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Laikotarpių motina
Šiems laikams būdingų, staigių ir įvairių pokyčių 

sraute žmogui dažnai nelengva susiorientuoti. O pama
tyti ar sužinoti, kaip kas atsiranda daugeliui visai neį
manoma. Ką gi tad bekalbėti apie tų visų naujovių įver
tinimą ir išvadas: eiti kartu, palaukti ar visai neiti?

M
OTINA šiandien tos maišaties taipgi neišvengia. 
Ji pergyvena viliones, jaučia aplinkos spaudi
mą. O į ją žiūri vaikai, giminės, kaimynai ir pla
čioji visuomenė. Dėl kai kurių jos veiksmų vieni stebisi, 

kiti teisia, treti bando suprasti. Ir kas bebūtų, nesunku 
matyti, kad motina nebuvo ir nėro kokia suakmenėjusi 
figūra, pajėgianti viską atlaikyti. Ji, kaip ir visi kiti žmo
nės, yra kiekvieno laikotarpio moteris, ne koks abstrak
tus simbolis, kuris pavasariais prisimenamas ir pager
biamas. Tiesa, idealizavimas palengvina nuotaiką. Ta
čiau atitrūkti nuo tikrovės būtų naivu, kai kalbama apie 
paprastus kasdien regimus žmones, kurie iš tikrųjų nėra 
laisvi, nors laisvėse gyvena arba atkakliai jų siekia. Šian
dieninis žmogus, su mažomis išimtimis, prisiriša prie 
praktikuojamo gyvenimo būdo, kuris daugelį vilioja ir 
smagina. Ir saugu bei užtikrinta, nes ir valstybių įstaty
mai prižiūri, kad tos gerovės niekas neardytų. Užtat kaip 
nors kitaip orientuotis nėra taip paprasta. Daugelis to 
ir nenori. Dėl negerovių skleidžiamos kitokios idėjos, 
steigiami pasipriešinimo branduolėliai gana greitai su
tirpsta jau nusistovėjusios elgsenos ar galvosenos katile. 
Baimė neprarasti tokio patogaus gyvenimo būdo stab
do ir atmeta bet kokias užuominas apie vertybių peržiū
ras. Todėl ir nenuostabu, kad jau pasigirsta klausimų: 
kas gi laiko tą dirigento lazdelę, kad visas gyvenimo or
kestras vis groja vienodu ir tuo pačiu taktu?

I
R VIS dėlto tų visų disonansų trenksme prasimuša 
mažutėlių balseliai: mama! Niekas negali prislopin
ti šito kreipinio, skambančio per amžius kaip gyve
nimo himnas. Pagarba ir meilė motinoms, kurios saugo 

Dievo duotą gyvybę, galinčią tarti tą pirmąjį žodį, išky
lantį virš kitų žodžių ir žodynų. Švenčiame Motinos die
ną ir galime tikrai pasidžiaugti, kad išeivijos lietuvių 
gyvenime, kuriame lietuviškumas plačiąja prasme dar 
nėra išblėsęs ir kur principinė laikysena “galima—ne
galima, tinka—netinka” turi dar augančiam žmogui įta
kos,- ir jauna, čia užaugusi motina mažiau susiduria su 
skaudžiomis šiuolaikinėmis problemomis. Tas faktas 
akivaizdžiai patvirtina savito gyvenimo reikšmę ir pras
mę. Čia labai didelį vaidmenį atlieka savosios parapijos, 
mokyklos, jaunimo organizacijos, o svarbiausia šeimos, 
kuriose motinos ir močiutės sugeba savo augintinius pa
vesti iki tokios vietos, nuo kurios jau patiems yra daug 
lengviau eiti. Per ankstyvas tėvų atsiskyrimas nuo vaikų 
sudaro pastariesiems sąlygas ieškoti kitų atramų, nors 
kartais atrodo, kad vaikai jokių atramų neieško. Todėl 
šeimos, juo ilgiau išsilaiko kartu, juo mažiau yra galimy
bių bet kuriam šeimos nariui atsidurti abejotinos vertės 
sūkuriuose. Daugeliu atvejų tokia šeimos glaudaus ben
dravimo jungtimi būna motina. Prisimename ir jų kil
niausius pavyzdžius. Mirusioms antkapiai nevienodi, 
bet atliktų meilės ir pasiaukojimo darbų vainikai - iš tų 
pačių žiedų. Besisielojant šeimų griuvimu, tekrypsta 
žvilgsniai į motinas, už kurias turėtume melstis, kad šei
mose jos skleistų meilę ir šilumą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ontario parlamento rinkimai
Ontario NDP socialistų prem

jeras Bob Rae daugelio gyven
tojų nekantriai lauktiems pro
vincinio parlamento rinki
mams pasirinko ir paskelbė 
š.m. birželio 8 d. Trisdešimt 
penktuosius Ontario parla
mento rinkimus jo Naujųjų 
demokratų partija (NDP) neti
kėtai laimėjo J990 m. rugsėjo 
6 d. Tai buvo pirmoji Ontario 
socialistų pergalė šios provin
cijos parlamento istorijoje. 
Laimėjimu ypač džiaugėsi pir
masis NDP socialistas Bob 
Rae, tapęs Ontario premjeru. 
Jis juk turėjo pakankamą at
stovų daugumą Ontario parla
mente socialistinėms idėjoms 
įgyvendinti. Deja, tie visi ban
dymai ir liko tik bandymais 
dėl patirties stokos ir sulėtė- 
jusios Ontario ekonomijos.

Paskutinieji viešosios nuo
monės tyrimo duomenis įtaigo
ja, kad Ontario provincijoje 
ir vėl gali įvykti vyriausybės 
pasikeitimas sekančiuose par
lamento rinkimuose birželio 8 
d. Mat dabar 51% apsisprendu
sių rinkėjų žada balsuoti už 
Ontario liberalus, 25% - už 
Ontario progresyviuosius kon
servatorius ir tik 21% - už On
tario NDP socialistus. Kitaip 
atrodo greit besikeičiantys 
apklausos duomenys apie tris 
provincinių partijų vadus. 
Rašant šias eilutes, konser
vatorius Mike Harris turėjo 
36% rėmėjų, NDP socialistas 
Bob Rae - 35%, liberalė Lyn 
McLeod-29%.

Ekonominę klaidą padarė 
naujosios premjero Bob Rae 

vyriausybės finansų ministe- 
ris Floyd Laughren, ruošda
mas savo pirmąjį Ontario 1991- 
92 m. biudžetą. Toronto dien
raštis “The Globe and Mail” 
1991 m. balandžio 25 d. veda
majame pranešė skaitytojams, 
kad jis Kanados septynių fi
nansų ministerių konferenci
joje atsisakė pasirašyti bend
rą pranešimą, skatinusį visas 
Kanados vyriausybes nedidin
ti biudžetinių deficitų ir su 
jais sparčiai augančios sko
los. Ontario parlamento rin
kimus 1990 m. rugsėjo 6 d. pra
laimėjusi liberalų premjero 
D. Petersono vyriausybė ne
užbaigtame paskutiniame biud
žete buvo palikusi trijų bili
jonų dolerių deficitą.

Premjero Bob Rae finansų 
ministeris F. Laughrenas 1991 
m. balandžio 29 d. paskelbta
me savo pirmajame 1991-72 m. 
Ontario biudžete deficitą pa
didino net iki 9,7 bilijono 
dolerių, nesiskaitydamas su 
biudžetinėmis išlaidomis. 
Tarp jų buvo net ir 125 mili
jonai dolerių suvienodinti 
vyrų ir moterų atlyginimams. 
Pasak finansų ministerio F. 
Laughreno, beveik 10 bilijonų 
dolerių jo pirmojo biudžeto 
deficitas parūpins daugiau 
darbo Ontario gyventojams ir 
mokesčiais padidins valdžios 
pajamas. Esą jis tada per tre
jus metus galės lengvai pa
dengti tą deficitinę skolą.

Dabar jau žinome, kad beveik 
10 bilijonų dolerių, kuriuos 

(Nukelta į 2-rą psl.)

“Kaip gera buvo paklausyt tavo dainos, motule, kurią niūniuodavai mažus mus supdama; kai 
stūgavo už lango šaltas piktas vėjas, tu visada buvai šilta, švelni, gera ” (“Kronikos balsas”, 1983 m., 1 nr.)

Amerikos prezidentas - Europos pardavėjas
JAV prezidentas F. D. Roosevelt’as nulėmė Lietuvos ir kitų kraštų bei tautų 

likimą Jaltos konferencijoje

ALGIMANTAS EIMANTAS

Šiemet sukanka 50 metų nuo 
JAV prezidento F. D. Roose- 
velt’o mirties. Tai sukakčiai 
yra statomas didžiulis pamink
las Vašingtone šalia Lincoln’o 
ir Jefferson’o paminklų.

F. D. Roosevelt’as buvo ir te
bėra labai gerbiamas kairio
sios orientacijos politikų Ame
rikoje už “New Deal” progra
mą, kurią jis sukūrė 1930-tųjų 
metų ekonominės krizės laiko
tarpyje, ir už didvyrišką va
dovavimą valstybei Antrojo 
pasaulinio karo metu.

Didelės klaidos
Visai kitaip prezidentą 

Roosevelt’ą vertina politikos 
dešinieji. “The Ottawa Sun” 
žurnalistas Eric Margolis, š.m. 
balandžio 13 d. laidoje prita
ria dešiniųjų pažiūrai apie 
Roosevelt’ą, pateikdamas tam 
daug pagrįstų priežasčių. Tarp 
kitko, jis pavadino Roosevelt’ą 
Europos pardavėju.

Margolis teigia, kad Roosse- 
velt’as nėra vertas jam skiria
mos pagarbos. Jis esą negali 
lygintis su Lincoln’u ar Jeffer- 
son’u, todėl ir paminklas jam 
neturėtų būti statomas šalia 
tų dviejų didžiūnų.

Pasak Margolio, Roosevelt’as, 
per ilgai sėdėdamas Baltuo
siuose rūmuose, padarė milži
niškos žalos ir Amerikai, ir 
Europai. Jo kairiosios politi
nės srovės patarėjų veikla 
esą sukūrė savotiškai ameri
kietišką socializmą, kurio var
dan buvo pertvarkyta ir išug
dyta milžiniška biurokratija, 
tapusi valdove, o ne žmonių 
tarnaite. Kartu buvęs išugdy
tas amžinas valdžios finansi
nis troškulys, kuris dar ir da
bar slopina žmones. Dideli mo
kesčiai, tebesiplečiantys val
džios organai, įstatymų pertek
lius ir nebesuvaldomas fede

racinis deficitas esančios ne
ginčytinos Roosevelt’o išperos 
ir jo palikimas Amerikos atei
ties kartoms.

Kas išvedė iš krizės?
Margolis toliau įrodinėja, 

kad ne “New Deal” išvedė JAV 
iš ekonominės depresijos, bet 
Roosevelt’o masinė ginklavi
mosi programa. Karinė pramo
nė dirbo be atvangos, sąmo
ningai besiruošdama karui su 
Vokietija ir Japonija, nors 
kairysis Amerikos sparnas 
nuolat kalbėjo apie tarptau
tinę taiką. Roosevelt’as ne
skubėjo į jokias derybas, tad 
karas tapo neišvengiamas, ka
ras, kuris pareikalavo 100 
milijonų aukų, tarp jų 6 mili
jonų žydų.

Gėdinga konferencija
Kilus karui, kodėl Roosevelt’ 

as ignoravo Vokietijos pogrin
džio bandymus nusikratyti Hit
leriu, - klausia Margolis. Ar 
todėl jis nepadėjo sukilėliams, 
kad nenorėjo baigti karo per 
anksti? Ar todėl, kad Raudo
noji armija galėtų okupuoti 
Europos plotus kaip karo grobį?

Pasak Margolio, niekad isto
rijoje nebuvo pasielgta su pa
sauliu taip begėdiškai, kaip 
Roosevelt’as elgėsi Jaltoje. 
Anglijos ministeris pirminin
kas Churchill’is buvo Roose
velt’o priverstas pritarti jam, 
kad pusė Europos būtų dova
nota Stalinui, tam tironui, ku
ris buvo neapsakomai žiaures
nis už Hitlerį.

Jaltos susitarime, kaip žino
ma, ir Lietuva pateko į Sovie
tų Sąjungos vergovę. Beveik 
pusšimtį metų Lietuva kentėjo 
tautžudystę ir sovietizaciją 
dėl menkos, o gal ir apskai
čiuotos, vakarietiškos orien
tacijos pasaulinėje politikoje.

Jaltos konferencijos nutari
mų šviesoje galima suprasti 

Roosevelt’o reikalavimą, kad 
Vokietija kapituliuotų be jo
kių sąlygų karui einant prie 
pabaigos. Toks griežtas rei
kalavimas prailgino karo veiks
mus Europoje ir, kaip jau mi
nėta, paaukojo jos plotus So
vietų Sąjungai. Pastaroji, pa
drąsinta savo laimėjimų, net 
įstengė pačiai Amerikai gra
sinti atominiu karu po dvide
šimties metų.

Prezidento talkininkai
JAV prezidento įtakoje val

džios pareigūnai taip pat stro
piai plėtė Roosevelt’o ideolo
giją. Harry Hopkins buvo aiš
kus gerbėjas Stalino, nukan
kinusio 40 milijonų savo tau
tiečių.

Alger Hiss buvo sovietų 
agentas. Jo įtaka Jaltos kon
ferencijoje buvo lemtinga vi
sai Rytų Europai.

Henry Morgenthau neapy
kanta Vokietijai apakino jį 
derybose su Sov. Sąjunga: kerš
to įtaigojamas jis ragino pa
aukoti Europą Maskvai.

Roosevelt’o žmona Eleanora, 
karšta socialiste, skatino sa
vo vyrą visokeriopai padėti 
“Uncle Joe”.

Net vienas iš Roosevelt’o vi
ceprezidentų, aplankęs Gula
go mirties stovyklas Magada
ne, išgyrė jas kaip “puikius 
gydymo ir poilsio kurortus” 
Rusijos darbininkams.

Asmeninė Roosevelt’o cha
risma nustelbė jos silpnybes 
bei klaidas daugelio akyse. 
Vis dėlto negalima užmiršti, 
kad jis yra autorius Europos 
katastrofos dėl savo naivumo, 
neišmanymo, pražūtingo ego
izmo ir iškrypusio susižavėji
mo totalistine sistema poli
tikoje.

Roosevelt’o paminklas turė
tų būti statomas Jaltoje, o 
ne Vašingtone, - baigia savo 
straipsnį Margolis.

Talka Baltijos taikdariams
“Lietuvos rytas” (balandžio 

21 d.) praneša, kad Baltijos 
taikos bataliono kūrimo prog
ramos tolimesnę eigą apspren
dė Vilniuje posėdžiavę Lietu
vos, Latvijos ir Estijos gyny
bos ministerijų atstovai bei 
žinovai iš valstybių, padedan
čių kurti šį vienetą - Danijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV, 
Norvegijos, Suomijos ir Šve
dijos.

Ateinančiais metais bus su
darytos po vieną Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos taikdarių kuo
pos, o jų parlamentai nuspręs 
kokioje valstybėje jos daly
vaus taikos palaikymo veiklo
je. Iš Skandinavijos kraštų 
bus laukiama lėšų kuopų iš
laikymui, nes tuo tarpu Balti
jos valstybės moka tik atlygi
nimus savo kariams. Tris kuo
pas į bendrą Baltijos taikos 
palaikymo batalioną tikimasi 
sujungti 1997 metų pradžioje.

Šiuo metu karininkai ir pus
karininkiai ruošiami taikos 
palaikymo pareigoms Latvijo
je, kur kartu su latviais ir es
tais mokosi anglų kalbos. 
BALTBAT vadovybės sudary
mas prasidės liepos mėnesį.

Tikimasi finansinės para
mos bataliono parengimui 
iš JAV. Jau buvo skirta $3.7 mi
lijonų JAV dolerių vertės pa
galba - transporto, ryšio prie
monių ir kt. JAV karo jūrų pa
jėgų vado nuomone, JAV kong
resas yra palankiai nusitei
kęs Baltijos kraštams.
Svarstomas žemes pardavimas 

užsieniečiams
Balandžio 26 d. Lietuvos 

seime įvyko tarptautinė konfe
rencija, remiama Jungtinių 
Tautų Vystymo programos bei 
JT Maisto ir žemės ūkio orga
nizacijos. Jos tikslas buvo “ap
tarti teigiamus ir neigiamus 
žemės pardavimo užsienio as
menims ir kompanijoms aspek
tus, išnagrinėti skirtingų pa
saulio valstybių teisines siste
mas, reguliuojančias užsienio 
asmenų žemės nuosavybę”, 
praneša “Lietuvos rytas”. Taip 
pat konferencijos metu buvo 
svarstoma galimybė pakeisti 
konstitucijos 47-tą straipsnį, 
uždraudžiantį žemės pardavi
mą užsieniečiams.

Kaip rašo “Respublika”, šis 
draudimas tapo pagrindine 
kliūtimi Lietuvai dar šią va
sarą pasirašyti sutartį, sutei
kiančią jai nepilnateisę na
rystę Europos sąjungoje. Dėl to 
septynios seime atstovauja
mos politinės partijos kovo 
21 d. pasirašė pareiškimą, ku
riuo jos įsipareigojo atitinka
mai keisti konstituciją. Tačiau 
ne visos partijos dalyvavo pre
zidento Brazausko bal. 24 d. 
sušauktame pasitarime dėl 
LDDP parengto pataisos pro
jekto - konservatorių ir krikš
čionių demokratų manymu, 
projektas prieštaravo pirmo
jo pareiškimo turiniui ir tiks
lui. Politinių kalinių ir trem
tinių, Demokratų ir Tautinin
kų frakcijos raštu pasisakė, 
kad pakeitimą galima daryti 
“tik visų partijų sutarimu, iš
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sprendus nuosavybės teisių 
į žemę atstatymą ir apsaugojus 
Lietuvos piliečių interesus”.

Patvirtinta Žmogaus 
teisių sutartis

BNS skelbia, kad balandžio 
27 d. Lietuvos seimas patvirti
no 1950 metų Europos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos sutartį bei tris pro
tokolus. Visos Europos tary
bos narės turi tai padaryti ne 
vėliau kaip per dvejus metus 
po įstojimo į tarybą. Patvir
tinus sutartį, Lietuva tampa 
pilnateise Europos tarybos 
nare, kuri gerbia žmogaus tei
ses ir laisves, o Lietuvos gy
ventojai, jaučiantys, kad jų 
teisės ar laisvės pažeistos, ga
li kreiptis į Žmogaus teisių 
komisiją ir teismą. Jeigu ET 
ministerių komitetas arba Eu
ropos žmogaus teisių komisija 
nuspręstų, kad Lietuva pažei
dė sutartyje numatytas teises 
arba laisves, jai galėtų tekti 
mokėti “nemažas kompensa
cijas”.

Įsteigta Moterų partija
Balandžio 20 d. teisingumo 

ministerijoje buvo įregistruo
ta Lietuvos moterų partija, 
praneša “Lietuvos aidas” (bal. 
22 d.). Jai vadovauja buv. Lie
tuvos ministerė pirmininkė 
prof. Kazimiera Prunskienė 
bei Kauno verslininkė Dalia 
Teišerskytė. LMT yra 21-oji 
oficiali politinė organizaci
ja Lietuvoje ir turi 700 narių. 
Ši partija skelbiasi sieksian
ti sušvelninti politinę prieš
priešą, padėti įvesti lyčių ly
gių galimybių įstatymą ir Vai
ko apsaugos sutarties įsiga
liojimą. Norima sudaryti koa
liciją su “nuoseklias demokra
tines programas realizuojan
čiomis partijomis”.

“Sanryša” - rytų lietuvių 
telkinys

Vidurio Europos ir Rytų 
kraštų lietuvių bendrijų “San
ryša”, įsteigta Vilniję 1990 m., 
persitvarkė ir dabar bus vadi
nama visuomenine Užsienio 
lietuvių rėmimo draugija “San
ryša”. Šios organizacijos sei
mo posėdyje, įvykusiame ba
landžio 22-23 d.d. su atstovais 
iš įvairių kraštų lietuvių 
bendruomenių, pirmininku bu
vo perrinktas Alfonsas Augulis.

Kaip rašo ELTA, nesikeis 
“Sanryšos” veikla ar tikslai - 
padėti svetur gyvenantiems 
lietuviams sukurti bendruo
menes, paremti norinčius grįž
ti į Lietuvą tautiečius, orga
nizuoti jiems meninių kolekty
vų pasirodymus. Pirmininkas 
A. Augulis pareiškė, “jog tai 
nėra alternatyva Pasaulio lie
tuvių bendruomenei (PLB), 
nes mes padedame už Lietuvos 
ribų gyvenantiems tautiečiams 
tapti PLB nariais”. Jo teigimu, 
prieš keletą metų Rytų kraštų 
lietuviai buvo ignoruojami, 
tačiau šiuo metu Vakarų ir Ry
tų tautiečiai padeda vieni ki
tiems. Jis pažymėjo, kad Vaka
ruose gyvenantys tūkstančiais 
dolerių remia įvairius tikslus, 
pvz. Seinų lietuvių kultūros 
centrą Lenkijoje, šventovės 
statybą Tilžėje. RSJ



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1995. V. 9 - Nr. 19 (2358)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
7^ THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada.
> Tel. 905-275-4672. FAX 905-275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr.1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuviu katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, R. Sakalaitė-Jonaitienė, 
Č. Senkevičius, G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $40, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $50, garbės - $60 (Amerikoj - JAV dol.) oro paštu -$115. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administracijų. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905-275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Membership fee: regular 
$40.00, supporter $50.00, honorary $60.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai", P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada.

9 RELIGINIAME GYVENIME
šventove, vienintelė tokia, berods, ne tik Lietuvoje. Tai XVIII š. medinis, lygiašonis trikampis pastatas, liaudies 
architektūros formų, su trišlaičiu stogu ir bokšteliu Nuotr. Alf. Laučkos

A. a. kun. Alfonso Lipniūno 
90-tosios gimimo ir 50-tosios 
mirties metinės kovo mėnesį 
plačiai paminėtos įvairiose 
Lietuvos vietovėse. Kovo 11 d. 
surengta kelionė į Talkonių 
kaimą, velionies tėviškę, ir į 
Pasvalį, kur M. Katiliškio bi
bliotekoje atidaryta garbinga
jam kunigui skirta paroda. Ko
vo 18 d. vyskupo K. Paltaroko 
kriptoje įvyko ateitininkų jau
nimo diena, dalyvaujant vysk. J. 
Preikšui, mons. J. Antanavičiui, 
LAF vadovui J. Polikaičiui. Ko
vo 23 d. prisiminimų vakare da
lyvavo at-kai sendraugiai ir ki
ti žmonės, kurie prisimena tau
rųjį kunigą A. Lipniūną. Kovo 
26 d. Mišias už velionį Pane
vėžio Kristaus Karaliaus kated
roje koncelebravo vysk. J. 
Preikšas. Panevėžio dramos 
teatre buvo surengta konferen
cija, kurioje kalbėtojai apžvel
gė kun. A. Lipniūno gyvenimą 
ir veiklą. Po konferencijos įvy
ko V. Kapučinsko vadovaujamo 
orkestro kamerinės muzikos 
koncertas. Kun. Alfonso Lip
niūno vardas suteiktas Pane
vėžio 16-tajai vidurinei mokyk
lai, kurioje įrengtas velionies 
gyvenimą atskleidžiantis mu
ziejus.

Nobelio taikos premijai yra 
pristatyta “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika”. Pristatymą 
atliko Lietuvos Jungtinių Tautų 
draugija ir Lietuvos katalikų 
mokslo akademija. Pristatymas 
priimtas ir jau gauta Nobelio 
premijos laureato poeto Č. Mi
lašiaus (Milosz) rekomendaci
ja. Reikalingos dvi. Antrosios 
laukiama iš Tibeto dvasininko 
Dalai Lamos. Premijų komite
tas numato pristatymą svars
tyti spalio mėn.

Bendruomenė “Gyvieji akme
nys” kovo 19 d. Kauno technikos 
un-to patalpose surengė konfe
renciją charizminio atsinauji
nimo problemoms panagrinėti. 
Pabrėžta tokių suėjimų svarba, 
atsakomybė ir atsinaujinimas 
“per mūsų pačių atsinaujini
mą”. Kalbėtoja D. Šmerauskai- 
tė aptarė charizminių sąjūdžių 
misiją ir vadovų savybes — dva
sinę brandą, atsakomybės jaus
mą, Šv. Rašto ir popiežiaus en
ciklikų žinojimą, maldos grupės 
supratimą. Anot jos, pakrikšty
ti negali būti tik Mišių stebė
tojai.

Lenkija tebėra komunistinė, 
pareiškė Lenkijos primas kar
dinolas Jozef Glempas. “Vien 
kapitalizmo priėmimas nereiš
kia, kad atsisakoma Markso dog
mų”, — pasakė jis kovo 15 d. ir 
paminėjo politiniame gyvenime

Dr. Gina J. Ginčauskaitč 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais 

Į REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000 dolerių lietuviškai 

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

dar vis vyraujančius buvusius 
komunistus, įskaitant ir minis- 
terį pirmininką J. Oleksy, ku
ris, pasak kardinolo, negalė
siąs sukurti naujos Lenkijos.

Arkivyskupas J. Bukovsky, 
naujasis apaštalinis nuncijus 
Rusijai, kovo 24 d. Italijos kata
likų laikraštyje “Avvenire” pa
skelbtame pokalbyje pareiškė, 
kad po 70 metų trukusio ateis
tinio auklėjimo Rusija nebe
santi stačiatikių šalis, nes 30-40 
nuošimčių rusų save laiko neti
kinčiais. Rusijoje šiuo metu dir
ba 56 užsienio ir 2 rusų tauty
bės kunigai.

Pasauliečių pranciškonų (OFS) 
— Kauno kongregacijos — vi
suotinis susirinkimas, vadovau
jamas VD universiteto teologi
jos fakulteto dekano kun. V. 
Vaičiūno, kovo 15 d. išrinko 
naująją tarybą. Vyresniuoju 
tapo br. Jonas Grigas, pakeitęs 
dėl pablogėjusios sveikatos pa
sitraukusią, garbės vyresniąja 
tapusią, sės. M. Augustinavi- 
čienę, OFS.

Lietuvos, Lenkijos ir Vokie
tijos pagalba Kazachstano ka
talikams nepakankama. Tai pa
reiškė apaštalinis Kazachsta
no ir Vidurinės Azijos adminis
tratorius vysk. J. P. Lenga po
kalbyje su Varšuvos katalikų 
dienraščio “Slowo - Dziennik 
Katolicki” korespondentu. Nors 
kreiptasi į Lietuvos ir Lenki
jos vyskupų konferencijas, di
desnės paramos nesulaukta. 
Šiuo metu Kazachstane 43-jose 
parapijose dirba tik keli kuni
gai ir 30 seselių iš Lietuvos, 
Lenkijos ir Vokietijos.

Šventosios Uolos katalikų 
šventovė Minske sovietmečiu 
buvo paversta valstybine kon
certų sale. Gudijos kultūros 
ministerija nuo 1993 m. leido 
joje aukoti rytines Mišias, bet 
ji nebuvo pakankamai apsaugo
ta nuo išniekinimo veiksmų. 
Po protestų ir dvi savaites 
trukusio šventovės užėmimo ko
vo 22 d. koncertų salės admi
nistracija perleido katali
kams atsakomybę už šventovės 
valdymą ir apsaugą.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”)

“Amerikai reikia naujo kata
likybės supratimo”, ‘— pareiškė 
kun. Ričardas Mikutavičius, Šv. 
Mykolo Arkangelo (Įgulos) šven
tovės rektorius, poetas, užkal
bintas “Kauno dienos” bendra
darbės D. Juškienės, jam besi
ruošiant misijinei kelionei į 
JAV-bes. Iš pokalbio, išspaus
dinto minėto laikraščio 1995 
m. kovo 2 d. laidoje, paaiškėjo, 
kad kun. R. Mikutavičius, pa
kviestas vysk. P. Baltakio, bu
vo pasiryžęs per 40 dienų pa
ruošti išeiviją priešvelykiniam 
susitelkimui, numatęs aplanky
ti daugybę Amerikos miestų ir 
pasakyti apie 80 pamokslų.

Kaip matyt iš išeivijos spau
dos, kun. R. Mikutavičius va
dovavo Gavėnios rekolekcijoms 
keliose lietuvių parapijose ir 
pasižymėjo originaliais pa
mokslais. Inf.

Ryškėja praeities paslaptys
Velionies kapitono Vabalo žmonos pasakojimas, slaptos lenkų partizanų

AfA 
ONAI NAMIKIENEI 

mirus,
liūdesio valandoje jos sūnų RAIMUNDĄ, jo žmoną 
ELENĄ ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučia -

Toronto “Gintaro" veteranai

Buvusiam mūsų choro nariui 
AfA 

MEČISLOVUI ANDRIUŠKEVIČIUI
iškeliavus [amžinybę, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną KLARĄ ir dukras 
su šeimomis -

Lietuvos kankinių parapijos choras

Tarpkario metais Lietuvoje 
plačiai buvo žinomas kapito
nas Jonas Vabalas. Jis buvo 
aktyvus ir vispusiškas spor
tininkas, šuolyje su kartimi 
Lietuvos rekordininkas, tarp
tautinių varžybų fechtuoto
jas, Kauno radiofone vedęs 
ritminės gimnastikos mankš
tas. Jis ypač pasidarė popu
liarus, kai 1938 m. buvo Pasau
lio lietuvių sporto olimpiados 
komendantu. 1940 m. bolševi
kams okupavus Lietuvą, už da
lyvavimą majoro V. Bulvičiaus 
organizuotame pogrindyje jis 
buvo NKVD suimtas.

“Kurier Wilenski” 1995 m. 
kovo 29 d. laidoje išspausdi
no pasikalbėjimą su kpt. Va
balo našle Zofija Vabaliene- 
Wojewodzka. Ji yra Latvijos 
lenkė ir 1939-40 m. padėjo in
ternuotiems lenkų kariams 
per Rygą pasiekti Švediją. Už 
savo veiklą ji buvo NKVD su
imta, nubausta 10 metų kalėji
mu ir amžina tremtimi. Sibi
re, 600 km į šiaurę nuo Kras
nojarsko, ji susipažino su ki
tu tremtiniu — kapitonu Va
balu. Ponia Vabalienė pasa
koja:

“1952 m. ištekėjau. Su juo 
susipažinau tremtyje, kur bu
vo asmenų iš įvairių respubli
kų. Su juo statėmės savo trem
ties namą, patys savo ranko
mis vilkome iš taigos rąstus 
ir tuo pačiu metu už menką at
lyginimą dirbome valstybei. 
(...) Mano vyras Jonas Vaba
las buvo Lietuvos kariuome
nės karininkas. Jis buvo bai
gęs Briuselyje karo akademi
ją ir taip pat buvo žinomas 
sportininkas. Leido knygas. 
Buvo Lietuvos sukilėlių štabo 
narys. Praėjusiais metais Ge
dimino gatvėje buvo atidengta 
paminklinė lenta visų to šta
bo narių atminimui, iš kurių 
8 buvo sušaudyti, o 7 pateko 
į kalėjimą. Jokios pensijos 
priedo už savo vyrą negaunu, 
o tik keliolika litų už antros 
grupės invalidumą ir ligas, 
grupės invalidumą ir ligas, 
kuriomis sirgau Sibire ir Ka
zachstane, sunkiai ketvirtį 
šimtmečio dirbdama ir kentė
dama. (...) Dabar esu našlė 
— vyras mirė 1978 m. Gaila, 
kad nesulaukė laisvos Lietu
vos. Jo biografija yra kartu 
graži ir tragiška. Jis buvo 
aukštos dvasinės kultūros 
žmogus.

Šiandien, kai esu beveik ak
la ir jau nebegaliu dirbti (Vil
niuje 15 metų verčiausi namų 
amatu), norėčiau, kad kas 
nors, be mano draugų ir pa
žįstamų, tokiais sunkiais Lie
tuvoje laikais bent kiek mane 
prisimintų, kad nesijausčiau 
jau niekam nebereikalinga”.

Slaptos derybos
Lenkų žurnalas “Studia 

Mars” išspausdino Michael 
Foedorowitz straipsnį apie 
1944 metų lenkų Armia Kra- 
jowa derybas su vokiečiais, 
kuriose lenkams vadovavo 
pik. Itn. Aleksander Krzyža- 
nowski, o vokiečiams — ma
joras dr. Julius Christiansen, 
jų žvalgybos viršininkas Vil
niuje. Jo sūnus Heinrich Boy 
irgi buvo žvalgybos karinin
kas, darė užrašus ir gavo iš 
savo tėvo apie 1000 laiškų. Štai 
ištrauka iš tų užrašų:

“Rašytos bendradarbiavimo

ir vokiečių karių derybos
sutarties nebuvo. Viskas bu
vo atliekama paspaudžiant 
ranką ir remiantis garbės žo
džiu. Tai vyko pvz. taip: len
kų pusė mus informavo apie 
‘raudonųjų’ partizanų judėji
mą ir apie nepakankamą kie
kį ginklų bei amunicijos, kad 
būtų įmanoma juos nugalėti. 
Taigi prašydavo kulkosvai
džių ir minosvaidžių, kuriuos 
į sutartą vietą vokiečiai pri
statydavo. Po keturiolikos die
nų, kai juos lenkai panaudo
davo, iš ten juos (vokiečiai) 
paimdavo. Vokiečiai taip pat 
pristatydavo tvarsčius ir mais
tą”.

Maj. Christiansen 1944 m. 
vasario 6 d. savo laiške sūnui 
taip rašo: “Iš savo išvykos grį
žau anksčiau negu galvojau. 
Vis dėlto tai buvo vienas ma
no įdomiausių karo pergyveni
mų. Remdamasis karininko 
garbės žodžiu kad man nieko 
neatsitiks, dalyvavau kaip de
rybininkas priešo karo stovyk
loje ... Visų Ipirma sulaiky
mas ir po to dešimties gink
luotų raitelių palyda. Štabo 
būstinėje draugiškas pasvei
kinimas ir iškilūs derybų part
neriai karininkai. Kalbos: vo
kiečių, lenkų, prancūzų, rusų 
— tikras chaosas. Sėkmė. Po
ryt jie tokiomis pačiomis są
lygomis atvyks pas mane. Ry
šium su pokalbiais įvyko re
guliarus draugiškas, tai lai
kau sau garbe, vakaras, kur 
buvo glėbesčiuotasi ir bučiuo
tas! bei viešai atšaukiami įžei
dinėjimai, kaip čia yra įpras
ta”.

Lenkų istorikai ir atsimini
mų autoriai sutinka, kad Ar
mia Krajowa bendradarbiavo 
su vokiečiais ir buvo jų gink
luojama, bet niekur jie nera
šė, kad AK karininkai glėbes- 
čiavosi su vokiečiais ir dar
gi bučiavosi.

Majoras Christiansen vis 
dėlto “modus vivendi” su len
kais nerado, nes egzilinė Lon
dono lenkų vyriausybė griež
tai įsakė AK nekovoti prieš

Kanados įvykiai
(Atkelta iš l-'mo psl.) 

finansų ministėris F. Laughre- 
nas išleido su savo pirmojo 
biudžeto deficitu, darbų nepa
rūpino ir valdžios pajamų ne
padidino. Antrajam jo 1993- 
94 m. biudžetui, paskelbtam 
1993 m. gegužės 19 d., jau grė
sė net 17 bilijonų dolerių de
ficitas. Premjerui Bob Rae 
Ontario parlamente priimtu 
naujosios socialinės sutar
ties įstatymu teko sustabdy
ti trejiems metams atlygini
mų didinimą Ontario valdžios 
tarnautojų unijos nariams. 
Anksčiau jie Ontario NDP so
cialistus laikė savo partija 
ir ją rėmė su kitų unijų nariais 
parlamento rinkimuose. Dabar 
didelė tos paramos dalis jau 
prarasta.

Daug Ontario gyventojų, 
atrodo, spėjo užmiršti ir 
finansų ministerio F. Laughre- 
no pirmajame biudžete 1991 m. 
balandžio 29 d. padarytą ne
pateisinamą klaidą, susietą 
su nepatikrintomis partinio 
socializmo teorinėmis idėjo
mis. Dienraščio “The Toronto 

“sąjungininkų sąjungininkus” 
bolševikus ir neimti iš vokie
čių ginklų. Po derybų su vokie
čiais — fiasko: AK vadas Krzy- 
zanowski susirado naują są
jungininką. 1944 m. gegužės 
mėn. jis ir sovietų partizanų 
vadas pik. M. Miceika susitiko 
ant Šalčios upės tilto ir sutarė 
viens kito nepuldinėti bei su
daryti bendrą štabą kovai 
prieš vokiečius. Krzyžanovvski 
prašė sovietus ginklų ir pa
reiškė norą kartu su jais pulti 
Vilnių. Ši nauja draugystė bai
gėsi lenkams sovietiškais ka
lėjimais ir konclageriais.

“Baltijos tyrimų” apklausos
Dienraštis “Respublika” pa

skelbė š. m. vasario 10-18 d.d. 
Lietuvos politinių partijų po
puliarumo apklausos duome
nis, pagal kuriuos už krikščio
nis demokratus balsuotų 
17.3% balsuotojų, už LDDP 
14.4%, už Tėvynės sąjungą 
7.7%, o už kitas partijas ma
žiau. Rinkimai į savivaldybes 
parodė, kad šios apklausos 
duomenys gerokai skiriasi 
nuo tikrovės: TS gavo apie 
keturis kartus daugiau balsų 
negu “Respublikos” paskelb
ta apklausa pranašavo. Tei
singai tokias apklausas ko
mentavo “Dienovydžio” re
daktorė A. Žemaitytė: “Skal
dytojams labiausiai rūpi įva
ryti pleištą tarp dviejų didžių
jų dešinės pusės partijų — 
krikščionių demokratų ir Tė
vynės sąjungos. Galima pa
skelbti, pavyzdžiui, kad krikš
čionių demokratų ‘reitingas’ 
kyla, o gal šie ir patikės, kad 
toliau galima plaukti vie
niems”.

Panašiai atrodo šios apklau
sos ir politinių veikėjų popu
liarumo duomenys, kuriuose 
užsienyje gyvenantis lietuvis 
yra aukščiau įvertintas negu 
A. Brazauskas ir V. Landsber
gis. Čia galvojimas, atrodo, 
yra toks pats: gal patikės, gal 
kandidatuos į prezidentus ir 
suskaldys dešiniuosius. J.B.

Star” š.m. balandžio 15 d. lai
doje skaitytojams ją priminė 
korespondentas Ontario parla
mente William Walker savo 
straipsniu “Kodėl Ontario pro
vincija vis labiau grimzta į 
skolas”.

Kanadietis žurnalistas W. 
Walkeris, remdamasis faktais, 
pabrėžia, kad Ontario valdžios 
skola nuo Kanados federacijos 
1867 m. liepos 1 d. iki 1990 m. 
gruodžio 31 d. buvo tik apie 
40 bilijonų dolerių, o 1995-96 m. 
biudžetu ji pasieks 98 bilijo
nus dolerių. Žurnalistas W. 
Walkeris šiems faktams nau
dojosi “Dominion Bond Rating 
Service” paslaugų instituci
jos pranešimu apie Ontario 
provincijos finansus. Esą su 
NDP finansų ministerio F. 
Laughreno pirmajame biudže
te 1991 m. balandžio 29 d. pra
dėtu 9,7 bilijono dolerių de
ficitų, skola, įskaitant ir už ją 
mokamas palūkanas, kasmet 
augo maždaug dešimčia bili
jonų dolerių. Tokiai minčiai 
pritaria ir liberalų finansinis 
kritikas Gerry Phillips.

AfA 
MEČISLOVUI ANDRIUŠKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną 1 KLARĄ dukras - ELIZABETH ir ELAINE su 
šeimomis, jų liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Gintautas ir Vida, 
Rūta ir Rasuolė Tumosai

VIEŠPAČIUI PASIKVIETUS

AfA
ANTANĄ GRIGUTL

netektyje liūdinčią dukrą MARYTĘ NARUŠEVIČIENĘ, 
jos mamytę ir sesutes Lenkijoje, jos šeimą ir gimines 
giliai užjaučia - Londono lietuvių choro

“Pašvaistė" nariai

MIELAM KOLEGAI
AfA

VLADUI MICEIKAI
mirus, jo žmonai agr. MARYTEI, dukrai DAIVAI, sūnui 
Gintautui ir visiems artimiesiems skausmo valandą 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liūdime -

Juoze ir Jonas Daugėlos, 
Florida

AfA 
ANELEI GELAŽIENEI

mirus, 
nuoširdžią užuojautą jos vyrui JONUI, sūnui ROBERTUI 
ir dukrai NIJOLEI su šeimomis reiškia-

Antanas, Violeta, 
Saulius ir Larisa Svirpliai

AfA 
ANELEI GELAŽIENEI

mirus,
vyrui JONUI, sūnui ROBERTUI ir dukrai NIJOLEI su 
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime-

Vladas ir Antanina Keršiai

AfA 
BOLESLOVUI PAKALNIŠKIUI

mirus,
jo žmonai REGINAI, dukroms - ANITAI ir IRENAI su 
šeimomis bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą - Hamiltono pensininkų klubo
dainos vienetas su vadove

Pasak žurnalisto W. Walke- 
rio, Ontario valdžios skola sa
vo apimtimi sudarytų net 61% 
kitų Kanados provincijų sko
lų. Jos metinėms palūkanoms 
padengti jau reikia bilijono 
dolerių - 17 centų iš kiekvie

no valdžiai atiduoto dolerio. 
Rinkiminis Ontario parlamen
to vajus žada būti įdomus. Mat 
abu opozicinių partijų vadai - 
konservatorius M. Harris ir 
liberalė L. McLeod įsiparei

goja mažinti deficitus bei vy
riausybės išlaidas, nedidinda
mi pajamų mokesčio. Ontario 
NDP vadas ir premjeras Bob 
Rae žada siekti daugiau pro
vincijoms priklausančių pa
jamų iš Kanados iždo. Esą jas 
dabar savo taupyman yra įjun
gusi Kanados ministerio pirm. 
J. Chretieno vyriausybė. V.Kst.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, OnL
Tel. 416 533-7954



Krakių vaikų namų globotiniai su savo globėjais

Lietuvos valdovų rūmai
Pagal turimus architektūrinius duomenis planuojama 

atstatyti istorinius didžiųjų kunigaikščių rūmus — 
žemutinę Vilniaus pilį

Dosnios rankos toli siekia

DANAS RUSECKAS, 
vyriausias Vilniaus miesto 

architektas

Kiekviena tauta turi vietas, 
kurios labai svarbios tautie
čių savimonei. Gedimino kal
nas, aukštos pilys, legendos 
visus lietuvius lydi nuo vai
kystės. Atstačius Lietuvos ne
priklausomybę susidarė pa
lankesnės sąlygos tirti ir at
kurti savo praeitį. Vykdant 
gana intensyvius archeologi
nius darbus remiamus tik Lie
tuvos biudžeto lėšomis, tiek 
lietuvių gyventojų ir išeivijos 
aukomis, buvo suorganizuotas

Abu darbai pabrėžia ypatin
gą dėmesį išlikusiam autentiš
kumui.

H. Šilgalio, V. Abramausko 
ir kt. darbe siūloma atstatyti 
rūmus ant senųjų pamatų, 
įrengiant įspūdingą amfiteat- 
rinę salę su kupoline danga.

V. Nasvyčio, M. Šaliamoro ir 
kt. darbas remiasi tarptauti
nėm paminklotvarkos taisyk
lėm — aiškiai parodomos au
tentiškos detalės, o ten, kur 
trūksta duomenų, formuoja
mas šiuolaikinių medžiagų 
fasadas. Čia derinamas skaid
rus stiklas, kur norima išorė
je paryškinti autentiškumą, o

Su išeivijos parama kyla pagalbos įstaigos Krakėse užsakomasis konkursas. Tu
rint praeitų epochų dailinin-

ten, kur būtų darbo patalpos, 
— naudojamas matinis stiklas,

Jau keletą metų klebonauju 
Krakėse, mažame vidurio Lietu
vos miestelyje netoli Kėdainių. 
Vos atsikėlęs į tą parapiją ir 
pradėjęs ten dirbti, akis į akį 
susidūriau su varganu vietos 
žmonių gyvenimu. Suirusios šei
mos, nedarbas, plintantis gir
tavimas, pragyvenimui būtinų 
lėšų stoka ar net visiškas skur
das — tai tipiškas problemų ra
tas, kuriame šiandien sukasi ne 
vien Krakių parapija. Kaip ži
nia, labiausiai nuo to kenčia 
patys silpnieji visuomenės na
riai — vaikai ir seneliai.

Tuomet ir kilo mintis kuo nors 
padėti nelaimingiesiems, pa
lengvinti jų beviltišką padėtį. 
Kaip kunigas galėjau juos guos
ti ir raminti, tačiau dvasinės 
paramos buvo negana. Pasita
ręs su veikliais, ryžtingaisj 
parapijiečiais, nusprendžiau 
įsteigti Krakėse vaikų namus, 
kuriuose galėtų prisiglausti 
našlaičiai bei nedarnių, ne
laimingų šeimų vaikai. Suma
nymui įgyvendinti reikėjo ne 
vien entuziazmo, bet ir stam
bių lėšų. Kur ieškoti pagalbos?

Šio neramaus klausimo veda
mas, 1991 m. pirmąsyk atsidū
riau Toronte, lietuvių išeivių 
tarpe. Buvau svetingai priim
tas pranciškonų vadovaujamoje 
Prisikėlimo parapijoje. Susi
pažinau su vietos lietuviais — 
darbščiais, sąžiningais žmonė
mis, gerai pažįstančiais vargo 
skonį ir be galo atsidavusiais 
Lietuvai. Jie suprato mano rū
pestį ir pirmieji ištiesė dos
nią pagalbos ranką. Sugrįžęs į 
Lietuvą, galėjau drąsiai grieb
tis didelių darbų. Pradžia ne
buvo lengva. Ne sykį dėl susi
dariusių sunkumų buvo iškilusi 
grėsmė nutraukti pradėtus už
mojus. Vėl keliavau į Torontą.

Ir vėl rasdavau čia nuoširdžią 
ir svarią paramą.

Šiemet prieš Velykas Krakių 
vaikų namai šventė dvejų metų 
sukaktį. Kai juos atidarėme, 
buvome surinkę 22 vaikus, ne
turinčius pastogės ir namų ži
dinio šilumos, o kartais ir duo
nos kąsnio. Dabar čia glaudžia
si jau 42 mažieji gyventojai nuo 
3 iki 16 metų, suskirstyti į tris 
amžiaus grupes. Jų priežiūra 
bei auklėjimu rūpinasi 9 dar
buotojai, kurių dauguma turi 
mokytojo specialybę. Kiti vai
kų namų tarnautojai — tai virė
ja, gydytoja ir ūkvedys. Leng
vesnius darbus — aplinkos tvar
kymą, kambarių valymą, drabu
žių skalbimą — atlieka patys 
vaikai.

Vaikų namų išlaikymas vie
nam mėnesiui kainuoja apie 
2.000 JAV dolerių. Pusė tos 
sumos skiriama maistui, o kita 
pusė — darbuotojų atlygini
mams bei ūkio išlaidoms (šil
dymui, elektrai, dujoms ir kt.).

Vaikai, kurie turi vieną ar 
abu tėvus, skatinami palaikyti 
ryšį su jais ir išsaugoti jiems 
deramą pagarbą, nepaisant jų 
moralinių savybių. Kiekvieną 
savaitgalį tokie vaikai išleidžia
mi namo su viltimi, kad jų šei
mos santykiai kada nors gali 
būti atkurti. Vasaros atostogas 
visi vaikai šiemet praleis drau
ge, nes ilgesnis jų atitrūkimas 
nuo vaikų namų aplinkos, kaip 
parodė praktika, neigiamai vei
kia auklėjimą. Esamį parinkę 
savo vaikams gražią stovykla
vietę prie Sartų ežero. Yra ga
limybė įsigyti 2 ha žemės plotą 
bei keletą vasarnamių. Ši nuo
savybė kainuos 10.000 JAV do
lerių.

Kai našlaičių ir apleistų vai
kų likimas jau buvo sutvarky

Minkštus baldus Scotchgard"
Raštines

ts nuo

Valome
* ĮVAIRIUS KILIMUS
* AUTOMOBIIJU VIDU

PER MUS JŪS PAREMSITE NAŠLAIČIUS LIETUVOJE 
Mes skiriame 15% nuo Jūsų užsakymu Lietuvos 

našlaičiu šalpos fondui "GLOBA'

NAUJOS SUMAŽINTOS KAINOS. . PANAIKINAME SUNŲ & 
g IR KAČIŲ KVAPĄ

n * PENSININKAMS 10%
nuolaida

tas, nutariau pasirūpinti pa
rapijos seneliais. Prieš Naujuo
sius metus Krakėse jiems buvo 
įsteigti globos namai, pavadin
ti Švč. Mergelės vardu. Šiuo 
metu juose gyvena ir yra slau
gomi 5 seneliai, neturintys nei 
vaikų, nei artimų giminaičių. 
Juos prižiūri dvi tarnautojos. 
Netrukus čia priglausime dar 5 
senelius.

Dabar ketinu įsteigti mūsų 
parapijoje specialius “vilties 
namus”, kuriuose galėtų rasti 
prieglobstį ir visokeriopą pa
galbą merginos bei jaunos mo
terys, ketinusios aborto keliu 
atsikratyti savo kūdikių. Dau
gelį jų tokiam žingsniui paska
tina baimė būti pasmerktai ir 
atstumtai visuomenės, o taip 
pat tinkamų materialinių są
lygų nebuvimas. Laiku parody
ta užuojauta ir parama išgel
bėtų ne vieną užsimezgusią gy
vybę. Kiek man žinoma, pana
šios įstaigos yra paplitusios 
Vakaruose ir duoda gerų rezul
tatų. Todėl “vilties namų” pro
jektą laikau ypatingai svarbiu. 
Čia, be abejonės, atsirastų vie
tos ne tik Krakių apylinkių gy
ventojoms, bet ir kiekvienai 
moteriai ar merginai, pateku
siai į krizės būseną. Jeigu pa
vyks susidoroti su finansiniais 
sunkumais, “vilties namai” Kra
kėse atsidarytų dar šį rudenį, 
nes jau yra numatytas atitinka
mas pastatas ir susitarta dėl 
jo panaudojimo.

Pastarajam sumanymui jau 
atsirado rėmėjų tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje. Toronte gyve
nantis Alfredas Bražys šiam 
reikalui paaukojo tūkstantį do
lerių. Tikiuosi, kad ir šį kartą 
su dosnių tautiečių pagalba bus 
įveiktos visos kliūtys ir pasiek
tas norimas tikslas. Man visuo
met prisimena senovės Izraelio 
išmintis: “Jeigu tu išgelbėjai 
bent vieną žmogų, esi išgelbė
jęs visą žmoniją”.

Šia proga dėkoju visiems Ka
nados lietuviams, kurie rėmė ir 
teberemia Krakių parapijos 
veiklą. Tiek savo, tiek mūsų 
globojamų vaikų ir senelių var
du reiškiu gilią padėką Prisi
kėlimo parapijos klebonui A. 
Simanavičiui ir kitiems pran
ciškonams, Anapilio parapijos 
klebonui kun. J. Staškui, Kana
dos lietuvių fondui, Toronto 
ir apylinkių lietuviams: J. ir P. 
Lukoševičiams, A. S. Kazlaus
kams, A. Bražiui, M. Gegužiui, 
A. Lukošienei, J. Šileikienei, 
E. ir K. Šlekiams, J. ir Z. Didž- 
baliams, I. Vibrienei, A. Ber- 
notaičiui, R. Giršienei, A. ir R. 
Simonavičiams, J. Žakui, B. Sta-

kų, ypač Smuglevičiaus, ak
vareles, siekta patikrinti, ar 
rusų iniciatyva nugriauti re
nesansiniai valdovų rūmai ga
lėtų būti atstatyti. Juose ga
lėtų būti įsteigti muziejai, 
prezidentūros patalpos.

Buvo gauti iš viso šeši dar
bai. Vienas jų, vadovaujamas R. 
Grigo ir kt., naudodamasis P. 
Smuglevičiaus akvarelių me
džiaga bei savo metodologi
ja, apskaičiavo pastatų aukš
tį (pas skirtingus autorius svy
ruoja 3-5 metrus), architektū
rines detales. Pastatas būtų 
statomas virš senųjų pamatų. 
Šiame darbe įžiūrimas tikras 
romantizmas, kuriuo stengia
masi išryškinti istorinę tiesą.

Žymiai kitokie architektų A. 
Bučo, G. Kūginio, S. Misevi
čiaus pateikti darbo princi
pai. Jie, remdamiesi Veneci
jos chartija, teigiančia, kad 
restauracija pasibaigia ten, 
kur prasideda hipotezės, — 
siūlo šiuolaikinėmis medžia
gomis ir priemonėmis atgai
vinti buvusią rūmų erdvę ir 
tūrį. Po kevalu — autentiški 
pamatai.

Du darbai (G. Miknevičie- 
nės, G. Baravyko ir kt. bei A. 
Katiliaus, K. Pempės, ir kt.) 
atsižvelgdami į dabartinę si
tuaciją, siūlo palikti tarp ka
tedros bei rūmų pėsčiųjų pra
ėjimą, jungiantį Neries pės
čiųjų tiltą per Pilies, Didžiąją 
gatves iki Aušros Vartų. Todėl 
šie kolektyvai, nors ir skirtin
gai, siūlo išryškinti pietinį fa
sadą, apie kurį turima dau
giausia duomenų, o šiaurės va
karų pusėje ieško optimalaus 
katedros su rūmais santykio. 
Beje, pirmasis kolektyvas siū
lo prie rūmų įrengti baseiną, 
kuriame vandens lygis būtų 
artimas istoriniam sluoksniui 
bei atspindėtų pilį. Įdomus 
siūlymas statyti kunigaikščio 
Gedimino skulptūrą prie pat 
pilies kalno, priderinant na
tūralų žalią foną.

Rugiui ir daugeliui kitų.
Kievieną antradienį Krakėse 

drauge su prieglaudos gyven
tojais per Mišias meldžiamės 
už visus mūsų geradarius. Nuo
širdi išeivijos parama padeda 
mums daryti mažus gailestin
gumo stebuklus išvargintoje 
Lietuvoje. Ačiū.

Su tikra pagarba,
kun. Romualdas Ramašauskas,

Krakių parapijos klebonas, 
Basanavičiaus 8, Krakės, 

Kėdainių rajonas, Lithuania.

tuo sudarant aiškų įspūdį, jog 
tai buvusio pastato vizija. Be
je, šis darbas savo patalpų iš
planavimu visiškai tinka pre
zidentūros poreikiams.

Įdomus urbanistinis spren
dimas — formuojamos dvi at
skiros aikštės, jas atskiriant 
žalių medžių pleištu. Tai Ka
tedros aikštė bei Pilies su Ge
dimino skulptūros akcentu. 
Beje, ši priemonė padėtų su
silpninti santykį tarp kated
ros bei renesansinių rūmų.

1994 m. gruodžio 1 d. įvyko 
Vilniaus Žemutinės pilies val
dovų rūmų atstatymo vertinto
jų posėdis. Komisija, vad. N. 
Kitkausko, pirmos premijos 
neskyrė, o dvi paskatinamą
sias gavo V. Nasvyčio bei V. 
Grigo vadovaujami kolekty
vai.

Ką davė šis konkursas?
Visų pirma tai rimčiausias 

konkursas pokarinėje Lietu
voje, kuriame kūrybiškai dir
bo kartu architektai bei res
tauratoriai. Jis parodė auto
rinių kolektyvų brandumą bei 
platų siūlymų spektrą:

— konkursas parodė, ko ga
lime tikėtis ir kaip atstatinėti 
rūmus; visi darbai daugiau ar 
mažiau ypatingą dėmesį skyrė 
autentiškom iškasenom, da
rančiom didžiulį poveikį lan
kytojui;

— parodė, kokia funkcija 
galima šiuose rūmuose — tai 
muziėjinė-žiūrOvinė ir valsty
binė (ypatingų aktų pasirašy
mai, apdovanojimai ir pan.

— parodė, jog atstatant su
griautus prieš du šimtus me
tų rūmus būtina ypatingą dė
mesį skirti klasicistinei au
tentiškai katedrai ir sudaryti 
jai pagarbią erdvę; tam būti
nos urbanistinės priemonės — 
katedros ir rūmų aikščių for
mavimas, panaudojant želdy
nus, arba nepilnas, kūrybiškas 
rūmų vakarinės dalies atsta
tymas;

— parodė, jog būtina užbaig
ti archeologinius kasinėjimus, 
nedelsiant siųsti istorikus bei 
architektus į kitų šalių archy
vus, ieškoti trūkstamos isto
rinės medžiagos bei patirties.

Įvertinus visa tai, reikia da
ryti retrospektyvinį projektą 
ir skelbti galutinį konkursą 
arba suformuoti autorių ko
lektyvą.

Malonu, jog sulaukėme fi
nansinės valstybės paramos, 
nuoširdaus miestiečių, sve
čių ir specialistų dėmesio.
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VILNIAUS AUŠROS VARTŲ stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos pa
veikslas yra garbinamas daugiau kaip trys šimtai metų. Jį globoti pradėję 
karmelitai 1688 m. Paveikslo portretas panašumu lyginamas su Barboros 
Radvilaitės portretu, pieštu XVI-tojo š. pradžioje (LE 11.)

Vienas iš konkursinių žemutinės Vilniaus pilies - didžiųjų kunigaikščių rūmų projektų, paruoštas architektų 
grupės: A. Asausko, G. Filipavičienės, A. Katiliaus, R. Kirdulio, K. Kisieliaus, K. Pempės

Kun. KAZIMIERAS VAILIONIS

Mano susitikimas su Motina Tėvyne
(Vorkutoje 1959 metais Motinos dieną)

Mane kai varė iš namų 
mažuoju sodo takeliu, 
už pakeltųjų šautuvų 
mačiau Tave, Mamyt, iš tolo, 
kai krebančia ranka mane žegnojai, 
kažką man vis šaukei graudingai, 
kol verkiančiu stulpu sustingai . . .

Man tolstančiam žingsniu kiekvienu 
kritai iš verkiančių blakstienų 
ir išnykai taip pamažu 
iš mano degančių akių . . .

O aš ėjau, ėjau, ėjau, 
Tavęs visai nebemačiau. 
Dingai Kalvarijų kely, 
ledinio sielvarto šaly, 
kur vergija dantis kalena, 
kur ryjanti ugnis rusena.

Kasyklų griūvančiuos urvuos, 
klampiuos poliariniuos miškuos, 
kanaluos, gelžkelių grioviuos, 
visur girdėjau vieną raudą . . .

Ir širdį begaliniai skauda, 
kad taip ilgai mes nesupratom 
išeiti iš užburto rato, 
kurį pikta ranka užsuko: 
tironai tuko, tuko, tuko, 
o broliai žuvo, žuvo, žuvo . . .

Ir aš, tarytum be liežuvio, 
ėjau su vergiška minia 
po numeruota vatine, 
nešaukdamas “gana —gana!” 
Kai budeliams namus stačiau, 
Tavęs visai nebemačiau . . .

Sunkiausių metų eisena 
lyg pasaka baisi — sena, 
lyg sąžinės slėpta rauda 
pradingo jau tamsos tolybėj.

Aplink gerų veidų daugybė 
jau drąsesniu žingsniu keliauja, 
Tėvynei Laisvės reikalauja, 
vergijos bokštą šimtasienį, 
atsargiai griauna . . . Ir kiekvienas 
iš džiaugsmo dreba su šviesia 
teisinga pykčio ugnele . . .

Ir aš šitoj šviesos tamsoj, 
drąsuolių baimėj, jų maldoj 
šaukiu: “O Viešpatie, greičiau! . . . 
Ir Motiną vėl pamačiau . . .

Ne vyšnios žydinti šaka, 
ne saulėj žvilganti šerkšna, 
tai Tu, Mamyt, skaisti — balta 
Skubi per debesų rožynus . . .

Ten, už tavęs šimtams karžygių 
krūtinės putinais pražydo . . .
Jų skausmo džiaugsmas paskutinis 
be garso šaukia: “Tau, Tėvyne!”

Užkrinta vėliava juoda, 
užsidega po krūtine . . . 
Ak, Mama, Mama, Mama!!! 
Vėl gimtas sodas Laisvę šlama . . .

Ir tuo mažuoju takeliu 
aš pas Tave skubiai einu, 
o Tu su saulės nuometu 
dar lauki debesų rožyne . . .

O Laisvės Motina — karžyge, 
už ką taip glostai mane menką?! . . 
Leisk pabučiuoti Tavo ranką . . .
Už Laisvės stebuklą dėkoju, 
kad gyvas dar stoviu ant kojų, 
Tau šimtą kartų dėkoju!
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LAISVOJE TEVffiJE
DIDŽIAUSIA PUŠIS

Didžiausia Pasvalio rajono 
pušis auga Šakamių miške. Jos 
aukštis — 30 m, skersmuo — 118 
cm, liemens apskritimo ilgis 
metro aukštyje — 356 cm.

IŠNIEKINO PRELATO KAPĄ
Gediminas Pilaitis, “Lietu

vos ryto” korespondentas Klai
pėdoje, balandžio 3 d. laidoje 
praneša šio dienraščio skaity
tojams: “Užvakar Klaipėdoje, 
Marijos Taikos Karalienės baž
nyčios šventoriuje, išniekintas 
prieš ketverius metus mirusio 
prelato Bronislovo Burneikio 
kapas. Sulaužyta jo kapą juo
sianti dekoratyvinė tvorelė, su
daužyti žibintai, ištryptos gė
lės. Šviesaus atiminimo prela
tas B. Burneikis sovietų laikais 
pradėjo statyti Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčią, kuri N. 
Chruščiovo įsakymu buvo užda
ryta ir paversta miesto filhar
monijos sale. Pats prelatas su 
dabartiniu Telšių vyskupu A. 
Vaičiumi buvo nuteistas kalėti 
penkerius metus. Grįžęs iš kalė
jimo, B. Burneikis atstatė su
griautą Kretingos pranciškonų 
bažnyčios bokštą. Perkeltas į 
Klaipėdą, rekonstravo tikintie
siems sugrąžintą Marijos Tai
kos Karalienės bažnyčią. Kre
tingos ir Klaipėdos bažnyčio
se skamba prelato nulieti var
pai. Klaipėdos ir aplinkinių 
rajonų gyventojai kunigą B. 
Burneikį atsimena kaip visa
pusišką žmogų, asmenybę. Jis 
buvo Europos šachmatų čem
pionas susirašinėjant...” Klai
pėdos policija tikisi, kad nusi
kaltėlius padės surasti barba
rišką aktą matę žmonės.

DVIGUBA KUNIGO SUKAKTIS
Panevėžietis kun. Alfonsas 

Lipniūnas, gimęs 1905 m. kovo 
12 d. Talkonių kaime prie Pum
pėnų, mirė dėmėtąja šiltine ir 
plaučių uždegimu 1945 m. ba
landžio 28 d. Lenkijos Pucke, 
evakuojamas iš vokiečių Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklos. 
Velionis buvo baigęs Panevėžio 
gimnaziją, Kauno kunigų semi
nariją, Kauno universiteto teo
logijos-filosofijos fakultetą, 
sociologiją studijavęs Prancū
zijoje. 1930-35 m. jis, ką tik 
įšventintas kunigu, buvo veik
lus Panevėžio katedros vikaras 
ir vyskupijos jaunimo vadovas. 
Vokiečių okupacijos metais 
kun. A. Lipniūnas pasižymėjo 
drąsiais lietuviškais pamoks
lais Aušros Vartuose ir Šv. Jo
no šventovėje. Dėl jų jis buvo 
suimtas Gestapo 1943 m. kovo 17 
d. ir su kitų vilniečių grupe įka
lintas Stutthofo stovykloje. Jo 
palaikai 1989 m. iš Pucko kapi
nių buvo parvežti Panevėžin ir 
palaidoti Panevėžio katedros 
šventoriuje. Panevėžiečiai, šie
met minėdami kun. A. Lipniūno 
90 metų gimimo ir 50 metų mir
ties sukaktis, jo vardu pavadi
no šio miesto 16-ąją vidurinę 
mokyklą. Iškilmėje dalyvavo 
Panevėžio vysk. Juozas Preik
šas, Kristaus Karaliaus kated
ros dekanas mons. Juozas An
tanavičius, Kun. A. Lipniūno 
mokyklos kapelionas kun. Gin
taras Jonikas. Šia proga pašven
tintas ir mokykloje velionies 
atminimui įsteigtas muziejus su 
sienoje Genovaitės Butkevičie
nės nutapytu kūriniu “Kunigo 
Alfonso Lipniūno gyvenimas ir 
kančia”.

Telefonas 1416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 9 V.r.— 6 V.V. 

šeštadieniais 9 v.r.— 4 v.p.p.
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą

SIUNTINIŲ, A UTOMOHILIŲ ir US DOLERIŲ ylęS U 
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams "N*-

MUSŲ KAINOS TORONTE: 
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas
arba
1 kg $ 1.1 5 plius $ 10 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 plius $10 pristatymas

Pervedimas JAV Dol.:
_____________________ 4% plius $14 pristatymas_______

Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir juos pristato 
adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje. 

Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 
apdraudžiamas $ 60.00 sumai.

Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų. 
Siuntinių svorio neribojame.

Kelių siuntinių iki 50kg bendru svoriu 
pristatymas tuo pačiu adresu - $ 10.

KAIP DIDIKŲ RŪMUOSE
Leonas Peleckis-Kaktavičius, 

“Lietuvos aido” korespondentas 
Šiauliuose, praneša, kad ten 
balandžio 11 d. darbą pradėjo 
privatus Kauneckų restoranas 
“Saulininkas”. Architekto V. 
Mazūronio suprojektuotus vi
dinės apdailos darbus, prime
nančius beveik karališką pilį, 
atliko “Agrafos” firma, ištaigųjį 
“Saulininką” papuošusi A. Do
vydėno vitražu, S. Prancuičio, 
R. Filistovičiaus paveikslais. 
L. Peleckio-Kaktavičiaus pra
nešime rašoma: “Ištaigingai 
įrengtame restorane — 30 vietų, 
maždaug dar tiek pat svečių gali 
tilpti prie baro. Baigiama įreng
ti terasa, viešbutis. Viliamasi, 
kad šią vietą pamėgs aukščiausi 
Šiaulių svečiai. Žadama čia su
kurti kamerinę aplinką, pana
šią į tą, kuri kitados supo di
dikų rūmus. Svečio mašiną sau
gos specialus sargas (beje, sta
tant rūmus sargai budėjo ištisą 
parą). Savaitgaliais svečius ap
tarnauti žada patys ‘Saulininko’ 
savininkai. Po gardaus kepsnio 
ar kitokio firminio valgio sve
čias galės paskanauti degintų 
grūdų, avižų, riešutų. Kam ne
patiks ‘Tuborgo’ ar ‘Karlsber- 
go’ alus, bus pasiūlytas firmi
nis ‘Meškių’ alus ..Naujasis 
privatus “Saulininko” restora
nas ir viešbutis žada varžytis 
su anksčiau atidarytu privačiu 
“Aronijos” restoranu prie Šiau
lių autobusų stoties, taip pat 
turinčiu viešbutį.

BADU MARINTAS MARIUS
Velykų išvakarėse “Lietuvos 

aidas” paskelbė savo korespon
dentės Loretos Jastramskienės 
pranešimą iš Ukmergės ligoni
nės, susietą su kitokiu dabar
tinės Lietuvos vaizdu. Skaity
tojams ji pasakoja apie mažąjį 
Marių, rytais dainuojantį ir vyr. 
medicinos sesutę Alvydą Arsa- 
bienę vadinantį mama, Velykas 
šventusį ligoninėje: “Sausio 
17 d. rašėme apie badu marintą 
pustrečių metų Marių Gumba- 
ragį. Jis sausio 10 d. buvo pagul
dytas į Ukmergės centrinės ligo
ninės Vaikų ligų skyrių visiškai 
išsekęs, nustojęs vaikščioti ir 
kalbėti, su atsivėrusiomis nuo 
ilgo gulėjimo pragulomis, suti
nusiomis iš bado kojytėmis. Vai
kelis tesvėrė 9 kg, jam nustaty
ta trečiojo laipsnio hipotrofija 
(kūdikio mitybos sutrikimas dėl 
nepakankamo maisto — V. Kst.). 
Vasario 23 d. rašėme, kad Ma
rius jau vaikšto ir labai gerai 
valgo. Sveikas ir stiprus Marius 
žingsniuoja skyriaus koridoriu
mi, šiandien jis sveria 12 kg 700 
g. Ligoninėje nuo sausio 10 d. 
priaugo beveik 4 kg, antrą kartą 
savo gyvenime išmoko vaikščio
ti, pradėjo kalbėti. Vaiko išgi
jimą būtų galima vadinti ste
buklu, tačiau šiam stebuklui 
prireikė ilgo ir nepriekaištin
go medikų gydymo . . .” Žurna
listės L. Jastramskienės prane
šimu, tėvas badu marintą Marių 
aplankė porą kartų, o motina, 
anksčiau dažniau užsukdavusi, 
dabar taip pat nepasirodo. Ti
kimasi, kad Marių, dar nesulau
kusį trečiojo gimtadienio, lie
pos mėnesį priims Vaikų globos 
namai. Kyla klausimas — kur 
reikės priglausti jau visiškai 
sveiką čigoniuką Arseną Jano- 
vičių, Mariaus bičiulį, ligoni
nėn atneštą ir turbūt užmirštą 
močiutės? V. Kst.

REGINA STOČKUTĖ-PEARCE Vilniuje su ROMU ŠVEDU, Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos tarptautinių verslo ryšių direktoriumi

Nemažai verslo galimybių...
“...Tik Lietuvoje viskas vyksta 

lėtai”, sako Regina Stočkutė- 
Pearce, Lietuvoje praleidusi 
mėnesį praeitą žiemą. Ją pak
vietė CESO International Ser
vices patarimams į “Baltijos” 
viešbutį Kaune.

Gimusi Brazilijoje, į kurią 
jos tėvai išvyko po Antrojo pas. 
karo. Regina augo Toronte, bai
gė verslo mokslus University 
of Western Ontario bei Ryerson 
institute (Toronte) ir ketverius 
metus buvo “Grand” viešbučio 
savininke Chatham mieste. Po 
to ji dirbo Sheraton ir Constel
lation viešbučiuose Toronte, va
dovaudama renginiams (conven
tion director). Dabar ji turi savo 
tarptautinių prekybos ryšių fir
mą “Tradelinks International”. 
Pernai viešėjo Kinijoje viešbu
čių būklės tyrimo reikalais.

Būdama Kaune, Regina apžiū
rėjo visus miesto viešbučius. 
Jos nuomone, jie negreitai bus 
vakarietiško lygmens, kaip ji 
tai minėjo ir “Kauno dienoje” 
spausdintame straipsnyje gruo
džio 21 d. Bet ji teigiamai įver
tino “Baltijos” viešbučio resto
rano maistą bei aptarnavimą. 
Taipgi viešbučiuose reikia ne 
tik to, bet ir daug platesnės rek
lamos, norint pritraukti dau
giau svečių, jiems teikti infor
maciją apie restoranus, spek
taklius, susisiekimo priemones. 
Jos manymu, visur galėtų būti 
naujesnių baldų, platesnių lo
vų, šiuolaikinės “santechnikos” 
- bet svarbiausia trūksta pa
prastos švaros, kuriai nerei
kia daug lėšų.

Regina teigia, kad viešbučiai 
turėtų palaikyti kuo glaudžiau
sius santykius su turizmo ir spor
to organizacijomis, keliautojų 
draugijomis bei klubais, taip 
užsitikrindami pastovesnį ir 
didesnį svečių skaičių. Rekla
minės firmos (advertising agen
cies) Lietuvoje nežinomos, ta
čiau labai reikalingos šioje bei 
kitose verslo šakose. Dar neį
prasta naudotis patarėjais-ži- 
novais arba kūrybinga reklama 
plėtojant savo “biznį”.

Bebūdama Lietuvoje, Regina 
Pearce suskaičiavo net 30 gali
mų projektų, kuriais galėtų už
siimti Kanados verslo firmos. 
Pvz. yra gerų galimybių tyri
mams (research and develop
ment) medicinoje, kas Lietuvo
je būtų pigiau ir vystytųsi grei
čiau negu Šiaurės Amerikoje, 
nes nėra tiek įstatyminių apri
bojimų. (Jos teigimu, tokiais 
tyrimais konkrečiai domisi Kau
no akademinė kardiologinė kli
nika). Žiniasklaida, statyba — 
tai tik pora sričių, kuriomis do
mėtųsi užsienio firmos. Tik rei
kia noro ir rimtų pastangų, pa
sak Reginos.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Kokie kiti įspūdžiai pirmą
kart viešėjusiai Lietuvoje? Ener
ginga, pilna įdomių idėjų, Re
gina pabėrė dar pora minčių. 
Moterų būklė apgailėtina, pa
lyginus su Vakarais. Moterys 
yra skriaudžiamos, viešai žemi
namos. Svarbu būtų remti nau
jai įsteigtą Moterų verslo tarybą.

Taip pat ji pastebėjo, kad visi 
labai susižavėję vakarietiško
mis programomis televizijoje. 
Gaila - reikėtų daugiau remti 
savas pastangas, vystyti savo 
tapatybę šioje srityje. Tuo tarpu 
nėra pakankamai lėšų ar žinių 
kurti modernias, bet lietuviš
kas programas.

Vakarai visgi galėtų pasimo
kyti iš tėvynainių, kurie dau
giau skaito, labiau domisi poli
tika. Turime kantriai stengtis 
padėti tautai išlaikyti pusiausvy
rą, kuri dar nėra pakankama. RSJ

Hamilton, Ontario
GIEDRAIČIO KLUBO koncerte- 

šokiuose balandžio 29 d. Jaunimo 
centre atsilankė daug tautiečių 
iš įvairių vietovių. Klubo pirm. J. 
Stankus įteikė tautės ir žymenis 
geriausiems medžiotojams, meš
keriotojams bei šaudytojams. Vy
rų choras “Aras”, vadovaujamas 
muz. Lindos Marcinkutės, daly
viams labai patikę, todėl karto
jimui buvo sudainuotos dar dvi 
dainos. Stiprėjantis “Aras”, ga
bios muzikės rankose stebina net 
pačius choristus, kurių net ket
virtadalis yra pasišventę Hamil
tono vyrai. Duodant choristams 
pailsėti, pianinu skambino L. Mar
cinkutė su E. Meyer, o Vyt. Pečiu
lis dzūkiškais anekdotais links
mino žiūrovus. Vakarienei buvo 
įvairus skaniai D. B. Mačių paga-

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
a p YT A „ LIETUVIŲ KREDITO

JL A.-L/1X2V 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.pr, penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.75% 
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.................. i.......... 7.50%
3 m.ind................................7.50%
4 m.ind................................7.50%
5 m.ind................................7.75% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

mintas maistas. Staliukų loteri
jai bilietus išplatino M. Borusie- 
nė su padėjėjais. Drabužinėje dir
bo broliai Gedriai, stalų ir salės 
sutvarkymas ir papuošimas - E. 
Bajoraitienės su pagalbininkais:
I. Zubiene, O. Jusiene, R. Pakal
niškiene, M. Biekšiene, p. Vaitie
kūniene ir J. Bajoraičiu.

HAMILTONE LIETUVIŲ SPOR
TO KLUBAS “KOVAS” balandžio 
29-30 d.d. priėmė ir globojo Š. 
Amerikos lietuvių jaunių krepši
nio pirmenybes. Buvo suvažiavę 
Kanados ir JAV krepšininkai, 6-16 
metų amžiaus. “Kovo” klubo pirm, 
yra Arvydas Šeštokas. Jo pastan
gomis buvo sudarytas aštuonių 
asmenų žaidynių k-tas, vadovau
jamas M. Gudinsko. J. K.

PRISIMINDAMI a.a. BOLESLO
VĄ PAKALNIŠKĮ ir reikšdami 
šeimai bei artimiesiems užuojau
tą, Kanados lietuvių fondui Da
nutė Žemaitienė ir duktė Audro
nė aukojo - $50. Fondas dėkoja 
už auką. KLF

St. Catharines, Ontario
SIBIRO TREMTINIŲ IR PARTI

ZANŲ grupė “Šilas”, kaip praneša 
L. Ulbinas, kovo 25 d. lankėsi šioje 
vietovėje; globojami KLB St. Ca
tharines apylinkės pirm. p. Der- 
vaičio, svečiai apžiūrėjo Niaga
ros krioklius, domėjosi lietuvių 
gyvenimu. Vaišes jiems suruošė
J. ir S. Sendžikai.

Winnipeg, Manitoba
PREL. JUSTINUI BERTAŠIUI, 

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nui, sulaukus 80-jo gimtadienio, 
KLB Winnipego apylinkės valdy
ba, Manitobos lietuvių klubo val
dyba ir Šv. Kazimiero parapijos 
komitetas Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 23 d. surengė sukaktu
vininkui pagerbimo pobūvį.

Po Mišių į šventovės salę susi
rinko apie šimtas lietuvių ir ki
tataučių pagerbti savo kleboną. 
Nors tikroji prel. J. Bertašiaus 
gimimo diena yra kovo mėn. 21 d., 
sukakties pobūvis buvo atidėtas, 
povelykiniam laikotarpiui. Sve
čiams užėmus vietas prie stalų, 
renginio vadovas J. Grabys pa
prašė kleboną sukalbėti maldą ir 
pradėti vaišes. Joms pasibaigus, 
vadovas supažindino su garbės 
svečiais ir pakvietė visus pakel
ti taures bei sugiedoti “Ilgiausių 
metų”. Sekė sveikinimai ir dova
nų įteikimai. Visų dalyvaujančių 
vardu klebonas buvo apdovanotas 
raštinės kėde ir aparatu telefo
no pokalbių įrašams. Be to, dar 
buvo įteikta nemažai asmeninių 
dovanų. Klebonas, dėkodamas už 
šį renginį ir dovanas, pasidžiau
gė, kad esant geriems norams, 
visi galime vieningai kartu dirb
ti, nepaisant kokiai grupei ar or
ganizacijai bepriklausytume. 
Vaišėms vadovavo B. Grabienė su 
talkininkėmis.

Visi Winnipego lietuviai linki 
mielam klebonui dar ilgus metus 
būti Viešpaties tarnyboje ir teik
ti dvasinį patarnavimą Winnipego 
bei apylinkių lietuviams, taipgi 
mūsų šventovę lankantiems ir re- 
miantiems kitataučiams. EKK

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

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

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

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Marija Kaunaitė-Bona- 
tienė š. m. sausio 12 d. mirė Los 
Angeles mieste, savo namuose, 
ištikta kraujo išsiliejimo sme
genyse. Velionė palaidota Cul
ver City, Šv. Kryžiaus kapinė
se, kur jau ilsisi 1972 m. mi
ręs jos vyras Antanas. Į šias ka
pines ji buvo atlydėta iš Šv. Ka
zimiero lietuvių šventovės, kur 
gedulines Mišias atnašavo kun. 
A. Volskis. Prie kapo duobės su 
ja atsisveikino filmų aktorė Rū
ta Lee (Kilmonytė). Laidotuvių 
dalyviams padėkojo iš to paties 
krašto kilęs V. Dovydaitis. Ve
lionė, gimusi 1909 m. balandžio 
11 d. Stugučiuose, dabartiniame 
Šakių rajone, tėvui anksti mi
rus, augo pas dėdę Joną Kauną, 
mokėsi Sintautuose. Ji buvo bai
gusi Šakių gimnaziją, Kauno 
mokytojų seminariją, Dotnuvos 
žemės ūkio akademiją. Dirbo 
Kauno apskrities namų ūkio 
inspektore, steigė mergaičių 
namų ruošos mokyklas. Gyven
dama Los Angeles mieste, da
lyvavo ateitininkų sendrau
gių veikloje.

Australija
Išeivijos vysk. P. Baltakis, 

OFM, dalyvavęs Australijos lie
tuvių dienose ir ALB krašto ta
rybos suvažiavime Adelaidėje 
1994 m. gruodžio 29-30 d.d., pa
sisakė už dviejų Australijos sa
vaitraščių — “Tėviškės aidų” ir 
“Mūsų pastogės” sujungimą. Se
nesnė yra “Mūsų pastogė”, nuo 
1949 m. leidžiama Sidnyje. “Tė
viškės aidai” Melburne darbą 
pradėjo tik 1956 m. “Mūsų pa
stogės” savaitraštį leidžia ALB 
spaudos sąjunga, “Tėviškės ai
dus” — Australijos lietuvių ka
talikų federacija. Sielovados 
posėdyje kun. dr. P. Dauknys ir 
kun. J. Petraitis, MIC, pritarė 
vysk. P. Baltakio, OFM, pasiūly
tam abiejų savaitraščių sujun
gimui. Š. m. vasario 10 d. rašy
tą oficialų sujungimo pasiūly
mą išeivijos lietuvių vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, atsiuntė 
abiejų savaitraščių leidėjams 
ir skaitytojams. Savo pasiūly
me jis rašo: “Kiek man teko kal
bėti ir ankstyvesniuose apsi
lankymuose spaudos reikalu vi
si kėlė mintį, kad reikėtų ieš
koti galimybių ‘Mūsų pastogę’ 
ir ‘Tėviškės aidus’ sujungti į 
vieną, visus Australijos lietu
vius apjungiantį laikraštį, nes 
priežastys, dėl kurių buvo 
įsteigti du laikraščiai, jau se
niai nebeegzistuoja, skaitytojų 
skaičius mažėja, finanasinė pa
dėtis sunkėja...”

Dėl šių priežasčių vysk. P. Bal
takis, OFM, skatina “TA” ir 
“MP” leidėjus sudaryti bendrą 
komitetą šiam klausimui iš
spręsti. Esą jis turėtų būti iš
studijuotas ir galutiniai spren
dimai padaryti visų narių suva
žiavime. Savo laišką vysk. P. 
Baltakis, OFM, baigia pastaba: 
“Šia proga reiškiu gilią padė
ką Jums, mieli ‘Mūsų pastogės’ 
ir ‘Tėviškės aidų’ leidėjai, re
daktoriai, administratoriai ir

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų
* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų 

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

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

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

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

visi nuoširdūs talkininkai, už 
Jūsų pasišventimą, sėkmingą 
tarnavimą Australijos lietu
viams ir tėvynei Lietuvai bei 
kviečiu stebėti Taiko ženklus’, 
kad tas tarnavimas būtų dar 
sėkmingesnis ..Prierašą 
prie “Mūsų patogėje” atspaus
dinto laiško prideda ALB spau
dos sąjungos valdyba, kviečian
ti šiuo klausimu pasisakyti 
“MP” skaitytojus.

Britanija
Šv. Kazimiero šventovę Lon

done Didįjį Penktadienį aplan
kė kitose vietovėse Britanijos 
lietuvius aptarnaujantis kape
lionas kan. Valentinas Kamai- 
tis. Jis klausė išpažinčių ir 
sakė pamokslą. Džiaugiamasi, 
kad Prisikėlimo Mišiose daly
vavo daug lietuvių — ne tik se
nųjų ateivių, bet ir dabartinių 
svečių iš Lietuvos, atvykusių 
gilinti studijų bei uždarbiauti.

Savaitraštis “Europos lietu
vis” jau seniai yra leidžiamas 
Vilniuje. Su juo ten persikėlė 
ir vyr. red. Vladas Dargis, nese
niai porą savaičių viešėjęs Lon
done. Jis, jau turintis nusipirk
tą butą Vilniuje, Londone susi
tiko su DBLS ir Lietuvių namų 
bendrovės valdybų nariais, ta
rėsi apie artėjantį suvažiavi
mą ir jame dalyvavo. Buvo ap
tarti ir tolimesnieji “Europos 
lietuvio” leidybos reikalai.

Švedija
Švedijos ir Lietuvos draugija 

Lundo universitete kovo 11 d. 
paminėjo du penkmečius — Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo ir savo draugijos atkūri
mo. Pranešimą šiomis temomis 
skaitė Lietuvos socialdemokra
tų pirm. Aloyzas Sakalas. Šve
dijos ir Lietuvos draugija yra 
savanoriška organizacija, tu
rinti porą tūkstančių narių pen
kiolikoje skyrių — švedų ir Šve
dijoje gyvenančių lietuvių. At
kurtos draugijos centras dabar 
iš Stockholmo perkeltas į Veks- 
ję. Lundo gydytojos Maritos 
Sandor Schalle pastangų dėka 
draugija pernai Kaunan nu
siuntė padovanotą greitosios 
medicininės pagalbos automo
bilį. Veksjės mieste gyvenan
tis architektas Paras Lindstro- 
mas, turintis daug medžiagos 
apie Lietuvos istoriją ir kul
tūrą, rašo Lietuvai skirtą kny
gą. Kalmaro miesto burmistras 
A. Engstromas yra užmezgęs 
bičiulystės ryšius su Pane
vėžiu. Pas jį dabar tobulinasi 
Panevėžio savivaldybės parei
gūnai. Š. m. vasario mėnesį Kau
no, Klaipėdos ir Panevėžio sa
vivaldybių politikai lankėsi 
Veksjės mieste, Karlskrūnoje 
ir Kalmare. Jiems buvo sudary
ta proga susipažinti su Švedi
jos miestų savivaldybine sis
tema.
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

a .
9 “Žmonės, kurie atjaučia kitus
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Sukaktuvinis “Kardas”
ALFONSAS NAKAS

Kurie bent paaugliais bū
dami 1944-jŲ vasarą Lietuvą 
palikome, žinojom, jog buvo 
toks žurnalas “Kardas”. Žino
jome, bet retas jj rankose tu
rėjom, nes “Kardas” — Lietu
vos karininkijos laikraštis. 
Didelio tiražo, plačiai skai
tomas buvo “Karys”. Šalia pri
valomą karo tarnybą atlie
kančių vyrų, jį labai mėgo į 
atsargą išėję kariai, o taip 
pat ir gimnazijas lankantieji 
jaunuoliai. Paskutinius kele
rius nepriklausomybės metus 
“Karį” prenumeravau, nuo 
viršelio iki viršelio perskai-
tydavau ir aš, šios apžvalgė
lės autorius.

Bet grįžkime prie “Kardo” 
(toliau žymėsiu tik viena “K”). 
Prieš mane ant stalo guli ke
letas paskutinių “K” sąsiuvi
nių, mašinėlės lapo formato, 
kiekvienas 48 puslapių. “K” 
Vilniuje atgaivino Lietuvos 
dimisijos karininkai 1990 m. 
ir kasmet išleidžia po keturis 
dvigubus numerius. Visą 
penkmetį “K” redaguoja dim. 
kpt. Antanas Martinionis su 
redakcijos taryba, kurios su
dėtis keičiasi, išskiriant vie
nintelį pastovų narį — dim. 
pik. Antaną Malijonį, šiuo 
metu jau peržengusį 90 m. am
žiaus ribą.

Kalbėdamas apie “K” turinį, 
pavyzdžiu imsiu paskutinį ma
ne pasiekusį sąsiuvinį (1995 
m. sausis-kovas, nr. 1-2).

Šį “K” skaitydami sužinome, 
kad pirmasis jo numeris iš
ėjo 1925 m. sausio 15 d., tad 
prieš 70 metų. Antroje virše
lio pusėje randame labai ryš
kią to pirmojo numerio faksi
milę. Po stambaus šrifto žur
nalo pavadinimu jo pobūdis 
taip aptartas: “Lietuvos ka
riuomenės (karininkų laik
raštis) eina du kart į mėnesį”. 
O sukaktuvinis (šių metų) “K” 
jau taip aptariamas: “Istori
nis tautinės minties žurnalas”. 
Kai kas galėtų sakyti, kam tau
tinės minties žurnalui berei
kalingas vardas “Kardas"? 
Nujaučiu redaktoriaus atsa
kymą: leidžia ir redaguoja ke
lių kartų Lietuvos dimisijos 
karininkai ir gerą dalį turinio 
sudaro karinės temos. Aš jam 
padėčiau su atvirkštiniu pa
vyzdžiu: Š. Amerikos “šekspy- 
rinių” festivalių repertuarą 
besudaro tik apie 30% Shake- 
speare’o dramos ... Vienu 
ir kitu atveju svarbu, kaip 
lengviau prisivilioti varto
tojus.

O dabartinio “K” skaitytojui 
pristatymas kaip “istorinio 
tautinės minties žurnalo” 
manding gana apytikslis. 
Trumpai perbėkime per šio 
sukaktuvinio dvigubo nume
rio temas, nuošaly palikdami 
tik šį kartą gausius rašinius- 
rašinėlius sukakties temomis.

Lietuvos ambasadorius JAV 
dr. Alfonsas Eidintas rašo 
apie dr. Kazį Grinių, kaip 
apie “demokratijos pagrin
dų Lietuvoje kūrėją”.

Persispausdinta (nežinau, 
iš kurio JAV lietuvių leidinio) 
jau seniai mirusio (pik.) Ka
zio Ališausko apybraiža “Ryž
tinga asmenybė”, skirta gen. 
št. pik. Kazio Škirpos 100-jam 
gimtadieniui. Ltn. Jonas Rim
kevičius rašo apie jokio oku
panto nepalaužtą Kazimierą 
Skeberą.

Vincas Trumpa skatina ne
pamiršti rusų apžiotos ir be
veik visiškai suvirškintos Ryt
prūsių srities su Karaliaučiu
mi, mūsiškai — Mažosios Lie
tuvos. Prie jo rašinio pridė
tas ir nuostabiai ryškus M. 
Lietuvos žemėlapis su lietu
viškais vietovardžiais. Abu 
žurnalo centriniai puslapiai 
puikuojasi Lietuvos Karo m- 
los pirmosios laidos karinin
kų nuotraukų vinjete. Dim. 
mjr. Antanas Sušinskas vaiz
džiai, įdomiai aprašo savo iš
gyvenimus Klaipėdoje, miesto 
ir srities prijungimo prie Tre
čiojo Reicho dienomis.

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

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Trumpas, matyt, niekur ne
skelbtas, a.a. kun. Juozapo 
Čepėno atsiminimų gabalėlis 
apie Maironį jo skirtingais 
amžiaus laikotarpiais, užra
šytas “K” red., A. Martinonio, 
meta kelis spindulius šviesos 
poeto biografijai. Dr. Aldona 
Vasiliauskienė skaitytojus su
pažindina su kun. prof. dr. An
tanu Liuima, SJ, jo 85-to gim- 
tad. proga. Stasys Mackevičius 
iškelia kilnius savo tėvo pik. 
Itn. Kazio Mackevičiaus asme
nybės bruožus. Tęsiama ir dar 
neužbaigiama kan. Povilo Do
gelio istorinė studija “Kon
fliktų metai”. Tai jau kelintas 
nenumeruotas tęsinys nuo “K” 
1992 m. nr. 2. Pateikiamas ki
tas Klaipėdos atplėšimo atsi
minimų žiupsnis, paliktas ve- 
lionies Vlado Bakūno. Vėl at
siminimai: habil. m. dr. Vytau
to Urbanavičiaus “Tuskulėnai 
— kagėbistų kruvinų nusikal
timų liudininkas”; karo lakū
no kpt. Jono Stribės, tik ne 
apie aviaciją, bet apie išgy
venimus ulonų pulke; ir Vy
tauto Pačinsko, apie lietuvių 
bei latvių sklandytojus.

Tai tik ilgesni, arba man la
biau į akį kritę rašiniai. Yra 
nemažai įdomios smulkmės, 
kurios bent pavadinimai ap
žvalgę labai nutęstų.

“Kardas” kasmet išleidžia 
ir po vieną kitą knygą. Pasku
tinioji — kun. F. Jaramino at
siminimai iš sovietinio tero
ro epochos.

“K” turi savo korektorę, tad 
kalba lygi. Mane kiek stebina 
gausus vartojimas sąvokos 
“Tarpkarinė Lietuva”. Susi
gaudžiau, kad tai mūsų bran
gioji nepriklausomoji, tarp 
1918-1940. Nustebau šią sąvo
ką radęs ir “Akiračiuose”. 
Man tokia nepriklausomos 
Lietuvos dvižodė aptartis dar 
nepriimtina. Įdomu, ką kiti 
rašantieji apie tai pasakytų?

“Kardas” turi nemažą platin
tojų tinklą išeivijoje. Iš trijų 
atstovų JAV nurodysiu vieną: 
Vytautas Jokūbaitis, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117; 
ir vieną Kanadoje: Juozas 
Šiaučiulis, 1500 de Sevę St., 
Montreal, Que., H4E 2A7. Per 
juos žurnalas prenumeruoja
mas.

TURINTYS TEISĘ BALSUOTI

Užtikrinkite 
savo 
balsą

1995 m. birželio 8 d.
Jūs galite užtikrinti, kad jūsų PAVARDĖ būtų įrašyta NAUJAME 

RINKĖJŲ SĄRAŠE ateinantiems Ontario provincijos rinkimams.

Jeigu jūs turite teisę ir norite balsuoti, patiems reikia užsitikrinti, kad jūsų pavardė įrašyta NAUJAME 
RINKĖJŲ SĄRAŠE. Reikia atsakyti (arba duoti duomenis, kad kas nors už jus atsakytų) į sąrašų 

sudarytojų klausimus. Tokiu būdu jūsų pavardė tikrai bus įrašyta, kad galėtumėte balsuoti.

AR GALĖSITE BALSUOTI birželio 8 d.?

Reikės atsakyti į šiuos klausimus:

(1) Ar būsite sulaukęs 18 m. amžiaus balsavimo dieną?
(2) Ar būsite Kanados pilietis-tė balsavimo dieną?

(3) Ar būsite gyvenęs Ontario provincijoje per pasku
tinius 6 mėnesius iki rinkimų dienos?

(4) Ar dabartinis jūsų adresas bus tas pats rinkimų dieną?

Sąrašų sudarytojai taipgi turi paklausti, ar yra kitų 
balsuotojų, gyvenančių tuo pačiu adresu.

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE 
SURAŠYMĄ

Pas jus ateis du sąrašų sudarytojai, kurie turės 
parodyti savo įgaliojimus ir pasakys, kodėl jie atvyko.

Jeigu jūs būsite namie, arba kas nors galės už jus atsakyti į 
jų klausimus. įgaliotiniai užpildys anketą nr 301 jūsų vardu ir 
kitų, jūsų namuose gyvenančių ir turinčių teisę balsuoti 
Visų vardai turi būti surašyti NAUJAME RINKĖJŲ SĄRAŠE

Jeigu jie jūsų nerastų pirmą kartą, jie sugrįš. Prašome juos 
pnimti, kad NAUJŲ RINKĖJŲ SĄRAŠAS būtų kuo išsamesnis

“Directory Assistance" pagalba rasite rinkiminių 
būstinių telefono numerius. Jeigu turite klausimų 
apie savo rinkiminį rajoną, paprašykite “Elections 
Ontario" Ir duokite savo rinkiminio rajono pavadinimą.

BENDRĄ INFORMACIJĄ APIE RINKIMUS GALIMA GAUTI 
SKAMBINANT TORONTE IR APYLINKĖSE TELEFONU 

(416) 754-8683 UŽ TORONTO RIBŲ 1-800-668-2727

Jeigu turite draugų ar giminių, kuriems sunku skaityti, 
praneškite jiems šią informaciją.

Išleido Vyriausioji Ontario rinkimų įstaiga, vadovaujama 
Warren R. Bailie, VYR. RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO.

G Elections 
©I Ontario

Skrydis į Kanados prerijas
Apie jas rašė žymūs rašytojai - Thomas Mayne Reid, Ernest Thompson ir kiti. Juos 

skaičiusiam atgyja jų pavaizduoti - Raitelis be galvos, Vinipego vilkas...
KUN. K. J. AMBRASAS

Prerijos. Vinipegas. Thomo 
Mayne Reid’o knyga “Raitelis 
be galvos”. Kas iš jaunumės 
nežinojo šių vietų? Kas, vaiz
duotėje kartu su paslaptinguo
ju raiteliu nejodinėjo mėnu
lio pilnaties apšviesta preri
ja, užgniaužęs kvapą puslapis 
po puslapio negyveno tolimoje 
nuotykių, pavojų ir daugybės 
paslapčių, didžiausių mįslių 
kupiname pasaulyje, kuris 
anuomet atrodė toks tolimas, 
nepasiekiamas ir viliojantis. 
Tai vaikystės ir jaunystės sva
jonės, tai tolimųjų kraštų 
ilgesys.

Kaip čia nežvilgterėt į en
ciklopedijas, knygas ar laik
raščius, kur galima būtų šį tą 
surasti apie tą didžiulį kraš
tą, kurio viduryje plyti Mani- 
tobos, Vinipego, Vinipegoso, 
Kedro ir kiti didžiuliai bei 
maži ežerai.

Kanada - milžiniškų turtų, 
bet dar didesnių plotų ir ne
gyvenamų arba retai teapgy- 
vendintų žemių šalis. Net gal
va svaigsta - 9.992.330 km2. Be
veik per pusę žemyno nusi
driekę jos plotai, sudarą apie 
bemaž 7% viso žemės rutulio 
ploto, kuris didesnis už Euro
pą. Vienoje jos provincijoje - 
Kvebeke - lengvai išsitektų 
Prancūzija, Vokietija, Lenki
ja ir Čekija su Slovakija.

Šitame milžiniškame plote 

gyvena tiktai 24 milijonai žmo
nių - mažiau nei pusė nuošim
čio visos planetos gyventojų. 
Tuo tarpu penkiose pasaulio 
valstybėse - Kinijoje, Indijo
je, buv. Sovietų Sąjungoje, JAV 
ir Indonezijoje - gyvena pusė 
visos mūsų planetos žmoni
jos, - daugiau nei pustrečio 
bilijono galvų.

Vingiuotos Ontario, Huronų, 
Mičigano ežero pakrantės, kur- 
ne-kur išsibarstę miesteliai 
ir pavienės pirkios. Tik štai 
akis užgriebia dar niekad ne
regėtą vaizdą. Kiek akiratis 
leidžia tyvuliuoja tartum mels
vo vandens tūkstančiai hekta
rų. Debesų patalai kartais už
stoja akiratį, kuris iš lėktuvo 
atrodo toks bekraštis, bet ir 
vėlei kaip akys užmato - balta 
balta kur dairais... Ir netikė
tai dingteli galvon: prerija! 
Štai kaip iš erelio skrydžio 
atrodo iš viršaus prerija.

Kai prieš trisdešimt metų 
pirmąjį kartą į rankas paėmiau 
Ernesto Thompson’o anglų k. 
parašytą knygą “Lobo - The 
King of Gurumpo”, mane krės- 
te sukrėtė išradingo, protin
go ir drąsaus prerijų vilko 
vaizdas. Jį taip spalvingai pa
vaizdavo rašytojas, nuostabiai 
gerai pažinęs Kanados gamtą, 
tikriausiai skersai išilgai iš
vaikščiojęs ne vieną šio kraš
to kilometrą, b pasikinkęs la
kią vaizduotę sugebėjo taip

Nešališka įstatymų leidėjų agentūra
JUS INFORMUOJA

E/36 

įtikinamai parašyti vieną iš 
daugelio savo apsakymų “Vini
pego vilkas”. Tiktai viena yra 
angliškai paskaityti ir supras
ti, o kita - tiksliai, vaizdžiai 
ir spalvingai tatai perteikti 
lietuvių kalba. Autorius pėda 
po pėdos seka paskui vilką per 
preriją, pastebi kiekvieną lo
mos vingį, akmenį, samanos 
kuokštą, miško rėžį ar sniego 
pusnį, suranda taiklų žodį, 
šmaikštų posakį ir tinkamą ter
miną. O tu daryk ką daręs: lie- 
uviai juk neturi nei tokių snie
go platybių - prerijų, neturi 
net daugelio augalų, indėniš
kų medžioklės įnagių pavadi
nimo, tokios gamtos. Tad var
tyk aibes knygų, klausk spe
cialistus - medžiotojus, gam
tininkus, miškininkus, o jei 
niekur nerandi, kurk pats nau
ją žodį, pats įsivaizduok tuos 
apsnigtus plotus, tuos per pū
gą ir šaltį klampojančius žvė
ris, o iš paskos kaip kokius 
šešėlius sėlinančius ir tykan
čius keturkojų pėdomis me
džiotojus. Įtempta vaizduotė, 
pasitelktos visos kalbinės ži
nios, kurios dar ką tik nese
niai gautos per penkerius me
tus universitete, girdėtos iš 
tėvų, skaitytos knygose mintys.

Nematęs prerijos, turi vaikš
čioti po ją, nečiupinėjęs net 
vilko kailio ir neuostęs para
ko, turi lietuviškai prakalbin
ti geležinę protingo žvėries 
logiką, žengti kartu su medžio
toju per sniegą išmintomis pė
domis, klausytis gailaus ir ne
retai labai graudaus, gūdaus 
Vinipego vilko, to vilkų kara
liaus balso, kuris stingdė ne 
tik daugelio apylinkės šunų ir 
vilkšunių kraują, bet ir ne vie
nam ūkininkui, auginančiam 
baltavilnes avis, įvarydavo 
baimės, sukeldavo rūpesčių, 
o gan dažnai padarydavo įsisu
kęs į avides, į kaimenes neap
sakomai didelių nuostolių.

Vinipegas. Daugiau nei prieš 
40 metų “Tėviškės žiburiai” ra
šė: Povilas Januškis yra pirma
sis Vinipego lietuvis, atvykęs 
prieš 47 metus. Gražiai įsikū
ręs ir vaikus išleidęs į aukš
tuosius mokslus. Pavyzdingas 
katalikas ir didelis Lietuvos 
patriotas (1952.III.15).

Tas pats laikraštis prisimi
nė ir kitą šiame mieste gyve
nusį lietuvį Leoną Jušką, vys
kupo A. Baranausko giminaitį. 
Kas Vinipege nepažįsta to ma
lonaus senelio, visur ir visada 
su giedra nuotaika ir besišyp
sančiu veidu. Žmogus gyvena 
ne savo, bet kitų rūpesčiais, 
visur ištiesia ranką, kur gali. 
Gimęs Lietuvoje, Žemaitijos 
laukuose netoli Ylakių, savo 
jaunytę praleido ūkyje. 1902 m. 
atvyko į JAV, į Vinipegą... Jis 
yra didžiausias Vinipego lie
tuvių šventovės rėmėjas. Tai 
kilni siela, visur nešanti 
džiaugsmą ir šviesą. Žmogus, 
kuris nepalūžta gyvenimo aud
rose. (1952.VI.12).

Kas anksčiau čia gyveno? In
dėnai. Juos nuo senų laikų 
daug kas mini. Jie užtinkami 
Raudonosios ir Asinoboinės 
upių santakoje. Jie čia rink
davosi į savo sueigas. Apsuk
rūs prekybininkai šią vietą 
sumanė išnaudoti savo tiks
lams: jau XVII š. Hudsono įlan
kos bendrovė (Hudson Bay Co) 
čia pastatė kailių supirkimo 
sandėlius ir daug pelnėsi iš 
šio verslo, nes čia indėnai at
gabendavo daug kailių. Pirmi 
baltieji kolonistai, manoma, 
čia atvyko 1812 m. Vinipegas 
netrukus tapo Manitobos pro
vincijos sostine, o šios provin
cijos herbas tapo trimis javų 
pėdais papuoštas garvežys...

Lėktuvas pagaliau nusileido. 
Žvalgydamasis pamažu nuo lėk
tuvo laiptelių dedu koją ant Vi
nipego vilko žemės, jo gimtinės...
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45 pavasaris Cicero mieste
Apmąstymai apie Cicero lietuvių telkinį

EDVARDAS ŠULAITIS

Štai ir vėl pavasaris atėjo, 
jau 45-sis, gyvenant Cicero 
mieste prie Čikagos. Kas tas 
Cicero, turbūt mūsų tautiečiai 
gana gerai žino, nes apie šios 
vietovės lietuvius anksčiau 
dažnai būdavo mūsų spaudoje 
rašoma. Dabar jau apie šio, 
kadaise gana stipraus lietu
vių telkinio gyventojus, rečiau 
išgirstame. O turbūt dėl to, 
kad čia mūsų tautiečių jau ge
rokai sumažėjo: vieni išėjo 
amžinam poilsiui, kiti patrau
kė toliau į vakarus nuo Čika
gos, o treti - šiltesniame kli
mate sumanė pagyventi.

Atsimenu, kai 1949 m. rudenį 
į Cicero iš Vokietijos stovyk
lų atvažiavau, jau porą šimtų 
panašaus likimo draugų čia ra
dau. O per sekančius metus - 
jų čia padvigubėjo. Lietuvių 
telkinio ašis tada buvo senųjų 
ateivių pinigais ir sugebėjimu 
įsteigta Šv. Antano parapija 
su pradžios mokykla. Šioje mo
kykloje 1953 m. mokėsi 430 mo
kinių, kurių 110 buvo ir nau
jai atvykusiųjų (“dypukų”) vai
kai. Kasdien buvo lietuvių kal
bos pamokos, kurias lankė arti 
100 mokinių. Taip pat buvo ir 
aukštesnioji lit. mokykla šeš
tadieniais. Vėliau čia buvo 
įsteigtas stambus mokinių cho
ras, vadovaujamas muz. Juozo 
Kreivėno, be kurio neapsiei
davo dažnas lietuviškas ren
ginys.

Kun. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS,
žymusis svečias iš Kauno, kalba 
Cicero lietuviams kovo 26 d. baigęs 
rekolekcijas Šv. Antano parapijos 
šventovėje Ntr. Ed. Šulaičio

Parapijos klebonu tada buvo 
jautrios, lietuviškos sielos 
žmogus - kunigas (vėliau pre
latas) Ignas Albavičius. O jam 
talkino: kun. St. Petrauskas, 
kun. VI. Urba, kun. St. Gaučas, 
kun. P. Karalius. Vėliau, ka
da kai kurie iš jų buvo iškel
ti kitur, čia darbavosi - kun. 
dr. A. Juška, kun. P. Patlaba 
ir kt. Parapijos ribose tuo me
tu veikė 14 katalikiškų organi
zacijų, o parapijos mokyklos 
salėje beveik kiekvieną savait
galį savo vakarus rengdavo ka
talikiškos ar pasaulietiškos 
lietuvių organizacijos.

Kalbant apie kunigus, tai Šv. 
Antano parapijos mokyklą yra 
baigęs ir turbūt pats aukščiau
siai karjeros laiptais pakilęs 
lietuvis dvasiškis pasaulyje - 
vyskupas Paulius Marcinkus, 
buvęs kelių popiežių palydo
vas kelionėse ir Vatikano ban
ko valdytojas, dar netaip se
niai pasitraukęs į pensiją ir 
išvažiavęs į šiltąją Arizoną. 
Jis ir būdamas Vatikane daž
nai užsukdavo į gimtąjį Cice
ro ir čia atlaikydavo pamal
das, teikdavo Sutvirtinimo 
sakramentą, nes šioje vieto
vėje gyveno jo motina ir kiti 
artimieji.

Daug žymių tautiečių čia gy
veno, iš kurių jau beveik visi 
iškeliavo į amžiną poilsį. Štai 
nepilnas jų sąrašėlis: rašyto
jas Aloyzas Baronas, poetas 
Algimantas Mackus, poetė Gra
žina Tulauskaitė-Babrauskie- 
nė, jos vyras - rašytojų drau
gijos pirm. Benediktas Bab- 
rauskas, rašytoja Karolė Pa
žėraitė, žurnalistas dr. Kazys 
Sruoga (rašęs K. Veržiko, J. 
Šakelės ir kt. slapyvardžiais), 
publicistas Gediminas Galva,

f sAMocmA- Knygų rišykla 
ĮĮĮMjf ‘SAMOGITIA" 

meniškai (riša
* knygas bei žurnalus.
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Cicero lietuvių pasididžiavimas - 
dr. ARVYDAS ŽYGAS. Jis dažnai 
pasirodo su paskaitomis ne tik Cice
ro ar Čikagoje, bet ir kitur

Nuotr. Ed. Šulaičio

visuomenininkas prel. Myko
las Krupavičius, rašytojas 
Česlovas Grincevičius, muzi
kas J. Kreivėnas, rašytoja, po
etė Juzė Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė, dail. Juozas Pautienius, 
visuomenininke Ona Zailskie- 
nė ir daugelis kitų. Šį sąrašą 
būtų galima dar tęsti ilgėliau, 
tačiau šis rašinys nepreten
duoja į kokią nors pilną doku
mentinę ataskaitą.

Beje, prie šių dar galima pri
dėti du gydytojus, kurie jau 
apie 45 metus gydo Cicero lie
tuvius - tai dr. Petras Kisie
lius ir dr. Ferdinandas V. Kau
nas. Pastarasis jau kiek anks
čiau pasitraukė į pensiją ir vi
sai neseniai iš Cicero išsikėlė 
tolėliau gyventi. Tačiau žino
masis visuomenininkas ir me
cenatas dr. Petras Kisielius ir 
toliau lieka su Cicero lietu
viais. Duok, Dieve, kad jis tu
rėtų sveikatos ir energijos dar 
ilgai tarnauti savo tautiečiams!

Apie Cicero lietuvius per 
daugiau negu 45 metų esu pa
rašęs bent porą šimtų ilges
nių rašinių ir gal tūkstančius 
įvairiausių korespondencijų. 
Teko su savo tautiečiais džiaug
tis pasisekimuose, liūdėti dėl 
nesėkmių. Per tą laiką jau iš
augo beveik dvi kartos mūsų 
jaunimo. Su minėtais asmeni
mis yra tekę glaudžiai bend
radarbiauti, bet su kai kuriais 
net kartu dirbti lietuviškose 
organizacijose. Apie kiekvie
ną jų būtų galima atskiras apy
braižas parašyti, reikėtų jų 
nuopelnus lietuviams įvertinti.

Gausiame savo archyve turiu 
nemažai rašinių iš praeities 
dienų. Štai maža ištraukėlė 
iš prieš daugiau kaip 40 metų 
rašyto straipsnio apie nuotai
kas Cicero lietuvių gyvenime:

“Ir visur, kur tik bežiūri - ma
tai lietuviškas biznio ar kitas 
lietuviškas įstaigas: jeigu ką 
nors skauda - lietuviai gydyto
jai ar dantistai išgydys ir pri
rašytus vaistus tautiečiai “drug- 
štoriuose” sumaišys, jeigu išal
kęs ar ištroškęs - lietuviškos 
maisto krautuvėlės, valgyklos 
bei karčiamos papenės ir pa
girdys. Jeigu turi per daug pi
nigų arba jų neturi, tai mūsiš
kiai jų paskolins ar globoti 
priims. Taip pat, jei susitepęs, 
išvalys, suplyšęs - susius, dva
siškai sutižęs - sustiprins, na, 
o jeigu amžinai akis užmer
kęs - į karstą idės ir 1.1.”

O šiandien, deja, viso to nė
ra. Čia iš tų gausybės įstaigų 
besidarbuoja vien tik dr. P. Ki
sielius dar ir viena stipresnių
jų gėrimų parduotuvė yra lie
tuvių rankose. Šv. Antano pa
rapija dar tebegyvuoja, bet ne 
tik lietuvio klebono, bet ir nuo
latinio kunigo nebėra. Sekma
dieniais šv. Mišias čia dažniau
siai atnašauja kun. dr. Kęstu
tis Trimakas (jeigu nėra Lietu
von išvažiavęs) arba kitas lie
tuvis kunigas. Parapijoje vy-

(Nukelta į 9-tę psl.)

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

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

FAX 905-848-5327.

Raimundas Pacevičius

Tarpininką vi m o 
mokestis (komisas) 
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Svetimi kareiviai Merkio slėnyje
Sudrumstas nuostabiai ramus gamtos kampelis šiandien puošiasi kryžiais, statomais 
Lietuvos gynėjams. Dviejų brolių tragedija liudija atkaklų ryžtą nepasiduoti okupantui

VIKTORAS BAKANAUSKAS,
Merkinė

Baigėsi penkis dešimtmečius 
trukusi sovietų okupacija. Vie
niems tai buvo džiaugsmingas 
laikotarpis su nuolatinėm 
puotom, suomiškomis pirti
mis, liaupsėmis. Kiti tą pra
eitį prisimins kaip baisų sap
ną, pripildytą kančių, ašarų 
ir kraujo.

Kiek šiurpių dramų, tragedi
jų laikas neša vis tolyn ir to
lyn nuo dabarties. Bet kada 
ir kas išgydys mūsų žemę nuo 
to skausmo, kuriuo alsuoja 
kiekvienas jos kampelis?

Vaikštau praeities takais, 
takeliais. Žiūriu į tuos vos, pa
stebimus žemės kauburėlius, 
apaugusius medžiais, krūmais 
ir piktžolėmis. Tarp jų stovi 
nedidelis metalinis kryžius 
su dviejų brolių vardais, 
prieš mano akis vėl iškyla 
šiurpi drama.

Žieduose skęstanti tėviškė
Kokia nuostabi panorama 

atsiveria pažvelgus į Nemuno 
ir Merkio upių santaką nuo 
aukštų Merkinės kalvelių! Ko
kie pasakiški šie upių slėniai! 
Gražus Nemunas, dangaus mė
lynės nudažytu vandeniu. Iš 
abiejų pusių apsuptas melsvo
se ūkanose skęstančių miškų, 
jis ramiai teka tolyn. Bet žvilgs
nis visuomet susilaiko, kai tik 
pažiūri į Merkio slėnį. Jis la
bai gražus visais metų laikais. 
Bet ypač gražus vasarą. Tada 
visas slėnio dugnas būna išklo
tas vešliai žaliuojančiu, įvai
riaspalvių gėlių pripildytu ki
limu. Jo viduriu, staigiais vin
giais, išsiraitęs teka Merkys. 
Statūs krantai apaugę karkly
nais ir alksnynais. Po gilios 
žiemos pavasariais čia tyvu
liuoja didžiuliai potvyniai. 
Vanduo užlieja visą pusės ki
lometro pločio slėnį nuo vie
no iki kito šlaito. Tik aukštų
jų medžių viršūnės kur ne kur 
kyšo virš vandens. Taip, labai 
gražus slėnis! Žiūri, gėriesi 
ir taip norisi sušukti: “Ačiū, 
Tau, visagali Kūrėjau, už šį 
nuostabų gamtos kampelį!”

Šis slėnis man brangus dar 
tuo, kad jame buvo mano Tė
viškė, mano gimtinė. Čia žen
giau pirmuosius žingsnius. Čia 
prabėgo pačios šviesiausios 
vaikystės ir jaunystės dienos. 
Šiose plačiose lankose išmin
ti mano takai, takeliai. Išvaikš
čioti, išbraidžioti visi slėnį

Ir 
ta

supantys miškai, raistai, lau
kai. Slėnio pievose ganėm gy
vulius, grėbėm ir vežėm kvap
nų šieną. Maudėmės šaltame, 
skaidriame upės vandenyje. 
Gaudėme žuvis. Šiltų vasaros 
vakarų tyloje stebėjom besi
pliuškenančius bebrus, ūd
ras... Argi galima pamiršti to
kias akimirkas? Su visa šita 
gamta buvau tiesiog suaugęs 
kūnu ir dvasia. Tai buvo pats 
pirmutinis vaizdas, kurį pa
matė mano, dar mažo vaiko, 
akys. Jos buvo neseniai atsi
vėrusios ir su nuostaba dai
rėsi po šį pasaulį.

Dešinysis slėnio šlaitas yra 
lėkštas, smėlėtas ir apaugęs 
skurdžiomis pušaitėmis. Užtat 
kairysis šlaitas užpildo visus 
dešiniojo trūkumus: yra aukš
tas, status, apaugęs stambio
mis pušimis, eglėmis, beržais. 
Auga keletas senų storų ąžuo
lų. Prie pačio šlaito driekia
si penkių-šešių hektarų žemės 
lopinėlis, jungiantis šlaitą 
su pievomis. Štai čia prie pa
čio šlaito apie du kilometrus 
nuo Merkinės, ir buvo mano 
tėviškė.

krūva. Mus ir kaimynus dažnai 
lankydavo Merkio tilto apsau
gos įgulos kareiviai. Todėl be
sislapstantiems visuomet rei
kėjo būti atsargiems. Bet kar
tu tai buvo gera priedanga: 
labai retai pas mus užklysda
vo partizanai ar stribai. Atro
dė, lyg gyvenam po nematoma 
uždanga, kuri saugo mus nuo 
baisios aplink vykstančios 
kovos.
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COLDUUGIX 
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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, 
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Kaimynai
šalia buvo bendrapa- 
ir giminaičio sodyba.

Visai 
vardžio 
Joje gyveno gausi šeima. Tiks
liau dvi šeimos: tėvas su antra 
žmona, devyni suaugę vaikai ir 
jo vyriausias sūnus su žmona 
ir dviem sūnumis, mano bend
raamžiais. Šeima gyveno dar
niai. Neprisimenu, kad ten bū
tų buvę ginčai ar nesutarimai. 
Viską tvarkė abiejų šeimų 
galva - tėvas, pats vyriausias. 
Jo žodis kiekvienam šios di
džiulės šeimynos nariui buvo 
šventas.

Tuo metu trys dukterys buvo 
ištekėjusios. Viena gyveno gre
timame kaime. Du sūnūs buvo 
paimti besislapstant ir kentėjo 
drausmės daliniuose. Dar du 
vyresnieji slapstėsi netoli na
mų. Vienas jų vokiečių okupa
cijos metais tarnavo policijoj. 
1945 m. rudenį savo sodyboje 
įsitaisė bunkerį. Jis buvo*ne- 
toli pirkios gale tvarto. Slėp
tuvės viršus buvo užkrautas ta
šytais rąstais, o anga pastogė
je užmesta skaldytų malkų

Nuolatinė sargyba
1946 metų žiema buvo šal

ta ir snieguota. Vasario pra
džioje pas kaimyną apsistojo 
dešimt jaunų kareivių, saugo
ti Nemuno ir Merkio tiltus nuo 
pavasario potvynio ledų. Jie 
atsivežė visą mašiną sprogsta
mosios medžiagos ir kitokių, 
šiems darbams reikalingų 
daiktų. Tik atvykę, pirmiau
sia apie visą sodybą išdėliojo 
sprogstamuosius užtaisus. Vis
ką sujungė laidais, o jų galus 
privedė prie namo įrengtoje 
dėžutėje. Čia dieną naktį bu
dėjo sargyba. Jie kiekvieną 
akimirką galėjo tuos užtaisus 
išsprogdinti. Taip saugojosi 
nuo partizanų, kurių tuo metu 
buvo daug. Prieš Kalėdas di
deli jų būriai buvo užėmę Mer
kinę. Aplinkiniuose kaimuose 
ir miškuose aidėjo šūviai, de
gė pastatai. Lietuva kovojo 
su okupantais. Nors šitas ka
reivių būrelis nebuvo iš NKVD 
dalinių, bet partizanų baimė 
gąsdino ir juos. Mes prie ka
reivių greitai pripratom, ir 
gyvenimas vėl tekėjo įprasta 
vaga.

Vasario 19-tosios labai anks
tų rytą mus prižadino beldi
mas į duris. Tėvelis išėjo prie
menėm Išgirdom rusiškai ir 
lietuviškai klausiant: “Kas čia 
gyvena? Kaip vardas?” Pavar
dės neklausė, nes, pasirodė, 
kad ji jiems žinoma. Kai tėve
lis pasakė savo vardą, įsibro
vėliai tuojau išsinešdino. Aš 
išbėgau laukan ir patekau bai
siausios pūgos glėbin. Nakties 
tamsoje staugė, švilpė uragani
nis vėjas, keldamas didžiau
sius sniego sūkurius. Atrodė, 
kad įsiveržė pačios pikčiau
sios dvasios, pasiryžusios vis
ką sunaikinti... (Bus daugiau)

SKAITYTOJAI PASISAKO

ber- 
šau- 
šau- 
ren-

puiki proga pasidalinti dainomis 
ir šokiais, susipažinti su įdomiais 
žmonėmis sveikoje aplinkoje. Vi
si festivalio dalyviai bus apnak- 
vydinti Santa Claros universiteto 
bendrabutyje.

Mums garbė atstovauti Toronto 
bei Kanados lietuviams. “Atžalynas”

GĖDINGA PERGALĖ
Praėjo 1995 m. gegužės 8. Tą die

ną Rusija šventė 50 metų pergalės 
sukaktį prieš Vokietiją. JAV prez. 
Clinton nuvyko Maskvon į tą šven
tę. Ką mums, lietuviams, daryti? 
Ogi rašyti į gyvenamų kraštų spau
dą ir rengti demonstracijas prie 
Rusijos ambasadų Kanadoje, 
JAV-se ir Lietuvoje, paminint 45 
metų sukaktį žiaurios sovietinės 
okupacijos, kurią užkrovė Lietu
vai, Estijai, Latvijai ir visai Ry
tų Europai. Juk 1939 m. Sov. Są
junga ir Vokietija susitarė ir, oku
pavusios Lenkiją, ją pasidalino. 
Be to, atskira sutartimi Vokieti
ja pardavė Lietuvą sovietams, 
gaudama milijardus aukso mar
kių ir karo žaliavų. Jos buvo są
jungininkės, kol susipešė tarp 
savęs 1941 m. 1941 m. buvo suimta 
daug Lietuvos kariuomenėss kari
ninkų ir išvežta į Rusiją, kur jų 
dauguma žuvo. Taip pat 1941 m. 
apie 35,000 Lietuvos gyventojų 
buvo išvežta į Sibirą, kur daugu
ma žuvo koncentracijos stovyklo
se. Prasidėjus karui tarp Vokie
tijos ir Sov. Sąjungos, pastarosios 
kariniai daliniai šaudė ir kanki
no kalinius Rainių miškelyje, Pra- 
veniškėse, Červenėje ir kitur.

Vakarams ir Sov. Sąjungai tai 
buvo pergalė prieš vokiečius, bet 
Lietuvai - žiauri sovietinė oku
pacija, trukusi 50 metų, kurioje 
mūsų Tėvynė neteko apie 500.000 
gyventojų. Kas šeštas žmogus bu
vo sunaikintas. Dabar yra mums 
proga vėl parodyti ir priminti 
pasauliui, kokia buvo Sov. Sąjun
ga ir kokie yra rusai, matant įvy
kius Čečėnijoje. Dr. J. Uleckas,

Toronto, Ont.

ŠAULIŲ VEIKLA
Kad ir su maža auka (300 dol.), 

prisidedu prie spausdinimo lei
dinio, aprašančio 40 metų Kana
dos lietuvių šaulių veiklą. Ne
galiu pamiršti jaunystės dienų: 
kai buvau tik 14 metų kaimo 
niukas Lietuvoje, nešiojau 
lišką uniformą, nes grojau 
lių orkestre. Linkiu sėkmės
giamam leidiniui, kad jis pasiek
tų mūsų brolius ir seseris Lietu
voje. Antanas Krakauskas (Žiūkas),

Toronto, Ont.
KELIONĖ Į KUBĄ

Toronto “Atžalynas” pakviestas 
dalyvauti 1995 m. gegužės 22-27 
d.d. antroje metinėje tarptauti
nėje tautinių šokių šventėje San
ta Claros mieste, Kuboje. Mus 
kviečia “Conseil International 
Des Organizations De Festivals 
De Folklore et D’Arts Traditio- 
nnels” (CIOFF) per “Folklore Ca
nada International”, kuris yra 
CIOFF narys ir “Community Folk 
Art Council of Metropolitan To
ronto” (CFAC). CIOFF yra tarptau
tinė organizacija, kuriai priklau
so šešiasdešimt kraštų, tarp jų 
net ir pati Lietuva. Visi festiva
liai CIOFF priežiūroj privalo lai
kytis priimto elgesio kodekso, 
JT nustatyto. CIOFF priklauso 
prie švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos UNESCO.

Mūsų grupė atstovaus “Commu
nity Folk Art Council of Metropo
litan Toronto” ir Kanadai. Tai 
reiškia, kad ši kelionė yra Kana
dos valdžios remiama. Dalyvaus 
įvairūs kraštai: Prancūzija, Ispa
nija, Meksika, Korėja ir Brazili
ja. Retai atsiranda proga daly
vauti tokiame festivalyje. Daly
viai skatinami dalintis savo kul
tūra ir papročiais su kitų kraštų 
šokėjais. Tarp šokių pasirodymų 
veiks darbo rateliai, kuriuose 
kiekviena šokių grupė mokys ki
tas grupes ir žiūrovus savo dai
nų ir šokių. Tokie rateliai yra nau
dingi ir smagūs. Festivalis yra

Hamiltono lietuvių teatro “Aukuras” steigėja, vadovė ir režisierė ELENA 
DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ (kairėje) ir Šiaulių dramos teatro 
režisierė REGINA STEPONAVIČIŪTĖ Nuotr. R. Choromanskio

Kad lietuvybės židinys neišblėstų
Hamiltono “Aukuro” ir Šiaulių dramos teatrų susitikimas

radarbiavimas yra lyg tęsinys 
neužbaigto darbo. Šiltas jų 
priėmimas, organizuotas Vil
niuje, 70 metų mano gimtadie
nio proga, paliko man didelį 
įspūdį, ir, atrodo, jau negalė
čiau užbaigti tos meninės 
draugystės. Juk mes, čia Ka
nadoje, esame lyg maža Lietu
vos dalis, lyg šaka, atskilusi 
nuo kamieno. Negalime už
miršti Šiaulių dramos teatro, 
kuris parodė tik meilės ir ši
lumos mūsų atžvilgiu. Atrodo, 
mus lyg našlaičius prijaukino, 
ir mes grįžome vėl į tėviškės 
pastogę. Be to, pakvietimas 
atvykti į Kanadą dar daugiau 
nudžiugino, nes į “Pinigėlių” 
spektaklį įsijungia 5 “Auku
ro” aktoriai, ir pasidarė bend
ras mūsų darbas. Man atrodo 
kad, toks mėgėjų-išeivių ir 
profesionalų teatrų junginys 
yra pirmas. Džiugu, kad dėka 
R. Steponavičiūtės be manęs 
ir Marijos Kalvaitienės yra 
įjungti ir kiti mūsų aktoriai.

Po to paklausiau R. Stepo
navičiūtę:

— Kokia gi Jūsų teatro at
važiavimo “paslaptis”?

— Kai 1990 m. Lietuva ir 
Šiauliai išvydo “Aukuro” teat
rą ir E. Kudabienės režisuo
tus ir vaidintus spektaklius, 
supratome kad tas susitikimas 
paliks mums širdyse ir minty
se gilų pėdsaką galvojant apie 
išeiviją Kanadoje. Meilė lie
tuvių dramaturgijai, išlaiky
ta geroji aktorinė, režisūri
nė mokykla — štai ką matėme 
tuose spektakliuose. Po to vi
zito mes buvome pakviesti au
kuriečių apsilankyti Kanado
je (1991) ir susipažinti su tuo 
kraštu, kuris juos priglaudė 
tuo sunkiu jiems metu.

Čia artimiau turėjome gali
mybės pamatyti ir pajusti, 
koks turtingas ir iškilus vie
netas yra “Aukuras”. Tai 45 
metai ištikimos, liepsnojan
čios, nepavargstančios mei
lės Lietuvai, iš kurių gimė 
brandūs spektakliai. Tai ryš
kus Lietuvos talentas — rėži-

Nelenkite mūsų prie žemės!
Neriškite sparnų! Leiskite pakilti 
aukštyn, ten, į aukštąsias sritis. 
Menas yra laisvas!

K. S. Slavinskis

Balandžio 11 dieną į Hamil
toną atvyko Lietuvos Šiaulių 
dramos teatro režisierė Regi
na Steponavičiūtė. Jai dabar 
tenka repetuoti su “Aukuro” 
aktoriais S. Čiurlionienės- 
Kymantaitės “Pinigėlius”. Tai 
bus jungtinis spektaklis, ku
riame vaidins Lietuvos ir “Au
kuro” aktoriai.

Susitikau su ilgamete Ha
miltono lietuvių teatro “Auku
ras” režisiere Elena Kudabie
ne, kuri mane ir supažindino 
su Šiaulių dramos teatro reži
siere Regina Steponavičiūte. 
Norėjosi pasikalbėti su abiem 
režisierėmis. Pirmiausia krei
piausi į “Aukuro” režisierę E. 
Kudabienę:

— Kas gi vėl suvedė Jus, re
žisieres, ir abu teatrus?

— Paskutinį kąrtą, kai buvau 
Lietuvoje, teko suvaidinti 
S. Čiurlionienės-Kymantaitės 
“Pinigėlius” (Normantienės 
vaidmenį). Dabartinis bend-

sierė E. Kudabienė.

Sol. JONAS VAZNELIS ir dalis Čikagos lietuvių operos choro “Draugo” koncerte 1995 m. balandžio 2 d. Čikagos Jaunimo 
centre. Gausių klausytojų sutiktas, choras, diriguojamas muz. ALVYDO VASAIČIO, padainavo puikių ištraukų iš operų, 
akompanuojant RIČARDUI ŠOKUI. Be sol. J. Vaznelio koncertų visų mėgstamomis arijomis papildė sol. DANA STAN- 
KAITYTĖ. Vargonavo muz. M. MOTIEKAITIS. Mišriame chore dainavo VACLOVAS MOMKUS ir LIJANA KOPŪSTAITĖ. 
Atskirai pasirodė solistai MARGARITA MOMKIENĖ, BRONIUS MAČIUKEVIČIUS, VACLOVAS MOMKUS, ANTANAS 
TVERAGA. Koncertas susilaukė labai nuoširdaus čikagiečių įvertinimo Nuotr. J. Tamulaiėio

Klausiu vėl E. Kudabienę:
— Vistik labai įdomu sužino

ti, kaip Jums sekėsi surasti tin
kamų aktorių “Pinigėlių” 
spektakliui?

— Sužinojusi iš R. Stepona
vičiūtės, kad 5 vaidmenis teks 
vaidinti aukuriečiams, pradė
jau ieškojimą ir repeticijas. 
Pagal galimybes turėjome pa
sitenkinti ne visa šiauliečių 
grupe, o jų sumažintum! skai
čiumi. Aš patenkinta ir džiau
giuos, kad mano aktoriai neap
vylė viešnios, kuri jau repe
tuoja su jais, ir tikiuosi, kad 
jie nelabai išsiskirs nuo pro
fesionalių aktorių, kuriuos 
labai gerbiu ir myliu.

— Prašom pasakyti, gerb. 
Regina, koks dabartinis repe
ticijų įspūdis?

— Dabar jau įvyko kelios re
peticijos, kuriose dalyvavau 
ir aš. Mane maloniai nustebi
no visų aukuriečių atliktas 
organizacinis darbas. Man tik 
atvykus, Regina Choromans- 
kytė ir Elena Kudabienė pa
pasakojo, kur apsilankysime, 
kur vaidinsime, kur apsisto
sime. Atliktas didelis darbas 
su meile ir rūpesčiu. Džiau
giuosi matydama aukuriečius, 
išmokusius vaidmenis ir su 
didele meile juos atliekan
čius. Man pirmos repeticijos 
buvo brandžios, tikiuosi ir

NORDLAND EXPRESS nADAD Perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
7 čekiu ar pinigine perlaida

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 
mūsų sandėlius.

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

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

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

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

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

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

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

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

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ....15.00

jiems. Tiek “Aukuro” vadovė, 
tiek aš laukiame nekantriai 
abiejų grupių jungtinės repe
ticijos. Teko patirti auku
riečių jaudinimąsi; turiu pa
sakyti, kad šiauliečiai jau
dinasi ne mažiau.

— Elena, kap Jūs pasiryžote 
pakviesti vėl Šiaulių dramos 
teatrų? Juk toks sprendimas 
reikalauja ir laiko, ir jėgų?

— Bendravimas su Šiaulių 
dramos teatru ir su režisiere 
R. Steponavičiūte paliko gilų 
įspūdį visų aukuriečių širdy
se. Norėjau dar kartą su jais 
pabendrauti. Žinoma, viena 
niekados nebūčiau pradėjusi 
šio darbo. Jei ne mano reika
lų vedėja Regina Choromans- 
kytė, “Aukuro” valdyba ir visi 
aktoriai nebūtų parėmę šios 
idėjos — tai tokio žygio ne
būtų buvę. Labai esu dėkinga 
tiems žmonėms, kurie priima 
šiauliečius nakvynei, tokiems 
teatro rėmėjams, kaip “Tal
kos” kooperatyvas, Kanados 
lietuvių fondas, Algis Choro- 
manskis ir mūsų gerbiamas 
klebonas Juvenalis Liauba, 
OFM, kuris visada mus remia 
ir globoja.

— Gerb. Regina, štai ranko
se vartau jūsų programą ir ma
tau, kad ne vien “Pinigėliais” 
džiuginsite mus?

— Susitikimas su brangiais 
žmonėmis visada įpareigoja 
mus, ir nežinia kokią dovaną 
padovanoti. Kadangi mūsų su
dėtis nedidelė, atvežėme I da
lies sceninę miniatiūrą Juo
zo Tumo-Vaižganto “Pragied
rulių” ir Juozo Erlicko kome
dijos “Pakeleivingi” motyvais 
“Antrasis atvykimas” su eilė
mis ir dainomis bei jau žino
mą bendrą spektaklį “Pinigė
lius”.

Norėčiau savo ir visų šiau
liškių vardu padėkoti Elenai 
Kudabienei, Reginai Choro- 
manskytei, “Aukuro” valdybos 
nariams, šeimoms, kurios pri
ima nakvynei viešnagės metu. 
Už širdies dosnumą Jums di
delis ačiū.

Paskutinis klausimas abiem 
režisierėm:

Gavėjas ;

Tel:

t

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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

— Kokie gastrolių planai? 
Kada mes pamatysime Jus Ha
miltone?

— Hamiltone — gegužės 20 ir 
27 d.d., o savo gastroles pra
dėsime nuo Montrealio: ten 
gegužės 5-6 d.d.; Niujorke — 
gegužės 7-8 d.d.; Cape Code — 
gegužės 9-10-11 d.d., Putname 
— 11-12 d.d., Toronte — gegu
žės 21 ir 26 d.d.

— Dėkoju Jums už pokalbį. 
Linkiu sėkmės ir geros nuo
taikos. Genovaitė Liaukienė, 

“Aukuro” aktorė 
ir valdybos narė



Išeivijos studijų centras Kaune
Nauja galimybė pažinti pokarinę išeivijos veiklą

J. DANYS

Vytauto Didžiojo universi
tetas (VDU) Kaune Humanita
riniame fakultete įsteigė “Išei
vijos studijų centrą (ISC)”.

Pusę šimtmečio Lietuva bu
vo sandariai atskirta nuo Va
karų pasaulio. Pirmaisiais tris
dešimt metų laiškai iš Lietu
vos ir į Lietuvą buvo grynai 
šeiminio pobūdžio. Sovietų re
žimo įbauginti žmonės Lietu
voje vengė laiškuose į užsienį 
bet ko, kas galėtų būti laiko
ma nusistatymu prieš sovie
tinę santvarką.

Po 15 metų tremties Sibire 
grįžęs mano pusbrolis rašė, 
kad džiaugiasi pavasariu. Apie 
tikras jo ir jo motinos (ten mi
rusios) gyvenimo sąlygas ten 
sužinojome ne iš jo laiškų, bet 
geram dešimtmečiui praslin
kus iš dr. Dalios Grincevičiū- 
tės atsiminimų, išspausdintų 
1979 m. rusų disidentų žurna
le Prancūzijoje.

Išeivija irgi buvo santūri 
laiškuose, nes žinojo, kad ko
respondencija su užsieniu 
buvo sistemingai tikrinama. 
Be to, jau iš pirmosios sovie
tinės okupacijos 1941 m. lai
kų buvo žinoma, kad susiraši- 
nėjantieji su užsieniu būdavo 
įtraukiami į sektinųjų sąrašus.

Vis daugiau informacijų pra
dėjo Vakarus pasiekti 1975- 
85 m. Trisdešimt penkių vals
tybių pasirašytas “Helsinkio 
aktas” patenkino Sovietų S-gos 
politinius siekius, užtikrin
damas: sienų neliečiamumą, 
teritorinį integralumą, nesiki
šimą į vidaus reikalus. Bet į 
deklaraciją buvo įrašyta jau 
ir anksčiau tarptautinėse su
tartyse priimti universaliniai 
principai: gerbimas pagrindi
nių žmogaus teisių, įskaitant 
minties, žodžio, rašto, įsitiki
nimų ir religijos laisves.

Vakaruose steigėsi daug įvai
rių žmogaus teisėms ginti ko
mitetų, kurie rinko informaci
ją apie žmogaus teisių pažeidi
mus Sovietų Sąjungoje ir ki
tuose kraštuose. Tas žinias tei
kė žiniasklaida ir valstybių 
vyriausybes įtaigodama, kad 
būtų reikalaujama iš Sovietų 
S-gos laikytis pasirašytų su
sitarimų.

Sovietų S-goje pirmas toks 
komitetas įsisteigė Maskvoje, 
vėliau Ukrainoje ir 1976 m.

Vizija
Aukštai, toli Tavęs ieškojau,- 
Šviesiausia vizija buvai,
Skaičiau - kitiems nuplovei kojas,
Juos meilės žodžiais gaivinai.
Aukštai, toli Tavęs ieškojau,- 
O tu many Juk gyvenai.
Ir kaip lig šiolei nežinojau- 
Neskyrė erdvės mūs, kalnai!
Aukštai, toli Tavęs ieškojau,- 
Tu atvedei keliu į širdį 
Žaliu lauku vynuogienojų 
Pavargusį, ištroškusį pagirdyt.
O kur nueičiau be Tavęs- 
Kur rasčiau mintį, žodį, duoną, 
Audrų ir polaidžių gatves, 
Gyvenimą, tik meilei duotą ?
Ir ko ieškočiau be Tavęs, 
Pradžių pradžios, Prasmių prasmės? 
O darbus kam, mintis pašvęst 
Be Tavo meilės didelės?
Tik Tavo valioje prasmė ateina, 
Kada maldoj suklumpame maži, 
Gyvenimą mirties savosios kaina 
Kaip dovaną vaikams neši.

Valerija Vilčinskienė,
Mokyklos 4-4, 
Gelgaudiškis 4461, 
Šakių rajonas, Lietuva 

Lietuvaitės prie atstatytos Trakų pilies, kur daugelį metų buvo rengiami koncertai

Lietuvoje, kur vėliau susida
rė ir komitetas tikinčiųjų tei
sėms ginti. Nors komitetai So
vietų buvo palaipsniui likvi
duoti, bet pogrindinė veikla 
ir spauda buvo tęsiama, pažei
dimai pranešami Vakarų kraš
tams. “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika” nenutrūksta
mai išsilaikė kelioliką metų.

Sovietinė Lietuvos spauda ir 
knygos Vakaruose buvo gauna
mos lengvai. Jos buvo rūpes
tingai cenzūruotos, kad nebū
tų “nukrypimų” nuo sovietinės- 
komunistinės ideologijos.

Visiškai skirtinga buvo išei
vijos spaudos, knygų ir infor
macijos tėkmė į Lietuvą. Prak
tiškai jos nebuvo. Specialiuo
se fonduose ją galėjo skaityti 
pareigūnai bei asmenys su 
specialiais leidimais. Bet pa
skiri asmenys aplinkiniais ke
liais prisiųsdavo ribotą knygų 
skaičių kai kuriems asmenims 
Lietuvoje.

Prasidėjus “perestroikai” ir 
Atgimimui, palengvėjo kelio
nės ir tiesioginiai ryšiai. Bu
vo labai akivaizdu, kad Lie
tuvoje apie išeivijos gyvenimą 
ir veiklą buvo žinoma labai 
mažai, žymiai mažiau nei išei
vija žinojo apie gyvenimą Lie
tuvoje.

Išeivijos studijų centras pa
dės visiems Lietuvoje pažinti 
tikrą išeivijos gyvenimą ir 
veiklą per pastaruosius 50 me
tų. Tam tikslui daug pasitar
naus Broniaus Kviklio archyvas.

Br. Kviklys (miręs 1990 m.) 
per 45 metus sutelkė labai ver
tingą, didelį lituanistinį ir vi
suomeninį archyvą. Jo šeima 
jį padovanojo Vytauto Didžio
jo universitetui, kurį B. Kvik
lys buvo baigęs. Archyvas turi 
12,500 pavadinimų (32 dėžės, 
8,200 kg, su PLB finansine pa
galba persiųstas VD universi
tetui). Jame yra daug medžia
gos ir iš ankstyvesnės emig
racijos.

Centro tikslai ir organizacija
(Iš pokalbio su hab. dr. Egi

dijum Aleksandravičiumi, Hu
manitarinių mokslų fakulteto 
dekanu. Kalbėjosi dr. Milda 
Danytė, Anglų k. ir literatūros 
katedros vedėja):

— Ką galvojame, kai kalba
me apie “Išeivijos studiją 
centrą“?

— Pirmasis Centro pavadi
nimas buvo “Išeivijos istori
jos studijų centras”. Gauna
ma medžiaga yra platesnė, yra 
ir kultūrinės, socialinės-vi- 
suomeninės ir literatūrinės. 
Mano planas būtų sudaryti in- 
terdisciplinarinį modelį. Apim-
tų, sakysime, ir buvusius savo
laiku labai išsivysčiusius smul
kius verslus Čikagos Marquette 
parke. Objektas pragmatinis, 
bet istoriškai įdomus.

Mano nuomone, išeivijos 
Centro uždavinys yra išeivi
jos veiklos studijos plačiąja 
istorijos prasme. Būtų pratę
simas iki naujausių laikų, įskai
tant ir šiandieninę emigraciją. 
Manau, kad jau gal keliolika 
tūkstančių naujųjų lietuvių 
emigrantų vienais ar kitais 
keliais jau yra Š. Amerikoje.

— Kaip tas Centras organi
zuojamas?

— Centras turės du ar tris 
etatinius tarnautojus. Pirma
sis paskyrimas jau padarytas, 
tai - Linas Saldukas, baigian
tis magistratūros istorijos spe
cialybės studijas. Taip pat jis 
dabar susipažįsta su dides
niais archyvais, rankraštynais. 
Centrui vadovaus valdyba, su
daryta iš savanoriškai dirban

čių asmenų. Šiuo atveju aš, fa
kulteto dekanas, esu Išeivijos 
studijų centro administrato
rius. Patalpos paskirtos ir bai
giamos sutvarkyti; pagrindine 
technika, kaip kompiuteriu, 
esame aprūpinti, nes gavome 
iš SOROS fondo 12,000 JAV dol. 
paramą. Turime dar ir kelis 
šimtus dolerių užsiprenume
ruoti didžiausius išeivijos 
laikraščius.

— Kada VDU galutinai nuta
rė šį Centrą įsteigti?

— 1994 m. birželio mėnesį. 
Tapęs fakulteto dekanu, ra
dau didelę šio kambario dalį 
užimtą Broniaus Kviklio ar
chyvo siunta. Reikėjo pasirū
pinti patalpomis ir konkrečiai 
organizuoti gausios Kviklio 
medžiagos tvarkymą, kaip ir 
kitos gaunamos medžiagos. 
Viena iš įvairių idėjų buvo 
ir dr. V. Kavolio mesta mintis 
“Santaros-Šviesos” suvažiavi
me, esą būtų gera rengti semi
narus apie išeiviją, dalyvau
jant vyresniųjų kursų studen
tams, magistrantams, dokto
rantams, profesūrai ne tik iš 
VDU bet ir iš kitų aukštųjų 
mokyklų.

Broniaus Kviklio šeima pa
geidavo, kad svarbūs jo rinki
nio dokumentai būtų teikiami 
ir kitoms bibliotekoms. Pini
gų neturime, padauginimas 
didelio skaičiaus dokumentų 
yra brangus. Atrodo, būtų ge
riau leisti nedidelio tiražo 
apžvalginius leidinius. Tai ir 
numatoma daryti.

— Kada VDU oficialiai 
patvirtino Centro įkūrimą ?

— Labai neseniai - 1994 m. 
lapkričio mėn. Mat Centras 
kaip struktūrinis universite
to dalinys turi būti patvirtin
tas senato, kuris posėdžiauja 
tik kartą per semestrą.

— Esu labai patenkinta, kad 
numatoma domėtis įvairiais 
išeivijos klausimais.

— Lietuvoje neturėjome išei
vijos problemų tyrimo insti
tucijos ar organizuotų studi
jų. Pavieniai asmenys yra kiek 
tyrę. Dabar tikimės, kad per 
metus kitus atsiras bakalau
rų ar magistrantų, rašančių 
savo tezes šiais klausimais.

— Lietuvoje yra ir kitų uni
versitetų ir bibliotekų, ren
kančių medžiagą apie emi
grantus. Koks skirtumas tarp 
jų ir Išeivijos studijų centro?

— Šis Centras įsteigtas ne 
medžiagai monopolizuoti. Jis 
yra vienintelis, kuris jungia
medžiagos kaupimą, saugoji-
mą ir kartu jos panaudojimą 
tyrimams, studijoms ir skel
bimui. Yra ir kitų įstaigų, kau
piančių istorinę medžiagą. 
Didžiausios yra Mažvydo, Moks
lų akademijos ir Vilniaus uni
versiteto bibliotekos. Jos vi
sos Vilniuje. Kaune ko nors to
lygaus neturėjome. Kaune yra 
dar šešios aukštosios (pritai
komųjų mokslų) mokyklos, ir 
miesto gyventojų skaičius ar
tėja prie pusės milijono. Dar 
daug žmonių jaučia sentimen
tų “laikinajai sostinei”.

— Ar studentams sudaroma 
galimybė studijuoti lietuvių 
emigracijos istoriją ?

— Deja, ne. Įsteigus šį Cent
rą atsiras šios srities dėstomi 
kursai, kurie sužadins dar pla
tesnį susidomėjimą šiais klau
simais.

Šv. Kazimieras, Lietuvos jaunimo globėjas, meldžiasi prie Vilniaus 
katedros durų (XVIII šimt. piešinys)

“Negęstanti ugnis”
Pedagogo ir visuomenės veikėjo a.a. ANTANO RINKŪNO 

straipsnių bei kalbų rinkinys

A. GUREVIČIUS
Knygos pradžioje pirmieji 

keli straipsniai yra keturių 
autorių, pareiškusių savo pa
žiūras apie A. Rinkūno mintis 
ir jo veiklą. Visa kita nuo pus
lapio 35 iki 296 yra paties A. 
Rinkūno rašyti straipsniai 
spaudoje, daugiausia “Tėviš
kės žiburiuose”, kalbos įvai
riomis temomis.

Reikia prisiminti, kad ant 
mūsų Tėvynės besielių Sovie- 
tijos valdovų užkrauta vergi
ja tęsėsi gana ilgą laiką. Ir 
anais metų ipetais atsirasdavo 
narsių kovotojų su šia begė
diška vergija. Tos kovos įtako
je brendo mūsų tautos dvasia, 
ypač jaunimo gtėtose. Štai ma
no vaikystės metais išmoktas 
rašinėlis, primenantis motu
lės ir jos dukrelės sielų per
gyvenimus:
Aš žinau, man sakė ne sykį 

mamaitė,
jog čia mūsų žemė, jog aš 

lietuvaitė.
Iš širdies aš myliu lietuvių 

šalelę,
jų kalba išmokau garbint 

Visagalį.

— Iš kur esate kilęs ir kaip 
pasirinkote istoriko specia
lybę?

— Gimiau ir užaugau Tel
šiuose. Į Vilnių pirmą kartą at
vykau būdamas 17 metų, bai
giau universiteto ir specialy
bės studijas. Dabar Lietuvoje 
horoskopai labai populiarūs. 
Mano ženklas yra skorpionas. 
Sako, kad skorpionas žino, ko 
nori. Dar vidurinėje mokyklo
je nutariau būti istoriku ir dėl 
to niekad neabejojau. Juokau
damas sakau, kad esu istorikas 
iš prigimties, bet nevengiu ir 
kitų darbų. Studijuojant reikė
jo uždarbiauti. Nesulaukda
mas eilės gauti butą, stačiau
si namelį “soduose”, 20 km už 
Vilniaus. Atlikdamas 80% staty
bos, dešimt vasarų atlikau 
dailidės, elektrotechniko ir ki
tus statybininko darbus. Iš uni
versiteto profesoriaus algos 
nelabai ką galėjai pasisamdy
ti. Kėliausi į Kauną istoriko 
darbui, istorijos katedros ve
dėju, bet, netikėtai pasiūlius, 
sutikau paimti gana dideles 
administracines humanitarinio 
fakulteto dekano pareigas. Gal 
įtakos turėjo mano studijos 
JAV-se, kur mačiau, kad žmo
nės lengvai keičia darbą, gy
venimo vietą.

— Buvote pirmas lietuvis, ga
vęs Fulbright stipendiją 
JAV-se?

— Nebuvau pirmas lietuvis. 
Gavau 1989 m. kaip pirmas pro
gramoje Lietuvai. Pasirodo, 
buvo ir anksčiau gavusių pagal 
programas Sovietų Sąjungai.

— Parašėte eilę knygų. Vie
na, rodos, išleista visai nese
niai ?

— Taip, tai straipsnių rinki
nys “Lietuva XIX amžiaus pro
filyje”. Manau, kad geriausia, 
bent man mieliausia, mano 
knyga yra “Prieš aušrą” iš Dau
kanto aplinkos laikotarpio.

Mane užaugino Lietuvos 
laukeliai

ir dainų išmokė jos raibi 
paukšteliai.

Ogi dabar štai ką sako savo 
dukrelei tėvelis Rinkūnas jai 
skirtame testamente, išspaus
dintame šios knygos 35 pusla
pyje: “Nenumatau aš tau, vai
keli, palikti turtų, kurių nei 
aš, nei mano tėveliai niekad 
nebuvome susikrovę... ne tur
tai, bet Visagalio ranka glo
bojo mane ir vedė į laimę... 
Pasitikėk Visagalio mums skir
tais keliais... Pamiršusi viską, 
paskęsk maldoje... Šių dienų 
gyvenimas nėra laimės sodai. 
Iš visų pusių jauną žmogų čia 
tyko pavojai... Džiaukis jau
nyste... bet džiaukis švariai 
ir šventai... neturėk dviejų 
veidų: vieno Bažnyčiai, kito 
kasdieniniam gyvenimui... Iš
sinešk iš bažnyčios dievišką 
spindėjimą... Pagaliau tavo lai
mė šioje žemėje nebus pilna, 
jei neatiduosi savo duoklės 
tėvynei Lietuvai... Tavo gys
lomis teka lietuvių tėvų krau
jas... Jei norėtum savo tautos 
atsisakyti, užmirštum savąją 
kalbą, pakeistum savo pavar
dę, visvien liksi mėlynakė, 
šviesiaplaukė lietuvaitė... Būk 
kantri ir pasitikėk Visagalio 
ranka. Lietuvių tautoje praei
tyje buvo ir dabar yra daug 
moterų karžygių, kurios mirė 
už Lietuvą... Šiuos patarimus 
palieku Tau, vaikeli, vietoje 
turtų...”

Šios trumputės ištraukos iš 
tėvelio testamento savo dukre
lei Giedrai ir minėtos mamai
tės pamokymai savo dukrelei 
bevardei, kuri pamilo Lietu
vos šalelę ir jos kalba išmoko 
garbint Visagalį, yra rinkūniš- 
kos užuominos, kurios atsi
spindi jo knygoje “Negęstanti 
ugnis”.

Na, o apie testamento savi
ninkę Giedrą reikia pasakyti, 
kad ji ištikimai vykdo savo tė
vo ir motinos valią, vadovau
dama lietuviškai Maironio var
do mokyklai Toronte ir su gau
siu mokytojų būriu sėkmingai 
veda mūsų jaunučių sielas Tė
vynės meilės keliais.

Mūsų visų pareiga šią mokyk
lą visokeriopai remti ir jos 
mokytojus bei mokinius gerbti. 
Ypač mokinių tėvai su savo 
vaikais namuose turėtų tik lie
tuviškai kalbėti. Tėvų namai 
turėtų tapti pagalbine mo
kykla.

Šiai Rinkūno knygai linkėti
na, kad ji atsirastų kiekvieno
je lietuviškoje šeimoje, nes 
joje paskelbtas dukrai testa
mentas tarytum įpareigoja mus 
visus eiti teisingais keliais.

Visą šią surinktą medžia
gą spaudai paruošė Ramūnė 
Sakalaitė-Jonaitienė, J. Rin- 
kūnienė ir Audra Paulionytė. 
Šitaip atsirado ši knyga. Ruo
šėjų darbas atliktas sumaniai 
ir skoningai. Spaudos darbus 
apmokėjo Antano Rinkūno 
švietimo fondas. Gana švariai 
išspausdino Danaičio spaustu
vė Toronte 1995 m.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Algirdas Titus Antanaitis, či- 

kagietis išeivijos lietuvių litera
tūros tyrinėtojas, šiais mokslo 
metais Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete dėsto kursus “Išei
vijos literatūra ir kultūra”, “Iš
eivijos proza”, “Lietuvių litera
tūra anglų kalba”. Prieš išvykda
mas 1994 m. kalėdinių atostogų 
Čikagon ir Lemontan, surengė sa
vo vakarą kauniečiams Maironio 
lietuvių literatūros muziejuje. 
I šį susitikimą atėjusiem kaunie
čiam jis kalbėjo apie išeivijos 
lietuvių literatūrą, ją susiedamas 
su savo gyvenimu prieškario 
mokslo metais Panevėžyje, DP 
stovyklose pokarinėje Vokieti
joje, išeiviška veikla JAV, vado
vavimu satyrinei “Antro kaimo” 
teatro grupei, bendradarbiavimu 
“Metmenyse”, “Akiračiuose” bei 
kituose leidiniuose.

Dail. Nijolė Sivickas, ateivė 
iš Lietuvos, 1994 m. rudenį savo 
darbų parodą “Vystymasis su 
prieštaravimais” surengė Kolum
bijoje, Medeljino (Medellin) pre
kybos rūmuose. Šykščių žinių 
“Lietuvos aido” skaitytojams 
apie šią mums negirdėtą daili
ninkę pateikia Danutė Šivickai- 
tė. Pasak jos, ta Nijolė Sivickas 
yra Sivickaitė-Mockienė, gimusi 
1927 m. Kėdainiuose, Kolumbijo
je gyvenanti nuo 1950 m. Iš trum
po pranešimo susidaro įspūdis, 
kad ši dailininkė yra skulptorė, 
labiausiai susidomėjusi abstrak- 
čiąja skulptūra. Savo dideliems 
darbams ji pasirenka kalnų molį 
ir metalą, ypač jo oksiduotas 
plokštes. Kūryboje nesinaudoja 
modeliu bei tiksliais brėžiniais, 
pasitenkindama tik nusibrėžta 
bendra kompozicija. Dail. Nijolė 
Sivickas šion parodon buvo įjun
gusi ir tapybos bei figūrinės 
skulptūros kūrinių, priklausan
čių 1972-76 m. laikotarpiui. Šios 
dailininkės nėra ligšiolinėse iš
eivijos ir Lietuvos enciklopedi
jose.

Dr. Algirdo Ivinskio atmini
mui skirtą premiją įsteigė Aus
tralijos Newcastle universite
to psichologijos departamentas. 
1994 m. tą premiją laimėjo tyri
mų srityje pasižymėję studentai 
Danielle Campbell ir Paul Griffs. 
Įteikdamas dr. A. Ivinskio memo
rialinę premiją, psichologijos 
departamento vadovas prof. dr. 
John Keats priminė talentingo 
lietuvio laimėjimus psichologi
joje, nutrauktus ankstyvos mir
ties. Dr. A. Ivinskis, gimęs 1931 
m. Kaune, 1944 m. su tėvais pa
sitraukė Vokietijon, o iš jos 1951 
m. imigravo Australijon. Ten jis 
1961 m. bakalauro laipsniu baigė 
psichologijos studijas Queens- 
lando universitete ir dirbo psi
chologu valstybinėse įstaigose. 
Nuo 1965 m. dėstė psichologiją 
ir vadovavo tyrimams, apgynęs 
doktorato disertaciją. Deja, anks
tyva mirtis velionį nuskynė 1983 
m. balandžio 23 d., palikusį žmo
ną Jūratę, dukras Vidą ir Mari
ną. Dr. Algirdas Ivinskis yra vie
nintelis lietuvis mokslininkas 
Australijoje, susilaukęs pomir
tinio pagerbimo akademine savo 
vardo premija studentams.

Lietuvos televizija Vasario 
šešioliktąją rodė dokumentinį 
filmą “Diplomatijos patriarchas”, 
skirtą Lietuvos atstovui Paryžiu
je ir Vašingtone bei ilgamečiam 
jos diplomatų šefui dr. Stasiui 
Antanui Bačkiui, dabar gyvenan
čiam Vilniuje. Pirmą kartą paro
dytą filmą sukūrė rež. V. Puplaus- 
kis ir operatorius R. Juodvalkis. 
Diplomatijos patriarchu pavadin
tas dr. S. A. Bačkis filme dalijosi 
atsiminimais, juos pradėdamas 
1939 m. Lietuvai įteiktu Sovietų 
Sąjungos ultimatumu. Televizijos 
žiūrovus jis taipgi supažindino 
su Lietuvos diplomatų užsienyje 
pradėta jos išlaisvinimo kova, 
trukusia net penkis ilgus dešimt
mečius. Tai buvo istorinis tų įvy
kių įamžinimas šalia jų arti sto
vėjusio Lietuvos diplomatijos 
patriarcho dr. S. A. Bačkio. Do
kumentiniame filme kalbėjo ir 
antrą kartą atgimusios Lietuvos 
pirmasis užsienio reikalų minis- 
teris A. Saudargas apie 1991 m. 
rugsėjo 6 d. iš dr. S. A. Bačkio 
gautą atsistatydinimo laišką. Ja
me buvo pabrėžta, kad jau atėjo 
laikas diplomatinius klausimus 
spręsti atgimusios Lietuvos už
sienio reikalų ministerijai. Do
kumentinį filmą papildo ištrau
kos iš vokiečių ir sovietų savaiti
nių įvykių apžvalgų. Trumpam į jį 
įjungti ir kiti dr. S. A. Bačkio šei
mos nariai — žmona Ona Bačkie- 
nė, dviejų sūnų nuotraukos. Iš jų 
žvelgia Vilniaus arkiv. Audrys 
Bačkis ir Ričardas Bačkis, dabar
tinis Lietuvos ambasadorius Pary
žiuje.

“Lietuvos aido” galerija vil
niečius pakvietė dviejų dailinin
kių parodon: Ksenijos Jaroševai- 
tės skulptūrų ir Birutės Stulgai
tės papuošalų. Juozo Naujalio 
vidurinę meno mokyklą Kaune 
baigusi, Vilniaus dailės insti
tute studijavusi dail. K. Jaroše- 
vaitė parodoje buvo išstačiusi 
šešias bronzines skulptūras re
liginėmis temomis. Dail. B. Stul
gaitė šiai parodai buvo pasirin
kusi apie 20 sidabro, gintaro ir 
nestandartinių medžiagų papuo
šalų. Metalo apdirbimą ji studi
javo Estijos dailės institute.

Lietuvos operos ir baleto teat- 
ran jau devintuoju nauju pasta
tymu grįžo populiarioji Johanno 
Strausso operetė “Čigonų baro
nas”. Trys premjeriniai naujojo 
pastatymo spektakliai Vilniuje 
įvyko kovo 18-23 d.d. Juos pa
ruošė dirigentas Vytautas Vir- 
žonis, iš dramos teatro pakvies
tas rež. Linas Marijus Zaikaus
kas, choro vadovas Česlovas Ra
džiūnas, choreografas Alfredas 
Kondratavičius, scenovaizdžių 
dail. Galius Kličius ir drabužių 
projektus sukūrusi dail. Daiva 
Petrutytė. Šį kartą vaidmenis 
sukūrė 27 jaunesnieji operos ir 
baleto solistai, skirtinga sudė
timi galintys atlikti tris spek
taklius. Į naująjį “Čigonų baro
no” pastatymą nebuvo įjungti žy
mieji Lietuvos operos ir baleto 
teatro solistai, gaunantys aukš
tesnius atlyginimus.

Henriko Kunavičiaus, Lietu
vos baleto veterano, amžiaus 
septyniasdešimtmetį “Dienos” 
skaitytojams savo rašiniu “Šio 
pašaukimo niekas nenustelbs” 
kovo 21, jo gimimo dieną, pri
minė Rusnė Marčėnaitė. “Lie
tuvos aido” skaitytojus kovo 22 
d. su H. Kunavičiaus gyvenimu 
ir kūryba supažindino Rūtos Kru- 
giškytės pranešimas “Jaunystės 
šuoliai ir brandžios minties pirue
tai”. Įdomesnis yra R. Marčėnai
tės rašinys, leidžiantis pasisaky
ti pačiam sukaktuvininkui: “Ži
not, man pavyko: aš, tik pradėjęs 
dirbti, pamačiau ir supratau, kas 
yra teatras. Atėjau į teatrą, ku
riame dirbo tokios asmenybės, 
kaip K. Petrauskas, A. Damb
rauskaitė, A. Kučingis. Į tokį pa- 
puolus, šiurpas krečia. Ir pats ta
da negali būti prastesnis. Čia kaip 
prie stalo svečiuose atsisėdus: ne
mokėsi stalo įrankiais naudotis, 
tai ir liksi alkanas. O mes, jauni 
šokėjai, turėjome iš ko mokytis ir 
mokėmės dirbdami. Mat karo me
tu iš Lietuvos pasitraukus daugu
mai baleto artistų, baletmeiste
ris Bronius Kelbauskas į Operos 
ir baleto teatrą iš Valstybės 
teatro baleto studijos perkėlė vi
sus jos narius. 1944 m. pradėjęs 
teatre dirbti, po metų, būdamas 
vos dvidešimties, jau šokau visą 
klasikinį repertuarą. Ir dabar esu 
dėkingas B. Kelbauskui, kad jis 
tąkart ne iš Rusijos ar iš kitur 
kviečiamais artistais teatrą pil
dė, o išbandė mus”.

Jaunystės šuolių metais H. 
Kunavičius paruošė didelį pagrin
dinių vaidmenų repertuarą. Su 
jais yra susieta daug klasikinių 
baletų: P. Čaikovskio “Gulbių 
ežeras”, “Miegančioji gražuolė”, 
“Spragtukas”, A. Adamo “Ži- 
zel”, E. Griego “Peer Gynt”, A. 
Chačaturiano “Spartakas”, J. 
Gruodžio “Jūratė ir Kastytis”, 
J. Juzeliūno “Ant marių kranto”, 
J. Pakalnio “Sužadėtinė”, J. Ind
ros “Audronė”, L. Minkaus “Don 
Kichotas”, L. Delibo (Delibes) 
“Silvija”. Sukaktuvininko H. Ku
navičiaus vaidmenims yra būdin
gas tada jo turėtas lengvas ir 
grakštus šuolis, raiški vaidyba. 
Su baleto scena ir teatru jis atsi
sveikino 1968 m., netapęs balet- 
meistriu, tik paruošęs šokius V. 
Klovos operai “Vaiva” (1958) ir 
choreografines miniatiūras “Lėki
te, paukščiai” (1967) Kauno mu
zikiniam teatrui. Nuo 1968 m. jis 
yra Lietuvos televizijos muziki
nių pramoginių laidų režisierius, 
žiūrovams paruošęs Vygando 
Telksnio operetę “Girnų muzie
jus”, sukūręs televizijos filmą 
“Elegija artistui”, skirtą Lietu
vos baleto primarijumi laikomam 
šokėjui Vytautui Aukščiūnui, 
1934-35 m. su Lietuvos baleto 
grupe gastroliavusiam Monte 
Karle ir Londone. Rež. H. Ku
navičiaus pastangų dėka dabar 
yra nufilmuoti G. Verdžio “Ote
lo”, A. Adamo baleto “Žizel”, 
J. Strausso “Šikšnosparnio” ope
retės spektakliai. Televizijos ar
chyvuose yra filmas “Lėkite, bal
ti balandžiai” apie Klaipėdos vai
kų choreografinę grupę “Žioge
lis”, solistų boso Vacio Dauno
ro ir baritono Eduardo Kaniavos 
nufilmuotų koncertų. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
a - - _ ■« a o999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.75% 
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................4.00%

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

6.50% 
6.75% 
6.75% 
6.75% 
6.75% 
7.00% 
7.25% 
7.00%

palūk.... 7.25% 
palūk.... 7.25% 
palūk.... 7.25% 
palūk.... 7.50% 
palūk.... 7.75%

4.25%

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.

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 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas j

D\/i ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ~ ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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) . Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

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

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

ALI THE
CHOICE
IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824 

Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas 

Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ 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

DKALJDA
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 

•i " 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Trys lietuviai krepšininkai, žaidžiantys Toronto St. Michael kolegijos 
komandose. Iš kairės: ARAS IGNATAVIČIUS, LINAS UNDERYS ir STASYS 
KULIAVAS. Visi trys taipgi yra pagrindiniai žaidėjai Toronto “Aušros” 
klubo komandose Nuotr. St. Ignatavičius

Penktosios pasaulio lietuvių spor
to žaidynės vyks Lietuvoje šių va
sarų nuo liepos 30 iki rugpjūčio 5 d. 
Laikas apie dalyvavimų pranešti 
pavieniams sportininkams bei ko
mandiniams žaidėjams kreipiantis 
į Kanados išvykos vadovų Mindaugų 
Leknickų, tel. (905)844-7000, arba 
Andrių Šileikų, ŠALFASS-gos pirm, 
tel. (416)767-6520, faksas (416)760- 
9843. Jie teikia pilnų informacijų.

Sig. K.

/MvM' LIETUVIŲ-L-L1 I. KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

Įvairios žinios
Melburne 1995 spalio 5-20 d.d. 

įvyks V-sios Australijos sporto ve
teranų žaidynės. Programoje nu
matyta net 53 sporto šakų varžybos. 
Tikimasi sulaukti labai gausaus 
dalyvių skaičiaus iš viso pasaulio. 
Kviečiami yra ir Lietuvos sporto 
veteranai: krepšininkai (vyrų ir 
moterų komandos), lengvaatlečiai, 
futbolininkai (vyrų ir moterų ko
mandos), ledo ritulininkai, tenisi
ninkai ir stalo tenisininkai bei pra
moginių šokių šokėjai. Lietuvos 
veteranai sportininkai taip pat yra 
kviečiami į pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatų, kuris vyks 
Buffalo mieste, JAV-se, 1995 lie
pos 13-24 d.d.

* * ♦

Meksikos prezidentas informa
vo Tarptautinę lengvosios atleti
kos federacijų (IAAF), kad jo šalis 
dėl susidariusių sunkių ekonomi
nių ir politinių aplinkybių atsisa
ko rengti 1997 metų pasaulio leng
vosios atletikos čempionatų (Mek
sika 1993 m. buvo išrinkta organi
zuoti šias pirmenybes). Pagrindi
nėmis kandidatėmis šioms varžy
boms rengti liko Graikija ir Ispa
nija. (IAAF netrukus nuspręs, kuri 
taps varžybų šeimininke). Graiki
joje vyks 1997 m. pasaulio lengvo
sios atletikos uždarų patalpų pir
menybės.

-

Tarptautinė irklavimo federaci
ja pranešė Lietuvos tautiniam olim
piniam komitetui, kad E. Levickas 
yra įtrauktas į 1996 Atlantos olim
pinių žaidynių irklavimo varžybų 
teisėjų grupę. E. Levickas yra Lie
tuvos irklavimo federacijos pirmi
ninkas, buvęs Tokijo (1964 m.) va
saros olimpinių žaidynių dalyvis, 
1963 m. Europos irklavimo čempio
nato prizininkas, tarptautinis irk
lavimo sporte teisėjas. Tai pirmas 
Lietuvos atstovas, oficialiai pa
kviestas į XXVI vasaros olimpines 
žaidynes.

♦ ♦ ♦
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 

1995 turnyre iki šiol pagal perga
les komandos išsilygiavo šia eile: 
1 vieta Kauno “Žalgiris” - 32 perga
lės ir 3 pralaimėjimai; 2 v. Kauno 
“Atletas” - 25-10; 3 v. Kauno “Lave
ra” - 23-13; 4 v. Šiaulių “Šiauliai” 
- 20-16; 5 v. Šilutės “Šilutė” - 20-15; 
6 v. Vilniaus “Statyba” - 18-17; 7 v. 
Plungės “Olimpas” - 17-19; 8 v. Vil
niaus “Sakalai” - 16-20; 9 v. Klai
pėdos “Neptūnas” - 10-25; 10 v. Pa
nevėžio “Lietkabelis” - 9-26 ir 11 
vietoje Kauno “Neca” - 5-31.

Geriausi trys žaidėjai lygoje yra: 
G. Einikis (“Žalgiris”) - 931 taškas, 
P. Jonestas (“Olimpas”) - 885 ir R. 
Thomasas (“Šilutė”) - 733 tšk. Bau
dų metime geriausi: G. Bačianskas 
(“Lietkabelis”) - 89.34%, A. Palšis 
(“Neca”) — 86.59% ir A. Giedraitis 
(“Sakalai”) - 85.87%. Dviejų taškų 
metimuose: M. Žukauskas (“Šiau
liai") - 65.35%, G. Einikis (“Žalgi
ris”) - 64.75% ir Ž. Ilgauskas (“Atle
tas”) - 60.94%.

Tritaškiai: R. Vaišvila (“Atle
tas”) - 50.57%, A. Šeiningas (“Sta
tyba”) - 47.02% ir G. Pečiulionis 
(“Neca”)-42.73%.

30 >- rugpjūčio 5, vyksta Kanados 
jungtinė “Aušros” ir Hamiltono 
“Kovo” vyrų krepšinio komanda. 
Šių rinktinę sudaro: “Aušra” - Ste
pas Arlauskas, Chuk Aleksinas, 
Linas Balaišis, Aleksas Brainis, 
Andrius Rupf ir Andrius Krašaus- 
kas-Tyler. “Kovas” - Gedas Dzie- 
monas, Ričardas Lianga, Rober
tas Otto, Jason Tatti, Ričardas We- 
selowski ir Antanas Valaitis. Va
dovų grupę sudaro: Rimas Miečius
- treneris, Arūnas Morkūnas - “Auš
ros” iždininkas, Audrius Vaidila
- “Aušros” narys, Arvydas Šešto
kas - “Kovo” pirm., Raimundas Ky
bartas - “Kovo” trėheris ir Rober
tas Tatti - “Kovo” teisėjas.

Ispanai turi būti dėkingi lietu
viams. Apie tai “Lietuvos aido” 
1995.3.22 laidoje rašė Danutė Šapo- 
kaitė. “Krepšinio apžvalgininkai 
pažymi, jog ispanai pirmiausia turi 
būti dėkingi Arvydui Saboniui ir 
Joe Arlauckui, kad balandžio 11-13 
Saragosoje “keturių finalo” varžy
bose dalyvaus ir Ispanijos koman
da. Be jų “Realas” Saragosos ne
būtų pasiekęs. Barcelonos FC ir Ba- 
dalonos “Joventut” sustojo pusiau
kelėje. Kroatijos laikraščiai rašė, 
kad “Realo” rungtynės su “Cibona” 
Europos lygos ketvirtfinalyje buvo 
Arvydo Sabonio simultanas.

| ' ***
Povilas Vanagas ir Margareta 

Drobiazko 1994 m. šokių ant ledo 
pasaulio pirmenybėse užėmė de
vintų vietų; šiais metais - dvyliktų. 
Pagal P. Vanagų, su kuriuo kalbė
josi “Lietuvos aido” žurnalistė Ro
ma Griniūtė, šioje sporto šakoje 
kilimas aukštyn yra gana vingiuo
tas. P. Vanagas aiškino: “Antai, Uk
rainos čempionai Romanova ir Je- 
rošenka pernai pasaulio čempio
nate buvo ketvirti, o šiemet aštun
ti. Vokiečiai Goolsbee ir Scham- 
bergeris, įžymiojo Martino Skot- 
nickio mokiniai, pęrnai užėmė aš
tuntų vietų, dabar - vienuoliktų”.

Į V-sias Pasaulio lietuvių spor
to žaidynes Lietuvoje, 1995 liepos

ANDRIUS RUPF, Toronto univer
siteto krepšininkas. Jo komanda 
yra laimėjusi “Wilson Cup” Ontario 
čempionate. Andrius išrinktas 
geriausiu jauniu žaidėju ir pakvies
tas į Toronto “Aušros” ir Hamiltono 
“Kovo” jungtinę krepšinio komandų, 
kuri ruošiasi vykti liepos mėn. į 
V-tųsias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje

Nuotr. St. Ignatavičiaus

Ateitininkų žinios
Moksleivių tėvų pasitarimas įvy

ko balandžio mėn. Aptarta toli
mesnė metų veikla ir jos užbaigi
mas gamtoje, Wasagoje. Pasitari
me dalyvavę tėvai pasisakė tei
giamai dėl veiklos, tačiau suti
ko, kad žiemos bei vasaros laiko
tarpiais sunku plėsti veiklų dėl 
kitų užsiėmimų, kuriuose moks
leiviai dalyvauja.

Toronto moksleiviai buvo pa
kviesti ir dalyvavo pranciškono 
Juliaus Sasnausko šventinimo 
į diakonus iškilmėje bal. 13 d. 
Prieš tai įvyko moksleivių kuo
pos susirinkimas, kuriame dis
kutuotas pašaukimų klausimas. 
Kuopos globėjas kun. Edis Put
rimas ir pranciškonas Julius Sas
nauskas papasakojo, kaip jie iš
gyveno savo pašaukimų stoti į 
Dievo tarnų būrį. Buvo paaiškin
tos tų iškilmių apeigos ir pasida
linta pareigomis. Kiekvienas savo 
pareigas atliko su rimtumu ir pri
deramu iškilmingumu.

Toronto moksleivių ateitinin
kų kuopa rengia savaitgalį gam
toje pranciškonų stovyklavietėje 
“Kretinga”, New Wasaga Beach, 
Ont. Kviečiamas 8 skyriaus ir 
gimnazijos amžiaus jaunims iš 
Toronto ir kitų vietovių. Pradžia 
šeštadienį, birželio 17 d., 10 v.r. 
su registracija. Pabaiga sekma
dienį, birželio 18 d. po Mišių ir 
bendrų pietų. Programoje pokal
biai: “Aš ir kiti aplinkui mane”, 
“Aš lietuvis Kanadoje”, “Kas yra 
tikroji meilė”; sportas ir žaidi
mai; puikus mamų paruoštas mais
tas. Kaina $20 asmeniui. Atsivež
ti savo patalynę/miegmaišį ir pa
galvę; šiltus drabužius; mėgsta
miausius sporto įrankius. Apie 
dalyvavimų pranešti iki birželio 
10 d. skambinant globėjams kun. 
E. Putrimui (416)533-0621 arba 
Gabijai Petrauskienei (416)232 
-0930. Toronto moksleivių kuo
pos valdybų sudaro: pirm. L. Pra- 
naitytė, vice-pirm. St. Kuliavas, 
sekr. L. Puterytė, ižd. T. Pranai
tis, išvykų/renginių vadovai V. Rus- 
lys ir A. Radtke. Kuopos laikraš
tėlio redakcija: E. Bušinskaitė,
L. Tamulaitytė, V. Petrauskaitė,1 
S. Pranaitytė, M. ir G. Vigeliai.

G.P.
Skautų veikla

• Balandžio 23 d. Prisikėlimo 
šventovėje ir salėje atšvęsta Šv. 
Jurgio diena. Mišias atnašavo trys 
kunigai, pamokslų pasakė svečias 
kun. R. Ramašauskas. Giesmėms 
vadovavo muz. D. Viskontienė, 
skaitinius atliko I. Viskontaitė.

Po pamaldų didžiojoj salėj vy
ko iškilminga sueiga. Įnešus vė
liavas, “Rambyno” tunt. s. M. Ru
sinas visus pasveikino šv. Jurgio 
šventės proga ir kvietė ruoštis 
vasaros stovyklai “Romuvoje”, ku
ri įvyks pirmąsias dvi rugpjūčio 
savaites. DLK Vytauto D. dr-vės 
vilkiukai A. Bražukas, P. Kriščiū
nas ir E. Paulionis atliko įžodį. 
Taip pat ir skautės kand. A. Ba- 
tūraitė, L. Bražukaitė, V. Naru
šytė, A. Radžiūnaitė, A. Smailytė,
M. Thorn, K. Yčaitė, L. Jaglowicz, 
bei jaunesnės skautės: A. Juknevi
čiūtė, J. Krikščiūnaitė, N. Šiau- 
čiulytė ir R. Simonavičiūtė. Abie
jų tuntų įsakymais šventės proga 
buvo pakelta bei specialybių ženk
liukais apdovanota visa eilė pasi
žymėjusių sesių ir brolių. Juffs 
sveikino vadovai-vės ir sueigoje 
dalyvavę tėvai bei svečiai. Suei
gai vadovavo “Šatrijos” t. adju
tante ps. D. Grybaitė. Iškilmės 
baigtos Lietuvos himnu ir vaka
rine malda “Ateina naktis”. M.

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).

MOKA:
6.50% už 90-179 dienų term, indėlius 
6.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
6.75% už 1 m. term, indėlius 
6.75% už 2 m. term, indėlius 
6.75% už 3 m. term, indėlius 
7.00% už 4 m. term, indėlius 
7.25% už 5 m. term, indėlius 
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
7.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
4.50% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 10.000
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

už asmenines
paskolas nuo........... 8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 8.75%
3 metų ................. 9.00%
4 metų ................. 9.00%
5 metų ................. 9.25%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

Kredito kortelė

Nemokama narių gyvybės dratida (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydi 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

^MHC CONSTRUCTION
I Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 

< / parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių

• staliaus darbai .vidaus sienų įdėjimas .dažymas
• elektros įvedimai •vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai •įvairūs cemento darbai • kiemų

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

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.

(2 blokai į vakarus

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

/ TEODORAS STANULIS
RE/MAX H/esf Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
nuo Lietuvių namų) nešioj. te| 416 802-1 029, FAX 416 769-1524. 
QUEENSWAY-PARKLAWN. Skubiai parduodamas vieno miegamojo butas. Prašo $49,900. 
Prašo $59,900.
EGLINTON-CALEDONIA rajone parduodamas atskiras 3 vienetų-butų namas. 
Idealus viengungiui išnuomojant 2 butus už $1500 mėnesiui. Prašo $229,900.

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 
VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ [VERTINIMAS

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 
Marijų (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 LIETUVIŲ NAMŲ KELTO ATIDARYMAS balandžio 2 d. (Iš kairės) LN valdybos pirmininkas 
V. Dauginis, E. Pamataitis, K. Petryla, Ontario pilietybės ir kultūros ministerė Elaine Ziemba ir J. R. 
Juodis Nuotr. O. Burdžiaus
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Remtinas užmojis. Lietuvos 
gimnazijoms remti komitetas, 
vadovaujamas adv. Ž. Brinkie- 
nės, įsisteigęs Los Angeles 
mieste, balandžio 4 d. buvo su
sirinkęs posėdžio, kurio metu 
paskaityti premijas gavusių mo
kinių laiškai. Daugelis, dėko
dami už paramą, pareiškė norą 
sužinoti daugiau apie Amerikos 
lietuvius ir su jais palaikyti 
ryšius. Nuoširdžių laiškų gau
ta iš mokytojų bei mokinių tė
vų. Įspūdžius iš premijų įtei
kimo švenčių papasakojo Juozas 
Kojelis ir dr. Zigmas Brinkis; 
perduotos mintys ir posėdyje 
nedalyvavusios Birutės Viskan
tienės.

Pradinis šio komiteto tikslas 
buvo remti ir premijuoti geriau
sius anglų kalbos mokinius. Po
sėdyje buvo diskutuotas premi
jų praplėtimas vertinant ir ki
tas mokslo sritis, bet tuo tarpu 
dar pasilikta prie anglų kalbos.

Komitetas kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, prašydamas šį kilnų 
tikslą paremti. Rėmėjai, paau
koję $100, pasirenka gimnaziją, 
gal ir tą, kurioje kada ir patys 
mokėsi. Mažesnės sumos sujun
giamos ir skirstomos komiteto 
nuožiūra. Iš paaukotų sumų nė 
vienas .centas neskiriamas ad- 
..ministracijai. Aukas prašoma

siųsti adresu: adv. Žibutė Brin- 
kienė, 1500 West Covina Park
way, Suite 103, West Covina, CA 
91790, USA.

Juozas Kaladė, ukmergiškis, 
1994 m. pavasarį nusipirkęs 
kanadiškų sėklų, išaugino 81.5 
kg. sveriantį milžinišką mo
liūgą, kurio nuotrauka buvo 
išspausdinta laikraštyje “Res
publika” 1995 m. sausio 21 d. 
laidoje. (Deja, dėl neryškios 
laikraštinės reprodukcijos 
nuotraukos perspausdinti ne
galime. Red.).

“Laisvosios Europos radijas” 
praneša, kad Amerikos bal- 
tiečių komitetas kovo 23-24 
d.d. surengė konferenciją, ku
rioje dalyvavo apie 150 asme
nų spręsti klausimą, ar tebe- 
reikalinga baltų kilmės ame
rikiečių politinė veikla. Kon
ferencijoje kalbėjo Valstybės 
departamento pareigūnas R. 
Nicholas Burns, pabrėžęs, kad 
JAV visiškai remia Baltijos 
valstybių nepriklausomybę, 
ragino jas ir toliau dalyvau
ti Bendradarbiavimo taikos la
bui (“Partnership for Peace”) 
darbuose ir, kad Baltijos vals
tybės nesančios nustumtos į 
Europos saugumo “pilkąją zo
ną” — visų Vidurio Europos

valstybių galimybės įstoti į 
NATO esančios vienodos. Jis 
aiškino, kad JAV prezidento 
Clintono lankymasis Maskvo
je karo pabaigos minėjimui 
siejasi su Amerikos intere
sais, suteiks “progą paskatinti 
demokratines ir ūkines refor
mas Rusijoje, griežtesnę che
minių bei biologinių ginklų 
kontrolę ir iškelti Čečėnijos 
problemą”. Dėl Karaliaučiaus 
jis pasakė, jog JAV pripaži
no šią sritį esant Rusijos fe
deracijos dalimi, tačiau ne
prieštarauja Karaliaučiaus 
teisinės padėties pakeitimui 
taikiu būdu ir abišalėmis su
tartimis.

Kitas kalbėtojas buvo Car
negie Tarptautinio taikos in
stituto darbuotojas, tarnavęs 
Valstybės departamente, Paul 
Goble, kuris teigė, kad baltų 
kilmės amerikiečiai turi tęsti 
savo veiklą, “nes Vakarams 
vis mažiau besidomint Balti
jos regionu, ten didėja Rusi
jos įtaka.” Jis patarė veikė
jams glaudžiau bendradar
biauti su kitomis etninėmis 
bendruomenėmis ir kurti Vi
durio Europos koaliciją, ku
ri padidintų jų politinį svorį.

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.

Siunčiama suma ......................
AMER. DOL. 

...... $ ......................

................  12.00
$ ...................00

...... Gavėjas:.............

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

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

$ ....
.....$15.00

..............00

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

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

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras

kviečia keliauti kartu!

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL. 
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame 

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

Naujas, patogus ir greitas skridimas į Vilnių per Paryžių arba Londoną 
su AIR CANADA ir LAL arba CANADIAN ir LAL

kaina $950 (kan.) -f- mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -|~ 
mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR, 
LUFTHANSOS, KLM, ČEKOSLOVAKŲ, LOT bei kitų planinių 
bendrovių lėktuvais

* Parduodame ir neplaninius (charterinius) skridimus, kaina į 
Vilnių gegužės mėnesį pradedant nuo $699 (kan.) 
Sutvarkome iškvietimus
Parūpiname vizas
Parduodame pramogines keliones įšiltus kraštus ir laivais

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

*

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

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

(Atkelta iš 5-to psl.)
rauja ispaniškai kalbantieji 
žmonės, su kuriais lietuviui 
susikalbėti nelabai lengva. 
Net ir Čikagos arkivyskupija 
neseniai išleistame savo laik
raštyje apie šią lietuvių įsteig
tą parapiją rašo tik ispaniš
kai, o apie kitas - angliškai. 
Parapijos mokykla jau kuris 
laikas nebeveikia. Užrašas 
prie įėjimo durų yra baltai 
uždažytas, tačiau dar galima 
išskaityti, kad čia buvo lietu
vių mokykla.

Dar yra ir šviesesnių apraiš- 
kėlių. Vien tik šiemet Šv. Anta
no par. mokyklos (jau nebevei
kiančios) salėje buvo sureng
tas Klaipėdos krašto atvadavi
mo minėjimas, Vasario 16-sios 
iškilmė, “Šilo” - tremtinių vie
neto koncertas, BALFo, LB su
sirinkimai. Sekmadieniais po 
lietuviškų pamaldų renkamasi 
į mažą parapijos pastato kam-

bariuką kavai ir pokalbiams. 
Čia vis pristatomi daugiausia 
iš Lietuvos atvykusieji svečiai.

Visai neseniai - kovo 23-26 
d.d. čia lankėsi žymus svečias 
iš Kauno, dabartinis Įgulos 
šventovės rektorius kun. Ri
čardas Mikutavičius. Jis vie
tos lietuviams vedė Gavėnios 
rekolekcijas, kuriose dalyva
vo ir jau Cicero mieste negy
venantieji tautiečiai. Rekolek
cijų užbaigai susirinko gauso
kas jų būrys, kurių gana daug 
atėjo į atsisveikinimą su popu
liariausio kauniečio titulą tu
rinčiu kun. Mikutavičiumi. Čia 
apie savo darbus tėvynėje pa
pasakojo kun. Mikutavičius, o 
susitikimui vadovavo dr. P. Ki
sielius. Tai buvo vienas švie
siųjų šio pavasario įvykių šiaip 
jau gana tamsioje Cicero lietu
vių padangėje. O norėtųsi, kad 
saulėtų dienų čia būtų žymiai 
daugiau...

Registruota masažo terapeute 

Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t
20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

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

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. I 416-530-1070

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$200 - G. Liautaud; $100 - S. Pake- 
tūras, M. Gaputytė; $57 - P. Rožai- 
tis; $50 - P. Kuras, V. Baleiša, dr. A. 
Pacevičius, E. Udraitis; $37 - M. Ju
zumas; $30 - T. Kaminskas; $20 - O. 
Čečkauskas, A. Gaurys, V. Bikinas, 
A. Mičiūdas, T. Simonaitienė, B. 
Rakauskas, R. Steponavičiūtė, V. 
Jankaitis; $17 - V. Kupcikevičius, 
A.M. Radžiūnai, E. Keburis, M. Ra
dzevičius, K. Barčauskas, S. Orvi- 
das; $15-F. Savicke; $12-P. Dundys; 
$10 - S. Virpša, E. Daniliūnas, R. 
Geidukytė, A. Damušis, K. Griauz
dė, J. Šimkus, V. Maželis, P. Baltuo- 
nis, A. Petkauskas, V. Adamonis; 
$7 - M. Urbas, B. Zabulionis, V. Ka- 
rauskas, A. Rimkus, A. Bajorinas, 
S. Dačkus, R. Labinąs, A. Mažulis, 
J. Kisell, O. Adomaitis, I. Girdzevi- 
čius, B. Vileita, P. Mikalauskas, J. 
Šimkus; $5 - kun. R. Krasauskas, 
kun. J. Jūraitis, V. Dubinski; $2 - J. 
Vasiliauskas, B. Karaškienė, A. Ži
lėnas, M. Gudelis, K. Gaputis; $1 
- K. Butkus.

rušaitis, P. Petrėnas, S. Gaidaus- 
kas, A. Aschenbrenner, M. Juzumas, 
A. Kudirka, S. Rukša, A. Saplys, M. 
Petronis. Už dvejus metus garbės 
prenumeratą atsiuntė P. Brikis.

Dvidešimt pirmasis Tautos 
fondo metinis susirinkimas įvy
ko 1995 m. balandžio 29 d. Kul
tūros židinyje Bruklyne, NY. 
Jame pasisakyta remti vakarie
tiškai suprastas demokratines 
jėgas, skatinti Lietuvos demok
ratinių grupių susijungimą, pla
čiu mastu skelbti Tautos fon
do programą, skiriamą demok
ratijos stiprinimui Lietuvoje. 
Taipgi pabrėžta parama švieti
mui, ypač srityse už Lietuvos 
ribų bei tremtinių ir politinių 
kalinių veiklai. Susirinkimas 
dėkoja TF vadovybei ir rėmė- . 
jams. Inf.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - N.N.; $80 - P. Basys; $62 - J. 
Janulaitis; $60 - dr. R. Stas, K Lau-

HomeLife/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161

(24 vai. pager)

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$57 - M. Kupris; $55 - V. Abramavi- 
čius, V. Levickas; $50 - S. Yokuby- 
nas, S. Janušas, J. Jaseliūnas, V. Kiš- 
kūnas, A. Kvietinskas, V. Plečkai
tis, A. Pintulis, I. Kazlauskas, A. 
Žiobakas, H. Vaitaitis, V. Štuikys, 
A. Kaspariūnienė, J. Kulikauskas, 
P. Martišius, V. Simanavičienė, E. 
Ginčauskas, R. Puteris, M. Račys, 
P. Račiukaitis, Č. Pšezdzieckis, A. 
Rutkus, N. Strazdas, A. Kuolas, J. 
Krištolaitis, A. Laučis, H. Ilginnis, 
V. Danyla, J. Černauskas, F. Barz
džius, V. Apanavičius, A. Braškys, 
A. Ankus, R. Bulovas, G. Balčiūnie
nė, A. Bartkus, E. Albright, V. Puo
džiūnas, R. Kazlauskas, I. Matus, 
J. Lapp, E. Heikis, S. Majauskas, 
kun. P. Kairiūnas, L. Kirkilis, V. 
Krasauskas, VI. Mockus, J. Girdaus- 
kas, M. Ignatavičius, P. Barbatavi- 
čius, J.V. Danys, R. Vaičaitis, S. Me- 
telka, A. Adamonis, J. Romikaitis, 
A. Danaitis, A.S. Danaitis, V.O. Na- 
rušiai, V. Jasinevičienė, J. Valai
tis, J. Morkūnas, A. Kalendra, J. Vin
gelis, J. Butkus, V. Akelaitis, V. Bag
donavičius, A. Čerškus, R. Pleinytė- 
Čygienė, J. Bubnys, J. Dragūnienė, 
J. Genys, J. Jasinevičius, K. Kudirka, 
L. Meilus, W. Lackus, L. Laffitte, 
E.J. Mozuraitis, Z. Mažonas, P. Pet
kus, A. Pinkevičius, D. Styra, B. Ra
kauskas, A. Staškevičius, P. Šimo- 
nėlis, E. Sondienė, Z. Stanaitis, P. 
Kučinskaitė, A. Arelis, M. Gudjur- 
gis, O. Kačinskas, V. Keturakis, O. 
Trečiokas, A. Mankus, M. Aukštuolis, 
J. Lėveris. Už dvejus metus rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė Z. Rutkienė.

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

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.

John St., Second Floor 

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.#1 KANADOJE

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

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

namų 416 532-5893

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

ii DRESHER
GINTARAS GINTARAS EXPRESS
EXPRESS

1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9
(Prie High Park požeminės stoties).

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

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

arba
1 kg

1 kg

..........  $1.20 plius $14 pristatymas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAWA - INSUItANCE 
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



10 psi. * Tėviškės žiburiai • 1995. V. 9 - Nr. 19 (2358)

10 TORCH TO H MONTREAL
Anapilio žinios

— Gegužinės pamaldos mūsų 
šventovėje vyksta sekmadieniais 
po 11 v.r. Mišių.

— Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovė pasipuošė nauja sakyk
la. Meniškai sakyklą pagamino 
ir padovanojo Jonas Lenkaitis. 
Šventovės zakristijoje J. Vaške
vičius ir J. Lenkaitis įdėjo nau
jas grindis.

— Palaidoti: gegužės 4 d. a.a. 
Anelė Gelažienė, 74 m. amžiaus; 
gegužės 6 d. ilgametis mūsų pa
rapijos choro narys a.a. Mečys 
Andriuškevičius, 69 m. amžiaus.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — Motinos dieną, gegužės 
14,11 v.r. Mišių metu.

— Motinos dienos pietūs Ana
pilyje įvyks gegužės 14, sekma
dienį.

— Motinos dienos proga, gegu
žės 14 d. parapijos salėje ginta- 
riečiai pardavinės rožes.

— Pavasarinė Kapinių lankymo 
diena bus gegužės 28, sekmadie
nį. Pamokslą pasakys diak. Linas 
Sasnauskas, OFM.

— Mišios gegužės 14, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Anelę Staške- 
vičienę, 11 v.r. — už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už Birštonu, Dam
brauskų mirusius ir a.a. Joną Gu
delį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, gegužės 7, po

pietėje dalyvavo 210 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė kun. Vytau
tas Kurtinaitis iš Siesikų, Ukmer
gės raj., ir Marija Borusienė iš 
Hamiltono. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN valdy
bos narys J. V. Šimkus.

— LN valdybos posėdis — gegu
žės 25, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Gegužės 14, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks 
tradiciniai Motinos dienos pie
tūs. Motinas sutiks su gėlėmis 
ir vynu bei pasveikins LN vyrų 
būrelio nariai.

— Nauja LN narė — Aurelija 
Balaišytė.

— Gegužės 16, antradienį, 7 v.v. 
LN seklyčioje šaukiamas LN vi
suomeninės veiklos komiteto po
sėdis. Kviečiame po tris atstovus 
iš šių vienetų: LN moterų ir vy
rų būrelių, kultūrinės komisijos, 
socialinių reikalų komiteto ir 
“Atžalyno”. Negalintieji daly
vauti prašomi pranešti T. Stanu- 
liuitel. 416 231-4937.

— 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.

— LN valdybos komitetai: švie
timo fondo, visuomeninės veik
los bei narių telkimo — pirm. T. 
Stanulis, nariai — G. Ginčauskai- 
tė, E. Steponas, J. Slivinskas, V. 
Drešeris ir R. Juodis; socialinių 
reikalų — pirm. E. Steponas; sta
tybos ir remonto — pirm. R. Juo
dis, nariai — K. Petryla, E. Pama
taitis, R. Paškauskas ir T. Stanu
lis; slaugos namų — pirm. J. V. 
Šimkus, nariai — J. Slivinskas, 
R. Juodis, V. Stanaitis; “Lokio” 
priežiūros — pirm. V. Drešeris, 
nariai — K. Petryla, E. Steponas 
ir T. Stanulis; Bingo — pirm. E. 
Pamataitis, nariai — R. Juodis 
ir K. Petryla.

— Olita Dautartaitė, Šiaulių 
dramos teatro aktorė, laureatė 
atliks poezijos ir dainų rečitalį 
Vytauto Didžiojo menėje gegužės 
14, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $100 — J. Staškevičius.

Šv. Jono kapinėms aukojo: 
$100 —M. J. Kari.

Anapilio keltuvo vajui auko
jo: $200 — D. J. Kaunaitės, O. 
Urnavičienė; $100 — P. A. Au- 
gaičiai.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams” $100 auką. Leidė
jai nuoširdžiai dėkoja.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje 
aukojo: $70 — V. L. Našlėnai; 
$50 — S. J. Poškai; $20 — T. Ko- 
belskienė, E. Lorencienė. Rė
mėjų būrelis už aukas dėkoja.

A. a. Irėnos ir Vytauto atmi
nimui, užjausdama dukrelę 
Rimutę Toronte ir jos gimines, 
seserį, dukrą su vyru, sūnų, 
Elena Kliučinskienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Vytautui Balsiui, vie
nam Kanados lietuvių fondo 
steigėjų mirus, artimųjų kvie
timu, buvo renkamos fondui 
aukos. Aukojo: $100 — V. D. 
Dargis; $50 — A. Pacevičius, 
G. D. Sakus; $25 — K. Budre- 
vičius, V. Paulionis; $20 — A. 
Aperavičienė, J. Pacevičienė, 
S. Sakus, V. Matulevičius, J. 
Gustainis, H. Stepaitis, G. Bal
čiūnienė, A. Senkuvienė, V. 
Ignaitis, S. Kėkštas, S. Griga
liūnas; $10 — L. Šileika. Auko
jusiems dėkoja KL fondas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 7 d., sekmadienį, pa

rapijoje įvyko Pirmosios Komu
nijos iškilmės. Penkiolika berniu
kų ir mergaičių, parengtų sės. 
Teresėlės ir Audros Karas, per 
10.15 vai. Mišias pirmąsyk pri
ėmė Švč. Sakramentą. Savo pa
moksle kun. Edis Putrimas lin
kėjo vaikams, kad jų ryšys su lie
tuviška parapija ir ateityje išlik
tų gyvas ir tvirtas. Per Mišias gie
dojo Prisikėlimo ir Lietuvos kan
kinių parapijų vaikų chorai bei 
dalis Maironio mokyklos choristų.

— Tęsiamas velykinis krikščio
niškojo atsinaujinimo semina
ras “Teateinie Tavo Karalystė”. 
Paskutinį kartą teologijos studen
tas Vidas Karvelis klausytojus 
supažindino su dvasios, sielos 
ir kūno samprata apaštalo Pau
liaus laiškuose. Seminarai vyks
ta trečiadieniais, po 7 vai. gegu
žinių pamaldų.

— Parapijoje platinami pakvie- 
timai-bilietai į diakono Juliaus 
Sasnausko kunigystės šventimų 
vakarienę birželio 4 d. Bilietų 
galima teirautis pas Vytautą Ta- 
secką tel. 905 824-4461. Naujojo 
kunigo iškilmingos pirmosios Mi
šios (primicijos) įvyks birželio 
11 d., 10.15 vai.

— Sekmadienį, gegužės 14 d., per 
10.15 vai. Mišias vyskupas Pau
lius Baltakis teiks Sutvirtinimo 
sakramentą. Išvakarėse vaikams 
ir jų tėvams bus surengtas trum
pas susikaupimas.

— Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras” drauge su Šiaulių dra
mos teatro atstovais šį mėnesį 
parapijos salėje parodys du spek
taklius: gegužės 21 d., 4 vai. p.p. 
“Pragiedrulius” (pagal J. Tumą- 
Vaižgantą), o gegužės 26 d., 7 v.v. - 
S. Čiurlionienės-Kymantaitės” 
“Pinigėlius”.

— Mišios, gegužės 14 d., sekma
dienį: 8.30 - specialia intencija; 
9.20 - už a.a. Magdaleną Seliokie- 
nę; 10.15 - už gyvas ir mirusias 
motinas (novena), a.a. Juozę Ra
kauskienę ir prašant Šv. Dvasios 
malonių; 11.30 - už parapiją ir 
visus parapijiečius.

A. a. VLADO MICEIKOS švie
siam atminimui pagerbti laido
tuvių metu draugai ir bičiuliai 
aukojo šiems labdaros tikslams:

Tremtinių grįžimo fondui Lie
tuvoje: $50 - K. Kaminskas, K. A. 
Ratavičiai, L E. Stradomskiai, 
J. Paršeliūnas, E. S.; $30 - P. Z. 
Pugaičiai, M. Tamulaitienė, A. B. 
Stonkai; $25 - J. B. Tamulioniai; 
$20 - B. Sapijonienė, W. P. Lapie- 
nis, P. L Lukoševičiai, B. Luko
šienė, P. Pekonskienė, D. Augaitis,
U. Bleizgienė, A. Jankaitienė, J. 
Pacevičienė, S. A. Staigvilai, E. J. 
Čuplinskai, A. Aleliūnas, S. R. 
Beržiniai; $10 - Z. Orvidienė, E. 
Senkuvienė, G. Balčiūnienė, A. Va- 
lienė, B. Lunas, A. Matulionienė, 
I. Kairienė.

Benamių vaikų kaimo “Vaiko tė
viškės namai" statybai Lietu
voje: $50 - V. Miceika (JAV) 
B. Zyglowicz (JAV), V. Vaitkus; 
$25 - E. Sondienė ir šeima; $20 -
V. Jasinevičienė, A. D. (pavardė 
neišskaitoma), Susan Glenn, R. M. 
Lannoo (Ratavičiūtė).

Kovai su vėžio liga Lietuvoje: 
$60 - E. Gudinskienė ir šeima; 
$25 - B. Augaitis; $20 - C. D. Vorps, 
A. Klemkienė, J. M. Pargauskas, 
O. Čeikienė, E. J. Birgiolas; $15 -
A. V. Čiuprinskas; $10-S. Štuopie- 
nė, J. Augustinavičienė, P. T. Par- 
gauskai, D. Vindašienė, M. Stan- 
kaitienė, O. Bertulienė, G. V. Mėl
iai, E. I. Lukošius; $5-M. Pargaus- 
kienė.

“Tėviškės žiburiams“: $100 -
I. V. Ignatavičiai ir šeima; $25 - 
M. D. Norkus; $20 - A. Štuopienė,
J. Rinkūnienė, H. Stepaitis, P. T. 
Pargauskai, E. Lorencienė; $10 - 
V. Balsienė.

Aukas rinko M. Povilaitienė ir
B. Sapijonienė. Dosniems aukoto
jams, šeimai ir rinkėjoms nuo
širdžiai dėkoja-
KLK moterų draugijos centro valdyba
A. a. Antanui Elijošiui mi

rus, giliai užjausdama žmoną 
Marytę ir vaikus, O. Juodikie
nė “Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A. a. Elenai Sabal-Sabalie- 
nei mirus Floridoje, giliai už
jausdama sesutę J. Rinkūnie- 
nę ir gimines, O. Juodikienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A. a. Antanui Grigučiui mi
rus Suvalkų trikampyje, už
jausdami jo dukrą Marytę su 
šeima, “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25 K. E. Gapučiai.

A. a. Danutei Reginienei mi
rus, nuoširdžiai užjausdama 
vyrą Mykolą, Ona Juodikienė 
“Tėvikškės žiburiams” auko
jo $20.

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

VAŽIUOJU į Lietuvą birželio pra
džioje. Dėl paslaugų skambinti 
tel. 905 643-3334 Genei Kairienei.

Toronto jaunimo ansamblio “Gintaras” vaikų grupė, vadovaujama A. BUBULIENĖS ir R. BIRGIOLIENĖS, 
pasiruošusi dalyvauti 40-mečio sukaktuviniame koncerte “Šoks šeimyna šokinį” 1995 m. gegužės 27 d. didžiojoje 
Anapilio salėje

ŠLIUMPU PUMPU, ŠIURUM BURUM
VAIKŲ ŠVENTĖN

VISI SKUBAM!
KAS? Ieškinys, “Rodom-darom” užsiėmimai, 

konkursai, "Raseinių Magdelė”, Meš
kiukas Rudnosiukas, talentų popietė, 
tėvelių svetainė, meno paroda, vaka
ruškos, Mišios, koncertas

K AM ? Mokyklinio amžiaus vaikams 
(nuo 6 iki 16 metų)

KADA? 1995 m. spalio 14-15 d.d.

KUR? Anapilyje, Mississaugoje

KODĖL? Bus smagu ir įdomu!

Registracija iki 1995 m. birželio mėn. pradžios Kanados lietuvių mokyklose. Anketas galima
įsigyti KLB raštinėje, 1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8. Šeimos registracijos mokestis-$10.

Anapilio sodybos korporaci
jos narių metinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. gegužės 17, 
trečiadienį, 7 v.v. parapijos 
salėje. Nustatytu laiku nesu
sirinkus kvorumui, po pusės 
valandos šaukiamas kitas su
sirinkimas, kuris bus teisėtas, 
nežiūrint susirinkusių skai
čiaus. Valdyba

A. a. Mečys Andriuškevičius, 
eidamas 70-sius amžiaus me
tus, po ilgos ir sunkios ligos 
gegužės 2 d. baigė šios žemės 
kelionę. Palaidotas iš Lietu
vos kankinių šventovės Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Anapi
lyje.

Velionis buvo sąmoningas 
lietuvių bendruomenės narys, 
ypač nuoširdžiai darbavosi 
Anapilio sodyboje. Ilgametis 
bei ištvermingas Lietuvos 
kankinių šventovės choro da
lyvis. Daugiau kaip 20 metų 
dirbo organizacijoje, telkian
čioje lėšas Anapilio sodybai 
(Bingo). Čia jis savo užduotį 
atliko su ypatingu pareigingu
mu bei atsidėjimu. Buvo labai 
mėgstamas žmonių, kuriems 
jis patarnavo. Noriai visuo
met talkino ir kituose dar
buose.

Pasižymėjo draugiškumu, 
bus nepamirštamas kaip ma
lonus žmogus, pasiruošęs pa
gelbėti kitiems. Velionies ne
tektį pergyvena žmona Klara, 
dukterys Elena ir Elizabeta 
su šeimomis, draugai, bendra
darbiai ir visi kiti, kurie jį 
pažinojo. J.A.

A. a. Mečislovui Andriuške
vičiui mirus, užjausdami jo 
žmoną Klarą, dukteris bei ar
timuosius, Aldona ir Antanas 
Kilinskai “Tėviškės žiburams” 
aukojo $25.

A. a. Anelės Gelažienės at
minimui vietoje gėlių Liuba 
Svirplienė, Jonas Svirplys ir 
šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

Inž. Jono Kšivickio 2 metų 
mirties prisiminimui (gegužės 
11 d.) žmona Alina “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Augustino Bartninkai- 
čio atminimui duktė Birutė 
Bernatt ir vaikaitis Antanas 
Bernatt “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

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.

Kun. Romualdas Ramašaus- 
kas, Krakių parapijos klebo
nas, našlaičių namų įsteigė
jas, ir kun. Vytautas Kurti
naitis, Siesikų-Pagirių para
pijų klebonas, lydimi kun. 
Eug. Jurgučio,' OFM, lankėsi 
“Tėviškės žiburiuose”, domėjosi 
spaudos darbais, susipažino 
su darbuotojais.

Du Lietuvos kariuomenės 
karininkai — Kęstutis Kurše- 
lis ir Viktoras Krasavinas at
vyko Kanadon 'susipažinti su 
tarnyba Kanados kariuomenė
je. Jiedu gyveną Camp Borden 
kareivinėse du mėnesius. Jie
du lankėsi Toronte ir Missi
ssaugoje. Lydimi KLB valdy
bos pirmininko A. Vaičiūno, 
jiedu aplankė “TŽ”, Anapilį ir 
kitas lietuvių įstaigas.

Du lietuviški mergvakariai - 
Rimos Radžiūtės iš Otavos, 
kuri ruošiasi ištekėti už Alvydo 
Saplio, įvyko balandžio 30 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
ir antrasis mergvakaris gegu
žės 7 d. buvo suruoštas Zitai 
Gurklytei, ištekančiai už Aro 
Nausėdo. Jis įvyko Toronto 
Lietuvių namuose. Abi poros 
dalyvauja lietuviškoje veik
loje, skautuose, “Gintaro” an
samblio šokėjai, “Sutartinės” 
dainininkai. Būsimoms po
roms palinkėta gražaus gyve
nimo, įteikta gražių bei ver
tingų dovanų. Dvi.

Tarptautinis Karavanas, 
vyks Toronte birželio 16-24 
d.d. Lietuvių paviljonas “Vil
nius” bus Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Paviljoną orga
nizuoja Suvalkų krašto lietu
vių išeivijos sambūrio sudary
tas komitetas, kuriam vado
vauja D. Didžbalienė. Pasai 
jau platinami Prisikėlimo pa
rapijos bankelyje bei Anapi
lyje esančiame jo skyriuje ir 
kredito kooperatyve “Para
ma”. Šių metų “Vilniaus” pa
viljono pelnas bus skiriamas 
Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūrio veiklai bei Su
valkų krašto kilniems reika
lams paremti. »

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.

Pranešimas jaunimui 
Stipendija Kanados lietuviui stu- 
dentui-ei, kuris-rl lydėtų “Raseinių 
Magdelę” į lietuviškas stovyklas 

bei mokyklas
Kaip žinote, folkloro specialis

tė “Raseinių Magdelė” atvyksta 
Kanadon atlikti Vaikų šventės 
kvieslės pareigas. Ryšium su jos 
atvykimu Vaikų šventės rengimo 
komitetas ieško asmens: 1) tarp 16 
ir 25 metų amžiaus, gerai lietuviš
kai kalbančio, lankiusio lietuviš
ką mokyklą, aktyviai dalyvaujan
čio jaunimo organizacijoj/organi- 
zacijose; 2) besidominčio lietuvių 
tautosaka, papročiais ir t.t; 3) ža
dančio ateinančiais metais daly- 
vauti/vadovauti organizacijoje, 
ansamblyje, mokykloje ar kitoj lie
tuviškoj grupėje; 4) galinčio pra
leisti mažiausiai 8 savaites su Mag
dele stovyklose, kelionėse, mokan
tis ir padedant jai sukaupti, pri
statyti, užrašyti, įrašyti garsus 
filmuoti jos atvežtą medžiagą. 
(Čia būtų naudinga patirtis su 
kompiuterinėmis programomis).

Iki gegužės 20 d. kandidatai turi 
pristatyti po du rekomendacijos 
laiškus ir “resume”, kur nurodomi 
aukščiau suminėti reikalavimai. 
Siųsti Vaikų šventės adresu - 1011 
College St., Toronto, Ontario, 
M6H 1A8. Iki birželio 10 d. Vaikų 
šventės rengimo komitetas išrinks 
kandidatą/kandidatus. Sėkmin
gam kandidatui/kandidatei ski
riama $1000 stipendija. Kelionių 
išlaidos bus apmokėtos ir pragy
venimas kelionėse parūpinamas.

Vaikų šventės rengimo k-tas
Birželis — pensininkų mė

nuo, paskelbtas Ontario pilie
tybės ministerijos, norint pa
brėžti vyresniųjų įnašo ir po
zityvių ryšių tarp kartų svar
bą. Bus įteikiamos “Senior 
Achievement” ir “Senior of 
the Year” premijos per savi
valdybes, kurioms kandidatus 
galima pristatyti iki gegu
žės 15 d. Anketų paprašyti 
skambinant telefonu 416 314- 
7526 arba 1-800-267-7329.

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

“Nepriklausomos Lietuvos” su
kaktuvinis spaudos vakaras gra
žiai atšvęstas balandžio 29 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Laik
raščio leidybos bendrovės pirmi
ninkui Romui Otto pasveikinus 
dalyvius, redaktorė Birutė Nagie- 
nė aptarė per 55 metus nueitą ke
lią ir dėkojo bendradarbiams bei 
talkininkams - be jų pagalbos laik
raštis negalėtų gyvuoti. Suminėjo 
ir keletą pavardžių. Vakaro prane
šėjas D. Giedrikas vadovavo meni
nei, vakaro daliai. Pasirodė sol. 
Ant. Keblys su keturiomis dainomis, 
dar dvi liaudies dainas padaina
vo su visais dalyviais. Moterų dai
nos vienetas “Aušra” (J. Adamony- 
tė, A. Beniušienė, D. Gabrėnaitė, 
I. Giedrikienė ir D. Jaugelytė) jaut
riai padainavo keturias dainas. 
Joms ir solistui pianinu pritarė muz. 
A. Stankevičius. Visi buvo papuoš
ti gėlėmis. “Nepriklausomą Lietuvą" 
žodžiu sveikino Pr. Juodkojis ir A. 
Urbonas. Buvo vaišinamasi puikiai 
P. Paulausko paruošta vakariene, 
kurios metu platinti loterijos bi
lietai. J. Šulmistro nuotaikinga mu
zika daugelį išjudino šokiams. Vy
ko dail. V. Ibianskienės paveikslų 
parodėlė.

KLB Montrealio apylinkės visuo
tinis susirinkimas įvyko balandžio 
30 d. AV parapijos salėje. Susirin
kimui pirmininkavo J. Šiaučiulis, 
sekretoriavo J. Adamonytė ir I. Gied
rikienė. Valdybos pirmininko bei 
valdybos narių išsamūs pranešimai 
parodė gana plačią bendruomenės 
veiklą. Susirinkimo dalyviai pra
nešimais buvo patenkinti ir dides
nių diskusijų nekilo. Buvusi valdy
ba buvo paprašyta dar pasilikti po-
rai metų. Ji sutiko, bet vietoj pasi-

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

EVROPARCEL
~r TjJ Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją 

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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 į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

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

Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

Į JŪSŲ SVEIKATĄ!
Gerkite švarų, šviežią vandenį iš savo čiaupo už mažiau kaip 
2 et. galionas. Mūsų filtravimo priemonės išima chloriną ir 99% 
visų “THMs” ir “PCBs", chlorinuojamo vandens šalutinius 
produktus bei 99.9% kitų kenksmingų teršalų ir chemikalų. O—O
Moksliniai tyrimai yra radę sąryši tarp chlorinuoto vandens gėrimo ir kai 
kurių vėžio rūšių (krūties, žarnos, kepenų).
DUOKITE SAVO ŠEIMAI PATį TYRIAUSIĄ VANDENĮ. Nebereikės ne
šioti sunkių butelių. Tuojau pajusite nuostabų skirtumą.
Taupydami pinigus, apsaugosite ir savo sveikatą. Turėsite šviežią vande
nį čia pat be butelių. Turime įvairių, ekonomiškų modelių. Lengvai įmon
tuosite - nereikalauja vandentiekio sistemos pakeitimų. Galima vežtis net į 
vasarnamį.
Skambinkite “WATER ON TAP” telefonu 416 766-3979 arba 1-800-353-1096. 

Fakso numeris 416 766-3589. UŽSISAKYKITE ŠIANDIENI

Užpildę atkarpą, pasiųskite “WATER ON TAP”, 
4 Crosby Avenue, Toronto, Ontario M6S 2P9

VARDAS, PAVARDĖ —-----------------------------------------------------------------------------

ADRESAS -------------------------------------------------- - -----——--------------------------
KRED. KORTELĖ-----------------------------------------SĄSK. NR. ----------------------------

GALIOJA IKI------------ metų------------ mėn.------------ PARAŠAS -------------------------

(Mokėjimas C.O.D., asm. čekiu, perlaida, “American Express")

IŠNUOMOJAMAS vieno miegamo 
butas nerūkančiam ir negerian
čiam asmeniui. Skambinti tel. 416 
766-7144.

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. 

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir "Stainguard”.

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

traukusių buvo išrinkti dar du nauji 
nariai. Valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. A. Staškevičius, sekr. 
J. Šiaučiulis, ižd. Br. Niedvaras ir 
įvairioms kitoms sekcijoms D. Gab
rėnaitė, D. Giedrikas, I. Giedrikie
nė, V. Keršulienė, A. Mickus ir V. 
Valinskienė. Revizijos komisija - L. 
Balaišis, D. Baltrukėnas ir G. Kudž- 
mienė. Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Prie kavutės dar buvo pasi
kalbėta einamaisiais reikalais.

Rasos (Vaidilaitės) ir dr. Alėno Pa- 
vilonių dukrelė pakrikštyta Anto- 
ninos-Danutės-Sophie vardais.

Jun (Tojama) ir Daniaus Povilai
čių dukrelė pakrikštyta Kaede-Ka- 
rolinos vardais. B.S.

Pik. įeit. Laisvydas K. Baršaus
kas nuo kovo 20 d. paskirtas į dip
lomatinę tarnybą - Kanados kontin
gento vadu prie Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
“OSCE”, Austrijos Vienoje. OSCE 
yra 53 valstybių-narių organizaci
ja, puoselėjanti tarpvalstybinį sta
bilumą ir taiką. Kanada ir Lietu
va yra narės, turinčios pastovias 
delegacijas Vienoje. Pik. Įeit. L. K 
Baršauskas dirbs nuo 6 iki 12 mėn. 
OSCE “High Level Planning” grupės 
valdymo (operations) skyriuje, ku
riam patikėta suprojektuoti taikos 
palaikymo misiją Azerbaidžane, va
dovaujant Suomijos majorui-gene- 
rolui Heikki-Vilen. Pik. Įeit. L. K. 
Baršauskas yra montrealiečių Sta
sės Baršauskienės ir a.a. Albino 
Baršausko sūnus. Dėl tos misijos 
ypatingų sąlygų jo žmona Linda ir 
trys dukros - Asta, Anna ir Vilija 
lieka Frederictone, NB. Apie šį 
paskyrimą “TŽ" redakcijai raštu 
pranešė OSCE-HLPG viršininko pa-
vaduotojas pik. Ari Puheloinen.

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

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


