna klykti žalio
sios jaunystės, su vėju drums
ti ir gausti. Kaip atsitiko, kad
iš didelio rašytojų būrio mes
išsirinkome Kazį Borutą?
Prieš keturiasdešimt me
tų...
Mačiau sykį Niujorke įdomų
spektaklį: scenoje, ant aukštų
baro kėdučių, sėdėjo penki ak
toriai ir su Beitos palyda vai
dino (neva “skaitė”) airių dra
maturgo Sean O’Casey knygą
“Pictures in the Hallway”. Ir
buvo puiku. Buvo tobula. Buvo
tyras atnašavimas žodžiui.
Nuo to laiko mes ėmėm galvo
ti, kad vertėtų panašiai su
vaidinti kokią nors lietuviš
ką knygą. Iš sykio buvom apsi
stoję ties Antano Vaičiulaičio
“Valentina”, tačiau ši žavin
ga knyga scenos pusėn nepalinko. Netrukus veikalo pasi
rinkimą apsprendė atsitikti
numas. Aš gyvenau netoli ge
ležinkelio stoties, ir mano
kambarį smarkiai gulė dulkės.
Todėl knygų lentynos prieky
buvo išstatytas “Baltaragio
malūnas” (Terra, Chicago,
1952) — knyga su juodu virše
liu ... Sykį nubudusi pažvel
giau į lentyną ir tarsi naujai
pamačiau Kazio Borutos kny
gą: juk tai ir yra veikalas,
kurio mes ieškom!
“Baltaragio malūnas” turė
jo visus teatrui reikalingus
elementus: fantastinė istori
ja, gaivus lyrizmas, humoru
perpintos scenos, beatodairiš
kų aistrų apvaldyti persona
žai, aukšta draminė įtampa,
nešanti veikalą į pragaištin
gos lemties finalą, ir legen

dinė laimės alegorija — gaiva
liškai skriejantys Girdvainio
žirgai. Jų praradime mes įžiū
rėjom laisvės netekimo tragi
ką. Tąsyk ir paaiškėjo, kad ši
tariamai nekalta knyga, vos
Lietuvoje pasirodžiusi, už
kliuvo okupantui. Cenzūra ne
apsižiūrėjo. Juk “Baltaragio
malūnas” iš esmės nėra nei
buities iškarpa, nei atsitik
tinė išmonės ir tautosakos py
nė. Raudonieji kritikos pėdse
kiai,
užčiuopę
simbolines
“Baltaragio malūno” užuomi
nas, apšaukė knygą dekaden
tišku formalizmu, netinkamu
sovietinio
žmogaus skaiti
niams.
O mums magiškas simbolių
raktas atidarė slaptąsias kny
gos duris, ir lyg Sezamo kalne
atsivėrė žėrinčios “Baltara
gio malūno” brangenybės.
Alegoriniais scenos keliaženkliais nusekė ir spektak
lio žiūrovai. Viskas buvo pui
kiai suprasta ir drauge su vai
dintojais jautriai išgyventa.
Montrealio teatre inscenizuo
to “Baltaragio malūno” prem
jera įvyko 1957. III. 31. Tai bu
vo nepamirštamas pavasario
vakaras, užbūręs ir vaidinto
jus, ir žiūrovus: tai buvo Ka
zio Borutos triumfas.
Mūsų spektaklis buvo bene
plačiausiai
pavežiotas
po
Šiaurės Ameriką lietuvių vai
dinimas. Ir visur “Baltaragio
malūnas” Kaziui Borutai lai
mėjo žiūrovų susižavėjimą ir
entuziastingus spaudos atsi
liepimus. Turbūt todėl auto
rius buvo priverstas paskelbti
mums “ekskomuniką” — per
Vilniaus radiją ir “Tėvynės
balso” skiltyse (spektaklio
teksto nepažinęs). Esą jis mus
kaltina “egzistencinėmis in
terpretacijomis,
reklaminė
mis insinuacijomis bei provo
kacijomis” ir piktinasi mūsų
inscenizacija, kurioje faktai
yra iškreipti “nacionalistų”
naudai.
Vargšas Boruta! Mes juk
puikiai žinojom, kad autorius,
įvykdęs tai, kas jam buvo įsa
kyta, širdyje džiaugėsi, jog jo
veikalas nukeliavo užjūrin ir
su tokiu dideliu pasisekimu
tenai vaidinamas. Q mums šis
“iškeikimas” buvo didelė gar
bė; tai tarsi įprasmino mūsų
darbą, nes bene pirmą sykį
Lietuvoje buvo viešai užsi
minta apie išeivių teatro veik
lą. Turbūt ir aiškinti nereikia,
kad “Baltaragio malūno” ne
buvom nei iškreipę, nei pakei
tę, tačiau teisybė tai, kad
spaudoje
kiekviena proga
skelbėm, jog veikale įžiūrim
laisvės praradimo simboliką.
1959 metais Montrealyje,
RCA Victor studijoje, “Bal
taragio malūnas” buvo įrašy
tas į plokšteles. Tai dvispar
nis albumas; vaidinimo truk
mė arti dviejų valandų. Šim
tas plokštelių buvo vardinės

Montrealio lietuvių dramos teatro ilgos trukmės plokštelė, kurioje įra
šytas vaidinimas Kazio Borutos “Baltaragio malūnas” prieš 40 metu.
Viršelis - Kazio Veselkos
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USA. Tiražas 2500 egz.
LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS
(12), Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių s-gos istorijos sek
cijos leidinys, Kaunas 1994 m.,
288 psl. ir viršeliai; vyr. redakto
rė Dalia Kuodytė. Eina šešis kar
tus per metus, tiražas 5000 egz.

KARDAS, Nr. 1-2, 1995 m., trimėnesinis istorinis tautinės min
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ir numeruotos. Aišku, pirmą
jį egzempliorių (Nr. 1) užrašėm Kaziui Borutai ir pasiuntėm per Lietuvos tarybinių
rašytojų sąjungos valdybos
pirmininką Eduardą Mieže
laitį. Po kiek laiko iš Borutos
giminaičių laiškų supratom,
kad autorius yra apie mūsų
plokšteles girdėjęs, bet jų lig
šiol negavo ir labai norėtų
“Baltaragio malūną” turėti.
Tąsyk parašėm registruotą
laišką Mieželaičiui, kuriame
buvo tik vienas sakinys: “Ger
biamasis, Tamstos vardu ir
adresu prieš du mėnesius bu
vo pasiųstas “Baltaragio ma
lūno’ plokštelių albumas, skir
tas Kaziui Borutai”.
Netrukus Amerikos lietuvių
Nepriklausomybės fondo at
stovas Vincas Rastenis užsa
kė dešimt “Baltaragio malū
no” egzempliorių, nurodyda
mas adresatus Lietuvoje: su
sąlyga, kad albumo vidus bū
tų baltai išklotas, tik su vei
kėjų pavardėmis, kad jame ne
būtų išspausdinti mūsų ko
mentarai apie laisvės prara
dimą. Taipgi mes pasižadėjom persiųsti p. Rasteniui vi
sus atsiliepimus, kuriuos gau
sim. Dabar, po daugelio metų,
įdomu skaityti seno laiško
nuorašą (1961. I. 25), kuriuo
mūsų administratorius fondui
praneša, kad dar negavome at
siliepimų iš Petro Kubertavičiaus ir Juozo Grybausko. Ir
kad stebimės, jog Antanas
Žmuidzinavičius jam skirtą
egzempliorių sakosi tuoj pat
nunešęs į Kauno dramos teat
rą: “Turbūt senukas nenorėjo
(ar negalėjo) plokštelių pasi
laikyti”.

Čikagoje gyvenanti auto
riaus sesuo Petronėlė Starkienė, su kuria maloniai susiraši
nėjom, irgi užsakė baltai išklo
tą kopiją, ketindama “Baltara
gio malūną” įdėti į siuntinį
vienturtei Kazio Borutos duk
rai Eglei jos artėjančių jung
tuvių proga. Tik baiminosi: ar
tokią siuntą muitinė praleis?
Per eilę metų iš brolio ji te
buvo gavusi vieną laišką, iš
siųstą iš Oslo, kuriame Kazys
Boruta prašė nięko nei jąm,
nei apie jį nerašyti. (Tuo me
tu jis jau buvo atkentėjęs
bausmę Vorkutoje). Tad na
miškiai, susirašinėdami ap
linkiniais keliais, laiškuose
vadindavo Kazį “seniu” ir taip
nupasakodavo jo vargus ir ne
laimes ... Pagaliau susilau
kėm džiugios žinios, kad “Bal
taragio malūnas” Kazį Borutą
pasiekė! Tik nežinojom, kat
ras egzempliorius: ar autori
nis (su pilnais komentarais),
ar tas, kuris buvo skirtas jo
dukrai (baltai išklotas). O gal
— abu?
Šia proga tektų pažymėti,
kad “Baltaragio malūnas” yra
pirmasis vaidinimo įrašymas į
ilgo grojimo plokšteles lietu
vių dramos teatro istorijoje
(šiapus ir anapus vandenyno).
Maždaug po dešimties metų
knygos fragmentai buvo įrašy
ti ir Lietuvoje (Rygos gamyk
la). Plokštelę man atsiuntė do
vanų Eglė Borutaitė per savo
tetą p. Starkienę. Bet tai yra
visai kitokio pobūdžio įrašas:
knygos ištraukas skaito viena
aktorė — Regina Paliukaitytė.
1995 m. sausio 10 d. Vilniaus
Menininkų rūmuose įvyko Ka
zio Borutos 90-tųjų metinių
minėjimas, kuriame dalyvavo
žinomi Lietuvos literatūro
logai bei teatro žmonės ir,
be abejonės, išsamiai apta
rė Kazio Borutos kūrybą. Man
ypač būtų buvę įdomu išgirsti
aktorės Rūtos Staliliūnaitės
prisiminimus, nes ji vaidino
Jurgą Kauno dramos teatro
pastatyme (7-me dešimtmety
je), o tą patį vaidmenį buvo
tekę vaidinti man Montrealy
je. Pasaulin išklydę lietuviai
aktoriai ne visados patirdavo
vien prasilenkimo nuostolius.
Nors ir buvome Tėvynėje pa
šaipiai vadinami “saviveik
lininkais”, kartais mums nusi
šypsodavo laimė. Štai: už Lie
tuvos profesionalus kiek anks
čiau (iš tikro — gerokai anks
čiau) galėjom pažinti, pamilti
ir atvesti į sceną nuostabią
knygą — “Baltaragio malūną”.
Kazio Borutos eilėraštis
“Svetimas dangus” pasakoja
apie išklydėlį, kuris norėtų
praeiti kaip valkata pro gimtą
jį kaimą ir baltą kaminą liūd
nai pasveikint kepure. Taip ir
mes — iš tolo bent kukliu ke
purės kilstelėjimu sveikina
me Kazio Borutos gimtadienį.

*

psl. 7

□ KULTMEJE VEIKLOJE
Australijos lietuvių dail. Eva
Kubbos (Kubosaitė) 1994 m. ru

denį ilgesnį laiką viešėjo Lietu
voje. Ji, gavusi Lietuvos pasą, Vil
niuje norėjo nusipirkti butą, kad
atvykusi turėtų kur apsistoti. Be
to, tapytoja ir grafikė E. Kubbos
Vilniuje planuoja atidaryti savo
studiją. Ji taipgi pažadėjo atvežti
Sidnyje 1979 m. rugsėjo 6 d. miru
sio žymaus dail. Henriko Šalkaus
ko (1925-1979) globoti gautus gra
fikos kūrinius.
Lietuvių katalikų mokslo aka
demija, dabar jau veikianti Lie
tuvoje, š. m. rugsėjo mėnesį Vil
niuje rengia mokslinę konferenci
ją “Lietuvių etninės kultūros
krikščioniškieji aspektai”. Jos
tikslas — atskleisti krikščioniš
kosios ir etninės kultūros sąsajas
bei sąveiką kalendorinėse šven
tėse, papročiuose, folklore, liau

Dail. P. Baltuonis, Šv. Kazimieras Lietuvos kariuomenės pergalės vizijoje

Naujam Stratfordo sezonui artėjant
ALFONSAS NAKAS

Stratfordo (Ont.) festivalis,
kokybe Šiaurės Amerikoje įžy
miausias, kiekybe didžiausias
(trijuose teatruose 4000 kė
džių, dukart per dieną), nuo
vasario 25 d. telefonu priimi
nėja užsakymus bilietams.
Įsteigtas 1953 m., bent ketu
ris dešimtmečius vadinosi
šekspyriniu, nors jau senokai
repertuare Shakespeare’o vei
kalai nebevyravo. Ir šią vasa
rą iš devynių pastatymų tik
trys bus William’o Shakes
peare’o.
Festivalio sezonas prasidės
antrąją gegužės savaitę ir
truks beveik šešis mėnesius,
iki spalio pabaigos. Teatro
mėgėjus, ypač kanadiečius,
kuriems Stratfordas beveik
ranka
pasiekiamas,
noriu
trumpai supažindinti su se
zono programa. Veikalų pa
vadinimus paliksiu kaip festi
valio brošiūroje, anglų kal
ba, kad bilietus užsakant ne
būtų keblumų.
Festivalio teatre: Shakes
peare’o “The Merry Wives of
Windsor” (gegužės 8 — spalio
29), Shakespeare’o “Macbeth”
(gegužės 9 — spalio 27), Wil
liam’o Wycherley “The Count
ry Wife” (gegužės 17 — spalio
28) ir Peter Shaffer’io “Ama
deus” (liepos 27 — spalio 28).
Avon teatre: Sandy Wilson
“The Boy Friend” (gegužės 10

— spalio 28), Gilbert’o ir Sullivan’o operetė “The Gondo
liers” (gegužės 16 — spalio 28).
Tom Patterson teatre: Eu
gene O’Neill’o “Long Day’s
Journey Into Night” (birže
lio 20 — rugsėjo 17), Shake
speare’o “The Comedy of Er
rors” (birželio 21 — rugsėjo
15) ir Timothy Findley’o “The
Stillborn Lover” (liepos 30 —
rugsėjo 16).
Šalia šių festivalio sezono
nugarkaulį sudarančių veika
lų vyks paskaitos, seminarai,
išvykos į aktorių aprangos
sandėlį ir festivalio teatro
užkulisius, keletas kitokių
pramogų. Visas detales gali
ma sužinoti užsisakius infor
macinę festivalio brošiūrą.
Prašant brošiūros ir informa
cijos dėl bilietų, iš Toronto
skambinti neapmokamu tele
fonu numeriu 363-4417, iš vi
sur kitur: 1-800-567-1600. .
Šia pačia proga ir liūdna
žinia: vasario 22 mirė vienas
pačių įžymiausių festivalio
aktorių — Nicholas Pennell.
Nuo 1972 m., atvykęs iš Ang
lijos, per 23 sezonus festiva
lyje jis atliko 77 įvairius vaid
menis, įskaitant Hamleto ir
daugelį kitų pagrindinių. Mi
rė (vėžiu) sulaukęs vos 56-rių
metų. Vaidinant jį matė mili
jonai žiūrovų. Mačiusiems liks
niekada nepamirštamas. Beje,
ir šiame sezone jam buvo pa
skirti trys svarbūs vaidme
nys ...

Atgaivinta “Naujoji Romuva"
Juozo Keliuočio 1931-1940 m. svarbu naujai kuriamoje Lie
laikotarpiu redaguotas savai tuvos visuomenėje, kurios pa
tinis žurnalas “Naujoji Romu vidalai dar tiktai klostosi”.
va” 1994 m. liepos 7 d. atgai Toliau nurodomos bendradar
vintas Vilniuje ir leidžiamas biavimo tezės, šiek tiek pa
2000 egzempliorių tiražu. Re tikslintos, bet kylančios iš
daguoja Vaidotas Daunys. At pirmtakų formuluočių. Pripa
naujinto leidimo steigėjai - L. žįstama, kad pasaulyje egzis
Dambrauskas, M. Bloznelis ir tuoja meilė ir teisybė, pabrė
A. Juozaitis. 1995 m. sausio 7 d. žiama, kad “Naujoji Romuva”
laidoje redaktorius skaityto yra krikščioniškasis kultūros
jams paaiškina: “Naująją Ro žurnalas, puoselėjantis tauti
muvą” norėjome vėl pašaukti nę civilizaciją, teikiantis pir
ne kaip ideologinį, o kaip kū mumą asmens laisvei, ne poli
rybinį reiškinį (...) tai yra itin tinis, besirūpinantis dabarti
mi, naujumu ir romumu - to
kiomis žurnalistinio meno tai
syklėmis.
Kaip vaikai...
Leidinys mėnesinis didelio
Mylim mes
formato, 58 psl., iliustruotas
Kaip vaikai nuotraukomis bei grafiškais
Dideli ir protingai
piešiniais. Turinio apimtis
pinasi įžvalgomis į žmones,
Nekantrūs,
jų kūrybą, grožinės literatū
Mūsų erdvės,
ros gabaliukais, atsiminimais,
Mūsų laukai
knygų apžvalgomis, teatro, mu
Ir skubėjime
zikos skyreliais. Įdomūs lei
Tirpstančios rankos.
dėjų pasisakymai, leidžiantys
Liūdim mes
aiškiau suprasti leidinio kryp
Kaip vaikai ties užmojus. Atskiro dėmesio
Ir pasauly
verti Stasio A. Bačkio prisimi
Tejaučiam save,
nimai apie St. Šalkauskio pa
Verkia gėlės kartu
garsintą “Romuvą” ir vėliau J.
Ir laukai,
Keliuočio pakrikštytą “Naują
Nulašnoja
ją Romuvą”. Straipsnyje pa
Lietutis gatve.
rodomi pirmieji šio žurnalo
leidybos žingsniai, prisimin
Skubam mes
tas anuometinių romuviečių
Kaip vaikairatelis.
Tik skubėjimas
“Naujasis Romuvos” redak
Lėtas, vienodas,
cijos adresas: Ž. Liauksmino
Tik pabalę
8/3, Vilnius, Lietuva, tel.
Negrįžtančiam vėjy plaukai
22-47-43, faksas 22-44-62. Siun
Ir pritilęs
tinius siųsti adresu: Vilnius,
Pavasario sodas.
ARP-3, p.d. 511. Vieno nume
rio kaina 2.75 Lt. Žurnalas
Valerija Vilčinskienė,
prenumeruojamas
Lietuvos
Lietuva
pašto skyriuose. S.

dies dailėje ir kitose lietuvio gy
venimo dalyse. Norintys dalyvauti
prašomi iki š. m. balandžio 10 d.
pranešti konferencijai skirtos pa
skaitos temą ir duomenis apie save
(vardą, pavardę, adresą, telefoną,
darbovietę) Lietuvių katalikų
mokslo akademijos centro valdy
bai šiuo adresu: A. Jakšto 9,
Vilnius 2600. Konferencijos tiks
li data bus paskelbta vėliau su pa
pildoma informacija. Atrodo, už
sienio lietuviams bus leista pasi
naudoti vėlesne registracinio pra
nešimo data, nes š. m. balandžio
10 d. jiems jau yra pavėluota.
Atsisveikinimo vakaronę 1994
m. gruodžio 9, penktadienį, Jau
nimo centro kavinėje Čikagos lie
tuviams surengė Lituanistikos ty
rimo ir studijų centras. Tą vaka
rą buvo atsisveikinta su centre
dirbusiais ir Lietuvon grįžtan
čiais tautiečiais — Vilniaus pe
dagoginio universiteto prof. dr.
Kęstučiu Pečkumi, Lietuvių tau
tosakos instituto direktoriumi
dr. Leonardu Sauka ir asistentu
Gediminu Radvilu. Penktadienio
vakaronei vadovavo Pedagoginio
lituanistikos instituto Čikagoje
direktorė Stasė Petersonienė.
Svečiai iš Lietuvos kalbėjo apie
viešnagės metu atliktus darbus
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre bei jam priklausančiame
Pasaulio lietuvių archyve, kur
yra sutelkta daug lituanistinės
medžiagos. Prof. dr. K. Petkus,
Čikagoje viešėjęs antrą kartą,
sukatalogavo Pasaulio lietuvių
archyve turimus užsienio lietu
vių švietimo fondus. Jis taipgi
rinko medžiagą prof. dr. A. Ramūno-Paplausko
monografijai,
parašė knygą apie Čikagoje mi
rusią veikliąją pedagogę Alici
ją Rūgytę, skaitė paskaitą JAV
ir Kanados lietuvių mokytojų stu
dijų savaitėje. Tautosakininkas
dr. L. Sauka kalbėjo apie savo
atliktus darbus Lietuvoje, susi
tikimą su žymiuoju tautosakinin
ku dr. Jonu Baliu išeivijoje šios
viešnagės metu. Asistentas G.
Radvilas, Lietuvoje išleidęs pa
tarlių ir priežodžių rinktinę
“Savam krašte ir tvoros žydi”,
aiškino, kaip ją galima panaudo
ti tautosakos pamokose. Vakaro
nės dalyviams padėkojo Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro di
rektorius dr. Jonas Račkauskas.

Filmuotojas Kazys (Charles)
Motuzas, gimęs 1909 m. Vilniuje,
išvykęs į JAV ir ten užaugęs, mi
rė Niujorke š. m. vasario 12 d.
Jis su jaunesniu broliu Mečiu
1930-40 m. lankydavosi nepri
klausomoje Lietuvoje. Bendro

mis pastangomis jiedu sukūrė
daug 16 mm spalvotų filmų, įažinusių jos gamtos ir istorinių
įvykių vaizdus. Tie dokumenti
niai brolių Motuzų filmai buvo
rodomi JAV ir Kanados lietuvių
kolonijose. Deja, jie, atrodo,
nebuvo išsaugoti archyvams. Mat
filmams perkelti į naujas juos
tas broliai Motuzai neturėjo lė
šų, nors jie 1972 m. jau buvo pra
dėję blankti. Lėšų filmams gelbė
ti nepavyko sutelkti. Nepriklau
somybę atgavusios Lietuvos ministeris pirm. A. Šleževičius 1995
m. pradžioje tuos dokumentinius
filmus laišku Kaziui Motuzui pa
siūlė atiduoti Lietuvos archy
vams. Laiškas jau buvo pavėluo
tas, K. Motuzą pasiekęs ligoni
nės lovoje. Velionis taipgi tu
rėjo ir didelį pašto ženklų rinki
nį, kuris dabar turbūt bus parduo
tas varžytinėse. K. Motuzas su ki
tu autoriumi buvo paruošęs ir fi
latelistams 1978 m. anglų kalba
išleidęs knygą “Postage Stamps of
Lithuania”. Lietuviškose encik
lopedijose broliai Kazys ir Me
čys kažkodėl buvo ignoruojami.
Tik bostoniškėje LE paminėta
Kazio ir Mečio Motuzų nepilna
gimimo data, pasitenkinant gi
mimo metais be mėnesio ir die
nos.

Filologijos dr. Jonas Lanku
tis, Lietuvos mokslų akademi
jos narys, pastaruosius aštuone

rius metus vadovavęs Lietuvių
kalbos ir literatūros institutui,
mirė Vilniuje kovo 5 d. Velionį,
vasario 8 d. sulaukusį amžiaus
septyniasdešimtmečio,
pakirto
sunki liga. Jo kūrybinį paliki
mą sudaro monografijos ir gausios
straipsnių knygos — “Vinco My
kolaičio-Putino kūryba”, “Lietu
vių dramaturgijos raida”, “Justi
no Marcinkevičiaus draminė tri
logija”, “Etiudai apie Juozą Gru
šą”, “Literatūra ir humanistiniai
idealai” bei daugelis kitų. Velio
nis buvo pašarvotas Vilniaus uni
versitetui priklausančioje Šv. Jo
nų šventovėje, palaidotas Anta
kalnio kapinėse.
Prof. dr. Pranas Mažylis (1885-.
1966),
ginekologas,
Lietuvos
mokslų akademijos narys, šimtas
dešimtųjų gimimo metinių proga
buvo prisimintas ir pagerbtas
Kaune. Minėjimą surengė Lie
tuvos sveikatos apsaugos minis
terija, Kauno medicinos akade
mija ir Lietuvos akušerių-gine
kologų mokslinė draugija. Prof,
dr. P. Mažylis yra akušerinės
ir ginekologinės pagalbos or
ganizatorius Kaune, ten įsteigęs
akušerių mokyklą, Kauno uni
versitete — akušerijos ir gine
kologijos katedrą, jai vadova
vęs Kauno universitete ir Kauno
medicinos institute. Velionies
šimtas dešimtųjų gimimo metinių
minėjime dalyvavo jo mokiniai,
darbų tęsėjai ir jį prisimenan
tys kauniečiai. Prie Akušerijos
ir ginekologijos klinikos buvo
atidengtas prof. dr. Prano Ma
žylio paminklinis biustas, sukur
tas skulptorės Danutės Danytės.
Velionis taipgi pasižymėjo ir
kaip onkologinės pagalbos orga
nizatorius, Lietuvoje su kole
gomis įsteigęs Kovos su vėžiu
draugiją.
Dzūkų kultūros kongresas
įvyks š. m. birželio 15 d. Alytuje.
Daugiau informacijos apie šį ren
ginį spaudos konferencijoje pa
teikė Alytaus miesto burmistro
pavaduotoja kultūros bei švieti
mo reikalams O. Suncovienė.
Kongresas yra skirtas visame pa
saulyje gyvenantiems dzūkams.
Jam pasirinkta birželio penkio
liktoji, kuri taipgi laikoma ir
Alytaus miesto švente. Kongreso
proga laukiama daug į svečius at
vykstančių dzūkų iš užsienio. O.
Suncovienės pranešimu, visų
lauks mokslinė konferencija,
daug įvairių parodų, Antroji
Dzūkijos dainų šventė. Spaudai
jau yra paruoštas fotoalbumas
ir Dzūkijos poetų almanachas.
Viceburmistrė O. Suncovienė
prasitarė, kad yra ir neišspręstų
klausimų, ypač susietų su finan
sinėmis išlaidomis. Alytuje yra
gyventojų, abejojančių šio ren
ginio reikalingumu. Tačiau jų
dauguma remia pasaulinę Lietu
vos dzūkų šventę.
Panevėžietis poetas Albinas
Baltramiejūnas, gimęs 1905 m.
vasario 27 d. Gilbonių kaime prie
Smilgių, su kitais Telšiuose ka
lintais lietuviais besitraukiančių
sovietų buvo nukankintas Rainių
miškelyje 1941 m. birželio 25 d.
Velionis buvo Vytauto Didžiojo
universiteto teologijos filosofi
jos fakulteto laisvasis klausyto
jas, Gilbonio slapyvardžiu išlei
dęs keturis eilėraščių rinkinėlius
— “Iš liepsnojančios krūtinės”
(1929), “Sirenos skrodžia naktį”
(1935), “Olimpo žiedai” (1935) ir
“Aiškūs žodžiai” (1940). Kanki
nys A. Baltramiejūnas gimimo
devyniasdešimtmečio proga bu
vo prisimintas ir pagerbtas tau
todailininko P. Janulevičiaus su
kurtu kryžiumi, smilgiškių pasta
tytu jo gimtajame Gilbonių kai
me. Šis kryžius praeiviams pri
mins ne tik jį, bet ir kitas Rainių
miškelyje sovietų įvykdytų žudy
nių aukas.
1993 m. kultūros ir meno vals
tybinių premijų laimėtojų sąrašan 1994 m. gruodžio 14 d. buvo
įtraukti ir sovietinio teroro au
koms sukurtos Rainių koplyčios
projekto autoriai — architektai
a.a. Jonas Virakas ir Algirdas
Žebrauskas, tapytojas Antanas
Kmieliauskas, skulptorius Regi
mantas Midvikis ir vitražistas
Algis Dovydėnas. Dabar spaudo
je pranešama, kad dail. A. Kmie
liauskas savo gautą premiją ati
davė Lietuvos laisvės kovų Miško
brolių draugijos rūmų statybai
Vilniuje. Archeologiniams pro
jektavimo kasinėjimams bei ki
tiems darbams atlikti daugiau
sia lėšų buvo gauta iš užsienio
lietuvių, tais rūmais norinčių
įamžinti Lietuvos partizanų at
minimą.
y. Kst.
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bei kitos detalės, paskelbtos ga
lutinės registracijos datos. Daly
vavimas žaidynėse yra atviras vi
siems Š. Amerikos lietuvių sporto
vienetams ir pavieniams, atlikusiems 1995 m. metinę ŠALFASS-gos
narių registraciją. Išsamesnės in
formacijos
pranešamos visiems
ŠALFASS-gos klubams. ŠALFASSgai nepriklausantys vienetai bei
pavieniai dėl papildomų informa
cijų prašomi kreiptis į Vidą Tatarūną. Kiti ryšininkai: Arūnas
Apanavičius, tel. (216) 531-6995 ir
Algirdas Bielskus (216) 486-0889.
ŠALFASS-gos centro valdyba

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term. ind. ..
6.50%
180-364 d. term. ind. ..
6.75%
1 metų term, indėlius .
6.75%
2 metų term, indėlius .
7.00%
3 metų term, indėlius .
7.00%
4 metų term, indėlius .
7.25%
5 metų term, indėlius .
7.75%
1 metų GlC-mėn.palūk.
7.00%
1 metų GlC-met. palūk.
7.25%
2 metų GlC-met. palūk
7.50%
3 metų GlC-met. palūk.
7.75%
4 metų GlC-met. palūk.
7.75%
5 metų GlC-met. palūk.
8.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.25%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................... 4.00%

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

Sutarties paskolas
nuo .....................

Tarptautinės stalo teniso
varžybos
Žurnalas “Sports Bild” yra pa
skelbęs svarbiausių tarptautinių
stalo teniso varžybų sąrašą. Kadan
gi ne vienam ir mūsų sporto mėgėjui
sunku susekti šių varžybų datas ir
jų svarbą, minimą informaciją pa
kartojame. (Sig. K.).

8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9.00%
2 metų ................ 9.25%
3 metų ................ 9.50%

Pagerbti V-jų PLS žaidynių kalnų slidinėjimo laimėtojai. Iš kairės: A. KEPEŽĖNAS-Lietuvos kainų slidinėjimo federacijos pirm.; D. JONKUTĖ-dviejų
aukso medalių absoliuti laimėtoja; R. GIRSKIS V-jų PLS žaidynių darbo grupės
vadovas; L. VAITKUS-dviejų aukso medalių absoliutus laimėtojas ir A.
ŠILEIKA - ŠALFASS-gos pirm.
Nuotr. M. Šileikos

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

PLS žaidynių kalnų slidinėjimo varžybų Kanadoje organizatoriai. Iš kairės:
A. ŠILEIKA - ŠALFASS-gos pirm., M. LEKNICKAS - vicepirm. ir R. KULIAVAS
Toronto “Jungties” pirm, su Lietuvos slidininkų vadovu, Kalnų slidinėjimo fe
deracijos pirmininku ALGIMANTU KEPEŽĖNU
Nuotr. Sig. Krašausko

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/|
DVL

ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence

E 2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS
ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

LEDAS RI I RKiERATION
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir (vedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
virykias

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

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

"ALIUJE
CHOICE Z/E53F
IN THE ftežą
WORLD

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel.

416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824
Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas
Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

prašau man paskambinti.

Krepšinio varžybas numatoma
pravesti: vyrų A, vyrų B, moterų
ir jaunių A (1976 m. gimimo) ir jau
nesnių klasėse. Vyrų krepšinio A
klasę sudaro iškilesnės komandos,
atrinktos ŠALFASS-gos krepšinio
komiteto. Likusios komandos žai
džia B klasėje, kur gali dalyvauti
ir vyrų A klasės komandas turin
čių klubų antrosios komandos. Vy
rų A klasėje gali dalyvauti ne
daugiau kaip 8 komandos. Kitose
klasėse komandų skaičius neapri
Varžybų pasekmės
bojamas.
Slalom — gigantas. Mergaičių ir
Tinklinio varžybos planuojamos
moterų klasės. Iki 9 metų amžiaus: vykdyti vyrų, moterų ir galbūt mer
1 v- J. Pacevičiūtė, 2 v. V. Valadkai- gaičių A (1976 m. gimimo ir jaunes
tė. 10-12 metų: 1 v. A. Pacevičiūtė, nių) ir mergaičių B (1979 m. gimimo
2. A. Valadkaitė. 13-16 metų: 1 v. I.
ir jaunesnių) klasėse. Komandų
Kongats, 2 v. N. Šalkauskis. 17-34 skaičius neapribojamas. Jaunių A
metų: 1 v. K. Tutlienė. 35-49 metų:
klasės krepšinio ^idėjams yra lei
1 v. R. Valadkienė, 2 v. R. Birgioliedžiama žaisti ir Vyrų klasėse. Klu
nė. Absoliučios laimėtojos (nepai bams, dalyvaujantiems su daugiau
sant amžiaus) — 1 v. I. Kongats, 2 v.
negu viena krepšinio ar tinklinio
N. Šalkauskis, 3 v. R. Valadkienė.
komanda toje pačioje klasėje, yra
Slalom — gigantas. Berniukų ir
neleidžima kaitalioti žaidėjų iš
vyrų klasės. Iki 9 metų amžiaus: 1
vienos komandos į kitą per visą žai
v. St. Pacevičius. 10-12 metų: 1 v. J.
dynių laiką.
Kongats, 2 v. J. Birgiolas, 3 v. D. PuStalo teniso pirmenybių progra
zeris. 13-16 metų: 1 v. P. Dailydė, 2 v. ma bus nustatyta ‘po dalyvių pra
T. Skrinskas, 3 v. Ch. Guest. 17-34 me dinės registracijos, atsižvelgiant
tų: 1 v. L. Vaitkus (Kalif.), 2 v. L. Stri- į dalyvių skaičių bei pageidavimus.
pinis, 3 v. M. Šileika. 35-49 metų: 1 v. Esant pakankamam dalyvių skai
Al. Pacevičius, 2 v. R. Valadka, 3 v. čiui, bus stengiamasi varžybas pra
V. Danaitis. 50-64 metų: 1 v. A. Dai vesti įvairaus amžįaus klasėse. Da
lydė, 2 v. M. Leknickas. 65 ir dau lyvių skaičius neapribojamas.
giau: 1 v. V. Čiurlionis (Kliv.), 2 v.
Šachmatų pirmenybės bus vykdo
J. Jonaitis, 3 v. A. Nakas (Fl.). Ab mos 4-rių ratų šveicarų sistema.
soliutūs laimėtojai (nepaisant am Dalyvių skaičius neapribojamas.
žiaus) — 1 v. L. Vaitkus (Kai.), 2 v. Bus pažymėti ir jauniai (17 metų
L. Stripinis, 3 v. P. Dailydė.
ir jaunesni varžybų dieną).
Slalom — mergaičių ir moterų
Apytikris tvarkaraštis: penkta
klasės. Iki 9 metų amžiaus: 1 v. J. dienį, gegužės 19, numatomos tik
Pacevičiūtė, 2 v. V. Valadkaitė. 10-12 vyrų A ir B krepšinio rungtynės,
metų: 1 v. A. Pacevičiūtė, 2 v. A. Va pradedant nuo 5 v.p.p. Daugumai
ladkaitė. 17-34 metų: 1 v. K. Tutlytė. komandų penktadienį teks sužaisti
35-49 metų: 1 v. R. Valadkienė, 2 v. R. po 2 rungtynes. Moterų ir jaunių
Birgiolienė. Absoliučios laimėtojos A krepšinio ir visų kitų šakų pir
(nepaisant amžiaus) — 1 v. R. Valad menybes planuojama pravesti šeš
kienė, 2 v. A. Pacevičiūtė, 3 v. A. Va tadienį ir sekmadienį, gegužės 20
ladkaitė.
ir 21 d.d.
Slalom — berniukų ir vyrų klasės.
Pradinė dalyvių registracija vi
Iki 9 metų amžiaus: 1 v. St. Pacevi
soms šakoms — iki 1995 m. balan
čius. 10-12 metų: 1 v. J. Kongats, 2 v.
džio 1 d. adresu: Vidas Tatarūnas,
J. Birgiolas, 3 v. D. Puzeris. 13-16
18202 Windward Rd., Cleveland, OH
metų: 1 v. T. Skrinskas, 2 v. L. Rus- 44119, tel. (216) 486-7916, faksas
lys, 3 v. P. Dailydė. 17-34 metų: 1 v.
(216) 486-5881. Po pradinės regis
L. Vaitkus (Kai.), 2 v. M. Šileika, 3 v.
tracijos paaiškės, kurios sporto
P. Taraška (Kliv.). 35-49 metų: 1 v. R.
šakos bus žaidynėse vykdomos. Bus
Valadka, 2 v. AI. Pacevičius. 50-64
nustatytos jų klasės, programos
metų: 1 v. A. Dailydė. 65 ir daugiau:
1 v. J. Jonaitis, 2 v. V. Čiurlionis
(Kliv.), 3 v. A. Nakas (FI). Absoliu
tūs laimėtojai (nepaisant amžiaus)
— L. Vaitkus (Kalif.), 2 v. T. Skrins
kas, 3 v. L. Ruslys. Sig. K.
ŠALFASS slidinėjimo varžybos
Didžioji
slidinėjimo
varžybų
šventė buvo baigta 1995 m. vasario
25 d. ŠALFASS-gos varžybomis Lo
retto, Ont. Gr. ir Pr. Stripinių
slidinėjimo kalne. (Vasario 23-24
d.d. Collingwood, Ont., vyko PLS
žaidynių kalnų slidinėjimo varžy
bos, dalyvaujant didelei grupei
sportininkų iš Lietuvos, Austra
lijos, JAV-bių ir Kanados).

Tradicinės Š. Amerikos

Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Lina Kuliavienė
290 North Queen Street, Suite 112,

lietuvių sporto žaidynės
45-sios Š. Amerikos lietuvių spor
to žaidynės įvyks 1995 m. gegužės
19, 20 ir 21 d.d., Klivlande, Ohio.
Jas vykdys Klivlando “Žaibas”. Žai
dynių programoje: krepšinio, tiklinio, stalo teniso ir šachmatų var
žybos.

Fax 416 620-8015

JUOZUI EIMIUI RAMUI
FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
” 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

1. Olimpinės žaidynės. Dalyviai:
64 moterys ir 64 vyrai. Atranka vyk
sta žemynuose. Pasaulio čempiona
tai, 3. Žemynų čempionatai, 4. “Eu
rope Top 12” Kasmet. Dalyviai: po
12 Europos vyrų ir moterų, užiman
čių aukščiausiais vietas geriausių
pasaulio žaidėjų sąrašuose. Prizų
fondas - 55 tūkst Šveicarijos fran
kų. 5. Europos meistrų taurė. Kas
met. Dalyviai: dešimt geriausių
žemyno žaidėjų ir du asmeniškai
pakviesti žaidėjai. Prizų fondas 120 tūkst. Vokietijos markių. 6. Pa
saulio taurė (vyrai). Kasmet. Daly
viai: paskutinių varžybų nugalėto
jas, žemynų čempionai, vienas
šalies varžybų šeimininkės žaidė
jas šeši geriausi pasaulio stalo te
nisininkai (pagal atranką), du
kviesti žaidėjai. Prizų fondas - 100
tūkst Amerikos dolerių. 7. Atviros
valstybinės pirmenybės. Kasmet.
Populiariausios atviros Švedijos
ir Anglijos pirmenybės. Jose daly
vauja ir Azijos kraštų žaidėjai. Prizų
fondas - 25 tūkst. Amerikos dolerių.

TEODORAS STANULIS

RE/MAX #1 Kanadoje
Parduodant ar perkant nekilnojamo turto
(2 blokai į vakarus nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis
nuo Lietuvių namų)
į mane, skambinant bet kuriuo metu,

MOKA:
6.50% už 90 dienų term, indėlius
6.75% už 6 mėnesių term, indėlius
6.75% už 1 m. term, indėlius
7.00% už 2 m. term, indėlius
7.00% už 3 m. term, indėlius
7.25% už 4 m. term, indėlius
7.75% už 5 m. term, indėlius
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.75 už 4 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
4.25% kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

KREDITO
KOOPERATYVAS
IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.50%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų ........
8.95%
2 metų ........
9.25%
3 metų ........
9.50%
4 metų ........
9.75%
5 metų ........
9.75%
(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| QO milijonų dolerių
Masti
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.
KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -■
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

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 akiemų
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.

PAŽADU JUMS
24 valandų
tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

ANTANAS
GENYS

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

MEDELIS CONSULTING ]
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1-905-434-1847
FAX 1-905-728-5745
_______ ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikvieėiantjūsŲ gimines ii Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONES 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).

nešiojamas tel. 416 802-1029.
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS
PATARNAVIMAS VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS.

lietuvių

Skautų veikla
• A.a. v.s.fil. Stepas Kairys
mirė prieš 25 metus (1970 m. kovo
25 d.). Sesės ir broliai kviečiami
velionį prisiminti maldose. Jis
Toronte redagavo “Skautų aidą”
(1951-1956), pustrečios kadenci
jos vadovavo LS brolijai, ėjo įvai
rias kitas pareigas, reiškėsi Ka
nados lietuvių bendruomenės
veikloje, Toronte įsteigė skautųčių muzikinį vienetą ir jam vado
vavo iki staigios mirties.
• Kunig. “Birutės” vyr. skau
čių sueiga - balandžio 4 d., 7.30 v.v.
pas Rūtą Baltaduonytę-Lemon,
45 Dilten Cr. (Scarlett & Eglinton). Pasiimti po vieną virtą kiau
šinį margininmui. M.

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

tel. 416 769-1616, namųtel. 416 231 -4937,

tel. 239-7733
namų 766-5857

Asmeninės varžybos

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

perėjo dirbti į kitą įstaigą
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

1. Pasaulio pirmenybės. Jos ren
giamos kas antri metai. 1995 m. jos
vyks Tiandzine - Kinijoje, ir tikima
si sulaukti arti 1000 žaidėjų iš 100
šalių. Piniginių prizų nėra. 2. Žemy
nų čempionatai. Vyksta poriniais me
tais kas dvejus metus. Sekantis Eu
ropos čempionatas vyks Bratisla
voje. Tikimasi 500 žaidėjų iš 50
šalių. Piniginių prizų nėra. 3. Pa
saulio taurė. Vyksta kas dvejus
metus. Sekančios varžybos - 1995m.
Atlantoje. Prizų fondas: vyrų var
žybų - 93 tūkst., moterų - 62 tūkst.
Amerikos dolerių. Dalyviai - 16
vyrų ir 12 moterų komandų: praė
jusių varžybų nugalėtojai, žemy
nų čempionai,varžybų šeiminin
kai, šešios geriausios pasaulio čem
pionato komandos (moterų trys),
dvi, iš jų viena moterų, kviestos
komandos. 4. Europos tautų taurė
(vyrai). Vyksta kasmet. 1995m.
vyks Karlsruhe’ėje - Vokietijoje.
Dalyviai - aštuonios geriausios že
myno komandos. Prizų fondas: 100
tūkst. Vokietijos markių. Europos
moterų taurė. Vyksta kasmet. 1995
metais vyks Duelmen’e. Dalyvės: še
šios geriausios Europos komandos.
Prizų fondas - 18 tūkst. Vokietijos
markių. Europos lyga. Vyksta kas
met. Yra trys lygos: superlyga, pir
moji ir antroji lygos. Prizų fondo nėra.

Projektuoju ir gaminu paminklus,

Toronto, Ontario M9C 5L2

Tel. 416 767-9000

Komandų varžybos

/r/Mvfc
-L.J. T r
PARAMA

”

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

TO RO N T O
do draugija paskyrė 500 dol.
Panevėžio vaikų darželiui.
Popietėje dalyvavo ir gen.
Lietuvos konsulas inž. H. La
pas ir p. G. Lapienė.
Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjunga atsiun
tė Stasio Žuko pasirašytą laiš
ką “Tėviškės žiburiams”, ku
riame dėkojama Kanadoje gy
venantiems tautiečiams, 1367
Religinės šalpos Lietuvai doleriais parėmusiems s-gos
popietę suruošė KLK mote veiklą. Šią sumą sudėjo St.
rų dr-jos Lietuvos kankinių Catharines ir apylinkių lie
par. skyrius ir šios parapi tuviai, kurių aukas rinko ir
jos tarybos religinė sekcija persiuntė J. Lianga.
kovo 26, sekmadienį, parapi
Dalia Jankauskaitė-Anskaijos salėje. Dalyvavo per 100
asmenų. Renginio kalbėtoją tienė, Kauno dramos teatro ak
mons. J. Juodelį pristatė G. torė, laiške “Tėviškės žibu
Kurpis. Mons. J. Juodelis, va riams” maloniai prisimena sa
dovavęs rekolekcijoms šioje vo viešnagę Toronte bei kito
parapijoje, papasakojo apie se vietovėse praeitą žiemą.
sibirinį savo kelią, darbus Reiškia padėką I. Lukoševi
Panevėžyje, kur jam tenka čienei, V. Kulniui, Ž. Šelniedarbuotis vyskupijos kancle nei bei kitiems giminėms ir
riu, parapijos klebonu ir vie tautiečiams, kurie sudarė ga
nos mokyklos direktoriumi. limybę perduoti poetų Just.
ir
Jono
Palietė ir kai kurias nege Marcinkevičiaus
roves Lietuvoje, kurioms pa Strielkūno žodžių gelmę ir
šalinti reikės ilgesnio lai grožį Sausio 13-tosios minė
ko. Po skanių vaišių, kurias jime Toronte; aktorė prisime
paruošė p. Gurklienė, kat. mo na nuoširdų bendravimą su
terų draugijos pirm. A. Au- hamiltoniečiais, ypač “Auku
gaitienė pranešė, kad religi ro” rež. E. Kudabiene ir akt.
nei šalpai šiame renginyje M. Kalvaitiene, visus ir visas
sutelkta 1.100 dol. Iš savo iž ją globojusius.

Kanados lietuvių mokytojų
suvažiavimas įvyko šeštadie
nį, 1995 m. kovo 25 d. Anapilio
parodų salėje Mississaugoje,
Ont. Dalyvavo Toronto, Hamil
tono, Londono, Otavos, Montrealio ir Kalgario mokyklų mo
kytojai bei vedėjai. Pagrindi
nė kalbėtoja buvo Rauda Rautinš. (Plačiau kt. nr.)

NAUJA
PARDUOTUVĖ

- Šviežia mėsa (jautiena, kiauliena, kalakutai);
- Lietuviški sūriai;

Ontario sveikatos ministe
rijos remiama pelno nesie
kianti “The Four Villages
Community Health Centre”
organizacija vykdo sveikatos
reikalų programą ir aptarnau
ja Swansea, Junction, Bloor
West Village ir Roncesvalles
apylinkių gyventojus. Renka
mos informacijos bei gyven
tojų patarimai, vadinami “vir
tuvės dialogu”. Lietuvių kal
ba toks “dialogas” įvyks kovo
16, ketvirtadiępį, 5.30-7.30 v.v.,
1700 Bloor St. W. Norintieji
tame susirinkime dalyvauti
prašomi skambinti — Robin
tel. 604-3361.
“TŽ” redakcijoje gautas pri
vataus pobūdžio laiškas, deja,
be parašų, tik su pažymėjimu,
kad jį parašė “sesės skautės”.
Laiškas pasisako prieš balių
su šokiais rengimą Gavėnios
metu. Jame rašoma: “Gavėnios
laikotarpis yra dvasinio susi
kaupimo laikas. Ne vien tik
kūnui reikia visada pataikau
ti, jį šokdinti, girdyti. Tai
lyg pievos žiogų galvojimas —
prašvito saulė, tai šokime ir
muzikuokime. O ateis šieno
pjovėjai ir su dalgiais išvai
kys tuos žiogus”. Nors laiškas
nepasirašytas, bet jis prime
na seną krikščionišką lietu
vių tradiciją, palaikytiną ir
išeivijoje.

20 High Park Blvd., Toronte.

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

Telefonas 41 6 536-5437
Nepriklausomybės šventei paminė
ti Lietuvoje išleisti du pašto ženk
lai su Vasario 16-tosios signatarų
Prano Dovydaičio ir Stepono Kairio
atvaizdais

Pašto ženklų paroda
Toronto lietuvių filatelistų ir
numizmatikų draugija rengia paš
to ženklų ir Lietuvos pinigų paro
dą, 1995 m. balandžio 8-9 d.d Pri
sikėlimo parapijos salėje. Lan
kymo valandos 10 v.r.-5 v.p.p.
Norime supažindinti visuomenę
ir jaunimą su nepriklausomos
Lietuvos buvusiais ir dabartiniais
pašto ženklais. Matysite vertin
gą Klaipėdos krašto pašto ženk
lų rinkinį, kai Klaipėda buvo vo
kiečių, prancūzų ir lietuvių val
doma. Parodoje dalyvauja ir du
čikagiečiai - Juozas Žadeikis ir
amerikietis Fred Baumgartner,
kurių rinkiniai rodo filatelijos
istoriją.
Trisdešimt metų veiklos sukak
čiai paminėti draugija išleido
gražų sukaktuvinį voką, kurį bu
vo galima įsigyti parodos metu
arba vėliau kreipiantis į A. Lau
rinaitį, 78 Caines Ave., Willow
dale, Ont., Canada, M2R 2L3. Pa
rodos metu filatelistai galės pa
sikeisti pašto ženklais, pirkti, par
duoti ir papildyti rinkinius nau
jais. Įėjimo bilietą nusipirkę, ga
lės dalyvauti loterijoje. Taip pat
loterijoje galės dalyvauti asme
nys, atsiuntę auką paštu. Visi kvie
čiami aplankyti parodą. A.L.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7

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)

Tel.: (905) 271-7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7

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

Je| . Ąj 6-530-1070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai

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

d.d.s.

d.d.s.

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

(Orthodontist)

Telefonas
763-5677

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

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

(Prieš Lietuvių namus)

reikalingas vedėjas (manager)

- Rūkyti kumpiai (pastrami), kepeninės dešros;

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

vadovauti visam sodybos komplektui, kuris susideda
iš 60 arų žemės, didelio namo su salėmis, barais, restoranu-valgykla ir nuomojamais kambariais. Pageidau
jamas asmuo gali būti viengungis arba sutuoktinių pora.
Apsigyvenimui patalpos sodybos name, atlyginimas
pagal susitarimą. Prašymus (application) siųsti:
Lietuvių namų akcinės bendrovės valdybos pirm.
Vincentui O’Brien, Lithuanian House, 2 Ladbroke
Gardens, London W11 2PT, arba faksu 0171-792-8456.
LNB-vės valdyba

- Švieži duonos gaminiai, [vairūs kepiniai
ir dar daugiau;
- Pardavimas dideliais ir mažais kiekiais;

- Viskas gamyklos kainomis.

Atidaryta 6 dienas per savaitę
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

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

r\

Dundas

psl. 9

Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., flm.t

Greitas patarnavimas, neaukštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

Didžiojoje Britanijoje, Lietuvių sodybai (Headley Park)

2446 Cawthra Road,
Building 2, Unit 8,
Mississauga, Ont.
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Telefonas 535-6252

- Virtiniai;

L5A 3K6

kankinime, daro didelę gėdą
ir uždeda sunkią naštą”. Nors
prezidentas išreiškęs to fak
to apgailestavimą, Izraelio
nacių “medžiotojas” E. Zuroff
priekaištavęs Lietuvai, kad
iki šiol ji neiškėlusi nė vie
nos bylos nacių karo nusikal
tėliams. Dėl to Lietuvos žydų
grupė surengusi demonstraci
ją prieš Lietuvos prezidentą
A. Brazauską, besilankantį
“Jad Vašem” institucijoje,
skirtoje žydų kankiniams pa
gerbti.

Dienraštis “The Globe a.
Mail” 1995. III. 1 išspausdino
žinią apie Lietuvos preziden
to A. Brazausko viešnagę Iz — Paremkite “Tėviškės žibu-'
raelyje, kur jis pareiškęs: rius” auka, rėmėjo ar garbės
“Tas faktas, kad lietuviai da prenumerata, testamentiniu pa
lyvavo žydų naikinime, de likimu. Iš anksto dėkingi“TŽ" leidėjai
portacijose, suėmimuose ir

- Naminės dešros ir mėsos produktai,
pagaminti pagal europietiškus receptus;

|

KLB Toronto apylinkėje Vasario 16sios proga aukojo: $150-L. Daunienė;
$100 - F. Barzdžius, J. Yčas, J. Pargauskas, J. Rovas, P. Vilutis, R. Žiogarys; $55 - T. Stanulis; $50 - J. K.
Ališauskai, J. S. Andruliai, V. Augėnas, J. Z. Dabrowski, L. Dūda, Tėvai
pranciškonai, J. T. Gustainiai, J. A.
Juncevičiai, A. Lukošius, A. Vaidi
la; $47 - U. Paliulis; $40 - J. E.
Bukšaičiai, A. Kalendra, Z. J. Ma
žonai, J. Petronis; $30 - L. Balsys,
M. Putrimas; $25 - E. A. Abromai
čiai, J. Danaitis, E. Girėnas, E. S.
Kuzmickai,' J. Lemežys, Pažerūnas,
B. Saplys, A. R. Ulba, B. Vaidila,
A. Zalagėnas; $20 - A. Abromaitienė, V. Adomonis, L. V. Balaišiai,
K. Balyta, K. Batūra, R. O. Berentai,
U. Bleizgys, B. G. Čižikai, S. Čepas,
M. A. Empakeriai, Z. O. Girdauskai,
V. Gumbauskas, J. V. Ignaičiai, P.
L. Jurėnai, V. Kamelavičius, V. Karnilavičius, B. Kasperavičius, A. Ka
valiauskas, J. Kirvaitis, A. L. Kuo
lai, J. Lasys, N. V. Liačai, A. Lukienė, Medelis, V. P. Melnykai, V. Mont
vilas, V. O. Narušiai, V. Palilionis,
V. Paulionis, A. Pavilonis, V. Piečaitis, V. J. Plečkaičiai, Pranevičiai, J. Presas, A. Pūkas, J. Rugys,
A. Rūta, Samson, A. Saplys, R. S.
Sapliai, S. J. Sinkevičiai, J. Statkevičius, E. J. Steponas, V. G. Tumosai, A. M. Vaišvilai, E. Valeška, K.
J. Žuliai.
$15 - V. Butkys, P. Jasiukas; $10 H. Adomonis, V. S. Aušrotai, A. Ba
cevičius, S. Baršauskas, S. Bartusevičienė, R. Bekeris, R. O. Berentai,
V. Bubelis, S. R. Cygas, J. Černauskas, A. Diržys, L. R. Garbaliauskai,
S. Jakaitis, R. Jankauskienė, B. Kas
peravičius, J. Z. Klevinai, D. Klibingaitienė, A. Petkevičienė, L. V. Sendžikai, L. Stosiūnas, A. Šimkus, B. B.
Tamošiūnai, A. Vanagas, A. Zimnickas; $9 - J. Augustinavičius; $5 - L.
Razgaitis, J. Zabulionis, P. Žibūnas, J. Žiūrinskas.
Solidarumo mokestį susimokėjo:
$50 - J. A. Sungailos; $20 - B. Jonynienė, R. G. Paulioniai; $10 - H. Ma
tulaitis, P. Puidokas.
Iš viso Toronto apylinkėje suau
kota $3405.65. Aukojusieji $20 ir
daugiau gaus pakvitavimus dėl pa
jamų mokesčio. Visiems aukoju
siems nuoširdžiausia KLB Toron
to apylinkės padėka.

Juozas(Joseph)
NORKUS

CQ

Queensway

Telefonas 905 273-9025
Vienintelis Kanadoje
lietuviškas kelionių biuras

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
#1 KANADOJE
dirbantis agentas.
Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.
R&ŽMKK West Realty Inc.
1678 Bloor St. West
Toronto, Ont. M6P 1A9

GINTARAS

Išparduodame pačiomis žemiausiomis kai
nomis, pačiomis patogiausiomis oro linijomis
vasaros metu.
Pigiausi skrydžiai iki birželio 15 d. ir nuo
rugpjūčio 10 d., tačiau keliaujantiems pa
čiu karščiausiu vasaros metu, taip pat pasi
stengsime sumažinti išlaidas.
Ypatingai geros kainos keliaujantiems gru
pėmis (ne mažiau kaip 10 asmenų).

Užsakydami vietas iš anksto iki gegužės 4 d.
gausite $40 nuolaidą.
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)

GINTARAS
EXPRESS
St.
M6P 3K9

1968 Bloor

W., Toronto, Ontario

(Prie High Park požeminės stoties).

EXPRESS

Tel. (416) 604-4400,

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas
arba
1 kg .......................... $1.20 plius $14 pristatymas

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

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

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

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
2 Jane St., Suite 500
(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Toronto, Ontario M6S 4W3
Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

b.Sc.,ll.b.

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78
(kitoje Neries upės pusėįe
nuo “Lietuvos” viešbučio)

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

it) DRESHER

Nemokamas namų įvertinimas

kviečia keliauti kartu!

Jei dar neužsisakėte bilietų į
Lietuvą - PASKUBĖKITE!

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

Advokatas

FAX (416) 604-9748.

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

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

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

Patarnavimai

Nekilnojamo
turto
įkainojimas

visose pirkimo ir
pardavimo srityse
Kreiptis į Valterį
ar Riek Drešerius

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

Nekilnojamas
turtas

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8

Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys “Better Business”biuro

Kelionės | Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

Patarnavimas - greitas ir tikslus!

Mūsų darbo valandos: 10v.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.

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

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

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

DItyYlJIISl - INSURANCE
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3

416 762-4232

FAX 41 6 762-5588

10 psi. » Tėviškės žiburiai
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Praėjusį sekmadienį užbaig
tas Gavėnios susikaupimas. Nuo
širdžiai dėkojame mons. Jonui
Juodeliui už atgaivos žodžius.
— Kovo 19, sekmadienį, pakrikš
tytas Roberto ir Almos (Senku
tės) Petronių sūnus Aras-Kole.
— Parapijos jaunimo choras
savo repeticijoms renkasi sek
madieniais 11 v.r. repeticijų sa
lėje. Kviečiami nauji nariai įsi
jungti.
— Metinis parapijos susirinki
mas įvyks balandžio 9, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių parapijos sa
lėje. Visi parapijiečiai kviečia
mi dalyvauti.
— Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 14, sekmadie
nį. Bilietai pietums jau platina
mi parapijos salėje.
— Kapinėse rastas vyriškas
laikrodis. Galite atsiimti ka
pinių raštinėje.
— Anapilio knygyne galima įsi
gyti velykinių sveikinimo atvi
rukų.
— Kanados lietuvių muziejus
Anapilyje atdaras sekmadieniais
nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v., o pirma
dieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.
— Mišios balandžio 2, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Kazimierų,
Jurgį ir Vytautų, 11 v.r. už para
pijų; Wasagoje 2 v.p.p. už Kaspe
ravičių šeimos mirusius.

— Kovo 29 d. pasibaigė Gavė
nios atsinaujinimui skirtas se
minaras “Teateinie Tavo Kara
lystė”. Buvo svarstoma Dievo ir
žmogaus santykių įvairovė.
— Sekmadieniais po pamaldų
tęsiamas vaikų parengimas Su
tvirtinimo sakramentui, kurį ge
gužės 14 d. suteiks vysk. Pau
lius Baltakis. Suaugusiems, no
rintiems priimti šį sakramentų,
sudarytos sųlygos pasirengti at
skirai.
— Kovo 22 d. didžiojoje para
pijos salėje buvo svetingai su
tikti ir pagerbti Kanadoje vie
šintys Lietuvos laisvės kovų da
lyviai bei juos lydinti žurn. An
tanina Garmutė.
— Šeštadienį, balandžio 1, —
tradicinė parapijos vakarienė.
Meninę programų atliks solistai
A. Pakalniškytė ir A. Simanavi
čius, smuikininkai R. Melkienė
ir M. Gabrys, Maironio mokyklos
vaikų choras ir kanklininkių gru
pė. Bilietus (kaina 20 dol.) gali
ma užsisakyti pas Vytautų Taseckų telefonu 905 824-4461. Vaka
rienė prasidės 5 v.p.p.
— Pakrikštytas Danutės (Kuzmaitės) ir Lawrence J. Karnis
sūnus Eric Vytautas. Santuokos
sakramentui rengiasi Audronė
Butrimaitė ir Scott A. Halpin.
— Mišios balandžio 2, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Gadeikių
šeimos mirusius, 9.20 v.r. — už a.a.
Bordignon šeimos mirusius, 10.15
v.r. — už a.a. Jonų ir Karolinų
Priščepionkas, a.a. Leonų ir Pet
ronėlę Ulbas, a.a. Puodžių, a.a.
Gudavičių ir a.a. Joneikių šeimų
mirusius ir a.a. Antanų Slaboševičių; 11.30 v.r. — už parapijų ir
visus parapijiečius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, kovo 26, popie
tėje dalyvavo 215 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Vyt. Stalionaitis, Rafaelis Kveskis iš Kau
no, Naumas Verblonskis. Prane
šimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narys R.
Juodis.
— LN valdybos posėdis įvyks
kovo 30 d., 7.30 v.v.
— Dėl bilietų į LN vyrų būre
lio pobūvį skambinti: D. Simonaitytei-Sysak tel. 532-3311, T. Stanuliui tel. 769-1616, namų 2314937; A. Sukauskui tel. 614-7739
ir E. Bartminui tel. 249-0490.
— Naujos LN narės: Vida Dirmantaitė ir Dijana Stankus.
— Balandžio 2, sekmadienį,
įvyks LN metinis susirinkimas.
— Balandžio 2, sekmadienį,
12.30 v.p.p. Ontario pilietybės
ministerė E. Ziemba lankysis LN
ir dalyvaus naujo keltuvo atida
rymo iškilmėje, kuri bus 1 v.p.p.
— LN moterų būrelis ruošia ve
lykinius pietus balandžio 23 d.
su programa ir Velykų senele. Bi
lietus galima įsigyti LN ir sek
madienio popiečių laiku, tel.
532-3311.
— Visi kviečiami aukoti slaugos
namams per lietuvių kredito ko
operatyvus arba siųsti tiesiog
Labdaros fondui LN adresu.
— LN kultūrinė komisija per
siunčia išeivijoje išleistas kny
gas Lietuvos bibliotekoms. Tuo
reikalu prašoma kreiptis į Vyt.
Kulnį tel. 416 769-1266.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldų nebus balandžio 2 d.
— Moterų apmųstymo vakaras balandžio 8 d., 6.30 v.v.
— Verbų sekmadienį, balandžio
9 d. pamaldas laikys kun. A. Ži
linskas.
— Didįjį Penktadienį, balandžio
14 d., pamaldas su Šv. vakariene
laikys kun. A. Žilinskas; visos pa
maldos įprastu laiku 9.30 v.r.
— Velykų sekmadienį, balan
džio 16 d., pamaldas laikys para
pijos taryba 9.30 v.r.
— Balandžio 23 d. pamaldų nebus.
— Balandžio 30 d., 9.30 v.r. pa
maldas laikys kun. Petkūnas iš Lie
tuvos. E.St.

Šv. Jono kapinėms aukojo:
$100 — J. Šepetys; $40 — T. Bil
da (a.a. Alfonso Bildos VI mir
ties metinių proga).
Anapilio parapijos keltuvo
vajui aukojo $1,000 — V. V.
Nausėdos; $200 — O. Jakima
vičienė (a.a. Antano Jakima
vičiaus atminimui).
Anapilio parapijos sociali
nės sekcijos narės prieš Ve
Toronto lietuvių pensinin lykas lankys ligonius ir sene
kų klubo mezginio būrelis at lius. Ta proga Anapilio knygy
siuntė “Tėviškės žiburiams” nas kartu su Nordland Ex
press sekcijai paaukojo $250.
$100 auką.

LABDAROS FONDO narių

metinis - visuotinis susirinkimas
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. Drešeris, K. Raudys, E. Steponas. Bus renkami 4 nariai į.valdybą: 3-3 metams,
1-1 metams pagal gautą balsų daugumą. Revizijoje kadenciją baigė D.
Keršienė.
Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo kandidato-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 galima gauti LN
raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba

“TĖVIŠKES ZII’.I KIĖ”

įį SPAUDOS VAKARAS
1995 m. balandžio 22, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje.
MENINĘ PROGRAMĄ atliks Klivlando
Dievo Motinos parapijos choras, vado
vaujamas Ritos Čyvaitės-Kliorienės
PRAMOGINĖJE DAL YJE galėsite pasidžiaugti
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje
ir mažojoje (su įėjimo 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

O MONTREAL*®

S i t» i ir o tremtiniams paremti

KAMERINĖS
MUZIKOS
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Juozų ir Juozių tradicinį pagerbi

mų, kaip visuomet, surengė jūrų
šaulių kuopa “Neringa” kovo 19d.
Aušros Vartų parapijos salėje. Į pa
vasarinėmis gėlėmis papuoštą salę
prisirinko apie 150 asmenų. Prie
garbės stalo šiais metais susėdo tik
keturi Juozai ir viena Juoze, nors
salėje pasiliko dar keli, nenorėję
skirtis nuo savo artimųjų. Aldona
Vaičekauskienė gabiai vadovavo
programai. Pradžioje Juozus svei
kino savo organizacijų vardu sese
lė Paulė, Juozas Šiaučiulis ir Aldo
na Morkūnienė. A. Vaičekauskienė
išvardino eilę organizacijų, kurios
jungėsi prie sveikinimų. Buvo per
skaitytas iš Kauno faksu gautas Juo
zo ir Juozuko Piečaičių sveikinimas,
daugiausia skirtas klebonui kun. Juo
zui Aranauskui. Paskutinis svei
kino, čia užklydęs, Stanislovas Gied
raitis, Lietuvos vyriausybės kan
celiarijos kadrų skyriaus vedėjas.
Ši programos dalis buvo baigta sugiedant “Ilgiausių metų”.

Plačiai pasirodę Europoje, dabar koncertuoja Šiaurės Amerikoje -

pianistas GYTIS CINAUSKAS; violončelistas ERICH HUETTER

1995 m. balandžio 9 d., Verbų sekmadienį, 2.30 v.p.p.,
Toronto Lietuvių namų Mindaugo menėje.

Programoje: Bacho, Čiurlionio, Šopeno, Debussy, Lutoslavskio ir Fortino kūriniai.
* M , ......
įėjimas $8. Maloniai kviečiame visus -

“ROMUVOS” narių visuotinis
susirinkimas įvyks balandžio
12 d., 7.30 v.v. Lietuvių namuo
se. Visi kviečiami būtinai daly
vauti. Kiekvienas dalyvausian
tis padės lengviau spręsti po
32 metų atsiradusius naujus
klausimus. M.
Meno darbų varžytinės įvyks
1995 m. balandžio 22, šeštadie
nį. Le Treport pokylių salėje,
1075 The Queensway, Missis
sauga, Ont. Priėmimas 6.307.30 v.v. Varžytinės 8 v.v. Tai
jau ketvirtas metinis tokio po
būdžio renginys, organizuoja
mas “The Lung Association”
dr-jos Peel apylinkėje svei
katos programoms paremti.
Bilieto kaina — $5.
Toronto miesto namų ir
smulkių
verslų
savininkai
kviečiami dalyvauti viešuose
susirinkimuose, kurie įvyks
balandžio 25 d. Central Com
merce Collegiate, 570 Shaw St.
ir balandžio 27 d. Queen
Alexandra Public School, 181
Broadview Ave. Abu nuo 7 v.v
iki 9 v.v. Šiuose susirinkimuo
se žinovai padarys praneši
mus apie pastatų atnaujini
mus, remontus bei apie kitus
su tuo susijusius dalykus. Inf.
Vilniaus radijo užsienio lai
dos nuo š. m. kovo 26 d. Toron
te bus girdimos 6 v.v. 9530 khz
31 metrų ruože.
Tikinčiajai Lietuvai aukojo
$50 — J. A. Šulcai.
A. a. Vaclovo Pužausko de
šimties metų mirties prisimi
nimui žmona Marija Pužauskienė “Tėviškės žiburiams”
aukojo $100.
A. a. Jono Berškio 23-jų me
tų mirties prisiminimui žmo
na Anelė Berškienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $60.
A. a. Danutei Reginienei mi
rus, užjausdami vyrą Mykolą,
Stasė ir Vincas Radzevičiai
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.
A. a. Viliaus R. Pranskevičiaus atminimui “Tėviškės
žiburiams” aukojo: $25 — V. T.
Macai, K. E. Linkai, Jonas Ak
lys; $20 — Juozas Gribulis.
Antanina
Garmutė, “TŽ”
bendradarbė Kaune, keliau
janti su dainuojančia buvusių
Lietuvos partizanų grupe “Ši
las”, š. m. kovo 22 d. aplankė
“TŽ” lydima “Šilo” narių — O.
Gražulienės, O. Dailidienės ir
torontietės M. Povilaitienės.
Ji pasidžiaugė labai sėkminga
“Šilo” koncertų kelione ir pa
žadėjo parašyti “TŽ” savo įs
pūdžius. “Šilo” grupė, davusi
keturis koncertus Kanadoje,
grįžo Čikagon ir iš ten — į Lie
tuvą.
Tą pačią dieną tik kitu lai
ku “TŽ” aplankė ir daugiau tos
grupės narių: Br. Galinaitienė, J. Šarkauskas, J. Skaržinskas, K. Tamaliūnas. Juos lydė
jo, Anapilio sodybą, šventovę
ir kapines aprodė B. Savickas
ir kt. torontiečiai. Svečiai pa
reiškė nusistebėjimą išeivijos
lietuvių nuoširdumu bei pa
slaugomis, domėjosi spauda ir
jos ryšiais su PLB vadovybe.

Baltiečių moterų tarybos lietuvių skyrius,
Toronto Lietuvių namų kultūros komisija
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Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio rengiamas

pobūvis

METINIS

Lietuvių namuose, Vytauto Didžiojo menėje,
š. m. balandžio 1, šeštadienį, 6 vai. vakaro.
Vakarienę ruošia Vytautas

Po to scenoje pasirodė sol. Antanas
Keblys su keturiomis dainomis: J.
Tallat-Kelpšos “Ne margi sakalė
liai”, L. Abariaus “Jau saulutė lei
dos” ir “Tų mergelių dainavimas”
bei J. Indros “Oželis”. Visiems įsi
jungus padainuotos dvi liaudies dai
nos. Solistui akompanavo Emanuel
Blais. Po to buvo patiekti puikūs
Genės Balaišienės paruošti pietūs,
kurių metu pravesta loterija. Pa
baigoje klebonas visų Juozų vardu
padėkojo gausiai atsilankiusiems,
šeimininkei, jos padėjėjoms bei
kitiems pagalbininkams.

Birutė Nagienė neseniai per Izrae
lio konsulą gavo Teisuolio medalį.
Kaip Aušros Vartų biuletenis pra
neša, netolimoje ateityje tokį pat
medalį gaus Jonas Saunoris, gy
venantis Montrealyje.
Helen (Jankutės) ir Robert Mime-

ault dukrelė pakrikštyta MicheleJosie vardais. B.S.

Alvyros Povilaitienės

f Programą atliks: Vaclovas

meno kūrinių parodos atidarymas

Birštonas. Priedas: vynas, I Povilonis ir Valdas
kava ir pyragai.
I Ramanauskas Bus loterija
py a
v ,r kitos (vairenybes.
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u
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xaBilietas-$12.00.
Del bilietų skambinti į LN raštinę

įvyks 1995 m. balandžio 5, trečiadienį,
Pierrefonds/Dollard-des-Ormeaux miestų bibliotekos
patalpose, 13 555 boul. Pierrefonds, Pierrefonds, nuo
7 iki 9 valandos vakare.

tel. 416 532-3311, arba T. Stanuliui tel. 416 769-1616.

Paroda tęsis iki sekmadienio, balandžio 30 d.

4(b
metų

Maloniai kviečiame visus į
Toronto lietuvių jaunimo ansamblio
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“Gintaras”

“Šoks šeimyna šokinį”
1995 m. gegužės 27, šeštadienį, 6 vai. vak.
Anapilio: salėje. Programoje - visos “Gintaro”
šokėjų grupės, dainininkės,
kaimo kapela.
“Gintaro” tėvų komitetas
Kanados lietuvių muziejaus
valdyba dėkoja V. Bataičiui
(Barrie) už $100 auką. R.M.
A. a. Emilijai Čepulienei mi
rus Otavoje, užjausdami jos
vyrą ir vaikus, A. J. Morkūnai,
A. A. Plečkaičiai, B. Vilčinskienė, A. A. Paškevičiai, D. J.
Daniai, S. V. Balsevičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $60.
A.a. dail. Elenai Docienei iš
keliavus amžinybėn, užjaus
dama gimines Lietuvoj, Gab
rielė Chvedukienė “Tėviškės
žiburiams” aukojo $25.
Lietuvos dainuojančių par
tizanų grupė “Šilas” kovo 21,
antradienį, pasirodė Toronto
lietuvių namuose, kur jų pasi
klausyti buvo susirinkę dau
giau kaip 400 žmonių. (Pla
čiau kt. nr.).
A.a. Danutės Reginienės atmi
nimui pagerbti laidotuvių metu
Tremtinių grįžimo fondui Lietu
voje aukojo: $100 - M. G. Valaičiai;
$40-St. Jul. Sinkevičiai;$30-A. G.
Kikilas, S. Kaknevičius; $25 - V.
J. Reginai, J. Paršelis, R. BellMurauskas; $20 - E. J. Čuplinskai,
A. Genčiuvienė, B. Kasperavičie
nė, O. J. Jacikai, V. S. Paulioniai,
Klupšas, V. V. Paškus, Br. Saulėnai, A. Kaknevičius, S. J. Andruliai, L. G. Matukas, O. Z. Girdauskai, J. Vadauskienė; $10 - Č. Kava
liauskas, Z. J. Stravinskai, T. V.
Gražuliai, Daiva Kasperavičienė,
F. Mačiulienė, J. Sriubiškytė, Aid.
Ranonis, N. J. Budriai, P. Puido
kas, D. Vaidilienė, I. Paškauskienė, J. O. Gustainis; $5 - A. Matu
lionienė, E. Senkuvienė, A. Venslovaitienė, J. Stasiulis, A. A. Kuolai.
Aukas rinko M.'Povilaitienė, B.
Sapijonienė ir A. Sungailienė.
Velionės vyrui Mykolui, rinkėjoms
ir aukotojams nuoširdžiai dėkoja KLK moterų dr-jos centro valdyba

VI. Miceika, ilgametis “Tė
viškės žiburių” skaitytojas ir
rėmėjas, Spaudos vakaro lote
rijai padovanojo keturis gra
žius bei vertingus paveikslus.
Rengėjai taria nuoširdų ačiū.
Visi trys didieji Toronto
dienraščiai 1995 m. kovo 21 d.
laidose paskelbė, kad torontietis Erichs Tobiass, 84 m. am
žiaus, yra įtariamas dalyvavi
mu Latvijos žydų žudynėse
1943-1945 m. laikotarpiu ir kal
tinamas praeities nuslėpimu
įvažiavimo į Kanadą doku
mentuose. Kaltinamasis, vie
nišas ir sirguliuojantis naš
lys, jį aplankiusiems kores
pondentams pareiškė, neturįs
nieko ką apie tai pasakyti.

1 ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
I
i
i

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

Tel. 514 722-3545
FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.
DONNA SVRAKA, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.
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IEŠKAU ateinančios moters prižiū
rėti 6 mėn. mergaitę nuo pirmadie
nio iki penktadienio pradedant
rugpjūčio mėnesį Mississaugoje.
Skambinti tel. 905 607-2999.
NORDLAND EXPRESS praneša sa
vo klientams, kad Montrealio uosto
bei geležinkelio darbininkų strei
kai baigėsi. Tačiau truks 2 savai
tės, kol visi užlaikyti siuntiniai bus
išsiuntinėti. Siuntiniai, priimti pa
siuntimui laivu tarp vasario 16 d. ir
kovo 23 d., dėl streiko buvo sandė
liuojami. Šios siuntos turėtų būti
pristatytos gavėjams iki š.m. gegu
žės mėn. pabaigos. Dėl platesnių
informacijų skambinkite tel. 416
535-5000 Toronte ar neapmokamu
tel. 1-800-561-3113.

............. .

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją
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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

LASALLESQUE, Į
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN

Nori susirašinėti
Marija Makūnienė, jos 17 m. am
žiaus dukra ir 10 metų sūnus norė
tų susirašinėti lietuvių ar anglų
kalba su Kanados lietuviais. Adre
sas: Ančios 1-3, Kaunas 233010,
Lietuva.

EVROPARCEL
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Greitas

patarnavimas,

prieinamos

kainos,

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976
REIKALINGA auklė 2 vaikams,
kuri gyventų kartu bei atliktų ir
namų ruošos darbus. Turi šiek tiek
kalbėti angliškai. Skambinti tel.
416 665-6056.

RUSŲ ŠEIMAI reikalinga auklė ir
namų šeimininkė 6 dienas savai
tėje. Turi gerai kalbėti rusiškai.
Skambinti tarp 10 v.r.-4 v.p.p. tel.
416 780-0106.
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, elektros įvedimo,
vandentiekio sistemos įvedimo
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis
(saunas). Skambinti Algiui tel.
272-8323.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su prau
sykla. Skambinti tel. 905 712-3490.
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.

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.

