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Kaltės ir atsiprašymai
Atsiprašymas yra viena iš įprasto mandagumo for

mų, gero elgesio ir kultūringumo žymė. Kiekvienas “at
siprašau” tuoj pat nuskaidrina aplinką, atleidžia įtam
pą, sušvelnina būklę.

A TSIPRAŠOMA už kokį nors padarytą netaktą, pa- 
sakytą žodį, užgaunantį veiksmą. Gana sudėtin- 

K. game žmogaus gyvenime progų atsiprašyti tur
būt būna ne mažiau, negu išgirsti padėkų ar pagyrimų. 
Taip viskas ir banguoja pavienių žmonių santykiuose, 
taip ir platesnėje apimtyje. Nemažai pasitaiko atvejų, 
kai ir valstybių vadovai turi tarti atsiprašymo žodžius, 
pareikšti kokį apgailestavimą tam tikros grupės ar net 
valstybės vardu. Praeitais metais Lietuvos ministeris 
pirmininkas Adolfas Šleževičius ir visai neseniai Lietu
vos prezidentas Algirdas Brazauskas, kaip oficialūs pa
reigūnai, lankydami Izraelį, atsiprašė žydus už įvykusius 
jų žudymus, 1941 m. įsiveržus į Lietuvą vokiečių armijai. 
Tie abu atsiprašymai nevienodai komentuojami ir ver
tinami. Nėra abejonės, kad jie reiškia daug daugiau, 
negu formalų mandagumą arba metamos lietuvių tautai 
kaltės švelninimą. Po visų dar nesibaigiančių ir greitai 
gal nesibaigsiančių atgarsių, įvairių už ir prieš pasisa
kymų, norom nenorom ryškėja irtam tikras lygybės ženk
las, reiškiantis abiejų tautų - žydų ir lietuvių - tragedi
jas, vykusias tuo pačiu metu, to paties karo sumaištyje, 
kai nei žydai, nei lietuviai savo valstybių neturėjo ir savo 
noru ar priverstinai vieni iš jų tarnavo vienai jėgai, kiti 
kitai. Tame palyginime ryškėja, nors ir labai svarbus, 
ne tiek kiekybinis praradimas, kiek principinis klausi
mas; ne tiek tragedijos, kiek priežastingumo. Tačiau per 
daug nepaisant nuoseklumo ar atmetant labai painius 
tyrinėjimus, šiandien teiškeliami rezultatai, siaubingo 
praūžusio karo padariniai.

D
AUGIAU nukentėjusios ir stipriau susiorganiza
vusios grupės labai apibendrintai nurodo kal
tininkus, įtempia santykius, nuteikia vienus 

prieš kitus. Ir kaltintojai, ir atsiprašinėtojai kalba už 
visus, nors abiejose pusėse milijonai niekuo dėtų šių 
dienų žmonių. Geros valios pareiškimai toli gražu dar 
neduoda laukiamo atsakymo. Ateities istorikai negalės 
peršokti per tą smilkstančią ir akis graužiančią ano ne
laimingo laikotarpio bedugnę. Ne vien žydų, bet ir lie
tuvių naikinimo ir tautžudystės klausimas, išskyrus la
bai ribotus, daugiau atskirų iniciatyvų pasisakymus, su
telktiniu būdu dar nebuvo pakankamai judintas. O atro
do, kad tam laikas jau labai tinkamas. Nebesame nei rau
donųjų, nei rudųjų prispausti. Turime savą nepriklau
somą valstybę ir jos vardu reikėtų kelti ir mūsų tautai 
padarytas skriaudas, nesivaržyti viešai skelbti, kad ir 
mes dėl kiekvieno nekaltai nužudyto lietuvio nenurim- 
sime. Laikas jau būtų pradėti ruošti tautos skriaudėjų 
sąrašus. Nusikaltimų konkretizavimas padėtų lengviau 
artėti prie tiesos. Eitume prie dalykiškumo, užuot tik 
teisinęsi, kai esame puolami. Gilinantis į šią painiavą 
iš esmės, reikalingi aiškūs įrodymai, kas ir kada ką pada
rė, kaip ir kur nusikalto. Bendrybiniai aiškinimai, kad 
lietuviai šaudė žydus, žydai kankino lietuvius - tai tik “pa
saka be galo”, erzinimasis be išvadų. Užtat neatrodo, kad 
ir tie iškilmingi per pasaulį nuskambantys atsiprašymai 
šitame tiesos ieškojime, paliekant vienokius ar kitokius 
istorinius įrašus, be nusikaltėlių (dar gyvų ar jau ir miru
sių) atidengimo susiraizgiusio klausimo neišriš. Žydai ta 
linkme jau gana senokai dirba. Reikėtų ir lietuviams ką 
nors panašaus pradėti. Esame juk jau laisvi. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Sunkvežimiai ir jų padangos
Ontario gyventojus sukrėtė 

netikėtai iškilusi pavojinga 
didžiųjų sunkvežimių padan
gų problema. Jos greitkeliuo
se kartais nusimauna nuo sunk
vežimio priekabų ašies ir at
simuša į kitus automobilius. 
Tokiose eismo nelaimėse susi
laukiama sunkių sužeidimų ir 
net mirties. Vien tik šiais me
tais provincijos keliuose nuo 
sunkvežimių atsipalaidavo try
lika padangų. Sausio 31 d. nuo 
automobilin atsimušusios pa
dangos žuvo Whitby prie To
ronto gyvenusi Angela Worona, 
balandžio 3 d. - Mississaugos 
gyventojas James Tyreli, sunk
vežimio padangai sutriuški
nus viršutinę jo automobilio 
dalį.

Toks atsipalaiduojančių pa
dangų skraidymas įtaigoja 
nepakankamą didžiųjų sunk
vežimių priežiūrą bei jos kont
rolę. Šoferiai teisinasi, kad 
jie nekalti. Mat jie važinėja 
ta pačia vairuojamąja sunkve
žimio dalimi ir ją gerai pri
žiūri. Tačiau jų kasdien lau
kia kitos prisijungiamos prie
kabos su kroviniais. Nuo ašies 
nusimauna ir skraido tų prie
kabų padangos, kuriomis, at
rodo, niekas nesirūpina. Už 
jas yra atsakingi sunkvežimių 
savininkai ir valdžios inspek
toriai.

Ontario transporto ministe
ris Mike Farnan dabar sustip
rino didžiųjų komercinių sunk
vežimių kontrolę, pasamdęs 50 
papildomų inspektorių ir pra
dėjęs šių sunkvežimių sustab
dymą bei jų patikrinimą pake
lėse. Jo sumanymui specialiu 
vedamuoju pritarė dienraštis 
“The Toronto Sun”. Tačiau da
bar jį jau laiko politiniu par
tijos triuku. Mat paaiškėjo, 
kad tokį inspektorių skaičių 
iš darbo buvo atleidusi rinki
mus laimėjusio premjero Bob 
Rae Ontario NDP socialistų 
vyriausybė. Esą taip gali ir vėl 
įvykti dėl lėšų taupymo, kai 
provincijos gyventojai užmirš 
eismo nelaimes greitkeliuose.

Pasirodo, tie atleistieji ins
pektoriai buvo labai reikalin
gi, nes du trečdaliai sulaikytų 
sunkvežimių, stokojantys me
chaninės priežiūros, buvo pa
vojingi eismui. Jie su nukabin
tomis registracijos plokštėmis 
siunčiami į garažus pavojui 
pašalinti. Plokštės grąžinamos 
sumokėjus nustatytas baudas. 
Spaudoje skelbiami ilgi sąra
šai nesaugių sunkvežimių sa
vininkų ar juos turinčių tran
sporto firmų. Ontario provin
cijoje yra 12.500 valdžios pa
tvirtintų garažų, galinčių iš
duoti sunkvežimio saugumo 
pažymėjimus. Inspektoriai 
sulaikė vieną nesaugų sunkve-

Buvę sąjungininkai 1995 m. gegužės pradžioje mini 50 metų pergalės sukaktį prieš hitlerinę Vokietiją. 
Lietuviams ši sukaktis primena abi okupacijas r si tinę ir nacinę. Nuotraukose-demonstracija Vilniuje 
prie A. Mickevičiaus paminklo, kur 1994 m. buvo pasmerktas Molotovo-Ribbentropo sandėris, atnešęs 
Lietuvai vergiją Nuotr. Alf. Laučkos

Rinkimų atgarsiai kitataučių spaudoje
Savivaldybių rinkimai Vil

niaus ir Šalčininkų rajonuose 
pasibaigė Lietuvos lenkų są
jungos Rinkimų akcijos laimė
jimu. Abiejuose rajonuose 
lenkų RA turi absoliučią dau
gumą ir į jokias koalicijas jiems 
eiti nereikia. Vis dėlto LLS- 
goje savitarpio nesutikimai 
nesumažėjo. “Žycie Warsza- 
wy”rašo:

“Daug Lietuvos lenkų prie
kaištauja Rinkimų akcijai, kad 
ji sudarė sąjungą su rusų orga
nizacijomis, kuriose yra bu
vusių ’Jedinstvos* narių, ku
rie pasisakydavo prieš Lietu
vos nepriklausomybę ir 1991 m. 
sausio mėn. Vilniuje rėmė ru
sų kariuomenės antpuolį. (...) 
Į tai LLS vadai ir jų RA nekrei
pia dėmesio, bet aistringai 
puola tuos lenkus, kurie kan
didatavo lietuviškų partijų są
rašuose. Jiems yra prikišamas 
tautinių interesų išdavimas”.

Prie tokių “išdavikų” pri
klauso ir pats Vilniaus miesto 
LLS pirmininkas Stanislaw 
Korczynski, kuris kandidata
vo LDDP sąraše ir buvo išrink
tas. LLS vadovybė svarsto jo 
pašalinimo iš savo organizaci
jos galimybę. LDDP sąraše bu- 

žimį, kuriam prieš keletą die
nų buvo išduotas garažinis 
saugumo pažymėjimas. Tad 
nėra jokios abejonės, kad kai 
kurie garažai verčiasi tokių 
pažymėjimų spekuliacija. Už 
pinigą jie yra prieinami ir ne
saugių sunkvežimių savinin
kams, vengiantiems brangių 
pataisymų.

Kanados ir Ispanijos žvejų 
susikirtimas dėl jūros plekš
nių gaudymo Š. Atlanto Grand 
Banks srityje prie Niufaund- 
landijos prasidėjo kovo 9 d. 
ispanų tralerio “Estai” sulai
kymu tarptautinėje zonoje. 
Kapitonas E. Gonzalez buvo 
suimtas už kvotos nesilaiky
mą ir mažų jauniklių plekšnių 
gaudymą. Kanada, gelbėdama 
žuvies atsargas, ten teritori
niais vandenimis yra paskel
busi 200 mylių pločio zoną, 

vo ir daugiau lenkų.
“Išdavikais” dar gali būti ap

šaukti du Lietuvos seimo len
kų frakcijos nariai - Siemie- 
nowicz ir Plokszto, kurie smar
kiai rėmė Lietuvos valstiečių 
partiją. Šios partijos kandida
tas Brodawski, būdamas Vil
niaus rajono pirmininku, jau 
po Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo organizavo gaudy
nes į sovietų kariuomenę. Vals
tiečių partijoje vyrauja kitaip 
pavadintų kolchozų pirminin
kai. Ji yra LDDP satelitas ir 
buvo įsteigta 4 mėn. prieš rin
kimus greičiausiai todėl, kad 
suklaidintų rinkėjus. Anksčiau 
tai sėkmingai buvo padariusi 
Bobelio krikščionių demokra
tų sąjunga.

Lietuvos lenkų sąjungos 
penktajame suvažiavime š.m. 
kovo 18 d. šalia rinkimų buvo 
iškeltos ir kitos problemos. 
LLS pirmininko Maciejkia- 
niec’o pasiūlyta į vicepirmi
ninko vietą kaip daug lenkiš
kumui nusipelniusi ir vienbal
siai išrinkta Janušauskienė 
smarkiai sukrėtė lenkus, kai 
jie sužinojo, kad ji savo vai
kus siunčia į... lietuvišką mo
kyklą. Mažiau juos supykdė 
Maciejkianiec’o pareiškimas, 

apėmusią beveik visą Grand 
Banks sritį. Tarptautiniams 
vandenims ji paliko tik du tos 
srities iškyšulius. Viename ir 
buvo sulaikytas ispanų trale
ris “Estai”.

Savo teritorinėje zonoje Ka
nada jau yra sustabdžiusi žu
vies rinkoje populiarių men
kių gaudymą. Tokiu būdu tiki
masi atstatyti visiškai išseku
sias menkių atsargas. Dabar 
atėjo eilė ir jūrų plekšnėms 
gelbėti. Jomis ypač susidomė
jo ispanai, turintys didžiau
sią žvejybos laivyną, nesilai
kantys kvotų ir nepaisantys 
plekšnių dydžio. “Estai” tra
leryje Kanados inspektoriai 
rado tankiais tinklais pagau
tų mažų plekšnių, dar neturė
jusių neršto. Tai reiškė nepa
teisinamą plekšnių atsargų 
mažinimą. (Nukelta į 9-tą psl.) 

kad Lietuvos seimo lenkų frak
cijos narys Plokszto ir Vilniaus 
miesto LLS pirmininkas Kor
czynski yra vogę turtą ir pini
gus. Maciejkianiec turėjo LLS 
nariams ir gerų žinių: lenkų 
namų statybai Vilniuje Lenki
jos valdžia paskyrė 8 milijar
dus zlotų (“Kurier Wilienski” 
1995 m. kovo 22 d.).

“Pravda” apie rinkimus
“Pravda” š.m. kovo 30 d. lai

doje rašo: “Atrodo, kad nelie
tuviškai Lietuvos gyventojų 
daliai rinkimai davė vertingą 
patirtį. Žymi rusų dalis bal
savo už LDDP ir Lenkų rinki
mų akciją. Atominės jėgainės 
mieste Visagine, kur ligi šiol 
gyventojai boikotavo rinkimus 
į seimą ir referendumus, dau
giausia vietų laimėjo LDDP ir 
lenkų RA”.

Tas pats laikraštis š.m. kovo 
28 d. laidoje rašo: “Rinkimai 
į Lietuvos savivaldybių orga
nus baigėsi dešiniųjų partijų 
laimėjimu. Dabar daugumoje 
rajonų ir miestų V. Landsber
gio partija koalicijoje su krikš
čionimis demokratais bus pra
našesnė už LDDP, kuri valdo 
seimo ir vyriausybės plotmėje. 
Tai reiškia, kad bet koks spren
dimas viršūnėse bus vietinių 
valdžių sabotuojamas. Taip 
buvo daroma ir anksčiau, kai 
bet kokios valdžios pastangos 
stabilizuoti ekonomikos pa
dėtį buvo žemesnių valdžių 
žlugdomos”.

Priešrinkiminis triukas?
“Manchester Guardian Week

ly” š.m. balandžio 9 d. laidoje 
rašo: “Lietuviai savo preziden
tą Algirdą Brazauską laikė re
formuotu komunistu. Dabar, 
savivaldybių rinkimų išvaka
rėse, jie sužinojo, kad jis yra 
pamaldus katalikas. Iš tiesų, 
vienas dvasiškis juos painfor
mavo, kad buvęs aparačikas 
netgi komunistų valdymo metu 
buvo praktikuojantis katalikas.

Kas yra tas dvasiškis straips
nelio, “Buvę komunistai nu
sprendė, kad Dievas yra jų pu
sėje” autorė Marie Jego ne
pasakė. J.B.

Patvirtinta būsima sutartis
ELTOS žiniomis, balandžio 

12 d. Briuselyje pareigūnų ini
cialais buvo patvirtinta (pa
rafuota) sutartis dėl Lietuvos 
nepilnateisės narystės Euro
pos sąjungoje (ES). Tą pačią 
dieną tai padarė Latvija ir Es
tija. Penkiolikai kraštų atsto
vavo ES komisijos užsienio 
politikos generalinis direkto
rius Alan Mayhew. Dokumen
te, kurį tikimasi pasirašyti 
gegužės mėnesį, numatytas 
pereinamasis laikotarpis, tu
rintis baigtis 1999 metais. Taip 
pat susitarta išplėsti politi
nį Lietuvos ir Europos sąjun
gos dialogą. Ši sutartis sukurs 
palankesnes galimybes koor
dinuoti Lietuvos ekonominę, 
užsienio ir saugumo politiką 
su ES bei atvers naują Lietu
vos santykių su kaimynais 
puslapį.

Latvija pažeidė teises
Kaip skelbia “Lietuvos ry

tas” balandžio 6 d., tarptauti
nėse derybose dėl naftos pa
ieškų Baltijos jūroje Latvija 
pateikė techninius dokumen
tus, priskiriančius sau konti
nentinės seklumos dalį/ kuri 
priklauso Lietuvai. Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius ir Valstybinės 
komisijos Lietuvos sienai nu
statyti pirm. R. Šidlauskas 
tai įvertino kaip Lietuvos su
verenių teisių pažeidimą. Lie
tuvos ir Latvijos sausumos 
siena buvo nustatyta 1993 m. 
Biržų sutartimi. O jūroje sie
ną buvo nutarta nustatyti at
skira sutartimi. BNS rašo, kad 
vykstant Lietuvos ir Latvijos 
deryboms dėl Baltijos jūros 
sienos nustatymo, “Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri
jos žiniomis, jau nuo 1992 m. 
Latvijos institucijos, neinfor- 
muodamos Lietuvos vyriausy
bės, derasi su JAV bendrove 
AMOCO dėl naftos telkinių 
tyrimų eksploatavimo ginčyti
nuose rajonuose”.

Latvijos ambasadoriui Vil
niuje A. Sarkaniui buvo įteik
ta nota, kurioje pareikalau
jama nutraukti neteisėtus 
veiksmus ir pareikšta, kad jo
kie Latvijos susitarimai su 
trečiosiomis šalimis dėl Lietu
vos kontinentinės seklumos 
tyrimų ir paieškų nebus pri
pažįstami. Taipgi Lietuva at
sisako savo ankstesnių pasiū
lymų derybose su Latvija dėl 
Baltijos jūros ribų nustatymo. 
Siūloma pradėti derybas, ku
riose šalys laikytųsi visuoti
nai pripažintų tarptautinės 
teisės normų ir geros kaimy
nystės principų.

Ministeris pirmininkas 
Pietų Amerikoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius 
balandžio paskutinę savaitę 
lankysis Venezueloje pasita
rimams ir deryboms energeti
kos klausimais, praneša Lie
tuvos ambasada Caracas mies
te. Jis susitiks su Venezuelos 
prezidentu Rafael Caldera, 
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bus pasirašyti protokolai ši
luminės energijos parūpinimo 
klausimu bei investicijų ska
tinimo ir jų apsaugos sutar
tis, kultūrinio bendradarbia
vimo sutartis. Ministeris pir
mininkas su delegacija taip 
pat vyks į Kolumbiją, kurios 
sostinėje susitiks su burmist
ru Antanu Mockum, užsienio 
reikalų ministerijoje bus pa
sirašyta kultūrinio bendra
darbiavimo sutartis ir vyks 
pasitarimai ekonominiais ir 
užsienio prekybos klausimais. 
Numatyti taipgi pasitarimai 
su prancūzų firma “Bouguyes” 
jūros darbų statybos bei jų 
finansavimo klausimais.

TS reformos programa
Kaip rašo “Lietuvos aidas” 

balandžio 4 d., Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
valdybos pirm. Gediminas Vag
norius balandžio 3 d. spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
savivaldybių rinkimuose ga
vus 30% balsų, neužtikrinta 
galimybė partijai vienai su
daryti valdžią, o TS rinkimų 
programą bus galima įgyven
dinti tik 30-yje savivaldybių. 
Jo teigimu, bus sukurti smul
kaus verslo, ūkininkų rėmimo, 
darbo vietų steigimo, savival
dybių turto valdymo, investi
cijų skatinimo ir kiti skyriai. 
Savivaldybėse tarnautojų skai
čius bus mažinamas 10-20%, o 
sutaupytos lėšos bus skiria
mos kvalifikuotiems specialis
tams geriau apmokėti”. Prog
rama bus įgyvendinama trimis 
tarpsniais. Pirmajame trijų 
mėnesių laikotarpiu bus per
organizuoti savivaldybių sky
riai, pradėta kova su kyšinin
kavimu bei tarnybiniu pikt
naudžiavimu, tobulinami pri
ėmimo skyriai, tvarkomas gat
vių apšvietimas, kelių danga, 
valomos šiukšlės. Antrajame 
tarpsnyje, trunkančiame vie
nerius metus, TS numato pra
dėti įgyvendinti naujų darbo 
vietų steigimo ir smulkaus vers
lo skatinimo programas. “Sa
vivaldybės darbuotojai turės 
atsiskaityti ne tik savo rinkė
jams, bet ir Tėvynės sąjungai, 
dėl to partija įsteigs konsul
tacinį centrą, kur bus nagri
nėjami įvairūs gyventojų nu
siskundimai.” '

Apriboti Rusijos lėktuvų 
skrydžiai

Kaip skelbia BNS (balandžio 
14 d.), nuo balandžio pradžios 
Lietuva apribojo Rusijos skry
džius savo oro erdvėje ir ne
davė naujų leidimų rusų kari
nei aviacijai skristi virš Lie
tuvos. Leidimai apribojami to
dėl, kad kovo 29 d. trys rusų 
koviniai sraigtasparniai skris
dami iš Gudijos į Karaliau
čiaus sritį be leidimo, pakeitė 
kryptį ir parskrido žemai virš 
Vilniaus. Po šio įvykio buvo 
sušauktas Gynybos tarybos po
sėdis, kuriame nutarta pareng
ti naujas Lietuvos erdvės nau
dojimosi taisykles. Rusijai 
buvo įteikta protesto nota, į 

(Nukelta į 5-tą psl.)

♦
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DISKUSINĖS MINTYS

Lietuva ir jos išeivija Apaštališkoji nunciatūra Vilniuje, T. Kosciuškos gatvėje. Čia buvo ir laikinoji Popiežiaus Jono-Pauliaus II 
rezidencija viešnagės Lietuvoje metu 1993 m. Nuotr. Alf. Laučkos

RŪTA GAJAUSKAITĖ, Vilnius

Ar Lietuva turi tokių išeivių, 
kurie yra jos išsižadėję? Ne
turi, išskyrus labai retus at
vejus. Senovėje važiuodavo 
mūsų tautiečiai Amerikon, 
kad užsidirbę pinigų galėtų 
nusipirkti žemės Lietuvoje ir 
pan. Jie savo širdyje niekad 
Lietuvos neišsižadėjo.

Politiniai sūkuriai privertė 
daugelį tautiečių prieš 50 me
tų bėgti nuo akivaizdžios mir
ties. Taigi Lietuva turi dau
giausia tik priverstinius išei
vius — pabėgėlius. Ir ne bet 
kokius, o aktyviai 50 metų ko
vojusius už Lietuvos valsty
bingumo išsaugojimą.

Nespėję pabėgti buvo tre
miami, kalinami, laikomi psi
chiatrinėse ligoninėse ar ki
tokiais būdais kankinami oku
pantų ir kolaborantų. Išlikę 
Tėvynėje sovietinės propa
gandos jūroje nepaskendome, 
pasilikome ištikimi savo Tė
vynei vaikai ir, pirmai progai 
pasitaikius, atstatėme Lietu
vos valstybingumą. O už ne
priklausomybę teks dar pako
voti.

Ne vieni to pasiekėm. Jei 
lietuviai išeiviai nebūtų iš
laikę Lietuvos valstybingumo 
idėjos, jei nebūtų išsaugoję 
Lietuvos ambasadų, jei nebū
tų 50 metų dirbę pilietinio 
darbo visose pasaulio valsty
bėse, — Lietuva būtų susilau
kusi Čečėnijos likimo. Jau per 
pirmąją Gorbačiovo blokadą 
būtume sužlugdyti. Tuo tarpu 
jau po pusantrų nepriklauso
mybės paskelbimo metų tapo
me pripažinti valstybe tiek 
mažų, tiek ir didelių valsty
bių.

Tai bendra visų lietuvių per
galė — tiek Lietuvoje, tiek ir 
užsieniuose gyvenančių. Ta
čiau ši pergalė tik pirmas 
žingsnis į tikslą. Juk nei iš
eiviai gali grįžti, nei gyvenan
tys Lietuvoje turi kuo džiaug
tis. Okupantai gavo Lietuvos 
pilietybę, o ne išeiviai. Taigi 
Lietuvos valstybingumas at
statytas, o nepriklausomybė 
— dar ne. Kova už ją dar tik 
prasidėjo. Ir dabar ji vyks gry
nai politinėje plotmėje, todėl 
patį svarbiausią vaidmenį tu
rės politinė veikla, informaci
ja (Lietuvoje 90% kairiųjų ran
kose), nuomonių formavimas 
ir atitinkamas jėgų paskirsty
mas.

Lemiamą vaidmenį atliks 
šioje kovoje užsienio lietu
viai: jei sovietams pavyks juos 
nukreipti į vien ekonominės 
pagalbos Lietuvai sritį, su Lie
tuvoje esamomis politinėmis 
jėgomis bus susidorota nesun
kiai. Jei užsienio lietuviai ir 
toliau reikšis aktyvioje poli
tikoje, akivaizdžią persvarą 
laimės demokratinės Lietuvos 
jėgos.

Kad mūsų nesuskaldytų, 
turime neužmiršti kad:

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAŠ

— “geležinė uždanga” atliko 
didelį vaidmenį suskaldant 
lietuvius;

— šią tradiciją šiuo metu 
tęsia tikslingai vykdoma dez
informacija;

— abipus vandenyno gyve
nančių lietuvių susvetimėji
mą ir nesupratimą sąlygoja 
skirtinga materialinė gyve
nimo bazė, kuri suformavo 
skirtingą ir mąstymą (vienaip 
galvoja, kitaip sako, trečiaip 
daro); tai okupacijos pasekmė
— kitaip būtume neišgyvenę;

— sovietizmas dar nežlugo 
ir iš paskutiniųjų stengia
si išsilaikyti, naudodamasis 
KGB tinklu, kolaborantų dar 
nesuardytomis struktūromis ir 
išplėtota propagandos siste
ma.

1918 m. atstatant valstybės 
nepriklausomybę Lietuvoje 
buvo 500 komunistų ir saujelė 
“ochrankos” darbuotojų, daž
niausiai rusiškai kalbančių, 
todėl labai nesunkiai išskir
tų iš politinio ir visuomeni
nio gyvenimo. Tuo tarpu 1990 
m. paskelbus nepriklausomy
bę, Lietuvoje buvo apie 200,- 
000 komunistų (LDDP, LSDP, 
liberalų ir t.t), KGB išplėto
tas tinklas, infiltruotas į vi
sas besikuriančias Lietuvoje 
politines ir visuomenines or
ganizacijas, ir didžiulė rusų 
kariuomenė.

Blogiausias priešas ne tas, 
kurį matome, o tas, infiltruo
tas ir svetima vėliava prisi
dengęs mūsų tarpe ir mūsų 
vardu dirbąs juodą darbą. Ir 
nors daug jų išryškėjo 1991 m. 
rupgjūčio pučo metu, bet dar 
daugiau jų liko neišryškinti 
ir toliau kenkia. Tik iš darbų 
juos ir galime atpažinti. Patys 
blogiausi darbai — tai tie, ku
rie mus suskaldė, supriešino, 
susilpnino ir į neviltį įstūmė.

Tai pirmoje eilėje — piliety
bės suteikimas okupantams 
(700,000) ir jos negrąžinimas 
išeiviams (800,000). Politinė 
situacija rinkimų ar referen
dumų metu jau žymiai pa
krypsta sovietų naudai.

Antras juodas darbas — iš
stumtas Sąjūdis iš politinio 
gyvenimo, o ne komunistai 
(kad ir persikrikštiję). Nerei
kia nei aiškinti, kaip susilpnė
jo dešiniosios jėgos.

Trečias juodas darbas — 
tai 1990 m., laimėjus rinkimus 
Sąjūdžiui, suformuota vyriau
sybė iš KGBistų ir TSKP vadų, 
kai reikėjo kviesti talkon iš
eivius ir politkalinius. Pasek
mės akivaizdžios — žmonės 
neatgavo nuosavybės, neatsta
tytos valstybinės sienos (Ma
žoji Lietuva, Suvalkų trikam
pis, “salos” Gudijoje).

Tai tik keli KGB infiltraci
jos į dešiniųjų pusę pavyz
džiai. Reikia tik įsivaizduoti, 
kiek blogo daroma laikantis 
sovietinių instrukcijų: jei gali
— neleisk susikurti, susikūrė
— suskaldyk, nepavyko — dub-

Dešiniųjų persvarai išryškėjus
Lietuvos savivaldybių rinkimai - naujas posūkis, kurio ateitis priklausys nuo demokratinių 

pajėgų pasirodymo praktiniame gyvenime

POVILAS ŽUMBAKIS

1995 m. kovo 25 d. įvykusiuo
se savivaldybių rinkimuose, 
pagal galutinius duomenis, 
dešiniosios — demokratinės 
partijos gavo 53,2% balsų, 
LDDP, valstiečių ir lenkų par
tijos—31,6%, kiti 15,3%.

Išrinktieji demokratinių 
partijų kandidatai ir partijų 
vadai turi svarbų tikslą, mil
žinišką atsakomybę tautai ir 
savo rėmėjams. Jeigu kovo 
mėnesio rinkimuose piliečiai 
išreiškė pasitikėjimą demo
kratais, tai nereiškia, kad 
šis pasitikėjimas yra visiems 
laikams.

Demokratija skiriasi nuo 
karališko ar diktatūrinio val
dymo tuo, kad suverenitetas 
yra tautos rankose. Suvere
nitetas išplaukia iš piliečių 
balsavimo — rinkimų rezulta
tų. O tie balsavimų rezultatai 
demokratijoje visada yra lai
kini: iki sekančių rinkimų!

Kai kas aiškina, kad balsavo 
tik pusė turinčių teisę bal
suoti. Tuo jie stengiasi nuver
tinti demokratiškai išreikštą 
tautos valią. Bet reikia atsi
minti, jog toks skaičius rinkė
jų, tokia proporcija yra labai 
didelė savivaldybių rinkimuo
se. Tai yra daug palyginus pvz. 
su Amerikos savivaldybių rin
kimais, kur maždaug dalyvau
ja tik 25-35% turinčių teisę 
balsuoti piliečių (JAV turi tei
sę balsuoti visi virš 18 metų 
amžiaus piliečiai, bet prieš 
balsuojant privalo įsiregis
truoti), arba tik 35-50% įsire
gistravusių balsuotojų.

Iš dalies demokratinių par
tijų kandidatai susilaukė pi
liečių paramos ne dėl to, kad 
juos remia, bet dėl to, kad tau
ta jau aiškiai mato — LDDP 
nemoka valdyti krašto, alina 
jį savo naudai! Krašto turtui 
ir iždui menkėjant, kai kurių

liuok. Nepavyko, kelk tuščius 
ginčus, kad nebūtų teigiamų 
sprendimų, kad nusivylę žmo
nės nebedirbtų.

Štai prieš tokią gerai valdo
mą, nematomą KGB armiją da
bar tenka kovoti Lietuvoje. 
Pagrindinis prieš juos gink
las — demokratiniai metodai. 
Mes jų nežinome ir nemokame 
jų panaudoti. Todėl šiandien 
kaip niekad reikalingas išei
vių per 50 metų politinis įdir
bis ir pagalba. Antai ALTa pa
skelbė rezoliuciją dėl Kara
liaučiaus, o mes savo pareiš
kimu prisidėjome. Ir štai re
zultatas — rusai patyliukais 
išveda armiją. Bijo taikos kon
ferencijos. Tuo tarpu mūsų 
vienų rezoliucijos buvo pra
leistos negirdomis.

Reikia lietuvių išeivių 50 
metų politinės kovos patirtį 
ir demokratinių priemonių 
arsenalą perteikti mums, tik 
dabar į politinę kovą stojan
tiems. Reikalingi kuo glaudes
ni ryšiai tarp Lietuvos deši
niųjų politinių organizacijų 
ir išeivių. Dabar svarbiausia 
- abipus vandenynų gyvenan
čių lietuvių pastangos atstatyti 
demokratiją Lietuvoje, kad 
neįsitvirtintų persikrikštiję 
komunistai ir neprapuldytų 
Lietuvos. Šį kartą — jau am
žiams.

(Tai mano atoliepis į straips
nį “TŽ”: “Kur link pasukti išei- 
vijai?”).

partiečių užsienio sąskaitos 
proporcingai didėja!

Demokratai privalo — to rei
kalauja tauta ir istorija — 
nuo pat pirmos dienos: a. veik
ti krašto gerovei, o ne savo 
naudai; b. aiškiai pakartoti 
savo rinkiminio vajaus paža
dus vykdyti savo pareigas są
žiningai, rimtai, su pasiryži
mu atstatyti demokratinę san
tvarką ir ekonominę gerovę 
krašte.

Kiekvienoje savivaldybėje 
yra įvairiausių problemų. Tai 
suprantama. Bet daugiau yra 
bendrų problemų, slegiančių 
gyventojus, ypač tuos, kurie 
turi mažiausiai galios atsi
spirti. Pavyzdžiui: a. visur 
vyrauja biurokratinis teroras: 
kyšiai, tinginystė, apsileidi
mas, savivaliavimas, savųjų 
aprūpinimas ir visų kitų 
skriaudimas; b. kriminalinio 
elemento glostymas ir patai
kavimas jam, nepaisant milži
niškos skriaudos, kurią daro 
gatves ir salonus valdantis 
elementas; ėt'ftniestų ir gam
tos apleidimės —*• tvarkos, šva
ros stoka; d. biudžetinė ne
tvarka ir t.t.

Demokratai gali vieningai 
spręsti tas bendras proble
mas, nes jos liečia visą kraštą, 
ne tik vieną kurį miestą ar sa
vivaldybę.

Demokratinių partijų vadai 
neprivalo, bet gali padėti lai
mėjusiems kandidatams vie
ningai ir organizuotai veik
ti. Partijų vadai galėtų su
kviesti visus laimėjusius jų 
partijų kandidatus į suvažia
vimą, kurio tikslas būtų: 1. 
paskelbti aiškius principus, 
kuriais vadovausis demokra
tinių partijų kandidatai val
džioje; 2. įsipareigoti viešai 
tų principų laikytis; 3. suda
ryti vieningą darbuotojų tel
kinį sąžiningai atliekantį darbą.

4. Įsteigti centrą, kurio pa
grindinis tikslas būtų: a. su
rinkti informaciją iš savival
dybių, išklausyti demokrati
nių partijų veikėjų skundus ir 
klausimus; b. pateikti tą in
formaciją visiems išrinktųjų 
demokratinių partijų na
riams; c. sutelkti gabiausius 
Lietuvos mokslininkus, politi
kus, žinovus į tą centrą gautos 
informacijos ir konkrečių pro
blemų analizei, studijoms ir 
pasiūlymams, kuriais savival
dybių demokratai galėtų pasi
naudoti; d. papildyti informa
cija užsienio patarėjų (svar
bu, kad ne užsieniečiai, ne 
svetimųjų valdžių ar organi

Vasario 16 diplomatinis priėmimas Venczueloje. Iš kairės pirmoji ambasados sekretorė HILDA GRIŠKEVIČIENĖ,
vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, ir JAV ambasadorius JEFFEREY DAWIDOV

zacijų atstovai kontroliuotų 
šį centrą ir jo darbą; tai turi 
būti Lietuvos, ne koks JT ar 
kokios agentūros centras, ku
ris, jei nepasisektų, liktų kaip 
pamoka kitiems, o patarėjai 
tęstų savo darbą kitur!).

5. Sutarti, kaip dažnai savi
valdybių tarybų nariai rinksis 
tęsti šio darbo ir palyginti sa
vo veiklos rezultatų, pasida
linti patirtimi, pasimokyti 
vienas iš kito ir, gal svarbiau
sia, paraginti vienas kitą tesė
ti pažadus tautai.

6. Praplėsti savo struktūrą, 
pakviečiant iš kitų savivaldy
bių žmones, palaikančius de
mokratinių partijų veiklos 
principus ne tik žodžiais, bet 
ir veiksmais.

Jeigu demokratai išlaikys 
savo pažadus ir darbuosis tau
tos gerovei, o ne savo naudai, 
tauta aiškiai matys skirtumą 
tarp tų savivaldybių ir mies
tų, kur valdo buvusieji su sa
vo pataikūnais, ir tų, kuriuose 
vyrauja demokratai! Bet sėk- 
me lydės tik tuomet, jeigu de
mokratai sugebės išnaudoti 
šią istorinę progą!

Mes Vakaruose ir daugelis 
Lietuvoje dažnai nuvertina
me savo tautiečius gan negai
lestingai. Jie visi esą “homo 
sovieticus”, o mes — demokra-
tai. Taip nėra. Lietuva nebū
tų atgavusi nepriklausomybės 
su “homo sovietikais”, taip, 
kaip Lietuva nebūtų atgavusi 
nepriklausomybės vien tik 
išeivijos veiksnių pastango
mis.

Lietuva yra gyva. Po sunkios 
ligos niekas negali atsigauti 
per keletą metų. Matydami, 
kaip sunkiai pamažu pradeda 
dygti demokratinių jėgų dai
gai, mes Vakaruose privalome 
juos remti ir labai tuo džiaug
tis. Jeigu mus prašo, turime 
padėti, bet tik jeigu prašo! 
Norintys padėti daugiau turi 
vykti į Lietuvą ir tapti pilna
teisiais jos piliečiais, gy
ventojais, kuriems padarytos 
patarėjų klaidos bus skau
džiai jaučiamos.

Jeigu demokratai šį projek
tą įgyvendins, rinkėjai ir visa 
tauta pajus, kad po kovo rinki
mų į savivaldybes plūstelėjo 
nauja jėga ir kad po 50-čio dik
tatūrų bei partiečių kontrolės 
į Lietuvą pradeda ateiti demo
kratijos pavasaris.

AfA 
VLADUI MICEIKAI

mirus, 

jo žmoną MARYTĘ, sūnų GINTAUTĄ, dukrą DAIVĄ
su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Augutė ir Vytautas Dubickai

AfA 
BOLESLOVUI PAKALNIŠKIUI

mirus, 

žmoną REGINĄ, dukras-ANITĄ, IRENĄ, jų šeimas
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono pensininkų klubo valdyba

AfA 
BOLIUI PAKALNIŠKIUI

mirus,
jo žmonai REGINAI, dukrai ANITAI, seseriai REGINAI 
su šeima, visiems artimiesiems ir draugams reiškiame 
gilią užuojautą -

Petras, Angelė Česnuliai ir šeima

AfA 
BOLESLOVUI PAKALNIŠKIUI

mirus, 

nuoširdžią užuojautą dukroms ANITAI ir IRENAI su
šeimomis reiškia-

Tautinių šokių ansamblis “Gyvataras"

AfA 
JADVYGAI SAUNORIENEI 

mirus,

sūnui ALGIUI ir jo šeimai reiškiu nuoširdžią 
užuojautą-

Palmyra Kučinskaitė

MYLIMAI ŽMONAI

a.a. DIANAI

mirus, VYTĄ RUZGĄ užjaučia mokslo draugai -

Liuda Sendžikienė Alfredas Bražys

Alfa Tutlienė

PADĖKA
AfA

ZENONUI GASIŪNUI
staiga mirus, nuoširdžiai dėkoju kun. Juv. Liaubai, OFM, 
už maldas laidotuvių namuose, atnašautas Mišias ir 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą Anapilyje.

Dėkoju už gėles, užprašytas Mišias, pareikštas 
užuojautas spaudoje ir asmeniškai. Ačiū visiems 
pažįstamiems ir draugams už dalyvavimą laidotuvėse.

Labai ačiū šeimininkėms už skanius pietus ir 
pyragus. Jūsų parodytas nuoširdumas palengvina 
mūsų skausmo ir liūdesio valandas.

Nuliūdę - dukros ir sūnūs

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

• šv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kuri galime ma-
tyti amžinybę (T. Dwight).

f



Kraštotyrininkų veikla Lietuvoje
1995 m. kovo 16-17 d.d. Vil

niuje įvyko IX Lietuvos krašto
tyros draugijos suvažiavimas. 
Iš kiekvieno rajono atvyko 
po 10 atstovų nuo 5000 drau
gijos narių, o taip pat nuo 3000 
jaunųjų kraštotyrininkų mo
kyklose.

Kraštotyros judėjimas, gi
męs nepriklausomoje ikikari
nėje Lietuvoje, žymaus muzie
jininko, vėliau Sibiro trem
tinio P. Bugailiškio iniciaty
va, visą laiką buvo gyvas. So
vietų okupantai jį slopino, 
gniaužė ir persekiojo, bet ne
buvo ta šventa istorijos ir Tė
vynės meilės kupina liepsne
lė užpūsta. Per pastaruosius 
penkerius metus kraštotyri
ninkai parašė 1.292 tyrinėjimo 
darbus, atidarė miestuose ir 
kaimuose 27 vietinius muzie
jus ir surengė memorialines 
parodas. Labai aktyviai buvo 
renkama medžiaga apie išny
kusius Lietuvos kaimus - jau 
surašytos net 580 tokių vieto
vių istorijos.

Žemė Lietuvos ir užsienio piliečiams
Nuo 1990 m. Lietuvoje atku

riama privati žemės nuosavy
bė. Gyvenantiems kaimo vieto
vėje ir turintiems savo gyve
namuosius namus, 3 ha žemės 
tų gyventojų nuosavybėn bu
vo perduota nemokamai. Buvo 
sugrąžinta žemė buvusiųjų 
žemės savininkų iki 1940 m. 
paveldėtojams.

Likusioji žemė buvo perduo
ta miestų ir rajonų savivaldy
bėms. Tokios (valstybės nuosa
vybėje esančios) žemės 1993 
m. gale buvo 43% kaimuose ir 
86% miestuose. Ta žemė par
duodama Lietuvos piliečiams 
arba nuomojama varžytinių 
tvarka visiems, pareiškusiems 
norą dalyvauti varžytinėse 
(ir Lietuvos ir užsienio šalių 
gyventojams).

Lietuvos respublikos konsti
tucijoje yra nustatyta, kad že
mė nuosavybės teisėmis gali 
priklausyti tik Lietuvos pilie
čiams ir Lietuvos respublikai

XIV šimtmečio Trakų pilies gynybinis bokštas

Laikas nenumaldomai skaičiuo
ja metus. Tolsta kraupūs 1939- 
1941-ieji, hitlerinė okupacija, 
karo ir pokario metai. Tų metų 
kruvinos, permainingos grumty
nės į savo verpetą buvo įsukusios 
ir Lietuvos vyrus: jie pergyveno 
raudonąją ir rudąją tautžudystę. 
Prieš savo valią jiems teko kovo
ti ir vienoje, ir kitoje barikadų 
pusėje, tikintis, kad tai atneš Tė
vynei laisvę bei nepriklausomybę. 
Tų įvykių dalyviai - tautos isto
rijos liudininkai. Todėl labai svar
bu, kad tai, ką pergyveno, užra
šyti, palikti ateinančioms kartoms.

Leidykla “Kardas” intensyviai 
renka tokius atsiminimus ir ruo
šiasi išleisti knygas.

1. 1940-1941 m. Lietuvos kariuo
menės likvidavimas, karininkų ir 
kareivių naikinimas.

2. 1941 m. birželio 22-25 d. su
kilimas II dalis (I dalis išleista 
1994 m.).

3. Lietuviškųjų savisaugos bata
lionų kovos rytų fronte.

4. 16 lietuviškoji divizija, jos 
tragiški kovos keliai, kuriuos slė
pė komisarai ir NKVD.

5. Vietinė Lietuvos rinktinė ir 
Tėvynės apsaugos pulko kovos 
prie Barstyčių ir Sedos.

6. Lietuvių dalyvavimas sąjungi
ninkų kariuomenės mūšiuose va-

Atgaivintas prieš karą P. Bu
gailiškio leistas kraštotyros 
almanachas “Gimtasis kraštas” 
(dabar jis vadinasi “Mūsų kraš
tas”), kurio per paskutinius 
dvejus metus išėjo 5 knygos.

Panevėžiečiai kraštotyrinin
kai paminklais, kryžiais ar at
minimo lentomis įamžino 1863 
m. sukilimo vado E. Liutkevi
čiaus vardą Žaliojoje girioje, 
karo aviatoriaus, Lietuvos gen. 
štabo pulkininko J. Rapšio at
minimą Graščių kaime, krašto 
apsaugos ministerio M. Vely- 
kio - jo gimtiniame Linonių 
kaime.

Lazdijų mokytoja kraštotyri
ninkė Salomėja Goberienė už
rašė 56-ių sovietų politkali
nių ir tremtinių atsiminimus. 
Panašaus pobūdžio kraštotyri
niai darbai atliekami kiekvie
name rajone, vasaros metu or
ganizuojamos tyrinėjimo ir 
medžiagos rinkimo ekspedici
jos. Draugijos įstaiga yra Vil
niuje, Trakų gt. 2 nr.

Henrikas Paulauskas

(valstybei). 1994 m. pradėta 
plati diskusija dėl šio konsti
tucijos straipsnio panaikini
mo, t.y. leisti žemę pirkti vi
siems, turintiems verslo inte
resus Lietuvoje. Tokia Lietu
vos respublikos konstitucijos ■ 
straipsnio pataisa yra įteikta 
LR seimui. Tikimasi, kad ta pa
taisa bus priimta ne vėliau 
kaip 1996 m. Tokiu būdu nuo- 
mojantieji žemę įmonių, san
dėlių, viešbučių ir namų sta
tybai užsieniečiai gali daug 
išlošti, nes, pagal valstybinės 
žemės nuomos įstatymą, nuo- 
mojantiems žemę suteikiama 
teisė įsigyti tą žemę ne varžy
tinių būdu.

Žemės nuosavybė neturėtų 
būti kliūtimi užsienio dalinin
kams steigti bendras ar tik už
sienio piliečiams ar kitiems 
ūkio subjektams priklausan
čias įmones.

Prof. K. Antanavičius, 
LR seimo ekonomikos 

komiteto narys

karų fronte.
7. Antibolševikinė ir antinaci- 

nė rezistencija.
Kas bijo pasirašyti tikra pavar

de, gali atsiminimus pasirašyti 
slapyvardžiu, leidyklai pateik
dami tikrą pavardę. Ji bus laiko
ma paslaptyje.

Atsiminimus, nuotraukas siųsti 
adresu: Leidykla “Kardas”, Box 
1847, 2043 Vilnius, Lithuania.

Leidyklos “Kardas” taryba

Jachtos “Laisvė”, apiplaukusios aplink žemės rutulį, įgulos nariai Argentinoje. Iš de
šinės: jachtos kpt. L Miniotas, G. Žukauskas, T. Miniotas, V. Gobunovas, R. Gontautas ir 
svečias-lankytojas A. Mičiūdas, Lietuvos inf. biuro vedėjas Nuotr. R. Narkevičiaus

Dvasinės pagalbos jaunimui centro patalpų pašventinimo iškilmė Klaipėdoje. Iš kairės: Telšių vyskupas A. VAIČIUS, 
Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kun. A. BANIULIS, SJ, projekto sumanytojas kanadietis kun. 
E. PUTRIMAS, Taikos Karalienės parapijos klebonas mons. J. GEDVILĄ

Lietuvos vyriausybė partiniu keliu
Lietuvos vyskupų konferencijos pareiškimas dėl religinių bendrijų teisės į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija per masines informa
cijos priemones sužinojo, kad 
1995 m. kovo 21 Seimas pri
ėmė dar vieną Religinių bend
rijų teisės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo tvarkos 
įstatymą.

Primename, kad 1994 m. lapk
ričio 18 d. Lietuvos Respubli
kos Ministro Pirmininko ir 
Apaštalinio Nuncijaus susita
rimu buvo įkurtos dvišalės dar
bo grupės, kurioms pavesta su
daryti sutarties dėl Katalikų 
Bažnyčios nuosavybės grąžini
mo tvarkos projektą.

LVK dar kartą reiškia savo 
apgailestavimą, jog Seimas, 
kurio daugumą sudaro partija, 
suformavusi Vyriausybę ir jai 
vadovauja, vienašališkai pri
ima jau trečią įstatymą tuo me
tu, kai tas pačias problemas, 
kuriose susipynę ne tik juridi
nio, bet ir moralinio pobūdžio 
klausimai, stengiamasi spręsti 
derybų keliu. Tai rodo nepa
garbą besitariančioms šalims.

Tokiu būdu pažeidžiama Res
titucijos akto raidė ir dvasia, 
nęs jame nustatyta, kad Baž
nyčia ir Valstybė Lietuvoje 
bendradarbiaus pariteto prin
cipu, o Lietuvos Respublika 
kompensuos Bažnyčiai pada-

Lietuvos seimo opozicijos vado Vytauto Landsbergio pareiškimas

Lietuvoje turėjom rinkimus 
su jau žinomais rezultatais. 
Yra jie geri, galėjo būti dar 
geresni, betgi dabar mėginsiu 
paliesti kitką.

Nustebino žinios iš užjūrių, 
kad užsienio lietuviai praktiš
kai negalėjo balsuoti, nebent 
jei būtų važiavę tūkstančius 
mylių į ambasadą Vašingtone. 
Paaiškinimai, kuriuos paste
bėjome, neva ambasada neturi 
net jau anksčiau balsavusių 
žmonių sąrašų, todėl negali 
jiems priminti ir pakviesti 
bei organizuoti balsavimo per 
konsulatus ir bendruomenes,- 
tokie paaiškinimai būtų nela
ba rimti. Matyti veikiau kit
kas - dabartinė Lietuvos val
džia nenori, kad jos piliečiai 
užsienyje balsuotų.

Negana to, nesiliauja pagrįs
ti nusiskundimai, kad Vidaus 
reikalų ministerijos pareigū
nai itin biurokratiškai vilki
na net aiškiausias paraiškas 
gauti ir pasiimti naująjį Lie
tuvos pasą. Matyt, ne tik poli
cijos ar kitų įstaigų pareigū
nai, bet ir aukštesnė vykdomoji 
valdžia, kuri to nesutvarko, 
nenori, kad piliečių būtų dau
giau, - iš čia tiek biurokrati
nių kliūčių ir vilkinimų įstai
gose, atrandant galybes prie
kabių, kad tik neduotų Lietu- 

rytus nuostolius pagal abipu
siai priimtinus susitarimus.

Galima abejoti, ar tokio svar
baus įstatymo, už kurį teigia
mai pasisakė tiktai 46 Seimo 
nariai, priėmimas tikrai iš
reiškia daugumos piliečių, 
kuriems Seimo nariai turėtų 
atstovauti, valią.

Naujojo įstatymo 4 straips
nis teisingai nustato, kad išlikęs 
nekilnojamasis turtas religi
nei bendrijai jos pageidavimu 
grąžinamas natūra. Tačiau ši 
teisinga nuostata eliminuoja
ma išimtimis, numatytomis 
tame pačiame straipsnyje.

LVK negali sutikti, kad to
kiu būdu įteisinta neteisėta 
religinių bendrijų turto pri
vatizacija, įvykdyta valstybi
nių ūkinių-komercinių subjek
tų (juridinių ar privačių 
asmenų), už kurių slepiasi 
finansinių ar kitokių grupuo
čių interesai. Nerimą kelia 
šių grupuočių įtaka Vyriau
sybei ir Seimui, kurie, nesi
skaitydami su Bažnyčios ir ki
tų religinių bendrijų prašy
mais grąžintį turtą, pakarto
tinai bandę gąlutinai užšaldy
ti nuosavybės grąžinimo reli
ginėms bendrijoms procesą, 
sustabdydami 1990 m. vasario 
14 d. įstatymą ir siekdami įtei- 

vos paso. Gal tokiems, kaip vie
no seimo nario balandžio 8- 
osios rinkimams Kaišiadoryse 
daug ko ir nenulemtų, nepa
kreiptų rezultato pageidau
tini keli šimtai papildomų bal
sų - išeivių iš Kaišiadorių, 
Rumšiškių, Žaslių, Kruonio ir 
jų apylinkių; bet kodėl tie žmo
nės apskritai negalėtų balsuo
ti? O gal ateinančiuose seimo 
rinkimuose jie balsuotų visur 
Lietuvoje, gal ką nors ir nu
lemtų? Juk 1992 m. seimo rinki
mų apygardose kai kur net ke
liasdešimt, juolab keli šimtai 
balsų būtų šį tą nulėmę, tik
riausiai ir LDDP nebūtų gavu
si vienvaldystės, vienos parti
jos daugumos. O tai vėlgi būtų 
apsaugoję daug ką Lietuvoje. 
Pagalvokim, juk užsieniuose 
gyvena ne šimtai, o bent jau 
dešimtys tūkstančių galimų 
balsuotojų! Ir tie, nusivylę 
anų seimo rinkimų rezultatais, 
susikrimtę ir Lietuvai karčiai 
iškalbėję, kam seną valdžią 
išsirinko, ko gera, patys dabar 
tikrai norėtų ir pilietinę pa
reigą atlikti, ir prisidėti, kad 
Lietuvoje būtų geresnė val
džia, žinoma, prieš tai atkak
liai išsireikalavę ir tų, kad 
ir lėtai judančių, pasų.

Čia nebe taip svarbu aiškin
tis, kodėl atgimusi besiginanti 
Lietuva bijojo dvigubos pilie
tybės principo ir tik palaips
niui darė šio pobūdžio lengva
tas tautiečiams — ne Lietuvos, 
o kitų, ir ne vien Vakarų, vals
tybių gyventojams ir pilie
čiams lietuviams. Daug apie tai 
prikalbėta, prikaltinta ir pri- 
siaiškinta, betgi dabar tikrai 
svarbiau galvoti apie papras
tą pilietinę pagalbą Tėvynei - 
ne doleriais, o balsais. Buvo 
ir tebėra trukdymų, kad tų va
karietiškų demokratinio nusi
teikimo balsų kuo mažiau atei
tų į rinkimų komisijas Lietuvo
je. Buvo, bet nejau ir toliau 
taip bus? Turi įvykti pasikei
timas. Kai jis įvyks, greičiau 
rasis ir kitų pasikeitimų į gera. 

Vyt. Landsbergis

sinti “de facto” esamą padėtį, 
t.y. anksčiau nacionalizuoto, o 
šiandien privatizuoto ar priva
tizuojamo turto pasisavinimą.

Nerimą kelia ir besitęsianti 
antireliginė kampanija spau
doje, pavienių seimo narių 
tendencingi pasisakymai, iš
kreiptai interpretuojantys 
Bažnyčios interesus ir jos sie
kius. Taip norima ją sukomp
romituoti visuomenės akyse.

Bažnyčia gerai supranta sun
kią dabartinę žmonių būklę ir 
stengiasi jiems padėti. Siek
dama turtinių teisių atstaty
mo, Bažnyčia nepretenduoja į 
viso nekilnojamojo turto grą
žinimą natūra ir nesikėsina gy
ventojus išmesti iš būtų. Ji 
ieško ne privilegijų ar malo
nės, bet teisingumo ir siekia 
susigrąžinti tą nuosavybę, ku
ri reikalinga sielovadai, apaš
talavimo, auklėjimo ir karita- 
tyvinei veiklai.

LVK pakartotinai reiškia 
norą eiti dialogo keliu ir siū
lo nežlugdyti pradėtų derybų.

Lietuvos Vyskupų 
Konferencija

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

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

Raimundas Pacevičius

Tarpininka vimo 
mokestis (komisas) 

nuo 4.5%

Naujausias ir greičiausias nuvykimas į

n per VILNIŲ 1995 metais.
PEDERSEN world tours pirmą sykį drauge su CANADA 
3000 ir LIETUVOS oro linijomis jums siūlo greitą 
ir patogų susisiekimą su Vilniumi.

Išskrenda iš Toronto gegužės 19 d. ir grįžta gegužės 27 d. kaina $699.00, 
arba

išskrenda iš Toronto gegužės 19 d. ir 
grįžta birželio 3, 17 d.d., liepos 15 d. ar rugsėjo 16 d.

kaina $799.00
* Visi skrydžiai per Kopenhagą *

* Yra apribojančių sąlygų *

Pilną informaciją teikia ir bilietus užsako 
jūsų kelionių agentūra.

wIeDERSEN world tours

17 metų aptarnauja Kanados keliautojus

UNITY TRAVEL 
905-882-5475 

1-800-718-6589

ONE STOP TRAVEL 
905-547-9600 

1-800-561-3802

Tėviškės žiburiai • 1995. IV. 25 - Nr. 17 (2356) • psl. 3

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Lietuviai Panamerikos sporto žaidynėse
Kovo 26 d. pasibaigė Argen

tinoje įvykusios Panamerikos 
sporto žaidynės, kuriose daly
vavo visų Šiaurės, Vidurio ir 
Pietų Amerikos žymiausi 
sportininkai. Atidarymo kal
bą pasakė Argentinos prezi
dentas Carlos Menem’as. Žai
dynių rezultatai: JAV spor
tininkai laimėjo 169 aukso me
dalius, Kuba — 112, Kanada — 
48, Argentina — 40, Meksika — 
23, Brazilija — 18, Venezuela 
— 9, Kolumbija — 5, Čilė — 2 
ir 1.1.

Žaidynės įvyko Mar del Pla- 
tos gražiame pajūrio mieste 
Buenos Aires provincijoje. 
Argentinos svorio kilnojimo 
sporto komandoje pasižymėjo 
lietuvis A. Majauskas, lai
mėjęs du bronzos medalius.

Iš užsienio atvyko visa eilė 
garbės svečių. Jų tarpe spe
cialiai pakviestas atvažiavo 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto pirmininkas Artūras 
Poviliūnas su žmona Laima. 
Juos pakvietė Argentinos 
olimpinio komiteto pirminin
kas pulkininkas Antonio Rod- 
riguez, vedęs lietuvę. A.L. 
Poviliūnai buvo vieninteliai 
garbės svečiai iš Europos, ofi
cialiai priimti, rūpestingai 
globojami, vaišinami. Aplan
kė Buenos Aires miesto įdo
mesnes vietas, Aušros Vartų

Svečių iš Lietuvos priėmimas Lietuvių informacijos biure Argentinoje. Iš deši
nės: A. Jablonskytė, Argentinos Lietuvių centro pirm. Julius Mičiūdas, L.C. 
sekretorė Sofija Bagdonavičienė, Laima ir Artūras Poviliūnai, E. Ožinskienė, 
Artūras Mičiūdas, Lilė Mičiūdienė, Stasys Metrikis Ntr. R. Narkevičiaus 

Dviguba nepriklausomybės šventė
1995 m. kovo 19 d. Argentinos 

lietuviai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 77 
metų sukaktį, jungdami ir dabar
tinės nepriklausomybės penkme
čio šventę. Iškilmės vyko Aušros 
Vartų lietuvių parapijoje Avel- 
lanedos mieste. Padėkos Mišias 
atnašavo klebonas kun. Aug. Steig
vilas, giedojo šv. Cecilijos choras. 
Užbaigai choras kartu su visais 
pamaldų dalyviais sugiedojo Lie
tuvos himną. Oficialioji ir meninė 

< programa įvyko parapijos salėje. 
Įneštos Argentinos ir Lietuvos 
vėliavos, sugiedoti himnai. Pro
gramai vadovavo Silvija Ruplė- 
naitė ir Paula Vogei. Minėjimą

UNITY TRAVEL 
416-538-6570 

1-800-718-6589

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
pirmininkas ARTŪRAS POVILIŪNAS 
Argentinoje su Lietuvių informacijos 
biuro vedėju ARTŪRU MIČIŪDU

Nuotr. R. Narkevičiaus

lietuvių parapiją, Susivieni
jimo ir Lietuvių centro patal
pas ir Lietuvių informacijos 
biurą Argentinoje. Visur juos 
lydėjo V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių atstovas Ar
gentinoje Stasys Metrikis ir 
INFOBIURO vedėjas Artūras 
Mičiūdas. Išvykdamas A. Po
viliūnas tarė padėkos žodį, 
skirtą Argentinai ir šio kraš
to lietuviams. Į žurnalistų 
klausimus atsakė: “Lietuvoje 
yra problemų, kaip ir kituo
se kraštuose, bet Lietuva šuo
liais žengia į priekį”.

A. Margenis

atidarė Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos tarybos pirm. 
Jurgis Brazaitis. Buvo gautas svei
kinimo laiškas iš Lietuvos amba
sadoriaus Venezueloje dr. Vy
tauto Dambravos.

Apie Lietuvos nepriklausomy
bės reikšmę ir jos atgavimo rai
dą išsamų pranešimą padarė Lie
tuvos garbės konsulas Argenti
noje, inž. Algimantas Rastauskas. 
Meninė dalis prasidėjo Aušros 
Vartų parapijos solistės Anetos 
Magneschi dainų rečitaliu ir gies
me “Avė Maria”. Emilija Ožins- 
kienė padeklamavo tris Maironio 
eilėraščius. Lietuvių centro mo
terų choras, vadovaujamas Hugo 
Castro, padainavo tris liaudies 
dainas - “Per klausučių ulytėlę”, 
“Išaušo dienelė” ir “Ko liūdi, 
berželi”, kurioms publika prita
rė plojimu. Užbaigiant meninę 
dalį, scenoje pasirodė Lietuvių 
susivienijimo jaunučių ansamb
lis, kuris atliko kelis lietuviškus 
tautinius šokius, palydėtus nuo
širdžiais plojimais. Programa 
baigta Nely Zavickaitės de Mahne 
pagerbimu. Jai buvo įteikta Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
švietimo komisijos 500 dol. pre
mija. Įteikė Argentinos švietimo 
komisijos pirm. Irena Rastaus- 
kienė, pridėdama gėlių puokšte.

Padėkos žodį tarė ALOS tary
bos sekretorius ir parapijos kle
bonas kun. Aug. Steigvilas. Jis 
dėkojo kalbėtojams, meninės pro
gramos atlikėjams ir salės puo
šėjams, nuotraukų bei parodos 
paruošėjams Luis Lemberiui ir 
Vladei Survilienei bei kt. Užsi
baigus meninei programai, atli
kėjai ir svečiai vaišinosi salės 
valgykloje. Dalyvių tarpe buvo 
lietuvių iš Gargždų laivo ir lietu
vaitė panelė Lešinskaitė iš Biržų. 
Taip pat į šventę atvyko iš Berisso 
miesto “Mindaugo” draugijos na
rių. Svečiai turėjo progos pama
tyti gražių nuotraukų parodą, 
kurią suorganizavo Luis Lembe- 
ris. Nuotraukos apima Lietuvos 
laisvinimo laikotarpį iki nepri
klausomybės atstatymo. K.A.S.

■ ....
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).
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® LAISVOJE TEVfflEJE
MUZIEJUS ZARASUOSE

Po remonto pertvarkytas Za
rasų krašto muziejus savo rūdi
niais dabar lankytojus supažin
dina su zarasiškių gyvenimu 
nuo XIX š. vidurio iki 1941 m. 
Direktorės L Pošienės prane
šimu, šiuo metu jau telkiama 
su Lietuvos atgimimu susieta 
medžiaga. Tuščioje muziejaus 
salėje bus įrengta Zarasų kraš
to ūkininko trobos paroda su 
jon įjungtais buities ir darbo 
įrankiais.

PIRMOJI GENOCIDO BYLA
“Lietuvos rytas” 1994 m. rug

sėjo 6 d. laidoje paskelbė ilgoką 
Arvydo Lekavičiaus pranešimą 
“Pirmoji genocido byla šalies 
teisme”. Jame buvo rašyta, kad 
Lietuvos aukščiausiasis teis
mas pradeda teisti keturis taut- 
žudyste apkaltintus stribus — 
K. Kurakiną, P. Bartaševičių, 
brolius Joną ir Juozą Šakalius, 
sovietinamoje pokario Lietu
voje vadintus “liaudies gynė
jais”. A. Lekavičius savo pra
nešime pasakoja: “Teisiamieji 
kaltinami, kad 1945 m. gegužės 
17 d. Zarasų rajone, Antazavės 
valsčiuje, Salinių kaime išžu
dė Gaidžių šeimą. Kaip teigia
ma kaltinamojoje išvadoje, tą 
dieną grupė ‘liaudies gynėjų’, 
ieškodami nuo sovietinės armi
jos besislapstančio L. Gaidžio, 
apsupę padegė pastarojo namą. 
Kai gaisras įsiliepsnojo ir pro 
langus iš namo pradėjo šokinėti 
viduje buvusios moterys, ‘liau
dies gynėjai’ į jas ėmė šaudyti. 
Taip nuo kulkų žuvo penkiasde
šimt šešerių metų Karolina Gai
dienė, dvidešimt trejų metų tuoj 
turėjusi gimdyti Veronika Gai
dienė ir vos pusės metų Albina 
Gaidytė. Nuo dūmų užtroško ir 
mirė degančio namo rūsyje bu
vęs Leopoldas Gaidys. Kaltina
mojoje išvadoje teigiama, kad į 
Gaidžių šeimą šaudė šeši ‘liau
dies gynėjai’, tarp kurių buvo 
ir teisiamasis K. Kurakinas. Ki
ti trys teisiamieji tuo metu ap
supę saugojo šios akcijos vietą. 
Po žudynių teisiamasis K. Kura
kinas dar užėjo į A. Mazūrienės 
namus ir, mušdamas rankinio 
pjūklo dantimis per rankas, 
reikalavo ją pasakyti, kur 
slapstosi partizanai..

ŽIAURAUS KURAKINO MELAS
Žurnalistas A. Lekavičius, 

atskleisdamas žiaurumais pasi
žymėjusio stribų vado K. Kura- 
kino melą, rašo: “Parengtinio 
tardymo metu K. Kurakinas tei
gė, kad jam inkriminuojamų 
nusikaltimų jis neįvykdė, nes 
tuo metu tarnavo sovietinėje 
armijoje už Lietuvos ribų. Tai 
apklausų metu patvirtino ir ki
ti trys teisiamieji. Tačiau by
loje yra duomenų, kad tuo metu 
K. Kurakinas buvo Lietuvoje ir 
dirbo Zarasų rajono Antazavės 
valsčiaus ‘liaudies gynėjų’ bū
rio vadu. Be to, pats K. Kuraki
nas, rašydamas pareiškimą Za
rasų rajono vykdomojo komite
to socialinio aprūpinimo sky
riui dėl pensijos skyrimo, bu
vo nurodęs, kad nuo 1944 m. rug
pjūčio iki 1950 m. dirbo Anta
zavės valsčiaus ‘liaudies gynė
ju’ ...” Tada K. Kurakino ad
vokatas pareikalavo papildomų 
liudininkų ir dokumentų iš įvai
rių Lietuvos bei Rusijos įstai
gų. Esą jie turėtų įrodyti, kad 
K. Kurakinas tuo metu buvo so

vietų armijoje už Lietuvos ri
bų. A. Lekavičius šios bylos pra
nešimą iš teismo salės baigia 
pastaba: “Teismas nutarė pada
ryti dienos pertrauką ir išsi
aiškinti, ar įmanoma išreika
lauti teisiamojo advokato mi
nimų dokumentų. K. Kurakino 
advokato pareiškimą su nepasi
tenkinimu sutiko teismo salėje 
buvę nukentėjusieji ir liudy
tojai. Jie žurnalistams pasa
kojo, jog puikiai prisimena, 
kaip minimu laikotarpiu po kai
mus su automatu švaistėsi žiau
rumu garsėjantis teisiamasis 
K. Kurakinas. Nukentėjusieji 
papasakojo, kad jie prisime
na, kad, be minėtų nusikaltimų, 
K. Kurakinas prie medžio pri
rišęs išžagino partizanų būrio 
narę, o paskui, išvaręs iš namų 
jos tėvą, apsigyveno pasta
rojo pastate, kur gyvena iki 
šiol...” Taip baigiasi A. Le
kavičiaus pranešimas iš teismo 
salės apie pirmąją tautžudyste 
apkaltintų stribų bylą Lietuvo
je. Kitų pranešimų apie šios by
los rezultatus neteko pastebė
ti. Atrodo, ji buvo nutraukta, 
kaip ir kitos panašios bylos.

ŽURNALISTŲ KAVINĖ
Lietuvos žurnalistų sąjungos 

Kauno skyrius, turėjęs savo na
mus, planuodavo, bet neįsteng
davo juose įsirengti kavinės. 
Dabar ją atidarė I. Kanto gatvė
je, Kauno centre. Ji pavadinta 
“Žurnalistų svetaine”. Atida
ryme dalyvavo ir kauniečius 
žurnalistus pasveikino Kauno 
miesto burmistras Arimantas 
Račkauskas. Mintis atidaryti 
ne tik kavinę, bet ir svetainę 
su skaitykla buvo kilusi žurna
listei Elenai Bakanauskienei, 
valstybinės įmonės "Kauno 
spauda” vadovei. Vituolis Jo- 
neliūnas “Lietuvos aide” rašo: 
“Apsilankiusieji čia galės ne 
tik išgerti puodelį kavos, pa
pietauti, bet ir paskaityti apie 
40 spaudos leidinių (tarp jų ir 
‘Lietuvos aidą’). Kaip ‘LA’ pa
sakė E. Bakanauskienė, žurna
listai už kavą ir kai kuriuos 
patiekalus mokės pigiau, bet gė
rimams nuolaidos nebus taiko
mos. Šalia kavinės atidarytoje 
specializuotoje saldainių par
duotuvėje visada bus galima nu
sipirkti ir naujausios spaudos”,

PREZ. BRAZAUSKO DOVANA
Lietuvos prez. Algirdas Bra

zauskas vasario pradžioje lan
kėsi Ukmergės rajone. Jį prie 
rajono ribos sutiko tarybos 
pirm. J. Akstinavičienė, rajo
no valdytojas P. Tamoševičius 
ir Ukmergės burmistras R. Ka- 
napeckas. Svečias buvo nulydė
tas Užulėnin, pirmojo Lietuvos 
prez. Antano Smetonos (1874- 
1944) gimtinėn. Dabartinis Lie
tuvos prez. A. Brazauskas padė
jo puokštę gėlių prie paminkli
nio akmens, tebestovinčio tarp 
išlikusių gimtosios sodybos 
obelų. Jis taipgi pažadėjo at
statyti gimtąjį prez. A. Sme
tonos sodybos pastatą ir jame 
įrengti memorialinį muziejų. 
Netoli paminklinio akmens te
beveikia prez. A. Smetonos lė
šomis pastatyta jo vardo mokyk
la. Šiais mokslo metais ji turi 
60 mokinių ir dvylika su jais 
dirbančių mokytojų. Prez. A. 
Brazauskas įsipareigojo pasi
rūpinti ir mokyklos pastato re
montu. V. Kst.

Hamiltono tautinių šokių ansamblio | 

"GWATAjRAS" | 
veiklos sukaktuvinis | 

KONCERTAS-POKYLISŠOKIAI 
įvyks 1995 m. gegužės 13, šeštadienį, 5 v.p.p. | 

Jaunimo centre, Hamiltone.
Programoje dalyvaus visos “Gyvataro" šokėjų grupės (įskai- n 
tant ir veteranus). Taip pat galėsite pasidžiaugti Čikagos S 
orkestro "Žaibas" smagia šokių muzika. Bus šilta vakarienė j 
su vynu. Ją ruoš B. Stanulienė, (ėjimas - $25. Stalai rezervuoti, a 
Bilietai platinami sekmadieniais Jaunimo centre ar pas Rūtą Ka- 8 
maitytę tel. 905 529-5747 ir pas Kazimierą Deksnį tel. 905 332- a 
6006. i

Visus dalyvauti kviečia - “Gyvataro” valdyba įj

Hamilton, Ontario
PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS, užjausdami artimuosius, 
a.a. Boleslovo Pakalniškio atmi
nimui, aukojo: $30- F. A. Povilaus- 
kai, O. B. Steponavičiai; $25- D. M. 
Jonikai, B. Perkauskienė; $20 - G. 
Agurkienė, V. L. Bakšiai, K. K. 
Deksniai, E. K. Gudinskai, O. A. 
Justai, a. a. Laugaliai, T. J. Povi- 
lauskai, A. M. Pruden, M. A. Pus- 
dešriai, F. Venskevičienė; $10 - K. 
Šlekaičiai, A. Didžbalienė, E. Ra
manauskienė; $5-F. M. Gudinskai. 
a.a. Juozo Justo atminimui - $25 - 
D. M. Jonikai; $20 - F. A. Povilaus- 
kai, J. S. Remesat. Aukos: $100 - 
Giedraičio medžiotojų-meškerio- 
tojų klubas; $50 - E. Kazickienė, 
A. Lukos.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja 
PLV komitetas.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A.a. VLADA MICEIKĄ i amži

no poilsio vietą Anapilyje palydė
jome balandžio mėn. 1 d. VI. Mi- 
ceika daug metų išgyveno mūsų 
apylinkėje, įvairiapusiškai pasi
reiškė lietuviškoje veikloje, ypač 
kultūrinėje. Šviesi jo asmenybė 
ilgai pasiliks mūsų atmintyje ir 
širdyse, kaip pavyzdys darbštu
mo, pareigingumo. Nuoširdi mū
sų užuojauta šeimai ir artimie
siems.

APYLINKĖS LIETUVIAI kovo 
26 d. dalyvavo daugiakultūrinia- 
me pasirodyme, kuris įvyko Delhi,

Beržinio, palydima tautiniais rū
bais pasipuošusių lietuvaičių J. 
Pargauskienės ir S. Pargauskai- 
tės-Comou. Mūsų apylinkėje gyve
nančių lietuvių skaičius kas me
tai mažėja, o ir jaunimo turime 
nedaug, bet džiaugiamės, kad suge
bame, nors dalinai, parodyti ko
kie yra mūsų kultūros lobiai. D.V.

Winnipeg, Manitoba
VASARIO 16 GIMNAZIJAI au

kojo: $20 - prel. J. Bertašius, A. 
Balčiūnienė, E. Bugailiškis, J. Be- 
žys, E. Fedaras, J. Grabys, E. Kala- 
sauskas, A. Razmienė, E. Šaraus- 
kienė, T. Timmerman, V. Zavedz- 
kienė; $10-J. Rauba.

Rėmėjų būrelio atstovė Teklė 
Timmerman už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

Cleveland, Ohio
A. a. JONAS ŠARKAUSKAS, 

nusipelnęs garbės šaulys, pensi
ninkų klubo narys, mirė kovo 30 d., 
palikęs žmoną Eleną, sūnus Valdą 
ir Algį su šeimomis bei kitus ar
timuosius.

Velionis gimė 1907 m. stambaus 
ūkininko šeimoje Vilkaviškio 
apskr. Tėvui mirus, perėmė ūki
ninkavimą ir sėkmingai vertėsi 
iki pasitraukimo iš Lietuvos, ku
rioje 1935 m. teko pergyventi Su 
valkijos ūkininkų streikus ir skau

džias jų pasekmes - neteko brolio 
Petro, kuris su kitais trimis 
streikininkais karo lauko teismo

sprendimu buvo sušaudytas.
Laidotuvių namuose su velioniu 

atsisveikino pensininkų vardu 
J. Malskis, “Žalgirio” šaulių kuo
pos vardu pirm. V. Gečys, drau
gų vardu - E. Pranckus. Palaido
tas bal. 1 d. iš Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos šventovės 
Visų sielų kapinėse. E. Pranckus. 
(Pranešimas sutrumpintas. Red.)

Aukojo “T. žiburiams”
$250 - J. Kralikauskas; $100 - E. Jo
nušas, dr. J.E. Birgiolas, Toronto 
lietuvių pensininkų klubo mezgi
mo būrelis; $57 - L. Baltrėnas; $50
- dr. M. Arštikaitis, E. Spudas; $25
- V. Kardelis, M. Danielius; $22 - 
J. Strodomskis, B. Stončius; $20 - 
A. Čepulis, A. Šmulkštienė, A. Pui
da; $17 - T. Chornomaz, V. Stropus; 
$15 - J. Šeperys; $12 - J. Ranonis, 
A.V. Katinas; $10 - S. Ingaunis, O. 
Jukna, P. Baltuonis, K. Starkutis, 
G. Drešeris, K. Meškauskas; $7 - L. 
Šimutis, E. Rasokas, J. Statkevičius, 
J. Lukoševičius; $6 - P. Abromai
tis; $5 - P. Bielinis; $2 - T. Budinin- 
kas, I. Raškevičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - D. Burokas, S. Rakštienė, K. 

Grunys; $75 - J. Mickevičius; $60 - 
A. Balsys, dr. R. Zabieliauskas, dr. 
R. Saplys, B. Jackevičius, E. Jonu
šas, dr. A.L. Čepulis, A. Bireta, V. 
Driaunevičius, dr. L. Levinskas, 
L. Mačikūnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$57 - E. Bartminas, J. Kliorikaitis; 

$55 - kun. A. Babonas; $50 - M. Bac- 
kaitis, A. Čepėnas, J. Akelaitis, B. 
Augėnas, D.J. Balsys, D. Breen, I. 
Baltakys, A. Bertulis, N. Ardavičius, 
E. Baltrušaitienė, R. Černius, J. 
Čialka, A. Budininkas, B. Vaičiū
nienė, A.L. Širvinskas, I. Pakarna, 
J. Petronis, V. Levišauskas, G. Stri
maitienė, V. Kardelis, L Kandrotas, 
E. Jaškus, J. Kažemėkas, V. Birš
tonas, E. Spudas, kun. V. Palubins
kas, D. Paškovičius, D. Puzeris, J. 
Pužas, J. Adomonis, R. Bražukas- 
Alexander, J. Bendoraitis, A. Beres, 
A. Dūda, O. Svarinskas, dr. A. Šle
žas, V. Banelis, H. Sukauskas, J. 
Smulskis, kun. A. Bertašius, B. Ci
bulskas, A. Kiškis, dr. S. Čepas, J. 
Mačiulis, J. Nastajus, A. Laugalys, 
J. Linkūnaitis, E. Praninskas.

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

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Floridos St. Petersburgo lie
tuvių klube š. m. vasario 24 d. 
buvo paminėta dviguba buvusio 
ilgamečio Lietuvos prez. Anta
no Smetonos sukaktis — gimimo 
120 ir mirties 50 metų. Minė
jimą surengė AL tautinės sąjun
gos St. Petersburgo skyriaus 
valdyba, vadovaujama pirm. 
Juozo Šulaičio. Su prez. A. Sme
tonos šakota veikla minėjimo 
dalyvius supažindino tautinin
kų veikėjas inž. Jonas Jurkū
nas. Antrojoje minėjimo dalyje 
kalbėjo į svečius atvykęs Ame
rikos lietuvių tautinės sąjun
gos centro valdybos pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, aptaręs 
tautininkų problemas išeivijo
je ir Lietuvoje. Eilėraščių de
klamacijomis programą papil
dė aktorė Dalila Mackelienė, 
pianinu atliktais F. Šopeno ir 
M. K. Čiurlionio noktiurnais 
— muz. Aloyzas Jurgutis. Minė
jimo dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir pyragu.

Australija
ALB Kanberos apylinkės nariai 

1994 m. veiklą aptarė Lietuvių 
klube spalio 30 d. Išklausę tuo
metinės valdybos pirm. Jūratės 
Grigonytės pranešimo, savo ALB 
apylinkę nutarė užregistruoti 
Australijos sostinės Kanberos 
teritorijos rėmuose. Jie taipgi 
išsirinko ir sudarė naują valdy
bą. 1995 m. Kanberos lietuviams 
vadovauja pirm. Rasa Maura- 
gienė, vicepirm. Jūratė Grigo- 
nytė, sekr. Jonas Mockūnas, ižd. 
Liudas Budzinauskas ir narys 
kultūriniams reikalams Felik
sas Borumas.

šiai šventei buvo gauta iš Lie
tuvos regioninių problemų bei 
tautinių mažumų departamen
to, Lietuvos televizijos, Kauno 
bendrijos “Atgaja” ir Klaipėdos 
jaunimo centro tautinių an
samblių.

Vydūno muziejus bus atidary
tas jo gyventame name Tilžė
je. Šiuo reikalu ten viešėjo ir 
su Kaliningrado srities atsto
vais tarėsi prez. A. Brazausko 
patarėjas Arvydas Matulionis, 
Lietuvos kultūros ministerijos 
sekr. Julius Glemža ir Vydūno 
draugijos pirm. Vacys Bagdona
vičius. Muziejaus namui atnau
jinti lėšų parūpins kultūros mi
nisterija. Svečiai iš Lietuvos 
su Kaliningrado srities parei
gūnais aptarė bendradarbiavi
mo planą kultūrinėje srityje.

Net ir sekmadieninės lietu
viškos mokyklos neturi Petrapi
lio (St. Peterburgo) lietuviai. 
Lietuvių kultūros draugijos lig
šiolinės pastangos buvo nesėk
mingos. Jos pirm. Veronika 
Barčkutė negauna patalpų iš 
šio miesto savivaldybės. To 
reikalo negalėjo sutvarkyti net 
ir generalinis Lietuvos konsu
las Edvardas Gružas. Lietuviš
kos mokyklos laukia apie 4G 
vaikų. Petrapilio savivaldybės 
pareigūnai lietuviukus norėtų 
sutelkti vienoj rusiškoj mokyk
loj, ten atidarę lietuvišką kla
sę ar klases.

Telefonas (416) 604-2538
‘d&kzsw wm/wo

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

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

SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ 
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

vi Persiuntimas laivu: 
O

V) O 
s

$6,95 plius $ 1 0 pristatymas

$1.15 plius $ 1 O pristatymas

1 kubinė pėda 
arba

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

tabako supirkimo patalpoje. Tur
tingą ir gražią parodėlę paruošė 
D. Vindašienė ir B. Vytienė. Ap
silankiusieji domėjosi Baltijos 
gintarais, medžio drožiniais, lie- 
tuviškomi juostomis, kurių dalis 
yra išausta Delhi gyvenančios M. 
Stankaitienės. Įvairių tautybių 
žmonės lietė iškabintus audinius, 
sklaidė knygas ir albumus apie 
Lietuvą.

Kitoje salės pusėje smaližiai 
galėjo lepintis, skanaudami ne tik 
gražius, bet ir skanius, lietuvių 
moterų keptus pyragus bei tortus, 
atsigaivinti kava ir šaltais gėri
mais. Čia vikriai sukosi mūsų 
darbštuolės B. Lukošienė, A. Ra- 
tavičienė, T. Pargauskienė, O. Čei- 
kienė, R. Beržinienė, S. Vilimie
nė. O kur reikėjo vyriškos ran
kos visur dirbo ir talkino Pr. Ve- 
žauskas.

Aidint maršo muzikai vyko iškil
minga eisena, kurios metu tarp 
įvairiausių valstybių vėliavų plaz
dėjo ir mūsų trispalvė, nešama S.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” Ztf) 
atstovas) 'eįr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

//rr A T <2- A M LIETUVIŲ KREDITO JI 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..4.75% 
santaupas........................... 3.50%
kasd. pal. taupymo sąsk.
................................................ 3.00% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............6.50%
180 dienų indėlius ......... 7.00%
1 m. term.indėlius ............7.25%
2 m. term.indėlius .......... 7.50%
3 m. term.indėlius ............7.50%
4 m. term.indėlius ............7.50%
5 m. term.indėlius ............7.75%
RRSP Ir RRIF
(Variable) ..........................  3.50%
1 m.ind...................................7.25%
2 m.ind...................................7.50%
3 m.ind................................  7.50%
4 m.ind...................................7.50%
5 m.ind...................................7.75%

PASKOLAS 
Asmenines nuo............ 13.25%
nekiln. turto 1 m............. 8.90%

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

Rusija
Karaliaučiaus kraštą, pava

dintą Kaliningrado sritimi, da
bar tvarko Rusija, jį laikanti 
II D. karo grobiu. Vietovių pava
dinimai jau surusinti. Tačiau 
ten gyvenantys lietuviai dar 
prisimena lietuviškuosius, su
sietus su Lietuvos istorija. Ka
raliaučiaus krašto lietuviai Va
sario šešioliktosios proga Ra
gainėje surengė Lietuvių kultū
ros dienas, į kurias įsijungė 
Gastuose, Skaisgiriuose, Laz
dynuose, Stalupėnuose gyve
nantys lietuviai ir atstovai iš 
Lietuvos. Lietuvių kultūros die
nų dalyvius pasveikino Kalinin
grado srities tautybių skyriaus 
vedėjas Eugenijus Gajauskas, 
Lietuvos konsulas Karaliau
čiaus krašte Sigitas Šileris, Ka
raliaučiaus krašto lietuvių 
bendruomenės vicepirm. Sigi
tas Šamborskis. Lietuvių kul
tūros dienų šventė sutapo su 
Keturakio komedijos “Amerika 
pirtyje” pirmojo spektaklio Til
žėje šimtmečiu ir Vydūno 42- 
rosiomis mirties metinėmis. 
Koncertinę programą atliko 
Tilžės moterų choras “Birutė”, 
kauniečių folklorinis ansamb
lis “Liktužė”, Šilutės rajono 
Panemunės mokyklos mokslei
vių ansamblis “Panemunėlis”, 
Ragainės moksleivių ir moterų 
chorai. Finansinės paramos

Vokietija
Abiturientų šimtadienis Va

sario 16 gimnazijoje buvo su
rengtas 1994 m. lapkričio 26 d. 
Humoristinę programą atliko 
abiturientai, išeidami ruoštis 
egzaminams, ir jų pareigas per
imantys dvyliktokai.

Prof. Zenonas Namavičius, 
Lietuvos ambasadorius Bon- 
noje, abiejų nepriklausomybės 
švenčių proga Beethoveno na
mų salėje surengė Vilniaus sty
ginių instrumentų kvarteto kon
certą. Šį plačiai žinomą kvar
tetą sudaro Audronė Vainiūnai- 
tė, Petras Kunca, Audronė Pši
bilskienė ir Augustinas Vasi
liauskas. Ambasadorius prof. Z. 
Namavičius pasveikino koncer- 
tan atvykusius užsienio amba
sadų bei konsulatų oficialiuo
sius atstovus ir kitus svečius. 
Jiems jis padarė trumpą pra
nešimą apie Lietuvos antro
sios nepriklausomybės pirmojo 
penkmečio sukaktį 1995 m. ko
vo 11 d. ir tame laikotarpyje 
pasiektus laimėjimus. Vilniaus 
styginių instrumentų kvarte
tas, talkinamas vokiečių pia
nistės Roswithos Lahmer, at
liko šiam koncertui pasirink
tus J. Gruodžio, F. Schuberto 
ir R. Schumanno kūrinius. Po 
koncerto visi buvo pakviesti 
Lietuvos ambasadon ir ten pa
vaišinti lietuviška duona, deš
ra, sūriu bei lietuviškais gė
rimais.

OFFORD 
ĮrEALTY LTD

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų

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

$«$$«**$**»*

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai .................................... 514-366-8259
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai...................  905-632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumplckai ..........  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



Čikagos Jaunimo centre 1995 m. kovo 12 d. kalba ANTANINA
GARMUTĖ Nuotr. J. Tamulaičio

Kas dirba Kanados lietuvių fonde?

Vakaronė su Antanina Garmute
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

1995 m. kovo 17 d. Jaunimo 
centro kavinėje Čikagoje JAV 
LB Socialinių reikalų tary
ba suruošė vakaronę su A. 
Garmute.

Su viešnia supažindino Ma
rija Remienė. A. Garmutė - 
mokslininkė, poetė, rašytoja, 
tremtinė. Jai buvo tik 14 m., 
kai ją ištrėmė Sibiran. Grįžu
si Lietuvon, baigė chemiją, ap
gynė disertaciją ir dirbo ku
rį laiką pedagoginį darbą. Iš 
tarnybos buvo atleista ir vė
liau dirbo mokslinių tyrimų 
srityje.

A. Garmutė dėkojo už pakvie
timą dalyvauti vakaronėje ir 
sakė, kad du kartus gyvenime 
buvusi laiminga: pirmą kartą, 
kai grįžusi iš Sibiro apkabino 
motiną, o antrą - kai atvykusi 
į JAV pajuto žmonių širdžių 
šilumą, kad visi esam Lietu
vos vaikai. Ji sakė, kad paty: 
rėme stebuklą, nes sulaukėme 
Lietuvos laisvės. Bet džiaugs
mas esą greitai išblėso.

Kalbėtoja bandė atsakyti į 
klausimą, kodėl nusivylėme? 
Žvelgdama į caristinę pries
paudą, ji sakė, kad carizmas 
neatėmė iš žmonių Dievo ir ne
pavertė jų girtuokliais, nes 
buvo stiprus pasipriešinimas. 
Komunizmas paliko kažką 
siaubingo žmonių sąmonėse, 
abejingumą, gimusį iš beviltiš
kumo. Lietuva primenanti jai 
košmarišką surrealistinį Sal
vador Dali paveikslą: visur 
skauduliai, vagystės, žmogžu
dystės, savižudybės. 1994 m. 
Lietuvoje gimė 2000 žmonių 
mažiau, negu mirė. Lietuvių 
tauta jau yra nykstančių tau
tų eilėje.

Esą daug ir kitų problemų: 
prostitucija, tautinė mokykla 
vis neatsigauna, klestintis 
alkoholizmas, žemės ūkis ka
tastrofiškoje padėtyje, įveža
ma į Lietuvą žemės ūkio gami
nių, o Lietuvos ūkininkai ne
gali parduoti savo gaminių.

Kalbėdama apie Lietuvos 
žmones, sakė, kad už gera jie 
dažnai atsilygina blogu ir pa
miršta pasakyti ačiū. Čia ji 
pateikė pavyzdžių iš skaudžios 
savo praeities.

Paminėjusi tuos neigiamus 
reiškinius, A. Garmutė sakė, 
kad tauta pergyvena pereina
mąjį laikotarpį, kad žmonės 
taip greitai pasikeisti nega
li. Apie 200 000 žmonių grupę 
esą sudaro buvę komunistai 
ir jų šeimų nariai. Geriausius 
tautos vaikus komunistai iš
trėmė, išblaškė, išžudė ir taip 
Lietuva neteko vieno milijono 
žmonių. O komunistinė no
menklatūra tampa jau kapita
listine, privilegijuota.

Laisvė buvo atgauta parti
zanų kraujo kaina. Apie 100, 
000 vyrų kovojo daugiau kaip 
10 metų sunkiausiomis sąlygo
mis. Visa tauta padėjo parti
zanams vienokiu ar kitokiu bū
du. Jų apie 30,000 žuvo, o apie 
70,000 perėjo lagerių golgotą, 
tapo suluošinti ir išjungti iš 
aktyvaus gyvenimo.

Partizanai neleido Lietuvoje 
įsigalėti rusifikacijai. Nors

• Kam brangi Lietuva, tam bran- 
gi ir lietuviška spauda

ir grasinami, žmonės nėjo į kol
chozus. Dėl to buvo siunčiami 
rusai kolonistai, kuriuos parti
zanai “išsvilino” - jie išsineš
dino ir bijojo į Lietuvą važiuo
ti. Kol reikėjo nešti rusų ir sa
vų komunistų jungą, tautą gai
vino laisvės vizija. Dėlto tauta 
padėjo partizanams ir tikėjo, 
kad bus laisva, nors ir už 100 
metų. Sausio 13 dalyviai perė
mė partizanų estafetę!

Dabar buvę partizanai turi 
daug rūpesčių; jų pensijos yra 
keletą kartų mažesnės už jų 
kankintojų stribų, kurie lai
komi veteranais. Buvę partiza
nai bei tremtiniai vargsta ir 
tęsdami budėjimo akciją buv. 
KGB rūmuose. Nors išeities 
kol kas nesimato, bet tremti
niai nenusileis.

Kitas skaudus dalykas yra 
nuosavybės negrąžinimas. 
Prašo išeivių pagalbos, nes se
ni ir ligoti žmonės neturi jėgų 
po teismus tąsytis. A. Garmu
tė davė pavyzdį iš savo patir
ties. Jos tėvų namas jai negrą
žinamas. Ji jau pralaimėjo 
dvi bylas.

Baigdama savo pranešimą,
A. Garmutė sakė turinti širdy
je optimizmo, jog Lietuva pri
sikels! Po to A. Garmutė atsa
kinėjo į klausimus ir paaiški
no, jog tremtinių s-ga suskilo, 
kad galėtų pateikti savo kandi
datus į seimą. Bet konfronta
cijos tarp abiejų grupių nėra, 
nes tikslai išliko tie patys.
B. Gajausko politinėje organi
zacijoje dabar yra apie 80,000 
narių, kitoje - mažiau.

M. Remienė padėkojo visiems 
atsilankiusiems, kvietė įsigy
ti A. Garmutės knygų, laikraš
tį “Tremtinį” ir pasivaišinti 
kava bei pyragaičiais.

Tuo metu į JC užsuko keli “Ši
lo” dainininkai, grįždami iš 
koncerto Cicere ir dar padai
navo kelias dainas. Kadangi 
jau buvo vėlyvas laikas, žmo
nės skirstėsi namo, o “Šilo” 
dainininkai sekantį rytą turė
jo išvykti kelionėn į Klivlan- 
dą, Torontą, Detroitą.

Išgyvenome tikrą Lietuvos 
prisikėlimą. “Šilas” atnešė 
pakilią dvasią. Kartu verkėme 
ir džiaugėmės, sakė vakaronės 
pradžioje M. Remienė. Tie žo
džiai taikliai išreiškė “Šilą” 
girdėjusių lietuvių nuotaiką, 
keliančią dvasią ir tikėjimą 
ta Lietuva, dėl kurios partiza
nai liejo savo kraują.

Maltos ordino išlaikomuose senelių namuose Kaune su juos aplankiusiais svečiais kanadiečiais

Tęsiame serijinius pokalbius 
apie Kanados lietuvių fondo dar
buotojus, su kuriais kalbasi Ga
bija Petrauskienė, šį kartų “TŽ” 
skaitytojus supažindindama su 
KLF tarybos pirmininku Pauliu
mi Kuru, gimusiu Kanadoje, ant
ros kartos lietuviu, gyvenančiu 
Ontario Londone, auginančiu ke
turis vaikus, KLB Londono apy
linkės pirmininku. Tuo pačiu 
primenama, kad KLF metinis na
rių susirinkimas įvyks gegužės 
6 d., 10 v. ryto Toronto lietuvių 
namuose. RED.

Į rūpimus klausimus G. Pet
rauskienei atsako Kanados 
lietuvių fondo tarybos pirmi
ninkas Paulius Kuras:

— Kas yra Kanados lietuvių 
fondas?

— KLF yra Kanados federa
cinės valdžios pripažinta lab
daros organizacija. Mes vei
kiame pagal statuto nurodytas 
gaires, kurios visos atsako į 
valdžios reikalavimus.

Mūsų tikslas remti, skatinti 
ir ugdyti lietuvių kultūrinę 
ir labdaros veiklą. Užmojai 
pasiskirsto pagrindinai į dvi 
dalis: pirmiausia didinam ka
pitalą, kuris yra sudarytas iš 
aukų, dovanų, palikimų, bei
paveldėjimų, ir jį investuo
jame; antra — skristome kas
metines uždirbtas palūkanas 
lietuvių organizacijoms ir 
asmenims.

Man yra malonu pranešti, 
kad fondas dabar jau admi
nistruoja daugiau kaip $2,000,- 
000 kapitalą ir, kad nuo įsistei- 
gimo jis lietuvišką veiklą pa
rėmė $1,100,000 suma.

Metiniame narių susirinki
me, fondo nariai renka 12 as
menų KL fondo tarybą, trejų 
metų kadencijai. Kanados lie
tuvių bendruomenės valdyba 
skiria keturis asmenis į šią 
tarybą. Susirinkimas taip pat 
renka kontrolės komisiją. Pir
mame savo posėdyje taryba 
renka pirmininką bei sekre
torių, penkių asmenų valdy
ba, pelno paskirstymo komi
siją ir investavimo komisiją. 
Komisijos ir valdyba yra at
sakingos tarybai, o taryba 
kasmet sušaukia metinį narių 
susirinkimą, kuriame nariai 
išklauso ir svarsto bei tvir
tina visų pranešimus. Tuose 
susirinkimuose dažnai iškyla 
gausių bei labai reikalingų 
diskusijų.

— Kas dirba fonde ?

— Fonde veikia ir dirba Ka
nados lietuviai. Nariai sudaro 
stipriausią veiklos užnugarį. 
Jie renka tarybą, kontrolės 
komisiją ir nustato darbo gai
res. Fondo atstovai visose apy
linkėse įvairiomis progomis 
renka aukas. Aktyviausiai vei
kia ir dirba tarybos, valdybos 
ir komisijų nariai. Nuolatinės 
talkos susilaukiame taipgi iš 
asmenų, kurie domisi fondo 
darbais ir tikslais.

— Kokia fondo pagrindinė 
užduotis?

— Fondo pagrindinis tikslas 
remti lietuvių veiklą. Kana
dos lietuvių bendruomenė 
(KLB) apima visus Kanadoje 
gyvenančius lietuvius ir sie
kia bendrų, visus liečiančių, 
tikslų. Todėl nuo pat įsistei- 
gimo fondas pagrindinai re
mia KLB.

— Ar fondas organizuoja 
lėšoms telkti renginius?

— Fondas pats renginių ne
organizuoja, nors yra surengęs 
šventes paminėti savo ypatin
gas sukaktis. Paskutinis pro
jektas, kurį įvykdėme — tai 
naujų narių vajus, kuris įvyko 
pernai. Šis vajus buvo labai 
sėkmingas ir pritraukė daug 
naujų narių ir kapitalo.

PAULIUS KURAS

— Ar fondas savo narių am
žiumi sensta? Ar ateina naujų 
jėgų?

— Yra sunku spręsti fondo 
narių amžiaus vidurkį, nes tos 
statistikos neturime. Aplamai, 
peržvelgęs tarybos, valdybos 
ir komisijų narius, matau ne
mažai savo bendraamžių. Ma
no nuomone, svarbu, kad fon-
do gretose dirbtų tinkami as
menys, kurie turi narių bei vi
suomenės pasitikėjimą. O tai 
nepriklauso nuo amžiaus, bet 
daugiau nuo atlikto darbo re
zultatų. Fonde dirbu jau tre
čią kadenciją. Pirmoje kaden
cijoje nebuvo daug mano 
bendraamžių, antroje kaden
cijoje jau pasirodė daugiau, 
o šioje kadencijoje jų yra ne
mažai. Aš esu tikras, kad se
kančioje kadencijoje pasima
tys daugiau naujų veidų, jau
nesnių už mane, kurie toliau 
vykdys fondo darbus.

— Kokia yra Jūsų profesija ?
— Aš esu vaistininkas, nors 

jau 10 metų nepraktikuoju. 
“Big V” vaistinių bendrovė
je einu viceprezidento parei
gas. Mūsų bendrovėje yra 135 
vaistinės, kurios išsidėsčiu- 
sios visoje Ontario pietinėje 
dalyje (išskyrus Torontą). Ma
no atsakomybė — tai visų vais
tinių statyba, išlaikymas, kas
dienis veikimas ir daugiau 
kaip 4,000-darbininkų. Aš ak
tyviai dalyvauju įvairiose 
vaistininkų ir vaistinių są
jungose Kanadoje ir Ameriko
je.

— Kas Jus paskatino lietu
viškai veiklai? Kokias einate 
pareigas?

— Peržvelgęs paskutinius 
tris dešimtmečius, nuo to lai
ko, kai mano tėveliai persikė
lė iš Manitoba provincijos (kur 
aš gimiau) į Ontario, nerandu 
laikotarpio, kuriame būčiau 
nedalyvavęs lietuvių visuo
meniniame gyvenime. Reiš- 
kiausi ateitininkuose, para
pijų tarybose, KLB apylinkių 
valdybose, Kanados Lietuvių 
dienų rengimuose, Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos 
bei Jaunimo kongresų orga
nizavimuose, KLB krašto val
dyboje ir taryboje. Šiuo me
tu esu KLB Londono apylinkės 
valdybos pirmininkas, Šilu
vos Marijos parapijos tary
bos narys bei KL fondo tary
bos pirmininkas.

— Kas Jus paskatino jung
tis į KLF darbą ?

— A. a. Juozas Bersėnas, vie
nas pirmųjų KLF organizato
rių, mane pirmiausia supažin
dino su KLF-o tikslais, pasiek
tais darbais ir užduotimis. 
Prieš šešerius metus kandida
tavau į KLF tarybą. Buvau iš
rinktas ir po trejų metų, nau
joje taryboje sutikau būti ta

rybos pirmininku. Aš dabar 
baigiu savo antrą trejų metų 
kadenciją ir (pagal mūsų nuo
status) paskutinę kaip tary
bos pirmininko. Aktyviai dir
bu fonde, nes noriu pasidalin
ti savo patyrimu su organiza
cija, kuri remia lietuvybę ir 
jos išlaikymą.

— Ar darbas fonde duoda 
Jums pasitenkinimo?

— Aš esu laimingas ir paten
kintas savo atliktu darbu fon
de. Savo pirmoje tarybos pir
mininko kadencijoje pergyve
nome Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą ir savotišką 
fondo persiorganizavimą. Per 
tuos trejus metus fondo nariai 
išnagrinėjo tikslus, užduotis 
ir praeities veiklos kelią ir 
aiškiai nustatė ateities gai
res. Diskusijos buvo ilgos ir 
sudėtingos, tačiau, kai spren
dėme fondo tolimesnę linkmę, 
didžioji narių dauguma sutiko 
su tarybos siūlymais, ir mes 
dabar vykdome tuos nutarimus.

Didžiuojuos fondo pasieki
mais Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo laikotarpiu. Esu 
laimingas prisidėjęs prie pu-
siausvyros nustatymo tarp įsi
pareigojimų Lietuvai ir Kana
dos lietuvių kultūrinės bei 
labdaros veiklai vykdant para
mą. Aš esu įsitikinęs, kad da
bartinis sprendimas skirti lė
šas humanitarinei pagalbai ir 
specialiems projektams Lietu
voje yra tikslus ir geras. Aš 
pats labai aiškiai žinau, kur 
mūsų paskirtos lėšos naudoja
mos, kas jų pagalba būna pa
siekta ir ar jų naudojimas ati
tinka fondo tikslus. Tai galiu 
liudyti tiek Lietuvoje, tiek ir 
pačioje Kanadoje.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Dr. ANTANAS RAZMA,
plačiai žinomas išeivijos lie
tuvių veikėjas, Lietuvių fondo 
steigėjas, JAV lietuvių bend
ruomenės darbuotojas, buvęs jos 
pirmininku, įvairių kitų organi
zacijų bei komitetų vadovaujan
tis dalyvis, yra išrinktas “Natio
nal Ethnic Coalition of Organiza
tions” apdovanoti “1995 Ellis Is
land Medal of Honor” žymeniu, 
kuris yra teikiamas JAV pilie
čiams, pasižymėjusiems huma
nitarinėje veikloje, specifinė
je tautinėje grupėje ir savo dar
bais pasitarnavusiems JAV- 
bėms. Apdovanojimo iškilmės 
įvyks gegužės 21 d. Niujorke.

Pagerbtasis veikėjas yra že
maičio ūkininko sūnus, medici
nos mokslus baigęs Vokietijoje. 
Čikagoje vertęsis gydytojo prak
tika, su žmona Elena užauginęs 
du sūnus - Antaną-Gintarą ir 
Petrą-Edmundą, taipgi medici
nos gydytojus. Reiškėsi ir ame
rikiečių gydytojų organizacijo
se, užsitarnavęs įvairių įverti
nimų ir apdovanojimų. Lietuvių 
veikloje šiuo metu - LF Patikė
tinių tarybos ir Garbės k-to pir
mininkas, JAV LB Garbės teismo 
pirmininkas. Nuo gimnazijos lai
kų ateitininkas, ilgametis Lie
tuvių fronto bičiulių narys, dir
bęs jų valdybose.

į SOLD Į
COLDUJeiX
BANKCRa

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
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Buvęs lietuvių televizijos, o dabar - dviejų lietuviškų radijo programų 
Čikagoje vedėjas ANATOLIJUS ŠLUTAS prie savo aparatūros

Nuotr. Ed. Šulaičio

Dar viena radijo valanda
EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos lietuvių radijo prog
ramose įvyko nemažų pasikei
timų. “Lietuvos aidų” (vadovė 
Kazė Brazdžionytė) programa, 
anksčiau per savaitę davusi 
5 pusvalandžus, vėliau apkar
piusi iki trijų, neseniai apsi
ribojo tik vienu pasirodymu, 
tačiau laiką prailgino iki va
landos (penktadienių vakarais 
7 v. iš WCEV stoties 1450 AM 
banga).

Penktadieniais (tuoj po “Lie
tuvos aidų” nuo 8 v. prabyla 
nauja Anatolijaus Šluto valan
dėlė. Tai nauja ne tik dėl sa
vo neseno gimimo, bet ir savo 
pobūdžiu: valandėlė neturi ko
mercinių skelbimų ir išsilai
ko tik klausytojų parama. Prog
ramos vedėjui A. Siutui (jis 
turi ir kitą valandinę progra
mą - sekmadienių rytais nuo 
7 v. per tą pačią stotį) kilo min
tis nevarginti klausytojų ko
merciniais pranešimais, vietoj 
to sudaryti klausytojų būrį - 
80 žmonių, kurie per mėnesį 
paskirtų po 10 dolerių. Jam 
tai pavyko ir dabar bent pu
sę metų (tokiam laikotarpiui 
su stotimi pasirašyta sutartis) 
ši valanda gyvuos.

Tai iš tiesų sveikintinas reiš
kinys ir geras įrodymas, kad 
lietuviškos radijo programos 
gali gyvuoti be komercinių 
skelbimų ir skirti daugiau lai
ko lietuviškos kultūros bei vi
suomeninio gyvenimo apraiš
koms. Yra planuojamas šaukti 
šios programos rėmėjų susi
rinkimas, kuris išsirinks sa
vo valdybą, kad toliau nerei
kėtų programos vedėjui rūpin
tis finansiniais reikalais.

A. Siutas panašiu pagrindu 
buvo įsteigęs lietuvišką tele
vizijos programą, kuri čia gy
vavo net 12,5 metų. 1966 m. ko
vo 26 d. per Čikagos WCIU (26-

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kurią buvo atsakyta iš dalies 
pripažįstant lakūnų kaltę. Ru
sijos Baltijos jūros karo lai
vyno oro pajėgų atstovai skun
džiasi, kad nutrūko pervežimo 
skrydžiai iš Rusijos miestų į 
Karaliaučių, kuriais gabenami 
būtini laivynui kroviniai. Yra 
svarstoma galimybė Rusijos 
kariniams lėktuvams skristi 
į Karaliaučių per Latvijos, o 
vėliau ir per Lenkijos oro erd
vę. Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija dar nepranešė, ka
da bus paruoštos naujos tai
syklės ir kaip ilgai bus griež
tai ribojami Rusijos karinės 
aviacijos skrydžiai.

Sugriežtinta pervežimų tvarka
BNS pranešimu, Lietuvos 

vyriausybė sugriežtino muiti
nės ir krovinių tranzito per 
Lietuvą tvarką. Nuo gegužės 
1 d. miesto ar rajono valstybi
nės mokesčių inspekcijos ir 
policijos pareigūnai turės da
lyvauti priimant prekes į mui
tinės sandėlius ir jas iš ten 
išvežant. Taip pat reikės sumo
kėti iš anksto mokesčius už 
visas prekes, išgabenamas iš 
muitinės sandėlio ir už impor
tuojamus naftos produktus.

Kredito kooperatyvų įstatymas 
“Verslo žinios” praneša, kad 

vasario 21 d. buvo priimtas 
Kredito kooperatyvų (unijų) 
(KU) įstatymas. Remiantis juo 
Lietuvoje galės steigtis koope
ratinio taupymo bendrovės, 
kurių pagrindinė veikla - jų 
narių, santaupas įdėjusių, fi
nansinis aptarnavimas. Tik įsi

tą kanalą) buvo pradėta A. Šlu
to televizijos valanda (pirmo
je programoje pasirodė “Dai
navos” meno ansamblis su so
listais P. Bičkiene ir J. Vazne- 
liu; vadovė buvo A. Kėželie- 
nė). Šiai programai per metus 
reikėdavo 29.000 dolerių. Juos 
sudėdavo rėmėjų grupė savo 
įnašais ir pajamomis iš ren
ginių. Tuomet buvo ieškoma 
2,000 žmonių, kurie per metus 
paaukotų po 12 dol. Per pir
mąjį dešimtmetį buvo duotos 
565 programos pusvalandžio 
ilgumo. Pusvalandis tuomet 
kainavęs 500 dol.

Vienerius metus A. Siutas 
bandė gana įdomias - pokal
bių su klausytojais programas 
radijo bangomis. Jos ilgumas - 
2 valandos kartą per savaitę.

Kai buvo panaikinta Aldo
nos Daukienės radijo valan
dėlė, nuo 1986 m. liepos 8 d. 
A. Siutas perėmė jos laiką ir 
taip iki šiai dienai sekmadie
nių rytais girdime valandą, 
kuri vadinasi “Amerikos lietu
vių radijas”. Ši programa yra 
komercinio pobūdžio, kaip ir 
kitos, lietuviškosios, išskyrus 
tą, kurią neseniai pradėjo tas 
pats A. Siutas.

Linkėkime, kad tiek sekma
dieninės tiek penktadieninės 
A. Šluto programos gyvuotų 
ilgus metus, nes lietuviškas 
žodis bei muzika, skleidžia
ma radijo bangomis, yra svar
bus, o kai kuriais atžvilgiais 
gal net ir svarbesnis negu lie
tuviška spauda.

Kadangi A. Siutas turi ne
maža patyrimo televizijos 
programų srityje, gal reikėtų 
atgaivinti ir turėtą lietuvių 
televizijos programą? Dabar 
yra proga gana nebrangiai per
duoti programą per mažesnio 
galingumo lenkų įsteigtą 23- 
čią televizijos kanalą. Šalia 
lenkų, dabar per šį kanalą jau 
rodosi ir daugelis kitų tautybių.

steigus, kredito kooperatyvai 
bus kontroliuojami Centrinio 
banko, tačiau atsiradus jų dau
giau, kontrolę perims jų drau
gija. Numatoma kred. koopera
tyvus atleisti nuo pelno mokes
čių, o suėjus 2 metams nuo įre
gistravimo, bus apmokestinti 
70% sumažintu juridinių asme
nų pelno mokesčiu. “VŽ” pažy
mėta, kad Kanados kredito ko
operatyvų federacija “Desjar
dins” savo programoje numato 
skatinti kredito kooperatyvų 
steigimą Lietuvoje. Per 3 me
tus Kaune ir apylinkėje žada 
įsteigti 15 kredito kooperaty
vų. Šią idėją Lietuvoje 1993 
m. pradėjo puoselėti Atviros 
Lietuvos fondas, kurio kvieti
mu nuvykę pirmieji žinovai 
parengė kredito kooperatyvų 
steigimo programą. RSJ

Įvairios žinios
Kaip skelbia “Kauno diena” 

68 nr., Kauno miesto taryba nu
tarė parengti konkurso nuosta
tus tautžudystės aukų ir rezis
tencijos kovų paminklui Kaune 
statyti. Konkurso sąlygas gali
ma gauti Lietuvos architektų 
s-gos Kauno skyriuje Vilniaus 
g. 22 pas skyriaus sekretorių 
P. Janulevičių, tel. 20-24-84. Už 
geriausius darbus skiriamos 
trys premijos: 4,2 ir 1 tūkstan
tis litų. Vertinimo komisijai
vodovauja arch. V. Paipalas. Su 
projektais siūlomos ir vietos. 
Manoma, kad paminklas galėtų 
būti prie Prisikėlimo šventovės, 
Ąžuolyne, prie geležinkelio sto
ties ar kur kitur. Inf.



Krikščionybė ir dabarties žmogus
Į pateiktus klausimus atsako teologijos profesorius Andrius Valevičius, dėstantis teologinius 

bei filosofinius mokslus Sherbrooke’o universitete Kvebeko provincijoje

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1995. IV. 25 - Nr. 17 (2356)

Padėkos koncertas tremtinių rėmėjams
— Kaip skleidžiamos teolo

ginės žinios Vakarų pasaulyje: 
per seminarijas, universite
tus, knygas ar dar kitokiais 
būdais?

— Teologinės žinios Vakarų 
pasaulyje skleidžiamos tūks
tančiais būdų. Žinoma, yra se
minarijos, universitetai, kur 
teologija dėstoma, bet tokios 
institucijos liečia tik labai 
mažą skaičių žmonių — tik stu
dentus ir kitus mokslo žmones. 
Įvairios vienuolijos ir drau
gijos taip pat skleidžia teo
logines žinias — kiekviena 
savo būdu. Jeigu universite
tas yra katalikiškas, priklau
santis kokiam nors ordinui, 
sakykim, jėzuitų arba domi
ninkonų, to universiteto teo
logijos fakultetas greičiausiai 
leidžia vieną arba net keletą 
mokslinių žurnalų. Tas pats 
ordinas gali turėti parapijų 
ir rekolekcijų namų. Tokiose 
vietose dažnai būna paskai
tos populiaraus lygio, priei
namos visiems tikintiesiems. 
Tos pačios katalikiškos insti
tucijos gali turėti savo lei
dyklas, kuriose ruošiami viso-

Sherbrooke’o universiteto (Kvebeko 
provincijoje) profesorius ANDRIUS 
VALEVIČIUS Nuotr. K.J. Ambraso

Kas dirba Kanados lietuvių fonde?
(Atkelta iš 5-to psl.)

Po Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo aiškiai pasi
girdo pageidavimas, kad fon
das skirstant lėšas nenukirs
tų paramos Kanados lietuvių 
bendruomenei bei kitom kul
tūrinėm bei labdaros organi
zacijom. Mes tą balsą girdė
jome, atsižvelgėme į fondo 
tikslus, metiniame susirinki
me diskutavome šį klausimą ir 
vykdome kas buvo nuspręsta, 
o tam aš visiškai pritariu.

— Kokie rūpesčiai dėl fondo 
ateities?

— Didelių rūpesčių fondo 
ateities atžvilgiu neturiu. Da-
bartinė taryba yra labai stip
ri, ir valdyba bei komisijos 
gerai veikia. Pasiskirstome 
darbus ir atsakomybes, tad 
visiems yra lengviau, visi dau
giau susipažįsta su fondo tiks
lais, sudėtimi ir taip užtikri
na fondo ateitį. Aš tikiu, kad 
sekančioje taryboje, kuri bus 
renkama po pustrečių metų, 
vėl rasime naujų asmenų, ku
rie norės įsijungti į fondo ei
les ir tęsti šios institucijos 
darbus. Žinoma, narių skai
čius nedidėja taip greitai kaip 
fondo steigimosi metu. Tačiau 
laikai keičiasi, ir reikia ieš
koti naujų būdų, kaip pri
traukti lietuvių kilmės kana
diečius į fondo eiles.

Dėl fondo gyvavimo ateityje 
nėra klausimo: fondas gyvuos, 
veiks ir sieks savo tikslų per 
kartų kartas. Aš tikiu ir lin
kiu, kad fondo vardas ir tiks
lai bus žinomi ir sekančioms 
mūsų kartoms, kiek jie buvo ži-

f -sAMocmA- Knygų rišykla 
lEįfcy “SAMOGITIA” 

meniškai (riša
knygas bei žurnalus.

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

kie leidiniai, skirti įvairiai 
publikai. Kai kurios instituci
jos rengia kino filmus religine 
tematika, kaip pvz. “Paulist 
Press” JAV paruošė labai įdo
mų kino filmą “Romero” apie 
San Salvadore nužudytą vys
kupą Romerą.

— Ar nemanote, kad lig šiol 
teologija buvo tarp visų ar 
daugelio mokslų tarsi privi
legijuota princesė?

— Jau seniai teologija ne
bėra privilegijuota princesė. 
Socialistiniuose kraštuose 
teologija daug dešimtmečių 
buvo persekiojama, o lais
vuose kraštuose ji taip pat 
buvo persekiojama tik daug 
subtilesniu būdu. Jeigu Lie
tuvoje krikščionys būdavo su
imami ir ištremiami į Sibirą 
dėl savo religinių įsitikinimų, 
Vakaruose vyko subtilus trė
mimas. Maldos ir religinės 
pamokos mokyklose buvo ri
bojamos arba visai panaikin
tos, civiliniai įstatymai bu
vo keičiami, kad atpalaiduo
tų žmones nuo krikščioniškos 
moralės arba dvasios, tikslie
ji mokslai tapo svarbesni ne
gu humanitariniai, bendras 
žmonių religinis ir kultūrinis 
nusimanymas labai sumažėjo. 
Jeigu socialistiniuose kraš
tuose teologijos priešas bu
vo komunizmas, Vakarų pa
saulyje tas priešas buvo mo
dernizmas, kuris greitai tapo 
vyraujančia filosofija arba 
pasaulėžiūra.

Dabar, kaip Rytuose taip 
ir Vakaruose, žmonės yra nu
sivylę savo ideologijomis, ir 
teologija, dvasinis susidomė
jimas vėl stiprėja. Kokią vie
tą užims teologija naujai be
siformuojančioje visuomeni
nėje santvarkoje, dar sunku 
numatyti.

— Ar nereikėtų ne tik kuni
gui, bet ir kiekvienam šiuome
tiniam inteligentui nusimany
ti daugiau, turėti bent mini
malius teologinius pagrindus, 
nes šiandien tradicinio tėvų 
iš praeities atsinešto tikėji
mo pagrindų neužtenka?

— Žinoma, reikėtų daugiau 
teologinio išsilavinimo kiek
vienam inteligentui. Mes da
bar turime vieną ar net dvi 
kartas inteligentų, kurie be
veik nieko nežino apie teolo- 

nomi ir linksniuojami mūsų 
tėvų laikais.

Fondo durys atidarytos vi
siems, kurie nori dirbti tiesų, 
nuoširdų, lietuvišką darbą. 
Fondas turi likti lietuvių 
veiklos ramsčiu ir varikliu; 
jis turi būti stipri instituci
ja, kuri toliau sudarys sąly
gas jaunimui, kultūrinėms 
organizacijoms, bendruome
nei ir Lietuvai puoselėti tau
tines vertybes ir išlaikyti gyvą 
lietuvybę. Tam reikės didelio 
susiklausymo, nuolatinio dia
logo, blaivaus bei šviesaus 
mąstymo, o svarbiausia, nuo
širdaus tikėjimo lietuvybe. 

NORDLAND EXPRESS DABAR perkelkite JA V 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.

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

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

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

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

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

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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

ginius pagrindus. Tai pavojin
ga padėtis, nes žmogus darosi 
suaugęs savo protavimu, bet 
vaikas sielos reikaluose. Sek
tų gausėjimas šiais laikais 
tai liudija. Įdomu, tai, kad tų 
sektų nariai, kaip pvz., Saulės 
šventyklos bendrija (l’Eglise 
du temple solaire) Kanadoje 
ir Šveicarijoje nariai, nese
niai įvykdę bendrą savižudy
bę, buvo beveik visi inteli
gentiški žmonės įvairių pro
fesijų, aukšti pareigūnai, net 
ir vieno miesto meras. Tai 
žmonės, kurie yra daug pasie
kę visuomenėje, bet savo sie
los reikaluose pasimetę ir la
bai lengvai tampa kai kurių 
išnaudotojų arba iškrypėlių 
aukomis. Neturėdami jokio 
teologinio arba filosofinio 
paruošimo, jie nesugebėjo tų 
pseudo-metafizinių teorijų ir 
pažadų, kuriais buvo suvilio
ti, permatyti.

— Ar domisi šiandien kana
diečiai jaunuoliai(ės) teologi
ja? Kiek grupių turite savo 
universitete? Kiek paskaitų 
skaitote ir kur? Kaip sudary
ta teologijos kurso programa 
aukštojoje jūsų mokykloje ?

— Taip, kanadiečiai jaunuo
liai ir jaunuolės domisi teo
logija ir iš tikrųjų dar visur 
Kanadoje daugiau studijuoja 
teologiją jaunuolės negu jau
nuoliai. Tai visiškai logiška: 
nueikite į bet kurią šventovę, 
ir ten matysite daugiau mote
rų negu vyrų.

Šerbruko universitete tu
rime gan įvairią programą, 
suskirstytą į tris dalis: turi
me studijuojančius akivaizdi
niu būdu, kurie išskirstyti į 
tris lygius — bakalauro, ma
gistro ir doktorato. Kita da
lis studentų rengiasi būti re
ligijos mokytojais. Taip pat 
mūsų profesoriai keliauja į 
kitus miestus ir skaito ten pa
skaitas tiems, kurie per dieną 
dirba mokyklose ir neturi lai
ko atvykti į Šerbruką. Be to, 
turime studentus, kurie studi
juoja teologiją, išklausydami 
mūsų paskaitas iš garsajuos- 
čių. Tai studentai, kurie gy
vena per toli nuo universite
tų, bet nori įsigyti teologi
nį paruošimą, kad vėliau galė
tų dirbti savo parapijose — 
ruošti vaikus sakramentams 
arba pamokslauti, bei dirbti 
kaip nuolatiniai dijakonai. 
Aš pats iki šiol esu skaitęs 
visas savo paskaitas Šerbruko 
universitete, bet greitai teks 
įrašyti jas į vaizdinę garsa- 
juostę. Tai mes atliekame Šer
bruko televizijos stotyje.

— Ar nemanote, kad dabar
tiniam tiek Lietuvoje, tiek už
sienyje gyvenančiam lietuviui 
labai reikalingas mokslo po
puliarinimo žodynas — “Mano 
teologijos ABC”, kur galima 
rasti reikalingiausius popu
liariai išdėstytus teologijos 
terminus, sąvokas, kryptis, 
mokyklas?

— Taip, labai reikalingos 
tokios knygos. Vakaruose kny
gų netrūksta. Turime didelį 
pasirinkimą. Bet ir Lietuvoje

Muziko bei kompozitoriaus JUOZO NAUJALIO paminklas jo gimtinėje 
Raudondvaryje, pastatytas 1994 m., pažymint jo 125-ąsias gimimo metines, 
skulptorius - L. Žuklys, architektas - G. Baravykas Nuotr. Alf. Laučkos

atsiranda įdomių leidinių. 
Neseniai Kaune nusipirkau 
vieną teologijos žodyną, vi
sai gerai paruoštą. Jeigu mes 
turime savo namuose medici
nos, techninius žodynus, ko
dėl neįsigyti filosofinių ar 
teologinių žodynų? Juk šie 
pastarieji mokslai liečia mū
sų esmę, mus kaip žmones. Ko
kia nauda suprasti visus 
mokslus, o savo sielą apleis
ti, nesuprasti paprasčiausių 
teologinių bei filosofinių 
dalykų.

— Pasaulyje vienos pasaulė
žiūros, mokslai persipina su 
kitais. Vieni kyla, kiti nyksta. 
Kaip jums atrodo šiuo metu 
yra atsitikę su krikščionybe?

Krikščionybė šiuo metu per
gyvena didelę krizę. Iš vienos 
pusės Europos ir europietiš- 
kos kilmės kraštai iš naujo do
misi (nes taip buvo ir senovės 
laikais Graikijoje) ir susidu
ria su Azijos religijom ir filo
sofijom. Tame nėra nieko blo-
go, tai praturtinimas savo su
pratimo. Tačiau tos kitos tra
dicijos mums sukelia abejo
nių apie mūsų pačių krikščio
nišką tradiciją. Budizmas, 
pavyzdžiui, labai populiarėja 
JAV. Iš tikrųjų, budizmas yra 
patraukli religija, nes nėra 
perkrauta visokiom šiandie
niniam žmogui sunkiai su
prantamom metafizinėm dok
trinom ir siūlo žmonėm išei
ties kelią iš kančios.

Kitas sunkumas krikščiony
bei yra naujai išaugusi sa
varankiška pasaulietiška kul
tūra. Yra išaugusi savita, pa
saulietiška moralinė nuosta
ta, kuri nesutampa su tradi
cine krikščioniška morale. 
Reliatyvizmas moraliniuose 
klausimuose yra labai sustip
rėjęs net iki tokio lygio, kad 
pats yra tapęs savotiška dok
trina, kaip Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II yra pareiškęs sa
vo enciklikoje “Veritatis 
splendor”. Trumpai sakant, tai

Skambinkite 
U.P.S.

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

yra moralinė doktrina, kuri 
neigia aiškių moralinių prin
cipų visuotinį galiojimą ir tei
gia, kad tiesa visuomet pri
klauso nuo padėties arba nuo 
kitų išorinių faktų.

— Kokios Jūsų siūlomos 
konkrečios priemonės atstaty
ti ar suaktualinti, pagyvinti 
prarastųjų vertybių reikšmę 
ir stovį ?

— Tai labai sunkus klausi
mas. Žinoma, krikščionys turi 
pareikšti savo nuomonę, drą
siai ir aiškiai. Reikia apie 
tokius klausimus kalbėti, dis
kutuoti jau pačioje šeimoje. 
Išjungti televiziją, atsisėsti 
aplink stalą ir tiesiog nagri
nėti, mąstyti, ieškoti tiesos 
drauge. Ne visos prarastos 
vertybės gali būti grąžina
mos arba suaktualintos taip 
paprastai. Bet jeigu reikėtų 
duoti receptą, tai sakyčiau: 
“Neskubėdami apie tai pagal-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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A. SUNGAILIENĖ

Toronto Lietuvių namuose 
1995 m. balandžio 9 d. visuome
nė turėjo progos klausytis vie
no įdomiausių muzikinių ren
ginių, girdėtų kada nors To
ronte - pianisto Gyčio Cinaus- 
ko ir violončelisto Erich Hue
tter rečitalį.

Iškviesti į Kanadą Austrijos 
ambasados, šie jauni muzikai 
koncertavo Montrealyje, Kve
beko mieste ir Otavoje. Toron
to lietuviams jie atvežė įdo
miai atrinktą programą, pra
dėdami senuoju žymūnu J. S. 
Bachu, baigdami labai moder
niu austrų kompozitoriumi 
V. Fortinu. Programa buvo to
kia turtinga ir gaivi, kad po 
nepilnų dviejų valandų - įskai
tant pertrauką - klausytojai 
skirstėsi namo nenoromis. Sa
lė būtų talpinusi daug dau
giau žmonių. Tačiau reikia 
manyti, kad tie pusantro šim
to klausytojų buvo ta visuome
nės dalis, kuri dažniausiai pri
sideda prie bendro kultūrinio 
klimato sudarymo sąlygų, taip 
reikalingų augti menui lietu
vių tarpe.

Šis dvejetas susidarė Austri
joje, Graco aukštojoje muzikos 
mokykloje, kur Gytis speciali
zuojasi fortepijono kamerinės 
muzikos klasėje magistro laips
niui. Geri savo rūšies solo inst
rumentalistai, jie abu sudaro 
darnų, puikiai susigrojusį vie
netą. Niekur nelenktyniauja, 
tiktai subtiliai iškeldami, pa
pildydami ar palydėdami vie
nas antrą, jie perduoda savo 
visišką susikaupimą ir dėmesį 
atliekamam kūriniui, kuris 
įtraukia ir klausytoją.

Turtingi violončelės tonai 
ypatingai ryškėjo giminingo
se Debussy ir Lutoslawskio so
natose, kuriose sodrios melo
dijų linijos, energingi, inten
syvūs prasiveržimai ir dide
li nuotaikų svyravimai kėlė 
kartais švelnų, kartais šiur
pų įspūdį.

G. Cinauskas - subtilus, atsi
žvelgiantis partneris duetuose, ' 

turėjo progos išsilieti Šopeno 
scherzo, Čiurlionio preliudi
jose ir moderniame “Marių” 
cikle.

Aiškus garsų formavimas, 
švariai išbaigtos melodijų da
lys, įdomios dinamikos priešy
bės, santūrus pedalų naudoji
mas padėjo išryškinti kūrinių 
charakterį, spalvą ir nuotaiką.

Pabaigai atlikta, iš viso pir
mą kartą V. Fortin sonata “Ca- 
nadiensis”, specialiai parašy
ta šiems muzikams kelionei į 
Kanadą. Tai įdomus šiuolaiki
nis kūrinys, perduodantis nuo
taiką, kaip austras įsivaizduo
ja šį kraštą. Kvebeko prancū
zų dainelės “Alluette” melodi
niuose rėmuose girdėti miškų, 
vandenų ošimas, kalnų uolos, 
prerijų platybė, miestų triukš
mas, žmonių margumynas. Įdo
miai naudojama violončelė 
kaip būgnas indėnų šokių rit
mui išreikšti.

Programą pradėjo ir užbaigė 
rengėjų atstovai: Lietuvių na
mų kultūrinės komisijos - A. 
Kynas ir Baltiečių moterų L 
Vibrienė. Pakviestas pasakyti 
keletą žodžių, G. Cinauskas 
išreiškė padėką atsilankiu
siems, o taipgi ir visoje plačio
je Kanadoje išsisklaidžiusiems 
lietuviams už teikiamą pagal
bą tremtiniams ir buvusiems 
kaliniams. Kalbėjo iš širdies. 
Su tremtinių likimu gerai su
sipažinęs, nes Sibire badu mi
rė jo senelis ir du mažamečiai 
tėvo broliai.

Klausytojai, nors valandėlei 
perkelti į tokį reto grožio pa
saulį, labai sužavėti atsilie
pė apie šį koncertą, kurio grei
tai nepamirš ir taip pat jausis 
prisidėję prie tremtinių pa
rėmimo.

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas.

A. MACEINA



Didelė knyga apie tolimą ateitį
Lietuvio teisininko knyga apie Amerikos nacionalizmą
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puslapių knygoje, tvarkingai 
ir geru šriftu išspausdintoje. 
Tai “American Nationality 
and A.N.O.” Trijų raidžių su
trumpinimas — “American 
National Organization”.

Taigi kalbama apie Ameri
kos (suprask — JAV) tautybę 
ar nacionalizmą apskritai ir 
apie jų įgyvendinimui steigia
mą organizaciją. Knygoje var
tojami žodžiai “Nationality” 
ir “Nationalism” reiškia ir gy
ventojo, ir piliečio, ir tauty
bės, ir nacionalizmo sąvokas 
pakaitomis. Todėl knygos ant
raštė yra sunkiai išverčiama 
į lietuvių kalbą.

Autorius yra dr. Peter Iron 
Jakubka. Pagal knygos aplan
ką jis yra gimęs ir mokęsis Lie
tuvoje, daktoro laipsnį gavęs 
Miunsterio universitete Vo
kietijoje, buvęs advokatas ir 
teisėjas, gyvenąs Čikagoje, 
pensininkiškas dienas pra
leidžiąs Floridoje. Taigi pa
saulinėmis temomis pasisako 
lietuvis, o prie šios milžiniš
kos knygos išleidimo prisidė
ję taip pat keturi lietuviai, 
kiekvienas paaukojęs po 
$1,000. Todėl Lietuvos tolima 
ir artima istorija yra palies
ta šiltai ir plačiai, lyginant 
su kitomis pasaulio temomis. 
Knygos stilius yra lengvas, be 
akademinio pobūdžio apsun
kinimų.

Pagrindinė knygos mintis — 
nacionalinės Amerikos valsty
bės sukūrimas, o per ją ir viso 
pasaulio politinės valdžios, 
sudaromos federacijos keliu, 
įteisinimas. (Knyga rašyta dar 
prieš SSSR žlugimą, tad ir pa
saulinės valdžios struktūroje 
jai teikiamas kitoks dėmesys, 
kaip šiandien reikėtų kalbė
ti apie Rusiją). Tuo keliu esą 
pasaulis išvengtų karų. Nors 
autorius tiesiogiai nepasako, 
bet yra suprantama, kad kon- 
fliktėlių, panašių į Bosnijos 
ir Somalijos, nepasitaikytų. 
Kiekvienas nenaudėlis būtų 
žodžiu arba veiksmu sutvar
kytas.

Gyvai pavaizduota praeitis
“Lietuvos istorijos skaitiniai1918-1990”. Sudarė Stanislovas Stašaitis

Leidinyje chronologiniu ir 
teminiu principu pateiktos is
torikų, kutūrologų, publicistų, 
tarptautininkų ir kitų autorių 
knygų ištraukos, straipsniai 
ar jų fragmentai, kuriuose at
sispindi svarbiausi Lietuvos 
istorijos įvykiai, reiškiniai 
ar procesai nuo 1918 m. ligi 
antrosios Lietuvos respubli
kos nepriklausomybės atstaty
mo 1990 m. kovo 11 d., tarptau
tinio jos pripažinimo. Daug 
vietos skaitiniuose skiriama 
iškilioms istorinėms asme
nybėms.

Knyga skiriama vidurinių 
mokyklų mokiniams ir visiems 
Lietuvos istorija besidomin
tiems skaitytojams. Lietuvos 
respublikos kultūros ir švie
timo ministerijos rekomen-

Architektas ir dailininkas EDMUNDAS ARBAS-ARBAČIAUSKAS, 
ne kartą lankęsis Lietuvoje ir ten surengęs savo darbų parodą. Nuolatinė 
jo gyvenvietė Los Angeles miestas JAV-bėse Nuotr. Alf. Laučkos

Autorius perspėja, kad ke
lias iki šio tikslo yra tolimas, 
nueinamas gal tik poros kartų 
laikotarpiu, tačiau laikas pir
miesiems žingsniams jau yra 
atėjęs. Suprantama, kad to
kiems platiems mostams atpa
sakoti reikia daug minčių. 
Joms išdėstyti autorius yra 
numatęs tris knygas: 1. Poli
tinės partijos; 2. Vidaus ir už
sienio politika; 3. Nacionali
nė Amerikos organizacija. 
Leidinyje, apie kurį kalbame, 
sudėtos dvi pirmutinės kny
gos. Nors šis jau yra antrasis 
leidimas, tačiau trečiosios 
knygos, aprašančios organiza
ciją, gal dar nėra, o gal čia 
rašančiam jos neteko matyti.

Šiame leidinyje yra daug 
objektyvios, kai kur autoriaus 
svarstymais perpintos, viso 
pasaulio ir JAV istorinės me
džiagos. Tai pamatas, ant ku
rio autorius kloja savo išva
das ir visus rėmus numatomai 
pasaulio organizacijai.

Žmonėms, turintiems daug 
laiko ir nepretenduojantiems 
į istorines studijas, knyga 
galėtų būti pusiau edukaci
nis, pusiau pramoginis skai
tinys. Šalia žinių skaitąs ga
lėtų pasidomėti autoriaus 
mintimis apie Amerikos na
cionalizmą bei jo organizaci
ją, toms mintims gal pritarti, 
gal su jomis nesutikti, o gal 
net kartu su autoriumi toliau 
jas puoselėti. Čia taip pat per
duosime į lietuvių kalbą kiek 
galima tiksliau išverstas min
tis.

Autorius sako, kad jis daug 
kur sutinka su Užsienio reika
lų tarybos (Council on Foreign 
Relations, CFR) tikslais. Ka
dangi CFR turi pinigų ir gali 
suburti “smegenis”, jo orga
nizacija gražiai bendradar
biautų, telkdama mases.

Autorius yra susirūpinęs, 
kaip ir daugelis amerikiečių, 
be tėvų augančiais vaikais, 
tinginiaujančiu jaunimu ir 
kitomis, ryškiai matomomis 

duota. Valstybinė “Aušros” 
spaustuvė, valstybinė “Švie
sos” leidykla, Kaune, 328 pus
lapiai. Tiražas - 21,000 egz.

Visas Lietuvos kūrimosi, lais
vos valstybės, okupacijų laikai 
bei atgavimas nepriklausomy
bės išreiškiamas ne sausais 
vadovėlio sakiniais, bet įvai
rių rašytojų straipsniais iš įvy
kių dienos su jausmu, su gy
vumu, lyg tai atsitiktų dabar - 
šiandien. Pavaizduojami visi 
istoriniai pasikeitimai, asme
nys, kurie kūrė ar kurie kenkė 
bei naikino mūsų kraštą, mū
sų žmones. Šie skaitiniai su
žadina vėl iš naujo pergyventi 
tuos visus įvykius. Šie skaiti
niai įdomūs moksleiviams ir 
bet kuriam lietuviui. V.M.

spalvoti drabužių

ar nacionalizmo 
autorius ragina:

ir nepateisinamomis, šio kraš
to negerovėmis. Jis mano, kad 
skirtingų rasių, religijų ir 
tautybių žmonės, turį teisę gy
venti JAV, turi būti vienos, 
amerikiečių, tautybės. Jie pri
valo kalbėti viena anglų kalba 
ir suamerikietinti savo pavar
des, vardus. (Bet autorius yra 
Jakubka, ne koks Jacobs). Turi 
būti viena JAV Darbo įstaiga, 
per kurią privalėtų vykti visas 
darbo jėgos samdymas. Imi
gracijos įstaiga įsileistų tik 
fiziškai ir protiškai sveikus 
asmenis, pirmenybę teiktų 
europiečiams, artimiausiems 
JAV kultūrai. Artimi giminės 
šiame krašte negalėtų paleng
vinti įvažiavimo į JAV.

Taip pat siūloma, kad ame
rikiečiai susikurtų vieną re
ligiją, nustatytų tautinius 
amerikiečių drabužius, nešio
tų specialius ženkliukus, kaip 
Vokietijos naciai nešiojo už- 
movas ant rankovių. Autorius 
kviečia, kad dailininkai siųs
tų vyrų ir moterų drabužių 
projektus, tekstilės įmonės 
— medžiagų pavyzdžius. Ge
riausi darbai bus premijuoti, 
o šioje knygoje jau yra at
spausti trys vyrams ir trys 
moterims 
projektai.

Tautybės 
klausimu 
“Kaip su Amerikos tautybe? 
Kalbame angliškai, bet nesa
me anglai. Mūsų prigimtis, 
charakteris, kultūra, gyveni
mo būdas skiriasi. Šios žymės 
yra tipiškai amerikietiškos. 
Tai kodėl negalime savęs lai
kyti amerikiečių tauta? Ameri
kiečiai, ar jau neatėjo laikas 
būti amerikiečiais? (...)

Po trumpo žvilgsnio į nacio
nalizmą prieiname išvadą, 
kad nacionalizmas, kol jis vie
nija žmones, juos moko mylė
ti ir ginti kraštą, yra naudin
gas. Tačiau nacionalizmas 
žlunga, jei vienas nacionalis
tinis kraštas stengiasi pasau
ly dominuoti ir okupuoja ki
tus kraštus.”

Autorius numatė daugybę 
reikalų ir juos visus aptarė. 
Tik nėra lengva suprasti pa
sakojimą apie vienos religijos, 
vienų namų, valdžios admi
nistruojamų, tvarkymą. Bet kai 
autorius kalba apie vadus, ta
ria aiškiai: “Vadas privalo bū
ti apsukrus su priešais, bet at
viras ir patikimas draugams ir 
pasekėjams.”

Šioje knygoje nėra jokio nuo
laidumo liberalams, kuriuos 
laiko tinginiais ir savanau
džiais. “Jei norime skirtis 
nuo liberalų, turime laikytis 
ideologijos, kuri ne visiems 
patinka.”

Amerikietiškas nacionaliz
mas kartais bandomas sieti 
su respublikonais, kartais su 
konservatoriais, kartais su 
darbo unijomis. Tvirtinama, 
kad "... ateity bus viena kon
servatorių organizacija, pa
grįsta patriotizmu ir nacio
nalizmu.”

Reikia stebėtis autoriaus 
mintimis, jo energija ir lėšo
mis, rengiant bei spausdinant 
šį leidinį. Tokių knygų dažnai 
nesutinkame. Ypač dabar, kai 
nacionalizmas yra stipriai 
smerkiamas. Bet jis nėra nu
žudytas. Taip pat egzistuoja 
ir pasaulinės valdžios mintis. 
Ši knyga tai liudija.

AMERICAN NATIONALITY 
AND A.N.O., by Dr. Peter Iron 
Jakubka. The Christopher Pub
lishing House, 1994, Second 
Edition; 930 puslapių, kaina 
nepažymėta.

Vytautas Dyvas

OBSERVER, nr. 4 (1994), Lietu
vių Romos katalikų federacijos 
Amerikoje dvimėnesinis žurna
las anglų kalba, 20 psl. ir virše
liai, vyr. redaktorius Jonas Kup
rys, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Metinė prenumerata $10, 
atskiro nr. kaina $2.

JAHRESTAGUNG 1993, suva
žiavimo darbai, Lietuvių kultūros 
instituto leidinys vokiečių kalba, 
Lampertheim-Huettenfeld, 192 
psl. ir viršeliai, red. V. Bartuse
vičius, spausdino Schwarzbold 
spaustuvė.

Romualdas Kisielius, ŽIEDLA
PIAI. Išeivijos poeto eilėraščiai 
apie Lietuvos likimų. Išleido J. 
Naviko leidykla “Austėja”. Tira
žas - 1000 egz. Rinko ir spausdi
no AB “Panevėžio spaustuvė” Pa-

Koplytėlė su Kristaus skulptūrėle Degučių šventoriuje - tautodailės 
paminklas Nuotr. Alf. Laučkos

Krikščionybė ir dabarties žmogus
(Atkelta iš 6-to psl.) 

vokite, iš naujo į tai pažvel
kite”. Turiu gerą pavyzdį: jau 
20 metų retas katalikas mora
listas (arba etikas) yra tiesio
giai rašęs apie 10 Dievo įsaky
mų. Prieš porą mėnesių nuo
sekliai peržiūrėjau keletą 
šimtų mokslinių žurnalų tu
rinių, ieškodamas straipsnių 
apie dekalogą (žinoma, naudo
damas kompiuterio turimus 
duomenis). Maža jų katalikiš
kuose žurnaluose. Protestan
tų spaudoje jau daugiau me
džiagos radau, bet pastebėjau, 
kad tie, kurie vis dar daug ra
šo apie dekalogą ir kurie yra 
daugiausia prirašę paskuti
niais metais, yra rabinai teo
loginiuose savo žurnaluose.

1980 m. Lenkijos kino reži
sierius Krzysztof Kieslowski 
sukūrė dešimties valandų fil
mus — vieną filmą kiekvienam 
įsakymui. Kiekviename filme 
Kieslowskis sukūrė sudėtin
gą moralinę problemą ir su
aktualino dekalogą. Šiuos fil
mus rodžiau savo studentams, 
ir jie buvo labai paveikti. Už
teko, kad vienas menininkas 
giliai susimąstytų apie pra
rastas vertybes, ir dekalogas 
atgijo.

— Įvairiais pavidalais plin
ta panteizmas. Kur ir kokiais 
pavidalais jis pasireiškia ?

— Panteizmas reiškiasi ypač 
vadinamojo Naujojo amžiaus 
(New Age) sąjūdyje. Labai iš
plitęs senasis tikėjimas, kad 
žmogus yra dalis dievybės, 
dieviškas žiburys.

— Kokios, Jūsų supratimu, 
šio panteizmo plitimo priežas
tys?

— Panteizmas plečiasi, nes 
yra lengviau būti panteistu, 
negu krikščioniu. Panteistai 
teigia, kad žmogus yra dieviš
kas žiburys. Krikščionybė tei
gia, kad žmogus turi dievišką 
pašaukimą, kad jis yra sukur
tas pagal Dievo atvaizdą, nė
ra iš esmės dieviškas. Taigi 
krikščionybėje žmogus yra sa
votišku būdu dieviškas ir ne- 
dieviškas. Atrodo, trūksta aiš
kumo, gal net logikos. Panteiz-

nevėžyje. Leidinyje - keletas auto
riaus darytų nuotraukų - gamtos 
vaizdų. Vilnius, 1994 m., 128 psl.

METMENYS, 68/1995, kūryba 
ir analizė, 192 psl. ir viršeliai; 
red. Vyt. Kavolis, administracija: 
M. Paškevičienė, 306 55 th PI., 
Downers Grove, II. 60516, USA. 
Prenumerata metams (du nume
riai) $15 (JAV); atskiro nr. kaina 
$8 (JAV). Leidžia AM&M Publi
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1995 m. sausis-kovas, Pasaulio ir 
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mas tuo tarpu siūlo, gražų, lo
gišką paaiškinimą. Yra Dievas 
— visata, ir yra žmogus, dalis 
šitos visatos. Dievas, žmogus 
ir visata susilieja į vientisą 
visumą. Moderni fizika irgi 
moko tokio dėsningumo: yra 
gamtos energijos dėsniai, 
veikiantys vienodai tiek žemė
je, tiek erdvėje. Jei yra Die
vas, sakykime, aukščiausioji 
energija arba “aukščiausias 
protas”, kuris yra visuotinis, 
tai ir visata turi būti jo tęsi
nys. Tokioj šviesoj krikščio
niškas “atotrūkis” tarp Dievo 
ir žmogaus yra sunkiau priim
tinas. Krikščionybėje Dievas 
yra kūrėjas, ne amžinas atnau
jintojas, o žmogus — jo kūri
nys. Krikščionybėje Dievas 
nėra dalis visatos, bet egzis
tuoja visai kitoje — transcen
dentinėje plotmėje. Čia gali 
mums padėti Heideggeris, ku
ris parodė, kad kūrėjas ir kū
rinys nesidalija tuo pačiu bū
ties lygiu. Skulptorius egzis
tuoja jau kitoje būties plotmė
je negu skulptūra, nes skulpto
rius yra tas, kuris sukūrė 
skulptūrą, o ne atvirkščiai. 
Kitaip sakant, būtis yra dau
gialypė, o ne vienalypė savo 
esmėje, kaip panteizme.

— Kaip galima būtų užtverti 
kelius panteizmui, kad jis ne- 
plistų ?

— Geriausias būdas užtverti 
kelius panteizmui yra eiti su 
panteistais į diskusijas — 
gerai pažinti jų požiūrį ir 
metafiziką, su jais tuos rei
kalus aptarti. Draudimai, gra
sinimai, išjuokimas nieko ne
duos. Šviesus įsitikinimas ir 
pavyzdys daug gali laimėti. 
Savo studentams dažnai duo
du tokį pavyzdį. Jei žmogus 
yra dieviškas žiburys, vadina
si, jis jau išganytas; jo grįži
mas į dieviškąją būtį jau vyks
ta. Taigi jo žemiški sunkumai 
tampa bereikšmiai. Jeigu jis 
kenčia arba gyvena nelaisvė
je, kokia čia tragedija? 
šie žemiški sunkumai yra 
raeiliai, palyginus su jo 
tafizine tiesa, kad jis 
dieviškas žiburys. Antra 
tus, Kalkutoje gyvena Motina 
Teresė. Ji surenka tuos žmo
nes, kurie miršta gatvėje. Ji 
rimtai žiūri į jų kančią. Ji 
supranta, kad žmogui reikia 
meilės ir apsaugos. Indijoje 
ne visi dvasiškiai yra teigia
mai nusiteikę krikščionybės 
atžvilgiu, bet visi yra paveikti 
Motinos Teresės gyvenimo. Ne 
vienas yra pareiškęs, kad In
dija (panteizmo centras) nie
kuomet negalėtų duoti pasau
liui antros Motinos Teresės. 
Tokia artimo meilė tiesiog nė
ra dalis jos tradicinio mąsty
mo. Apie panteizmą ir jo skir
tumus lyginant su krikščiony
be nemažai savo laiku yra ra
šęs Leonas Karsavinas, lietu
viams lengvai prieinamas 
mąstytojas, miręs Sibire.

— Ačiū už turiningą po- 
kaibį! Kalbėjosi

kun. K. J. Ambrasas, SJ

Visi 
ant- 
me- 
yra 

ver-

Sol. Virginijos Bruožytės-Mu- 
lionienės, soprano iš Klivlando, 
dainų ir operų arijų koncertą Det
roito lietuviams š. m. vasario 26 
d. jų Dievo Apvaizdos parapijos 
kultūros centre Southfielde su
rengė jos švietimo komitetas. 
Gautas pelnas buvo panaudotas 
lietuviškų knygų siuntai Anykš
čių rajono Troškūnų parapijos 
knygynan. Koncerte skambėjo 
tarptautinių klasikų bei lietuvių 
kompozitorių dainos ir operų ari
jos. Jas akompaniatorius Michael 
Borowitz papildė fortepijonu at
liktomis J. Naujalio ir M. K. Čiur
lionio kompozicijomis.

Kan. Juozo Tumo-Vaižganto, li
teratūros klasiko, šimtas dvide
šimt penktoji gimimo metinių 
sukaktis Lietuvoje plačiai buvo 
paminėta pernai rudenį. Ta proga 
“Metai” atspausdino JAV gyve
nančio išeivijos dramaturgo Kos
to Ostrausko vieną veikėją turin
čią monodramą “Vaižgantas”. Ja 
susidomėjo Vilniaus jaunimo 
teatro aktorius Ferdinandas Jak
šys ir rež. Irena Bučienė. Pasi
rodo, F. Jakšys, svėdasiškis, jau 
seniai galvojo apie Vaižganto 
vaidmenį. Tad jam K. Ostrausko 
tik vieną veikėją Vaižgantą tu
rinti monodrama buvo beveik ste
buklingas ilgų svajonių išsipildy
mas, kan. J. Tumo-Vaižganto 
125-tųjų gimimo metinių minėji
mo užbaigą perkėlęs į 1995 m. 
Du premjeriniai K. Ostrausko 
monodramos “Vaižgantas” spek
takliai Lietuvoje sausio 21 ir 22 
d.d. buvo suvaidinti Vilniaus jau
nimo teatro salėje “99”. Juos pa
ruošė ilgai Vaižganto vaidmens 
laukęs svėdasiškis aktorius Fer
dinandas Jakšys, rež. Irena Bu
čienė, muziką sukūręs kompozi
torius kun. Gediminas Šukys ir 
dail. Gražutė Visockienė, sceno
vaizdžiui pasirinkusi dalį senos 
kaimiškos trobos. Beveik visas 
spektaklis vyksta F. Jakšio sukur
tam Vaižgantui sėdint ant trobos 
durų slenksčio prie narvelio su 
paukšteliu. Tad nenuostabu, kad 
Gediminas Butkus savo įspūdžius 
iš spektaklio, paskelbtus “Die
noje” š.m. vasario 9 d., pavadi
no “Monologais ant sleksčio”. 
Galbūt dėl to žiūrovams, sėdin
tiems prie pat nedidelės scenos-, 
aktoriaus F. Jakšio sukurtas Vaiž
gantas atrodė toks artimas ir 
savas.

Kan. Juozas Tumas-Vaižgan
tas, gimęs 1869 m. rugsėjo 20 d. 
Maleišiuose prie Svėdasų, dabar
tiniame Anykščių rajone, mirė 
Kaune 1933 m. balandžio 29 d. 
Minint 125-tąsias velionies gimi
mo metines 1994 m. rugsėjo mė
nesį, iškilo neaiškumų dėl jo mir
ties ir palaidojimo. Tuos neaiš
kumus 1995 m. sausio 4 d. laidoje 
atskleidė ir bandė išaiškinti Vy
tautas Bagdonas, “Dienos” kores
pondentas Anykščiuose. Tikroji 
mirties priežastis - klaidingai 
gydytojų nustatyta diagnozė. Ve
lionis buvo gydomas nuo bronchi
to, o sirgo pūlingu Slapiuoju 
pleuritu. Tokią išvadą padarė 
prof. J. Žilinskas, balzamavęs 
Vaižganto kūną ir krūtinės ląs
toje radęs du litrus klampaus 
pūlingo skysčio, apsėmusio šir
dies ir plaučių dalis. Tai patvir
tino ir tada sudaryta speciali gy
dytojų komisija. Pagal paties 
Vaižganto testamentą jo palai
kai turėjo būti palaidoti Svėda
suose, Marikonių koplyčios rū
syje. Mat Vaižgantas manė, kad 
jos rūsys yra tuščias. Tačiau 
jame jau buvo palaidotos koply
tėlę stačiusio grafo Liucijaus 
Marikonio dvi žmonos ir dukrelė 
Marytė. Vaižgantui laidoti nebu
vo gautas Paryžiuje gyvenusių 
Marikonių šeimos palikuonių su
tikimas. Testamente Vaižgantas 
minėjo ir mažąją Vytauto šven
tovę Kaune. Tais laikais ją betgi 
kartais apsemdavo Nemuno po
tvyniai. Žurnalisto V. Bagdono 
pranešimu, Vaižganto palaikus 
laikinai priglaudė Kauno arkika
tedra bazilika. Tačiau šiandien 
niekas nežino, kur jie palaidoti. 
Prie Vytauto šventovės rūsio sie
nos lauko pusėje yra pritvirtin
ta paminklinė lenta kun. Juozui 
Tumui-Vaižgantui. Toje vietoje 
tvarkant rūsį, betgi nebuvo ras
ta jokių laidojimo žymių. Jų nė
ra ir lauko pusėje prie pamink
linės lentos. 1953 ir 1963-64 m. 
buvo sudarytos iniciatorių komi
sijos Vaižganto palaikams perkel
ti į Svėdasus. Ten juos norėta pa
laidoti prie skulptoriaus B. Bu
čo Vaižgantui sukurto paminklo 
Svėdasuose ar kapinaitėse prie 
velionies aprašyto Alaušo ežero, 
kur ilsisi jo tėvai. Abu kartus 
palaikams perlaidoti nepavyko 
gauti leidimo. Nesužinota ir jų 
dabartinė palaidojimo vieta.

Kun. Motiejaus Gustaičio 
(1870-1927), poeto ir vertėjo, šim
tas dvidešimtpenktosioms gimi
mo metinėms skirtą parodą Vil
niuje surengė Martyno Mažvydo 
biblioteka. Lankytojų laukė jo 
eilėraščių rinkiniai “Tėvynės 
ašaros”, “Sielos akordai”, “Var
peliai”, poema “Meilė”, oratorija 
“Aureolė”. Jis yra laikomas sim
bolistinės poezijos pradininku 
Lietuvoje, nes jo kūrybos pagrin
diniai motyvai yra visatos har
monija, amžinasis grožis ir vie
natvė. Šiuos motyvus kartais pa
pildo I D. karo įvykiai. Parodon 
buvo įjungti kun. M. Gustaičio iš
versti A. Mickevičiaus “Krymo 
sonetai”, J. Slovackio “Anhelli”, 
A. Navrockio “Lietuvos krikš
tas”. Jis taipgi yra parašęs “Sti
listikos vadovėlį”, apybraižų apie 
A. Tatarę, P. Kriaučiūną, dr. J. 
Basanavičių.

Šilutė pasipuoš dviem pamink
lais. Rajono valdyba jau yra pa
skelbusi konkursą paminklo, įam
žinančio Klaipėdos krašto sujun
gimą su Lietuva 1923 m. Mat tada 
sukilimo štabas, vadovaujamas 
Martyno Jankaus, iš Šilutės va
dovavo lietuvių būriams Klaipė
doje, Kretingoje, Tauragėje, Ši
lutėje ir jų apylinkėse. Šilutės 
rajono valdyba paminklo konkur
sui paskyrė 3.500 litų. Paminklą 
planuojama statyti prie Šilutės 
rajono savivaldybės pastato. Se
kančiais metais prie evangelikų 
liuteronų šventovės iškils pamink
las Šilutėje gimusiam, augusiam ir 
kūrusiam rašytojui Hermannui 
Suedermannui.

Rašytojos Šatrijos Raganos 
(Marijos Pečkauskaitės) 1877- 
1930, palaidotos Židikuose, da
bartiniame Mažeikių rajone, ten 
dabar buvo paminėta dviguba su
kaktis — 118-tasis gimtadienis 
ir aštuoniasdešimtasis pavasaris 
šiame Žemaitijos miestelyje. Čia 
ji yra praleidusi penkiolika pas-, 
kutintųjų savo gyvenimo metų. 
Čia jai amžiaus penkiasdešimt
mečio proga 1928 m. buvo suteik
tas tada dar Kauno universiteto 
garbės doktoratas, o prez. Anta
nas Smetona įteikė Gedimino II 
laipsnio ordiną. Židikuose ji yra 
parašiusi “Sename dvare”, vieną 
geriausių savo kūrinių. Sukaktu
vininkė sunkiai sirgo ir mirė kau
lų vėžiu. Nuotrauka liudija, kad 
ji buvo palaidota Židikų kapinių 
koplytėlėje. Tačiau “Tarybų Lie
tuvos enciklopedijos” IV tome 
paskelbtame pranešime apie Židi
kus teigiama, kad rašytojos Šat
rijos Raganos kapas yra Židikuo
se palaidotų sovietinių karių ka
pinėse. Iš tokio pranešimo sunku 
susigaudyti, ar Šatrijos Raganos 
palaikai iš koplytėlės buvo iškelti 
į karių^ kapines, ar galbūt ją ap
supo Židikų kapinėse laidojami 
žuvusieji sovietų kariai.

Simbolinės dvigubos sukakties 
minėjimas buvo pradėtas pamal
domis iš akmenų^ XVII š. pastaty
toje mūrinėje Židikų parapijos 
šventovėje, susilaukusioje gau
sių dalyvių. Iš Telšių atvyko prel. 
Jonas Kauneckas, Telšių kunigų 
seminarijos V kurso klierikai ir 
šio miesto katalikiškų mokyklų 
moksleivių choras. Mišias atna
šavo prel. J. Kauneckas, skam
bant klieriko Rolando Karpavi
čiaus gitarai ir moksleivių choro 
giesmėms. Po Mišių buvo atlikta 
vietinės lituanistės Bronės Kite- 
lytės paruošta muzikinė kompozi
cija, priminusi Šatrijos Raganos 
15 metų veiklos laikotarpį Židi
kuose. Rašytojos Šatrijos Raga
nos muziejuje yra saugomi Yla
kių altaristos kun. Klemenso Ar
lausko ranka prašyti atsiminimai. 
Iš jų paskaityta ištrauka primi
nė 1917 m. Židikų banko salėje 
Šatrijos Raganos surengtą pirmą
jį lietuvišką vakarą. Jame tada 
skambėjusias liaudies dainas “Oi 
tu, rūta rūta”, “Oi giria girelė”, 
“Vai žydėk žydėk, balta obelėle” 
dabar pakartojo vietinės viduri
nės mokyklos moksleivių ansamb
lis ir mišrus choras su vadovais 
Jonu Vaišvila ir Regina Lukoše
vičienė. Aldonos "Puišytės elegi
jas deklamavo Paulius Gerulskis, 
Šatrijos Raganos “Vyšnias” skai
tė klierikas Algirdas Lukšas. Pri
siminimais dalijosi mokytoja Fi
lomena Juodikienė, ilgai rinkusi 
medžiagą Šatrijos Raganos mu
ziejui. Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”. Šiemetinės Va
sario šešioliktosios išvakarėse 
Mažeikių muziejun buvo atneštas 
1928 m. Šatrijos Raganai prez. A. 
Smetonos paskirtas Gedimino II 
laipsnio ordinas. Jį išsaugojo ra
šytoją ilgai globojęs gydytojas 
Juozas Liutkus, miręs 1993 m. 
Muziejui ordiną atnešė Mažei
kiuose gyvenantis velionies sū
nus. V. Kst.
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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.

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

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

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.

Buvę iškiliausi lietuvių stalo tenisininkai 1945-1950 metų laikotarpiu Vokieti
joje. Iš kairės: Januškis, Krivickas, Ignatavičius, Volodka, Garunkštis, Paš- 
kauskas, Meilus, Vailokaitis, Tėvelis, Adomavičius ir Gerulaitis

Nuotr. iš knygos “Išeivijos lietuvių sportas”

1977 metais. Po to jį sekė ne vienas 
nusivylimas gyvenime, - sveikatos 
bei šeimos reikaluose. Šiuo metu 
jis darbuojasi Joniškyje. Treniruo
ja vaikus ir “Žemgalos” vyrų koman
dą ir yra Joniškio sporto mokyklos 
direktoriumi. Darbu yra patenkin
tas. Jo 50-tojo gimtadienio proga 
Joniškio sporto klubo “Siekis” ini
ciatyva Kauno sporto halėje jo gar
bei buvo surengta šventė - krepši
nio turnyras, kuriame žaidė ir Mo
destas Paulauskas atstovaudamas 
Lietuvos veteranų rinktinei prieš 
Latvijos veteranus. Šioje šventėje 
labai derinosi LKL pirmaujančių 
komandų “Žalgirio” ir “Atleto” 
rungtynės. Modestas susilaukė daug 
sveikinimų, net iš prez. A. Brazaus
ko, o namo (Joniškin) išvyko dova
notu “Ford-Scorpio” automobiliu.

Sig. K.

/MvM' LIETUVIŲ J I KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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 57 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS M 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

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

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

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

CHOICE
Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

' Lina Kuliavienė

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

Tel. 416 767-9000 Fax 416 620-8015

A.a. Stasys Meilus
Floridoje, Palm mieste, 1995 m. 

balandžio 1 d., eidamas 77-tuosius 
amžiaus metus, mirė buvęs nepri
klausomos Lietuvos, vėliau išeivi
jos iškilus stalo tenisininkas Sta
sys Meilus. Velionis šioje sporto 
šakoje pradėjo reikštis besimoky
damas Ukmergės gimnazijoje. Pir
mojoje Lietuvos tautinėje olimpi
adoje 1938 m. stalo teniso vyrų dve
jeto varžybose su Karaliumi laimė
jo pirmą vietą ir aukso medalius, 
antroje ir tračioje vietoje palikda
mi geriausius ano meto tenisinin
kus: Dzindziliauską - Adomavičių 
(LFLS) ir Nikolskį - Martinkaitį 
(JSO). 1939-taisiais baltiečių stalo 
teniso turnyre, vykusiame Rygoje, 
Lietuvos rinktinė laimėjo 5:3 prieš 
Latviją ir 5:0 prieš Estiją, tapdama 
Baltijos valstybių meisteriu antrą 
kartą iš eilės. Rinktinėje žaidė Va- 
riakojis, Dzindziliauskas, Nikols
kis, Meilus ir Duškesas.

Pokario metu Vokietijoje su ki
tais pasitraukusiais iš krašto gerai
siais stalo tenisininkais - Gerulai
čiu, Garunkščiu, Adomavičium - 
žaidė įvairiuose tarptautiniuose 
turnyruose atstovaudamas lietu
viams, 1945 - 1950 m. laikotarpiu 
nuolat dalyvaudavo dešimties ge
riausių lietuvių asmeniniuose tur
nyruose pasiekdamas pergalių. Iš
vykęs į JAV-bes, ilgą laiką žaidė 
įvairiuose amerikiečių ir lietuvių 
rengiamuose turnyruose. A.a. St. 
Meilaus mirtis skaudžiai palietė 
Lietuvos ir išeivijos sportinihkų 
šeimą. Sig. K.

Didžiosios žaidynės
Šiaurės Amerikos lietuvių 45- 

sias sporto žaidynes vykdo Klivlan- 
do LSK “Žaibas” 1995 m. gegužės 
19, 20 ir 21 d.d. Klivlande, Ohio. Žai
dynėse bus vykdomos šios sporto 
šakos: * krepšinis, tinklinis, šach
matai ir šaudymas koviniais šautu
vais. Stalo teniso varžybos nebus 
vykdomos, nes nėra susidomėjimo. 
Krepšinis vyks šiose klasėse: vyrų A, 
vyrų B, jaunių A (1976 m. gimimo 
ir jaunesnių) ir moterų. Vyrų A ir B 
krepšinis numatomas pradėti penk
tadienio, gegužės 19 d., vakare ir 
tęsis šeštadienį ir sekmadienį. Mo
terų ir jaunių A krepšinis vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį. Tinkli
nis bus vykdomas vyrų ir moterų 
klasėse šeštadienį ir sekmadienį. 
Galutinė krepšinio ir tinklinio ko
mandų registracija privalo būti at
likta iki gegužės 1 d. imtinai pas 
žaidynių organizacinio k-to pirmi
ninką Vidą Tatarūną šiuo adresu: 
V. T., 18202 Windward Rd., Cleve
land, OH 44119, tel. (216)486-7916, 
Faksas (216)486-5881.

Šachmatų pirmenybės bus šeš
tadienį ir sekmadienį Dievo Motinos 
lietuvių parapijoje, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, OH, tel. (216)531^1263. 
Bus žaidžiama 4 ratų šveicarų sis
tema. Pirmo rato pradžia - šešta
dienį, 9.30 vai ryto. Registracija - 
nuo 8.30 vai. Šachmatų dalyvių re
gistracija - iki gegužės 13 d. imtinai 
pas šachmatų k-to vadovą Vytautą 
Nasvytį šiuo adresu: V.N., 1234 West 
Blvd., Cleveland, OH 44102, tel. 
(216)631-0210. Faksas (216)943-4485.

Kovinių, centrinio sprogiklio (cen
ter fire) šautuvų šaudymo pirme
nybės vyks šeštadienį, gegužės 20 d., 
ORCO karinėje šaudykloje, Geneva, 
Ohio. Pradžia - 10. vai. r. Informa
cijos gaunamos pas ŠALFASS-gos 
kovinių šautuvų k-to vadovą pulk. 
Algirdą Garlauską, 20550 Bali Avė., 
Euclid, OH 44123, tel. (216)486-6987. 
Dalyvių registraciją prašoma at
likti pas pulk. A. Garlauską iki ge
gužės 13 d. Krepšinio ir tinklinio

varžybų tvarkaraštis, salių adresai 
ir kitos vėlesnės informacijos bus 
paskelbta po galutinės komandų 
registracijos. Visi žaidynių daly
viai, - klubai ir pavieniai turi būti 
atlikę 1995 m. ŠALFASS-gos metinę 
narių registraciją. Dėl papildomų 
informacijų prašome kreiptis į org. 
k-to pirm. V. Tatarūną. Papildomi 
ryšiai: Algirdas Bielskus, tel. (216) 
486-0889 ir Arūnas Apanavičius, tel. 
(216)531-6995.

ŠALFASS-gos centro valdyba.

MODESTAS PAULAUSKAS 1972 
metų olimpiadoje Muenchene, žaidęs 
sovietų rinktinėje < Ntr. Rimo Gaškos

--------------------------H------------------------
Kaune pagerbiąs Paulauskas
Modestas Paųlapskas, buvęs gar

sus krepšininkas, olimpinis čem
pionas, atšventė savo 50 metų am
žiaus sukaktį. Jiš' išgarsėjo Muen- 
cheno olimpiadoj^ 1972 m., kai jo va
dovaujama Sovietų S-gos rinktinė 
baigmės rungtynėse, likus 3 sekun
dėms iki rungtynių pabaigos, išplė
šė pergalę prieš JAV rinktinę 51:50. 
Tai buvo dramatiška olimpinių žai
dynių baigmė ir nebelinksmas me
dalių įteikimas. Amerikiečiai ne
dalyvavo ir jie sidabro medalių iki 
šiol neatsiėmė. Paulauskas sako, 
kad kažkoks “kirminukas” vistiek 
graužė. Smagiau, kai rungtynės pa
sibaigia aikštelėje ir nepersikelia 
į užkulisius, laikraščius. Nuo 1936 
m., kai krepšinis buvo įtrauktas į 
olimpinių žaidynių programą, iki 
1972 m. Muencheno olimpiados, 
JAV-bės buvo laimėjusios aukso 
medalius 7 kartus, o 1972 m. pirmą 
kartą juos laimėjo Sovietų S-gos 
komanda, kurios kapitonu buvo 
Modestas Paulauskas. (Kiek prisi
menama, rungtynės buvo baigtos 
JAV naudai, bet kilus ginču, įvyko 
3 sekundžių pratęsimas. Taiklus 
iš tolo metimas nulėmė sovietų 
laimėjimą).

Apie Modestą Paulauską dabar
tinis Kauno “Laveros” (LKL) vyr. 
treneris Henrikas Giedraitis, kuris 
12 metų buvo Kauno “Žalgirio” ko
mandos kapitonu, o iš jų 10 metų 
kartu žaidė su Paulausku, atsilie
pia: “Žaidėjas, kuris nežinojo ką 
reiškia taupyti jėgas. Jis buvo ko
votojas iki kaulų smegenų. Jam ne
buvo nepagaunamų kamuolių, su
prasdavo kitus iš pusės žvilgsnio. 
Jis puikiai atsidengdavo ir įmes
davo iš neįtikėtinjų padėčių. Jo ūgio 
(194 cm) tiems laikams visiškai pa
kako jaustis karaliumi po krepšiu. 
Jis buvo labai stiprus ir šoklus. Mė
go ir mokėjo ne tik pats rinkti taš
kus, bet ir kitiems kamuolį perduoti. 
Jis buvo vadovas. Žaidėjas kaip Pau
lauskas ir šiandien praverstų Lie
tuvos rinktinei per Europos čem
pionatą Atėnuose. Jis ją tik sustip
rintų...” Iš didžiojo krepšinio Mo
destas Paulauskas buvo išlydėtas

Ateitininkų žinios
JAS centro valdyba sveikina ir 

dėkoja Hamiltono ateitininkams 
už dosnią auką ($400) Lietuvos 
stovykloms paremti! Tai pavyzdys 
visoms kuopoms Gavėnios laiko
tarpiu - atsisakyti ko nors sau ir 
padėti vargstantiems! Tikimės, 
kad šis pavyzdys paskatins visas 
kuopas dosniai įsijungti į vajų. 
Šią vasarą bus daug at-kų stovyk
lų Lietuvoje. Joms reikalinga pa
rama. Jei visi po truputį aukosi
me JAS CV vajui, pasidarys viena 
didelė suma, su kuria galėsime 
daug reikmenų nupirkti ir lygiai 
padalinti. Tad darykite gerus dar
belius, o uždirbtus pinigus atsiųs
kite JAS CV, kad jie galėtų aprū
pinti idėjos brolius ir seses.

Nario mokestis. Balandžio 1 d. 
baigėsi laikas sumokėti JAS CV 
nario mokestį. Lyg šiol tik viena 
kuopa tai atliko. Prašome kuo grei
čiau atsiųsti mokesčius Audrai 
Kasputytei, 40571 Ladene Lane, 
Novi, MI 48375. Nesusimokėju
siems nario mokesčio stovyklos re
gistracijos mokestis bus didesnis.

Stovyklos registracija gegužės 
1 d - birželio 10 d. Registracijos 
anketas prašome tuoj pat norin
tiems stovyklauti išdalinti. Pa
vėluotos registracijos priemoka 
bus $25 kiekvienam vaikui.

Vadovų kursų data dar galuti
nai nenustatyta, bet skatiname 
jaunimą, norintį vadovauti Jau
nučių stovykloje, kreiptis į Do- 
manskienę, tel. 708 246-0049. Se
kite “Draugo” at-kų skyrių.

Šiemet stovyklausime liepos 9 - 
liepos 22 d.d. Stovyklai vadovaus 
Ona Daugirdienė ir Pranutė Do- 
manskienė. Jei norėtumėte pri
sidėti prie darbų stovykloje, kreip
kitės tel. 708 325-3277.

Šių metų stovyklos tema - “Dai
navos rojus”, paimta iš Birutės 
Bublienės “Stovyklos vadovo”. 
Siunčiamas aprašymas susipažin
ti šū tema ir atitinkamai pasiruoš
ti. Laukiame visų atvykstant į šią 
smagią stovyklą, jas CV valdyba

Skautų veikla
• Jau ruošiamasi vasaros sto

vyklai. Skelbiamas konkursas sto
vyklos ženklui. Kviečiami daly
vauti visi ir visos. Konkurso lai-, 
kas - balandžio 22 iki gegužės 26 
d. Laimėtojas-ja gaus vertingą 
dovaną. Stovyklos tema: Skautas- 
tė gamtos draugas-gė.

• Skautų stovyklavietės “Romu
va Ine.” visuotinis narių susirin
kimas įvyko Lietuvių namuose bal. 
12 d. Susirinkimą atidarė Kanados 
rajono vadas ir stovyklavietės 
vald. pirm. j.ps. R. Sriubiškis. Api
būdino “Romuvoj” atliktus dar
bus, paaiškino apie kaimyno pro
jektą statyti apie 20 vasarnamių.

Darbo k-to pirm, j.b.v.vl. A. Pa- 
cevičius pranešė kas padaryta 
praeitais metais, paaiškino apie 
numatytus taisymus ir prašė ruoš
tis talkai birželio 24-25 d.d. Revi
zijos komisijos pirm. B. Saplys 
perskaitė revizijos aktą. Knygos 
kompiuterinė sistema vedamos 
tvarkingai. Ižd. V. Paškus pabrė
žė, kad “Romuvos” iždas mažėja, 
o išlaidų daugėja. Pasidžiaugta, 
kad praeitais metais jau nereikėjo 
stovyklavietės mokesčių mokėti, 
tai buvusio tunt. v.s. A. Senkaus, 
rajono vado ps. R. Sriubiškio ir 
V. Paškaus pastangų rezultatas. 
Po trumpos pertraukos sekė gyvos 
diskusijos ir einamieji reikalai. 
Dauguma susirinkimo dalyvių pa
siūlė, kad gražiai dirbanti valdy
ba pasiliktų dar viena kadencijai 
ir baigtų derybas su kaimynu dėl 
žemės. Valdyba pasiliko, tik buvo 
papildyta dviem naujais nariais 
ps. dr. R. Sapliu ir ps. inž. S. Na- 
miku. Susirinkime dalyvavo Broli
jos vyr. skautininko pav. v.s. R. 
Otto. M.

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.).

1678 Bloor Street West

Toronto, Ontario MbP 1A9

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANDUS
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

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

3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

(2 blokai į vakarus

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

nuo Lietuvių namų)
nešiojamas tel. 416 802-1029

namųtel. 416 231-4937, FAX 416 769-1524, 
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS 
NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

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)

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

AKTYVAI per 1OO milijonų dolerių

Kredito kortelė

Nemokama narių gyvybės drahda (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 egaražai •tvoros ežidiniai • virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas a šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas a plytelių įdėjimas a pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius a nuosavybių priežiūra. • 18 metų 
patirtis a Nemokamas įkainavimas a Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Suftoic
GROUP

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.

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

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 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



Toronto gintarietės 1975 m. “Sadutės” šokyje atlieka atsisveikinimą su 
jaunąja. Iš kairės: S. Zenkevičiūtė-Saplienė, G. Vasiliauskaitė-Abromai- 
tienė ir L. Zenkeviėiūtė-Paceviėienė

SKAITYTOJAI PASISAKO

V

Šokom mes - dabar šoka mūsų vaikai
Gintarietės prisiminimai belaukiant sukaktuvinio koncerto

Nuotraukos jau senos, kai kurios 
pegeltusios. Laikraščio iškarpos 
irgi geltonos, trapios, o 25-mečio 
knyga jau 15 metų senumo. Vartau 
koncertų programas, žiūriu į nuot
raukas, skaitau straipsnius ir nie
kaip negaliu patikėti, kad viskas, 
kas man buvo taip prie širdies, įvy
ko prieš 20 metų Toronte. “Ginta
rui” jau 40 metų! Kas gali tikėti! 
O dar taip neseniai ruošėmės į 
Europą, ruošėmės 20-mečio kon
certui St. Lawrence Arts Centre, 
šokom kas vakarą Karavane, va
žiavom, važiavom, važiavom ir dar 
važiavom, kur tik mus kvietė - 
o kvietimų buvo daug. Ar jau tik
rai tas viskas įvyko prieš 20 me
tų? Ar jau tikrai Europos grupės 
dalyvių vaikai šoka “Gintare”?

Kai galvoju apie savo dienas 
“Gintare”, tuoj pat pradedu šyp
sotis. Kaip galėtum nesišypsoti 
prisiminus tas ankstyvas dienas, 
kai dar .nemokėjom įpinti kasų 
į savo plaukus. Purtau galvą, kai 
prisimenu kaip reikėjo šokti per 
Kalėdų senio paradą ant judan
čios platformos. Gerai atsimenu 
mūsųi-atsisveikinimo -vakarą To» 
ronte, kai ruošėmės kelionėn į 
Europą - kai taip linksma buvo 
šokti, kad negalėjom sustoti, ir 
mergaitės šoko Pakeltkojį, o vy
rai Kepurinę. Su tokia nuotaika 
išvažiavom pas Europos lietuvius.

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)

Repetavom dieną, naktį - tris sy
kius per savaitę ir rinkdavomės 
senoje Šv. Jono parapijos salėje, 
Vis buvo ką pagerinti. Iškėlėm 
“Gintaro” vardą į aukštybes, grį
žę iš kelionės. Kvietimai koncer
tuoti nesustojo, ir mes nesusto- 
jom - šokom vis daugiau ir geriau. 
Pradėdavom visus koncertus su 
Kepurine ir užbaigdavom žavingu 
Aštuonnyčiu. Gerai prisimenu, kai 
per vieną koncertą šokom Aštuon
nytį net tris sykius, nes publika 
labai plojo! Buvom jauni, ir šok
ti nebuvo darbas, bet džiaugsmas. 
Bet vėliau atėjo ir mums laikas 
perduoti savo batukus jaunes- 
niem. Grįžom per 20-mečio kon
certą, ir vėl Europos “Gintaras” 
sušoko Subatėlę - dar vis sugebė
jo žavėti žiūrovus.

Man teko dar keletą metų pasi
likti po Europos koncertų. Važia
vau per Kanadą su “Gintaru” ir 
į daugelį Amerikos miestų. At
sisveikinau su Lile per Sadutę 
šimtą sykių, jo kadangi Ramūnui 
nusibodo su ja per Rezginėlę tiek 
daug sykių “tuoktis”, tai jis vedė 
seserį Silviją. O posy “Gintare” 
niekados netrūko. Poruojasi ir 
dabar. Paaugę vaikai užima mūsų 
vietas, ir rodos, kad matytas vei
das vėl šoka...

“Gintaras” niekados nebuvo tik 
šokių grupė. Jis buvo ir bus šei
ma. Nors gyvenu toli ir neturiu 
didelių ryšių su šia grupe, vistiek 
jaučiuos, kad čia mano grupė, kad 
čia mano šeima. “Gintaras” mane 
išmokė mylėti ir suprasti lietu
višką tautinį šokį. Užtat šiandien 
ir aš galiu perduoti dalį tos mei
lės ir supratimo Otavos šokių gru
pei-“Vingis”.

Sveikinu dabartinius mokytojus, 
šokėjus, dainininkus, muzikan
tus, o labiausiai “Gintaro” vado
vus - Ritą ir Juozą Karasiejus. 
Sveikinu ir visus buvusius šios 
šeimos dalyvius. Ši sukaktis yra 
ir mūsų šventė. Daug iš mūsų bu
vusiųjų šokėjų švęs kartu su jumis. 
Kai prasidės sukaktuvinis koncer
tas, vargu ar bus bent viena rami 
koja Anapilio salėje.

Giedrė Vasiliauskaitė- 
Abromaitienė

PRAŠO LAIKRAŠČIO
Jau seniai girdėjau, kad Kana

doje leidžiamas įdomus laikraš
tis “Tėviškės žiburiai”, bet nie
kas nežino adreso. Tai va kiek me
tų praėjo ir gavau Jūsų adresą ir 
rašau Jums. Gal ir nerašyčiau, 
bet labai noriu gauti Jūsų leidžia
mą laikraštį. Aš jo užsakyti nega
liu, neturiu iš ko. O giminių ne
turiu užsienyje, taip kad nėra kaip 
gauti. Bet aš beldžiuos į Jūsų ge
rumą. Gerieji žmonės, jeigu Jūs 
galėtumėte, labai prašyčiau, kad 
man atsiųstumėt “Tėviškės žibu
rius”. Aš dabar Jums atsilyginti 
negaliu, bet gal kada ką nors. Aš 
pats jau senas, jau 64 metai, bet 
turiu daug skaitytojų, ir jie vis 
prašo ir prašo ką nors naujo. Daug 
knygų aš jiems duodu, bet visos 
jau perskaitytos. Jeigu gaučiau 
“Tėviškės žiburius”, tai vėl būtų 
ką skaityti. Aš tai dar dirbu tru
putį, kad ir pensininkas. Dirbu 
bažnyčioje zakristijonu. Prieš 
porą metų toje bažnyčioje buvo 
gaisras. Išdegė vidus, trys alto
riai ir drabužiai. Dabar jau atsta
tyta ir vyksta pamaldos. Kunigo 
nėra, tai atvažiuoja. Niekur ne
gavo kas prižiūri bažnyčią. Tai 
pagalvojau ir sutikau. Dar reikia 
padėti, kol dar galiu. Visa bėda, 
kad toli gyvenu, 9 kilometrai iki 
bažnyčios. Visą laiką važinėju dvi
račiu. O kai būna vėjas, tenka ei
ti ir pėsčiomis. Labai daug darbo 
turėjau, kol viską išvaliau. Vaka
re galvodavau, kaip reiks parva
žiuoti namo, bet pamažu ir parva
žiuodavau. Visa bėda buvo su dra
bužiais. Nei kuo altoriaus uždeng
ti, nei kunigui apsirengti. Žmonės 
beaukodami pavargo, o ne visiems 
ir reikia tos bažnyčios. Tai va na
muose siuvo, audė, lopė ką galė
jo, tai iš bėdos jau turime. Bet dar 
labai biedni. Jeigu dar būsim svei
ki, gal vėl ką nors pamažu darysi
me. Tenai ir visi tie mano skaity
tojai - ir maži, ir suaugę ir seni.

Paulius Vasiliauskas,
Pasvalys, Lietuva

Red. pastaba. Jam “TŽ” jau siun
čiami paprastu paštu laikraščio 
geradarių, ypač prel. J. Pruns- 
kio, dėka.1

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Atsisveikindamas su Kanada 

po daugiau kaip dviejų mėnesių 
darbo Toronto universitete, dė
koju Jums už nenuilstamą rūpestį 
Lietuvos žmonėms. Jūsų materia
linė parama kiekvienam Lietuvos 
žmogui yra labai didžiai svarbi. 
Be humanitarinės užsieniečių pa
ramos daugeliui vargstančiųjų 
ir bedalių gyvenimas būtų visiš
kai nepakeliamas.

Dėkoju Jums už nuolatinį dėme
sį Lietuvos politikai ir ekonomi
kai. Reiškiu Jums didžiulę pagar
bą už nenuilstamą daugiametį 
lietuvybės puoselėjimą ir lietu
vio dvasios perdavimą jaunajai 
kartai (jau 3-jai ir 4-jai).

Nerandu žodžių žmonos ir savo 
dėkingumui išreikšti daugiau kaip 
du mėnesius mus globojusiems

mieliems daktarams Angelei ir 
Sigitui Kazlauskams ne tik už vi
sokeriopą mūsų globą, bet ir už 
pagalbą šimtams, o gal ir tūks
tančiams keliauninkų iš Lietuvos.

Reikšdamas viltį, kad sutelkti- 
nai dirbdami pakelsime Lietuvą, 
išvažiuoju ir grįžtu dirbti, kad to
ji viltis taptų tikrove.

Kazimieras Antanavičius, 
profesorius, hab. dr., 

LR seimo narys, Lietuvos 
nepriklausomybės akto signataras

TIKROVĖ KITOKIA
Gavau “TŽ“ 1995 m. 7 nr. Labai 

nenorėjau gadinti laikraščio, 
bet iškirpau žinutę, kurią skel
bia Lietuvos statistikos departa
mentas apie žmonių pragyvenimo 
lygį ir vidutinį uždarbį per mė
nesį. Kodėl neskelbia, kiek už
dirba bankininkai, prekybininkai, 
vyriausybės ir seimo darbuotojai?

Štai aš jums pridedu lapelį, 
kurį gauname iš užmokesčio sky
riaus kartu su alga. Tai mano ko
vo mėnesio lapelis. Pagal taisyk
lę iš tų 150 litų turiu sumokėti už 
butą 125 litus 98 centus, likusieji 
pinigai - pragyvenimui. Bet aš 
nemoku už butą nuo sausio mė
nesio. Nežinau ką daryti, laukiu 
kiekvieną dieną, kada išjungs te
lefoną, šviesą, o vėliau atvažiuos 
ir išmes daiktus į gatvę, kaip daž
nai taip padaro mūsų mieste. 150 
litų - tai 37,78 JAV dol. arba 53,57 
Kan. dol. Tai kur statistikos depar
tamento paskaičiuoti 117 dol?

Kristina Matulaitė, Vilnius

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI
Perskaičiau V. Šeštoko straips

nį apie Lietuvos spaudą ir savo
tišką, neįprastą jos stilių, kurio 
jis nesmerkia. Man atrodo, kad kai

kuriuose Lietuvos laikraščiuose 
yra per daug grubumo. Pvz. rimti 
gydytojo patarimai apie sveiką 
maistą. Juose skaitytojai ragi
nami vengti kiaulienos mėsos, 
nes “pavirsime į kiaules". Kitas 
rašo apie valdžios rinkimus ir 
kėdę “kuo arčiau prie lovio”. Jau 
50 metų skaitau išeivijos spau
dą, bet neužtikau tokių grubių 
išsireiškimų. J. Baltakienė, 

Toronto, Ont.

NEKVIEČIAMI f RENGINIUS
Kanados lietuvių žurnalistų 

sąjunga jau daug metų gyvuoja ir 
bendradarbiauja Lietuvos, JAV- 
ių ir Kanados lietuvių spaudo
je. Ji visuomet pasiruošusi patar
nauti Jietuvių visuomenei. Deja, 
mes nesame rengėjų kviečiami 
nei į uždarus, nei į viešus rengi
nius, išskyrus Kanados lietuvių 
fondą.

Kanados lietuviai žurnalistai 
nėra profesionalai, nėra apmo
kami. Jie negali nusipirkti bilie
tų į renginius ir dar praleisti ke
lias valandas aprašymui spaudoje. 
Dėl to dabar daug parengimų ne
išeina į spaudą. Kanadiečiai mus 
dažnai pakviečia į įvairius jų 
parengimus, o lietuviai - ne.

Stasys Prakapas, 
KLŽ S-gos pirmininkas

Krautuvėje
Į krautuvę užsuko gražuolė 

mergina:
— Pone pardavėjau, kiek 

kainuoja šitas audinys?
— Nebrangiai, panele; met

ras— bučinys!
— Tikrai pigiai... Imsiu 

aštuonis metrus. Štai mano 
adresas — mano senelė jums 
“sumokės”.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kanados žvejybos ministeris 
Brian Tobin pradėjo iki balan
džio 17 d. trukusią sunkią kovą, 
pasiekusią net ir Jungtines 
Tautas. Pagrindines derybas 
jis turėjo Briuselyje ne tik su 
Ispanijos, bet ir kitų Europos 
sąjungai priklausančių šalių 
atstovais. Derybos vyko dėl 
1995 m. plekšnių kvotos pert
varkymo ir įvedamos griežtes
nės kontrolės žvejybos lai
vams. Kanadą labiausiai rė
mė Britanija; kurios žvejai 
taip pat yra turėję problemų 
su žvejybos sutartis laužan
čiais ispanais. Britų žvejybos 
laivai, reikšdami tą paramą, 
netgi plaukiojo su išsikelto
mis Kanados vėliavomis.

Derybas užbaigė šiemetinės 
plekšnių gaudymo kvotos prie 
Niufaundlandijos pertvarky
mas nauja sutartimi. Senoji 
ten šiemet buvo leidusi sugau
ti 27.000 tonų plekšnių, kurių 
16.000 būtų tekusios Kanados

žvejams. Jos žvejybos ministe
ris B. Tobinas, kilęs iš Niu
faundlandijos provincijos, su
mažino Kanados kvotą iki 10. 
000 tonų. Tiek pat tonų plekš
nių bus leista sugauti ir Euro
pos sąjungos šalių nariams, o 
visiems kitiems - 7.000 tonų.

Naujoji sutartis betgi įparei
goja žvejybos laivus prie Niu
faundlandijos turėti nuolati
nius neutralius stebėtojus, 
prižiūrinčius kvotos ir kitų 
taisyklių laikymąsi. Sutartis 
buvo patvirtinta balandžio 
16 d., kai žvejybos zonoje prie 
Niufaunlandijos Ispanija tu
rėjo du nedidelius karo lai
vus, o Kanada ruošėsi pasiųsti 
savo karo laivyno naikintoją. 
Tad Ispanijos ir Kanados ka
ras dėl plekšnių nebuvo pra
dėtas. Šioje įtampoje labiau
siai išgarsėjo Kanados žvejy
bos ministeris B. Tobinas, 
spaudoje pradėtas vadinti 
admirolu. V.Kst.

#1 KANADOJE

Juozas(Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

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

ar remonto klausimus.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pacientus pagal susitarimą
Telefonas 41 6 536-5437

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

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

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

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor Tel. 416 240-0594 
Weston, Ontario M9N 1J4 (24 valandas) 

(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 416 248-5922

Vienintelis Kanadoje 

lietuviškas kelionių biuras 

kviečia keliauti kartu!

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

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

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

GINTARAS

DRESHER
Jei dar neužsisakėte bilietų į 

Lietuvą- PASKUBĖKITE!
Išparduodame pačiomis žemiausiomis kai
nomis, pačiomis patogiausiomis oro linijomis 
vasaros metu.

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

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).

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

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

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

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

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

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

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)

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

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

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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TO RO N T O Ml MONTREAL®
Anapilio žinios

— Pavasarinė Kapinių lankymo 
diena bus gegužės 28, sekmadienį.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės Lietuvos kankinių švento
vėje bus Motinos dienų, gegu
žės 14,11 v.r. Mišių metu.

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

— Motinos dienos proga gegu
žės 14, sekmadienį, po pamaldų 
gintariečiai pardavinės rožes 
parapijos salėje.

— Anapilio knygyne gautas nau
jas anglų-lietuvių kalbų žodynas 
“English-Lithuanian Dictionary 
of Idioms”.

— Mišios balandžio 30, sekma
dienį, 9.30 v.r. už Penkauskų ir 
Trinkų mirusius, 11 v.r. už para
piją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Rai
mundą Laurinavičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Balandžio 30 d. pamaldas lai

kys kun. Petkūnas iš Lietuvos. 
Gegužės 7 d. pamaldų nebus. Moti
nos dieną, gegužės 14, pamaldas 
laikys kun. A. Žilinskas.

— Numatyto moterų dr-jos posė
džio gegužės 7 d. nebus.

— Parapijos pirmininkas prašo 
visus parapijiečius, kurie turi 
namo parsinešę maldaknyges, 
grąžinti atgal į parapiją, nes jų 
trūksta pamaldoms. E.J.St.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis įvyks 

gegužės 4, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— LN valdyba po 1995 m. balan

džio 2 d. metinio susirinkimo pa
siskirstė pareigomis: pirm. V. 
Dauginis, vicepirm. V. Drešeris, 
ižd. J. Slivinskas, sekr. E. Pama
taitis. Komitetai: švietimo fondo 
ir visuomeninės veiklos bei narių 
verbavimo — pirm. T. Stanulis; so
cialinių reikalų — pirm. E. Stepo
nas; statybos ir remonto — pirm. 
R. Juodis; Slaugos namų — pirm. 
J. V. Šimkus; “Lokio” priežiūros 
— pirm. V. Drešeris; bingo — 
pirm. E. Pamataitis.

— LN moterų būrelio narių su
sirinkimas šaukiamas balandžio 
30, sekmadienį, 1 v.p.p. posėdžių 
kambary.

— Balandžio 23, sekmadienį, 
1 v.p.p. LN Karaliaus Mindaugo 
menėje įvyko iškilmingi velyki
niai pietūs. Dalyvavo 300 asme
nų. Meninę programą atliko “At
žalyno” vaikučių ir jaunučių gru
pės bei pensininkių moterų gru
pė “Daina”. Velykų senelė (A. Byš- 
kevičienė) apdovanojo mažuosius 
dovanėlėmis.

— Birželio 10 d. įvyks LN ren
giamas vartotų drabužių ir daik
tų išpardavimas. Daiktai priima
mi LN darbo valandomis nuo 9 v.r. 
iki 5 v.p.p. Tel. 416 532-3311.

— A. a. Juozės Žaliauskienės 
atminimui Slaugos namams auko
jo $25 Onutė Senkuvienė. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog Labdaros fondui Lie
tuvių namų adresu — 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $1,000 — Prisikėlimo pa
rapijos bankelis; $150 — S. A. 
Draugeliai.

A. a. J. Saunorienės atmini
mui, vietoje gėlių Antanas Ur
bonas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Juozės Žaliauskienės 
atminimui pagerbti V. L. Štui- 
kiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Viktoro Vaičiūno vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui (balandžio 24 d.) žmona 
Birutė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Elytei Sabaliauskienei 
mirus Floridoje, užjausda- 
mos sesutę J. Rinkūnienę ir 
jos šeimą, J. ir D. Kaunaitės 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Elenai Lapinskienei- 
Putriūtei mirus, nuoširdžiai 
užjausdami vyrą Pijų, brolį, 
seseris bei visus gimines, Sta
sys ir Sofija Rakščiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Anapilio parapijoje, Mississaugoje, Ont., sėkmingai veikia “Zuikių 
mokykla”. Nuotraukoje dalis auklėtinių, pasipuošusių savo rankdarbiais

Prisikėlimo parapijos žinios
— Balandžio 23 d., 10.15 v.r. Mi

šiose dalyvavo “Šatrijos” ir “Rara- 
byno” tuntai švęsdami savo glo
bėjo šv. Jurgio dieną. Po Mišių 
didžiojoje salėje jie turėjo iškil
mingą sueigą.

— Parapijoje lankosi svečias iš 
Lietuvos, Krakių klebonas kun. 
Romualdas Ramašauskas. Prieš 
keletą metų Kanados lietuvių 
aukomis jis įsteigė savo para
pijoje našlaičių prieglaudą, ku
rioje šiuo metu gyvena keliasde
šimt beglobių vaikų.

— Sekmadienį įvyko KLKMD 
skyriaus susirinkimas. Buvo iš
rinkta nauja skyriaus valdyba. 
Susirinkime dalyvavęs kun. R. 
Ramašauskas papasakojo apie 
savo nuveiktus darbus ir naujus 
sumanymus.

— Motinos dienos proga, gegu
žės 14, sekmadienį, po pamaldų 
gintariečiai parapijos salėje 
pardavinės rožes.

— Parapijos raštinėje prasidėjo 
registracija į vasaros stovyklas, 
kurios vyks Wasagoje, stovykla
vietėje “Kretinga”. Lietuviškai 
kalbantys vaikai kviečiami sto
vyklauti liepos 2-15 d.d.; lietu
vių kilmės vaikai, nekalbantys 
lietuviškai, — liepos 16-29 d.d. 
Stovyklų organizavimu rūpinasi 
Lina Kuliavienė (tel. 766-2996).

— Ateinantį sekmadienį, balan
džio 30, po 11.30 v.r. Mišių įvyks 
metinis parapijos susirinkimas, 
kurio metu bus renkami nauji pa
rapijos tarybos nariai. Sudary
ta nominacijų komisija, besirū
pinanti kandidatų sąrašo patei
kimu.

— Labdaros sekcija gegužės 3-4 
d.d. rengia vartotų daiktų bei dra
bužių išpardavimą. Surinktos lė
šos bus skirtos šalpai.

— Šeštadienį, balandžio 22, pa
laidotos a.a. Rūta Jokubaitienė 
(69 metų) ir a.a. Juzė Žaliauskie- 
nė (87 m.). Balandžio 20 d. buvo 
palaidota a.a. Ona Namikienė 
(84 m.).

— Mišios balandžio 30, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Vladą ir 
Martą Simanavičius; 9.20 v.r. — už 
a.a. Gegužių šeimos mirusiuosius; 
10.15 v.r. — už a.a. br. Jurgį Gata- 
vecką, SJ, a.a. Joną Karką, a.a. 
Juozą ir a.a. Stravinskų šeimos 
mirusiuosius; 11.30 v.r. — už pa
rapiją ir visus parapijiečius.

A. a. Petro Kartavičiaus atmi
nimui pagerbti “Vaiko tėviškės 
namams” aukojo: $20 - Gražu
liai, Žalnieriūnai, E. Stepo
nas, Z. S. Rėvas, I. Vibrienė, 
V. Skukauskas; $10 - E. Puo- 
džiukienė, A. R. Grigoniai, 
Buožių šeima, R. G. Šimkus, 
L. V. Štuikiai, Paulina Šimkus. 
Aukotojams nuoširdus ač^'ū.

KLKM draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyrius

Lietuvos “Caritas” rūpinasi 
ne vien tik šalpa, bet ir dvasi
nio gyvenimo poreikiais bei 
tautos atgimimu. Tam tikslui 
yra leidžiamas žurnalas “Cari
tas”, turintis jau nemažą savo 
skaitytojų bei rėmėjų būrelį 
Toronte. V. Dalindienės pra
nešimu, pastaruoju metu žur
nalo leidybą parėmė-aukojo: 
$15 — V. Dubinskas, L. Ozaber- 
gaitė; $10 — Z. Didžbalienė; 
$5 — L. Senkevičienė, E. Kri- 
pienė.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” iškilusis 40- 
ties metų sukaktuvinis koncer
tas “Šoks šeimyna šokinį” įvyks 
1995 m. gegužės 27, šeštadienį, 
6 v.v., didžiojoje Anapilio salė
je. Programoje visos “Gintaro” 
šokėjų grupės, kaimo kapela, 
dainininkai.

Po koncerto šokiai, grojant 
geram orkestrui. Bus šampanas, 
pyragai, kava ir loterija. Veiks 
bufetas su šiltu maistu.

Įėjimas $12, vaikams - $8, 
juos galima įsigyti parapijose 
po Mišių ar skambinant J. Vin- 
gelienei tel. 416 233-8108. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. k.

Gavėnios rekolekcijų vedėjas mons. J. JUODELIS su grupe Otavos lietuvių. Iš kairės: p. PLEČKAITIENĖ, 
p. BARISA, kun. dr. V. SKILANDŽIŪNAS, p. VALIULIS, p. PAŠKEVIČIUS, p. EIMANTAS; priekyje p. BARISIENĖ

“Tėviškės žiburių” 45 metų 
sukaktuvinis spaudos vakaras 
balandžio 22 d. į didžiąją Ana
pilio salę sutraukė itin daug 
svečių iš Toronto, Hamiltono 
bei kitų vietovių. Vakaro pro
gramą pradėjo KLK kultūros 
draugijos “Žiburiai” pirm. R. 
S. Jonaitienė — pasveikino 
susirinkusius, padėkojo “TŽ” 
darbuotojams, bendradar
biams bei rėmėjams, priminė 
a.a. V. Balčiūno staigią netek
tį, pasidžiaugė, kad darbas ir 
toliau sėmingai tęsiamas, su
pažindino su iš toliau atvyku
siais svečiais ir į sceną pa
kvietė muz. Ritos Čyvaitės- 
Kliorienės vadovaujamą Kliv- 
lando Dievo Motinos parapi
jos chorą. Koncertas susilau
kė entuziastingo klausytojų 
įvertinimo.

Sekė laimikiais turtinga ma
žoji loterija, kuriai vadova
vo Vyt. Aušrotas. Orkestras 
“Žagarai” daugelį išjudino šo
kiams, kurių pertraukos metu 
vyko didžioji loterija; joje da
lyvavo ne tik vakaro sve
čiai, bet ir kiti laikraščio 
skaitytojai, atsiliepę į kvie
timą. Įvairių gėrimų baras, 
kava, pyragai, J. Gurklienės 
paruošti karšti valgiai, lais
vas pabendravimas prisidėjo 
prie smagios vakaro nuotai
kos. (Plačiau kt. nr.). S.

A. a. Antano Rinkūno pomir
tinė knyga “Negęstanti ugnis” 
yra platinama Toronto parapi
jų knygynuose.

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama” paskyrė 
Maironio mokyklai $5.000. 
Ačiū už nuolatinę paramą.

Vedėja
Regina Steponavičiūtė, Šiau

lių dramos teatro režisierė, 
lydima hamiltonietės “Auku
ro” teatro aktorės A. Žilvy- 
tienės, 1995 m. balandžio 19 d. 
lankėsi “TŽ”, domėjosi spau
dos darbais ir paliko $20 au
ką. Dėkojame už dėmesį ir pa
ramą.

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatų draugijos su
rengtą 1995 m. balandžio 8-9 
d.d. parodą aukomis, gautomis 
paštu, parėmė: $100 — Toron
to lietuvių kredito koopera
tyvas “Parama” ir Turner and 
Porter laidotuvių direktoriai; 
$50 — adv. A. Pacevičius; $30
— dr. G. Sungailienė ir W. Mas
kell draudos bendrovė; $25 — 
“Margutis”, V.J.M. Parcel Ex
press Inc., V. Jonynas, Moss, 
Lawson & Co. Ltd.; $10 — Dre- 
sher draudos bendrovė ir Al. 
Medelis (Medelis Consulting). 
Parodos rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

Šio renginio loterijoje lai
mėjo: P. Barbatavičius — paš
to ženklų albumą; B. Vaišno
ras — knygą “Vilnius tarp aud
rų”; p. Palilionis — knygą “Al
torių šešėly”; J. Žadeikis — 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį; 
V. Karosienė — Lietuvos pašto 
ženklų katalogą; A. Supronas
— A. Laurinaičio piešinį “Jū
ra”; J. Bartnikas — A. Suprono 
medžio drožinį. A.L.

A. a. Vladui Miceikai mirus, 
užjausdama velionies žmoną 
Marytę, labai artimą studijų 
draugę, “Tėviškės žiburiams” 
$50 aukojo Pranciška Norušie- 
nė, Stayner, Ont.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Nijolė Ščiukaitė ir Jurgis 
Žukauskas, populiarūs Lie
tuvos solistai, su naujai pa
ruošta programa “Sugrįšk jau
nyste” atvyksta į Torontą ir 
gegužės 2, antradienį, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių namuose at
liks estradinių, liaudies bei 
atgimimo dainų koncertą, da
lyvaujant muz. komp. Juozui 
Tiškui. V.K.

Amerikos lietuvių kunigų 
vienybė rengia kunigams reko
lekcijas š. m. birželio 5-9 d.d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienuolijos seserų vienuolyno 
patalpose Putname, Conn. Re
kolekcijoms vadovaus jaunas 
lietuvių kilmės domininkonas 
kun. Stanley Azaro (Žasraus- 
kas), gyvenantis Providence, 
RI, kolegijoje. Rengėjai kvie
čia dalyvauti visus Toronto ir 
Kanados lietuvius katalikų 
kunigus. Registruotis šiuo ad
resu: Rev. V. Cukuras, 600 Li
berty Hwy., Putnam, CT, 06260, 
USA. Tel. (208) 928-9830.

Vilniaus radijo laidų už
sieniui direktorius Audrius 
Braukyla, palaikantis ryšius 
su A. Stepaitiėne, per pasta
rąją balandžio 12 d. laišku pra
neša, kad nusiskundimai apie 
girdimumą petduodami tech
ninėms tarnyboms, kurios pa
aiškina, kad '^naudojant tik 
vieną galingą trumpabangį 
siųstuvą, neįmanoma aprėpti 
visos Šiaurės Amerikos ryti
nėje pakrantėje”. Esama ir ki
tų vidinių problemų. Dėl pini
gų stygiaus trūksta radijo žur
nalistų. Šiuo metu esą net trys 
laisvos redaktorių vietos. 
Laiško pabaigoje perduodami 
sveikinimai Toronto lietu
viams šv. Velykų proga.

Lietuvos istorijos savaitraš
tis “Voruta”, skiriamas ypač 
Rytų Lietuvos klausimams ir 
leidžiamas Vilniuje, 1995 m. 
14 nr. pirmajame puslapyje 
įdėjo sveikinimą torontiečiui 
Broniui Sapliui — Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos pir
mininkui 75 metų amžiaus 
proga. Sukaktuvininkas yra 
kilęs nuo Tverečiaus. Jis ak
tyviai dalyvauja visuomeni
nėje lietuvių veikloje ir tel
kia paramą Lietuvos vilnie
čiams, stiprinantiems lietuvy
bę sulenkintame Vilniaus 
krašte.

“Asthma Society Of Canada” 
praneša, kad sergantiems ast
ma vaikams yra rengiamos va
saros stovyklos prie Lake Cou- 
chiching netoli Orilijos nuo 
liepos 31 iki rugpjūčio 14 d. 
Mokestis vienai savaitei $375, 
dviem sav. $705. Informacija 
teikiama skambinant telefonu 
1-800-787-3880.

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

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

Į.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Prof. Romas Vaštokas, prieš 
išvykdamas ilgesniam laikui į 
Lietuvą, balandžio 24 d. ap
lankė “Tėviškės žiburius”, pa
pasakojo savo patirties įspū
džius, įgytus per keletą metų 
jungiantis į talką profesinė
je bei visuomeninėje srityje 
Lietuvos žinybose. Šiuo metu 
jis priklauso sudarytam komi
tetui, kurio uždavinys - pa
ruošti naują pilietybės įsta
tymą, atsižvelgiantį į išeivi
jos poreikius.

St. Dargis, torontietis, pa
rašė Vokietijos kancleriui 
Helmuth Kohl laišką, primin
damas, kad nevažiuotų į Mask
vą švęsti gegužės 8-9 d.d. Ant
rojo pasaulinio karo užbaigi
mo sukakties. Buvę priešai 
neužsitarnauja kanclerio da
lyvavimo, nes Vokietija tapo 
demokratinis kraštas ir tur
tingas, net padedantis ekono
miškai ir finansiškai kai ku
riems karo laimėtojams. Dar 
blogiau, kai kurie partneriai 
šiandien palaiko draugiškus 
diplomatinius ryšius su Rusi
ja, kaip juos palaikydavo 
bendradarbiaudami su Sovie
tų Sąjunga, visiškai ignoruo
dami Europą. Rašantysis 
kancleriui pataria laikytis 
principinio nusistatymo.

Iš Lietuvos į “TŽ” redakci
ją ateina finansinės pagalbos 
maldaujančių laiškų. Kai ku
rie jų buvo paskelbti “TŽ”. 
Gauname laiškų iš Montrealio 
ir kitų vietovių, besiteirau
jančių apie pagalbos prašan
čių patikimumą, nes yra buvę 
ir apgaulės atvejų. Redakci
ja, deja, neturi papildomų in
formacijų apie tų asmenų pa
tikimumą ir negali imtis atsa
komybės. Pagalbos prašantie
ji turėtų kreiptis į vietines 
labdaros organizacijas Lietu
voje, per kurias yra teikiama 
išeivijos pagalba. Išeivijos 
laikraščiai nėra labdaros 
įstaigos, o tik informacijos 
teikėjai.

Atitaisymas. “TŽ” 16 nr. KLB 
mokytojų suvažiavimo aprašy
mo “Mokytojai ieško naujų kelių” 
autorė buvo Aušra Karkienė (ne 
RSJ).

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir vir
tuvė. Skambinti tel. 416 233-8108.

MOTERIS iš Lietuvos gali tvarkyti 
namus, prižiūrėti senelius, vaikus 
ar atlikti kitokius darbus. Skam
binti tel. 416 696-0175.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. 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 fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų 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

Velykų rytą, balandžio 16 d., 6.30 
vai. Aušros Vartų šventovėje iš
kilmingai atšvęstas Prisikėlimas. 
Pamaldoms vadovavo praeitą 
savaitę sėkmingas rekolekcijas 
pravedęs kun. Kazimieras Amb
rasas, koncelebruojant klebonui 
kun. Juozui Aranauskui ir kun. 
J. Lipski. Prieš Mišias šventovė
je vyko procesija. Pamaldų metu 
puikiai giedojo parapijos cho
ras. Dirigavo choro vadovas muz. 
Aleksandras Stankevičius, vargo
nais palydint muz. Mme M. Roch; 
koordinatorius - Antanas Mickus. 
Gražiomis giesmėmis prisijun
gė solistai: Gina Čapkauskienė 
ir Antanas Keblys. Šventovė bu
vo pilna įvairaus amžiaus mal
dininkų. Po pamaldų suėję para
pijos salėn sveikinosi su artimai
siais, vaišinosi vynu, kava ir už
kandėliais.

Šiaulių dramos teatras ir Hamil
tono “Aukuras” montrealiečiams 
parodys sceninę miniatiūrą pagal 
Vaižganto “Pragiedrulius”, Juozo 
Erlicko komedijos motyvais “Pa
keleivingi” ir Sofijos Čiurlionie
nės “Pinigėlius”. Šiaulių teatro 
režisierė yra Regina Steponavi

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.

EUROPARCEL
r7/ Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją 

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNAVIMAS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1995 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

ĮMONTREALYJE
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

pagal užsakovo pageidavimus.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
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

IEŠKAU bet kokio darbo. Galiu 
prižiūrėti senelius bei atlikti na
mų valymo darbus. Skambinti tel. 
416 532-9080.

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. 

čiūtė, o “Aukuro” - Elena Kuda
bienė. Vaidinimai vyks gegužės 
5 d., penktadienį, 6 vai.v. ir gegu
žės 6 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Auš
ros Vartų parapijos salėje. Mont
realio lietuviai yra matę nema
žai ansamblių, girdėję įvairių 
dainininkų, bet vaidybos meninin
kų pasirodymai yra labai reti. 
Reikia tikėtis, kad žiūrovai tin
kamai šia proga pasinaudos ir 
gausiai dalyvaus abiejų dienų 
programose, nes virš minėti vai
dinimai bus išskirstyti per dvi 
dienas.

A.a. Jonas Babrauskas, 70 m. 
amžiaus, mirė balandžio 10 d. Po 
pamaldų Aušros Vartų šventovėje 
balandžio 13 d. palaidotas Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
žmona, trys sūnūs, du vaikaičiai 
ir kiti artimieji.

A.a. Julius Rudžiauskas, 87 m. 
amžiaus, mirė balandžio 12 d. Iš 
Aušros Vartų šventovės balandžio 
15 d. palaidotas šalia pirmosios 
žmonos Cote dės Neiges kapinėse. 
Liūdi antroji žmona, du sūnūs, 
šeši vaikaičiai, keturi provaikai
čiai ir kiti artimieji. B.S.

1450 DE SEVE 
LASALLE, QUE.

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

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


