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Vienybė ir nevienybė
Ne visada lengva apie save kalbėti. Dar sunkiau - 

teisingai įvertinti. Kokie iš tikrųjų esame? Jau protėviai 
sakydavo, kad vieningi yra lenkai, latviai, vokiečiai. Lie
tuviai dėl nukreivintos vagos bylinėdavosi, o per krikšty
nas bučiuodavosi.

B
ALTIJOS kelio rankų grandinė dar vis prieš akis ne 
tik lietuviams, bet ir visam pasauliui: štai vieninga 
tauta, siekianti laisvo ir nepriklausomo gyvenimo! 
Gražesnį įvaizdį, reikšmingesnį simbolį vargu ar kas ga

lėtų rasti. Nuotraukos ir vaizdajuosčių įrašai bus ilgalai
kis liudininkas tos iškilios vienybės, kuri dėjo pagrindus 
apsispręsti: į laisvę dabar! Tų dienų aktyvūs dalyviai ne
sulaiko kylančio graudulio, kai visa tai prisimenama. O 
gal dar ir dėl to, kad šiandien nieko panašaus nebesima
to. Tiesa, gal jau ir nebėra reikalo taip akivaizdžiai tau
tos vienybę demonstruoti. Lietuva jau nepriklausoma, ir 
visų rūpestis tik kaip tų trapią nepriklausomybę greičiau 
įtvirtinti. Dėl šito “kaip” ir nebesutariama. O tai jau ir 
vienybę paliečia. Politikuojančių nesutarimai, rodos, juk 
normalus reiškinys. Bet kai kuriais laikotarpiais ir pavo
jingas. Mūsiško stiliaus nesutarimuose per greitai kabi
namasi, nuklystama į antraeilius uždavinius. Net ir ma
žiausias nuomonės kryptelėjimas vaidenasi pagrindu nau
jai partijai steigti. Tuo skaldymosi “amatu” intensyviai 
užsiimant, ypač prieš rinkimus, silpsta nuovoka apie vals
tybingumą, kurį pakeičia partiniai interesai. Sunku ir 
įsivaizduoti, kad kuris nors partijos steigėjas bendram 
reikalui paaukotų savo “kūrinį”. O to kartais labai reikė
tų. Iš tikrųjų daugiapartiškumas juk nereiškia demokra
tijos, kurios plėtra ir įaugimas į valstybę priklauso ne 
nuo partijų gausos, bet nuo sugebančių demokratiškai 
mąstyti valstybininkų.

L
IETUVAI, ypač šiuo pradiniu metu, reikia ne tiek 
partijų, kiek asmenybių; ne tiek patyrusių administ- 
J ratorių, kiek vadovų, kurie įstengtų iškelti įdėjinį 
nepriklausomybės modelį senajam sovietiniam subyrė

jus. Valstybė nėra labdaros institucija. Nors ekonomi
nė gyventojų būklė yra viena paprasčiausių matuoklių 
gerovės lygmeniui nustatyti, vis dėlto ji, ta būklė, nėra 
galutinis idealas. Jei taip būtų, tai ekonomiškai stiprūs, 
turtingi kraštai lengvai patenkintų savo piliečių reika
lavimus. Deja, taip nėra. Užtat politinių partijų progra
mose ekonominių siekių nurodymai neturėtų lemti apsi
sprendimus už ką balsuoti. Sąmoningas apsisprendimas 
turėtų išplaukti iš kitų šaltinių. To nepaisant, o remiantis 
tik partijų programose išdėstytais pažadais, dažnai apsi
rinkama. Tai parodė visai netolima praeitis. Logiška, 
kad po tokių nusivylimų balsuotojai ima orientuotis ki
taip. Tie pergalvojimai kaip tik ir brandina demokratinį 
mąstymą, kuris paremtas asmeniniais įsitikinimais, at
sargiu dalykų vertinimu. Klaidinga samprata, kad dau
giapartiškumas reiškia išsilaisvinimą iš per penkiasde
šimt metų įkyrėjusios vienvaldystės. Gal kai kam ir nau
dingas šitokio galvojimo siūlymas. Bet tai klaida. Laisvos 
politinės “pabiros” niekada negalės iškopti į valdančiuo
sius sluoksnius. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ir vėl karo nusikaltėliai
Kanadoje vis dar nesibaigia 

II D. karo nusikaltėlių paieš
kos, kurias tyrė teisėjas Jules 
Deschenes su šiam tikslui su
daryta specialia komisija. Ta
da paaiškėjo, kad jiems meta
mi kaltinimai dažniausiai yra 
susieti su įvykiais už Kanados 
ribų ir net nebuvo nukreipti 
prieš ją. Remiantis komisijos 
1987 m. pasiūlymu, parlamente 
buvo priimtas įstatymas, Kana
doje leidžiantis teisti visus 
karo ir tautžudystės nusikal
tėlius.

Labiausiai nuskambėjo buvu
sio Vengrijos policijos kari
ninko Imrės Fintos byla. Jis 
buvo apkaltintas vieno Vengri
jos miestelio žydų nuvežimu į 
vokiečių traukinį okupacijos 
metais. Kanados teismas I. Fin
tą išteisino. Mat kaltintojai 
neįrodė, kad jis pats tuos veng
rų žydus būtų persekiojęs, kan
kinęs ar net ir žudęs. Visos 
apeliacijos iki aukščiausiojo 
Kanados teismo buvo atmes
tos, pradėti naujos bylos nebu
vo leista. Aukščiausiasis teis
mas dabar atsisako priimti pa
pildomas apeliacijas, atšau
kiančias aštuoniasdešimtme
čio I. Fintos teisinį išteisini
mą. Kitos karo nusikaltėlių 
bylos buvo nutrauktos ar net ir 
nepradėtos dėl liudininkų 
stokos.

Kanados žydų protestus da
bar bandoma nutildyti piges
niu ir lengvesniu būdu - pi
lietybės atėmu iš karo nusikal
tėliais apšauktų asmenų ir jų 
ištrėmimu iš Kanados. Tad da
bar į šias paslaugas yra įjungti 
du liberalų vyriausybės minis
terial: teisingumo-Allan Rock 

ir imigracijos - Sergio Marchi. 
Jie pranešė, kad ištrėmimui 
jau yra pasirinkti keturi karo 
nusikaltimais apkaltinti Ka
nados gyventojai - trys jos pi
liečiai ir vienas legalus imig
rantas. Šiam planui įgyvendin
ti pasinaudojama tylos takti
ka. Esą kaltinamųjų pavardės 
nebus paskelbtos, jeigu jie 
pilietybės ir pasilikimo Kana
doje teisių nebandys ginti jos 
teismuose.

Arodo, tokiu pasiūlymu ne
sutiko pasinaudoti latvių kil
mės aštuoniasdešimt ketverių 
metų Toronto gyventojas Erichs 
Tobiass. Spaudos pranešimu, 
jis yra liguistas vienišas naš
lys, turintis tik juodą katę. 
Imigracijos departamentas 
pradedama byla iš jo nori 
atimti Kanados pilietybę. Tam 
dabar užtenka kaltinimo, kad 
E. Tobiass, 1957 m. gaudamas 
oficialaus imigranto teises, nu
tylėjo savo ryšius su Latviją 
okupavusiais vokiečiais. Esą 
Simono Wiesenthalio centro 
pranešime Kanadai jau 1966 
m. birželio 13 d. buvo teigia
ma, kad E. Tobiass 1941-45 m. 
priklausė SS daliniams ir “Ari
jų komandai”, dalyvavusiai ci
vilių gyventojų žudyme.

Dienraščio “The Toronto Sun” 
korespondentas Ciaran Gan- 
ley š.m. kovo 22 d. informuo
ja skaitytojus, kad Toronte 
pradėta E. Tobiasso išpilie- 
tinimo byla esąs labai paten
kintas Simono Wiesenthalio 
centro Izraelyje dabartinis 
vadovas E. Zuroffas. Esą jis 
pasistengs, kad E. Tobiass iš 
Kanados būtų ištremtas Latvi-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lietuvos nepriklausomybės penktųjų metinių minėjime Varšuvoje. Iš kairės : GRAŽINA LANDSBERGIENĖ, Lenkijos 
lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas BRONIUS MAKAUSKAS, Lenkijos istorijos mylėtojų draugijos pirminin
kas prof. MARIAN MAREK DROZDOWSKI; žemiau: dalyvių dalis, kurių tarpe buvo lietuvių iš Seinijos ir iš Varšuvos

Lietuvių iškilmė Lenkijos sostinėje
’ Lietuvos nepriklausomybės atstatyt penktųjų mėtinių minėjfmas Varšuvoje

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ
Kovo 13 d. pavakarį į Varšu

vos centre esantį Jono-Pau- 
liaus II vardo muziejų susirin
ko gausus būrys svečių: įžy
mių Lenkijos politikų, kultū
ros ir mokslo atstovų, Lenki
joje gyvenančių lietuvių. Gra
žioje muziejaus salėje, papuoš
toje vertingais paveikslais, 
kuriuos Lenkijai padovanojo 
D. Britanijoje gyvenančių Por- 
czynskių šeima, įvyko iškil
mingas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui skirtas ren
ginys.

Garbės svečiu buvo Lietuvos 
nepriklausomybės kūrėjas, 
Kovo 11-osios akto signataras 
prof. Vytautas Landsbergis. 
Renginyje dalyvavo taip pat 
pirmasis nekomunistinis Len
kijos premjeras Tadeusz Ma- 
zoviecki, Lenkijoje akredituo
ti diplomatai, Lietuvos respub
likos ambasados ir konsulato 
atstovai, Lenkijos kultūros 
bei užsienio reikalų ministe
rijų atstovai ir daugelis kitų 
svečių.

Minėjimą surengė Lietuvos 
respublikos generalinis kon
sulatas Varšuvoje, Lenkijos 
lietuvių bendruomenė, Jono- 
Pauliaus II vardo muziejus 
ir Lenkijos istorijos mylėto
jų draugija.

Pastarosios pirmininkas is
torijos profesorius Marian Ma
rek Drozdowski šiltai pasvei
kino susirinkusius svečius, 
pasidžiaugė, kad tai gera pro
ga arčiau susipažinti su Lie
tuva, jos- kultūra, kuri Lenki
joje, deja, esanti beveik neži
noma. Profesorius pastebėjo, 
kad Lenkijos žiniasklaida in
formuoja tiktai apie konflik
tus tarp abiejų šalių, išpučia 
dažnai Lietuvoje gyvenančių 
lenkų reikalus, bet visiškai 
nutyli Lietuvos ir Lenkijos 
kultūrinį bendravimą.

Profesoriaus žodis
Vakaro garbės svečias prof. 

V. Landsbergis trumpai nu
švietė Lietuvos kelią į nepri
klausomybę ir žymiai daugiau 
dėmesio skyrė Lietuvos santy
kiams su jos kaimynėmis - Len
kija ir Rusija. Profesorius pa
stebėjo, kad abi šalys - Lietu
va ir Lenkija panašiai žiūri į 
ateitį, bet skirtingai vertina 

praeitį, pasidžiaugė, kad pasi
rašyta Lietuvos ir Lenkijos ge
ros kaimynystės sutartis, nors 
pažymėjo, kad, jo nuomone, ši 
sutartis galėjo būti europie- 
tiškesnė, modernesnė. Kalbė
tojas kandžiai paminėjo, kad 
Lietuva buvo paskutinė šalis 
pripažinusi Lenkijos sostinę 
Varšuvą (čia padarė užuominą 
į sutarties įžangą, kurioje sa
koma, kad Lenkija Vilnių pri
pažįsta Lietuvos sostine, o Lie
tuva - Varšuvą Lenkijos sosti
ne). Prof. V. Landsbergis ragi
no Lenkiją bendrai kovoti dėl 
Karaliaučiaus srities demilita- 
rizavimo, kvietė bendradar
biauti Baltijos jūros baseino 
šalių rėmuose.

Meninė dalis
Po oficialios kalbos prasidė

jo meninė dalis. Lenkijoje gi
linanti studijas Lietuvos pia
nistė Šviesė Čepliauskaitė at
liko kelis M. K. Čiurlionio ir 
F. Chopino kūrinius. Iš Kauno 
atvykęs teatro aktorius Petras 
Venslovas padeklamavo Anta
no Baranausko “Anykščių šile
lio” kelis fragmentus. Nors 
susirinkusių dauguma lietu
vių kalbos nesuprato, bet ar
tistas taip įtikinančiai ir vaiz
dingai perteikė poeto žodžius, 
kad salė jo pasirodymą paly
dėjo ilgais ir garsiais ploji
mais. Varšuvos teatro aktorius 
Janusz Zakrzenski perskaitė 
tuos pat “Anykščių šilelio” 
fragmentus, išverstus į lenkų 
kalbą.

Koncerto pabaigoje kelias 
dainas ir giesmes atliko iš Puns
ko atvykęs choras “Dzūkija”, 
vadovaujamas Vytauto Pečiulio.

Beje, čia dera pažymėti, kad 
chorvedys Vytautas Pečiulis, 
sujaudintas Seinų-Punsko 
krašto lietuvių rūpesčių, prieš 
dvejus metus sutiko padirbė
ti Punsko lietuvių kultūros 
namuose ir padėti atgaivinti 
muzikinį to krašto gyvenimą. 
Tai kuklus žmogus, neieškan
tis reklamos, garbės, su pa
siaukojimu kantriai dirbantis 
ir su choru “Dzūkija”, ir su ki
tais meno vienetais, niekuo
met neatsisakąs dalyvauti kon
certe ar renginyje; taip pat 
groti moko keliasdešimt vai
kų. Kaip apie jį sako punskie
čiai - tai pats geriausias Lie
tuvos kultūros ambasadorius.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo iškilmės koncerte 
choro “Dzūkija” atliekamos 
dainos bei giesmės, ypač “Lais
vės varpas” ir “Lietuva bran
gi”, sužavėjo ir lenkus, ir lie
tuvius.

Na, o koncerto pabaigoje vi
siems nemažą staigmeną pada
rė ir pats garbės svečias prof. 
V. Landsbergis: jis atisėdo 
prie fortepijono ir atliko frag
mentą iš M. K. Čiurlionio poe
mos “Jūra”. Sužavėti klausyto
jai plojo, fotoreporteriai da
rė nuotraukas, o vėliau net ke
li lenkai - kultūros pasaulio 
atstovai mums sakė: laiminga 
Lietuva, kad turi politikus," 
ne tik nebijančius Maskvos, 
bet ir sugebančius pagroti 
Beethoveną...

Patenkinti rengėjai
Iškilmės pabaigoje rengėjai 

- generalinio Lietuvos konsu
lato atstovas Valdas Lastaus- 
kas, Jono-Pauliaus II vardo 
muziejaus direktorius, Lenki
jos istorijos draugijos pirmi
ninkas prof. Marian Marek 
Drozdowski ir Lenkijos lietu
vių bendruomenės tarybos pir
mininkas Bronius Makauskas 
padėkojo visiems susirinku
siems, ypač salėje esantiems 
Kovo 11 akto signatarui konsu
lui Vidmantui Povilioniui bei 
pirmajam po II pasaulinio ka
ro Lietuvos respublikos amba
sadoriui Lenkijoje Dainiui 
Junevičiui.

Rengėjai sugebėjo su labai 
nedidelėmis lėšomis (LLB su
rado rėmėjų, kurie paskyrė 
nedidelę pinigų sumą apmo
kėti artistams išlaidas už ke
lionę bei nakvynes) suorgani
zuoti rimtą renginį, skirtą Lie
tuvos kultūros ir politikos po
puliarinimui Lenkijoje. Ap
sieita buvo be įvairių, kaip 
grybai po lietaus paplitusių 
Lenkijoje Lietuvos žemių “my
lėtojų” draugijėlių, kurios 
siekia monopolizuoti Lietuvos- 
Lenkijos kultūrinius bei po
litinius santykius, ir dėl visiš
kai nesuprantamų priežasčių 
kai kurie Lietuvos politikos 
ir kultūros atstovai nusilei
džia iki tokių “draugijėlių” 
lygio. Tai sumenkina ir paties 
renginio vertę ir siaurina da
lyvių ratą iki žmonių, kilusių 
iš buvusių rytinių “Rzeczpos- 
politos” žemių.

Pasirašytas svarbus paktas
Kovo 21-22 d.d. Paryžiuje įvy

ko Europos pastovumo pakto 
konferencija, kurioje dalyva
vo Lietuvos delegacija, skel
bia “Lietuvos rytas”. Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijai (ESBO) priklau
sančių 52 valstybių ministe
rial pasirašė Prancūzijos mi- 
nisterio pirmininko pasiūlytą 
paktą, kuriuo siekiama sustab
dyti etninius ir teritorinius 
sankirčius Rytų ir Vidurio Eu
ropoje. Taipgi į paktą buvo 
įtraukta 15 sutarčių, kurias 
Lietuva pasirašė su savo kai
mynėmis, Europos sąjunga ir 
nepilnateisėmis ES narėmis.

Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteris Povilas Gylys konfe
rencijoje pasakė kalbą ir susi
tikime su JAV valstybės sekre
toriaus pavaduotoju aptarė 
ŠAS (NATO) plėtimą į rytus, 
kuris, pasak Rusijos URM, “ga
li sukelti naują konfrontaci
ją”. Baltijos valstybių atsto
vai ir kiti diplomatai pakto 
pasirašymą laikė pozityviu 
reiškiniu, davusiu konkrečių 
rezultatų, nors kraštuose, kaip 
Slovakija, mažumų autonomi
jos ir kolektyvinių teisių są
vokos nėra priimtinos.

Vizų reikės mažiau
Kaip skelbia BNS, nuo kovo 

26 d. septyniose Europos są
jungos (ES) valstybėse (Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Liuksembur
ge, Ispanijoje ir Portugalijo
je) įsigalioja Sangeno sutar
tis, kurioje numatytas visiš
kas tarpusavio sienų kontrolės 
panaikinimas. Lietuvos pilie
čiai, gavę vienos iš šių valsty
bių vizą, galės keliauti į kitas 
sutartį pasirašiusias valstybes. 
Vizą reikės įsigyti iš to kraš
to, kuriame bus daugiausia ar
ba pirmiausia keliaujama.

Lietuva susitarė su Rusijos 
federacija dėl naujos vizų tvar
kos. Pagal dvišalį susitarimą, 
su iškvietimais piliečiai galės 
lankytis kitoje valstybėje be 
vizų. Vizos dalyvaujantiems 
mokslinių-techninių arba kul
tūrinių mainų programose, 
sporto rungtynėse arba gimi
nių laidotuvėse bus nemoka
mos. Sutartyje numatyta gali
mybė pareigūnams apriboti 
lankytojų viešnagės trukmę 
be paaiškinimų.

Prezidentas lankėsi Moldovoje 
ir Ukrainoje

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas kovo 27 d. lan
kėsi Moldovoje, kur jis pasira
šė tarpvalstybinę draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį. Įsi
pareigota drausti savo teritori
jose organizacijų arba asmenų 
nepriklausomybei kenkiančią 
veiklą, numatyta plėtoti par
lamentinius ryšius, sudaryti 
palankias sąlygas abipusiai 
naudingam ekonominiam bei 
prekybiniam bendradarbia
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vimui, kuris buvo smarkiai 
nusmukęs, pasak OMRI žinių 
agentūros.

Pakilusi infliacija
ELTOS skelbimu, vasario 

mėnesį Lietuvoje infliacija 
vėl buvo didesnė negu kitose 
Baltijos valstybėse, pasieku
si 3.9% (Latvijoje - 3.2%, Esti
joje - 2.9%). Sausio mėn. skir
tumas buvo dar didesnis: Lie
tuvoje - 5.7%, Latvijoje 3.5%, 
Estijoje 1,4%.

Statistikos departamento 
duomenimis, vidutinis mėnesi
nis atlyginimas Lietuvoje va
sario mėn. buvo 436 litai, 3.6% 
daugiau negu sausio mėn. Dau
giausia uždirbo bankų tarnau
tojai, gavę vidutiniškai 1393 
litus. Mažiausiai uždirbo žem
dirbiai ir medžioklės ūkio dar
buotojai (161 litus, 5.7% ma
žiau negu sausio mėnesį).

Susitiko kariuomenės vadai
“Lietuvos aidas” skelbia, 

kad kovo 21-22 d.d. vyko Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kariuo
menių vadų derybos. Daugiau
sia buvo kalbėta apie bendrą 
valstybių ryšio ir oro erdvės 
kontrolės sistemos kūrimą, ku
riam neįmanoma nustatyti da
tos, nes sistema priklauso nuo 
to, kiek lėšų valstybės paskirs 
pateiktiems projektams. Taip 
pat buvo aptartos būsimos 
bendros pratybos. Bus sureng
ti visų trijų valstybių karinių 
jūrų flotilių bendri mokymai. 
Ieškoma būdų kaip dalyvauti 
tarptautinėse pratybose tau
pant lėšas. Vadai teigiamai 
vertino BALTBAT programą, 
Baltijos kraštų taikos palai
kymo batalioną, kuriam tei
kiama Danijos ir Didžiosios 
Britanijos pagalba. Dėl bendrų 
ginkluotųjų pajėgų steigimo 
buvo pareikšta, jog pagrindi
nis rūpestis ne karinių pajėgų 
sujungimas, bet gynybos pajė
goms suteikti galimybę kartu 
mokytis.

Lankėsi Suomijos URM
Suomijos užsienio reikalų 

ministeris Paavo Rantanen su 
delegacija atvyko į Vilnių vie
nos dienos darbo vizitui kovo 
3 d., skelbia BNS. Pokalbyje 
su Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriu Povilu Gyliu sve
čias išreiškė pasitenkinimą 
dėl Lietuvos ir ES derybų sėk
mingos eigos bei viltį, jog su
tartis bus pasirašyta artimiau
siu metu, Lietuvai išsprendus 
klausimą dėl narystei kliu
dančio įstatymo, neleidžian
čio užsieniečiams pirkti Lie
tuvoje žemės. Buvo aptarti vi
zų panaikinimo bei Šiaurės 
Europos valstybių konsulinės 
pagalbos Baltijos valstybėms 
reikalai. Tai pirmasis P. Ran- 
taneno, tokio aukšto pareigū
no, apsilankymas Lietuvoje 
po to, kai Suomija tapo Euro
pos sąjungos nare, rsj
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Rankoje plakas žvakės liepsna

Gavėnios auka varganiems vaikams

KUN. K. J. AMBRASAS

Didžiulę Šv. Petro baziliką 
Romoje, kur susirinkusi dau
giatūkstantinė minia, gaubia 
gili tamsa. Tik prie atsarginių 
durų kun-ne-kur spinkso blau
si lempelė. Staiga nuo uždeg
tų žvakelių, kurias rankose 
laiko susirinkę maldininkai, 
bazilikos vidus nušvinta. O 
tokios, atrodo, mažos tos žva
kelės...

Ir mano rankoje šiandien 
plakas žvakės liepsna. Kokia ji 
mažutė! O būdavo, kai mūsų 
protėviai XIX š. pabaigoje Pri
sikėlimo žvakę savo parapijos 
šventovei darydavo keli kai
mai. Ją lipdyte lipdydavo ar
ba nupirkdavo specialiai pa
gamintą iš pašildyto vaško ga
balų. Kartais aukos ar padėkos 
žvakes padarydavo tokias sto
ras, kad vienas žmogus nebe- 
valiodavo įnešti šventovėn.

Štai apie 1865 m. į Troškūnų 
šventovę žvakę atgabeno trise, 
o Dusetų vyrai apie tuos maž
daug pačius laikus pašventinti 
atnešė net keturiese 7 pūdų 
žvakę.

Ką ji, šitoji žvakelė, kurią 
laikau dabar rankoje, man pri
mena? Gal tą dieną, kai Vil
niaus ar mano gimtojo mieste
lio gatvėmis žmonės perlaido
jo partizanus ar grįžusius iš 
Sibiro brolių seserų kaulus? 
O gal tėvo ar motinos mirtį? 
Pirmąją šv. Komuniją? O, rasi, 
tą dieną, kai degė prie alto
riaus daugel žvakių, o aš ta
riau ištikimybės ir priesaikos 
žodžius? O dabar?

Šis vakaras, šitoji naktis pa
gal seną tradiciją yra pašvęs
ta Viešpačiui, kad su žiburiais 
rankose, visi susikaupę, budė
dami ir melsdamiesi lauktume 
Jo, sugrįžtančio iš mirties, iš 
pažeminimo, iš gėdos su dide-> 
le garbe, nenusakomos reikš
mės pergale, kuriai nusilenkė 
pati žiauriausia ir negailestin
giausia žemėje jėga - mirtis, 
nuodėmė.

Tarsi išsigandusi plevena 
mažutė liepsnelė mano ranko
je... Tatai vien mažas atspin
dys tos didžiulės Saulės, to 
neišpasakytai didelio Švytu
rio, kurį begaline meile užde
gė tada, kančią, smurtą, ne
teisybę kantriai iškentęs Kris
tus. Ši maža liepsnelė mano 
rankoje tai atspindys - tos di
džiulės, prie altoriaus esan
čios žvakės, ant kurios kuni
gas įrėžia graikiškas raides 
ALFA ir OMEGA. Įrašo ant jų 
šių metų skaitmenis. Įrėžia - 
JAME, DIEVE, kuris ir reiškia, 
kad JIS yra visko PRADŽIA IR 
PABAIGA. JAME slenka am
žiai, tūkstantmečiai. JO delne 
ir mano, tarsi kometos, švyste
lėjimas: vaikystė, jaunystė ir 
dabarties gyvenimas ligi pas
kutinio atodūsio...

Štai į žvakę susminga, tarsi 
penkios žaizdos į Kristaus kū
ną, simboliniai ženklai, ku
riuos lydi prasmingi žodžiai: 

[ REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDAI
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000 dolerių lietuviškai 

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

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam1 Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

“Savo garbingomis žaizdomis 
tesaugo ir tepalaiko mus Vieš
pats Kristus”.

Žvakė simbolizuoja patį 
KRISTŲ: ’KRISTUS MUMS 
ŠVIEČIA1. ŠTAI KODĖL AT
SAKOME PADĖKOS ŽODŽIAIS, 
nes kiek nedėkingų žmonių 
aplinkui. Padėkos stinga šei
mose, įstaigose, mokyklose, - 
daug kur. Padėkos itin trūks
ta iš kiekvieno mūsų širdžių 
Sutvėrėjui...

Kokia didinga yra šios die
nos liturgijos prasmė! Juk ka
daise ir Kristus, tas nekalčiau
sias iš nekalčiausių, doriau
sias iš doriausių, irgi atėjo prie 
Jordano, kad būtų pakrikšty
tas. Tad ir mes, kupini pagar
bos ir dėkingumo iš širdies 
gelmių kartojame tuos nuosta
bius maldos žodžius: “maldau- 
kim visagalį, kad... sustiprintų 
šventą viltį ir... prie atgimimo 
versmės atėjusius apglėbtų... 
pagalba”. Todėl tebūna su di
deliu ryžtu, begaline pagarba 
ir visu savo gyvenimo kelio 
kritiška peržvalga tarti tie įpa
reigojantys, prasmingi ir krikš
čioniško vidinio turinio ku
pini mūsų atsakymai; atsiža
dame.

Šiandieną šventinamas van
duo ir maldaujamas Viešpats, 
“kad liktume ištikimi... Šv. 
Dvasiai”. Kokia svarbi kiek
vienam katalikui, kiekvienam 
krikščioniui toji ištikimybė, 
toji prasmingai mūsų 1 aktas 
žyminti pareiga, nes mes savo 
kaktą ženkliname ne karaliaus, 
ne prezidento, o Švč. Trejybės 
vardu. Šiuo ženklu žmogus pa
ženklinamas per Krikštą. Šiuo 
ženklu prasideda ir užsibai
gia visi sakramentai - tie di
dieji malonių šaltiniai.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jon, o tada imsis visų galimų 
pastangų, kad šį žydų žudiką 
nuteistų latvių teismas. Pana
šaus spaudimo iš E. Zuroffo 
yra susilaukusi ir Lietuvos 
vyriausybė.

Liūdniausia, kad vis dar rei
kalaujama nesibaigiančių by
lų išmirti baigiantiems žudi
kams, kai jau nebėra liudinin
kų nusikaltimams įrodyti. Šį 
pavasarį sukaks penkiasde
šimt metų, kai nacių Trečiojo 
Reicho pralaimėjimu pasibai
gė II D. karas Europoje. Di
dieji to karo nusikaltėliai, 
įskaitant ir žydų tautos žudi
kus, buvo nuteisti ir pakarti. 
Kartuvių kilpa savo dienas 
užbaigė ir pagrindiniai mažes
nieji žudikai.

Liubomiras Luciukas, Kana
dos ukrainiečių pilietinės lais
vės draugijos atstovas, dien
raštyje “The Toronto Star” š.m. 
vasario 6 d. pasiūlė Kanados 
vyriausybei atsisakyti II D. ka
ro nusikaltėlių paieškų ir teis
mų. Šio dienraščio skaitytojų

Pagerbimas 80 metų sulaukusių lietuvių Venezueloje. Vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, įteikia pergamen
tinį diplomą dideliam lietuviškos veiklos rėmėjui ir nuolatiniam svečių globėjui inž. BRONIUI DEVEIKIUI. 
Vidury - ambasadorius dr. VYTAUTAS A. DAMBRAVA, dešinėje - Venezuelos jaunimo atstovas ARAS MAŽEIKA 
(Caracas, 1995.11.19)

Kodėl griūva imperijos?
Kai statoma ant melo pagrindų, paneigiama dorovė ir tikėjimas, pradeda irti net galingiausios 

imperijos. Panašiu keliu bando eiti ir dabartiniai Lietuvos darbiečiai

S. POVILAS ŽUMBAKIS
Marksas, Leninas, Stalinas, 

Sniečkus žinojo, kad komuniz
mą galima statyti tik ant melo 
pagrindų. Be melo komunizmo 
negali būti. Todėl jie ir jų įpė
diniai supranta, kad kova prieš 
tiesą, kokiu būdu ji bebūtų 
vykdoma - spaudos varžymu, 
kalbos ir pagrindinių žodžių 
iškreipimu, demokratinių in
stitucijų teršimu, yra esminė 
“tikinčių” partiečių kova.

Tikrieji antikrikščionys ban
do paveikti žmones, kreipda
miesi į juos įvairiais pareiš
kimais ir kitokiais melagin
gais būdais. LDDP pareiški
me “Dėl valstybės santykio su 
Bažnyčia” komunizmo rojumi 
tikintys žmonės bando įpirš
ti tautai savo iškreiptą teori
ją, esą K. Bendrija stengiasi 
atimti visą galią iš civilinės 
valdžios rankų.

Partiečių nuomone “išryškė
jusi atvirkštinė tendencija - 
Katalikų Bažnyčios pastangos 
įtakoti valstybės politiką - 
nėra tikros dvasinės laisvės, o 
tiktai jos regimybės apraiška. 
...Valstybinis ideologijos bei 
pasaulėžiūros monopolis - to
talitarizmo požymis. Demokra
tinė valstybė negali susitapa
tinti su kokia nors viena pa
saulėžiūra... Bažnyčios kiši
masis į politiką yra anachro- 

laiškų skyriuje vasario 11 d. 
jis susilaukė aštrių priekaiš
tų iš Sol Littmano, Simono Wie- 
senthalio centro vadovo Toron
te. Pasak jo, ukrainietis L. Lu
ciukas nesupranta Kanados 
kriminalinio kodekso pakeiti
mų, kuriuos atnešė teisėjas 
Jules Deschenes su specialios 
komisijos pasiūlymais. Esą da
bar karo nusikaltėlius galima 
teisti Kanadoje arba juos iš
tremti iš jos teismam kituose 
kraštuose. Jis širsta, kad ta 
komisija buvo ištyrusi apie 
800 karo nusikaltėlių, o vėliau 
prie jų buvo pridėta dar pora 
šimtų. Didesnio skaičiaus by
lų betgi nebuvo susilaukta.

Iš tikrųjų ukrainietis L. Lu
ciukas yra susipažinęs su Ka
nados kriminalinio kodekso 
pakeitimais. Jis žino, kad Ka
nadoje dabar galima teisti vi
sus karo nusikaltėlius, o ne
siriboti vien tik nacių Trečio
jo Reicho kolaborantais Rytų 
Europoje. Tokių nusikaltėlių 
po pusšimčio metų jau nedaug 
beliko. Atsirado kitų, dar žiau
resnių, kurie dabar patys ver
žiasi Kanadon ir žudynėmis 
verčiasi jos teritorijoje.

S. Littmanui, atrodo, rūpi tik 
žydus palietę nusikaltėliai. 
Jis netgi primena, kad Kana
don buvo įsileista ir pora tūks
tančių nacių Waffen-SS divizi
jų veteranų. Simono Wiesent- 
halio centro Toronte vadovas, 
matyt, nežino, kad Waffen-SS 
buvo geriausiai paruošti ir 
apginkluoti fronto kovos da
liniai, nieko bendro neturėję 
su koncetracijos stovyklomis, 
beginklių gyventojų žudymu 
saugioje užfrontėje. Tokias 
pareigas atlikdavo kiti esesi
ninkai, vengiantys fronto li
nijų. Jie Kanadon nebuvo įsi
leisti. V.Kst. 

nizmas ir šiuolaikinės demok
ratijos, ir moderniosios krikš 
čionybės požiūriu”.

Įsismaginę darbiečiai siūlo 
“ideologinį ir religinį neutra
lumą”. Tai Vakaruose naudo
tas būdas, kurio tikslas išstum
ti religiją iš visuomenės gy
venimo. Ir visa tai, pasak Vil
niaus arkivyskupo A. Bačkio, 
buvo padaryta už akių, be jo
kio pasitarimo su hierarchija.

Neteko girdėti, kad kas siūly
tų teokratiją Lietuvoje, kaip 
kad yra Izraelyje ar net Angli
joje. Vakaruose mes patyrėme 
panašų vyksmą: iš perdėto li
beralizmo į agnostiką, iš ag- 
nostikos į konstitucinę ateistų 
bedugnę. Vietoj moralės iški
lo etika, vietoj tikėjimo ir mo
ralės - įstatymai, vietoj dva
siškių darbuojasi terapistai, 
vietoje rinktų, žmonėm atsa
kingų žmonių, krašto gerove 
“rūpinasi” nertwkti ir mažai 
kam atsakingi biurokratai. Es
minius moralinius sprendi
mus daro teisėjai, be jokios 
atsakomybės jausmo tautai.

Tokia dvasinė tuštuma pri
vedė Ameriką prie istorinės 
krizės. Tokio pavojaus mūsų 
demokratija dar nepatyrė. 
Šiandien Amerikos gatves val
do ne žmonės, o vaikėzai, nar
komanai ir banditai. Vyrau
ja išgamos ir išnaudotojai. Jų 
gerovė yra svarbesnė už dir
bančių, sąžiningų žmonių. Jie 
turi “teisę” į patogų gyveni
mą. Tauta “privalo” juos išlai
kyti. Terapistai1 ir biurokra
tai ieško būdų juos palenkti į 
dorą, etišką elgesį, bet visa 
tai stengiasi daryti savo dog
mos rėmuose - be tikėjimo į 
aukštesnį gėrį, į ĮDievą.

Minėti Dievą piešoje Ameri
kos mokykloje ąr valdžios sa
lėje yra pavojinga. Ne tik mo
kytojas ar darbuotojas praras 
darbą, bet gali nukentėti fi
nansiškai ar net kalėjimu būti 
nubaustas. Tą tuštumą išnau
doja daug kas, bet gal daugiau
sia žiniasklaidos tinklai. Di
džioji spauda, TV ir filmų pra
monė vengia atsakomybės tau
tai. Visa, kas pritraukia dole

PADĖKAf

Nutilo žingsniai artimo žmogaus,
Užgeso mielos akys,
Liko namuos tuštuma
Ir skaudaus gyvenimo takas

(
Brangiam vyrui ir tėveliui

AfA

JONUI MAZILIAUSKUI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Toronto Prisi
kėlimo parapijos kunigams, kurie lankė velionį namuose ir 
ligoninėj; ačiū už maldas laidotuvių namuose, koncelebrati- 
nes Mišias bei palydėjimą į kapines. Dėkojame už giesmes 
šventovėje, kapinėse ir visiems karsto nešėjams už pasku
tinį patarnavimą; giminėms ir visiems už taip gausų dalyva
vimą laidotuvių namuose, šventovėje, palydėjimą į amžino 
poilsio vietą, už užprašytas Mišias, prisiųstas gėles, užuo
jautas žodžiu ir spaudoje, už aukas “Tėviškės žiburiams”, 
“Tremtinių grįžimo fondui” Lietuvoj, mano parapijos (Viekš
nių) šventovei.

Padėka visom mielom šeimininkėm už puikiai paruoš
tus pusryčius ir visom poniom už pyragus. Ačiū Jums visiems, 
kad sunkią atsiskyrimo valandą nepalikote mūsų vienų.

Dėkingos - žmona Bronė, duktė Ina Kavanagh

rį, esą priimtina. Tuo kapita
listinis egoizmas-materializ- 
mas yra panašus į komunisti
nį materializmą. Tiesa ir uni
versalūs principai nėra pri
pažįstami. Tiesa esanti relia
tyvi. Jeigu meluodamas gali 
parduoti prekę, įkalbėti pirkė
ją, melas yra pateisinamas, 
kaip ir komunistinėje sistemo
je, melas tampa įrankiu, be ku
rio sistema neveiktų.

Net M. Gorbačiovas žinojo, 
kad neatstačius moralinių nor
mų, Sovietų Sąjunga negalės 
išbristi iš komunistinio liūno. 
Jis tik nesuprato, kad negali
ma leisti tautai truputį tikėti. 
Negali būti truputis tiesos, 
kaip kad negali moteris būti 
truputį nėščia. Pravėrus duris 
į tiesą, leidus tikėjimui reikš
tis per šventoves, komunizmas 
jau negalėjo nesubyrėti. Ko
munizmo pamatai jokiu būdu 
negali toleruoti tiesos ar ti
kėjimo.

Lietuvos darbiečiai žino, kad 
tikintieji yra jiems nepatikimi. 
“Buvusiesiems” religiniai, mo
raliniai principai yra baubas. 
Jei mums tokia nauja vieša 
partiečių kova prieš tikėjimą 
nesuprantama, tai tik dėl to, 
kad mes nenorime suprasti, 
matyti tikrų “buvusiųjų”. Mums 
yra daug patogiau kritikuoti 
tuos, kurie nukentėjo nuo anų 
“gerų laikų” biurokratinės sis
temos, nuo komunistinės no
menklatūros. Jie, o ne Sibirą 
iškentėję ir tikintieji išmoko 
atrodyti vakarietiškai, pavers
ti rublius į šveicariškų banko 
sąskaitų derlių. Ne anie sibi
riečiai, tremtiniai ir ta “tam
sioji” masė, o jie mums yra 
“priimtinesnį”. (ALR)

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Velykos ir pavasaris, bet 
ne visiems. Ar jūs žinote, kad 
varganą gyvenimą pakeliantys 
tėvai skaudžiai išgyvena duo
nos nepriteklių savo vaikams? 
Lietuvoje yra vaikų, kurie ne
gali nusinešti sumuštinio į 
mokyklą, nes neturi iš ko. 
Lietuvoje yra šeimų, kurios 
neišgali vaikams duoti pinigų 
nusipirkti mokyklinės virtuvės 
maisto.

Trūkumas mitybos silpni
na protinį vaiko imlumą, o vi
sa alkano vaiko dvasinė būk
lė tampa kliūtimi pažangai 
moksle.

Todėl Lietuvių katalikų re
liginė šalpa Š. Amerikoje skel
bia Gavėnios skatiko pagalbą 
katalikiškų Lietuvos mokyklų 
vaikų priešpiečiams.

Kreipiamės į visuomenę atei
ti į pagalbą alkaniems vaikams 
su Gavėnios skatiku. Tebūna

MIRTIES PRANEŠIMAS

AfA 
VYTAUTAS STRIKAS

mirė 1995 m. kovo 27 d., sulaukęs 73 metų amžiaus. 
Velionis gimė Lietuvoje, gyveno Hamiltone, Ontario; 
paskutiniu metu Evergreen Park, III., JAV.

Nuliūdę liko žmona Jovita Antanaitytė, sūnus 
Raimundas ir vaikaitė Ona, sūnus Algis, marti Violeta, 
vaikaičiai Aleksandras, Tomas ir Alisa, sesuo Geno
vaitė Mačiūnienė, jos vyras Algirdas bei jų vaikai Da
nutė, Gražina, Jūratė ir Robertas su šeimomis.

PADĖKA
Mano mylimam vyrui

AfA 
JUOZUI RADZEVIČIUI

staiga mirus, nuoširdžiai dėkoju kun. V. Volertui už 
maldas laidotuvių namuose, klebonui kun. J. Staškui 
už atnašautas Mišias ir už palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. Taip pat dėkoju karsto nešėjams.

Dėkoju visiems už gėles, už užprašytas Mišias, 
pareikštas užuojautas spaudoj ir asmeniškai. Ačiū 
šeimininkėms už skanius pietus ir ponioms už pyragus.

Nuoširdus ačiū visiems draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą laidotuvėse. Jūsų visų parodytas nuo
širdumas palengvino mano sunkias skausmo ir 
liūdesio valandas.

Nuliūdime likusi - 

PADĖKA
AfA

JUOZAS ASTRAUSKAS
mirė 1995 m. vasario 28 d., palaidotas kovo 4 d.

Dėkojame Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Delhi, 
Ont. klebonui kun. L. Kemešiui už maldas laidotuvių 
namuose, šventovėje ir velionies palydėjimą (amžinojo 
poilsio vietą.

Padėka giminėms, draugams, kaimynams, karsto 
nešėjams, vargonininkei B. Vitienei ir choristams. Ačiū 
už gėles, užprašytas Mišias, aukojusiems Sibiro trem
tiniams ir kitom organizacijom kaip “Heart and Stroke”.

Dėkoju visiems, atsilankiusiems laidotuvių namuo
se, dalyvavusiems Mišiose ir kapinėse. Ačiū už pareikš
tas užuojautas raštu bei žodžiu. Padėka ponioms už 
skanius pyragus; A. Ratavičienei už atsisveikinimo žo
džius Delhi lietuvių apylinkės vardu. Jūsų nuoširdumas 
palengvino mūsų skausmą ir liūdesį.

žmona Teresė, dukra Albina

PADĖKA
AfA

PRANUI BERNOTUI
mirus, nuoširdžiai dėkoju Montrealio Aušros Vartų 
parapijos kunigams - klebonui kun. J. Aranauskui, kun. 
K. Ambrasui, kun. J. Lipskiui už gedulines Mišias ir pa
lydėjimą (kapines.

Dėkoju sol. Ant. Kebliui už giesmes šventovėje ir 
kapinėse, Aldonai ir prof. Romui Knystautams, atvyku
sioms (šermenis, dr. Vikt. Dubinskui už paskambinimą 
iš Floridos, Augustui Mylei už nuotraukas, seselei Pau
lei, Broniui Niedvarui, namiškiams, prisijungusiems 
maldoje.

Padėka visiems už užprašytas Mišias. Ypatinga 
padėka taip gausiai velionies vardu aukojusiems 
fondui “Vaiko tėviškės namai”. Nuoširdus ačiū dalyva
vusiems šventovėje, kapinėse ir laidotuvių pietuose. 
Aš ne viena buvau savo liūdesy.

Tegul Jus lydi Dievo palaima-
liūdinti žmona

mūsų “kvoteris” — dvidešimt 
penki centai — tuo kasdien 
atidedamu skatiku šiam rei
kalui. Tas kvoteris lygus litui, 
o vienas litas vaiką pasotina 
dienai.

Tegul šios Gavėnios skatiku 
pradėta pagalba katalikiškų 
Lietuvos mokyklų vaikams 
tęsiasi tol, kol “gavėnios” laiko
tarpis Lietuvoje baigsis ir 
ateis tikras Lietuvos prisi
kėlimas iš buitinio ir dvasinio 
skurdo.

Gavėnios skatikas skubiai 
reikalingas dabar. Siųskite 
savaitinius ar mėnesinius ska
tikus Lietuvių katalikų reli
ginei šalpai adresu: 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207, 
USA, nurodant “vaikų prieš
piečiams”. Tel. (718) 647-2434. 
Religinė šalpa atitinkamai pa
skirstys Lietuvoje. Inf.

žmona Marija



Vasario 16 gimnazijoje: kun. Hermanas Šulcas kalbasi su mokiniais; že
miau - Vokietijos LB valdybos surengtame Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime pagerbtas didelis lietuviu draugas arkivyskupas dr. JOSEF 
STIMPFLE. Tautinę juostą jam užriša Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
RYTIS MEDŽIUS ir EDITA LORENCAITĖ Nuotr. M. Šmitienės

Lietuvos kaimo gyvenimas šiandien
Jei sutiksite vyžotą, per daug nesistebėkite...

Užsieniečių teisės Lietuvoje
tina neigiamai, pabrėždamas 
tai, kad žemė dar negrąžinta 
tiems, kuriems ji priklauso 
pagal nuosavybės teisę. Jis 
taip pat tvirtina, kad konsti
tucijos keisti negalima ir kad 
toks projektas esąs vien propa
gandos triukas.

Konservatorius Gediminas 
Vagnorius netiki LDDP nuo
širdumu ir projektui nepri
taria. Jo manymu, projektas 
prisidengia neva investicijų 
skatinimu, bet iš tikro ruošia 
“atkuriamiems” kolūkiams ga
limybę išparceliuoti žemę. 
Tautininkas Leonas Milčius 
griežtai nepasisako prieš pa
taisą, bet pareiškia nepasiti
kėjimą dabartine LDDP vy
riausybe, kuri esanti linkusi 
į korupciją. Jis mano, kad toks 
projektas galėtų būti sėkmin
gai įgyvendintas tik po 5 ar 7 
metų. Tame pasakyme, atrodo, 
slypi mintis, kad vyriausybė 
nebebus LDDP rankose.

Graudi ir “buvusių” užsie
niečių priėmimo procedūra 
mūsų brangioje Tėvynėje. Kai 
apsigyvenimui į Lietuvą grįžo 
buvęs “Dirvos” redaktorius 
poetas Balys Gaidžiūnas, jau 
atgavęs Lietuvos pilietybę, 
vienerius metus negali būti 
“priregistruotas”, neturi tei
sės balsuoti, negali turėti sa
vo vardu nei buto, nei telefo
no. Ar ne baisu? Vis dar tebe
galioja sovietinio stiliaus gy
ventojų “registracija”, tai ir 
persikelti iš vienos gyvenvie
tės į kitą turbūt yra labai su
dėtingas reikalas. Žodžiu, už
sienyje gyvenę lietuviai yra 
traktuojami blogiau negu Va
karų kraštuose apsigyvenę 
svetimtaučiai. Ne paslaptis, 
kad didelė dalis Niujorko yra 
japonų nuosavybė, o arabų 
šeikai išpirko daugelį Kali
fornijos prabangių “palocių”, 
bet Amerika nebijo, kad jie 
tuos sklypus ir pastatus išga
bens į Tolimuosius Rytus. Tuo 
tarpu užsieniečiai investuo
tojai ir nekilnojamo turto sa
vininkai moka mokesčius, 
samdo darbininkus ir tarnau
tojus bei įvairių sričių spe
cialistus.

Jei minėtoji pataisa bus pri
imta, tai kokios bus žemę per
kančių užsieniečių teisės? Ar 
nupirkę galės vėliau kam ki
tam parduoti? Ar turės pilnas 
nuosavybės teises, įskaitant 
teisę statyti pastatus ar kaip 
nors perdirbti? Kokie biuro
kratiški leidimai bus reika
lingi naujai tvorai ar varte
liams pastatyti? Aišku, kol Lie
tuvą valdys LDDP, kol nesusi- 
pažins su vakarietiška ekono
mine ir teisine sistema, nuo
savybės įstatymų principais, 
tol užsienyje gyvenantys tau
tiečiai negrįš į Tėvynę, apie 
grįžimą svajoję ilgus dešimt
mečius, o kiti investuotojai 
gerai apsigalvos prieš pirkda
mi žemę.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tiek Lietuvos, tiek užsienio 
lietuvių spaudoje užtinkame 
daugybę siūlymų Lietuvoje in
vestuoti kapitalą, steigti 
bendro verslo įmones, kelti 
pramonės ir prekybos lygį su 
užsienio valiutos pagalba. Iš 
pradžių net guvūs ir į verslą 
linkę japonai buvo labai susi
domėję sąlygomis Lietuvoje 
steigti bendroves, statyti įmo
nes ir t.t. Deja, entuziazmas 
atslūgo, nes užsieniečiams tai
komi suvaržymai atgrasina ir 
patį drąsiausią investuotoją. 
Pagrindinė priežastis — netu
rėjimas teisės įsigyti žemės 
sklypo, ant kurio būtų stato
ma įmonė, viešbutis, restora
nas ...

Kai prieš kelerius metus 
viešėjau Lietuvoje, turėjau 
progą susipažinti ir pasikal
bėti su vienu iškiliausių Lie
tuvos ekonomistų. Jis man pa
aiškino, kad ne piliečiams že
mės Lietuvoje nebus galima 
įsigyti, nes “nenorime, kad 
Lietuva būtų išparceliuo
ta” ... Kai juokais pasakiau, 
kad už kelis milijonus dole
rių norėčiau Vilniaus miesto 
centre pastatyti modernų vieš
butį ir prabangų restoraną Ni
doje, paklausiau, kam pri
klausys sklypai, ant kurių sto
vės mano pastatai. “Miela po
nia, Jūs žemę nuomosite už la
bai žemą kainą, sudarydama 
sutartį net ir vienam šimtui 
metų . ..” Reiškia, aš negaliu 
pirkti sklypo, nes gal vieną 
dieną aš tą sklypą išsikirpsiu 
ir jį nugabensiu į Ameriką . ..

Lietuvoje leidžiamo “Res
publikos” dienraščio 1995 m. 
kovo 7 d. laidoje jau plačiai 
svarstomas LDDP konstituci
nės pataisos projektas, pagal 
kurį būtų leidžiama užsienie
čiams pirkti žemę. Pataisai 
įteisinti turi būti įvykdytas 
referendumas. Straipsnyje 
skelbiamos skirtingos parti
jų atstovų nuomonės. Social
demokratas Rimantas Dagys 
įtaria, kad toks projektas tu
ri slaptą paskirtį — palankios 
propagandos tikslu laimėti re
ferendumą, kai tuo tarpu dar 
nebaigta žemės reforma, ne
grąžinta nusavinta nuosavybė. 
LDDP atstovas Justinas Karo
sas jaučia, kad pataisa nebū
sianti priimta, o referendu
mas sukelsiąs didelių proble
mų. Lietuvos seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Kazys Bobelis, buvęs “ameri
konas” ir VLIKo pirmininkas, 
projektui labai pritaria, kaip 
ir iki šiol visada pritaria vi
siems LDDP sumanymams.

Pasak jo, jokia rimtesnė firma 
savo kapitalu nerizikuosianti, 
jei negausianti “nekilnojamo 
turto garanto”. Centristas Ro
mualdas Ozolas projektą ver

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

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

DAIVA DULAITYTĖ, Šakiai
Iš sovietinės okupacijos išsi

vadavusi Lietuva nugarmėjo 
daugybės problemų bedugnėn. 
Išsiilgsta ir šlovina demokra
tija išsigimė. Ji suvokiama 
kaip netvarka, savivaliavimas 
ar įžūlumas. Kartais be pakan
tumo įvairiausi kaltinimai dre
biami tiesiog į veidą. Vienas 
kitą tuoj puola po teismus tam
pyti už šlovės nuplėšimą ir 
šmeižtą. Taip norim pasirodyti 
garbingi “prisivirę košės”! Par
lamente irgi rietenos, kone 
vienas kitą pasiunčia “šunim 
šėko pjauti”.

O kaip gyvena valstiečiai? 
Jie patys turi rūpintis savimi, 
nes jų išrinkti parlamentarai 
susipaniojo savo pinklėse ir 
politikose, potvarkiuose ir įsta
tymuose. Gal jie tikrai nori tik 
gero, bet jo nemoka įgyven
dinti?

Seniau ir dabar
Anksčiau daug kas buvo ki

taip. Rūpinimasis valstiečiu 
reiškėsi įvairiai. Pavyzdžiui, 
gyveno žmogelis lūšnelėje, o 
jam valdžios “palaiminti” dar
bininkai statė mūrinį namelį 
su patogumais. Sukišo visus į 
gyvenvietes, ir baigta. Gyven
damas išsimokės už namą! Dir
bo gerai ar stovėjo, cigaretes 
rūkė, bet vis tiek gavo vieno
dą atlyginimą, o dabar...

Dabar dirba žmogus ir už 
darbą atlygį atsiima tik po ke
leto mėnesių, nes pačioms že
mės ūkio bendrovėms visai 
striuka, kvepia bankrotu. Jos 
krapšto paskutinus skatikė
lius, kad galėtų supirkti tech
nikai detales, degalus ir tin
kamai pasiruošti pavasario 
darbams, o vasarą - kaip Die
vas duos...

Kredito sąskaita banke aug
te auga, o kai paramos negau
na iš ten, ima skersti kiaules, 
parduoda galvijus įvairiems 
mėsos kombinatams, kurie 
iškart moka už prekę. Tuomet 
gauna pirmą pradžią, vėl iki 
kitos juodos dienos. Ūkiai tuš
tėja, pelno jokio. Gyvenk, kad 
nori!

Bando ūkininkauti
Iškrito sovietams pjautuvas 

ir kūjis, o mums patekėjo Lie
tuvos saulė, apšviesdama 3 ha 
žemės rėželį. Už jį užmokėti 
pinigai, o nuosavybės akto 
rankose nėra. Atsiėmę tėvų 
žemę turi tik popierėlį, o at
matuoti niekas neprisiruošia. 
Kai kurie, sulaukę matininkų, 
atsistatydinę iš ŽŪ bendrovės 
narių, bando ūkininkauti. 
Jiems nesiseka, nes smarkiai 
šlubuoja ekonomika. Kai kas

Diplomatiniame priėmime Vasario 16 šventėje Venezuelos lietuvių bendruomenės veikėjai. Iš kairės: VLB 
pirmininkas VYTAUTAS KORSAKAS, VLADAS MAŽEIKA, HENRIKAS GAVORSKAS

Įvairios žinios
“Mūsų praeities beieškant” - 

tokiu pavadinimu Meksikoje 
1972 m. buvo išleista Česlovo 
Gedgaudo knyga, bandanti žvelg
ti į lietuvių bei aplamai aisčių 
gentis, gyvenusias prieš 3000 
metų. Knygų rinkoje ji buvo pasi
rodžiusi 1000 egz. tiražu ir šiuo 
metu daugeliui nebežinoma.

Dabar perfotografuota knyga 
išspausdinta Kaune “Aušros” 
spaustuvėje L. Krušinsko užsa
kymu. Knygoje daug iliustraci
jų, piešinių bei žemėlapių. No
rintys šią knygą įsigyti prašomi 
kreiptis adresu: V. Danielius, 
P.O. Box 5, Šiauliai, Lietuva. 
Knygos kaina su persiuntimu 
$12(JAV).

“Tėviškės žiniose” 1995.11.14 
rašoma, kad mons. Alfonsas 
Svarinskas, Lietuvos kariuo
menės vyriausias kapelionas, 
Kauno arkikatedroje baziliko
je, švęsdamas 70-jį gimtadienį, 
su Jėzuitų gimnazijos direkto

tvirtina, kad stabilizavosi pa
dėtis, bet paprastas mirtinga
sis jaučia priešingus dalykus. 
Todėl, mieli tautiečiai, jei vie
nąkart sugrįžę į Lietuvą sutik
site vyžotą tam tikro visuome
nės luomo atstovą, per daug 
nesistebėkite. Vadinasi, bus vi
siškai “stabilizuota” padėtis...

Tėvų žemes pasidalijo pali
kuonys, gyvenantys mieste ir 
kaime. Miestiečiui rūpėjo at
siimti savo dalį, nesvarbu ar 
ją dirbs, ar piktžolėms pado
vanos. Tuo tarpu kaime pasili
kę broliai su savo dalim nie
ko gero nenuveiks. Reikės ieš
koti žmogaus, kuris galėtų iš
nuomoti savo sklypą. Tačiau 
nuoma nepastorina žemdirbio 
piniginės. Derliaus kaina at
sveria žemės įdirbimo išlaidas.

Siūloma jungtis į kooperaty
vus. Idėja puiki, tik truputį 
utopiška. Su kuo gali žmogelis 
jungtis ir sudaryti kooperaty
vą?! Vienas turi arklį, kitas- 
akėčias, trečias-traktorių, ket- 
virtas-gerus norus ir porą tvir
tų guminių batų?... Pagaliau 
tvyro nepasitikėjimas vienas 
kitu. O kaip jis gali būti, jei 
pvz. vienas mechanikas pasi
dėjo atsuktuvą, tik spėjo nu
sisukti - žiūri, jau to nebėr. 
Niekas nieko nematė, niekas 
nieko neėmė...

Mokytojas ir mokiniai
Su kokiomis problemomis 

susiduria kaimo mokykla ir 
vaikai? Žinau keletą šeimynė
lių, kurios visai priėjo “liep
to galą”. Abu tėvai girtauja, 
neturi gyvulių, eina dirbti už 
degtinę ar keletą litų pas kai
mynus. Tokios šeimos vaikai 
negauna pakankamai maisto, 
neprižiūrimi ir aptekę nie
žais. Dažnai nelanko mokyk
los, o eina į kaimą skaldyti 
malkų ar dirbti kt. darbų. Kar
tais vaikas be rimtos priežas
ties namuose ištūno net keletą 
savaičių, neišleidžiamas į mo
kyklą. Mat taip tėvai tikisi at
kreipti visuomenės dėmesį ir 
susilaukti paramos. Asocialios 
šeimos vaikai savo bendraam
žių tarpe jaučiasi nejaukiai, 
įgauna tam tikrus psichologi
nius kompleksus. Visuomet at
siranda sunkumų su apavu, ap
ranga ir mokyklinėmis prie
monėmis.

Pavyzdžiui, iš 66 vienoje pa
grindinėje mokykloje besimo
kančiųjų buvo 31 šelptinam 
mokiniui skiriami nemokami 
priešpiečiai. Manau, kad ko
mentarai nereikalingi.

Kaimo mokykloje šiek tiek 
keistai pakito mokytojo vaid
muo. (Yra ir išimčių!). Peda
gogui, kaip tam striukiui be

riumi kun. J. Vitkumi, SJ, atna
šavo Mišias.

Monsinjoras savo pamoksle 
tarp kitų dalykų sakė, kad da
bar Lietuvoje yra 34 bendrovės, 
vežančios alkoholį į kraštą, yra 
tūkstančiai parduotuvių, parda
vinėjančių svaigalus 24 valan
das per parą. Visi laikraščiai 
reklamuoja “gėles”. Dvidešimt 
viešnamių įsisteigę Vilniuje. 
Per metus rasti 1495 lavonai, 
292 nužudyti. O dar abortai? Lie
tuva mirštanti. Sukaktuvininkas 
kvietė tautiečius atsisakyti ego
izmo, aukotis, pradėti drauge 
dirbti.

Birutės Galdikaitės naujai iš
leista knyga “Reflections of 
Eden - My Years with the Oran
gutans of Borneo” buvo aprašyta 
“The Toronto Globe & Mail” va
sario 18 d. “Arts & Books” sky
riuje. Recenziją rašanti Eliza
beth Abbott paaiškino, kad prieš 

uodegiu!, vis tenka susidurti 
su naujais vargais, o atlygini
mas... Vien paguoda ir “ubago 
ašaros”. Dirbti reikia vien dėl 
idėjos. Retas kuris gauna 100 
dolerių vertės atlyginimą, at
sižvelgiant į pedagoginio dar
bo trukmę ir aukštąjį išsila
vinimą.

Patebi mokytojas mokinio 
gabumus - negali gi jų žlugdy
ti! Rajone vyksta pvz. dailiojo 
skaitymo konkursas, būtinai 
reikia dalyvauti. Juk provinci
jos mokinys nieko gero ir gra
žaus nemato. Mokytojas, pa
ėmęs gabų asocialios šeimos 
vaiką-mokinį, turi jį pirmiau
sia išprausti, pavalgydinti ir 
aprengti ir tik tada su juo ei
ti į kultūrinį renginį.

Kultūrinis gyvenimas
Daugelyje Lietuvos kaimų 

apmiręs kultūrinis gyvenimas. 
Jau ilgais žiemos vakarais ne- 
spingso žiburėlis kultūros na
muose, nežvanga lėkštės ir pa
lėpėse drėksta nutilę būgnai. 
Žmonės, rodos, tie patys, bet 
nebeliko vietos dainai ir šo
kiui. Širdis norėtų pajusti sce
nos jaudulį, tačiau tikrovė 
šią iliuziją užlieja tamsia spal
va. Ne vienas su nostalgija pri
simena, kad važiuodavo 150- 
200 km į Vilnių ar į Kauną pa
sižiūrėti spektaklių, pasiklau
syti koncertų. Mat veždavo ko
lūkio autobusai. ŽŪ bendrovės 
yra letargo būsenoje ir apie 
pramogas pagalvoti nėra lai
ko. Vienintelė vyresnio am
žiaus kaimiečio sielos šventė- 
bažnyčia. O jaunimas?... Pri
plėkusiuose be vedėjo kaimo 
kultūros namuose susirenka 
nepilnamečiai, patraukia dū
mą, pasiklauso magnetafoni- 
nio Bon Jovi ar kito įrašo, ku
rio nė vieno žodelio nesupran
ta, išskyrus “I love you”, ir su
ėjimo pabaigoje trukteli deg
tinę, paskui skirstosi kas sau. 
Nėra kur pasidėti ir kur nueiti!

Ištversime!
Belieka tikėtis geresnių lai

kų ir visa iškęsti. Išminčiai 
sako, kad viltis miršta paskuti
nė. Ištvėrę Sibiro speigus ir 
vergiją, šimtmečius širdyse ne
šioję mažą savo Lietuvą, iš
tversime ir šitą vaiduoklišką 
plaukimą į nežinią. Tik vargas, 
kad kažkam Kūrėjas pagailėjo 
nuovokos ir saiko, o prote pa
tupdė mažą feodalą, kuris 
vis žadina norą: man, man ir 
tik man...

Bet dūmų tiltai greit išyra ir 
išnyksta, o klaidas be tam tik
rų ambicijų, bešališkai įver
tins tik istorija ir jos klystke
liais išėjus Lietuva.

porą dešimtmečių antropologas 
Louis Leakey išsiuntė tris savo 
mokines - Dian Fossey, Jane 
Goodall ir kanadietę Birutę Gal
dikaitę į džiungles stebėti bež- 
džionių-gorilų, šimpanzių ir 
orangutangų. Jos pasišventė šių 
gyvūnų moksliniam tyrimui, ne
paisant begalinių kliūčių ir ne
patogumų. Knygoje B. Galdikai
tė aprašo savo prisiminimus ir 
pergyvenimus, tuo pačiu apibū
dino ir savo bendramokslių pa
siekimus, pabrėždama “rain fo
rest” džiunglių išnykimo pavo
jų. Knygą (408 psl.) išleido Little, 
Brown leidykla. Kaina $29.95.

SAMOGUIA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

ZX_ Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412
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Kauno Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės vadas A. KOBELSKAS aiškina 
apmokymo vadovui Utenos rinktinės štabo viršininkui kapitonui B. 
STUKUI užduoties vykdymo eigą Nuotr. R. Eidukevičiaus

Lietuvos šaulių pratybos
Kariniame Pabradės poligo

ne 1995.11.24-26 įvyko Šaulių 
Sąjungos taktiniai apmokymai 
tema “Partizaninio karo tak
tika”. Juose dalyvavao 134 šau
liai iš 11 šaulių rinktinių (iš 
viso yra 15 rinktinių). Ribotas 
poligono kareivinių lovų skai
čius neleido šauliams gausiai 
dalyvauti. Apmokymai buvo 
surengti padedant ir remiant 
generaliniam kariuomenės šta
bui, karo akademijai ir Sava
noriškosios krašto apsaugos 
tarnybos štabui. Pagrindiniai 
mokymų pagalbininkai - gene
ralinio štabo viršininkas pik. 
V. Tutkus, kuris susitikime 
su LŠS vadovybe iškėlė apmo
kymų mintį ir vėliau ją drau
ge su šaulių vadovybe ugdė, 
generalinio štabo kovinio pa
rengimo valdybos viršininkas 
pik. Įeit. R. Žibąs, karo akade
mijos rektorius pik. Z. Kulys, 
SKATo vadas pik. Įeit. A. Pocius.

Taktiniams apmokymams bu
vo sudarytos trys šaulių kuo
pos ir specialus padalinys. 
Kiekvienai kuopai buvo duo
ta užduotis, kurią reikėjo įvyk
dyti laiku. Kiekviena kuopa 
privalėjo atlikti žygį į nuro
dytą rajoną, ten užimti gyny
bą, atlikti žvalgybą nurody
tomis kryptimis. Atitinkamu 
laiku, keičiantis kovinei situ
acijai, buvo duotas įsakymas 
pereiti į naujas išeities pozi
cijas. Temstant buvo duotas 
įsakymas pulti. Specialaus 
padalinio užduotis - pastovus 
trukdymas kuopoms vykdyti

Savanorių laiškas prezidentui
Tėvynės apsaugos rinktinės Se

dos kautynių minėjimo komisija 
atsiuntė “TZ” redakcijai kreipi
mąsi į Lietuvos prezidentą Algir
dą Brazauską, prašydama paskelbti 
jo tekstą. Esą buvo kreiptasi į Pre
zidentą 1994 m. lapkričio mėnesį, 
bet iki šiol jokio atsakymo negau
ta. Štai to kreipimosi tekstas. RED.

1944 metais liepos-spalio 
mėnesiais Žemaitijoje susirin
kę iš visos Lietuvos savanoriai, 
susibūrę į Tėvynės Apsaugos 
Rinktinę, nors menkai ginkluo
ti ir parengti, išdrįso stoti į 
nelygią kovą prieš besiveržian
čią į Lietuvą sovietinę armi
ją. Ją tris mėnesius sulaikė Ak
menės, Papilės, Ventos fronte, 
bet bolševikų tankų dalinių 
buvo sumušti 1944 m. spalio 
7 dieną Sedos kautynėse. To
kiu būdu Tėvynės Apsaugos 
Rinktinės savanoriai nuplovė 
buvusios Lietuvos kariuome

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

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

numatytas užduotis. Tai diver
sinės paskirties padalinys.

Rytojaus dieną šauliai at
liko šaudymo iš automato AK- 
74 pratybas. Rezultatai buvo 
neblogi. Šios pratybos buvo 
pirmosios tokio lygio po LŠS 
atsikūrimo, todėl buvo ir ne
sklandumų. Tačiau instrukto
riams vadovavęs SKAT štabo 
sargybų kuopos vadas vyr. Įeit. 
D. Saruolis ir apmokymus ste
bėjęs SKA tarnybos vadas pik. 
Įeit. A. Pocius jų pasiruošimą 
ir eigą įvertino teigiamai jau 
vien dėl to, kad rimtai pradėta 
dirbti karinėje srityje.

Ginkluotę ir šaudmenis ap
mokymams skyrė SKA tarny
bos štabas ir karo akademi
ja. Mokymams tiesiogiai vado
vavo LŠS vadas R. Mintautas, 
taktikos studijoms - Utenos 
šaulių rinktinės štabo virši
ninkas kpt. B. Stukas, kuris 
paruošė kuopoms užduotis.

Ateityje, generaliniam šta
bui, karo akademijai ir SKA 
tarnybos vadovybei padedant, 
tokių taktinių mokymų planuo
jama ir daugiau. Jau dabar su
daromi planai mokymams te
ma “Diversinė veikla priešo 
užnugaryje”.

Lietuvos šauliai rimtai užsi
ima kovinio parengimo ugdy
mu ir į savo gretas kviečia Lie
tuvos žmones, kad kiekvienas 
galėtų įvykdyti valstybės pilie
čio pareigą - ginti ir stiprinti 
Lietuvos nepriklausomybę.

S. Ignatavičius,
LŠS vado pavaduotojas

nės gėdą, kada ji, gerai gink
luota ir paruošta, be šūvio 
įsileido į Lietuvą sovietinius 
okupantus.

Keliolika buvusių Tėvynės 
Apsaugos Rinktinės savanorių, 
susirinkusių į Sedos kautynių 
50-čio minėjimą, nutarė kreip
tis į Jūsų Ekselenciją, pagei
daudami:

— Tėvynės Apsaugos Rinkti
nės 1944 metais kovą Žemai
tijoje įtraukti į Lietuvių Tau
tos Rezistencijos metraštį.

— Tėvynės Apsaugos Rinkti
nės savanoriams suteiti 1918 m. 
Lietuvos savanorių statusą.

Susirinkimo įgalioti 
(Vincas Seibutis) 

I Savanorių pulko kariai 
(Linas Janulionis,

Dr. Vladas Kazlauskas)
Vilnius 49, 

Architektų 102-27
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@ LAISVOJE II /HI IL
SAVITARNOS SKALBYKLA

Valstybinė įmonė “Aina” Ro
kiškio gyventojams pasiūlė nau
ją paslaugą — pirmadieniais, 
antradieniais ir penktadieniais 
savitarnos principu veikiančią 
skalbyklą. Joje dirbanti instruk
torė klientams paaiškina, kaip 
reikia naudotis skalbimo maši
nomis. Skalbykloje taipgi gali
ma nusipirkti skalbimo ir bali
nimo priemonių. Vieno kilogra
mo skalbinių išplovimas kai
nuoja 50 centų. Įmonės vadovė 
Z. Stimburienė skundžiasi, kad 
savitarnos skalbykla nesudomi
no klientų. Jų kartais per die
ną sulaukiama tik vieno ar 
dviejų.

DU ATSIPRAŠYMAI
Lietuva susilaukė dviejų sa

vo vyriausybės atstovų atsipra
šymų dviejuose parlamentuose. 
Tie atsiprašymai buvo skirtin
gi. Kovo 1 d. Izraelio knesete 
žydų tautos atsiprašė ten apsi
lankęs Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas dėl jos sūnų bei 
dukterų masinių žudynių, į ku
rias nacių okupacijos metais 
buvo įsivėlusių ir lietuvių. Tad 
žydų tautą jis prašė atleisti 
tiems nusikaltusiems lietu
viams ir taipgi kitiems už ilgai 
trukusią tylą pačioj Lietuvoj 
sovietinės okupacijos metais. 
Mat tada sovietinė sistema lie
tuviams neleido atvirai kalbėti 
apie visus įvykius. Prez. A. 
Brazauskas priminė, kad lietu
viai su žydais Lietuvoje tai
kiai sugyveno ilgus šimtmečius 
ir kad dabar tokių santykių sie
kia nepriklausomybę atgavusi 
Lietuva, pati patyrusi daug 
skausmo okupacijose ir Sibiro 
tremtyje. Antrasis atsiprašy
mas įvyko Lietuvos seime, mi
nint jos antrojo atgimimo pir
mąjį penkmetį. Seimo pirm. 
Česlovas Juršėnas kovo 11 d. 
atsiprašė lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės dėl kom
partijos narių padarytų nusi
kaltimų.

IZRAELIO JERUZALĖJE
Visą Lietuvos prez. Algirdo 

Brazausko kalbą Izraelio knese
te kovo 3 d. laidoje paskelbė 
dienraštis “Diena”. Pasinaudo
dami paskelbtu tekstu, cituoja
me pagrindinę prez. A. Brazaus
ko atsiprašumo dalį: “Apgailes
tauju, kad nacių okupacija su
kaustė tautos ir valstybės ga
lias. Išsilaisvinęs tamsusis gai
valas nuožmiai ėmė niokoti žy
dų tautą. Apgailestauju, kad ta
da tik atskiri piliečiai galėjo 
ištiesti pagalbos ranką. Ger
biami žydų tautos atstovai! Jei
gu galėčiau, kreipčiausi tais 
žodžiais, kuriais Jūs pradedate 
kiekvieną dieną ir vėl kartoja- 
te — ‘Klausyk, Izraeli’. Šioje 
tribūnoje, kurioje yra stovėję 
daugelio pasaulio valstybių va
dovai, pačioje Jūsų istorijos ir 
valstybės širdyje, aš, Lietuvos 
prezidentas, lenkiu galvą prieš 
daugiau nei du šimtus tūkstan
čių nužudytų Lietuvos žydų at
minimą. Prašau Jūsų atleidimo 
už tuos lietuvius, kurie negai
lestingai žudė žydus, juos šau
dė, trėmė, plėšė. Tai sunkūs ir 
nelengvai ištarti žodžiai. Jie 
reikalingi ne tik Izraeliui ir 
žydams. Jie reikalingi ir Lie
tuvai, ir lietuviams. Nes žydų 
katastrofa buvo ir Lietuvos ne
laimė. Nes vienintelis būdas

pasiekti susitaikymą su isto
rija yra tiesa. Neužtenka tik 
atsiprašyti — reikia nuolat įsi
sąmoninti, kas įvyko. Tai mū
sų pačių kelias į civilizuotų 
Europos valstybių pasaulį, nuo 
kurio 50 su viršum metų mes 
buvom atskirti iš pradžių na
cių, o vėliau ir sovietų oku
pacijos. Karo ir pokario me
tais žiaurūs išbandymai už
griuvo ir lietuvius. Tautai, o 
ypač rezistentams, teko patir
ti kalėjimų, lagerių, Sibiro 
tremtinių dalią. Aukų, ir didžiu
lių, buvo ir kitose tautose. Ta
čiau tik vienintelė žydų tauta, 
kaip tauta, tapo auka. Tai nie
kada nebus užmiršta ...”

LIETUVOS VILNIUJE
Lietuvos seimo pirm. Česlo

vo Juršėno atsiprašymo Kovo 
vienuoliktosios posėdyje teks
tą paskelbė “Lietuvos aidas” 
kovo 14 d. Esą Č. Juršėnas ta
da kalbėjo: “Daugiau kaip 20 
metų aš buvau LKP (Lietuvos 
komunistų partijos — V. Kst.) 
narys. Jaučiu moralinę atsako
mybę už tuos, kurie partijos 
vardu darė nusikaltimus tautai 
ir Lietuvos valstybei. Todėl 
šiandien noriu atsiprašyti vi
sų tų Lietuvos žmonių, kurie 
tais sunkiais laikais buvo per
sekiojami, tremiami ir nuskur
dinti. Noriu atsiprašyti už tuos 
buvusius komunistus ir tuos ne
partinius, kurie kolaboravo su 
pavergėjais, persekiojo, trėmė, 
kalino, kankino nekaltus žmo
nes. Tokius atsiprašymo žodžius 
šiandien ištartų ir mano bend
raminčiai. Tikiuosi, jog man 
pritartų ir tie buvę komunis
tai, kurie dabar priklauso ne 
vien Demokratinei darbo par
tijai, bet ir Tėvynės sąjun
gai (Lietuvos konservatoriams), 
Centro sąjungai, kitoms parti
joms. Tik atsiprašę mes užbaig
sime atgailą ir galėsime siekti 
tikros santarvės”. Jis betgi ne
sutinka atsiprašyti LDDP var
du. Pasak Č. Juršėno, tai esanti 
nauja niekam nenusikaltusi 
partija nutraukusiųjų ryšius 
su Sovietų Sąjungos kompar
tija bei jos centru Maskvoje. 
Pasirinkti žingsniai su atgims
tančia Lietuva yra jų atsiprašy
mas.

ŽUVĘS TAUTODAILININKAS
Rasa Čergelienė “Lietuvos 

ryte” rašo apie automobilio ne
laimėje 1985 m. pradžioj tragiš
kai žuvusį panevėžietį tautodai
lininką Romą Smailį. Už pogrin
dinėje veikloje platintus anti- 
sovietinius atsišaukimus jis bu
vo kalintas ypatingo režimo 
Mordovijos lageryje. Grįžęs Lie
tuvon 1978 m., R. Smailys vėl 
buvo patekęs į KGB agentų ran
kas, platindamas pogrindinę 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kroniką”. Tada jį kelis kartus 
užpuolė ir mušė neatpažinti 
asmenys, vienąkart sumuštą 
palikę ant kelio. Įtariama, kad 
ir automobilio nelaimė buvo 
suorganizuota KGB agentų. Da
bar toje vietoje prie Panevė- 
žio-Šiaulių plento ties Savi- 
tiškio gyvenviete yra pastaty
tas velionies atminimui skir
tas koplytstulpis, sukurtas diev- 
dirbio Arvydo Petrulio. Koplyt
stulpio sukūrimu ir jo pastaty
mu rūpinosi Panevėžio krašto
tyros muziejaus darbuotojas 
Robertas Paragys.

V. Kst.

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” vadovybė, mininti 40 metų veiklos sukaktį. Pirmoje eilėje iš 
kairės: ST. KARECKAS - valdybos narys, T. KOCHANKA - valdybos vicepirmininkas, ST. DALIUS - iždinin
kas, J. STANKUS-pirmininkas, R. KONTENIS - sekretorius; antroje eilėje: J. PLEINYS-kredito k-to narys, 
R. A. HOECHT - revizorius (auditor), G. MELNYKAS - revizijos k-to narys, M. GUDINSKAS - revizijos k-to 
narys, R. SAKALAS - vedėjas, G. SKAISTYS - revizijos k-to pirmininkas, A. ENSKAITIS - kredito k-to pirmi
ninkas ir B. MAČYS - kredito k-to narys Nuotr. M. Borusienės

Ekonominio stiprėjimo tarnyboje
Hamiltono lietuvių “Talka”paminėjo 40 metų sukaktį

STASYS DALIUS

© LIETUVIAI PASAULYJE

Telefonas (416) 604-2538

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

dėl sąlygų skambinkite Tel.: (514) 272-8050

Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Talka” metinis narių susirinki
mas, įvykęs 1995 m. vasario 25 d., 
Jaunimo centro salėje, buvo su
kaktuvinis — paminėta 40 metų 
veikla. sunki pradžia

Kooperatyvo steigiamasis su
sirinkimas įvyko 1955 m. vasario 
13 d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Jį sušaukė kooperatinės idė
jos pradininkai Hamiltone J. Kši- 
vickis, E. Lengnikas ir E. Sudikas. 
Nebijodami sunkumų ėmėsi ban
kelio steigimo darbo, tikėjo, kad 
tokia įstaiga Hamiltono lietuviams 
būtinai reikalinga. Išrinkta val
dyba ir komitetai tęsė tolimesnį 
darbą, kuriam reikėjo pasiryžimo, 
kantrybės ir pasišventimo. Sunki 
buvo pradžia, nes trūko kapitalo, 
neturėta nuosavos pastogės ar 
kampo. Nebuvo dar samdomų tar
nautojų, nuosavo namo su kompiu
teriu ir patogia darbui raštine. 
Valdybos ir komitetų nariai pasi
keisdami sekmadieniais po pamal
dų Aušros Vartų parapijos kamba
rėlyje priimdavo narius ir atlik
davo visus patarnavimus. Ir taip 
vargingai reikėjo tęsti darbą iš
tisus šešerius metus, kol jau bu
vo pajėgta pasamdyti pastovų tar
nautoją ir pradėti normalų dar
bą. Sunkiausią darbo naštą tada 
išnešė ižd. E. Lengnikas.

Svečiai ir sveikinimai
Į sukaktuvinį 40-ties darbo me

tų susirinkimą atvyko 244 nariai ir 
svečiai - “Paramos” kredito ko
operatyvo vicepirm. H. Stepaitis, 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvo pirm. dr. S. Čepas, vice
pirm. V. Bireta, sekr. E. Girdaus- 
kas ir paskolų komisijos pirm. 
A. Kuolas.

Valdybos pirm. J. Stankus ati
darė sukaktuvinį susirinkimą, 
pasveikino narius bei svečius 
primindamas, kad 1994 m. mirtis 
pasišaukė amžinybėn 31 narį. Jų 
sąrašą perskaitė ir paprašė at
sistojimu pagerbti jų atminimą. 
Susirinkimo balsų skaičiavimo 
komisijon pakvietė J. Bajoraitį, 
J. Jokubyną, M. Joniką, P. Kano
pą ir I. Vasiliauskienę. Taipgi 
pasveikino kooperatyvo steigėją 
ir pirmąjį iždininką E. Lengniką, 
vasario 20 d. atšventusį 95-tąjį 
gimtadienį. Jam sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Priminė ir pirmuosius 
narius, kurie dalyvavo steigiama
jam susirinkime. Steigimo doku
mente pasirašė 30 asmenų. Iš jį 
pasirašiusių dar yra 14 gyvų na
rių, sulaukusių šio sukaktuvinio 
40 metų susirinkimo. Susirinki
me dalyviai, išreikšdami jiems 
padėką, paplojo.

Raštu sukakties proga valdy
bą ir narius sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas Haris Lapas, 
kartu prašydamas paramos Lietu
vos ūkininkams-naujakuriams nu- 
perkant traktorius. Taipgi raštu 
sveikino “United Ukrainian Ha
milton Credit Union”.

Susirinkimo eiga
Praeitų metų susirinkimo pro

tokolą perskaitė sekr. R. Kontenis. 
Protokolas priimtas be pataisų. 
Pirm. J. Stankus pažymėjo, kad mi
nint “Talkos” 40 metų sukaktį ne
buvo pasiektas 40 mil. dol. balan
sas, nors pelno atžvilgiu metai 
buvo neblogi. Nemažam narių

Hamilton, Ontario
A.a. ZUZANOS BOGUSLAUS- 

KIENĖS ATMINIMUI Lietuvos 
tremtinių grįžimo fondui aukojo: 
$25 - M. Kazlauskienė; $20 - P. Gar- 
kūnas, D. Gutauskienė, L. K. Meš
kauskai, L. J. Stungevičiai; $10 - 
A. Didžbalienė, S. Panavienė, L. 
F. Ciparis.

skaičiui mirus, jų santaupos iš
keliavo į Lietuvą arba buvo per
keltos kitur. “Talkos” valdyba 
stengėsi mokėti aukštesnius nuo
šimčius kaip kitur, o taipgi neėmė 
jokių mokesčių už išrašytus če
kius, paskolų pratęsimą, telefo
no, dujų, elektros ir mokesčių 
apmokėjimą. Be to, įvesta “Talkos” 
Master kortelė, parduodami ke
lionių čekiai, drauda. Dar vienas 
patarnavimas - tai siuntiniams 
dėžės, gaunamos “Talkoje”. Per
siuntimo agentūra gautus už dė
žes pinigus atiduoda moterų or- 
ganizacijai-pagalbai Lietuvos 
našlaičiams.

Paminėjo, kad dabar atsiranda 
įvairių agentų, siūlančių aukštas 
pajamas už investicijas. Šiais 
pasiūlymais yra susižavėję ir mū
sų kai kurie nariai, perkeldami 
pinigus iš “Talkos” į tuos fondus. 
Tačiau investicijos tokiuose fon
duose neturi jokios valdiškos 
draudos. Jei tų fondų investici
jos bankrutuotų, tai investavę 
prarastų visą kapitalą. Tad rei
kia būti labai atsargiems. Valdy
ba savo nariams stengėsi teikti 
ko geriausius patarnavimus, bet 
apgailestavo, kad jaunimas per
daug nekreipia dėmesio į savąjį 
banką, nors visi patarnavimai 
nemokami.

Ižd. St. J. Dalius pranešime pa
minėjo, kad “Talkos” kooperaty
vas per 40 veiklos metų savo na
riams išmokėjo palūkanų už įvai
rius indėlius 34.641.448 dol. Dide
lė duoklė atiduota lietuviškai 
veiklai paremti - buvo paskirta 
488.421 dol. Per 4Br>metų “Talkos” 
kredito kooperatyvas išaugo ir 
sustiprėjo. Pirmaisiais darbo me
tais turėjo tik 95 narius ir 10.000 
dol. kapitalą, o 1994 metai užbaig
ti turint 1904 narius ir 37,6 mil. 
dolerių balansą. Praėję metai au

gimu nepasižymėjo, ir balansas 
sumažėjo 0,51% negu 1993 m. Na
rių indėliai irgi sumažėjo 460.854 
dol. arba 1,30% mažiau negu 1993 
m. Nario indėlių vidurkis yra 18. 
317 dol.

Nariams išduotos paskolos irgi 
sumažėjo 39.145 dol. arba 0,14%. 
Vienam skolininkui išduotos pa
skolos vidurkis yra 55.366 dol. 
“Talka” turėjo pajamų per 1994 m. 
2.480.408 dol. Išlaidų padaryta 
2.275.044 dol., kurių didžiausią 
dalį sudaro nariams išmokėti nuo
šimčiai už įvairius indėlius 1.554. 
054 dol. arba 62,65% nuo visų gau
tų pajamų. Tarnautojų algos su 
pensija ir draudomis 195.346 dol. 
arba 7,87% nuo gautų pajamų. Me
tų eigoje teko iš pelno nurašyti 
95,820 dol. arba 3,86%, nes 5 na
riai bankrutavo, o paimtą už sko
las nuosavybę teko su nuostoliu 
parduoti. Nelaimė “Talkos” veik
loje - tai 1994 m. gruodžio 29 d. 
įvykęs apiplėšimas, kai darbo me
tu įsiveržęs plėšikas pagrobė ne
didelę sumą pinigų.

Stipri finansinė būklė
Nepaisant sulėtėjusio “Talkos” 

augimo ir patirto bankrutuojan
čių narių nuostolio, gryno pelno 
gauta 205.364 dol. Tokiu būdu 
gautos pajamos pasiskirsto išlai
dų atžvilgiu maždaug tokiu san
tykiu: nariams išmokėta už indė
lius 62,65%, administracijos iš
laidos kartu su algom, valdyba, 
aukom ir namo išlaikymu 26,72%, 
mokesčiai valdžiai 2,33% gautas 
pelnas 8,27%.

Iš gauto pelno visiems nariams 
1994 m. prirašyta po 10 dol. į šėrų 
sąskaitą, tuo būdu padidinant 
normą iki 12 akcijų (šėrų) 60 dol. 
Lietuviškiems reikalams paremti, 
didžiausią dėmesį skiriant mokyk
loms, spaudai ir jaunimui, paskir
ta ir išmokėta 42.750 dol. Apmo
kėjus visas išlaidas ir paskyrus 
aukas, dabar “Talkos” koopera
tyvas turi atsargos kapitalo

(Nukelta į 5-tą psl.)

JA Valstybės
Filatelistų draugija “Lietu

va” Čikagoje artėja prie savo 
veiklos penkiasdešimtmečio. 
Iki šios sukakties trūksta tik 
poros metų. Tai paaiškėjo me
tiniame draugijos narių posė
dyje, - įvykusiame 1995 m. sau
sio 29 d. Jaunimo centro patal
pose. Pagrindinius pranešimus 
padarė dvejų metų kadenciją 
užbaigiančios valdybos pirm. 
Jonas Variakojis ir ižd. V. Lu
koševičius. Nauja valdyba betgi 
nebuvo išrinkta, senajai suti
kus pasilikti dar vienai kaden
cijai. Ji tik bus papildyta nau
jais nariais. Mat reikės pakeis
ti jau mirusį J. Augustinių ir 
dėl sveikatos pasitraukiantį V. 
Lesnauską. Šiuo metu Čikagoje 
veikianti filatelistų draugija 
“Lietuva” turi 128 narius, bet 
ne visi jie yra Čikagoje ar jos 
apylinkėse. Jai gali priklausy
ti ir priklauso net ir kituose 
žemynuose gyvenantys lietu
viai. “Lietuvos” draugijos fi
latelistai kasmet išleidžia du 
filatelistikai bei numizmatikai 
skirtus biuletenius, redaguoja
mus L. Kairio, J. Variakojo, E. 
Jasiūno ir K. Martinkutės. Biu
leteniuose pradėjo bendradar
biauti ir Australijoje gyvenan
tis žymus filatelistas dr. V. Do- 
niela.

Lietuvių filatelistų draugijų 
yra Niujorke ir net Kanados To
ronte. Jų atstovai yra pasiūlę 
susijungti vienon “Lietuvos” 
draugijon Čikagoje. Klausimas 
buvo svarstytas, bet pasiūlymas 
buvo pripažintas nepraktišku 
ir atmestas. Mat Čikagos, Niu
jorko ir Toronto lietuvius fi
latelistus skiria dideli nuoto
liai, greičiau įveikiami tik lėk
tuvais. Dėl tų nuotolių bendra 
veikla, bendri planai ir ypač 
visuotiniai narių susirinkimai 
neįmanomi. Tad visiems susi
jungus vienoje lietuvių fila
telistų draugijoje “Lietuva”, 
Toronte ir Niujorke tektų steig
ti jos skyrius. Prie Čikagos 
skyriaus reikėtų ir centro val
dybos, nutolusios nuo Toronto 
ir Niujorko. Tad daug kam at
rodo praktiškesnis dabartinės 
veiklos pasiskirstymas, remia
mas dabartinio draugiško bend
radarbiavimo. Jis ypač ryškus 
“Lietuvos” draugijos biulete
niuose, kur yra skyriai Niujor
ko ir Toronto filatelistams.

vadovaujamo Lietuvos mylėtojų 
klubo nariai, lenkai inteligen
tai ir kai kurių užsienio amba
sadų atstovai. Tarp svečių buvo 
ir iš Vilniaus atvykęs Lietuvos 
seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis. Vakarą įvadiniu 
žodžiu pradėjo Lenkijos istori
jos mylėtojų draugijos pirm. M. 
Drozdowskis, primindamas pas
tarųjų penkerių metų įvykius. 
Esą lenkai Lietuvą kritikuoja 
dėl jiems nepatinkamų įvykių, 
o geruosius nutyli. Tad šiuo 
vakaru Lenkiją norima supažin
dinti su lietuvių kultūra. Va
karo dalyvius su lietuvių tau
tos keliu į nepriklausomybės 
atkūrimą, grįžimą laisvėn ir 
demokratijon supažindino V. 
Landsbergis. Šiai sukakčiai 
skirtą žodį tarė Lietuvos am
basadorius Antanas Vilionis. 
Lenkijos vyriausybės vardu lie
tuvius pasveikino kultūros mi
nisterio pavaduotojas M. Ja
giella, kelis žodžius taręs lie
tuviškai, save humoristiškai 
pavadinęs Mykolu Jogaila. Len
kiškai jis pabrėžė, kad lietu
vių tautinė mažuma Lenkijoje 
dabar yra jos dalis. A. Bara
nausko “Anykščių šilelio” iš
traukas lietuviškai deklamavo 
iš Lietuvos atvykęs aktorius 
P. Venslovas, lenkiškai — jų 
aktorius J. Zakrzewskis. Lie
tuviškomis dainomis progra- 
mon įsijungė V. Pečiulio va
dovaujamas mišrus Punsko cho
ras, M. K. Čiurlionio kūrinė
liu — muzikologas V. Landsber
gis.
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Garantuojame greitą, pigą ir patikimą 
SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ 
persiuntimą J ūsą giminėms ir draugams

$6,95 plius $io pristatymas

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

$1.15 plius $10 pristatymas

Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda 
arba

1 kg
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg$3.49 plius $10 pristatymas
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$ zr ) Hamiltono tautinių šokių ansamblio S

“GY\7ATARAS”
8 metuj/ veįl<los sukaktuvinis 9
j KONCERTAS-POKYLIS-ŠOKIAI
| įvyks 1995 m. gegužės 13, šeštadienį, 5 v.p.p. |
J Jaunimo centre, Hamiltone. S

S Programoje dalyvaus visos ‘‘Gyvataro’’ šokėjų grupės (įskai- 
} tant ir veteranus). Taip pat galėsite pasidžiaugti Čikagos 
i orkestro "Žaibas" smagia šokių muzika. Bus šilta vakarienė 
į su vynu. Ją ruoš B. Stanulienė, (ėjimas - $25. Stalai rezervuoti. 
S Bilietai platinami sekmadieniais Jaunimo centre ar pas Elytę Tarvy- 

dienę tel. 905 385-3676 ir pas Kazimierą Deksnįtel. 905 332-6006.
4 Visus dalyvauti kviečia - “Gyvataro” valdyba

Lenkija
Lietuvių kultūros vakaras, 

skirtas Kovo vienuoliktosios 
penktosioms metinėms, susie
toms su nepriklausomos Lietu
vos atgimimu, kovo 13 d. įvyko 
Varšuvos senuosiuose rūmuose. 
Jie dabar vadinami popiežiaus 
Jono Pauliaus II rinkinių mu
ziejumi. Vakarą surengė šio 
muziejaus direkcija, Lenkijos 
lietuvių bendruomenė, Lenki
jos istorijos mylėtojų drau
gija ir Lietuvos generalinis 
konsulatas Lenkijoje. Į vaka
rą atvyko buvęs Lenkijos prem
jeras T. Mazowieckis, kultūros 
ir meno ministerio pavaduoto
jas M. Jagiella, L. Brodowskio

Nepriklausomos Lietuvos fon
do valdyba Kanberoje praneša, 
kad jis buvo uždarytas 1994 m. 
liepos 25 d. Surinktos lėšos, su 
gautomis palūkanomis padaly
tos į dvi dalis po 7.264 dolerius, 
jau paskirtos Vaiko tėviškės 
namams bei Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungai. 
Šios dvi institucijos, prieš 
gaudamos joms paskirtas fondo 
lėšas, įsipareigojo atsiųsti 
pilną dokumentinį atsiskaity
mą, pranešti kokiam tikslui tos 
lėšos bus panaudotos ir pagar
sinti spaudoje. Vaiko tėviškės 
namų vadovai sutiko dolerius 
suaukojusiųjų įnašą įrašyti 
našlaičių sodybos geradarių 
lentoje.

Sidnio lietuvių savaitgalio 
mokykla 1993-94 mokslo metus 
užbaigė 1994 m. gruodžio 10 d. 
Vedėja Jadvyga Masiokienė nu
siskundžia nepastoviu mokinu
kų skaičiumi. Mokslo metų už- 
baigon atvyko tik šeši, o šiaip 
mokslo metais jų būdavo dau
giau. 1994 m. mokslo metus ke
liais mėnesiais sutrumpino Lie
tuvos vasaroje mokytojos J. Ma- 
siokienės praleistos atostogos. 
Australijon ji sugrįžo tik spa
lio pabaigoje, bet ne visi moki
nukai norėjo grįžti artėjančion 
mokslo metų pabaigon.

OFFORD
REALTY LTD.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y A » LIETUVIŲ KREDITO 

JL ALKA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.50% 
santaupas.......................  3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.
............................................ 2.50% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...........  6.75%
180 dienų indėlius ........ 7.25%
1 m. term.indėlius ......... 7.75%
2 m. term.indėlius .........  8.00%
3 m. term.indėlius ......... 8.00%
4 m. term.indėlius ......... 8.00%
5 m. term.indėlius ......... 8.25%
RRSPirRRIF
(Variable) ........................  3.50%
1 m.ind..............................  7.75%
2 m.ind..............................  8.00%
3 m.ind..............................  8.00%
4 m.ind..............................  8.00%
5 m.ind..............................  8.25%

PASKOLAS
Asmenines nuo...........  13.25%
nekiln. turto 1 m............  9.25%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipkl- 
tėS l I

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus’

OntarioSudbury

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų
* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų 

artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite 
dėl kainoraščių.

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

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

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



Kai tėviškės šilai sušlama
Laisvės kovotojai dainavo ir kalbėjo Kanados lietuviams

Vos tik Antrajam pasauli
niam karui pasibaigus, išeivi
ja buvo vienintelė vieta, kur 
visi galėjo laisvai ir viešai 
kalbėti apie Lietuvos partiza
nus. Ir ne tik kalbėti — buvo 
daug rašoma, grožiniu žodžiu 
spalvinama “miško brolių” 
meilė tėvynei, skleidžiamas 
jų didvyriškumo pavyzdys, iš
dainuotas ilgesys nebegrįž
tančių laisvės kovotojų, ne
šančių garbės vainiką į amži
nuosius namus, ne namo, kur 
“stoviu aš parimus” - laukia 
sesė. Kaip šventasis Vakaruo
se pasirodė ir partizanų va
das Juozas Lukša-Daumantas, 
išleisdino knygą “Partizanai 
už geležinės uždangos”, grįžo 
tėvynėn ir mirė didvyrio mir
timi. Apie tai žinojo ir tie, 
kurie kovotojus banditais pra
vardžiavo, ir tie, kurie verk
dami nebetikėjo, jog Lietuva 
kada nors kelsis.

Ir štai šiandien, po penkias
dešimt metų, prieš akis regi 
dalį išlikusių laisvės kovoto
jų, spaudi jiems ranką, klausi
nėj!. O jie tokie paprasti, nuo
širdūs lietuviai, kažkaip lyg 
atliepiantys anuos laisvės lai
kus, kai tėviškės galulaukėje' 
po sunkaus darbo vyrai už
traukdavo “Mes dalgelę pa- 
pustysim”...

Nūnai jie keturi ir jos ketu
rios stovėjo Toronto Lietuvių 
namų scenoje prieš tautiečių 
sausakimšą, atskubėjusią dar
bo dienos vakarą, 1995 m. kovo 
21 d. pasiklausyti Šiaurės 
Amerikoje gastroliuojančių 
buvusių partizanų. Kažkas ne 
kasdieniško ir jau vien dėl to 
gerai vertinamo.

Trumpu žodeliu vakarą pra
dėjo rengėjų (LN kultūrinės 
komisijos) vardu Vyt. Kulnys, 
pakviesdamas Lietuvos gen. 
konsulą H. Lapą ir po jo KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūną į sceną. Konsulas savo 
jausmingame žodyje pristatė 
scenoje stovinčius garbingus 
svečius, pabrėždamas mintį, 
kad jei šiandien Lietuvoje 
nedaug rusų, tai nuopelnas 
tų partizanų. Nuoširdžiai vi
siems plojimu pritariant, kon
sulas iš eilės visus ir visas 
asmeniškai pasveikino. KLB 
pirmininkas palietė Lietuvos 
pareigūnų atsiprašymus sve
tur ir savųjų tarpe.

Manding, giliausiai širdin 
sminganti vakaro dalis buvo 
— pačių partizanų prisistaty
mas prieš koncertą: “ketveri 
metai miškuose, dvidešimt 
penkeri lageriuose” — ir taip 
iš eilės visi. Tiesiog nuosta
bu — už ką? Už tėvynę, ir nieko 
daugiau. Ir tą pačią sekundę į 
nuotaiką braunasi baisus 
klausimas: ar šiandien atsi
rastų tokių, jei vėl reikėtų? 
Bet dabar, va, prieš tave sto
vi gyvi kančios, kovos ir sulau
žyto, bet prasmingo gyvenimo, 
liudininkai, politinės kalinės, 
tremtinės, partizanų ryšinin
kės. Tikriausiai ne vienam žiū
rovui jie mirguliavo pro aša
ras: Marija Gražulienė, Ona 
Dailidienė, Bronė Galinaitie- 
nė, Antanina Garmutė, Vytau
tas Balsys, Juozas Šarkauskas, 
Juozas Skaržinskas, Klemen
sas Tamaliūnas — dzūkai, su
valkiečiai: “kap mokam, tap

dainuojam”... — sakė.
Koncertas pradėtas parti

zano malda, kurią skaitė V. 
Balsys. (Būtų gražiau buvę, 
jei žiūrovai tuo metu būtų visi 
atsistoję. To nebuvo). M. Gra
žulienė įžanginiu žodžiu įve
dė klausytojus į dainų bei 
skaitinių pynę. Dauguma dai
nų negirdėtos, jų autoriai ne
žinomi. Tai tikrosios partiza
nų dainos — nesudėtingos, 
kiek panašios melodijomis 
bei atlikimu, liūdnos, ištęs
tos, tik viena kita kario žings
niui tinkanti. Išsiskyrė skaiti
niai, ypač Antaninos Garmu
tės, jos pačios knygų tekstai 
ir tiesaus, atviro žodžio eilė
raščiai, ir žodis “ačiū” Vaka
rų tremtiniams, kaip ji išeivi
ją pavadino.

Po penkiolikos minučių per
traukos, per kurią gretimoje 
salėje vaišintasi kava bei už
kandėliais, pasidairyta dail. 
Vidos Ibanskienės paveikslų 
parodos vaizduose, antrojoje 
dalyje jautriai prisimintas 
Juozas Lukša-Daumantas M. 
Gražulienės skaitiniu ir dai
na bei dabar jau iškaltais ak
menyje žodžiais “iš tavo krau
jo kelsis laisva Lietuva”. Ji 
pati dar perskaitė iš savo se
nos užrašų knygutės šiurpą 
keliančius prisiminimus apie 
vagonus su ledinėmis sieno
mis. Po dainų, atliktų vyrų ir 
atskirai dar moterų, vis dau
giau įsitempiant klausytojų 
dėmesiui, artėjant glaudiems 
ryšiams tarp scenos ir salės, 
lygiai dvi valandas užtrukusi 
programa baigta K. Vasiliaus
ko šių laikų jau išpopuliarė
jusią daina “Trys spalvos”, 
kur geltona — tai saulė, žali 
laukai ir raudonas kraujas 
reiškia Lietuvą. Šis baigmi
nis momentas sujungė visus 
dar stipriau, nes ir klausyto
jai dainavo. Žiūrovams ne- 
rimstant, pridėta dar viltį ke
lianti daina apie Lietuvos 
ąžuolėlį.

Gėlės, Vyt. Kulnio padėka 
ir pakvietimas dar kartą ka
vinėje pabendrauti pajudino 
iš vietų susikaupusią, sujau
dintą auditoriją.

Ši įspūdinga Lietuvos dai
nuojančių partizanų grupė 
“Šilas” po sėkmingo koncer
to Toronte dar pasirodė Wa-
sagoje kovo 23 d. ir Hamilto
ne kovo 24 d. Galima spėti, kad 
ir tenai klausytojams susida
rė panašus įspūdis, kokį per
gyveno torontiečiai.

Lietuvos partizanų dainuojanti grupė “Šilas” (trys moterys, keturi vyrai), koncertavusi Toronte, drau^ su kon 
certo rengėjais. Dešiniajame krašte priekyje — “Tėviškės žiburiu bendradarbe ANTA i

Torontietės su Lietuvos partizanų dainos grupės “Šilas” vadove M. GRAŽULIENE po koncerto

Nauji telefoniniai ryšiai su Lietuva
PAULIUS JURKUS

Šiais technologijos laikais 
viskas sparčiai tobulėja. Išto
bulėjo ir telefonas. Seniau bu
vo sunku skambinti į kitus 
miestus, reikėjo prašyti cent
rinės, kad sujungtų. Dabar 
automatai atlieka sujungimus.

Ypač buvo sunku pasinau
doti Sovietų Sąjungos tele
foniniu ryšiu. Viskas ėjo per 
Maskvą. Užsakęs pasikalbėji
mą, turėjai laukti valandų va
landas ar net dienų dienas. 
Kai atėjo Sąjūdžio laikai, la
bai pagyvėjo ryšiai su Lietuva. 
Tik telefonu buvo perduoda
mos žinios, o sovietų valdžia 
vis trukdė ir trukdė.

Lietuvos atstatymo sąjūdyje 
daug kas dalyvavo. Aktyviai 
dalyvavo ir dr. Juozas Kazic
kas, prityręs verslininkas, gy
venantis JAV-ese. Jis irgi ner

vinosi dėl blogai veikiančios 
telefoninės tarnybos, Tada jis 
ir pažadėjo: kai Lietuva at
gaus nepriklausomybę, pir
miausia įves savo telefoninių 
ryšių liniją su laisvu pasau
liu, kad nereikėtų kreiptis į 
kitus kraštus.

Kaip sakė, taip ir padarė. 
1991 m. buvo įsteigta privati 
bendrovė “Litcom”. Pirmiau
sia Nemenčinės miškuose, 
prie Vilniaus, pastatė didelę 
“lėkštę”, satelitams sekti. Ja 
ir naudojosi, palaikydama ry
šius su Š. Amerika. Taip pat 
pasinaudojo ir kitų kraštų vei
kiančiomis linijomis.

Bendrovė persitvarkė, pasi
vadino “Omnitel”. Jos 62% ak
cijų įsigijo dr. Juozo Kazicko 
šeima, 38% Amerikos elektro
nikos bendrovių sąjunga “Mo
torola”. Bendrovės pirminin
kas yra dr. Gediminas Gruodis.

Istorinis momentas: pirmas pokalbis nauja tiesiogine telefono linija su Lietuva Vilnius — Niujorkas. Iš kairės: 
ROMAS KEZYS, dr. JUOZAS KAZICKAS, ALGIMANTAS PREKERIS, dr. OSKARAS JUSYS — Lietuvos ambasado
rius JT, PAULIUS JURKUS — “Darbininko” redaktorius, dr. J. Kazicko įstaigoje Niujorke Nuotr. Vytauto Maželio

dr. Juozo Kazicko giminaitis, 
vicepirmininkas — inžinie
rius, visos sistemos statyto
jas Algimantas Prekeris.

1994 m. spalio 26 d. bendro
vė gavo leidimą statyti kilno
jamo telefono tinklą Lietuvoje 
ir tuoj griebėsi darbo. 1995 m. 
kovo 16 d., 10 v.r., dr. J. Kazic
ko įstaigoje Niujorke suskam
bėjo telefonas. Čia buvo susi
rinkę žiniasklaidos žmonės, 
Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse tautose dr. Oskaras Ju- 
sys, inž. Algimantas Prekeris. 
Atsiliepė šeimininkas dr. Juo
zas Kazickas. Iš Vilniaus 
skambino ryšių ir informaci
jos ministeris Žintelis. Tai bu
vo pirmas pasikalbėjimas nau
ja lietuviška linija, pasikal
bėjimas lietuvių kalba, nepra
šant jokių kitų paslaugų iš ki
tur. Iš abiejų pusių buvo pasi
džiaugta, kad jau veikia tiesio
ginis ryšys tarp Vilniaus ir 
Niujorko. Ministeris palinkė
jo nugalėti visas kliūtis ir li
niją greičiau baigti. Džiaugė
si ir ambasadorius dr. Oskaras 
Jusys, kad ši technologinė pa
žanga stiprins Lietuvą ir jos 
ekonominius pagrindus.
Kas tas nešiojamasis telefonas?

Prieš 15 metų jau kalbėta, 
kad bus išrasta tokia telefoni
nė sistema, kuria galėsi pasi
naudoti bet kur būdamas. Ga
lės tau paskambinti, ir tu ga
lėsi taip pat skambinti. Taip 
buvo sudarytas nešiojamo te
lefono planas, suprojektuotas 
ląstelinis aparatas.

Aparatas — mažo formato. 
Gali įsikišti į kišenę. Eidamas 
gatve ar važiuodamas taksiu, 
išgirsi telefono skambutį. Iš
sitraukęs atidarysi telefoni
nę dėžutę ir kalbėsi. Šio tele-
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Ekonominio stiprėjimo tarnyboje
(Atkelta iš 4-to psl.) 

2.697.734 dol. arba 7,16% nuo vi
so turimo kapitalo. Tai labai stip
ri finansinė būklė, užtikrinanti 
“Talkos” narių santaupų visišką 
saugumą.

Kredito komiteto pirm. A. Ens- 
kaitis pranešė, kad per 1994 m. 
buvo leista išduoti asmeninių 
paskolų 922.853,08 dol. ir nekil
nojamo turto paskolų 6.193.476,32 
dol. Iš viso leista išduoti 170 pa
skolų už 7.116.329,40 dol.

Revizijos komiteto pirm. G. J. 
Skaistys pranešė, kad viskas ras
ta tvarkoje. Darbas vykdomas kre
dito unijų įstatų ribose ir pateik
ta apyskaita reprezentuoja “Tal
kos” finansinei 1994 metų būklei, 
kurią rekomenduoja susirinkimui 
priimti.

Revizorius (auditor) Richard A. 
Hoecht trumpai pažymėjo, kad vis
kas vedama gerai, ir “Talkos” augi
mas per paskutinį dešimtmetį yra 
tiesiog pasigėrėtinas, nes kai ku
rios balanso pozicijos padidėjo, 
paaugo iki 600% daugiau, negu bu
vo prieš dešimtį metų.

Po pranešimų susirinkimas me
tines apyskaitas patvirtino kaip 
jos buvo pateiktos. 1995 m. revi
zoriumi patvirtintas Richard A. 
Hoecht. Taipgi balsų dauguma pa
tvirtintas statuto (By-Law) parag
rafas, kuriuo akcijų (šėrų) padi
dinama iki 12 šėrų 60 dol. suma. 
Prieš balsavo du nariai.

Rinkimai ir klausimai
Rinkimai į valdybą ir komitetus 

pravesti slaptu balsavimu. Dalyva
vo 241 narys, iš kurių 8 kortelės 
buvo sugadintos. Į valdybą kandi
datavo ir gavo balsų: Tomas Ko- 
chanka - 194, Irena Liškauskienė - 
47. Išrinktas Tomas Kochanka. Į 
kredito komitetą kandidatavo ir 
gavo balsų: Algis Enskaitis - 218, 
Lionginas Paškus - 14. Išrinktas 
Algis Enskaitis. Į revizijos komi
tetą aklamacijos būdu perrinktas 
Gediminas Melnykas.

Ižd. St. J. Dalius pranešė, kad 
“Talkos” valdyba savo posėdyje 
1995 m. vasario 22 d. svarstė še- 
šerių lietuvių studentų prašymus 
stipendijoms gauti. Balsų daugu
ma nutarė paskirti po 1.000 dol.:

Andriui Gedriui, Robertui Nekro
šiui ir Onai Stanevičiūtei. Papil
doma dar viena stipendija 500 dol. 
paskirta Algiui Dziemonui. Pa
skirtiems įteikti stipendijos čekiai.

Klausimuose diskutuojant trak
torių pirkimą Lietuvos ūkinin
kams susirinkimas rankų pakė
limu nubalsavo jų nepirkti. Kitą 
klausimą iškėlė Sandra Cipary- 
tė. Esą priekaištaujama, kad jau
nimas mažai domisi “Talka”, bet 
ką valdyba daranti ir duodanti 
jaunimui, kad jį pritrauktų; nesą 
automatiškų langelių kaip ban
kuose, kur gali kada nori išsiiim- 
ti pinigus, daug nepatogumo esą 
atvykti į raštinę. Pirmininkau
jantis atsakė, kad esant vienam 
ar dviem nariam, kurie norėtų 
naudotis automatine mašina, var
gu ar būtų tikslu investuoti 30. 
000 dol. jos pirkimui. Siūlė suda
ryti sąrašą, kiek jaunų narių no
rėtų tokio patarnavimo; tada val
dyba klausimą svarstytų. O dabar 
“Talka” duoda nemokamą čekių 
patarnavimą, automatinį algų 
pervedimą, “Master” kortelę, re
mia jaunimą stipendijomis, remia 
jaunimo organizacijas bei mokyk
las. Kaip mažai dabartinis jau
nimas turi solidarumo ir pareigos 
jausmo savajam kooperatyvui, pa
rodė vienas “Talkos” stipendinin
kas. Gavęs tūkstantinę, baigęs 
mokslą ir įsidarbinęs kitur, pir
miausia išstojo iš “Talkos” narių. 
Taigi jokios padėkos ar palaiky
mo tos įstaigos, kuri padėjo mo
kytis.

Susirinkimas baigėsi 5.30 vai. ir 
tuojau prasidėjo sukaktuvinė va
karienė, sukalbėjus maldą kun. 
J. Liaubai, OFM. Gerą vakarienę 
paruošė B. Mačiai. Po susirinki
mo valdyba pasiskirstė pareigom: 
Jonas Stankus - pirm., Tomas Ko
chanka - vicepirm., Robertas Kon- 
tenis - sekr., Stasys J. Dalius - 
ižd., Stasys Kareckas - narys. Kre
dito komitetas: Algis Enskaitis - 
pirm., Bernardas Mačys - sekr., 
Jeronimas Pleinys - narys. Revizi
jos komitetas: Gediminas J. Skais
tys - pirm., Marijus Gudinskas - 
sekr., Gediminas Melnykas-narys.

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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

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

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

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

fono bangos eina ne į satelitus, 
bet į specialias antenas, ku
rios išdėstytos nedideliame 
aukštyje maždaug 30 km viena 
nuo kitos. Jos, pagavusios ban
gas, siunčia jas toliau. Ban
gos ieško jom reikalingo nu
merio. Suradusios numerį, iš
judina telefono skambutį. 
Kalbėk!

Ištobulinti kompiuteriai bu
vo pritaikyti šiai sistemai. Pa
sikalbėjimas pasidarė aiškus, 
netrukdomas. Jo niekas negali 
klausytis iš šalies.

Vilnius jau įjungtas į tokį 
tinklą. Dabar statomi bokštai 
greitkelyje iš Vilniaus į Kau
ną. Iš Kauno statys į Klaipėdą 
ir t.t. Visoje Lietuvoje bus pa
statytos 35 tokios stotys, ku
rios bangas persiųs toliau.
Per 18 mėnesių tikimasi visą 
Lietuvą apimti šiuo tinklu. 
Projektui įgyvendinti reikės 
apie 25 milijonų dolerių. Pini
gus paskolino Amerikos ban
kai.

Po metų bendrovė tikisi tu
rėti 5.000 abonentų, o po 10 
metų — 30.000.

Iš viso Lietuvoje bus trys 
tokios nešiojamo telefono 
sistemos. Jau veikia “Comliet” 
— Lietuvos ir Liuksemburgo 
bendrovė. Dar bus įsteigtas

“Lietuvos telekomas” su vie
na Danijos bendrove. Kiekvie
no abonento numeris turės 5 
skaičius, kodas bus 298.

Dr. J. Kazickas bent kelis 
kartus pabrėžė, kad ši konku
rencija bus naudinga kraštui, 
kur viena bendrovė nepajėgs 
įsigalėti, nes bus konkuren
cija. Pastaroji teiks geresnį 
patarnavimą žmonėms. Į atei
tį jis žiūri optimistiškai, 
nes yra prityręs sąžiningas 
verslininkas. Jis pasinaudos 
geriausia technika ir teiks 
žmonėms gerą patarnavimą.

Nešiojamas telefonas pra
sidėjo Švedijoje. Ten jis įves
tas 1981 m., paskui Norvegijo
je, Danijoje, Suomijoje, Angli
joje, Šveicarijoje. 1992 m. ne
šiojamasis telefonas aptarna
vo 18 milijonų žmonių. Pasku
tiniais metais ypač pagerėjo 
balso perdavimas, nes buvo 
pritaikyti kompiuteriai.

Bendrovė turi ir daugiau 
planų. Numato suprojektuoti 
radijo paieškojimo sistemą, 
kuri veiktų tiksliai ir žmonėm 
teiktų greitą paslaugą. Taip 
pat numato suorganizuoti ir 
kabelinę televiziją.

Ši moderni technologija ir 
aparatūra pagerinti ryšiam 
su Lietuva galima, nes ir lie-

perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

---------------------- -------------------- -------------------------------------------------------------- 1
i JAV dol. Kan. dol. 1

i :
j Perkėlimo suma     i

} Perkėlimo mokestis - 4%     j

] Pristatymas ..,.12.00. ....15.00. Į
i i

. Viso  t

Į Siuntėjas:........ ......................................... Gavėjas; ............................... ,
■............................................................................................................:....................................................................................................... i

I I
I I

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.

tuviai turi verslininkų, or
ganizatorių, pirmaeilių spe
cialistų, kurie Lietuvą išvedė 
į modernių valstybių gretas. 
Tegu tik sekasi, tegu tik nesu
klumpa. Mums reikia visko, 
kas Lietuvą stiprintų ir išlai
kytų jos kylančią garbę. Svei
kiname visus sumanytojus, 
statytojus! Tegu tai būna jūsų 
naujų žygių ir naujų laimėji
mų pradžią!

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954



Lietuvos poetas, rašęs lotyniškai

“Lėmė dievai poetu man tapti99
GENOVAITĖ GUSTAITĖ, Vilnius

Eilutė paimta iš Motiejaus- 
Kazimiero Sarbievijaus (1595- 
1640) poetinės kūrybos, kurios 
autoriui, Europos garsenybei, 
1995 m. vasario 24 d. suėjo 400 
metų.

Gimė mūsų pietinių kaimy
nų mozūrų žemėje, netoli 
Plocko (žemės centras — Var
šuva; tuomet Mozūrija admi- 
nistraciškai priklausė Lietu
vos jėzuitų provincijai, jos 
švietimo sistemai). 25 metus, 
didžiąją gyvenimo dalį, pra
leido Didžiojoje Lietuvos Ku
nigaikštystėje, jos mokslo ži
diniuose — Kražiuose, Poloc
ke, Nesvyžiuje, o daugiausia 
Vilniuje. Šios bei kitos mūsų 
krašto vietos, jo istoriniai 
žmonės, gamtos grožybės, nuo
lat veikė poeto kūryboje.

Vienuolio keliais
Septyniolikmetis įstojęs į 

jėzuitų ordiną, Vilniuje mokė
si naujokyne, prie Šv. Ignoto 
šventovės Vilniuje, universi
tete studijavo teologiją, stu
dijas tęsė Romoje — žymiau
sioje jėzuitų mokykloje Col
legium Romanum (dabar — 
Grigaliaus universitetas). Am
žinajame mieste buvo įšven
tintas kunigu. Išleido pirmą 
poezijos rinkinį (1625), už ku
rį gavo laurų vainiką, uždėtą 
popiežiaus Urbono XVIII. (Be 
M. K. Sarbievijaus, tokį apdo
vanojimą buvo gavę tik du kū
rėjai — Dantė ir Petrarka).

Po amžinojo miesto, po nedi
delio tarpelio Polocke — vėl 
Vilnius. Čia universitete dės
tė retoriką, filosofiją, teolo
giją, ėjo administracines pa
reigas: buvo rektoriaus pata
rėjas, teologijos ir filosofi
jos fakulteto dekanas, Šv. Jo
no šventovės pamokslininkas.

1635 m. karalius Vladislo
vas Vaza pasiėmė jį į Varšuvą, 
kur jis tapo rūmų pamoksli
ninku. Bet dvare, karaliaus 
pašonėje, nebuvo laimingas. 
Nauja, nemokslinė aplinka, 
intrigos, nesutarimai, pykčiai, 
medžioklės — jį alino, kama
vo. Jis trokšte troško sugrįž
ti į šiaurę, į Lietuvą. Paga
liau po penkerių metų leidi
mą atsisakyti vietos iš kara
liaus išprašė. Tačiau pamatyti 
išsvajotą Vilnių nebesuspėjo: 
mirė sakydamas pamokslą 
(nuo kraujo išsiliejimo į sme
genis), vos 45-rių metų.

Popiežiaus vainikuotas lau
rų vainiku M. K. Sarbievijus 
buvo žymiausias Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės, 
Lenkijos, taip pat Vakarų Eu
ropos XVII š. poetas, rašęs lo
tynų kalba. Jo poezijos rinki
niai (Lyricorum libri) buvo 
leidžiami Vilniuje, Kiolne, 
Antverpene, Prahoje, Vroc
lave, Paryžiuje, Varšuvoje, 
Romoje. Priskaičiuojama iki 
60 laidų. (Ketvirtosios laidos

MOTIEJUS-KAZIMIERAS SARBIE
VIJUS, žymus XVII š. Lietuvos ir 
Europos poetas, rašęs lotyniškai. Jo 
portreto nuotrauka - E. Danilevičiaus

1632 m. Antverpene titulinį 
puslapį piešė P. Rubensas.

Po 400 metų
Šiandien jau ir pas mus Eu

ropos poeto (vadinto krikščio
niškuoju Horacijumi), be to, 
teologo, literatūros istoriko 
kultūrinė reikšmė pamažėl, 
pamažėl imama suvokti, do
mėtis ja kaip senosios mūsų 
kultūros dalimi. (Kiek pastan
gų, laiko, jėgų tam atidavė 
klasikinės filologijos kated
ros vedėja doc. Eugenija Ul
činaitė! Jai rūpėjo įdiegti vi
suomenei supratimą, kad visa 
literatūra lotynų kalba — taigi 
ir M. K. Sarbievijaus — sukur
ta pas mus yra mūsų kultūros 
dalis, išaugusi mūsų kultūri
nėje istorinėje dirvoje, todėl 
neatmestina, nenubrauktina, 
lengvapėdiškai neatiduotina).

M. K. Sarbievijaus 400-ųjų 
metinių minėjimai Vilniuje, 
Kaune ir įvyko klasikinės filo
logijos katedros, kultūros mi
nisterijos, jo ordino brolių, 
kitų pritariančių pastangomis. 
(Kultūros ministerijoje pana
šiem reikalam sudaryta komi
sija, kurios pirmininkas — mi- 
nisterio pavaduotojas V. Bal
čiūnas. Jis iš tiesų pasirodė 
nevaldininkiškai — padėjo 
iniciatyva, lėšomis taip pat... 
ratais: davė “Latviją” nuva
žiuoti į minėjimą Kaune).

Pirmas M. K. Sarbievijaus 
sukakties renginys įvyko Vil
niuje vasario 18 d. Šv. Kazi
miero šventovėje (ankstyvojo 
baroko paminklas, vienintelis 
Vilniuje papuoštas karališką
ja karūna — dar neseniai pri
klausė ateizmo muziejui, o da
bar grąžintas seniesiams šei
mininkams— jėzuitų ordinui).

Iškilmės turinys

Pirmoji pranešėja nušvietė 
M. K. Sarbievijaus kūrybos 
šaltinius — antikinę literatū
rą ir mitologiją, Šv. Raštą ir 
gyvenamosios aplinkos veiks
nių, įspūdžių vyravimą — 
krikščioniško pasaulio vieni
jimąsi prieš reformaciją, 
prieš musulmoniškąją galybę. 
E. Ulčinaitė papasakojo taip 
pat apie didelę, įspūdingą 
šventę, susijusią su M. K. Sar
bievijaus darbu universitete, 
ir kartu neatskiriamą nuo 
miesto, ordino, valstybės gy
venimo — teologijos daktaro 
laipsnio suteikimą, įvykusį 
1636 m. liepos 5 d. Šv. Jono 
šventovėje. Šioje iškilmingoje 
apeigoje dalyvavo, atvažiavęs 
į Vilnių karalius Vladislovas 
Vaza su seserim Ona, Romos 
popiežiaus legatas, daugybė 
didikų, universiteto profesū
ra. Giesmės, kalbos, egzami
navimas, apdovanojimai, pa
dėkos ir muzika visa pynėsi 
į vieną spalvingą reginį.

Apeigą smulkiai aprašęs jė
zuitų istorikas S. Rostovskis 
mini, kaip karalius, paėmęs 
prie jo kojų ant pagalvėlės 
padėtą skeptrą, paduoda poe
tui, aprašo to padavimo reikš
mę. Tai karaliaus malonės, pa
lankumo, universiteto teisių 
ir privilegijų patvirtinimo 
ženklas. Po legato perskaity
tos priesaikos įteikiamos in
signijos, tarp kurių ir kara
liaus žiedas. Pabaigoje M. K. 
Sarbievijus dėkoja savo, kole
gijos, viso ordino vardu, o po 
to — sveikinimai, muzika, cho
rai. (Kur šiandien Vladislovo 
Vazos dovanotas M. K. Sarbie
vijui žiedas — kas žino, bet 
skeptro vieta žinoma, tai — 
Ermitažas, dabar Sankt Peter
burge, į kurį pateko po 1831 m. 
sukilimo, universiteto, Vil
niaus medicinos-chirurgijos 
akademijos uždarymo).

Jėzuitas apie jėzuitą
Kun. Jonas Boruta savo pra

nešimą apie poetą pavadino 
“Lietuvos žemių krikščionių 
Horacijus”. Apžvelgęs M. K. 
Sarbievijaus vertinimą anks
tesnėje istorinėje literatūro
je, palyginti palankioje, bet 
skylėtoje, su nutylėjimais, 
vaizdingai pavaizdavo M. K. 
Sarbievijaus kelionę su dviem 
draugais — M. Zaviša, A. Ruda
mina, Romon, į studijas. Čia, 
amžinajame mieste, jis ne tik 
išgarsėjo kaip poetas. Kartu 
su kolegijos profesoriais bu
vo įtrauktas į brevijoriaus 
himnų reformos komisiją, ku
riai vadovavo pats popiežius 
Urbonas VIII. (Per atsisvei
kinimą su poetu popiežius ap
dovanojo jį, nusiėmęs nuo 
kaklo, savo aukso medaliu).

(Nukelta į 6-tą psl.)
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M. K. SARBIEVIJAUS poezijos 1632 metų Antverpeno laidos titulinis pus
lapis, pieštas dail. P. RUBENSO. Leidinys saugomas Vilniaus universi
teto bibliotekoje Nuotr. E. Danilevičiaus

Nauja garsajuostė “Prisikėlė Jis”
Populiarus ir dažnai gastro

liuoti kviečiamas Klivlando 
Dievo Motinos parapijos cho
ras, kuriam nuo 1982 m. vado
vauja muzikė Rita Čyvaitė- 
Kliorienė, pasiryžo savo gies
mes taip įgiedoti į garsajuos- 
tes, kad jos neliktų balsu, šau
kiančiu tyruose. Kartą gies
mei ar dainai nuskambėjus, 
jos nepalieka konkrečių pėd
sakų, tik malonius prisimini
mus, kuriems atgaivinti nėra 
apčiuopiamos medžiagos. 1992 
m. choras išleido kalėdinių 
giesmių garsajuostę ir kom
paktinę plokštelę “Prakartė- 
lėn skubu”, kuriose girdime 
profesionaliai atliekamas, 
nemirtingas Kalėdų giesmes 
apie Kristaus gimimą. Tai bu
vo labai populiari kalėdinė 
dovana.

1995 m. pradžioje choras nu
tarė Kristaus prisikėlimą pa
gerbti nauja garsajuostė “Pri
sikėlė Jis!” ir skatina tautie
čius ją įsigyti dar prieš šven
tas Velykas. Choras įgiedojo 
dešimtį lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių giesmių su trimi
tų ir vargonų palyda. Girdėsi
me Beethoveną, Haendelį, Nau
jąjį, kun. G. Šukį ir kitus. Tai 
kelerių metų kruopštaus dar

bo profesionaliai įrašyta gar
sinė juostelė, kuri suteiks daug 
džiaugsmo ir estetinio pasi
tenkinimo jos klausantiems.

Minėtos parapijos choras 
jau yra gerai pažįstamas Ka
nados lietuviams, kartu su To
ronto lietuvių choru “Volun
ge” koncertavęs net keturis 
kartus. Šių metų balandžio 
22 d. vakare, “Tėviškės žibu
rių” kviečiamas choras koncer
tuos Mississaugos Anapilio 
salėje. Ta proga koncerto lan
kytojai galės įsigyti garsajuos
tę “Prisikėlė Jis!” pas choro 
narius. Atmetus pašto išlaidas, 
juostelės kaina yra 12 Kana
dos dolerių.

Choro nariai ir jų vadovė 
Rita Čyvaitė-Kliorienė įdė
jo daug širdies ir šimtus dar
bo valandų į tos garsajuostės 
pagaminimą su viltimi, kad 
muzikos mylėtojai jų darbą 
įvertins ir rems. Tai bus cho
ristams didžiausias atlyginimas 
už jų meilę muzikai ir už va
dovės sugebėjimą jai suteik
ti pačią gražiausią formą. Te 
Dievo Motinos parapijos cho
ro giesmės skamba visose Ka
nados lietuvių šeimose, šven
čiant Kristaus Prisikėlimo 
džiaugsmą!

A. M. Balašaitienė

® SKAITYTOJAI fiSISAKO

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

Adresas: 1528 Dundas St. West, 1
Mississauga, Ontario L5C 1E4.

Minėjimas prasidėjo po 
įprastų šeštadieninių Mišių. 
Apie poeto gyvenimą, kūrybą, 
jos reikšmę kalbėjo du pra
nešėjai — E. Ulčinaitė ir kun. 
J. Boruta, SJ. Pabaigoje du 
klasikinės filologijos stu
dentai — Živilė Nedzinskaitė, 
Kęstutis Gražys — originalo ir 
lietuvių kalba paskaitė M. K. 
Sarbievijaus kūryoos.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitš 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

EUROPARCEL
"T T7/ Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog [namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

MONTREALYJE
Naujas telefonas 

937-9898 
Vytas Gruodis Jr.

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

Laurendau

ASF
Angers

[Jdicoeuf I 
metro Į

Drake

DeLaverendrye

TAIP GERAI
NEPARSKRAIDINS 
NAMO Į LIETUVĄ! 
PATOGIAUSIAS BŪDAS SKRISTI PER zh X ZĄ F“ Z'\5(.
HELSINKL,Į,LIETUVĄ,TREČIADIENIAIS J) I I I
ARBA PENKTADIENIAIS TARP GEGUŽĖS 24 I I I JI į 
D. IR RUGSĖJO 8 D. GALI KAINUOTI TIK JL VU V
Galite grįžti Į Torontą, pro “Helsinkio vartus", o gal pasinaudokite 
proga pamatyti Helsinkį! Yra daug maloniu, galimybių-viešbučiai 
prieinama kaina su puikiu patarnavimu, prabangios kelionės 
laivu, istorinės vietovės. "Helsinki Plus"planas jums leidžia 
pajusti Skandinavijos pulsų!

DAUG DAUGIAU’

$105

Pridėkite vieną naktų“Silįa”pirmos 
klasės viešbutyje pajūryje
•• Kaina nakvojant dviese. Atskira kaina vienam.

Labai lengvai praturtinsit savo kelione? 
pridedant vieną iš Siw išvyktų
NAKVYNĖ ĮDOMIAM HELSINKYJE

Pirmos klasės viešbutyje miesto centre su 
pusryčiais ir transportu į orauostį

KELIONĖ LAIVU HELSINKIS-STOKHOLMAS $445'
2 pusryčiai/2 pietus laive ir susisiekimas 
su orauosčiu

NAKVYNĖ GRAŽIAME STOKHOLME

NEDELSKITE! PASKAMBINKITE SAVO KELIONIŲ AGENTUI 
arba pasiteiraukite skambinant (416)222-0740 arba 1-800-461-8651

FINNCHARTER LTD BIUCWinQX SOJA UNEJX tT
T°“n HelsinldPLUS!

Yra apribojančiu sąlygų. Pasitarkite su savo kelionių agentu. Neįskaitomi išvykimo mokesčiai. Verslo klasėje $600 priemoka.

BAIGUS VIEŠNAGĘ
Baigęs viešnagę Kanadoje, reiš

kiu nuoširdžią padėką: pusbro
liui Antanui Prunskui už iškvieti
mą, Anapilio klebonui kun. Jonui 
Staškui ir kun. Vytautui Voler- 
tui už supažindinimą su didžiai
siais Kanados miestais bei kito
mis vietovėmis, Toronto Prisikėli
mo par. klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, bei kitiems 
pranciškonams už malonų susitiki
mą. Ypač dėkingas esu dr. Angelei 
Kazlauskienei už nemokamą gydy
mą. Visur buvau maloniai priim
tas. Jūsų širdžių šiluma, meilė tė
vynei Lietuvai bei jos žmonėms 
yra mums brangi ir miela. Tegu 
ir toliau neblėsta Jūsų draugišku
mas, gerumas, tejungia dar stip
riau mus visus, besidarbuojan
čius Tėvynės gerovei ir atgimimui.

Kun. A. Pipiras,
Pušaloto ir Pumpėnų 

parapijų klebonas
ŽODIS IŠ VILKAVIŠKIO

Nuoširdžiai dėkoju Albinai Bu- 
ragienei už jos auką Vilkaviškio 
katedrai, kuri buvo suaukota drau
gų bei pažįstamų, pagerbiant a.a. 
Vytautą Buragą. Gerasis Dievas te
laimina visas Jūsų gyvenimo die
nas, o Vytautui tesuteikia amži
nąją laimę.

Tariu nuoširdų ačiū - KLK mote
rų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyriui ir jo pirminin
kei bei “Caritas” remti komiteto 
vicepirmininkei Albinai Augaitie- 
nei. Jų nuoširdumo, meilės Tėvy
nei ir jos žmonėms dėka, lankan
tis pas Jus, buvo surengti labda
ros pietūs, kurių metu sutelktos 
lėšos katedros statybai ir Buragų 
auka buvo perduota. Jums, jūsų 
bendradarbiams bei rėmėjams - 
Dieve atlygink.

Taip pat visiems, po visą Kana
dą išsibarsčiusiems tautiečiams, 
o ypač jų dvasios vadams, kurių 
svetingumą ir nuoširdumą paty
riau, tariu nuoširdžiausią ačiū.

Kanauninkas Vytautas Gustaitis,
Vilkaviškio dekanas

P.s. Visus visus nuoširdžiai 
sveikinu su artėjančiomis Vely
kų šventėmis ir linkiu, kad Gera
sis Dievas būtų su Jumis visais.

PRIMINIMAS SPORTO 
ISTORIKAMS

1945 m. Kaune buvo surengtos 
8 stipriausių miestų vyrų ir mo
terų krepšinio žaidynės. Vyrų 
grupės žaidynių nugalėtoja, pa
gal geresnį taškų santykį, pripa
žinta Maskvos rinktinė - taip pa
rašyta Lietuvos sporto knygose.

Liudas Dambrauskas knygoje 
aprašė šių žaidynių eigą ir pasek
mes... turnyro nugalėtoja iš anks
to buvo numatyta Maskvos koman
da. Bet kortas sumaišė kaunie
čiai, laimėdami prieš Maskvą. 
Išėjo taip, kad ir Kauno, ir Mask
vos komandos surinko po lygiai 
taškų, o kadangi maskviečiai pra
kišo Kaunui, tai Kauno komanda 
turėjo tapti nugalėtoja... O taip at
sitikti negalėjo, todėl teisėjų ko
legija nusprendė, kad Maskvos ir 
Kauno komandos dar sykį susitik
tų. Rungtynių išvakarėse kaunie
čių kapitonas Šliūpas buvo įspė
tas, kad jo komanda turi pralai
mėti... Maskviečius nuo pralaimė
jimo išgelbėjo tik teisėjavimas. 
Suprantama, žiūrovai, matydami 
teisėjų vienašališkumą, sukėlė 
tokį triukšmą, kad jų aistras ėmė 
tramdyti milicija ir saugumiečiai. 
Tą vakarą už “šovinistinius” šū
kius prieš rusus ne vienas atsidū
rė lageryje... “Į mūsų kamerą (Kau
no kalėjime A.S.) Šliupą atvedė 
pats tardytojas... Apkaltintas bu
vo šovinizmu ir dar bendravimu 
su vokiečių vermachtu... Gavo 
jaunuolis įprastą normą - 10 me
tų”. Įdomu, kokį šių žaidynių ap
rašymą matysime sporto istori
joje? A.S.
KAM LIETUVOJE GYVENTI GERA

Savaitraštyje “Gimtasis kraštas”, 
skirtame Lietuvai ir išeivijai, bu
vo išspausdintos tautiečio iš Ka
nados mintys, kad Lietuva išeivių 
akimis neskursta, jog mums terei- 
kalinga kantrybė, kad turime pui
kiausią prezidentą ir t.t. Manau 
tikrąją padėtį žino tik Lietuvoje 
gyvenantys žmonės. Todėl paana
lizuokime, kam iš tikrųjų Lietuvoje 
gyventi gera...

Skylėtas, deficitinis biudžetas, 
maži atlyginimai, pensijos, pašal
pos, sparčiai augančios kainos... 
Skurstame, veržiamės diržus... Bet 
ar visi? Anaiptol! Valdžios atsto
vai ir jų pagalbininkai klesti. Kal
bėdami apie lėšų trūkumą, jie nuo
lat didinasi sau algas, nepamirš
ta pasiskirti solidžių premijų. Lie
tuvos respublikos prezidentas, 
gaudamas beveik puspenkto tūks
tančio litų atlyginimo per mėnesį, 
visam pasauliui giriasi apie gerė
jantį gyvenimą Lietuvoje, seimo 
pirmininkas, prie kasos langelio 
pasiėmęs apvalią sumelę, sakosi 
pabandytų pagyventi mėnesį kiše
nėje teturėdamas šimtą litų, ei
linis seimo narys samprotauja, 
kad mūsų valstybės parlamenta
ras negalįs vaikščioti pėsčiomis, 
nes “Mersedesais” važinėjasi Lat
vijos valdžios atstovai. Prestižo 
reikalas, nevalia atsilikti. Ir jiems 
visiškai tas pats, kad žemiausio 
rango vyriausybės pareigūnas 
gauna tris kartus didesnį atlygi
nimą nei mūsų visų (taip pat ir

valdžios atstovų) sveikata besi
rūpinantis medikas ar tautos švie
suliu seniau vadintas pedagogas. 
O juk pastarieji nė kiek ne mažiau 
reikalingi už valstybės vyrus ir 
moteris. Seime priiminėjamas val
dininkų (įsidėmėkime - ne valsty
bės tarnautojų) įstatymas dar la
biau atriš rankas šiems ponams. 
O mes, žmonės iš gatvės, toliau 
vos galą su galu tesudurdami, bū
sime prisiminti tik artėjant rin
kimams, eilinį kartą pamaitinti 
pažadais ir vėl užmiršti. Svarbiau
sia, kad kažkam Lietuvoje gyventi 
iš tikro gera...

Liudvikas Dačiola, Panevėžys

SLAPTOSIOS ŽINIOS
Per pusšimtį prievartos ir per

sekiojimo metų ne vieną kartą 
iš užsienio atvažiavo į Lietuvą 
svečių. Kun. Konstantinas Am
brasas, pasitaręs su savo bičiu
liu, anuomet pašonėje dirbusiu 
dabartiniu šeduviečiu kanaunin
ku Br. Antanaičiu, surašė nema
ža skriaudų, daromų Lietuvos 
tikintiesiems, paprašė vieną at
važiavusią viešnią, kad ji tuos 
slaptus raštus, įsisiuvusi į savo 
drabužius, nuvežtų užsienin.

Smulkesnių duomenų apie šį 
sumanymą nežinoma. Tiktai aiš
ku, kad tos žinios apie kenčian
čią Lietuvą buvo bene pačios 
pirmosios, pasiekusius užjūry
je gyvenusių lietuvių spaudą ar 
radiją. Tačiau tiksli informa
cija apie tiesioginį šių pirmuti
nių nuoskaudos ir aimanuojan
čios Lietuvos skausmų perdavė
ją kun. K. Ambrasą netruko pa
siekti ir Saugumą. Greičiausia, 
kad šnipų atsirado pačioje Ame
rikoje ar Kanadoje.

Kun. K. Ambrasas ne tik buvo 
bauginamas, tardomas, bet ir ati
tinkamai nubaustas, nes pačioje 
jo pašonėje anuomet užgimė ir 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika”. Tad kaip Saugumas ga
lėjo susekti perduotų žinių už
sienin pirmuosius šaltinius? Apie 
tai gal daugiau parašytų kan. Br. 
Antanaitis, kun. Pr. Račiūnas ar 
kiti su šiais pirmaisiais žinių 
perteikimo mėginimais susiję as
menys. Šias žinias prašytume pa
skelbti spaudoje arba pranešti 
šių eilučių autoriui.

Mons. Konstantinas Ambrasas 
mirė 1985 m. balandžio 15 d., bu
vo pašarvotas Leipalingyje, pa
laidotas Sasnavoje. Taigi šiemet 
sukanka dešimtosios jo mirties 
metinės.

Kun. Kazimieras J. Ambrasas, SJ
1465 rue de Seve, 

Montreal, Que. H4E 2A8

MOTERYS KARIUOMENĖJE
Nors tarnavau tik vienos vals

tybės kariuomenėje (JAV aviacijo
je), drįstu įsiterpti į A. M. Balašai- 
tienės ir H. Kudreikio žodinę dvi
kovą apie moteris kariuomenėje.

Žvelgdamas į JAV laivyno vadi
namąjį Tailhook skandalą, noriu 
pirmiausia paminėti, kad JAV ka
rininkai yra ir džentelmenai Kong
reso įstatymu (“officers and gent
lemen by the Act of Congress”), 
todėl orgijoms neturėtų būti vie
tos. Kad taip įvyko, rodo JAV ka
riuomenės drausmės pairimą ir 
žemą moralę. Teigimas, kad di
džioji spauda ir televizija, apra
šydami minėtą orgiją, klydo, o ten 
nebuvę Amerikos legiono nariai 
žino “tikrą tiesą”, nerimtai skamba.

■ Būdamas kariuomenėje, sutikau 
daug vyrų - karių, karininkų, la
kūnų, su kuriais eiti į pavojų ne
būtų buvę saugu. Ne visi ir vyrai 
sugeba įsisavinti karo mokslo 
paslaptis, ne visi turi užtenkamai 
drąsos bei gabumo.

Kad “pagrindinės kovos trims 
divizijoms dėl lėšų stokos neuž
tenka personalo, net trūksta amu
nicijos”, kaltės nereikėtų vers
ti kariniam moterų apmokymui, 
bet gal teisingiau būtų jos ieško
ti tarp 500-dolerinių tualetų dang
čių ar 20-dolerinių sraigtų ir ki
tų fantastiškai aukštai įkainotų 
gaminių, kuriuos kariuomenei par
duoda bendrovės, dažnai vadovau
jamos pensijon išėjusių genero
lų ir admirolų. Apie tą išeikvoji
mą patyriau dirbdamas ilgą lai
ką kaip inžinierius prie JAV ka
riškų valdžios projektų.

Suprantu, kad sunku yra įsileis
ti moteris į vieną iš paskutinių
jų likusių “vyrų tvirtovių” - fron
to dalinių grupuotę. Bet kadaise 
daug veteranų manė, kad juodu
kai kariuomenėje tinka tik auto- 
vežimams vairuoti ir bulvėm skus
ti. Neseniai pasirodė, kad jie tin
ka ir vyriausio kariuomenės vir
šininko pareigoms. Šiuo metu 54% 
bakalauro ir magistro laipsnių 
JAV universitetuose suteikiama 
moterims. Greit jų vis daugiau 
pasirodys visų profesijų viršūnė
se ir reikės-nori nenori-prie to 
priprasti. Gediminas Kurpis,

Mississauga, Ont.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius



LietuviLį inžinierių veikla
Iš Vilniaus technikos universiteto istorijos muziejaus darbų

J. V. DANYS

Sovietinės okupacinės san
tvarkos metais aukštieji tech
nikos mokslai iš Vytauto Di
džiojo universiteto buvo iš
sklaidyti į 3 pagrindinius cent
rus: Kauno politechnikos ins
titutą (KPI), Vilniaus inžine
rinės statybos institutą (VISI) 
ir Lietuvos žemės ūkio akade
miją (LŽŪA). Atstačius Lie
tuvos nepriklausomybę, Vil
niaus statybinės inžinerijos 
institutas reformavo savo 
mokslo planus pagal Lietuvos 
technikos ir ekonomikos rei
kalavimus ir Vakarą pasau
lio lygį. Atitinkamai institu
tas tapo Vilniaus technikos 
universitetų (VTU), kuriame da
bar studijuoja 4,500 studentų 
ir dirba 560 dėstytojų.

VTU istorijos muziejus
Istorijos muziejus įsteigtas 

rinkti medžiagą apie staty
bos mokslų raidą Lietuvoje. 
Sovietinio penkiasdešimtme
čio metais lietuvių statybos 
ir kitų artimų šakų pasiekti 
laimėjimai buvo ignoruojami 
ir iš istorinių apyskaitų išlei
džiami. Kaip ir kitose istori
jos šakose, liko “baltos dėmės” 
ir lietuvių inžinerijos srityje.

1933 m. pabaigoje muziejus 
surengė Vilniaus aukštesnių 
technikos mokyklų anksty
vesnės veiklos istorinę paro
dą. Iš keleto profesorių gau
ta dabar jau retų leidinių ir 
dokumentų iš 1922-44 m. lai
kotarpio, bet rengėjai paste
bėjo, kad dar daug trūksta 
medžiagos. Taigi “baltas dė
mes” reikia papildyti.

Apžvalginės konferencijos
VTU surengė pirmą moks

linę konferenciją 1994.1.11 
apie statybos aukštojo mokslo 
raidą Lietuvoje. Septynioli
koje referatų buvo nagrinė
jama įvairi statybos šakų plė
totė, programų keitimasis 
1922-93 m. laikotarpyje. Tarp 
19 prelegentų buvo du buvę 
Vytauto Didžiojo universite
to dėstytojai, gyvenantys iš
eivijoje: J.V. Danys-Dani- 
liauskas, buvęs Hidrotechni
kos katedros vedėjas, profe
sorius adjunktas 1940-44 m. 
(dabar Kanadoje) ir Jurgis 
Gimbutas, Statybos katedros 
vyr. asistentas (dabar JAV). 
Jų referatai buvo konferen
cijoje perskaityti.

Sėkmingai konferencijai 
praėjus, antra tokio pobūdžio 
įvyks 1996 m., kai bus minima 
VTU 40 m. sukaktis. J.V. Da
nys kviečiamas paruošti refe
ratą apie “Vandens jėgos iš
naudojimą ir projektus 1918- 
44 m.”. Būdamas Lietuvos ener
gijos komiteto nariu ir dirb
damas universitete, jis atliko 
tos srities studijas.

“Lietuvos aukštojo statybos 
mokslo veteranai”

Tokiu pavadinimu 1994.X.19 
buvo atidaryta buvusių Vytau
to Didžiojo universiteto sta
tybos fakulteto narių Jurgio 
Gimbuto ir Juozo Danio pro-

Leidinys šaulių 
sukakčiai

VI. Pūtvio šaulių kuopa To
ronte 1994 m. atšventė 40 metų 
veiklos sukaktį. Ta proga ruo
šiamas leidinys, kurį redaguo
ja Bronius Stundžia. Jame bus 
aprašyti šauliškos veiklos svar
besnieji darbai, įvykiai ir kt.

Per ilgą 40 m. laikotarpį VI. 
Pūtvio šauliai primindavo vi
suomenei nepriklausomą Lie
tuvą, kurioje šauliška veikla 
buvo labai šakota ir atliko di
delį tautos sąmoninimo bei 
auklėjimo darbą. Kariuome
nės švenčių minėjimo metu, 
Vasario 16 ar lietuviškų kapi
nių lankymo proga šauliai nuo
lat žadindavo nepriklausomo 
gyvenimo viltis; dalyvauja jie 
ir dabar įvairiose iškilmėse.

Todėl ir kreipiamasi į lietu
višką visuomenę su prašymu 
finansiškai paremti minėtos 
knygos išleidimą. Norima ga
limai gražiau ir puošniau šau- 
lišką veiklą atskleisti. Aukas 
galima įteikti asmeniškai St. 
Jokūbaičiui, tel. 537-2869, Vyt. 
Pečiuliui, tel. 247-2221 arba 
įdėti kredito kooperatyve “Pa
rama”, sąsk. nr. 11071. Auko
ję $30 leidinį gaus nemokamai.

Aukos reikalingos dar ir dėl 
to, kad nemažą leidinio kiekį 
norima nemokamai pasiųsti 
šauliams Lietuvoje.

Leidiniui leisti komitetas 

fesinių ir mokslinių darbų 
paroda.
Abiem teko savo Lietuvoje į- 
gytą išsimokslinimą ir profe
sinį paruošimą panaudoti 
nesavanoriškoje emigracijo
je už Lietuvos ribų.

Jurgis Gimbutas 34 metus 
dirbo inžinierių firmoje “Fay, 
Spofford & Torndike” JAV-se, 
Bostone. Buvo firmos dalinin
kas, struktūrų skyriaus vedė
jas, projektavo utilitarinių, 
pramoninių ir uostų pastatų 
konstrukcijas. Firmos reika
lais lankėsi Labradore ir Š. 
Grenlandijoje.

Anksti pradėjo domėtis lie
tuvių kaimo architektūra, 
trobesių konstrukcijų ele
mentais. Iš tos srities gavo 
dr. inž. laipsnį Štutgarto 
aukštojoje technikos mokyk
loje 1948 m. Tokias studijas 
tęsė visą laiką, yra daug rašęs. 
Jo bendrosios bibliografijos 
sąraše yra 1,200 pavadinimų.

Čia rašantysis (J.V. Danys) 
Kanadon atvyko 1949 m. Aš
tuonerius metus dirbo vyr. 
inžinieriumi užtvankų ir hidro
elektrinių projektavime ir 
statybos priežiūroje. 1955-59 
su Kanados - JAV tarptautine 
inžinierių taryba prižiūrėjo 
Šv. Lauryno upės vandens jė
gos išnaudojimo ir laivinin
kystės projektus. 1955-1959 m. 
Kanados Susisiekimo minis
terijos vandenų tarnybos sta
tybos skyriaus viršininkas. 
Tuo metu vykdyta laivininkys
tei pagerinti įrengimų moder
nizavimas. Pažanga statybos 
technologijoje ir inžinerijos 
moksluose įgalino jį įvesti 
daug naujovių. Suprojektavo 
per 50 įvairaus dydžio užkran- 
tinių švyturių (giliame vande
nyje, jūrų sąlygoms). Apie juos 
pristatė referatus specialiose 
tarptautinėse konferencijose 
Romoje (1965), Stockholme 
(1970), Otavoje (1975), Tokyo 
(1980). Trys švyturiai pavaiz
duoti Kanados pašto ženkluose.

Eilėje tarptautinių specia
lybės konferencijų (Kanado
je, JAV, Anglijoje, Švedijoje, 
Danijoje, TSRS) iš apie 70 
paskelbtų profesinių straips
nių skaityta apie ledo jėgas 
ir poveikio sumažinimą hi
drotechniniams statiniams. 
Tam tikslui autoriaus panau
dotos kūginės formos švytu
riams naudojama ir kitiems sta
tiniams arktinėse sąlygose. 
Dabar statomas 13 km ilgio 
tiltas tarp Prince Edward Is
land ir New Brunswick turi 
65 tilto taurus-atramas, kurių 
forma yra tolygi Prince Shoal 
švyturiui, autoriaus suprojek
tuotam ir pastatytam 1963 m. 
Jungties tarp salos ir žemyno 
kaina yra 850 milijonų dolerių.

Šiai parodai autorius siuntė 
tik profesinėje veikloje at
liktus darbus.

Iš Lietuvoje atliktų kelio
likos mokslinių studijų ir 
spausdintų inžinerijos straips
nių, dirbant Lietuvos energi
jos komitete ir universitete, 
mažai atsivežta. Pas autorių 
išliko kruopščiai padarytų 
hidrotechnikos bei hidrauli
kos technologams paskaitų 
konspektai. Atsitiktinai su
rasta keletas studentų prati
mų, egzaminų registracijos 
lakštų su autentiškais para
šais 1943/44 m.m., kai univer
sitetas buvo oficialiai okupaci
nės vokiečių valdžios uždary
tas, bet toleruojamas pasku
tinių kursų užbaigimas. Pas
kutines paskaitas skaičiau 
1944.IV.27, paskutinieji egza

JUOZO DANIO ir JURGIO GIMBUTO profesinių ir mokslinių darbų paroda Vilniaus technikos universiteto 
istorijos muziejuje. Iš kairės: doc. A. NAKAS, muziejaus kuratorius, doc. P. VAINIŪNAS, Statybos fak. dekanas, 
apibūdinęs autorių darbus, rektorius prof. E. ZAVADSKAS, atidaręs parodą ir prof. P. BALTRŪNAS profesorių 
komiteto pirmininkas Nuotr. Alekso Jauniaus

minai hidraulikos studentams 
Technologijos fakultete pas 
mane buvo 1944.V.27.

Paroda
Ištraukos iš istorijos muzie

jaus kuratoriaus doc. Algi
manto Nako pranešimų:

“Ekspoziciją atidarė rekto
rius prof. E. Zavadskas. Jis 
pažymėjo užsimezgusį gražų 
bendradarbiavimą tarp Vil
niaus technikos universiteto 
ir įžymių lietuvių išeivių J. 
Gimbuto ir J. Danio. Priminė 
sausio mėn. vykusią istorinę 
mokslo konferenciją, ir jūsų 
neakivaizdinį dalyvavimą joje. 
Pasidžiaugė surengtąja eks
pozicija, reiškė viltį, kad ją 
lankys dauguma universiteto 
dėstytojų ir studentų ir VTU 
svečiai.

Apie J. Gimbuto ir J. Danio 
profesinę veiklą plačiai pa
pasakojo Statybos fakulteto 
dekanas doc. P. Vainiūnas. 
Kalbėjo prof. A. Matulionis, 
Lietuvos Prezidento patarėjas 
kultūros reikalams, profeso
riai M. Kosčiauskas ir J. Stra- 
žinskas. Man teko garbė pri
statyti ekspoziciją”.

“Mūsų dideliam džiaugsmui 
į atidarymą atvyko Jūsų dukra 
Milda (dabar Vytauto D. uni
versitete Kaune anglų k. ir 
lit. katedros vedėja) su teta 
ir pussesere, gyvenančiomis 
Vilniuje... Lietuvos Preziden
to patarėjas kultūros rei
kalams prof. A. Matulionis, 
VTU rektorius prof. E. Zavads
kas, VTU tarybos pirm. prof. 
Z. Jankauskas, fakultetų de
kanai, profesoriai ir kiti”.

“Spalio 21 d. įteikus VTU 
garbės daktaro diplomą Lie
tuvos prezidentui ekon. dr. 
inž. Algirdui Brazauskui, pa
kviečiau elitą į naująją eks
poziciją. Kartu su Lietuvos 
prezidentu ekspoziciją apžiū
rėjo premjeras hab. dr. inž. 
Šleževičius, keli ministrai, pre
zidento patarėjai ir kiti VTU 
svečiai ir VTU vadovai. Prisi
minta, kad kaip ir Jūs, Algir
das Brazauskas yra inžinie
rius hidrotechnikas (1956 Kau
no politechnikos institute įgi
jo hidrotechninių statybų in
žinieriaus specialybę), dirbo 
Kauno marių hidroelektrinės 
statyboje. Svečiai labai do
mėjosi Jūsų projektuotais ir 
pastatytais švyturiais (ypač 
statyba giliame vandenyje). 
Man teko lakoniškai apie tai 
papasakoti (pagal vaizdinius 
eksponatus)”.

“Jūsų ekspozicijos du sten
dus viename raportaže apie 
VTU (1995.1.9) parodė Lietu
vos televizija”.

Gatvių pavadinimai
Vilniaus miesto taryba pa

tenkino Vilniaus technikos 
universiteto prašymą keturias 
gatves universiteto kvartale 
Dvarčionyse pavadinti staty
bos inžinierių Stanislovo Ker- 
bedžio, Prano Markūno, Ste
pono Kairio ir Jono Šimoliū- 
no vardais.

Mintis gatves pavadinti lie
tuvių inžinierių vardais buvo 
iškelta istorijos muziejaus 
kuratoriaus doc. A. Nako.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
P. Markūnas padėjo pagrin
dus išsiplėsti gelžbetoniui 
Lietuvoje. Suprojektavo, va
dovavo ar prižiūrėjo dauge
lio tiltų ir svarbių gelžbeto
nio statinių statybą. Steponas 
Kairys suprojektavo ir įvykdė 
Kauno miesto kanalizaciją ir 
vandentiekio sistemą. Taip

Nežinomo menininko drožinys Kauno Kryžiui kalne
Nuotr. Reginos Stočkutės-Pearce

“Lėmė dievai poetu man tapti”
(Atkelta iš 6-to psl.)

Pabaigoje pranešėjas paieš
kojo sąsajų tarp M. K. Sarbie
vijaus ir tolimų jo įpėdinių
— moderniosios lietuvių lite
ratūros kūrėjų: A. Baranaus
ko, Maironio. Teigė, kad “ši 
sąsaja — tai gyvoji Lietuvos 
žemės Horacijų tradicija. Šios 
tradicijos kelio pradžioje, 
kaip pirmoji gairė, švyti krikš
čioniškasis sarmatų Horacijus
— Motiejus-Kazimieras Sar
bievijus”. M. K. Sarbievijus 
išgarsėjo DLK, Europoje, o jo 
kolega A. Rudamina — Kinijo
je, į kurią nuvyko misijoms. 
Jis iki mūsų dienų yra vienin
telis lietuvis;; parašęs kinie
čiams jų kalba tris knygas, ku
riose dėstoma* krikščioniškoji 
doktrina. i

Studentų įnašas
Kuklų, nedidelį pirmą ren

ginį labai vykusiai papildė 
dviejų klasikinės filologijos 
studentų programėlė — M. K. 
Sarbievijaus tekstai, skaityti 
originalo ir lietuvių kalba.

pat ir kituose didesniuose Lie
tuvos miestuose. Jonas Šimo- 
liūnas vadovavo Klaipėdos 
uosto modernizavimui ir vyk
dė Šventosios uosto statybą. 
Visi trys buvo ilgamečiai VD 
universiteto profesoriai.

S.Kerbedis (1810-98) gimė 
Panevėžyje, mokėsi Panevė
žyje, Kaune, Vilniaus univer
sitete, baigė Petrapilio susi
siekimo inžinierių institutą, 
buvo to instituto profesorius 
adjunktas, o vėliau dėstė ir 
Petrapilio universitete; moks
lo akademijos narys korespon
dentas vėliau garbės narys. 
Pirmiausia pagarsėjo pasta
tęs svarbų ir sudėtingą Mika
lojaus tiltą Petrapilyje. Jis 
vykdė ir kitas dideles staty
bas. Vienerius metus ėjo Ru
sijos susisiekimo ministerio 
pareigas. Tai dar vienas lie
tuvių inžinierių, kuriam savo 
talentą teko panaudoti už 
Lietuvos ribų.

Kaip malonu buvo žiūrėti į 
dailią, liauną deklamuotoją, 
klausytis skambaus balso 
skaitomų lyg jai parašytų ei
lių: “Tarsi stirna baikšti tu 
nuo manęs sprunki”. O po jos 
ramiai, ritmiškai kolegos skai
tomos odės eilutės: “Pats sa
ve valdyk taip, kaip konsulas 
valdo miestą”, “Tuo sėkmė 
bloga, kad ne vieną žmogų 
silpną daro”.

Menininkų rūmuose
Antrasis renginys įvyko va

sario 24, M. K. Sarbievijaus 
gimimo dieną, Vilniaus Meni
ninkų rūmų baltojoje, iškil
mingiausioje salėje. Ją puo
šė didžiulis M. K. Sarbievi
jaus portretas, tapytas V. Cip
lijausko. Pranešėjų buvo keli: 
E. Ulčinaitė, universiteto dok
torantas S. Narbutas, poetas 
Just. Marcinkevičius. Eiles 
skaitė aktorius R. Abukevi- 
čius, grojo senosios muzikos 
ansamblis “Atrium musicum”.

Just. Marcinkevičius teigte 
teigė minėtą E. Ulčinaitės 
mintį: mes to didelio paveldo
— lotyniškosios literatūros
— šeimininkai. Ji ne lietuvių 
ar lenkų, bet daugiatautės Lie
tuvos kultūros dalis. Todėl 
kelkime, globokime jį, susi
pažinkime su juo. Siūlė išvers
ti, išleisti taip pat M. K. Sar
bievijaus literatūros trakta
tus. Įsiminė R. Abukevičiaus 
deklamuotos odės eilutė: “Kas 
tvirtą drąsą turi, šviesias 
spalvas įžiūri”. (Klausytojų 
prisirinko apypilnė salė; ne
trūko ir jaunimo).

Kunigų seminarijoje
Trečias renginys įvyko va

sario 25 d. Kauno kunigų semi
narijos salėje. Dalyvavo iš Vil
niaus E. Ulčinaitė, kauniečiai
— Vytauto D. universiteto dės
tytojas S. Lūžys, jėzuitų gim
nazijos direktorius kun. G. Vit
kus, aktorius E. Stancikas, Vy
tauto D. universiteto merginų 
choras, vadovaujamas V. Ma- 
sevičiaus, kompozitorius M. 
Litvinskis, jėzuitų gimnazi
jos mokinių teatras “Theatrum 
collegii”.

Čia pirmą kartą nuskambėjo 
M. Litvinskio (lenko, gyvenan
čio Kaune) giesmė M. K. Sar
bievijui, sukurta pagal jo ei
les. Su dideliu įkvėpimu, už
sidegimu labai nuoširdžiai 
poeto eiles deklamavo taip pat 
gimnazistai, susibūrę į minėtą 
teatrą. Dvasią kėlė E. Stanci
ko deklamavimas: “Daugiau 
pamilti nei įsigyt galiu, ir 
tuo esu karaliams lygus”.

M. K. Sarbievijaus minėji
mo iškilmes numatyta baigti 
rudenį. Tuomet, spalio 18-21 
d.d., įvyks tarptautinė kon
ferencija, skirta poeto gyve
nimui, kūrybai. Be mūsų, be 
lenkų, į ją numatę atvykti sve
čiai iš Romos (P. Rabikaus
kas), Belgijos, Prancūzijos, 
galbūt Gudijos. Konferencijos 
metu rengiamasi aplankyti 
Kražius — pirmąją mokyklą, 
senąją J. Chodkevičiaus įsteig
tą kolegiją, kurioje dirbo, ku
rioje prasiskleidė didysis poe
to talentas.
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Religinį konkursą krikščiony

bės idealams ugdyti yra įsteigęs 
jo premijų mecenatas čikagietis 
prel. dr. Juozas Prunskis. 1995 
m. konkursui jis jau parūpino 
4.500 JAV dolerių. Konkursan 
galima įsijungti paties dalyvio 
parašytų ar tik jo išverstu kito 
autoriaus dar neišleistu veikalu. 
Laukiama ir krikščionybės idealus 
ugdančio konkretaus projekto. 
Konkurso dalyviai ir projektą, 
ir veikalą, parašytą mašinėle ir 
pasirašyta slapyvardžiu, iki 1995 
m. rugpjūčio 1 d. turi atsiųsti šiuo 
adresu: Sisters of the Immaculate 
Conception, Religinis konkursas, 
600 Liberty Highway, Putnam CT 
06260, U.S.A. Atskirame užkli
juotame vokelyje reikia įdėti 
konkurso dalyvio vardą, pavardę, 
adresą ir telefoną. Premiją ar 
premijas paskirs konkursui va
dovaujančių Nekaltai Pr. Mari
jos seselių sudaryta vertinto
jų komisija.

Smuikininko Vilhelmo Čepins
kio ir pianistės Indrės Petraus
kaitės, dviejų septyniolikamečių 
Lietuvos talentų, koncertą Niu
jorko lietuviams 1994 m. gruodžio 
11 d. Kultūros židinyje surengė 
Lietuvių katalikų religinė šalpa. 
Sis koncertas buvo skirtas vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, vysku
pystės dešimtmečio sukakčiai ir 
jaunojo virtuozo V. Čepinskio 
jau dešimtį metų trukusiam pro
fesiniam grojimui. Jam, studijas 
tęsiančiam garsiojoje Juliardo 
muzikos mokykloje Niujorke, 
Lietuvos žemės ūkio bankas jau 
yra išnuomojęs dešimčiai metų 
XIX š. smuiką, pagamintą italų 
meistro A. Cavallio (1850-1932). 
Pirmąją koncerto programos dalį 
atliko smuikininkui V. Čepins
kiui akompanavusi kaunietė pia
nistė I. Petrauskaitė, baigusi 
J. Naujalio muzikos mokyklą. 
Koncerte skambėjo St. Vainiūno, 
L. Beethoveno, S. Rachmanino- 
vo, F. Šopeno, C. Saint-Saenso, 
M. Ravelio, F. Sarasatės kūri

niai.
Keturiasdešimt antroji Euro

pos lietuviškųjų studijų savaitė 
1995 m. liepos 31 — rugpjūčio 6 
d.d. įvyks Vokietijoje, Vasario še
šioliktosios gimnazijos Romuvo
je, 68623 Lampertheim, Lorscher- 
str. 1. Savaitės vadovai (mode
ratoriai) yra Darius Kuolys Vil
niuje ir Vincas Natkevičius Viern- 
heime, organizatoriai — miunche- 
niečiai Alina Grinienė ir inž. Ro
bertas Šneideris. Dienos pragyve
nimas vienam asmeniui skirtame 
kambaryje kainuos 55 DM, dvigu
bame kambaryje — 45 DM. Re
gistracijos mokestis — 100 DM, 
jaunimui — pusė tos kainos. Sa
vaitės rengėjai busimuosius da
lyvius prašo registruotis pas miun- 
chenietę A. Grinienę Vokietijoj 
šiuo adresu: A. Grinius, Diamant- 
str. 7, 80995 Muenchen. Tel. 089- 
1504471.

Žymioji archeologė prof. dr. 
Marija Alseikaitė-Gimbutienė, 
mirusi Los Angeles mieste 1994 
m. vasario 2 d., jau ilsisi kaunie
čiams skirtose Petrašiūnų ka
pinėse šalia ten palaidotos mo
tinos. Jos mirties pirmosios me
tinės plačiai buvo prisimintos ne 
tik Lietuvoje, bet ir Kalifornijo
je. Mat velionės archyvai buvo su
telkti jos Topangos sodyboje prie 
Santa Monikos ir pačiame Kali
fornijos Los Angeles universite
te. Velionės pageidavimu jie da
bar perkelti Čarpinteria vietovėn 
prie Santa Barbaros. Ten vieti
niam institutui, įsteigusiam jo 
vardo centrą, archyvus ir biblio
teką yra palikęs ir Joseph Camp
bell, žymusis Europos mitologijos 
žinovas. Tame centre bus įrengtas 
ir Topangos sodyboje prof. dr. M. 
Gimbutienės turėtas darbo kam
barys. Lietuvoje su jos pirmo
siomis mirties metinėmis vasa
rio 2 d. buvo prisimintas ir jos sep
tyniasdešimt ketvirtasis gimta
dienis sausio 23 d. Martyno Maž
vydo biblioteka Vilniuje surengė 
prof. dr. M. Gimbutienės veikalų 
parodą. Ten taipgi buvo susipa
žinta su “Minties” išleista ve
lionės knyga “Senovinė simboli
ka lietuvių liaudies mene”, iš 
anglų kalbos išversta Alfonso 
Andriuškevičiaus. Panaši paroda 
surengta ir Vilniaus universite
te, susieta su dvylika velionės ap
silankymų Lietuvoje. Memoriali
nė lenta atidengta prie namo, ku
riame Vilniuje gimė ir 1921-31 m. 
gyveno busimoji prof. dr. M. 
Gimbutienė. Vilniečiai ją dabar 
prisiminė specialiu vakaru Lie
tuvos menininkų rūmuose, kau
niečiai — Vytauto Didžiojo uni
versitete ir Petrašiūnų kapinė
se. Minėjime velionei suteiktas 
Vytauto Didžiojo universiteto 
garbės daktarės vardas.

Marijampolietės Česlovos
Jakštytės pirmąją poezijos kny
gą “Lygumų liepsnos” išleido 
“Spindulio” spaustuvė, finansi
nės paramos susilaukusi iš Mari
jampolės miesto vartotojų koope
ratyvo valdybos. Knygon įjungti 
1975-91 m. rašyti 125 eilėraščiai. 
Autorė tikisi, kad kito jau paruoš
to eilėraščių rinkinio “Ką man me
na alyvos” skaitytojams nereikės 
laukti trejus metus.

Valstybinis leidybos centras 
Vilniuje beveik 5.000 egzemp
liorių tiražu skaitytojams parū
pino didelę gerai iliustruotą kny
gą “Lietuvos respublikos prezi
dentai”. Viršelin įjungtos dviejų 
Lietuvos prezidentų nuotraukos: 
Antano Smetonos — pirmojo ir 
Algirdo Brazausko — dabartinio. 
Liudas Truska skaitytojus supa
žindina su Antanu Smetona, Ge
diminas Ilgūnas — su Kaziu Gri
niumi, Algimantas Liekis — su 
Aleksandru Stulginskiu, Rimgau
das Geleževičius — su Algirdu 
Brazausku. Leidinį sudarė Algi
mantas Liekis, redagavo Rimtau
tas Garnelis. Jie šiai reprezen
tacinei knygai neparašė įvado, 
nepaaiškino, kokia proga ji iš
leidžiama.

Dvi Tibetui skirtas parodas, 
veikusias iki 1994 m. gruodžio 
18 d. Mykolo Žilinsko galerijoje 
Kaune, surengė M. K. Čiurlionio 
muziejus, talkinamas muziejinin
kų Eriko Banio ir Algio Kugevi- 
čiaus. Pastarasis yra vienintelis 
lietuvis, Lietuvoje verčiantis teks
tus iš tibetiečių kalbos. Rodiniai 
pirmajai parodai “Šiaurinio bu
dizmo tradicija dailėje” buvo pa
imti iš muziejaus fondų ir pasisko
linti iš privačių rinkinių. Šią pa
rodą papildė ir keli kiniečių bei 
japonų dailininkų darbai. Antrąją 
nuotraukų parodą “Amdo tibetie
čiai” toj pačioj M. Žilinsko gale
rijoj surengė fotomenininkas Pau
lius Normantas.

Martyno Mažvydo biblioteka 
vilniečiams surengė parodą “Bar
bora Radvilaitė (1520-1551) ir Žy
gimantas Augustas (1520-1572)”. 
Paroda primena lankytojams, kad 
šiemet minima šios karališkosios 
poros 475 metų gimimo sukaktis. 
Mat jie abu yra gimę 1520 m. Kau
no dramos teatras 1972 m. pastatė 
Juozo Grušo “Barborą Radvilai
tę”. Po aštuonerių metų ši pjesė 
buvo pastatyta ir Vilniaus rusų 
dramos teatre. Profsąjungų kultū
ros rūmų liaudies teatras savo 
repertuarą 1985 m. papildė Rai
mundo Samulevičiaus pjese “Ka
rūna ir smėlis”, nušviečiančia 
jų gyvenimą ir politinę veiklą. 
Parodai panaudoti šiems spektak
liams sukurti aprangos eskizai, 
Barboros ir Žygimanto vaidme
nis atliekančių aktorių nuotrau
kos. Parodą papildo Lietuvos ir 
Lenkijos bei kitų šalių tapytojų 
sukurtų portretų reprodukcijų 
albumai, monografijos, studijos, 
apybraižos lietuvių ir lenkų kal
bomis.

Su Kovo vienuoliktąja buvo 
susietos naujo dokumentinio fil
mo “Baladė apie Daumantą” 
premjeros Vilniuje, Kaune ir Pa
nevėžyje. Šį filmą apie drąsųjį 
partizanų vadą Juozą Lukšą 
(1921-1951), du kartus pro gele
žinę uždangą prasiveržusį į Vaka
rus ir čia J. Daumanto slapyvar
džiu parašiusį knygą “Partizanai 
už geležinės uždangos” (1950), 
sukūrė rež. Vytautas Landsbergis 
su filmuotoju Artūru Leita ir mu
ziką parašiusiu Šarūnu Naku. Re
žisierius yra dabartinio opozici
jos vado Lietuvos seime sūnus. 
Dokumentiniame filme yra pa
naudoti jautrūs J. Lukšos laiškai 
jo žmonai Nijolei Bražėnaitei- 
Lukšienei, filme prisipažinusiai, 
kad jai teko būti tik antrąja J. 
Lukšos žmona, nes pirmąja jam 
buvo Lietuva. Pas ją jis grįžo 
1950 m. rudenį, žinodamas, kad 
partizaninė kova yra pralaimė
ta ir kad jo ten laukia mirtis. 
J. Lukša 1951 m. rugsėjo 4 d. bu
vo išdavikiškai nušautas netoli 
Garliavos. Vienišas kryžius ženk
lina jo žuvimo vietą, bet ne jo ka
pą. Mat jis kaip ir daugelis kitų 
partizanų buvo užkastas turbūt 
KGB saugumiečių būstinės kie
me. Dokumentinis filmas “Bala
dė apie Daumantą” baigiamas ve- 
lionies bendražygių pasenusiais 
veidais, televizoriaus ekrane 
stebinčiais išdaviko Jono Kukaus- 
ko pastangas įtikinti Joną Pajaujį, 
kad jis tikrai perkando ir net pra
rijo ampulę cianido, bet nuodai 
turbūt buvo sugedę . . . Filmo 
premjeroje susitiko Jonas Pa
jaujis iš Švedijos Gotlando sa
los, Klemensas Širvys iš Kybar
tų, Juozo Lukšos brolis Anta
nas ir Nijolė Bražėnaitė-Luk- 
šienėišJAV. V. Kst.
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pRISIKĖLIMO
^Parapijos kredito kooperatyvas
----- . 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

VV rt 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.

Pirmųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (1978 m. Toronte) pašventinta vėliava. 
Prie jos V-jų žaidinių rengėjai. Iš kairės: V. NĖNIUS - Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamento direktorius; R. GIRSKIS - jo pavaduotojas; P. SANTACKAS 
- departamento darbuotojas ir detroitietė L. RUGIENIENĖ Ntr. A. Rugieniaus

MOKA 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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

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.

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

ens. Toronto. Ontario. M6S4K5.
>nas (416) 766-5367

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas |

D\/i ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS -. ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

- t W * Tsftaauir įvedu" ~ ~
• Centrines šildymo ir A/C sisteniaš. Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) . Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

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

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

Ali THE

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824 
Namų: 905-277-0814

2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas 
Toronto, Ontario M8V 1B6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Lietuvių raketbolo pirmenybės
1995 m. Š. Amerikos lietuvių ra

ketbolo (Racquetball) pirmenybės 
vyks balandžio 22 d. Gene Weiss 
Racquettime, 25080 Lakeland Blvd., 
Euclid, Ohio, tel. (216) 731-0404. 
(Euclid yra šiaurės-rytų Klivlando 
priemiestis).

Pirmenybes vykdo Klivlando LSK 
“Žaibas”. Varžybų vadovas yra 
Algis Nagevičius. Varžybų pra
džia 10 v.r. Dalyvių registracija 
nuo 9.30 v.r.

Programoje vienetai ir dvejetai 
šiose klasėse: vyrų (neriboto am
žiaus), moterų (neriboto amžiaus), 
vyrų senjorų (50 m. ir vyresnių) ir 
“novice” (pradedančiųjų — neribo
to amžiaus). Susidarius didesniam 
skaičiui dalyvių, programos klasi
fikacija gali būti praplėsta, atsi
žvelgiant į žaidėjų patyrimo laips
nį bei amžių. Dalyvavimas atviras 
visiems lietuvių kilmės žaidėjams.

Dalyvių registracija — iki balan
džio 15 d. imtinai šiuo adresu: Al
gis Nagevičius, 7702 West Pleasant 
Valley Rd., Parma, OH 44130, tel. 
(216) 845-4954, arba (216) 845-8848. 
Papildomai informacijų galima 
gauti ir pas Algį Penkauską, tel. 
(216) 944-4556. Smulkesnes infor
macijas gauna visi ŠALFASS-gos 
klubai. Suinteresuoti pavieniai, 
nepriklausomi žaidėjai dėl infor
macijų prašomi kreiptis į A. Nage
vičių arba A. Penkauską. Galutinė 
varžybų apimtis bus nustatyta po 
dalyvių registracijos, atsižvel
giant į žaidėjų pageidavimus.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Lietuvos slidininkams 
Kanadoje patiko

V-jų Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių kalnų slidinėjimo varžybos, 
vykusios Kanadoje 1995 m. vasario 
23-24 d.d. sėkmingai baigtos be su- 
sižeidimų, neblogais rezultatais ir 
gera, visus sportininkus lydėjusią, 
nuotaika.

Kaip žinoma, didžiausia slidinin
kų grupė (23) buvo atvykusi iš Lie
tuvos (16 iš jų varžėsi). Buvo trys 
iš Australijos, kiti iš Kanados ir 
JAV-bių — iš viso 51.

“Lietuvos rytą” informavo (1995 m. 
vasario 27 d. laidoje), Lietuvos kal
nų slidinėjimo federacijos narys 
J. Pranckietis. Jis sakė, kad antrąją 
varžybų dieną trukdė gamtos sąly
gos. Nors ir varžybų pirmūnas Li
nas Vaitkus viename posūkyje kliu
dęs lazdą nusimušė pusę danties, 
tačiau tai jam netrukdė pranokti 
visus kitus slidininkus visa pako
pa aukščiau. “Lietuvos rytui” pri
statęs rezultatus, mini apie dova
nų įteikimo iškilmes Collingwoodo 
iškilmių salėje ir pastebi, kad vien
balsiai nutarta kitas Pasaulio lie
tuvių kalnų slidinėjimo varžybas 
po dvejų metų rengti Australijoje.

“Lietuvos aido” 1995 m. vasario 
28 d. laidoje Lietuvos kalnų slidi-

nėjimo federacijos pirm. Algiman
tas Kepežėnas sako: “Gamta kalnų 
slidininkams nepašykštėjo gero 
oro”. Jis sako, kad absoliučiais sla
lomo ir slalomo milžino varžybų 
nugalėtojais tapo Diana Jonkutė 
iš Lietuvos ir Linas Vaitkus iš 
JAV-bių. Linas — Colorado univer
siteto studentas, o šis universite
tas pirmauja JAV-se aukščiausio
sios lygos kalnų slidinėjimo var
žybose. Dar vienas labai stiprus 
slidininkas — keturiolikmetis Ma
tas Freimanas iš Toronto. Jis daug 
žadantis Kanados jaunųjų slidinin
kų rinktinės narys. Abu užsienio 
slidininkai norėtų startuoti su Lie
tuvos rinktine. A. Kepežėnas pa
tenkintas pasiektais rezultatais, 
tik gailisi, kad slalome nepavyko 
Lietuvos vadovams Romualdui 
Stankevičiui ir Pauliui Augūnui.

Ilgesniame straipsnyje, “Lietu
vos aido” 1995 m. kovo 1 d. laidoje, 
Roma Griniūtė rašo: “Pagaliau lie
tuvių žaidynių dalyviai sugrįžo lai
mingi ...” Absoliuti moterų varžy
bų laimėtoja Diana Jonkutė pasako
jo: “Kanados lietuviai priėmė mus 
labai draugiškai. Gyvenome kalnų 
motelyje, miegojome dviejų aukštų 
lovose. Maitino labai skaniai ir so
čiai. Kad trasos sudėtingos, patvir
tino ir žaidynių slalomo milžino 
vicečempionas Romas Stankevi
čius: “Jos kietos ir greitos, joms 
reikia gerų slidžių”. Apie Ameri
kos kalnų slidininką Liną Vaitkų 
sakė, kad jis tikrai yra labai stip
rus. Linas specializuojasi greitojo 
nusileidimo, slalomo supermilžino 
ir slalomo milžino rungtyse. Jis bu
vo kandidatas į JAV-bių olimpinę 
rinktinę. Kai nepateko į Lilehame
rį, atsidėjo mokslui. Jis studijuo
ja Colorado universitete ir treni
ruojasi kiekvieną dieną. Jų univer
sitetas — JAV studentų kalnų slidi
nėjime pirmaujantis.

Pagal Lietuvos kalnų slidinėjimo 
federacijos pirmininką Algimantą 
Kepežėną galbūt 21 metų Linas 
Vaitkus atstovaus Lietuvai pasau
lio čempionatuose ir olimpinėse 
žaidynėse. Kol kas jis neturi Lie
tuvos pilietybės. A. Kepežėnas sa
kė, kad po metų, .kitų labai geras 
slidininkas gali būti ir keturiolik
metis torontietis Matas Freimanas. 
Matas yra tarp 50 jaunųjų Kanados 
kalnų slidininkų, kuriuos globoja 
šalies olimpinis komitetas. Sig. K.

Jonas H. Vėlyvis — 
JAV olimpietis

1990 m. spalio 16 d. rašėme apie 
jauną Amerikos lietuvį Joną Vėlyvį, 
kuris, tik baigęs mokslus 1984 m., 
galvojo tapti europietiškojo fut
bolo žvaigžde Hartfordo universi
tete. 24-tojo gimtadienio proga jis 
gavo iš trijų New England’o geriau
sių irkluotojų pakvietimą į aštuon- 
vietę valtį, kuri turėjo atstovauti 
JAV lengvo svorio valstybinei ko
mandai. Tai pakeitė visus jo iki šiol

turėtus planus. Taigi Jonas ir šian
dien dirba, o dabar jau su JAV olim
pine rinktine siekia garbingo laimė
jimo.

Niujorkietis Jonas Vėlyvis, 29 
metų amžiaus, yra išrinktas treni
ruotis su JAV vyrų irkluotojų gru
pe ARCO US Olympic Training Cent
re, San Diego mieste. Vėlyvis, vie
nas iš šešių kandidatų keturvietei 
valčiai, kuri jau varžėsi Pan Am 
olimpiadoje Argentinoje (Vėlyvis 
buvo paskirtas keturvietės sudė
tini. ši grupė taip pat dirbs toliau 
ir ruošis 1996 m. Atlantos olimpi
nėms žaidynėms. Juos treniruoja 
Mike Spracklen, buvęs JAV koman
dų vyriausias treneris pasaulio 
čempionatuose ir olimpinėse žai
dynėse.

Vėlyvis paskutiniųjų šešerių me
tų laikotarpiu yra dalyvavęs įvai
riuose JAV valstybinio masto irk
lavimo turnyruose. Jis turi daug 
tarptautinio varžybinio patyrimo.

Šiam jaunam lietuviui sportinin
kui reikia linkėti sėkmės. Išeivi
jos lietuviai ir ypatingai sporti
ninkai džiaugiamės, kad vis atsiran
da tokių sportininkų kaip Jonas 
Vėlyvis. 

♦ ★ ♦
Štai ką rašo Jono tėvelis Jonas 

Vėlyvis, jaunystėje gyvenęs Toron
te ir žaidęs futbolą Toronto “Vy
čio” komandoje. Siųsdamas laikraš
čio iškarpą apie sūnaus pasiekimus, 
sako, kad jie irklavimo sporte ap
rašyti gana tiksliai. Prieš Pasau
lio irklavimo pirmenybes, kurios 
vyks šiais metais Suomijoje, Ame
rikos irkluotojų rinktinė pasirin
ko Trakų ežerą, kaip pasiruošimo 
vietą visam mėnesiui prieš varžy
bas. Manoma, kad Trakų ežeras yra 
tinkamiausias Europoje irklavimo 
sportui. Taigi Jonas turės progos 
pabuvoti protėvių žemėje ir išban
dyti jos kunigaikščių vandenis.

Jonas Vėlyvis (tėvelis) sako, kad 
norint bet kuriame sporte pasiekti 
valstybinės rinktinės lygį, reikia 
daug dirbti, net kitus reikalus pa
mirštant. Sūnus Jonas betgi, nors ir 
keleriais metais vėliau, baigia me
diciną ir ruošiasi būti ortopedijos 
chirurgu.

Kovo 27 d. sužinota, kad Jonas 
H. Vėlyvis “Pan-Am” žaidynėse Ar
gentinoje aštuonviečių valčių var
žybose, dalyvaudamas JAV koman
doje, laimėjo aukso medalį. (Pla
čiau kt. nr.). Sig. K.

Ispanai apie Sabonį
Madrido dienraštis “El Pais" va

sario 26 d. laidoje aprašo Ispani
jos ABC krepšinio lygos rungtynes 
tarp Sabonio komandos “Real Mad
rid” ir “Unicaja”. Straipsnio ant
raštėje laikraštis pastebi, kad rei
kėjo dviejų rungtynių pratęsimų, 
kol “Sabonio riešas padarė lemia
mą sprendimą”. Laikraštis rašo: 
“Laimėjimo pagrindinė priežastis 
— Arvydas Sabonis. Lietuvis ne tik 
buvo didelė jėga po krepšiu, bet ir 
niekad nebuvo pasyvus, jautėsi at
sakingas už savo komandą, o jo rie
šas (metimai) darė tai, kad pasek
mė taškų lentoje vis krypo Madri
do naudai. Jo pelnyti 32 taškai ir 
16 atkovotų kamuolių parodo jo nuo
stabaus žaidimo lygį”. Rungtynes 
laimėjo “Real Madrid” 96:90. J.B.

Skautų veikla
• Knyga “Lietuviškoji skauty- 

bė” jau atiduota spausdinimui ir 
netrukus pasirodys. Ji apima 1945- 
1985 m. lietuvių skautų išeivijo
je veiklos laikotarpį. Išleidimas 
pareikalauja daug lėšų. LSF, kny
gos leidėjas, renka iš anksto pre
numeratorius. Visų aukotojų pa
vardės bus išspausdintos knygo
je. Čekius rašyti KLB (LSF) vardu 
ir siųsti Vytauto Skrinsko adresu: 
116 Wincott Dr., Weston, Ont. M9R 
2P6. Į aukotojų sąrašą galima įra
šyti ir mirusį asmenį. Paaukoję ne 
mažiau $50 gaus kvitą nuo mokes
čių atleidimo.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

A/Mvfc lietuvių’ T J J, _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
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.).

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 100 milijonų dolerių

Masti 
k

Kredito kortelė

Nemokama narių gyvybės dratida (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 • kiemų

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

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

Lina Kuliavienė
Penktųjų PLS žaidynių kalnų slidinėjimo varžybų dalyviai - medalistai pagerbimo metu su kanadiečiais, organizavu
siais šias pirmenybes Nuotr. M. Šileikos

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien
tel 416 236-6000 

pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

! Tel. 1 -905-436-9903 FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės 
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atva
žiuojame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai 
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

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

Tel. 416 767-9000 Fax 416 620-8015

1678 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A9

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANULIS
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

(2 blokai į vakarus

RE/MAX West Realty Ine.
tel 416 769-1616,

nuo Lietuvių namų)
nešiojamas tel. 416 802-1029

namų tel 416 231 -4937, FAX 416 769-1524,
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS 
NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

L—n

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

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE (VAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo II v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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



Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir kaimy
nams už dalyvavimą ir sveikinimus gimtadienio proga. 
Ypatinga padėka už dosnias aukas Pakruojo Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos vargstantiems.

Tegul viešpats jums atlygina -
Irena Vibrienė

Jaunimas tęsia tradicijas
Mažosios Lietuvos bičiulių 

draugijos Toronto skyrius, va
dovaujamas Kristinos Damba- 
raitės-Janowicz, užaugus nau
jai veikėjų kartai, sumanė at
gaivinti kurį laiką jau nebe- 
organizuotą, Užgavėnių šiu
pinį. Po pertraukos tas tradi
cinis šiupinys įvyko vasario 
28 d. Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje. Dalyvavo 
daug torontiečių.

Vakaro programą pradėjo 
pirm. K. Dambaraite-Janowicz, 
paaiškindama, kad šiupinys 
atgaivintas remiant liutero
nų-evangelikų Išganytojo pa
rapijos moterų būreliui. Pa
kvietė Astą Šernaitę-Šimkie- 
nę toliau vadovauti vakarui. 
Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. A. Simanavičius,OFM, 
sukalbėjo maldą ir kvietė pri
siminti per paskutiniuosius 
trejus metus amžinybėn iške
liavusias septynias dr-jos nares.

Vakarienės metu ištrauką 
iš Kr. Donelaičio “Metų” skai
tė Remigija Ušpalytė. Prista
tyti svečiai: Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirm. dr. Bro
nius Majauskas ir ponia Graži
na, buvęs Lietuvos ministeris 
pirm. A. Abišala, konsulas H. 
Lapas ir ponia bei kiti svečiai. 
Konsulas sveikino gausiai su
sirinkusius, tęsiančius gražią 
tradiciją. Raštu Kr. Donelaičio 
laikų tarme sveikino V. Pėte- 
raitis. Ilgesnį žodį tarė Ieva 
Adomavičienė, priminusi ilga
metę veikėją Elzę Jankutę, pa
sidžiaugė jaunimo iniciatyva 
tęsti tėvų tradicijas. Asta Šer- 
naitė-Šimkienė perskaitė K. 
Grigaitytės-Graudienės kūrinį 
“Mažoji Lietuva”. Toronto lie
tuvių vyrlj choras “Aras”, vad. 
L. Marcinkutės padainavo ke-

lėtą dainų. Laimikiais gausi 
loterija užsklendė gerą vakaro 
nuotaiką. Rengėjos dėkoja V. 
Birštonu! už skanų šiupinį, 
tautiečiams už malonų dalyva
vimą ir gerą žodį. K.D-J.

Traktoriai Lietuvos I 
ūkininkams

Lietuvos gen. konsulas Ha
ris Lapas, nupirkęs pirmąjį 
traktorių su padargais ir įstei
gęs “Traktorius ūkininkui” va
jų, susilaukia stiprios para
mos, ir jau 182 mūsų ūkininkų- 
naujakurių apdirba savo ūkius 
užsienio lietuvių dovanotais 
traktoriais su padargais.

Papildomai traktorius pirko: 
P. Šimelaitis, A. Kvietinskas, 
V. Račkauskas, E. Andruška, A. 
Kudirka ir A. Vengrys.

Traktorius T-25A su vežimu, 
dvivagiu plūgu, kultivatoriu- 
mi ir šienapjove kainuoja 4800 
JAV dolerių. Šis 33 arklio jėgų 
dizelinis traktorius yra skal
sus, labai tinkamas mažes
niems ūkiams. Gamykla sutei
kia vienerių metų garantiją 
dalims bei pataisymui.

Pavasario darbymetei prasi
dedant, pasinaudokime šiuo 
vajumi ir pirkime traktorius 
savo giminėms-ūkininkams. Jei 
jų neturite, ūkininkų sąrašą 
galite gauti generaliniame 
konsulate. Jie yra buvę parti
zanai, tremtiniai, atgavę tėviš
kes ir neturi kuo apdirbti že
mės.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis į: Consulate 
General of Lithuania, 235 York- 
land Blvd., Suite 502, Willow
dale Ont. M2J 4Y8, Canada. Tel. 
416 494-8313, faksas 416494-4382.

Generalinis Danijos konsulas PAUL LAURSEN ir generalinis Lietuvos 
garbės konsulas Kanadai HARIS LAPAS Vasario 16 šventės priėmime

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras

kviečia keliauti kartu!

Jei dar neužsisakėte bilietų į 
Lietuvą- PASKUBĖKITE!

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 M6P1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)
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Toronto Maironio mokyklą aplankė svečias iš Lietuvos kun. ALBINAS PIPIRAS. Nuotraukoje jis su trečiojo 
skyriaus mokiniais. Stovi kairėje klasės auklėtojas ALGIS SIMONAVIČIUS, dešinėje - tikybos mokytoja 
ZITA KRUŽIKIENĖ Nuotr. G. Paulionienės
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc.,r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

Aukojo “Tėviškėsžiburiams”
$256.46 - iš p.p. Kantautų fondo; 

$200 - A. Dvarionas-Miklovaitis; 
$100 - dr. A. D. Dickson, A. Štreimi
kis; 80-dr. J. Senikas; $50-P. Zubas, 
P. Augaitis, J. Lukša; $22 - A. Zails- 
kas, mons. J. Kučingis, E. Benetis, 
K. Čepaitis; $20 - R. Dunphy; $17 - 
D. Jakas, P. Rudgalvis; $16 - A. Mar
tinkevičius; $15 - dr. V. Kvedaras; 
$12 - A. Stančikas; $10 - J. Žygas, 
D. Martinkus, V. Kairys, A. Pivoriū
nas; $7 - J. Nešukaitis, V. Radžius, 
A. Petrutis, L. Paškus, J. Račius, S. 
Gudaitis, V. Pundžius, I. Meiklejohn, 
M. Janeliūnas, J. Dagys, E. Dambriū- 
nas, O. Biveinis, A. Vadeika; $6 - J. 
Mikaila; $5 - A. Petkevičius, E. Sa- 
kas-Sluder, V. Januška, K. Račiūnas; 
$2 - V. Žebertavičius, P. Kareckas, 
M. Ruikis.
Garbės prenumeratą atsiuntė:

$120 - dr. J. Senikas; $100 - H. Sa
kalauskas, A. Kantvydas, dr. A. D. 
Dickson; $72 - V. Nakrošius; $70 - 
P. Lapinskas; $65 - S. Jatis; $62 - 
A. V. Stanevičiai, A. Lukas, E. Ol
šauskas; $60 - L. Prialgauskas, D. 
Mogck, V. Normantas, A. Lukošius, 
P. Janulis, O. Krikščiūnas, O. Ado- 
mauskas, A. Craig, J. Otto, A. Vin- 
dašius, J. Rutkauskas, B. Putna, V. 
Balsienė, K. Račiūnas, M. Pietryk.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:

$57 - A. Valavičius; $50 - A. Za
rembaitė, J. Poška, P. Murauskas, J. 
Lasys, F. Mašalas, E. Weir, M. Jo
nikas, P. Jankus, N. Juknevičius,
R. A. Jurkus, A. Jonelis, A. Klem
ka, B. G. Krukis, K. Valančius, E. 
Dainius, A. O’Donohue, B. Garbas,
S. Girčienė, R. Dumčius, M. Bagdo
nas, mons. V. Balčiūnas, V. Augė- 
nas, P. Bigauskas, V. Biliūnas, F. 
Galdikas, J. Gris, V. Urbaitis, A. 
Žukauskas, J. Valiulis, V. Urbonas, 
D. Žemaitis, A. Rūkas, K. Beiga, Z. 
Alonderis, F. Stirbys, A. Bliūdžius, 
V. Lelis, K. Linkus, J. Lukša, I. Ma- 
liška, O. Mitalas, A. Liškauskas, P. 
Molis, L. Pliura, M. Prikockis, V. 
Matulevičius, T. A. Šiurna, O. Spi- 
dell, E. Sakas-Sluder, M. Kizis, B. 
Kušlikis, A. Kikilas, A. Jonikas, F. 
Ramonas, J. Rakštis, A. Pivoriūnas, 
A. Ruginis, A. Pusdešris, A. Rugys, 
J. Raulinaitis.

Už dvejus metus rėmėjo prenume
ratą atsiuntė R. Striūkas.

$100 — M. Grinius, L. Tamošaus
kas; $60 —J. Budnikienė; $57 — A. 
Klupšas; $56 — J. Šleinius; $50 
-I. Jurcevičius, D. Gutauskas; $32 
— P. Mickus; $30 — A. Nausėdas, J. 
Grėbliauskas; $27 — dr. J. Sungai- 
la; $25 — J. Skardis; $22 — J. Z. 
Didžbaliai; $20 — A. Jocas, P. Bru
žas, J. Rovas, L. Žyvatkauskas; 
$17 — kun. dr. M. Kirkilas, N. Mer
kelis, B. Venslovas, R. Zubrickas; 
$16 — S. Mačiulaitis; $12 — D. 
Rupšys; $11 — V. Turūta; $10 — 
O. Naumanas, S. Garliauskas, O. 
Čečkauskas; $7 — S. Tamulionis, 
A. Kvietinskas, A. Prytulak, V. 
Laudinskas, K. Kreivėnas, T. Tim-

merman, P. Baltuonis, J. Stankū
nas, B. Zeikus; $6 — J. Kaziūnas, 
P. Gruodis, P. Rašimas, J. Sarpa- 
lius; $3 — S. Vaškys; $2 — V. Krikš
čiūnas, Z. Pajaujis, A. Liutkus, 
S. Jurskytė.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$110 — A. Mačiulis; $90 — J. Džen- 
kaitis; $70 — E. Kaptein, kun. A. L. 
Rubšys; $60 — B. Jurgutis, A. Jo
cas, W. S. Kuzmas, S. Mačiulaitis, 
N. Zeliznak, H. Kinens, V. Mikšys, 
A. Dombra, J. Grėbliauskas, A. 
Vaičkus, V. Zubrickas, S. Žukas, 
D. Vasys, A. Šmitas, dr. H. Šolys, 
M. Andruškevičius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$58 — J. Nevulis; $52 — V. Žiaug- 
ra, N.N., $51 - T. Gaižauskas; $50 
— L. Kosell, E. Jasin, I. Jurcevi
čius, A. Krausas, D. Klibingaitis, 
Z. Kaulius, V. Hanson, A. Langas,
R. Mitalas, V. Rociunas, J. Pil
kauskas, P. Bilda, B. Znotinas, 
kun. J. Znotinas, L. Matukas, G. 
Janušonis, P. Dauginas, Z. Griga- 
navičius, A. Girnius, K. Galiaus- 
kas, A. Dapkus, J. Deveikis, Č. Jo
nys, P. Žilinskas, J. Valaitis, dr.
M. Valadka, A. Žekas, R. Vaišvila, 
V. Vaitkus, D. Yurka, A. Vaičiulis,
S. Wicks, I. Vibrys, B. Vitkus, G. 
Zarkis, T. Tarvydas, J. Popikai- 
tis, J. Riauka, R. G. Paulioniai, 
J. Romikaitis, R. Geležiūnas, I. 
Aleknevičius, E. Schachow, A. Si
manavičius, L. Stulginskas, O. 
Savickas, dr. A. Stankaitis, R. 
Šomkaitė, S. Stanaitis, L. Stepo
navičius, K. Šapočkinas, B. Sta- 
siulis, J. Stonkus, R. Sinkus, A.
N. Gutauskas, A. Kazanavičius, J. 
Rugelis, V. Jankus, S. Aleksa, V.

Jakovickas, A. Karnas, J. Budni- 
kienė, J. Beržinskas, Z. Brazaus
kas, V. Čepėnas, K. Astravas, G. 
Chvedukas, A. Šilbajoris, J. Šlei
nius, K. Sinkevičius, R. D. Slavins
kas, L. Svirplys, G. M. Sernas, A. 
Samsonas, dr. A. Saikus, J. Vin- 
slovas, N. Kardelis, V. Juška.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie siųsda
mi reguliarią prenumeratą, pri
deda ir auką.

Linksmai nusiteikusios Toronto 
gintarietės AUDRA PUZERYTĖ 
(kairėje) ir AURELIJA KARASIE- 
JŪTĖ laukia savo sukaktuvinio 
koncerto, kuris įvyks gegužės 27 d.

K
1‘J-

LIFE
HomeLife/Realty 

One Ltd.
Realtor-Member 

FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8
Visais namų pirkimo- 

pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES
tel. 416 763-5161

(24 vai. pager)

EXPRESS

1968 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 3K9

Tel. 416 604-4400
FAX 416 604-9748

GINTARAS

Darbo valandos: pirm.-penkt. 10-19, šeštad. 10-16

Šv. Velykų proga pradžiuginkite 
artimuosius Lietuvoje!

Maisto siuntiniai, užsakyti iki balandžio 12 d., pasieks 
jūsų gimines iki šv. Velykų, aplenkdami transporto 
problemas Kanadoje (mūsų maisto siuntiniai suda
romi Lietuvoje).

Šventinis siuntinys 
S1 -25 kg-$185

1. Kiaušiniai...................... 30 vnt.
2. Rūkyta dešra ..................... 1 kg
3. Rūkyta nugarinė............... 1 kg
4. Rūkytas viščiukas ......... 1 vnt.
5. “Primo" daržovių aliejus .. 3 lt
6. “Primo” makaronai... 2x900 gr
7. Cukrus ..................................4 kg
8. Miltai ....................................4 kg
9. Sviestas .............................. 1 kg

10. Tirpi kava ...................... 100 gr
11. Malta kava . ....................  0,5 kg
12. Angliškas šokoladas.... 400 gr
13. Delikates. obuolinis sūris 250 gr
14. Švieži bananai .................. 2 kg
15. Šventinis tortas .............. 1 vnt

*

• Galimi priedai prie 
siuntinių.

• Šventiniai sfuntiniai jūsų 
artimiesiems bus pristatyti 
per 3-10 dienų.

• Užsakyti šventinius 
siuntinius galima 
iki balandžio 12 d.

Šventinis siuntinys 
S2 -17 kg-$139

1. Kiaušiniai .......................  30vnt.
2. Rūkyta dešra .......................  1 kg
3. Rūkyta nugarinė.....................  1 kg
4. Rūkytas viščiukas .......... 1 vnt.
5. “Primo” daržovių aliejus 3 lt
6. “Primo” makaronai....... 900 gr
7. Cukrus ...................................2 kg
8. Miltai .....................................2 kg
9. Sviestas ............................... 1 kg

10. Angliškas šokoladas ..... 200 gr
11. Delikates, obuolinis sūris 250 gr
12. Šventinis tortas .............. 1 vnt.
13. Kava .................................. 0,5 kg

Šventinis siuntinys 
S3-14 kg-$89

1. Kiaušiniai ...................... 30 vnt.
2. Rūkyta dešra ...................... 1 kg
3. “Primo” daržovių aliejus ... 3 lt
4. “Primo” makaronai....... 900 gr
5. Sviestas ............................... 1 kg
6. Cukrus ................................. 2 kg
7. Miltai ...................................  2 kg
8. Malta kava ...................... 230 gr
9. Delikates. obuolinis sūris 250 gr

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

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

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

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

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

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.

1448 Lawrence Avenue East, Suite 210, 
(prie Victoria Park Avenue)

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS, b.Sc.,ll.b.

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

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

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

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

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 

visose pirkimo ir 

pardavimo srityse. 

Kreiptis į Valterį 

ar Riek Drešerius
Laukiame jūsų!

Re/max West Įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Juozas (Joseph)
NORKUS

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

ar remonto klausimus.
Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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TORONT®“1 “TĖVIŠKES ZIBLJKIU
Anapilio žinios

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

— Ateinantį sekmadienį bus 
renkama arkivyskupijos įsaky
toji “Share Life” rinkliava.

— Parapijos jaunimo choro re
peticijos vyksta sekmadieniais 
11 v.r. repeticijų salėje. Kvie
čiami nauji nariai įsijungti.

— Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 14, sekma
dienį. Bilietai pietums jau pla
tinami parapijos salėje.

— Anapilio knygyne galima 
įsigyti velykinių sveikinimo 
atvirukų.

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

— Mišios balandžio 9, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Alfonsų 
Skrebūną, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Kanapkų šei
mos mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, balandžio 2, 

popietėje dalyvavo 180 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Ontario 
pilietybės ministerė E. Ziemba, 
Ontario pilietybės administra
toriai Julius Deutsch ir Krystyna 
Randall; Albina Bakytė-Norkus iš 
Floridos, Arimantas Račkauskas 
— Kauno miesto burmistras ir 
Audra Račkauskienė iš Kauno; E. 
Balkuvienė ir P. Balkus iš Rum
šiškių; I. Batkuratkienė iš Vil
niaus; V. Priščepionka iš Otavos. 
Pranešimus padarė ir su svečiais 
supažindino LN valdybos narys J. 
V. Šimkus. R. Juodis, LN valdybos 
narys, pristatė Ontario piliety
bės ministerę E. Ziembą, kuri bu
vo pakviesta keltuvo atidarymo iš
kilmei.

— LN valdybos posėdis įvyks ba
landžio 13, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Balandžio 2, sekmadienį, 
2 v.p.p. įvyko Lietuvių namų me
tinis narių susirinkimas. Daly
vavo 174 nariai. Pirmininkavo St. 
Kuzmas, sekretoriavo: Br. Stun
džia ir L. Pocienė. Išklausyti pir
mininko, iždininko, statybos ir 
remonto, svetainės “Lokio", vi
suomeninės veiklos, švietimo fon
do ir revizijos komisijos prane
šimai. Vyko gyvos diskusijos. Pri
imtos 1994 m. apyskaitos ir 1995 
m. sąmatos tvirtinimas. Į valdybą 
aklamaciniu būdu išrinkti: V. 
Drešeris, dr. G. Ginčauskaitė, 
R. Juodis ir E. Steponas. Į re
vizijos k-tą aklamaciniu būdu — 
Aldona Biškevičienė. Susirinki
mas baigtas Tautos himnu.

— Nauja LN narė — Rasa Matu- 
šaitytė.

— LN moterų būrelis ruošia ve
lykinius pietus balandžio 23 d. 
su programa ir Velykų senele. Bi
lietus galima įsigyti Lietuvių 
namuose ir sekmadienio popie
čių metu, tel. 532-3311.

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

— Norintieji išsinuomoti ar 
įsigyti lietuviškų vaizdajuosčių, 
prašomi skambinti tel. 762-5419 
arba 769-1266.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog Labdaros fondui 
Lietuvių namų adresu.

Anapilio parapijos keltuvo 
vąjui aukojo: $100 — V. Šukie
nė, P. Janulis.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Balandžio 1 d. įvyko parapijos 

vakarienė. Dalyvavo apie 400 sve
čių. Visus nudžiugino jaunųjų pa
rapijiečių pasirodymai scenoje. 
Rengėjams bei dalyviams reiškia
ma nuoširdi padėka.

— Kovo 27 d. įvyko parapijos ta
rybos posėdis, kuriame buvo 
svarstomi visuotinio parapijie
čių susirinkimo metu iškelti pa
siūlymai ir patarimai. Parapijos 
ateities planams spręsti ir vyk
dyti bus sudarytas specialus ko
mitetas.

— Balandžio 2 d. po Mišių tarė
si ateitininkų vadovai-vės. Pasi
tarime dalyvavo ir kun. Edis Put
rimas. Jaunieji ateitininkai įsi
pareigojo ir toliau talkinti litur
gijos apeigose.

— Pasibaigus seminarui “Te- 
ateinie Tavo karalystė”, balan
džio 26 d. prasidės kitas semina
ras Sekminių šventei pasiruošti. 
Susitikimai vyks trečiadienių 
vakarais, po 7 v. Mišių.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, vykdydama Gavėniai nu
matytą šalpos programą, pasiuntė 
14 siuntinių Joniškio miesto “Ca
ritas” skyriui.

— Balandžio 1 d. susituokė Aud
ronė Butrimaitė ir Scott Halpin.

— Verbų sekmadienį, po 9.20 
v.r. Mišių, parapijos salėje mar
gučių marginimo meną rodys Lie
tuvių tautodailės instituto To
ronto skyrius. Bus proga įsigy
ti jau papuoštų margučių ar .pa
tiems išmėginti ranką.

— Pasauliečiai pranciškonai 
(tretininkai) renkasi posėdžio 
šį ketvirtadienį, balandžio 6, 
po 9.30 vai. Mišių Tėvo Bernar
dino kambaryje.

— Šeštadienį, balandžio 8, 5.30 
v.p.p. bus laikomos Mišios “Vil
niaus” pensininkų namuose.

— Mišios balandžio 9, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Račių 
šeimos mirusius; 9.20 v.r. — už a.a. 
Cleverdon šeimos mirusius; 10.15 
v.r. — už a.a. Danutę ir Vincą Be
resnevičius, a.a. Ireną Jurkienę, 
a.a. Joną ir Baronaičių šeimos 
mirusius bei padėkos intencija;
11.30 v.r. — už parapiją ir visus 
parapijiečius.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo Anapilio sky
rius Velykų laikotarpiu dirbs 
šia tvarka: balandžio 13 (Did. 
ketv.) nuo 1 v.p.p. - 8 v.v.; ba
landžio 14 (Did. penkt.) - už
daryta; balandžio 15 (Did. šešt.) 
nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.; balandžio 
16 (Velykos) - uždaryta; balan
džio 18 (antradienį) nuo 9 v.r. -
3.30 v.p.p.

A. a. dail. Vytautas Kasiulis 
mirė kovo 12 d. Paryžiuje, su
laukęs 77 m. amžiaus. Pokario 
Vokietijoje dėstė Freiburgo 
taikomosios dailės mokykloje. 
Nuo 1948 m. gyveno ir kūrė Pa
ryžiuje, kur įgijo platų pripa
žinimą prancūzų visuomenė
je. Tarp daugelio kitų parodų 
vieną buvo surengęs ir Toron
te, kur jo paveikslais savo na
mus papuošė daugelis meno 
mylėtojų.

Tikinčiajai Lietuvai paremti 
KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos sky
riaus surengtoje šalpos po
pietėje surinkta $1,470. Stam
besnes sumas aukojo: $500 — 
KLK moterų draugijos sky
rius; $100 — J. Staškevičius, 
kun. V. Volertas; $50 — prel. 
P. Gaida, H. G. Lapai, J. R. Žiū
raičiai, K. A. Pajaujai, V. V. 
Valiuliai, O. V. Anskiai, P. A. 
Augaičiai.

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

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

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

#7 11 VISKI S ŽIBURIAI
T T H t LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

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

Siunčiu prenumeratą............. dol., auką..............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

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.

7

įvyks 1995 m. gegužės 14, 
sekmadienį, 1.00 v.p.p. Anapilyje.
įdomią programą atliks Anapilio jaunimas.
Pietus gamins J. Gurklienė. Bilietai gaunami 
sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų ir pas 
R. Celejevvską tel. 905 231-8832.

Lietuvos kankinių parapijos taryba maloniai kviečia jus atsilankyti ir pagerbti savo motinas

“Tėviškės žiburių” spaudos va
kare balandžio 22 d. bus didžio
ji loterija, kuriai jau gauti šie lai
mikiai: $500 ir $250 - “TŽ” leidė
jų; paveikslai dailininkų - P. Bi- 
gausko, R. Žiūraitienės, a.a. A. Ta
mošaitienės, A. Laurinaičio, St. 
Šetkaus, Z. Dobilo, R. Jonavičiaus; 
keramikos darbai - V. Balsienės, 
S. Pacevičienės; skulptūra - a.a. J. 
Dagio; medžio drožybos kūriniai - 
K. Abromaičio, autorių iš Lietuvos; 
tautinė lėlė-L. Sendžikienės; me
ninė fotografija - A. Kezio; ginta
riniai karoliai - D.A. Bajorinų; 
įrėminti audiniai iš Lietuvos - 
J. Paršelio, a.a Prano Kaziukonio; 
lempos ir padėklas gėlėms - G. 
Balčiūnienės; lininis rankšluos
tis - N.N.; 16 dalių pietų servizas - 
St. Pranskevičiaus; plokštelės - 
A. Laurinaičio.

Šioje loterijoje dalyvaus visi, 
kurie bus įsigiję bilietėlius, nors 
spaudos vakare ir nebus. Mažojoje 
loterijoje dalyvaus tik tie, kurie 
bus vakare ir turės įėjimo bilietus.

Reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems, paaukojusiems laimikius 
“TŽ” loterijai.

Pianisto Gyčio Cinausko kon
certą balandžio 9, Verbų sek
madienį, 2.30 v.p.p., Lietuvių 
namų didžiojoje salėje rengia 
Baltiečių moterų tarybos lie
tuvių skyrius.

“Vilnijos” draugija ir prie 
jos veikiantis senųjų vilnie
čių klubas rengia suvažiavimą 
balandžio 22 d. Vilniaus moky
tojų namuose, Vilniaus g-vėje 
39 ir kviečia visus vilniečius 
lietuvius.

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

Eugenija Vaičiulienė, Šiau
lių anglų kalbos mokytojų dr- 
jos pirmininkė, “Tėviškės ži
buriams” rašytame laiške 
(1995 m. kovo 8 d.) džiaugiasi

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

MONTREAL
Pianistas Gytis Cinauskas ir vio

lončelistas Eric Huetter buvo at
vykę iš Austrijos koncertuoti Au
strijos ambasadoje ir McGill uni
versiteto muzikos fakultete. Sol. 
Antano Keblio iniciatyva jie buvo 
pakviesti kovo 26 d. koncertui Auš
ros Vartų parapijos salėn. Stebė
tina, kad be išankstinės reklamos 
pasiklausyti reto koncerto susirin
ko apie 70 asmenų. Spausdintų 
programų nebuvo, todėl sunku iš
vardinti kūrinius, kuriuos jie per 
valandą atliko. Klausytojai buvo 
sužavėti ir atsistoję svečius pa
gerbė nuoširdžiu plojimu. Po kon
certo prie kavos dar buvo progos 
su svečiais pasikalbėti. Per 11 vai. 
Mišias AV šventovėje muzikai at
liko du religinius kūrinius.

mintys” suteikė progą susirinki
mo dalyviams ne tik pagalvoti, bet 
ir pasidalinti mintimis apie tikėji
mą. Buvo pageidauta dažniau taip 
susitikti ir išsikalbėti. Skyriaus 
pirm. G. Kudžmienė kalbėjo apie 
praeitų metų veiklą ir ateinančius 
Atvelykio pietus. Taip pat padė
kojo H. Bernotienei už pinigus su
rinktus per a.a. jos vyro Prano Ber
noto laidotuves ir paskirtus “Vai
kų tėviškės namams”. Dabar šioje 
sąskaitoje vėl yra daugiau kaip 
$2000. Susirinkimas baigtas vai
šėmis.

Karolinos (Ottaitės) ir Francis 
Obuchowicz dukrelė pakrikštyta 
Erikos-Olivijos-Anicetos vardais. 
Šeima gyvena Mississaugoje, Ont.

ROMUVA, inc narių 

metinis susirinkimas 
įvyks 1995 m. balandžio 12, trečiadienį, 
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose.
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) darbo komiteto 

pirmininko, c) revizijos komiteto pirmininko;
3. Iždininko pranešimas ir 1994 metų apyskaitų 

patvirtinimas;
4. Diskusijos dėl pranešimų;
5. Einamieji teikaiai;
6. Rinkimai;
7. Susirinkimo uždarymas;
8. Naujos valdybos posėdis.

Nariams nesusirinkus nustatytu laiku, susirinkimo 
atidarymas įvyks po 15 minučių. Jis bus teisėtas nežiū
rint dalyvaujančių narių skaičiaus. Nario mokestis $5.

1994 m. įvykusiais anglų kal
bos kursais, kuriuos Kanados 
valdžiai remiant suorganizavo 
mkt. Vida Juozaitytė. Aštuo- 
nios mokytojos iš Kanados pa
liko ne tik daug metodinės me
džiagos, bet ir susiklausymo 
bei geranoriškumo pavyzdį. 
Laiške reiškiama padėka Ka
nados valdžiai ir mokytojams 
su viltimi vėl pasimatyti.

A. a. Antano Rinkūno mirties 
dešimtmetis paminėtas ba
landžio 1 d. Mišiomis Lietuvos 
kankinių šventovėje ir velio- 
nies raštų knygos “Negęstanti 
ugnis” pristatymu muziejaus 
parodų salėje Anapilio sody
boje. (Plačiau kt. nr.).

Ekumeninės pamaldos š. m. 
sausio 22 d. įvyko St. Peters- 
burge, Floridoje, minint krikš
čionių vienybės oktavą. Pa
maldose dalyvavo per 300 žmo
nių, tarp jų septyni kunigai: 
S. Ropolas, OFM, P. Baniūnas, 
OFM, dr. M. Čyvas, J. Gasiūnas, 
dr. E. Gerulis, dr. M. Kirkilas, 
A. Simanavičius, OFM, iš To

ronto. Šv. Rašto skaitinius skaitė 
evangelikas inž. G. Šernas iš 
Toronto, katalikas M. Šilkaitis, 
Evangeliją — kun. S. Ropolas, 
OFM. Pastarasis savo pamoks
le apžvelgė krikščionių vieny
bės klausimus nuo Kristaus 
laikų iki šių dienų. Evange
likų kun. dr. E. Gerulis antra
me pamoksle kalbėjo apie 
ekumenines apraiškas tėvy
nėje, išeivijoje, Šv. Rašto 
požiūrius į vienybę, priminda
mas dabartinio popiežiaus ra
ginimą dvasiniai turtėti per 
įvairumą.

Per pamaldas solo giedojo 
A. Simanavičius iš Toronto, 
akompanuojant muz. V. Ker- 
beliui, vyrų oktetas, solo 
A. Kusinskis, akompanuojant 
muz. R. Ditkuvienei.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir 
virtuvė nerūkančiam vyrui. Skam
binti tel. 416 536-9785.

MOKAU anglą bei lietuvių kalbą. 
Prieinamos kainos, galiu atvykti 
į namus jums patogiausiu laiku. 
Skambinti tel. 416 761-7490.

Anapilio parapijos vaiką choras, dalyvavęs 1995 m. Vasario 16-tosios minėjime Anapilio salėje, Mississaugoje, 
Ont. Diriguoja choro vadovė muz. NIJOLĖ BENOTIENĖ

KLK moterų draugijos Montrea- 
lio skyriaus susirinkimui kovo 
26 d. pirmininkavo J. Baltuonienė 
ir sekretoriavo B. Rupšienė. Se
selės Paulės pokalbis “Gavėnios

A.a. William Yuskaitis (Juškaitis), 
84 m. amžiaus, mirė kovo 19 d. Ro- 
semere, Que. Liūdi žmona, duktė, 
du sūnūs, vaikaičiai, dvi seserys, 
du broliai ir kiti giminės. B.S.

I KLK moterų draugijos Montrealio skyrius rengia |

I ATVELYKIO PIETUS
$ 1995 metų balandžio 23, sekmadienį, 12 v.d., |
| Aušros Vartų parapijos salėje. | 
t Meninę programą atliks jaunimas. Auka-$12. | 
I Visi kviečiami dalyvauti. Montrealio skyriaus valdyba &

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

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

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

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

NORDLAND EXPRESS praneša sa
vo klientams, kad Montrealio uosto 
bei geležinkelio darbininką 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 turėtą būti 
pristatytos gavėjams iki š.m. gegu
žės mėn. pabaigos. Dėl platesnių 
informaciją skambinkite tel. 416 
535-5000 Toronte ar neapmokamu 
tel. 1-800-561-3113.

( SOLD Į
COLD LUC?U. 
BANKOKO

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

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sieną • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo bloką • langą • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusią (interlocking) ply
tą. Dengiame stogus. Skambinti

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

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondą, lietuviškų institu
cijų bei organizaciją yra jau 45 
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai” 
- plačios apimties savaitraštis. 
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI
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