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IŠORINIAI ŽENKLAI
Jei būtų klausiama, kas apskritai labiausiai ir iš karto 

į akis krenta dabartinę Lietuvą lankančiam, ne vienas gal 
atsakytų: bokštai, paminklai, kryžiai, koplytėlės ir daug 
kitų daugiau ar mažiau reikšmingų išorinių ženklų.

J
au nuo senų senovės mūsų tauta pasižymi įgimtu 
noru bet ką puošti, gražinti. Niekada nebuvo gaila 
laiko išpjaustinėti stogų žirgelius, langines, po 
sunkių darbų sodinti gėles, prižiūrėti darželius, tam 

tikromis progomis pinti vainikus. Dievdirbiai, įvairių mu
zikos instrumentų gamintojai, audėjos, mezgėjos, siuvinė
tojos nedarė nieko, kas neatspindėtų grožio. Naudingas 
daiktas, jei jis negražus, nelabai priimtinas. Net ir žmo
gaus grožis dažnais atvejais lemdavo apsisprendimą ku
riant šeimą. Visa aplinka lietuviui - pirmiausia grožis. 
Būdavo ūkininkas su žagre gėriau apeis, bet neiškirs gra
žaus klevo, puošiančio jo laukus. Įgimtas grožio pajauti
mas, tiesiog jo ieškojimas ir kūrimas, galimas dalykas, il
gaamžėje baudžiavų ir okupacijų raidoje įsirėžė lietuvio 
sieloje ryškiu savitumu, kurio negalėjo niekas nei atimti, 
nei pavergti. Reikėjo su kuo nors susilieti, save išreikšti, 
pasislėpti nuo svetimų įtakų. Tas sukurtas mažasis lietu
vio pasaulis buvo daug didesnė vertybė už tą didįjį, jį su
pantį ir kartu slegiantį. Kiekvienas to savojo pasaulio įvy
kis, nors plačiau ir visai nereikšmingas, būdavo išreiškia
mas išoriniais ženklais - pvz. vainiko iškėlimas ant baigia
mo statyti namo. Užtat nenuostabu, kad ir dabartiniai 
laisvės išgyvenimai gana skubiai, nesigailint nei laiko, nei 
lėšų, išreiškiami įvairiais ženklais, kuriais be žodžių išlie
jami jausmai, tarsi koks privalumas, be kurio rodos, nebe
būtų už ko nusigriebti, kaip kitaip ta nepriklausomybe 
džiaugtis.

P
er šešerius jau nepriklausomo gyvenimo metus, ne
paisant įvairių politinių bei ekonominių sunkumų, 
tarpusavio nesutarimų, dar vis nesuvaldomo nusi
kalstamumo ir kitų negerovių, - dygo paminklai, stiepėsi 

nauji šventovių bokštai, švytėjo prie sienų prikaltos nau
jos memorialinės lentos. Visi tokie ar panašūs išoriniai 
ženklai buvo atidengti specialiomis iškilmėmis. Pridėjus 
dar valstybines, tautines bei religines šventes, įvairių su
kakčių minėjimus ir milžiniškus suvažiavimus, kaip Pa
saulio lietuvių dainų ir tautinių šokių šventė, - visa tai iš
kėlus, laisvės reiškinių balansas tikrai neblogas. Be to, 
svarbu ir tai, kad tie didieji renginiai jungia visus, sudaro 
progas užmiršti siauresnės apimties reikalus. Kalbant 
apie tuos visus išorinius ženklus ir vieningo tautinio susi
telkimo momentus, iškyla betgi kiek ir priekaištingas 
klausimas: o kas gi po tais išoriniais ženklais? Atsakymas 
gal paprastas: normali, įprasta kasdienybė, kurią sudaro 
gražių žiedų ir erškėčių pynė. Taip visur, taip ir pas mus. 
O vis dėlto labai norėtųsi, kad ta išorė, kylanti iš lietuviui 
būdingo grožio pajautimo, nepavirstų mažai ką bereiš- 
kiančiu užvalkalu. Nepriklausomybę paskelbus, kone pa
čią pirmą dieną nugriovėme Lenino paminklus, sutrypė
me okupanto ženklus. Tai matė visas pasaulis. O šiandien 
klausiame, kiek mes patys nuo tos dienos pasikeitėme, 
kiek primestos partinės mąstysenos savyje nugriovėme? 
Kokią reikšmę gali turėti pasikeitę išoriniai ženklai, jei 
lieka tas pats senasis ir sunkiai pajudinamas žmogus? Se
novės lietuvis dievdirbis drožinėjo medį širdimi. Ar šian
dien tikrai nepasigendame tokio derinio? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Haitis, Grenada ir Kuba
Paskutinėmis vasario ir pir

mosiomis kovo dienomis politi
nis kanadiečių dėmesys buvo 
nukrypęs į Haitį, Grenadą, Ku
bą, ministerį pirm. J. Chretieną 
ir jo rezidenciją Otavoje. Mat 
jon pastarųjų keturių mėnesių 
laikotarpyje bandė įsiveržti an
tras kanadietis. Sustiprinta Ka
nados RCMP policijos apsauga 
šįkart įsiveržėlį sulaikė ką tik 
perlipusį oficialiosios valstybi
nės rezidencijos tvorą. Tada pa
aiškėjo, kad jis yra trisdešimt 
šešerių metų Kevin Barry Snow, 
Niufaundlandijos gyventojas, 
kelioms dienoms atvykęs Ota- 
von.

Suimtasis, gerokai įkaušęs, 
jokio ginklo neturėjo ir nužudy
ti ministerio pirm. J. Chretieno 
neplanavo. Pamatęs sniego krū
vą gatvės pusėje prie tvoros ir 
girtas lengvai perlipęs per ją, jis 
tik norėjo užeiti pas Kanados 
ministerį pirmininką ir pasis
kųsti dėl kadaise patirto lytinio 
tvirkinimo vaikų preiglaudoje ir 
dėl nesėkmingo dabartinio ban
dymo gauti kompensaciją. K. B. 
Snow net nežinojo, kad J. Chre- 
tienas tada ilsėjosi Floridoje. 
Tad jis buvo nuteistas kalėti tik 
keturias dienas už įėjimą už- 
drauston vieton be leidimo. 

RCMP saugumiečiai nedelsda
mi pasirūpino, kad paliktoji 
krūva sniego būtų nuvežta nuo 
Kanados ministerio pirmininko 
rezidencijos tvoros.

Daugelį kanadiečių nuste
bino naujasis Kanados užsienio 
reikalų ministeris Lloyd Axwor- 
thy, vasario 29 d. pranešęs, kad 
Kanada sutiko perimti keturiem 
mėnesiam pratęstą taikos prie
žiūrą demokratiją atgavusioje 
Karibų jūros Haičio respubliko
je. Ten taiką sugrąžino Jungti
nių Tautų vardu nusiųti kariuo
menės daliniai, kurių didžiąją 
dalį sudarė gerai ginkluoti ame
rikiečiai. JAV prez. B. Clinto- 
nas, artėjant prezidentiniams 
rinkimams, nutarė juos susigrą
žinti į JAV ir tuo bųdu išvengti 
galimų priekaištų prezindento 
rinkimų vajuje.

JT saugumo tarybai sunku 
surasti visiems priimtiną pasi
rinkimą dėl didžiųjų valstybių 
turimų veto teisių. Paskutiniu 
momentu taikos priežiūros va
dovybei buvo patvirtinta Kana
da su savo prancūziškai kalban
čiais kariais.

Mat Haičio respublikos ofi
cialioji kalba yra prancūzų. Ka
nados krašto apsaugos ministe-

(Nukelta i 8-ta psl.)

Urugvajaus sostinės Montevideo lietuvių moterų sambūris “Kanklių žodis”, pasirodantis įvairiuose 
renginiuose

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Gili žiema ir gili krizė
Vyko netramdomas Lietuvos gyventojų apiplėšimas. Bankų krizė palietė 

dešimtis tūkstančių asmenų. Nuskriaustųjų protestai, vyriausybės 
pažadai, būsimos skolos ir ateities viltys

HENRIKAS PAULAUSKAS
Atvažiuojantys iš Amerikos 

žemyno pažįstami ir giminės 
bei draugai savo laiškuose rašo, 
kad sunkiai suvokia Lietuvą už
griuvusią bankų krizę. Visi ma
no, kad čia tik dalies gobšių 
tautiečių problema, kad jie są
moningai rizikavo, norėdami la
bai didelių palūkanų. Deja, čia 
ne kokių “azartiškų lošėjų” ar 
avantiūristų bėda, o dviejų pa
čių stambiausiųjų Lietuvos akci
nio inovacinio ir “LITIMPEX” 
bankų didžiausia krizė. Savo 
santaupų negali atgauti beveik 
trečdalis visų Lietuvos indėli
ninkų, t.y. per 65.000 žmonių. 
Šiuose bankuose savo sąskaitas 
turėjo 30.000 įmonių, verslinin
kų ir kitų teisinių asmenų. Šių 
bankų sustabdymas net 60% su
mažino įplaukas į valstybės biu
džetą.

Kas dėl to kaltas, išaiškins 
teismai ir prokuratūra, jeigu tei
singumas nebus numarintas ky
šiais ir įtakingų viršininkų užta
rimu, kaip dažniausiai mūsuose 
ir būna. Bet jau dabar visiems 
aišku, kad Lietuvos bankų įsta
tymai yra labai netobuli, kad 
kontrolės ir priežiūros sistema 
niekam tikusi, kad komercinių 
bankų vadovai neturėjo nei at
sakingumo, nei elementaraus 
sąžiningumo. Neperdėjus gali
ma tvirtinti - prieš Lietuvos eili
nius gyventojus buvo vykdomas 
ekonominis genocidas, netram
domas jų lėšų vogimas.

Trečią kartą apiplėšti
Didžioji Lietuvos gyventojų 

dauguma gyvena labai sunkiai, 
o vyresnio amžiaus žmonės - tie
siog skurdžiai. Susitaupę nedide
les pinigų sumas senatvei, atsi
vežę tremtiniai kruvinu prakai
tu uždirbtus rublius kasyklose, 
politkaliniai, gavę varganas kom
pensacijas, išbuožintieji, sulau
kę nors dalelės už sunaikintus 
namus, - dabar jau trečią kartą 
viską praranda! O šie didžiausi 
bankai dėjosi labai patikimi, net 
premjeras ir vid. reikalų minis
teris ten laikė savo tūkstančius. 
Jokiu būdu negalima kaltinti 
žmonių, kad jie troško pralobti. 
Kai Lietuvoje infliacija 35%, tai 
metinės bankų palūkanos 15- 
18% net neapsaugo indėlių nu
vertėjimo. Mažos pensijos net 
neleidžia žmogui išsimaitinti ir 
užsimokėti už buto šildymą, 
elektrą. Tai tie sunkiai sutaupy
ti indėliai, nors vienu kitu litu 
atnešdami palūkanas, dar leido 
jiems gyventi.

Staigus bankų sustabdymas 
trenkė kaip perkūnas iš giedro 
dangaus. Jeigu net dvi interpe
liacijos nesugebėjo iš balno iš
mesti LDDP pjjaūninko prem
jero A. Šleževičiaus, tai ši ban
kų krizė galutinai parodo val
džios krizę. Bet Lietuvos žmo
nėms nuo to nelengviau. Nei 
naujas premjeras, nei pats pre
zidentas negali tiksliai pasakyti, 
kada žmonės atgaus savo pi
nigus.

Nukentėjusių protestai
Jau pirmosiomis bankų kri

zės dienomis Vilniuje susidarė 
nukentėjusių indėlininkų teisių 
gynimo taryba, kuri ėmė viso
mis galimomis teisinėmis prie
monėmis kovoti už gyvybiškas 
žmonių teises. Jon įėjo ekono
mikos mokslų daktaras Povilas 
Bieliauskas, advokatas Henri
kas Virbickas, verslininkas inži
nierius Alfredas Brazas, fizikas 
daktaras Kęstutis Kvietkus, 
“Valstiečių laikraščio” žurnalis
tas Juozas Kulakauskas, šių ei
lučių autorius ir kt.

Buvo surengta eilė piketų 
bei protesto mitingų, dalyvauta 
seimo posėdžiuose, padaryta 
daug vizitų ir įtaigoti min. pir
mininkas, Lietuvos banko val
dytojas, finansų ministeris. Sau
sio mėnesį tarybos narius priė
mė prezidentas A. Brazauskas, 
kuris užtikrino, kad bus vykdo
mas seimo patvirtintas 1995 m. 
gruodžio 29 d. įstatymas, užti
krinantis, kad šių dviejų bankų 
indėlių saugumą garantuoja val
stybė. Deja, tame dokumente 
nepasakyta, kad indėliai bus 
grąžinti - gal tik po 10, 15 ar 20 
metų? 

Atsimenant didžiulę 35%

Šių metų žiema Lietuvoje - viena šalčiausių - per du mėnesius nebuvo 
nė vieno atolydžio Nuotr. H. Paulausko

metinę infliaciją, tai, kad dau
guma nukentėjusių banko klien
tų yra vyresnio amžiaus žmonės, 
viltys labai rūškanos ir miglotos.

Tarptautiniai patarėjai
Lietuvoje lankėsi tarptauti

nio valiutos fondo ir Pasaulio 
banko ekspertai, kurie nagrinė
jo bankų krizę ir pateikė reko
mendacijas. Deja, Lietuvos 
mokslininkai šių ekspertų pasiū
lymus įvertino labai skeptiškai - 
tai tik studentų lygio bendri 
samprotavimai...

Žymiai rimtesnių ekono
mistų yra pačioje Lietuvoje, bet 
savieji vis nepripažįstami “pra
našais” savo tėvynėje. Tai dide
lė klaida.

Tikimasi, kad Lietuva birže
lio 1-ai dienai turi gauti iš Pa
saulio banko ir Tarptautinio va
liutos fondo vieno milijardo 300 
milijonų litų paskolą bankų kri
zei įveikti. Deja, tai tik ketini
mai, rimto susitarimo dar nepa
sirašyta. “LITIMPEX” bankas, 
kuris yra žymiai mažesnis ir 
nuostoliai mažesni, pats bando 
gelbėtis, bet jiems reikalinga val
stybės garantija 80-čiai milijonų 
Lt. Jų parengtą programą vy
riausybė svarstys ir yra vilčių - 
ją patvirtins ir duos garantiją.

Akcinis inovacinis bankas 
kaip minimumą turi gauti 270 
milijonų litų paskolą veiklai at
naujinti. Galbūt jis bus sujung
tas su kitais bankais. Liūdniau
sia, kad Lietuvoje nėra nė vieno 
užsienio banko arba jo filialo. 
Bijodami geresnio aptarnavimo 
ir konkurencijos, mūsų valdžios 
vyrai, neįsileisdami rimtų užsie
nio bankų, padarė ir toliau daro 
didžiausią klaidą.

(Nukelta į 3-čię psl.)

Prižiūrės sutarčių vykdymą
ELTA praneša, kad Lietu

vos vyriausybė, vykdydama Lie
tuvos ir ŠAS (NATO) saugumo 
sutartį, sudarė nuolatinę sutar
čių saugumo klausimais rengi
mo ir įgyvendinimo koordinavi
mo komisiją, kuri veiks prie už
sienio reikalų ministerijos. Jai 
pirmininkaus valstybės saugu
mo departamento generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Ka
zys Pėdnyčia. Šios komisijos 
pagrindinis uždavinys bus koor
dinuoti rengiamas Lietuvos ir 
kitų valstybių bei tarptautinių 
organizacijų rengiamas sutartis 
saugumo klausimais, garantuoti 
pasirašytų sutarčių įgyvendinimą.

Lankėsi Lenkijos prezidentas
Kovo 5-6 d.d. Lietuvoje lan

kėsi Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kvasnevskis su žmona. 
Oficialiame pokalbyje prezi
dentai aptarė abiejų kraštų san
tykių stiprinimą, bendrus valsty
bių veiksmus, siekiant narystės 
ŠAS (NATO), Europos sąjun
goje ir kitose tarptautinėse or
ganizacijose, koordinavimą bei 
ryšius su kaimyninėmis valsty
bėmis, skelbia “Diena”. Delega
cijos nagrinėjo ekonominio bend
radarbiavimo galimybes, “Via 
Baltica” projekto įgyvendinimą, 
Europos normas atitinkančio 
geležinkelio tiesimą iki Kauno, 
oro erdvės kontrolės sistemos 
steigimą, valstybinių sienų klau
simą, susijusį su laisvosios pre
kybos režimu bei nelegalių mig
rantų problemą. Prezidentai 
pasirašė politinę deklaraciją, 
užsienio reikalų ministeriai pa
tvirtino jų vadovaujamų žinybų 
bendradarbiavimo bei valstybių 
sienos sutartis. Taip pat buvo 
pasirašyta sutartis dėl orlaivių 
judėjimo abiejų valstybių oro 
erdvėje.

Kils energetikos kainos
OMRI žiniomis, naujasis 

Lietuvos ministeris pirmininkas 
Mindaugas Stankevičius vasario 
28 d. pranešė per Lietuvos radi
ją, kad vyriausybė turės pakelti 
energetikos kainas vartotojams, 
nes nenustoja augęs biudžeto 
deficitas. Jis pažymėjo, kad Lie
tuvos dujos Rusijai skolingos 
$36 milijonus. Jo nuomone, blo
gai, kad vyriausybė panaudojo 
didelę dalį užsienio paskolintų 
lėšų energetikos skoloms, o ne 
investicijų ir gamybos sustipri
nimui. Jis tikisi netrukus paskir
ti naują energetikos ministerį.

Kyla politikų populiarumas
OMRI skelbia, kad vasario 

viduryje Baltic Surveys, britų- 
lietuvių įstaigos pravesta ap
klausa rodo, kad lietuvių pasiti
kėjimas savo politikais pakilo 
nuo sausio mėnesio. Pirmoje 
vietoje liko seimo pirmininko 
pavaduotojas Egidijus Bičkaus
kas, gavęs 54% “balsų”, o 50% 
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Labai svarbu Lietuvai atsiskirti nuo Rytų įtakos

gavo Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas. Prezi
dento Algirdo Brazausko įverti
nimas daugiausia pagerėjo, pa
kilęs iki 48%, tačiau pasitikin
čių prezidentūra buvo tik 25%. 
Buvusį ministerį pirmininką 
Adolfą Šleževičių palaikė tik 
7% apklaustųjų.

Atsigauna bankai
Vasario 22 d. Lietuvos ban

ko valdyba pritarė “L1TIM- 
PEKS” banko pasiūlytai atnau
jintos veiklos programai, kuria 
tikimasi banko mokumą ir kapi
talą atkurti, skelbia ELTA. 
Sudarius sutartis su klientais ir 
administratoriui leidus, bankas 
pradėjo vykdyti atsiskaitymą su 
klientais įplaukusiomis naujo
mis lėšomis valstybės valiuta 
nuo vasario 26 d. Klientų są
skaitose esančios lėšos dar ne
liečiamos. “LIT1MPEKS” ban
kas įpareigotas kasdien infor
muoti Lietuvos banką apie savo 
veiklą.

Vasario 24 d. “Lietuvos ai
das” rašo, kad Lietuvos akcinis 
inovacinis bankas (LAIB) tikisi 
antrajame šių metų ketvirtyje 
atnaujinti veiklą, tapęs valstybi
niu komerciniu banku (kurio 
51% akcijų valdys valstybė) ir 
gavęs leidimą iš Lietuvos ban
ko. Pradėjus veikti, bankas per 
mėnesį tikisi grąžinti indėlius 
smulkiems indėlininkams, tu
rintiems iki 2000 Lt., vėliau per 
tris mėnesius - turintiems iki 
3000 Lt. ir t.t. Iš viso indėlinin
kams būtų grąžinta 54 milijonai 
litų.

LMP dalyvaus rinkimuose
Kaip rašo ELTA vasario 27 

d., Lietuvos moterų partija 
(LMP) suvažiavime, įvykusiame 
Vilniuje vasario 24 d. nutarė da
lyvauti seimo rinkimuose, nors 
kandidačių sąrašo dar neturi. 
Partijoje, kuriai pirmininkauja 
buvusi ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė, buvo 
priimtas pareiškimas dėl Lietu
vos ekonomikos ir socialinės 
padėties.

Pasikeitimai LDD partijoje
Kaip praneša ELTA, kovo 

2 d. Vilniuje įvyko LDDP tary
bos posėdis, kuriame LDDP 
frakcijos seime seniūnas bei 
partijos pirmininko pavaduoto
jas Gediminas Kirkilas atsi
statydino iš pareigų. Iki LDDP 
suvažiavimo, įvyksiančio gegu
žės 18 d., pirmininko pareigas 
eis seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. Jo pavaduotoju iš
rinktas Justinas Karosas. Č. 
Juršėnas pranešė, kad tarybos 
posėdyje priimtu “santarvės” 
nutarimu, LDDP seimo ir savi
valdybių frakcijų nariai, nevyk
dantys partijos rinkimų progra
mos ir nesilaikantys statuto rei
kalavimų, gali netekti partijos 
paramos. RSJ
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Didžiosios Britanijos lietuviai
Bendruomenės iškilimas ir susmukimas

Seinų vyskupų rūmai, Kurių 
šeimininkas 1897-1902 m. buvo 
vysk. Antanas Baranauskas, Elko 
vyskupijos kurijai ir Seinų miesto 
tarybai susitarus, š. m. sausio 1 d. 
grąžinti Katalikų Bendrijai.

Šiuose rūmuose iki 1925 m. 
gyveno vyskupai. Tada vyskupijos 
centras iš Seinų buvo perkeltas į 
Lomžą. Pokario laikais rūmus 
naudojo įvairios pasaulietiškos 
organizacijos. Vyskupija 1991 m. 
kreipėsi į Lenkijos ministerių ta
rybą, kad patalpos būtų grąžintos 
teisėtam savininkui. Turto komi
sija pastatą pripažino katalikų pa
rapijos nuosavybe. Pažymėtina, 
kad šiuose pastatuose šiuo metu 
yra įsikūrusi Lietuvos konsulato 
įstaiga.

Maskvos katalikams iki šiol 
dar negrąžinta pažadėta šventovė. 
Rusijos valdžia neišpildė pažado 
grąžinti katalikams Nekaltojo 
Prasidėjimo šventovę iki 1995 m. 
pabaigos. Kai 1995 m. pradžioje 
milicija prievarta išvaikė šventovę 
užėmusius parapijiečius, Maskvos 
meras J. Lužkovas pažadėjo grą
žinti šventovę iki metų pabaigos.

Š. m. sausio mėn. metalo 
įmonė nebuvo išsikrausčiusi iš pa
talpų II-jo aukšto. Įmonės vado
vybė skundėsi transporto trūku
mais, nors parapijiečiai sutiko 
nemokamai patys išvežti baldus ir 
įrangą.

Nekalto Prasidėjimo švento
vę 1911 m. pastatė lenkų darbi
ninkai. Iki prievartinio 1957 m. 
uždarymo ji veikė kaip parapijinė 
šventovė.

Maskvoje yra 10,000 katali
kų, o veikia tik viena šventovė. 
Europos Rusijoje gyvena apie 
300,000 katalikų ir veikia 13 šven
tovių.

Panevėžy, 14-je vidurinėje mo
kykloje š. m. sausio 24-25 d.d. vy
ko II Moksleivių ateitininkų 
aukštesniosios mokyklos (MA
MA) studijų savaitgalis. Dalyvavo 
140 vienuoliktų ir dvyliktų klasių 
moksleivių iš įvairių Lietuvos 
miestų. Studijų dalyvius sveikino 
Panevėžio vyskupas J. Preikšas, 
mokyklos kapelionas mons. J. 
Antanavičius, mokyklos direkto
rius R. Grilauskas.

Dr. A. Žygas skaitė paskaitą 
’’Kultūra ir religija”. Jis pastebė
jo, kad pasaulinis mokslas apmi
ręs, nes į žmogų žvelgia materia
listiniu požiūriu, atmesdamas 
Dievo buvimą. Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytoja teatrologė 
V. Truskauskaitė pasakojo apie 
teatro meno kilmę, principus ir 
žanrus. Su universiteto tvarka, 
mokymo sąlygomis supažindino 
šio universiteto studentė O. Ži- 
kaitė.

Vilniaus universiteto Religi
nių studijų centras š. m. sausio 
30 d. organizavo trečiąjį susi
tikimą iš pokalbių “Vatikano II 

nausko, MIC, gyvenimo kelią, pa
žymėdamas jo veiklos reikšmę 
Lietuvos Katalikų Bendrijai.

Velionis gimė 1926 m. sausio
2 d. Gūdžių kaime, Pernaravos

is šventovė netoli Laisvės alėjos Kaune.Naujai remontuojama Sv.
Okupacijos metu čia buvo grūdų sandėlis Nuotr. G. Kurpio

susirinkimas ir Lietuva”. Susitiki
mo tema - “Kunigai ir pasaulie
čiai bendruomenėje”. Buvo kvie
čiama dalyvauti per 60 kunigų ir 
pasauliečių. Dėl įvairių priežasčių 
susitikime dalyvavo tik pusė 
kviestųjų, iš jų daugiausia pasau
liečių.

Religinių studijų centro 
bendradarbis A. Peškaitis apžvel
gė praėjusių metų susitikimo te
mą “Bažnyčia kaip bendrystė ir 
bendruomenė”. Toliau darbas vy
ko pasidalinus į diskusijų grupes, 
kuriose buvo aptarinėjama dabar- 
tinė bendruomenių būklė Lietu
voje, pasauliečių ir kunigų daly
vavimo būdai steigiant bendruo
menes, ir konkrečios galimybės. 
Taip pat kalbėta apie kunigų 
rengimą. Veikia kažkoks užburtas
ratas: trūksta dvasios vadovų, nė
ra rekolekcijų namų, trūksta dva
sinio gyvenimo patirties. Ren
ginio dalyviai siūlė steigti Evan
gelijos mokyklą, kur jaunimas 
būtų ugdomas krikščioniškai. 
Kartu raginta rengti bendras įvai
rių katalikiškų organizacijų sto
vyklas, kuriose dalyvautų ir klie
rikai. Arkiv. A. Bačkis pabrėžė,
kad “parapija, kuri nekreipia dė
mesio į mažutėlius, nėra para
pija”.

A. a. kun. Juozas Dubnikas 
mirė š. m. sausio 8 d. Buvęs Gru
žių (Panevėžio vyskupijos) klebo
nas, pastaruosius aštuonerius me
tus čia gyvenęs kaip altaristas.

Gedulines Mišias atnašavo 
Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Pamokslą pasakė Pasva
lio dekanas mons. J. Balčiūnas. 
Velionis palaidotas Gružių para
pijos šventovės šventoriuje.

Kun. J. Dubnikas gimė 1910. 
VII. 4 Medeikių kaime, Biržų 
parapijoje. Mokėsi Biržų gimna
zijoje ir studijavo Kauno kunigų 
seminarijoje, kurią baigęs 1933 
m. balandžio 1 d. įšventintas į ku
nigus. Buvo klebonu daugelio pa
rapijų. Jis stebindavo nepaprasta 
savo atmintimi. Lankydamas pa
rapijiečius galėdavo pasakyti 
kiekvieno šeimos nario gimimo 
metus, mėnesį ir dieną.

Kun. Vaclovas Ramanaus
kas, MIC, žiauriai nužudytas, 
sausio 30 d., palaidotas Ukmer
gės kapinėse. Gedulines Mišias 
koncelebravo Vilkaviškio vysku
pas J. Žemaitis, MIC, Kaišia
dorių vyskupas J. Matulaitis, 
Kauno vyskupas pagalbininkas 
V. Michelevičius, vysk. J. Krikš
čiūnas, Lietuvos marijonų vie
nuolijos provincijolas kun. R. Ra
čiūnas, MIC, ir daug kitų kunigų.

Pamaldose dalyvavo miesto 
valdžios atstovai, šaulių, politinių 
kalinių, krikščionių demokratų ir 
kitų organizacijų atstovai su vėlia
vomis, daug Ukmergės tikinčiųjų. 
Tarpdiecezinės kunigų seminari
jos prefektas kun. P. Puikys, 
MIC, apžvelgė kun. V. Rama

K. BARĖNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ta proga verta prisiminti, 
kad DBLS buvau paprašytas 
parašyti apie Britanijos lietuvius 
ir jų veiklą nuo 1974 m. Kadaise 
esu parašęs apie juos 1947-1973 
metais. Kai ėmiausi rašyti, tada 
atrodė, kad teks baigti 1991 m., 
nes DBLS norės tuoj išleisti. 
Baigiau 1992 m., o leisti užsa
kiusieji neskubėjo, tai dar papil
dyta ir baigta 1994 m. Baigiantis 
1995 metams lyg ir pajudėjo 
reikalas, jau atrodė, kad paga
liau bus imtasi išleisti.

Kai užklupo tie naujieji įvy
kiai, tai vargu ta knyga iš viso 
bus išleista. Man tik gaila su
gaišto laiko, nes daug jo sunau
dojau tam darbui, manydamas, 
kad iš tikro kažką teigiamo 
darau.

Nebėra ir Londono Lietuvių 
Namų

Tie namai buvo išsaugoti 
ligi šiol, ir neatrodė, kad jiems 
kas nors ypač grėstų. Juk 
DBLS-LNB valdyba buvo suda
riusi vadinamąją jaunų specia
listų komisiją ne svarstyti ir 
spręsti, kaip nuo grėsmės gintis. 
Tai pranešimas, kad iki 1995 m. 
lapkričio mėn. pabaigos namai 
turi būti ištuštinti ir parduoda
mi, kai kuriuos lietuvius pavei
kė kaip perkūnas iš giedro dan
gaus. Tai rodo vieno mano bi
čiulio pavyzdys. Pažįstami esam 
jau keliasdešimt metų, niekad 
nebuvau girdėjęs jo keikiantis, o 
dabar paskambino, pasiguosda- 
mas dėl tos bjaurios žinios, ir 
kas kelintas žodis vis triaukštis 
rusiškas keiksmažodis, skirtas 
“pašlovinti” tiems vadovams, 
kurie kaltinami dėl tos nelai
mės.

Pasirodo, kai komisija 
svarstė, kaip tuos namus pa
versti prabangiu viešbučiu, 
Londono to rajono savivaldybė 
ėmė žiūrėti, kad būtų prisitaiky
ta prie naujų potvarkių, kad 
būtų saugūs juose gyvenan
tiems. Esama ir kitokių trūku
mų, kuriuos reikia patvarkyti. 
Matyt, pasitarimai su savival
dybe nebuvo sėkmingi, jei jau 
1994 m. pastaroji atsiuntė rei
kalavimą: liepos mėn. pradėki
te reikalaujamus pertvarkymus, 
o jeigu taip nebus padaryta, pati 
savivaldybė ims tvarkyti, žino
ma, LNB turės tuos darbus ap
mokėti.

Dabar ilgamečio pirminin
ko Jaro Alkio vadovaujamos 
DBLS valdybos nariai tvirtina, 
kad jie to ultimatumo nematę ir 
nieko apie jį nežinojo. Kaltas 
esąs ligi 1995 m. buvęs LNB 
pirmininkas Vincent O’Brien, 
kuris dabar pasitraukė iš valdy
bos, tvirtindamas, kad ir kiti ži
nojo, tik niekas nieko nedarė. 
Ne tik nedarė, bet dar iššvaistė 
anksčiau sutaupytas nemažas 
sumas, kuriomis būtų buvę ga
lima jau šį tą padaryti, kaip rašo 
naujasis LNB pirmininkas K. 
Tamošiūnas. Kai tas naujasis 
pirmininkas susisiekė su savival
dybe, tai jam buvo pasakyta: per 
savaitę išsikraustykit ir parduo
kit, jeigu nenorit, kad savivaldy
bės darbininkai vykdytų per- 

valsč., Kėdainių apskr. Mokėsi 
Pernaravos pradžios mokykloje, 
Vilkijos progimnazijoje ir Krakių 
gimnazijoje, kurią baigė 1943 m. 
Tais pačiais metais įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. 1947 m. so
vietų saugumas privertė iš semi
narijos pasitraukti, nes jo tėvas, 
buvęs Lietuvos nepriklausomybės 
kovų savanoris, kalėjo Vorkutos 
lageriuose. Tiktai 1955 m. pavyko 
V. Ramanauskui grįžti į semina
riją ir ją baigti 1958 m. Tų metų 
kovo 23 d. į kunigus įšventino 
vysk. Julijonas Steponavičius.

Kun. V. Ramanauskas 1971 
m. gruodžio 26 d. įstojo į mari
jonų noviciatą, o 1974 m. atliko 
vienuolio amžinuosius įžadus. 
Nuo 1991 m. kun. V. Ramanaus
kas, MIC, klebonavo Ukmergės 
atgautoje Švč. Trejybės šventovė
je ir naujai įsteigtoje parapijoje.

Užuojautos laišką atsiuntė 
marijonų vienuolijos generolas 
kun. A. Bonecki, MIC, pažymė
damas, kad aukštai vertina velio- 
nies asmenį ir jo pasišventimą ku
nigystės darbui. Laišką marijonų 
vadovas užbaigė maldos žodžiais, 
kad “Viešpats užpildytų Lietuvos 
marijonų gretas naujais ir gerais 
pašaukimais”.

(Iš leidinio “Bažnyčia Lietuvoje”) 

tvarkymus. Pagaliau leista išsi
kraustyti per 4 savaites.

Namai dideli, geroj vietoj, 
ir sakyta, kad jų vertė apie pus
antro milijono svarų. Dabar jau 
pirmieji pirkėjai apžiūrinėja. 
Pirkėjai, atrodo, kitaip norėtų 
pertvarkyti namų vidų, bet ne
žino, ar savivaldybė duos leidi
mą. Pirkėjas, žinoma, turės at
likti savivaldybės iškeltus reika
lavimus.

Dabartinis LNB pirminin
kas Klemensas Tamošiūnas kė
lė mintį, kad reikia parduoti tą 
už 75 km nuo Londono esančią 
Sodybą ir gautais pinigais pa
tvarkyti Londone namus. Yra 
tikinčių, kad Sodyba galės eiti 
lietuvių centro pareigas. Koks 
ten, žinoma, centras tolimame 
užkampyje. 1996 m. sausio 6 d. 
nebe Londone, o Nottinghame 
sušauktas LNB akcininkų suva
žiavimas, kuris nutarė nebandy
ti tų namų remontuoti, o par
duoti juos. Kitas suvažiavimas 
svarstys, ar pirkti kitus namus.

Gal čia reikia pasakyti, kad 
DBLS-LNB valdybą sudaro 7 
asmenys, tie patys abiem 
organizacijom, tik pirmininkai 
būna atskiri. Valdybon išrenka
mieji dažniausiai užsibūna ilges
nį ar net ilgą laiką. DBLS pir
mininkas Jaras Alkis tas parei
gas štai eina jau 21 metai. Jau 
kelinti metai yra Vida Gaspe- 
rienė, Stasys Kasparas. Per pas
kutiniuosius trejetą metų LNB 
pirmininku buvo Vincent 
O’Brien. Prieš trejetą metų vie
nerius metus DBLS pirmi
ninkavo Eimutis Šova, o LNB- 
vei Klemensas Tamošiūnas. Jie 
abu nebuvo perrinkti. 1995 m. 
vėl atėjo į valdybą ir dabar lai
kosi nuomonės, kad Lietuvių 
Namus galima buvo išgelbėti, 
jei būtų susigriebta bent prieš 
porą metų ir sustabdytas LNB 
pelnus sunaudodavęs laikraštis 
ir pasitenkinta tokiu kuklesniu, 
koks dabar pradedamas leisti.

Kol dar tik parduodami, 
dar neparduoti Londono Lie
tuvių Namai ir nenupirkti, kaip 
planuojama, kiti, mažesni, - tai 
kol kas saugi tebera ta už 75 km 
nuo Londono Lietuvių Sodyba. 
LNB pirko ją pensininkams gy
venti ir atostogautojams. Tačiau 
ėmė aiškėti, kad nupirkta ne 
lietuviams. Lietuvių atostogau
tojų niekada nėra buvę daug. 
Pensininkų irgi tik keletas ten 
ryždavosi apsigyventi, nes, ma
tyt, netraukia, kad ta vieta ne 
mieste ir neturi jo galimybių. 
Tai tik vieną savaitgalį kasmet 
suplaukdavo lietuviai masiškai 
(dabar jau smarkiai sumažėjo 
jų). Savaitę Sodybos beržynėlyje 
skautai rengia stovyklą. Tai 
maždaug tiek. O nuo pat pra
džių Sodybą labai mėgo lenkai. 
Jie ir naudodavosi vasarą, kol ir 
jie pražilo ir jų gretos sunyko.

Sodyba nėra pelninga. Pini
gą kultūrinei veiklai ir viso
kiems kitokiems galams uždirb
davo Londono Lietuvių Namai. 
Juose veikė baras, būdavo iš
nuomojami kambariai. Ištuštin
ti tie namai dabar jau nebeduo
da jokių pajamų.

Jau pajėgos mažinąs...
Tie poeto Prano Vaičaičio 

elegijos žodžiai vargu betinka 
Britanijos lietuvių bendruome
nės dabartinei padėčiai aptarti. 
Ne “mažinąs pajėgos”, bet yra 
sumažėjusios kai kuriais atvejais 
iki pavojingo laipsnio. Nebėra 
pakankamai vadovauti reikalin
gų teisingų ir rūpestingų žmo
nių, nebėra iš ko pasirinkti, tai 
kaip kas išmano, taip gano ir 
kartais nugano, ką rodytų Lon
dono Lietuvių Namus ištikusios 
bėdos. Kai išgirsti nepasitenki
nimą valdyba, tai dažnai pašne
kovas prataria norą, kad ji būtų 
pakeista kitais asmenimis. Meti
nius suvažiavimus stebintieji, 
tvirtina, kad pakeisti nėra leng
va. Norintieji vis būti valdyboje 
sugeba suorganizuoti pastovius 
rėmėjus, kurie savo ir savo va
dovaujamų skyrių narių balsus 
atiduoda, nors tame skyriuje 
būtų ir kitaip galvojančių, ir tuo 
padeda dailiai užglostyti metų 
metais vykdomus niekam tinka
mus planus, nesklandumus ir 
trūkumus, ir džiaukitės, tautie
čiai, kad dar turite, kas sugeba 
daryti klaidas ir nėra už nieką 
kaltas...

O kurgi dingo puikiai tvar
kęs! visuomenininkai? Ligi ne
seno laiko jokių apsileidimo 

faktų nėra buvę, ir kiekvienas 
išlaidų centas būdavo užregis
truojamas. Ir išlaidos pirma bū
davo pasveriamos ir tik tada da
romos.

Emigracija į kitus kraštus 
nuskurdino čia bendruomenę 
pirmuoju pokario dešimtmečiu. 
Po truputį, žinoma, retino lietu
vius ir mirtis. Jau seniai trūksta 
žmonių, kurie minėjimuose at
liktų programas, tai talkos būdu 
gelbstimasi, o Londone kviečia
masi atlikėjai iš kitur, dabar jau, 
atrodo, vien iš Lietuvos. Kai kas 
gal daugiau paaiškės, jei šiek 
tiek žvilgterėsime į mirusiųjų 
statistiką.

Palyginti kuklų kiekį žmo
nių turėjo lietuvių bendruome
nė, o 1947-1973 m. mirė jų 466. 
Truputį trumpesniu 1974-1994 
m. laikotarpiu į kapus jau paly
dėta 974. Taipgi iš viso per tą 
pusšimtį metų netekta 1440. 
Tuo antruoju laikotarpiu nema
žai buvusių jaunuolių buvo jau 
pagyvenę, ir jų amžiaus asmenų 
nemažai mirė. Mirtis nusinešė 
beveik iau visus, kurie šiek tiek 
vyresni už “plechavičiukus” bu
vo atvežti.

Tuose mirusiųjų sąrašuose 
reikia ieškoti ir tų, kurie organi
zavo, pirko, tvarkė ir vadovavo. 
Londone pirko Lietuvių namus, 
už jo lietuvių sodybą, leido 
laikraštį, knygas, dirbo vadovy
bėse, pirmininkavo, atstovavo. 
Taip, ten jie. Jeigu kur nelauk
tos, netikėtos ar nuostolingos 
bėdos ištinka, tai jau jaunesnį 
pakaitalą, kuris dažniausiai ne
beturi buvusios kartos principų.

Mirusiųjų statistikoje nėra 
duomenų apie Škotijos lietu
vius. Jeigu apie mirusius ten 
kam pranešama, tai vietiniams, 
angliškiems laikraščiams. Reto 
jų pavardė tėra patekusi į lietu
vių spaudą.

Mirusiųjų statistika, žino
ma, vaizdingesnė pasidaro, kai 
pasižiūri į konkrečias vietas. 
Štai Londone antruoju laikotar
piu mirė 265, o pirmuoju - 135, 
Mančesteryje 91/pirmuoju lai
kotarpiu 38/, Nottinghame 
101/34/, Bradforde 60/26/, Ko- 
ventryje 49/34/, Derbyje 33/25/, 
Boltone 19/6/, Rochdale 31/13/ 
ir t.t.

Neaiški ateitis
Net spaudoje buvo skelbta, 

kad rytiniame Londone yra apie 
šimtas dabar iš laisvos Lietuvos 
atvykusių lietuvių. Jų esama ir 
vakarinėje miesto dalyje. Jeigu 
jie po truputį įsijungtų į visuo
meninę veiklą, tai galima būtų 
tikėtis, kad gal nereikės likvi
duoti DBLS ir LNB. O jeigu 
naujų jėgų neįsilies, tai pabaiga 
gal ir ne kažin kaip toli.

Dabar suvažiavimuose lai
mi, kas sugeba daugiau pakal
bėti. Kai jau DBLS skyrių liko 
keliolika, tai mažesnieji nebe
siunčia atstovų į suvažiavimą. 
Kai tų atstovų sueis tik keletas, 
tai galės lengviau sutarti ir nu
balsuoti, ką daryti su bendrovės 
likusiu turtu, jei jis dar ne visas 
bus praganytas.

DBLS valdyboje anksčiau 
buvo žmonių, kurie norėjo ap
saugoti bendrovės turimąjį tur
tą, kad jis nepatektų į privačias 
rankas. Tai stengtasi surinkti 
LNB akcijas. Vieni jas padova
nojo, iš kitų buvo atpirkta, ir 
DBLS dabar turi daugiau kaip 
pusę LNB akcijų. Taigi joks pri
vatus asmuo nepaims to turto. 
Tos DBLS surinktos akcijos pa
dalijamos atstovams, kai suva
žiavimuose reikia balsuoti, tai 
jie galės nubalsuoti padovanoti 
ar parduoti likusį turtą, ir visuo- 
menininiais rūpesčiais sau galvų 
nebekvaršinantys tautiečiai pri
tars. Tik reikės gražiai pakal
bėti.

Mančesterio, Bradfordo, 
Škotijos ir rytų Londono lietu
viai turi nuo DBLS ar LNB ne
priklausančių klubų pastatus, ir 
tik mančesteriškiai prieš keletą 
metų yra kalbėję, kad gal reikės 
tą klubą parduoti, nes sunku iš
laikyti. Bet ir jie kol kas apie tai. 
nieko neberašo, matyt, padėtis 
pagerėjo. Nottinghame vienuo
liai marijonai turi kun. dr. Stp. 
Matulio vadovaujamą Židinį, o 
Londone prie lietuvių Švento
vės pristatyta šviesi svetainė.

Vienoj kitoj vietoj net ke
liom organizacijom pirminin
kauja jau tas pats asmuo. Matyt, 
nėra norinčių tokias pareigas

A+A
KOSTUI ČINČIKUI 

mirus,
žmonai ELENUTEI, sūnui JONUI, dukrai BIRUTEI su 
šeima bei visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

A. Č. Pažerūnai

AtA
ELENAI (HELEN) NORKIENEI 

mirus,
buvusiai “Talkos” kooperatyvo darbuotojai, liūdime 
kartu ir reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui 
KĘSTUČIUI, vaikams ir giminėms -

“Talkos” valdyba ir darbuotojai

A+A
ZINAI BERŽANSKIENEI 

mirus,
jos vyrui KOSTUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią 

užuojautą -

Lidija ir Cėsys Javai Jane ir Petras Pakalkos
Irena ir Jeronimas Birštonai

A+A
ZINAI BERŽANSKIENEI 

mirus,
jos vyrui KOSTUI, sūnui VYTAUTUI bei visiems 
šeimos nariams šią liūdesio valandą reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Antanas ir Aldona Kilinskai

AtA

ZINAI BERŽANSKIENEI 
mirus,

jos vyrą KOSTĄ, sūnų VYTAUTĄ su šeima, brolį 
KOSTĄ, seseris - MĖTĄ, OLGĄ, jų šeimas ir visą 
giminę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Wasagos Moterų būrelis,
Gerojo Ganytojo misijos komitetas

AtA
ZINAI BERŽANSKIENEI

tragiškai žuvus 1996 m. vasario 29 d., 

nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui KOSTUI, 
sūnui VYTUI, seseriai MĖTAI ir kitiems 

artimiesiems bei giminėms -

R. G. Stepulaičiai
A. J. Bataičiai O. Senkus,
Barrie, Ont. Wasaga Beach, Ont..

AtA 's

TERESEI JONUŠONIENEI 
mirus Punsko apylinkėje,

jos liūdinčias sesutes - MARYTĘ ČEBATORIENĘ, 
ONUTĘ STEPŠIENĘ su šeimomis bei visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Petras, Janina, dukra Daina Gurkliai, 
Zita ir Aras Nausėdai

eiti. Britanijos lietuviai turi 
kelis tokius paskaitininkus, ku
rie stebina savo sugebėjimu pa
ruošti paskaitas apie bet ką. Tas 
pats asmuo skaito paskaitas 
apie Vasario 16, šv. Kazimierą, 
Motinos dieną, trėmimus, Min
daugą, Tautos šventę, Kariuo
menės dieną ir kt.

Atrodo, kad tik Britanijoje 
tėra tokių ypatingų veikėjų. Visi 
tie paskaitininkai dar nėra suse
nę, tai vis bus minėjimuose 
tradicinė paskaita, jei rinktis 
tektų ir nebe klubuose, ar priva
čiuose namuose. Kai kur taip 
buvo ir tebėra. Sueinama kieno 
nors talpioje troboje. Kam rū
pės lietuviški reikalai ir lietuvy

bė, tie tarsis ir svartys juos ir 
privačioje troboje suėję. Viską 
sukūrusieji veikėjai, žinoma, rū
pinosi, kad kitaip būtų. Gaila, 
kad tie praradimai nuskurdina 
jau smarkiai susenusią ben
druomenę ir nežada šviesesnių 
sąlygų ateičiai.

Tiesa, atrodo, kad vis dau
giau ir naujųjų ateivių pasirenka 
gyvenimąją vietą rytiniame Lon
done, lanko ten parapijos šven
tovę ir svetainę. Gali būti, kad 
ten ir bus Londono lietuvių 
ateitis. Apie šventovę buvo bu
riamasi jau pirmųjų šiame mies
te įsikūrusių lietuvių prieš šimt
metį, o istorija kartais mėgsta 
kartotis, ypač panašiomis sąly
gomis.

t



Mūsų tautos išgelbėjimo diena
Prof. Romualdo Ozolo kalba Toronte - Mississaugoje, Vasario 16-tos minėjime

Tėviškės žiburiai » 1996. III. 12 - Nr. 11 (2402) * psl. 3

Gili žiema ir gili krizė
Gerbiami tautiečiai! Ponai ir 
ponios!

Nepaprastai džiaugiuosi, ga
lėdamas kalbėti Jums Vasario 
16 - Lietuvos nepriklausomybės 
dienos proga, minint Lietuvos 
valstybės atkūrimo ir nacionali
nės valstybės sukūrimo 78-ąsias 
metines. 50 iš tų 78 metų tenka 
okupacijoms, todėl mums teks 
paliesti ir mūsų tautos valstybės 
atstatymo prasmę, tačiau mes 
puikiai suprantame, kad be Va
sario 16-osios 1918 metais var
gu ar bebūtų buvusi Kovo 11-oji 
1990-siais, o jei būtų, būtų bu
vusi tikrai kitokia!

Tad kokia yra nenykstan- 
čioji Vasario 16 reikšmė ir jos 
prasmės?

Reikšmė yra viena: Vasario 
16-oji - mūsų tautos išgelbėji
mo diena. Nebūtų įgiję lietuviai 
valstybinio gyvenimo žmogui 
teikiamo sąmoningumo, nebūtų 
galėję to sąmoningumo panau
doti tikslingai - susitelkdami 
valstybės tvarkos atkūrimui, ne
žinia, ar ne kai kas panašaus į 
Baltgudijos tyrus plytėtų ir Lie
tuvoje, per žiaurų mums XX 
amžių perėjus tiekai kaulų lau
žymo ir dvasios alinimo bangų. 
Vasario 16 išgelbėjo Lietuvą, 
kai ji bandė pakilti iš paskuti
niosios dar gyvos savo tautos 
atšakos - iš valstiečių luomo. 
Tai amžina Vasario 16 reikšmė 
mums ir pasauliui, kuris - tikė
kim - ilgainiui bus pakantes
nis ir ne multimilijoninėms tau
toms.

VASARIO 16 PRASMĖS
Iš jos prasmių, formuojan

čių mūsų dienų gyvenimą, kele
tą minėsime visada, nes Vasario 
16 pradėjo spręsti svarbiausius 
kiekvienai tautai - tikslios teri
torijos, gyvybingos tautos ir stip
rios jos dvasios kūrimo reikalus.

Apie pirmą iš jų: Vasario 16 
suteikė galimybę, o 1920 metų 
taikos sutartis su Rusija pirmą 
kartą nustatė Lietuvos valstybės 
etninę žemės priklausomybę. 
Tokių sienų Lietuva nebuvo tu
rėjusi per savo tūkstantmetį is
torinį buvimą. Tas sienas pasi
rodė per sunku užtvirtinti ir ap
ginti ne tik amžiaus pradžios, 
bet ir jo pabaigos kartoms, 
problemai persikeliant, matyt, 
ir į XXI amžių. Tačiau proble
ma ta neturėtų mūsų gniuždyti, 
nes etninės žemės Lietuvos už
ribiuose bylos apie save nori 
nenori, o taikos sutartis liks vie
ninteliu tarptautiniu abiejų - 
Lietuvos ir Rusijos - gera valia 
ir laisvu sutarimu padaryti tarp
tautiniu dokumentu, leidžiančiu 
Lietuvai palankia prasme 
spręsti Molotovo-Ribbentropo 
pakto denonsavimo piktavališ
ko aiškinimo atvejus: 1920 metų 
taikos sutartis mūsų etnines sie
nas kaip politines nurodo aiš
kiai ir tiksliai, ji pati gali būti 
laikoma nepanaikinta.

Antra iš svarbiausių Vasa
rio 16 prasmių - tai valstybinio 
imuniteto tradicijos pradžia. 
Prieš Lietuvą bandžiusias oku
puoti ir sunaikinti Vokietiją ir 
Rusiją Lietuva buvo įgijusi ne 
tik politinio, bet ir kultūrinio 
pasipriešinimo patirtį. Ilgaam
žio sąjungininko Lenkijos at
žvilgiu ir XX amžiaus pradžioj 
Lietuva dar neturėjo deramo 
imuniteto. Vasario 16 nekūrė 
galimybės imunitetui formuotis, 
o Lietuvos rytų su sostine Vil-

Švėkšnos “Saulės” gimnazija ir

niumi lenkiškoji okupacija tas 
galimybes apiformino ir poli
tiškai. Mūsų santykiai su len
kais ir Lenkija dar ir šiandien 
nėra normalizuoti, tačiau Vasa
rio 16 atkurta mūsų valstybinė 
nepriklausomybė leidžia apie jų 
sutvarkymą kalbėti jau nebe 
kaip apie gynybinį, o kaip apie 
kuriamąjį lietuvių tautos darbą. 
Sunku mums būtų buvę žmonių 
kalba kalbėtis su savo didžiau
sia tautine mažuma lenkais, jei
gu nebūtume įgiję patirties
anais metais. Sunku mums būtų 
tikėtis įveikti kosmopolitinių 
ideologijų ir kultūrinės nivelia
cijos poveikius, jeigu nebūtų 
pradėta tautinio identiteto iš
saugojimo ir sustiprinimo visoje 
valstybėje veikla.

Trečia iš svarbiausių Vasa
rio 16 prasmių - tai tautinės bei 
pilietinės visuomenės ugdymo 
tradicijų užmezgimas, palaiky
mas ir plėtojimas. Pilietinis tau
tos žmonių sąmoningumas yra 
ta galia, kuri gali garantuoti 
tautos tolesnį civilizavimąsi ne
prarandant nei savo tapatumo, 
nei puolant į kokias nors ne 
tam tikusias savitaigas - šeimos 
ar partijos puoselėjamas bend
rabūvio formas. Tautos pilieti
nio sąmoningumo siekis, pradė
jęs formuotis ketvirtajame mū
sų amžiaus dešimtmetyje, kai 
lietuviai jau kaip laisvi žmonės 
plačiau susidūrė su pasauliu ir 
ypač Vakarų Europa, įvairiau
siais būdais ir formomis bandy
tas gaivinti visą rusų okupacijos 
laikotarpį, davė Lietuvai tą jos 
išsivadavimo pamatą. Ryškiau
sia jo apraiška tapo Baltijos ke
lias, dvasinį polėkį vienytis lais
vės idėjoje įkūnijęs tokiu ne
smurtinės kovos vertinimu, ku
ris nustebino ir sužavėjo pasau
lį, o taip pat paliudijo, kad lie
tuvių tauta, bei kitos Baltijos 
tautos sugeba teigti savo gyvastį 
autentiniais ir brandžiais žings
niais. Tautos politinis sąmonin
gumas ir šiandien yra pagrindi
nis jos politinių krizių sprendi
mo būdas, konstitucinės raidos 
išsaugojimo garantas.

Dar viena svarbi Vasario 16 
pradėtųjų pokyčių prasmė - tai 
modernaus intelekto ugdymo, 
intelektualinio pajėgumo kaupi
mo kaip tautos prigimtinių galių 
gausinimo darbas. Trisdešimtai
siais metais tai tapo valstybės 
atnaujinimo, o šešiasdešimtai- 
siais-aštuoniasdešimtaisiais - iš
sivadavimo paieškų pagrindu. Jei
gu nebūtų pasiremta aukščiau
sio laipsnio intelektu, atsire
miančių tiesiai į trisdešimtųjų 
metų tradiciją, jos išplėtojimą 
išeivijoje ir interpretaciją etni
nėje Lietuvoje, mūsų išsivada
vimas nebūtų buvęs toks sėk
mingas.

Visa tai ir dar daug ką ko
kybiškai nauja pradėjo Vasario 
16 - j tikrą valstybinį savaran
kiškumą išėjusios tautos, kaimy
nų ir pasaulio žūtin nusmerktos 
tautos išsivadavimo diena.

LAISVĖS KOVOS
Daug darbų ir kovų už vals

tybės ir laisvės išsaugojimą ir 
įtvirtinimą laukė po Vasario 16.

Laukė savanorių kovos ir 
Klaipėdos išvadavimas. Laukė 
Birželio sukilimas ir pasiprieši
nimas vokiškajai okupacijai. 
Laukė dešimtmetis lietuvių-ru- 
sų karas po karo, politinė rezis
tencija ir keletą dešimtmečių 
kaupęsis Sąjūdis bei Atgimimas.

Nepaprastai sunkūs nuosto
liai teks pakelti Lietuvai am
žiaus vidury ir antrojoje pusėje. 
Per visas okupacijos audras bu
vo išvietinta ir/arba žuvo apie 
milijoną lietuvių. Tris milijonus 
asmenų vos peržengusiai tautai

tai buvo labai rimtas, katastrofiš
kas smūgis. Ir ne vienintelis. 
Ūkio sugriovimas kolektyvizuo- 
jant kaimą, gyvenimo būdo pa
keitimas Lietuvą pramonizuo- 
jant ir sumiestinant, kultūros 
sovietinimas ir internacionalini- 
mas, žmonių santykių kagėbiza- 
vimas per skundikus palaikant 
totalinę baimę, - viso to pėdsa
kai ateina ir iki mūsų dienų.

Ir vis dėlto mes išsivadavo
me. Greitai, tiksliai ir teisingai.

Nebūtų galėję būti to, jeigu
nebūtų buvę Vasario 16. Jeigu 
nebūtų buvę pirmosios nepriklau
somybės išugdytos ginkluotos 
rezistencijos. Jeigu nebūtų buvę 
kasdienės įvairiabūdės kovos už 
kalbą ir kultūrą, savo žemės 
jausmo, raginimo įsikurti kaip 
tvirtovėse šešiasdešimtyje iš žmo
gaus dar neatimtų arų, jeigu ne
būtų buvę “Katalikų Bažnyčios 
kronikos” su būriu politinių pa
lydovų. Svarbiausia - jeigu ne
būtų buvę išeivijos, per pokarių 
sumaištį išsaugojusios ne tik sa
vo fizinę gyvastį, dažnai per gry
ną vargą išsikovojusios materia
linę laisvę ir išsaugojusios ne
priklausomos valstybės atkūri
mo politines aspiracijas, kurios 
nuolat ir įvairiai reiškėsi. Nepri
pažinimo politikos išsaugojimas 
buvo tiesioginė pirmosios nepri
klausomybės tąsa per visą Lie
tuvos okupacijos metą. Kai kur 
buvo išsaugotos net ambasados, 
dirbo pasiuntiniai.

DABARTIES UŽDUOTYS
Vasario 16 šiandien įsakmiai 

reikalauja naujų mūsų valstybės 
įtvirtinimo darbų.

Viduje mes turime nedel
siant patvarkyti savo politinės 
sistemos struktūrą ir veikimą, 
vienu svarbiausių darbų laikant 
vienpartinio viešpatavimo gali
mybių panaikinimą. Po prezi
dento konflikto su premjeru, 
kai šis atsisakė atsistatydinti, 
prieš tai sutikęs tai padaryti, 
LDD partijoje formuojasi dvi 
grupuotės, kurių atsiradimas 
gali panaikinti kairiąją seimo 
daugumą ir suskaldyti partiją. 
Tai reikštų, kad tiek kairėje, 
tiek dešinėje dauguma galėtų 
būti pasiekta tik koalicijų dėka, 
ir tai garantuotų mūsų valstybės 
demokratinės tvarkos plėtotės 
sekantį tarpsnį - valstybinių in
teresų sutartinį politinį atstova
vimą. Naujasis seimas, kuris ge
riau būtų išrinktas šį pavasarį 
negu rudenį, turėtų tą siekį įvyk
dyti.

Iš nedelsiamų vidaus tvar
kos pagerinimo darbų paminėti
nas visuotinis - pradedant pen
sininkais baigiant aukščiausio 
rango verslininkais - mokumo 
pagerinimas. Tai reikalautų ne 
tik bankų krizės įveikimo, bet ir 
tolesnio mūsų piniginės siste
mos stiprinimo bei lito kėlimo 
iki konvertuojamos valstybinės 
valiutos statuso. Jau privatizuota 
turto už 4 milijardus litų. Prasi
deda piniginio privatizavimo 
etapas, kuriame turi būti par
duota turto už dar 3 milijardus 
litų. Privalome taip pasitvarkyti, 
kad į Lietuvą galėtume pasi
kviesti užsienio bankus. įveda
ma ipoteka turėtų paspartinti 
turto tapimo kapitalu procesą, 
sumažinti sukčiavimą ir kitą ne
sąžiningą veikimą. Bene svar
biausiu darbu čia būtų kreditų 
sistemos sutvarkymas: korupci
ja beveik visiškai pakirto mūsų 
ūkio veiklos kryptį.

Naujasis seimas, kuriame, 
tikime, kairiosios daugumos ne
bebus, nedelsdamas turės imtis 
tų įstatymų, kurie panaikintų 
arba sušvelnintų įvairius laisvos 
veiklos draudimus, sugriežtintų 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Ntr. H. Paulausko

Prof. ROMUALDAS OZOLAS, Lietuvos seimo narys, kalba Vasario 
16-sios minėjime Toronto-Mississaugos lietuviams Nuotr. J. Arminioi

Reikalauja šeimininko 
teisių Lietuvoje

Atsiliepiant į Lietuvos seimo nario Zbigniew Siemionowicz 
pareiškimus Lenkijos laikraštyje “Kurier Poranny” 

1996.IL7 lenkų mažumos Lietuvoje klausimu
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ
Balstogės-Suvalkų regioni

nė spauda dažnai būna ne
objektyvi bei nepalanki Len
kijos lietuviams bei tautinėms 
mažumoms. Bet užtat labai 
uoliai informauoja apie lenkų 
tautinės mažumos reikalus Lie
tuvoje, Ukrainoje. Vienu ir kitu 
atveju žurnalistai naudoja skir
tingus matus: tai, ko- reikalauja 
Lietuvoje gyvenantys lenkai, va
dina “europiniais standartais”, 
bet jei to paries nori Lenkijos 
lietuviai, laikoma “ekstremiz
mu, radikalizmu, prasima
nymu”.

Kai santykiai atslūgsta, at
siranda vis kokia nors dingstis 
juos pakurstyti. Dažnai nenatū
raliai įtampą kelia Lietuvos len
kų veikėjai. Anksčiau Lenkijos 
spaudos mėgstamas veikėjas 
buvo Ryszard Maciejkianiec, 
bet pamažu kyla Zbigniew’o 
Siemionowicz žvaigždė.

Balstogės dienraštis “Ku
rier Poranny” (1996.II.7) iš
spausdino pokalbį “Turime tei
sę jaustis šeimininkais”. Lenkų 
frakcijos veikėjas Siemionowicz 
piktinasi, kad lietuviai lenkų 
tautinę mažumą sulyginti nori 
su čigonais, o tuo tarpu “...mes 
esame Vilnijoje nuo amžių, sta
tėme čia valstybę ir turime pilną 
teisę jaustis šeimininkais”.

Z. Siemionowicz remiasi 
tarptautinės teisės principais. 
Tad jam turėtų būti žinoma, 
kad tarptautinių žmogaus teisių 
šviesoje nėra jokio pagrindo 
vienaip traktuoti Lietuvos pi
liečių čigonus, kitaip - lenkus. 
Tarptautiniuose dokumentuose 
kategoriškai reikalaujama vie
nodai traktuoti visus, nepaisant 
rasės, tautybės, religijos ir pan. 
Iškeldamas lenkus prieš kitas 
Lietuvoje gyvenančias tautybes, 
Z. Siemionowicz diskvalifikuoja 
save kaip specialistą, kuriam 
Lietuvos seimas pavedė pareng
ti tautinių mažumų įstatymą.

Z. Siemionowicz nevengia 
pamokymų ir Lietuvos valdžiai. 
“Lietuva privalėtų stengtis turė
ti gerus santykius su Lenkija. 
Juk Lietuva nori įeiti į Europos 
struktūras, taigi, turi laikytis tų 
principų, kurie Lenkijoje jau 
veikia”.

Kokius principus, kurių nė
ra Lietuvoje, o veikia Lenki
joje, turi galvoje Z. Siemio
nowicz? Ar tai, kad per šešerius 
metus Lenkija nesugebėjo pri
imti tautinių mažumų įstatymo? 
Ar tai, kad pagal Lenkijos kal
bos įstatymą vienintelė oficiali 
kalba visose valstybės įstaigose 
yra lenkų; oficialūs užrašai, gat
vių ar vietovių pavadinimai gali 
būti tik valstybine kalba?

Z. Siemionowicz gerokai 
prasilenkia su tiesa, toliau tęs
damas: “Veikiančioje Lietuvoje 
švietimo sistemoje vidurinės 

lenkų mokyklos absolventas ne
turi jokių šansų įstoti į aukštąją 
Lietuvos mokyklą”. Todėl, jo 
nuomone turi būti “lenkų uni
versitetas”. Nejaugi Lietuvos 
seimo narys nežino, kad dvie
jose Lietuvos aukštose mokyk
lose yra specialybės ir grupės 
lenkų dėstomąja kalba, kad Vil
niaus universitete bei Vilniaus 
pedagoginiame universitete 
ruošiami polonistai bei kitų spe
cialybių pedagogai vien tik len
kų mokykloms, kad nuo 1988- 
1989 m. visiems jaunuoliams iš 
Rytų Lietuvos taikomos leng
vatinės priėmimo sąlygos, kad 
lenkai stojamuosius egzaminus 
gali laikyti lenkų kalba? O gal 
Z. Siemionowicz žino panašius 
pavyzdžius Lenkijoje? Lenkijoje 
yra per milijoną vokiečių, apie 
500.000 ukrainiečių bei tiek pat 
gudų, jie savo universitetų ne
turi ir net nesapnuoja, kad sto
jamuosius egzaminus galėtų lai
kyti kita nei lenkų kalba.

Tai tik keletas pavyzdžių, 
kaip Lenkijoje vaizduojama tau
tinių mažumų padėtis Lie
tuvoje. Sunku patikėti, kad po
litikas, o dar ir seimo narys, ne
žinotų tikrų faktų. Antra vertus, 
sunkiai įsivaizduojama būtų si
tuacija, kad Lenkijos seimo na
rys, tarkim vokiečių kilmės, 
nuvykęs į Vokietiją, pripasa
kotų ten nebūtų dalykų. Tai 
kompromituotų jį ir kaip 
valstybės politiką, ir kaip ma
žumos atstovą.

Z. Siemionowicz kviečia 
Lietuvą sekti Lenkijos pavyz
džiu. Kodėl ne? Lenkijoje yra 
apie pusė milijono ukrainiečių. 
Jie turi tik dvi vidurines mo
kyklas (vieną iš jų neseniai pa
statė ukrainiečių išeivija iš Va
karų). Dukart mažiau gausi 
lenkų mažuma Lietuvoje turi 
trisdešimt kartų daugiau vidu
rinių mokyklų. Lenkija per pas
taruosius šešerius metus (taigi 
jau demokratinėje santvarkoje) 
neišleido nė vieno vadovėlio lie
tuviškoms mokykloms, tuo tar
pu Lietuvoje per tą laiką išleista 
per 180 lenkiškų vadovėlių. To
kių pavyzdžių galima pateikti ir 
daugiau.

O gal iš tiesų Lietuva galėtų 
pasekti Lenkijos pavyzdžiu? 
Tuomet būtų išlaikyta lygybė, 
pasibaigtų lenkų politikų nu
siskundimai tarptautinėms or
ganizacijoms, o Lietuvos biu
džete liktų daugiau pinigų ki
tiems reikalams. Pasibaigtų 
nesiliaujanti diskusija, ar lenkai 
turi išmokti lietuvių kalbą, ar 
ne? Lenkijoje ši problema iš
spręsta labai aiškiai: jei nemoki 
valstybinės kalbos, negali net 
gatvių šluoti. Ir niekas nežiūri, 
kaip kad norėtų Z. Siemio
nowicz, ar tu čigonas, ar at
stovas tautinės mažumos, da
vusios Lenkijai reikšmingiausią 
karalių dinastiją.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Reikalavimai ir laimėjimai

Indėlininkų teisių gynimo 
taryba pasiekė tam tikrų laimė
jimų - vyriausybė pradėjo grą
žinti po 1000 Ėt. visiems indėli
ninkams, kurių sutarčių termi
nai pasibaigė, bet žmonių tai 
aiškiai nepatenkina; bijomasį, 
kad tai nebūtų “vienintelis ir 
apgaulingas saldainukas” jų ne
vilčiai, pykčiui ir skausmui nu
malšinti bei atitolinti. Reikalau
jame, kad indėlininkų atstovai 
dirbtų tuose bankuose kontro
lieriais ir stebėtojais. Didelį 
aukščiausių valdžios įstaigų su
sirūpinimą sukėlė Nepriklauso
mybės dienos išvakarėse su
rengtas vasario 15 d. protesto 
mitingas prie seimo rūmų, ku
riame, nepaisant atšiaurių žie
mos sąlygų, dalyvavo per 2000 
žmonių. Jie pasmerkė nevykusią 
vyriausybės finansinę ir ekono
minę politiką, žadėjo nebemo
kėti mokesčių, rengti dar veiks
mingesnes demonstracijas ir net 
streikus. Šis protestas tęsėsi iki 
pat vidurnakčio prie liepsnojan
čio didžiulio laužo, kaip ir 1991 
m. sausio 13-tos dienomis. De
monstracijos atstovus priėmė 
seimo pimininkas Č. Juršėnas, 
kuriam buvo įteikti raštiški in
dėlininkų reikalavimai.

Nebaudžiami nusikaltėliai
Manome, kad dabartinė vy

riausybė imsis visų būtinų, net 
rizikingų, priemonių, kad ši 
skaudi bankų krizė bent iš da
lies būtų išspręsta, kad nors di
desnę dalį savo pinigų žmonės 
atgautų, nes iki seimo rinkimų 
lieka vis mažiau laiko. Bet dide
lės paskolos, aišku, bus sunki 
našta ateičiai. Ypač visus jaudi
na tai, kad labai blogai dirba 
Lietuvos policija, teismai, kad 
šimtai sukčių apvogė tautą ir 
nėra suimti, jų turtas nekonfis
kuotas, kad iki pačių aukščiau
sių valdininkų driekiasi nežabo
tas kyšininkavimas.

Taigi visose gyvenimo srity
se Lietuvoje gili ir sunki žiema. 
Blogiausia, kad ledai sukaustė 
vyrų protus - argi buvo galima 
patikėti bankų veiklos įstatymą 
rengti patiems bankininkams? 
Taip galvojant, beliktų baudžia
mąjį kodeksą patikėti Lukiškių 
nusikaltėliams! Daugelis seimo

A+A
ELYTEI NORKIENEI 

mirus,
liūdesio valandoje užjaučiame jos vyrą KĘSTUTĮ, 
dukrą ELAINE, sūnų KĘSTUTĮ, marčią ir drauge 
liūdime -

Irena ir Povilas Gimiai 
Zosė ir Juozas Rickai 
Danutė ir Pranas Jurkevičiai 
Liuda ir Jurgis Stungevičiai 
Aldona ir Antanas Laugaliai 
Genė ir Antanas Vinerskiai
Jadvyga Laugalienė

Gyvybės nutraukta gija, liks neužmirštama 
mūsų širdyse

A+A
ZINAI BERŽANSKIENEI

tragiškai žuvus,
vyrą KOSTĄ, sūnų VYTAUTĄ, seseris - MĖTĄ, 

OLGĄ, brolį KAROLĮ ir jų šeimas bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -

A. V. Baltrušaičiai
M. Bernotienė
R. J. Dūdos
J. Gelažius
J. M. Ignatavičiai
A. Kanapka
B. Kasperavičienė
J. E. Gudai 

M. P. Žymantai

narių yra apsėsti nepamatuotų 
ambicijų, dedasi visažiniai, ne- 
klystantys, nepaprastai atitrūkę ir 
nežinantys visos tautos lūkesčių.

Praeities našta
Okupacijos metais Lietuvo

je labiausiai nukentėjo žmonių 
moralinės vertybės. Dauguma 
žmonių tada turėjo dvigubą 
mąstyseną ir pažiūras - oficialią 
tarnyboje bei to meto visuome
nėje ir giliai savyje paslėptą tik
rąjį požiūrį į^ asmenis, reiški
nius, tikrovę. Šis dvilypumas la
bai sujaukė žmonių sielas, doro
vę ir mąstymą. O pražūtingų 
tradicijų ir įpročių įsišaknijimas
- tai jau visuomenės liga, kurios 
vien su laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymu greitai nepa
keisi, per metus antrus - nepa
taisysi. Reikalingas ilgas ir sun
kus atsivertimo, atgimimo lai
kas, lūžis kiekvieno sąmonėje. 
Reikia tikrai AUKŠTYN PA
KELTI ŠIRDIS!

Visus mūsų įstatymų neto
bulumus, net pačią šalies kon
stituciją naujoje šviesoje ir ver
tybėje sustiprintų pagrindinis 
žmonijos įstatymas - DEŠIMT 
DIEVO ĮSAKYMŲ.

Nesmerkite tautos!
Kiekviena žiema turi pabai

gą. Mes tikime pavasariu ir tau
tos prisikėlimu. Ar gali kas pa
kelti akmenį, mesti piktą žodį 
mums, čia gyvenantiems ir klys
tantiems, skurstantiems ir ropo- 
jantiems iš baisios šio šimtme
čio vergijos duobės? Galbūt. 
Bet vien todėl, kad čia gyveno
me ir gyvensime, kad supranta
me padėties sudėtingumą ir tu
rime šventą viltį - nesmerkite ir 
nenurašykite, kaip beviltiškai 
bankrotuojančių bankų sąskaitų
- visos tautos. Netikėkite Lietu
vos bankais. Neglauskite prie 
širdies mūsų valdžios (ypač tų, 
kur rinkliavų atvažiuoja!). Tik 
niekados nesutapatinkite su 
spekuliantais, gobšuoliais mūsų 
senesnių žmonių, pensininkų, 
kad jie buvo patiklūs ir nuken
tėjo nuo Lietuvos bankų finan
sinės suirutės.

• Niekas nežino kas yra mirtis — 
galbūt ji yra didžiausia geradarybė 
žmogui. Tačiau visi jos bijo, tary
tum žinodami, kad ji yra didžiausia 
blogybė. Platonas

A. Masionienė
U. Oponavičienė
E. Tribinevičienė
V. M. Vaitkai
J. A. Vaškevičiai
B. A. Vitkai
S. R. Valickai
J. A. Trinkūnai
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TAKAS DVIRATININKAMS

Kauno kelių policija pa
ruošė tako dviratininkams pro
jektą. Juo bus sujungtas Daina
vos mikrorajonas su Kauno 
centru. Takas apims keturio
lika gatvių, kuriose išsiski
riančia spalva teks nudažyti 
maždaug metro pločio kelkraš
čio juostą.

NEMUNO TILTAS JURBARKE
1995 m. lapkričio pabaigoje 

įvykusiame Tauragės apskri
ties tarybos posėdyje valstybi
nės įmonės “Tauragės regiono 
keliai” direktorius Saulius Ru- 
lys, kalbėdamas apie Tauragės, 
Jurbarko, Šilalės rajonų ke
lius, priminė skubaus remonto 
laukiantį Jurbarko tiltą per Ne
muną. “Lietuvos aido” atstovas 
Alvydas Putelis rašo: “S. Rulys 
minėjo, kad būtina kuo skubiau 
pradėti Jurbarko tilto per Ne
muną remontą. Nors tiltas nėra 
senas, bet jau susidėvėjusios 
jo siūlės. Šiemet lėšų tilto re
montui nebuvo numatyta, todėl 
kelininkai į Jurbarką važiuos 
tik 1996 m. Remontui numatoma 
išleisti 250 tūkstančių litų”.

PUSNYS LIETUVOS KELIUOSE
Spaudoje buvo daug rašyta 

apie užpustytus kelius Biržų, Šiau
lių, Vilkaviškio, Tauragės, Kretin
gos, Plungės ir kituose Lietuvos ra
jonuose. Tas pusnis atnešė antrojo
je vasario pusėje juos nusiaubusios 
puraus ir palaido sniego audros. 
Dėl labai menkų atodrėkių tos pus
nys daug kur pasiekė net pusmetrio 
aukštį. Labai sunku jas buvo paša
linti net ir iš pagrindinių kelių, o 
vietinių kelių ilgoką laiką net nebu
vo bandoma išvalyti. Bendrą vaizdą 
padeda susidaryti “Lietuvos aido” 
vietinių korespondentų pranešimų 
iš rajonų antraštės: “Seniai taip bu
vo užpustyti keliai” (Alfonsas Kazi- 
tėnas Biržuose), “Autobusai pri
versti keisti maršrutus” (Alvydas 
Putelis Tauragėje), “Greitoji pagal
ba negalėjo nuvažiuoti pas ligonę” 
(Irena Vitkauskienė Plungėje), “Ato
kesni rajono miesteliai nepasiekia
mi” (Birutė Nenėnienė Vilkavišky
je), “Be duonos likę kai kurių kai
mų gyventojai” (Bronius Žemaitis 
Kretingoje), “Dauguma vietinės 
reikšmės kelių užpustyti” (Leonas 
Peleckis-Kaktavičius), “Nors rajo
niniai keliai nepravažiuojami, bet 
Tauragės gyventojai pieno nepri
stigs” (Alvydas Putelis Tauragėje).

NERIJOS KURORTŲ SUTARTIS
Bendradarbiavimo sutartį pasi

rašė du Lietuvai ir dabar Rusijai 
priklausantys kurortai Kuršių ne
rijoj. Lietuvos vardu ją pasirašė 
Neringos burmistras S. Mikelis, o 
Rusijai atstovavo dabar jau suru-

Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Sudbury Ontario

H
0

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant Į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........ tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. — Bernardas ir Danutė Mačiai . tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj. - Algis ir Milda Trumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Sirncoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

sinto Vokietijos kurorto, pavadinto 
Zelenogradsku, burmistras V. Še- 
geda. Pasirašytoji sutartis įpareigo
ja abiejų kurortinių miestų įmones 
ir gyventojus bendradarbiavimu 
siekti abiem pusėm naudingų 
ekonominių ryšių. Neringos savival
dybės atstovės spaudai O. Gri- 
mailaitės pranešimu, pagrindinis 
dėmesys teks abipusei pagalbai'di
delių audrų metu Baltijos jūros ir 
Kuršių marių vandenyse. Aptarti ir 
žvejybos reikalai teritoriniuose Bal
tijos jūros bei Kuršių marių vande
nyse. Kaliningradiečiai sutiko Lie
tuvos žvejus įsileisti į Rusijai pri
klausančius savo vandens plotus, 
kai jie įsigyja specialius leidimus, 
kainuojančius 25 litus vienai parai. 
Bus keičiamasi gaisrininkais ir ge
sinimo priemonėmis dideliuose 
miško gaisruose Kuršių nerijos te
ritorijoje. Ieškota būdų sustabdyti 
narkotikų gabenimą maršrutiniais 
Klaipėdos - Kaliningrado autobu
sais. Neringos ir Zelenogradsko 
gyventojai Kuršių nerijoje bus at
leisti nuo įvažiavimo mokesčio.

VETERANŲ SUSITIKIMAS
Vilniaus karininkų ramovė ir 

žurnalo “Kardas” redakcija “Lietu
vos aide” vasario 13 d. paskelbė 
pranešimą, kviečiantį į susitikimą 
Vilniuje vokiečių pusėje Rytų fron
te kovojusius lietuvių savisaugos 
batalionų karius. Pranešime rašo
ma: “Į Antrojo pasaulinio karo ver
petą buvo įtraukti ir lietuviai. Ne 
viename Rytų karo fronte kovojo 
lietuvių savisaugos batalionai. Ne
mažai karių žuvo, kiti pasitraukė į 
Vakarus, o dar kiti, iškentę sovieti
nio režimo represijas, gyvena Tėvy
nėje. Norėdami suburti likusius 
gyvus šių kovų dalyvius, kviečiame 
balandžio 20 d. 12 vai. susitikti 
Vilniaus karininkų ramovėje...” 
Susitikimo dalyviai netgi raginami 
iki to laiko parašyti atsiminimus 
planuojamai išleisti savisaugos 
batalionų kovų knygai. Kažin ar bus 
susilaukta dalyvių tokiam susitiki
mui, kai buvusieji lietuvių savisau
gos batalionų kariai kai kuriose už
sienio šalyse yra laikomi naciais ir 
tremiami iš jų dėl šios tarnybos 
vokiečiams nutylėjimo imigracijos 
dokumentuose?

GALĖS PRAUSTIS NEMOKAMAI
Aldona Zinkevičiūtė, “Lietu

vos ryto” atstovė Alytuje, šio dien
raščio skaitytojams praneša: “Aly
tuje gyvenantys socialiai remtini as
menys ir jų šeimos miesto sporto 
rūmuose esančiuose dušuose ketu
ris kartus per mėnesį galės maudy
tis nemokamai. Tokį potvarkį, atsi
žvelgdamas į socialinės paramos 
teikimo komisijos siūlymą, pasirašė 
miesto meras D. Kurtinaitis. Pasak 
miesto savivaldybės administracijos 
socialinės paramos skyriaus vedėjos 
D. Juknevičiūtės, į jų skyrių užsukę 
benamiai ar iš įkalinimo įstaigų su
grįžę žmonės ne kartą prašė suda
ryti jiems galimybę bent retsykiais 
normaliai nusiprausti...” Puskutinė 
pirtis Alytuje buvo uždaryta prieš 
kelerius metus. Miesto valdyba jos 
paslaugas už tris litus parūpina Aly
taus sporto rūmų dušuose. Tačiau 
kai kuriems alytiškiams ir trys litai 
yra dideli pinigai. Tad buvo nutarta 
tokiems leisti maudytis nemoka
mai. Tačiau tokių beturčių Alytuje 
yra apie 10.000. Socialinės paramos 
skyriaus vedėja D. Juknevičiūtė, 
pasidžiaugusi išradingu sprendimu, 
nusiskundžia, kad toks didelis skai
čius alytiškių negalės dušais naudo
tis nemokamai. Talonus nemoka
mai nusiprausti gaus ne visi socia
liai remtini asmenys. Teks atsi
žvelgti į jų pajamas. v Kst

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Anglijos
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN

TE. Šiais metais Lietuvos nepriklau
somybės šventė buvo labai kukliai, 
bet nuoširdžiai paminėta. Sekma
dienį, vasario 18, Londono lietuvių 
Šv. Kazimiero šventovėje įvyko pa
maldos. Apaštališkasis nuncijus 
Pietų Korėjai ir Mongolijai arkiv. 
dr. Jonas-Vytautas Bulaitis, atlydė
tas eisenoje prie altoriaus, kurią 
sudarė altoriaus patarnautojai ir 
Londono lietuvių šeštadieninės 
Maironio mokyklos mokiniai bei 
mokytojai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, - atnašavo Mišias už 
Lietuvą ir jos laisvės kovotojus.

Pamokslą pasakė klebonas 
kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC. 
Pasak jo, išeivijoje lietuviškos pa
rapijos yra didžiausias lietuvybės 
išlaikymo salos, katalikiški židiniai, 
iš kurių sklinda lietuvybės šviesa 
visiems pasaulio lietuviams. Jis pa
minėjo kultūros židinį Brooklyn’e, 
iš kurio spinduliavo ir “Lietuvos 
Bažnyčios kronika”, Religinė šal
pa. Mūsų Šv. Kazimiero šventovė 
su savo pagalbiniais vienetais jau 
arti 100 metų puoselėja lietuvybę 
Londone. Po Mišių ir vyskupiško 
palaiminimo suskambo giesmė 
“Apsaugok Aukščiausias” ir tautos 
himnas. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas Justo Černio ir Vin
cento O’Brien. Pamaldose viena 
dalyvavusi olandė, sakė, kad ji savo 
gyvenime nematė ir negirdėjo taip 
nuoširdžiai ir iškilmingai giedant...

Po pamaldų parapijos menėje 
Londono lietuvių šeštadieninė 
Maironio mokykla, vadovaujama 
aktorės Živilės Šlekytės-Stounton, 
Gajutės O’Brien ir kitų, mokytojų, 
atliko trumpą gražiai parengtą 
šventės programą. Buvo sakomi ei
lėraščiai, skambėjo kanklių muzika 
ir dainos, j kurias buvo įjungti ir 
visi šventės dalyviai, kurie pajėgė 
patekti į sausakimšai perpildytą 
parapijos menę. Mūsų parapijos 
menė dabar jau paruošta. Šv. Kazi
miero klubo moterys paruošė už
kandžius programos dalyviams. 
Šventės minėjimas oficialiai buvo 
užbaigtas, bet šventės nuotaika dar 
ilgai menėje tęsėsi, skambant dai
noms...

BRITŲ-LIETUVIŲ PAGAL
BOS FONDAS VAIKAMS LIETU
VOJE. Besirengiant minėti Lietu
vos nepriklausomybę, buvo gauta

Ateitininkų moksleivių žiemos kurst] dalyvės Kanados Bolton’e 1995 
metais

Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums 
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau 
kaip $2,000.00 plius pristatymas.

AMER. DOL. KAN. DOL.
Siunčiama suma $.......................... $..........................
Paslaugos 4% ar 3% .............................
Pristatymas į rankas ................. $12.00 .............. $15.00
IŠ VISO $..................... 00 $..................... 00

Siuntėjas:........................Gavėjas

Tel.................................... Tel.?. 

lietuviai
iš vienos anglų labdaros fondo au
ka 25 000 svarų. Už juos Vilniaus 
universiteto Santariškių vaikų ligo
ninei bus nupirkta medicininių 
reikmenų. Tas fondas veikia jau 
penkti metai ir palaiko ryšius su 
JAV-se veikiančiais fondais - 
“Mercy Life”, “Sunlight Saulutė”. 
Tie ryšiai reikalingi, kad labdaros 
paskirstymas nesidvigubintų. Būtų 
malonu užmegzti ryšius su pana
šiais fondais Kanadoje. Mūsų ad
resas: British-Lithuanian Fund For 
Children in Lithuania, 21 The 
Oval, London E295T, England.

LONDONO LIETUVIŲ KO- 
LONUA PADIDĖJO. Šiuo metu, 
apytiksliais duomenimis, čia gyve
na apie 500 naujų ateivių. Vieni 
mokosi aukštosiose mokyklose, kiti 
stažuojasi ligoninėse, bankuose, 
pramonėje, treti čia atvyko užsi
dirbti “kietos” valiutos. Dauguma 
naujųjų ateivių iš Lietuvos daly
vauja pamaldose, parapijos chore, 
bendradarbiauja su senaisiais atei
viais. Įvyksta vestuvės jų tarpe, 
gimsta nauji britų lietuviai. Lie
tuvių namų akcinei bendrovei ir 
DBLS-gai atsidūrus finansiniuose 
sunkumuose, Lietuvių namai par
duodami. Londono lietuvių šešta
dieninė Maironio mokykla persi
kėlė į Londono parapijos centrą.

S. Kasparas

Winnipeg, Man.
GRUPĖ JAUNUOLIŲ iš 

Lietuvos nuo š.m. sausio 3 d., 
iškviesti Concord kolegijos, studi
juoja Winnipego unversitetuose. 
Kartu su studentais iš Lietuvos yra 
atvykusi ir dėstytoja įirof. dr. Laima 
Servaitė. Studijos vyksta verslo, 
anglų kalbos, muzikos ir teologijos 
srityse. Jie čia išbus iki balandžio 
26 d.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS, KLB Winnipego apylinkės 
valdybos surengtas, įvyko vasario 
18 d. 1996 m. Pradėtas pamaldomis 
šv. Kazimiero šventovėje įnešant 
Kanados ir Lietuvos vėliavas. 
Pamaldas atnašavo ir tai dienai 
pritaikytą, turiningą pamokslą pa
sakė prel. J. Bertašius. Maloni 
staigmena - studentų iš Lietuvos - 
giedojimas pamaldų metu. Vargo
nais grojo ir solo giedojo Jūratė 
Leonavičiūtė. Po pamaldų švento
vės salėje, prel. J. Bertašiui palai

minus valgius, įvyko apylinkės val
dybos ir talkininkų paruoštos vai
šės, po kurių pradėtas minėjimas 
Lietuvos himnu. Valdybos pirm. J. 
Grabys pristatė jaunus svečius iš 
Lietuvos ir kitataučius winnipegie- 
čius, mokytojavusius Lietuvoje, iš 
kurių viena pora parsivežė Lietuvo
je gimusią dukrelę. Pagrindinei kal
bai pakvietė lituanistikos mokslų 
prof. dr. Laimą Servaitę, kuri savo 
kalboje papasakojo apie sunkų 
švietimo vystymąsi Lietuvoje, 50 
metų trukusį lietuvių kalbos žlugdy
mą ir dabar dedamas pastangas lie
tuvių kalbos atnaujinimui. Atsta
čius nepriklausomybę, Lietuvai 
atsivėrė pasaulis, o pasauliui - 
Lietuva, ir pagrindinis reikalas yra 
svetimžodžių pašalinimas iš lietuvių 
kalbos. Paskaitininke savo kalbą 
baigė žodžiais “vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi.”

Studentai R. Ceizarytė, D. 
Kontrimaitė, J. Leonavičiūtė, E. 
Valickaitė, A. Zalytė ir E. Kėvišas 
gražiai atliko meninę programą, 
padainuodami liaudies dainų ir 
pašokdami tautinių šokių. Akor
deonu grojo J. Leonavičiūtė. Taipgi 
parodė skaidrių iš įvairių Lietuvos 
vietovių ir Baltijos pajūrio. Minėji
mas baigtas Kanados himnu. Nie
kas neskubėjo skirstytis, dar ilgai, 
maloniai bendravo su Lietuvos 
jaunimu. EKK

Hamilton, Ontario
“TREMTINIŲ GRĮŽIMO

FONDUI” $200 aukojo Hamiltono 
pensininkų klubas; “Vaiko tėviškės 
namams" $20 - D. Žemaitienė, 
a.a. V. Skverecko ir a.a. E. Jan
kauskaitės atminimui.

E. Kybartienė 
Liūdėdami kartu su šeima ir 

artimaisiais, vietoj gėlių, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: a.a. Ele
nos Norkienės atminimui: $20 - G. 
Agurkienė, V. Bikinienė, A. Bun- 
gardienė, E.K. Gudinskai, J.V. 
Narušiai, M.J. Rybij, O.B. Stepona
vičiai, V. Šniuolienė. $5 - F.M. Gu
dinskai. A.a. Tomo Vainausko at
minimui: $20 - V.P. Pranckevičiai, 
R.H. Rimkevičiai. Už aukas dėkoja 
P.L.V. komitetas.

St. Catharines, Ont.
“THE ST. CATHARINES 

STANDARD” prieš kurį laiką pa
rašė vedamąjį, kad Izraelis tebe
ieško karo nusikaltėlių, kuris pasi
baigė prieš 50 metų, kai jo paties 
įstatymai nebeliečia nusikaltėlių, 
nusikaltusių prieš 20 metų.

MIRĖ DAR VIENAS LABAI 
BRANGUS IR TAURUS mūsų ben
druomenės tautietis a. a. Jurgis 
Ališauskas, senosios kartos išeivis. 
Po Rožinio ir Mišių, atnašautų 
sausio 25 d., velionis išlydėtas į Šv. 
Jono lietuvių kapines Mississaugo- 
je. Liūdesy liko žmona Anelė bei 
kiti artimieji.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 

BLYNŲ BALIUS praėjo linksmai. 
Maloniai drauge buvo praleistas 
vakaras. Nežiūrint blogo oro ir ne
permatomo rūko, susirinko gausus 
būrys blynų mėgėjų. Po klebono 
kun. L. Kemėšio sukalbėtos mal
dos vaišinomės Užgavėnių patieka
lais, visai pamiršę daktarų pamoky-
mus. Po vaišių savo jėgomis atliko
me programą: dainavome, dekla
mavome, skaitėme, o kai kas ir pa
groti bandė. Loterija stebino lai
mikių gausumu, daug kam laimė 
nusišypsojo po kelis kartus. Šią 
pramogą organizavo KLKM d-jos 
Delhi-Tillsonburgo skyriaus narės. 
Pirmininkė T. Pargauskicnė padė
kojo visiems atsilankiusiems, na
rėms, prisidėjusioms darbu prie va
karo suruošimo, dovanojusiems lo
terijai laimikius ir ją pravedusioms. 
Išsiskirstėme pakilioje nuotai
koje. O.V.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington.Dr?
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Lietuvių fondas Čikagoje 

kasmet perrenka valdybos pirmi
ninką, bet įstatai jam neleidžia 
pasilikti šiose pareigose eilės 
tvarka ilgiau kaip trejus metus. 
Fondo valdybos pirm. Stasį Barą, 
pasiekusį šią ribą pakeitė Povilas 
Kilius, kitas ilgametis Lietuvių 
fondo darbuotojas. Jis šias parei
gas pradėjo sausio 29 d. posėdy
je, padėkodamas savo pirmtakui. 
Pats St. Baras šiame posėdyje ne
galėjo dalyvauti dėl jam neseniai 
padalytos operacijos. Visi džiau
gėsi, kad jis sveiksta, tvirtėja ir 
šiais metais 'galės tęsti savo 
kadenciją Lietuvių fondo tarybo
je. Fondo narių suvažiavimas 
įvyks š. m. kovo 30 d. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. 1995 m. 
Lietuvių fondas Čikagoje užbaigė 
su pagrindiniu 8.122.905 dolerių 
kapitalu ir su 6.854 nariais, kurių 
skaičių padidino tais metais įstoję 
82 nauji nariai.

JAV LB Hot Springs, AR, apy
linkė 1996 m. veiklai išsirinko 
naują valdybą. Ją sudarė pirm. 
Stepas Ingaunis, tžd. Marija Dum- 
brienė, renginių vadovė Nelė Ma-. 
tulienė, socialinių reikalų tvarky
toja Rima Jucienė ir religinių rei
kalų koordinatorius Juozas Kibu- 
ras. Naujoji valdyba surengė bend
ras Kūčias ir Naujųjų metų su
tikimą.

Vasario šešioliktąją Floridos 
lietuviai St. Petersburge paminė
jo vasario 17-18 d.d. Lietuvių klu
be. Jo pirm. Albinas Karnius susi
rinkusiems minėjimo dalyviams 
pranešė nenumatyta susidūrimą 
su kliūtimis. Dėl audros JAV 
šiaurėje minėjiman negalėjo atvy
kti paskaitininke Vaiva Vėbraitė- 
Gustienė. Tad teko pasitenkinti 
sumažinta programa. Rūta Di- 
maitė ir Diana Jonušaitė uždegė 
aukurą simbolizuojančią žvakę. 
Invokaciją sukalbėjo katalikų mi
sijos vadovas kun. Steponas Ro- 
polas, OFM. Lietuvos nepriklau
somybės aktą perskaitė klubo 
pirm. A. Karnius, iš JAV prez. B. 
Clintono gautą sveikinimą -- Vida 
Meiluvienė. Eilėraščių pynę pa
deklamavo Dalila Mackialienė, 
jai pasirinkusi kelių poetų kūri
nius. Dainomis programon įsijun
gė muz. Petro Armono vadovau
jamas Lietuvių klubo choras. Pa
langos jūrų šaulių kuopos pirm. 
V. Baranauskas pasirinktiems jų 
nariams garbės įteikė žymenis ir 
ordinus. JAV LB St. Petersburgo 
apylinkės valdybos pirm. Algi
mantas Garsys perskaitė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad Rusija 
demilitarizuotų užimtą Rytprūsių 
dalį, pavadintą surusinta Kalinin
grado sritimi. Sekmadienis buvo 
pradėtas lietuviškomis Mišiomis 
Šv. Vardo šventovėje, atnašauto
mis kun. S. Ropolo, OFM. Klubo 
salėje visų laukė pietūs ir mi
nėjiman atvykusi paskaitininke V. 
Vėbraitę-Gustienė, įveikusi snie
go audros kliūtis. Moterų dainos 
vienetas, vadovaujamas R. Dit- 
kienės, užbaigė antrąją minėjimo 
dalį. Iš jo dalyvių buvo surinkta 
6.476 doleriai lietuvybės reika
lams: Lietuvių bendruomenei - 
3.904 doleriai, AL tarybai - 
2.572.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A I 1Z A » LIETUV,V kredito 1 uAkJLtvA. KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

- AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. 
iki..3.500% santaupas . 3.000% 
kasd. pal. taupymo sąsk. 
...............................   2.500%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......... 4.250%
180 dieni] Indėlius  4.250%
1 m. term.lndėlius ....... 4.500%
2 m. term.lndėlius ....... 5.000%
3 m. term.lndėlius ....... 5.000%
4 m. term.lndėlius ....... 5.500%
5 m. term.lndėlius ....... 5.625%
RRSP ir RRIF
(Variable) .....................  3.000%
1 m.Ind........................... 4.500%
2 m.ind........................... 5.000%
3 m.ind........................... 5.000%
4 m.ind........................... 5.500%
5 m.ind........................... 5.625%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Latvija
LatvĮįos Daugpilio mieste bu

vo atnaujintas XII-sis latvių 
vaikų darželis. Jin buvo įsileista ir 
20 vaikų lietuviška grupė. Jie 
auga daugiausia mišriose šeimo
se. Tad šie vaikai kalba tik rusiš
kai, nemokėdami ne tik lietuvių, 
bet ir latvių kalbų. Ši grupė turės 
dvi auklėtojas - lalvaitę ir lietu
vaitę Jolantą Juodinytę, pradinių 
klasių mokytoją iš Lietuvos, ma
gistrės laipsniu baigusią Šiaulių 
pedagoginį institutą. Daugpilis 
yra prie Dauguvos upės, netoli 
nuo rytinės Lietuvos sienos, Smė
lynės ir Zarasų.
Lenkija

Su Vasario šešioliktąja buvo 
susieta Varšuvoje surengta priva
čios Vilniaus galerijos “Vartai” 
paroda. Jon buvo įjungta apie 40 
geriausių Lietuvos dailininkų, at
stovavusių grafikai ir tapybai. 
“Vartų” galerija tik parūpino lie
tuvių dailininkų darbus šiai paro
dai, o ją surengė Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija ir Lietuvos 
ambasada Varšuvoje. “Vartų” ga
lerijos direktorė Nida Rutkienė 
džiaugiasi šia sėkminga paroda, 
pralaužusia kelius Lenkijon lie
tuvių dailei. Mat lig šiol dabar
tinės lietuvių dailės parodos Len
kijoje dar nebuvo. Šia paroda 
Varšuvoje Vilniaus “Vartų” gale
rija dabar gavo teisę ten atstovau
ti lietuvių dailei ir jos kūrėjams.

Krokuvos abonementiniuose 
koncertuose vasario 9 ir 10 d.d. 
vyravo lietuvių muzika ir jos atli
kėjai. Atrodo, ir muzika buvo ban
doma atkreipti lenkų dėmesį Va
sario šešioliktojon. Krokuvos sim
foniniam orkestrui dirigavo iš 
Vilniaus atvykęs Gintaras Rinke
vičius. Koncertan specialiai buvo 
įjungtas šiai išvykai skirtas kom
pozitoriaus Felikso Bajoro simfo
ninis kūrinys “Exodus II”, kuris 
buvo jo antrasis išėjimas į naują 
skambesių pasaulį su visais in
strumentais. Lenkai taipgi žavėjo
si Lietuvos pianistu Petru Geniu
šu Sergejaus Prokofjevo ir Hekto
ro Berliozo kūriniuose. S. Proko
fjevui atstovavo “ Trečiasis forte
pijono koncertas”, H. Berliozui- 
“Fantastinė simfonija”. Lenkai la
bai šiltai sutiko ir dirigentą Gin
tarą Rinkevičių, dirigavusį jų or
kestrui. Lenkė M. Janicka-Slysz, 
kurios koncerto įvertinimo ver
timą paskelbė “Lietuvos aidas”, 
stebisi, kad šion lietuvių meninin
kų šventėn Krokuvoje niekas ne
atvyko iš Lietuvos ambasados 
Varšuvoje.

OFFORD
REALTY LTD,,

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės Į M .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

•4

PASKOLAS 
Asmenines nuo........... 13.00%
nekiln. turto 1 m............6.50%

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



Vėliavos iškėlimas Vasario 16 Vcnezuelos sostinėje. Buvusio Lietuvos užsienio reikalų ministerio JUOZO 
URBŠIO sesuo ELENA URBŠYTĖ-GUTAUSKIENĖ taria žodj vėliavos iškėlimo metu

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Vyskupo ir alpinisto viešnagė

Didžioji Lietuvos šventė Venezueloje
Neeilinės Vasario 16-tos iškilmės. Pamaldos už Lietuvą nunciatūroje. Diplomatiniame priėmime 

dalyvavo 50 ambasadų pareigūnai, spaudos, radijo,televizijos atstovai. Ruošiamasi Lietuvos 
prezidento ir jo delegacijos viešnagei

FELIKSAS ZUBRAS, Caracas

Jau ketvirti metai iš eilės 
Lietuvos respublikos ambasada 
Venezueloje rengia Vasario 16- 
tos minėjimą su nepaprastu iš
kilmingumu, kuris ją išskiria iš 
kitų šiame krašte veikiančių at
stovybių. Šie metai skyrėsi 
galbūt tik tuo, kad j Nepriklau
somybės iškilmę nebuvo kviesti 
svečiai iš užsienio, turint galvoje 
artėjantį Lietuvos prezidento 
vizitą.

Iškilmės prasidėjo vėliavos 
pakėlimu ambasados sodelyje. 
Inž. Antanas Baronas perskaitė 
ambasadoriaus dr. Vytauto Dam- 
bravos paruoštą deklaraciją, kurią 
paskelbė keli krašto dienraščiai, 
o buvusio Lietuvos užsienio rei
kalų ministerio Juozo Urbšio se
suo Elena Urbšytė - Gutauskie- 
nė jautriai pasakojo savo išgyve
nimus pirmąją Vasario 16-ją 
1918 m. Panevėžyje, kur, būda
ma mažametė moksleivė, dekla
mavo eilėraštį ir jį baigė su aša
romis. Po to buvo perduotas 
dramatizuotas Nepriklausomy
bės akto paskelbimo montažas 
ir sugrotas Tautos himnas, ku
rio metu pakilo saulėton padan
gėn Lietuvos trispalvė.

Baigus šį tradicinį aktą, visi 
vyko į nunciatūrą, kur Šv. Tėvo 
atstovas arkivyskupas Orion 
Quilici atnašavo Mišias. Amba
sadoriaus pageidavimu, buvo nau
dojama Lietuvos Globėjo šv. Kazi
miero garbei skirta Mišių liturgi
ja. Tikinčiųjų maldas jautriai 
perdavė Venezuelos užsienio rei
kalų ministerijos ambasadorius 
Jorge D’Angelo Bruno, melsda
masis už popiežių, vyskupus, Lie
tuvos vadus, karžygius bei kan
kinius, lietuvių tautą, ambasa
dorių, jo šeimą, bendradarbius 
ir lietuvių bendruomenę, mal
daudamas Šiluvos ir Coromoto 
Mergelę Mariją globoti Lietuvą 
ir Venezuelą. Mišių metu smui
kininkas Raimundas Butvilą ir 
čelistas Arvydas Griškevičius 
atliko religinius kūrinius, dau
giausia skirtus šventojo Kazi
miero garbintosios Dievo Moti
nos šlovei.

Mišių pabaigoje nuncijus 
Quilici pašventino šv. Kazimie
ro medalius ir išklausė ambasa
doriaus dr. Dambravos padėkos 

Ambasadorius dr. V. A. DAMBRAVA su būreliu tautiečių prie Venezuelos valstybės panteono Caracas 
mieste

žodžio, kuriame dar kartą pa
brėžė katalikiškos tautos dėkin
gumą Viešpačiui, kurio dėka 
Lietuva atgavo laisvę ir nepri
klausomybę. Po Mišių arkivys
kupas pakvietė kelias dešimtis 
pamaldų dalyvių kavutei ir 
trumpoms vaišėms.

Greitai visi dalyviai skubėjo 
į valstybės panteoną. Tenai am
basadorius dr. Vyt. Dambrava 
Lietuvos vardu padėjo trispalve 
perjuostą vainiką prie išlaisvin
tojo Simono Bolivaro sarkofa
go. Perskaičius iškilmingojo ak
to protokolą ir padarius amba
sadoriui įrašą, buvo pakviesti 
valstybės garbės knygon pasira
šyti Unda Dambravienė, Elena 
Urbšytė - Gutauskienė, Zbig
nevas Pesliakas, Vladas Mažei
ka ir Juozas Menkeliūnas.

Iškilmėse dalyvavo Vene
zuelos valstybinių iškilmių pa
reigūnai ir užsienio reikalų mi
nisterijos protokolo atstovai. 
Lietuvos atstovą pagerbė prezi
dentinės garbės sargybos dali
niai ir Lietuvos bei Venezuelos 
himnus sugrojęs kariuomenės 
orkestras. Po iškilmių panteone 
tautiečiai aplankė ambasado
riaus būstinę, kur jie buvo pa
vaišinti ir apdovanoti neseniai 
išleista dr. Vyt. Dambravos kny
ga “Kelyje į laisvę”. Čia pat pa
siekė žinia, kad tą pačią Vasario 
16-ją Vilniuje antroji radijo pro
grama skyrė pusvalandį dr. 
Dambravos knygai, - buvo per
skaitytas Nepriklausomybės šven
tės progai pritaikytos jo kalbų 
ištraukos.

Vakare įvyko ambasadoriaus 
ir ponios Dambravienės suruoš
tas diplomatinis priėmimas. 
Nors iškilmių diena buvo karna
valo išvakarės, musulmonams 
Ramadano pasninkas, o kinie
čiai šventę savo Naujuosius “pe
lės” metus, į priėmimą susirin
ko 268 svečiai iš 50 ambasadų. 
Jų tarpe matėsi ne tik JAV, Di
džiosios Britanijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Rusijos federacijos 
ambasadoriai, bet ir Izraelio, 
Kubos, Libano, Irako ir kitų. 
Dalyvavo trijų kanalų televizija. 
Venezuelos užsienio reikalų vi- 
ceministeris ambasadorius Mi- 
loš Alacalay iškėlė istorinį Lie
tuvos valstybės didingumą ir pa

sigėrėjo dinamiškais abiejų kraštų 
tarpusavio santykiais. Ambasado
rius Dambrava taip pat padarė 
pareiškimus ir atsakė į klau
simus.

Visus labai nustebino dvyli
kos ar daugiau dienraščių atsto
vų dalyvavimas (kai kurie jų at
vyko iš didžiųjų provincijos 
miestų). Dalyvavo ir gražus lie
tuvių būrys iš viso krašto.

Šventės proga gauta daugy
bė vyriausybės, institucijų ir pa
vienių asmenų sveikinimų. Sve
čiai negalėjo nepastebėti milži
niškos gėlių puokštės, kurią šia 
proga atsiuntė Rusijos federaci
jos ambasadorius Nikolai Eliza
rov. Ne vienas pastebėjo: laikai 
iš tikro pasikeitė.

Taigi Vasario šešioliktoji 
Venezueloje praėjo tikrai pasi
gėrėtinai. Krašto spauda, įskai
tant ir svarbiausią dienraštį “EL 
UNIVERSAL”, skyrė ištisus 
nuotraukų lapus diplomatiniam 
priėmimui iliustruoti. Ilgiausių 
metų Lietuvos respublikai ir jos 
nenuilstamam atstovui!

Prezidentas Pietų Amerikoje
Lietuvos respublikos prezi

dentas Algirdas Brazauskas 
š.m. kovo 13-23 d.d. lankys Ar
gentiną, Urugvajų, Braziliją ir 
Venezuelą, kur yra įsikūrę di
desni lietuvių telkiniai. Viešna
gės programą tvarko ambasado
rius dr. V.A. Dambrava.

Į prezidentinės delegacijos 
sudėtį įeina: jo duktė - meno 
tyrinėtoja Laima Mertinienė, 
užsienio reikalų ministeris dr. 
Povilas Gylys, ambasadorius dr. 
Vytautas A. Dambrava, prezi
dentūros patarėjas užsienio po
litikai ambasadorius Justas Pa
leckis, Energetikos instituto 
direktorius ir Lietuvos mokslų 
akademijos narys Jurgis Vile
mas, karinis prezidento adjutan
tas pik. Audronis Beišys ir pre
zidentūros protokolo skyriaus ve
dėjas Valteris Baliukonis.

Vizitas bus oficialus, ir kiek
viename krašte valstybės prezi
dentas A. Brazauskas priims su 
aukščiausios klasės iškilmingu
mu. Ta proga bus pasirašytos 
tarpvalstybinės sutartys. Lietu
vos prezidentas ir jo delegacija 
naudosis komercinėmis susisie
kimo priemonėmis.

Išeivijos lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis ir prel. Leonas 
Paciukevičius vasario 9 d. atvy
ko Argentinon aplankyti mūsų. 
Garbingus svečius orauostyje 
pasitiko Lietuvių bendruome
nės pirm. Julius Mičiudas ir 
kun. Augustinas Steigvilas.

Vasario 16-osios šventės 
proga Aušros Vartų šventovėje 
vyskupas P. Baltakis atnašavo 
Mišias, koncelebruojant prel. 
Paciukevičiui ir kiin. A. Steigvi- 
lui. Giedojo Šv. Cecilijos cho
ras. Prie altoriaus su vėliavomis 
dalyvavo susivienijimo jauni
mas. Skaitymus atliko Emilija 
Ožinskienė ir Vladė Survilienė. 
Gausus būrys lietuvių dalyvavo 
Mišiose. Joms pasibaigus, sugie
dotas Lietuvos himnas.

Po Mišių visi susirinko pa
rapijos sodelyje prie lietuviško 
kryžiaus pagerbti žuvusių už tė
vynės laisvę. ALOSTarybos pirm. 
Julius Mičiudas tarė jautrų žo
dį primindamas sunkius sovietų 
okupacijos laikus, kviesdamas 
vienos minutės tyla pagerbti žu
vusius. Padėta puokštė gėlių 
prie kryžiaus. Parapijos salėje 
garbingi svečiai susitiko su Ar
gentinos lietuviais ir pasidalino 
įspūdžiais. Dr. Vinco Kudirkos 
salėje - susivienijimo rūmuose 
svečiai buvo pavaišinti pietumis. 
Lietuvos garbės konsulas Algi
mantas Rastauskas tarė sveiki
nimo žodį. Palaiminęs stalus, 
vyskupas Baltakis papasakojo 
apie savo ganytojišką kelionę
po Rusiją-Sibirą ir džiaugėsi ga
lėjęs po 10 metų vėl atvažiuoti

ko žygį savo tėvynės garbei. Bu
enos Aires mieste gyveną Dalia 
ir Raimondas Mieželiai teikė

Vasario 16-tosios minėjime 1996 m. vasario 19 <1. kultūrinės ir
visuomeninės veiklos premiją, kasmet skiriamą Toronto Prisikėlimo
parapijos kredito kooperatyvo, seselei PAULEI įteikia KLB krašto 
valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS. Kalba dr. S. ČEPAS, minėto
kooperatyvo pirmininkas

Musų tautos išgelbėjimo...
(Atkelta iš 3-čio psl.) . 

atsakomybę nelegalių arba anti- 
įstatyminių veiksmų atveju, su
tvarkytų mokesčių sistemą pa
gal Lietuvos verslo galimybių 
logiką, o taip pat panaikintų 
įstatymų leidėjų blogos valios ir 
valdininkų biurokratizmo suda
rytas kliūtis.

Mes turim nedelsiant pa
tvarkyti Lietuvos gynybinį pajė
gumą. Jau Suomijos-Rusijos ka
ras, ginkluotas Lietuvos pasi
priešinimas po II Pasaulinio ka
ro parodė pasauliui, kad nėra 
mažų ir bejėgių tautų, yra tik 
tautos, kurios nori arba nenori 
kovoti už savo laisvę. Po rusų- 
Čečėnų karo mažųjų tautų nega- 
lingumo mitas sunaikintas galu
tinai. Lietuva jau pasirengė ir 
pateikė seimui tvirtinti visų par
tijų atstovų susitarimu parengtą 
valstybinio saugumo sampratą. 
Joje atsižvelgta į visas išeivijoje 
dirbusias ir savo projektą pa
rengusios karininkų grupės pa
tarimus. Samprata, jeigu ji bus 
patvirtintajos nesudarkant, taps 
dokumentu, kuriuo galės nau
dotis ir Baltijos šalys. Toji samp
rata numato bet kokio rango iš
davystės negalimumo mecha
nizmą. Gynyba agresijos atveju 
bemat tampa visos tautos karu. 
Gerai nusakyta yra kariuome
nės ir kitų jėgos struktūrų vieta 
ir sąveika. Mes manome turėsią 
nedidelę, bet operatyvią ir pajė
gią kariuomenę. Mūsų kariai, 
kurių atstovų esama ir čia, patir
ties mokosi visuose kraštuose.

Prieš vis sparčiau ruduojan
čią Rusiją atsilaikyti mes pajėg- 
sim, matyt, tik sutelktomis Bal
tijos valstybių jėgomis. Tai gerai 
jaučia šių šalių tautos: neseniai 
atliktų tyrimų duomenimis, 
daugiau kaip pusė visų Baltijos 
valstybių piliečių pritaria kari
nės gynybinės sąjungos sudary
mui, o ekonominės politinės - 
apie septyniasdešimt (nuošim
čių). Politikams, kurie baimina
si šitaip užsikirsiant kelią į NA
TO, galima priminti, kad gintis 

pas Argentinos lietuvius. Vėliau 
aplankė “Birutės” dr-ios na
mus, Seneliu židinį, Lujano Ma
rijos šventovę, susipažino su In
formacijos biuro veikla ir paliko 
įvertinimo įrašą svečių knygoje, 
aplankė garbės konsulato būs
tinę, Buenos Aires įdomesnes 
vietas.

Argentinos Lietuvių centras 
suruošė lietuviškų patiekalų at
sisveikinimo vakarienę. Vasario 
17 d. svečiai laivu išplaukė iš 
Buenos Aires uosto į Montevi
deo miestą Urugvajuje. Vėliau 
Brazilijoje Sao Paulo mieste, 
dalyvavo Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos 60-ies metų sukakties 
iškilmėje. Šis vyskupo P. Balta
kio vizitas Argentinos lietu
viams paliko malonius įspū
džius ir dvasinę-tautinę atgaivą. 
Tokių apsilankymų pageidauta 
dažniau, ne rečiau, kaip kas 
penkeri metai.

. Vasario 25 d. Vladas Vit
kauskas, laimingai įkopęs j 
aukščiausią Amerikos žemyno 
Akonkagva kalną, iškėlė Lietu
vos vėliavą ir kitas keturias 
vėliavas: Tarptautinio olimpinio 
komiteto (žaidynių 100-mečio 
garbei), Argentinos, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto vė
liavą ir žemaičių. Lietuvis - ryž
tingas alpinistas savo drąsiu žy
giu atkreipė Argentinos visuo
menės dėmesį. Radijo ir televi
zijos žinių programos labai pa
lankiai įvertino Vlado Vitkaus-

Nuotr. Alg. Armono

gali tekti ir žymiai anksčiau, ne
gu atitiksim NATO standartus. 
Čečėnijos karinė ir diplomatinė 
izoliacija yra geriausias perspė
jimas mums visiems.

Mes puikiai suprantame, 
kad ne tik katalikiškosios, bet ir 
apskritai vakarietiškosios civili
zacijos ribą Europoje pačiu ar
timiausiu metu turi įtvirtinti ry
tinė Lietuvos siena. Lietuva dar 
šiame amžiuje turi būti tvirtai 
pasaulio priskirta Vakarų re
gionui. Bus ar nebus tai įtvirtin
ta, priklauso nuo to, kada ir 
kaip Lietuva bei kitos Baltijos 
šalys bus priimtos į NATO ir 
Europos sąjungą. Joms mes ne
turim alternatyvos.

Šį pavasarį Vilniuje įvyks 
didelis Baltijos ir Šiaurės šalių 
parlamentarų posėdis, įtvirtin
damas mūsų šiaurinės integraci
jos programą ir sustiprindamas 
Vidurio Europos geopolitinę 
programą, kurios esmė - Balti
jos šalių, Ukrainos ir Lenkijos 
bendradarbiavimas tiek gyny
bos prieš bet kurios krypties ag
resiją, tiek ūkinių projektų, kaip 
Via Baltica, išplėtojimas j trans- 
europinį traktą, galintį tapti at
svara Rusijos kuriamam trans- 
sibiriniam Vladivostoko-Kali- 
ningrado tranzito traktui, be to, 
pietų šalių naftos ir dujų pakili
mui į Šiaurės platumas aplen
kiant Rusiją.

Mūsų laukia be galo daug 
sunkių, įtemptų ir puikių darbų, 
reikalaute reikalaujančių būti 
laisviems ir stipriems ir etninėje 
Lietuvoje, ir visame pasaulyje, 
kur begyventume. Nevilties me
tas Lietuvoje baigiasi. Džiugu, 
kad galiu tai sakyti Jums šian
dien, tokios iškilmingos Lietu
vai ir visiems lietuviams dienos 
minėjime, dieną, kai puikią Bal- 

• tijos šalį pagerbia visi, kas su
pranta, ką tautų laisvė reiškia 
viso pasaulio ateičiai! Lietuva 
laisvės kainą tikrai žino! Galiu 
garantuoti, galime būti tikri visi, 
Lietuva mokės laisvę ir visoke
riopai ginti.
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Buvę Vasario 16 gimnazijos mokiniai Urugvajaus sostinėje -Montevideo 
mieste

pasinaudojant žemėlapiu Nuotr. E. Putrimo

Pietų Amerikos lietuvius aplankius
Kun. E. PUTRIMAS

Neseniai baigėsi Užgavėnės 
- Pietų Amerikoje didžiausia 
šventė. Užgavėnėms žmonės 
pradeda ruoštis po Naujų me
tų ir švenčia 4 dienas, ypač 
Brazilijoje, kur tom dienom 
visas kraštas sujuda ir, kaip 
brazilai sako, net “Dievo įsa
kymai” tomis dienomis nega
lioja.

Su Užgavėnėmis baigiasi ir 
vasaros atostogos - mokiniai 
ir studentai grįžta į mokyk
las. Brazilijos moksleiviai 
pvz. grįžta sausio pabaigoje, 
bet per ištisus metus gauna 
nemažai laisvų dienų vi
soms pagrindinėms religi
nėms ir valstybinėms šven
tėms. Argentinoje moksleiviai 
ir studentai grįžta į mokyklų 
kovo viduryje po vasaros atos
togų, kurios prasideda prieš 
Kalėdų šventes.

Kas vasarą, kaip ir kituose 
kraštuose, lietuvių kilmės jau
nimas stengiasi surengti savo 
vasaros stovyklas. 1996 m. sau
sio mėnesį Rosario (Argentino
je), Montevideo (Urugvajuje) 
ir Sao Paulo (Brazilijoje) lie
tuvių kilmės jaunimas suren
gė savo stovyklas. Smagu ma
tyt, kad pagrindiniai rengė
jai - buvę Vasario 16 gimna
zijos mokiniai.

Emigracija iš Lietuvos į Pie
tų Ameriką prasidėjo nuo 1923 
m., kai JAV valdžia neįsileido 
ateivių iš Rytų Europos. Pir
moji karta buvo pionieriai, ku
rie atvyko su savo kalba, kultū
ra, tikėjimu ir papročiais. 
Dirbdami ilgas valandas sun
kiose sąlygose, jie būrėsi steig
dami savo parapijas, draugijas, 
kurios tapo jų “mažąja” Lie
tuva.

Nemažai tų laikų lietuvių, 
ieškodami geresnio gyvenimo 
Pietų Amerikoje, ypač Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazilijo
je, pasidavė komunistų įtakai. 
Net ir dabar Montevideo mies
te (Urugvajaus sostinėje) yra 
lietuvių komunistų draugijos 
salė. Narių jau beveik nėra, 
o likusieji tik ją nuomoja vie
tiniams.

Dauguma antros kartos lie
tuvių užaugo burdamiesi sa
vose parapijose bei draugijo
se. Jų lietuvybė susijusi su 
jų bendruomene, parapija ar 
draugija.

Po II Pasaulinio karo Pietų 
Amerikos ekonomija sužlugo- 
sumažėjo eksportas, padidėjo 
korupcija, turtai teko mažai 
grupei piliečių. Valdžios iš 
vakarų kraštų prasiskolino bi
lijonus dolerių išlaikyti žlugs- 
tančiai ekonomijai. Dabar sko
las su palūkanomis turės mo
kėti net kelios kartos. Minė
toji ekonominė krizė privedė 
prie diktatūrinių valdžių, ku
rios nepakentė komunistų. Lie

ALGIMANTO ARMONO 
fotomeno studija 

vestuvės, jubiliejai, šeimos šventės, meniniai 
portretai, peizažai.

Konsultacijos fotografijos klausimais.
Telefonas 416 922-1731

tuvius komunistus veikėjus 
Urugvajuje persekiojo, vieną 
ištrėmė į okupuotą Lietuvą, o 
kitas buvo pasodintas į kalėji
mą. Brazilija pripažino Lietu
vos okupaciją, ir vietinė val
džia kontroliavo lietuvių veik
lą. Taip Lietuva tapo labai to
limu kraštu, ir lietuvybės išlai
kymas nebuvo lengvas.

Šiandien Pietų Amerikoje 
auga III ir IV kartos lietuvių 
kilmės jaunimas. Ekonomija 
yra sustiprėjusi, grįžo demo
kratinės valdžios. Nemažai 
jaunimo vyksta metams į Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijoje, 
kur išmoksta ne tik lietuvių 
kalbos, bet ir sustiprina lie
tuvišką savimonę. Dauguma jų 
grįžę į savo bendruomenes, įsi
jungia į vietinę veiklą ir sten
giasi uždegti kitus savo lietu
viškumu. Jau yra įvykę du Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
resai. Jų tautinių šokių gru
pės vyksta ir dalyvauja šokių 
šventėse. Įvairūs kultūriniai 
vienetai iš Lietuvos vyksta į 
Pietų Ameriką atstovauti Lie
tuvai įvairiuose renginiuose. 
Lietuva turi savo diplomati
nes atstovybes Buenos Aires, 
Argentijoje, Sao Paulo, Brazi
lijoje ir Caracas, Venezue
loje.

Dabartinis jaunimas auga ki
tokioje aplinkoje, geresnėse 
sąlygose ir gali laisviau puo
selėti savo tautinę sąvimonę.

Pažymėtina, kad 75% jauni
mo ateina iš mišrių šeimų. Ne
mažas skaičius jų domisi sa
vo kilme, bet tai nereiškia jų 
jungimosi į lietuvių veiklą 
bendruomenės, kurioje jau yra 
susidarusios draugystės ir vie
tiniai papročiai. Lengviau
siai jaunimas jungiasi į tau
tinių šokių grupes. Pvz. Monte
video mieste yra net dvi grupės 
- tautinių šokių ir dainų. Ten 
kūrybingai reiškiasi ypač F. 
Stanevičius.

Parapijinis gyvenimas yra 
labai nusilpęs. Lietuvybė yra 
išlaikoma per draugijas, šo
kių grupes, tų kraštų lietu
vių bendruomenes, įvairias 
stovyklas ir t.t. Lietuviškos 
parapijos yra tapusios lietu
vių iškilmių centru. Parapija 
yra vieta kur švenčiama Vasa
rio 16 šventė ir kitos tautinės 
bei religinės šventės. Sao 
Paulo Šv. Juozapo parapijoje 
grupė jaunimo prisijungė prie 
parapijos choro ir aktyviau pri
sideda prie Mišių eigos. Trūks
ta jaunimo vadovų, kurie galė
tų tęsti veiklą.

Daugiausia inciatyvos rodo 
buvę Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai. Jie ne visuomet sulau
kia vyresniųjų paramos, stoko
ja patirties, susiduria su jau
nimo abejingumu, tačiau ryž
tasi lietuviškai veiklai, ska
tinami tos dvasios, kurią įkvė
pė jiems Vasario 16 gimnazija.
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Dail. ANTANAS TAMOŠAITIS, švenčiantis savo 90-tąjį gimtadienį 
1996 m. vasario 17 d. Gananoque, Ont. Šalia jo ALDONA 
VESELKIENĖ, kurios namuose įvyko sukaktuvininko pagerbimas

Nuotr. dr. A. Kazlauskienės

Dail. Antano Tamošaičio 
pagerbtuvės

$

Nedaug yra žmonių, galin
čių pasidžiaugti sulaukę 90 me
tų amžiaus. Dar mažiau - to 
amžiaus sugebančių ir prasmin
gą žodį tarti, ir pajuokauti, pla
nuoti ateitį ir kartu šampano 
taurę pakelti.. Vienas iš nedau
gelio yra dail. Antanas Tamo
šaitis. Su juo kartu atšvęsti to
kią retą sukaktį š.m. vasario 17 
d. erdviose Aldonos Veselkie- 
nės namuose, Gananoque, susi
rinko didelis bičiulių, gerų pa
žįstamų bei giminių būrys. Iš 
arti, ir iš toli. Aldona, pasitikusi 
dailininką duryse apjuosė jį 
savo austa daugiarašte juosta. 
Svečias J. Klimas papuošė jį iš 
Lietuvos atsivežta juosta, 
pabrėždamas, kad ši juosta te
būna takas tarp Lietuvos ir 
Kanados, nes šiuo metu dail. A. 
Tamošaitis yra lyg tų dviejų 
kraštų tarpdury.

Aldona Veselkienė trumpai 
apibūdino sukaktuvininko gyve
nimo kelią, jo darbus, tų darbų 
rezultatus. Anglų kalba pakar
tojo jos marti Rasa. Buvo pers
kaityti Kanados generalinio gu
bernatoriaus R. Le Blanc, mi- 
nisterio pirmininko Jean Chre
tien, Ontario premjero M.D. 
Harris, M.P. Leeds-Grenville 
Jim Jordan, MPP Leeds-Gre- 
ville Robert Runciman, Gana
noque burmistro sveikinimai. 
Toliau sekė laiškai iš Lietuvos: 
Vilniaus dailės akademijos rek
toriaus A. Šaltenio, Lietuvos 
respublikos žemės ūkio tarybos 
pirm A. Stanevičiaus, Antano ir

Įvairios žinios
“XXI amžius” išspausdino 

Tėvynė s-gos valdybos nario K. 
Skrebio kreipimąsi, adresuotą 
Lietuvos seimo pirmininkui Č. 
Juršėnui, kuriame klausiama, ar 
bus tinkamai įvertinta N. Sadū- 
naitės veikla? Toliau nurodo
ma, kad N. Sadūnaitė esanti 
verta pirmojo laipsnio valstybi
nės pensijos, nes jau nuo 1956 
m. kaip pogrindžio vienuolė 
dirbusi Katalikų Bendrijos ir tė
vynės labui, talkinusi leidžiant 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kroniką”, 1995 m. buvusi prista
tyta Nobelio premijai, parašiusi 
dvi atsiminimų knygas, išverstas 
j 7 kalbas, 1992 m. JAV Steu- 
benvilio universitete apdovano
ta Pavezello medaliu už artimo 
meilę. (Tokį medalį yra gavusi 
motina Teresė iš Kalkutos).

Anastazijos Tamošaičių dailės 
rėmimo fondo “Romuva” val
dybos Vilniuje, Lietuvos valsty
binio muziejaus direktorės Bi
rutės Kulnytės, Lietuvos kultū
ros žurnalo vyr. redaktorės D. 
Rastenienės.

Jautrų laišką parašė buvęs 
ilgametis Lietuvių tautodailės 
instituto tarybos pirm. Albinas 
Paškevičius. Žodžiu sveikino 
naujoji tarybos pirm. Ilona Tar
vydienė. Sekė KLB Otavos, 
Montrealio “Vaivorykštės’, 
Kingstono “Weavers and Spin
ners” instituto skyrių ir privatūs 
sveikinimai. Kiekvienas jų savo
tiškas, šiltas, su meile rašytas, 
linkintis ir sveikatos, ir ryžto 
naujiems darbams ir neprarasti 
savo jaunatviškos dvasios - išra

šyti dailyraščiu, papuošti Lietu
voje augusiom gėlėm, perjuosti 
dailiom juostom rodė visų nuo
širdumą ir meilę. Čikagos sky
rius atsiuntė gėlių, o Niujorko - 
šampano. Ypatinga dovana iš 
Bostono skyriaus - I. Nen- 
ortienės sukurtas kilimas, išaus
tas skyriaus audėjų.

O sukaktuvininkas sėdėjo 
žalumynais papuoštoje kėdėje, 
apjuostas juostomis, šypsojosi ir 
klausėsi gražių žodžių, kartais 
įterpdamas šmaikščią pastabą. 
Privačias dovanas padėjo atvy
nioti B. Nagienė. Be asmeninių 
buvo ir vertingų knygų kaip 
“Looms of Art”, “Innuit”, 
“Folk Art of Europe Orna
ments”, “ Salvadore Dali” ir kt,

Prie sukaktuvinio pyrago 
sugiedotas “Ilgiausių metų” 
skambėjo jausmingai ir nuošir
džiai, nes dalyviai tikrai troško, 
kad sukaktuvininkas dar ilgai 
būtų mūsų tarpe. Išgerta į jo 
sveikatą ir šampano.

Dail. A. Tamošaitis padė
kojo visiems atsilankiusiems ir 
iš toli jį sveikinusiems, kad jo 
nepamiršo ir jo darbus įvertino. - 
Dėkojo ir Aldonai Veselkienei, 
sukvietusiai būrį artimųjų į savo 
namus. Besivaišindami svečiai 
dar ilgai sukaktuvininką kalbino 
ir klausėsi jo pasakojimų iš ilgo 
įdomaus ir darbingo gyvenimo. 
Stebint jį, prisiminė sena lietu
viška išmintis, kad kiekvienas 
žmogus yra pats savo gyvenimo 
kalvis. Dail. A. Tamošaitis nusi
kalė sau prasmingą gyvenimą.

M. Vasiliauskienė

Laisvės kaina - nuolatinis budėjimas
Vasario šešioliktosios iškilmės lietuvių centre Lemonte, kur yra įsikūręs PLB centras ir 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
skelbimo aktą. Dr. Gintaras Ta- 
ranauskas perskaitė Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios ta
rybos Lietuves nepriklausomy
bės atstatymo aktą. A. Budrytė 
perskaitė JAV prez. B. Clin- 
ton’o Lietuvos nepriklausomy
bės šventei skirtą sveikinimą.

Po gausių sveikinimų pa
grindinę kalbą pasakė JAV LB 
krašto v-bos pirm. adv. Regina 
Narušienė. Apžvelgusi Lietuvos 
kelią į nepriklausomybę per 
paskutiniuosius kelerius metus, 
nurodė, kad persiorganizavimas 
iš okupuotos į nepriklausomą 
valstybę yra sunkus. “Atsimin
kime, kad esame visi lietuviai ir 
neturime teisės nusivilti ir ne
padėti Lietuvai atsikurti”, pa
brėžė ji. Lietuvai yra svarbu 
atsiskirti nuo Rytų įtakos ir įsi
traukti į Vakarų gyvenimą. O 
tai galima per Šiaurės Atlanto 
sąjungą - NATO.

Kuo galime padėti Lietu
vai? Mums reikia informuoti 
savo vietovių kongreso atstovus 
bei senatorius ir įtikinti juos, 
kad NATO praplėtimas bus 
naudingas ir JAV. Nereikia bi
joti padėti jiems savo darbais, 
tampant savanoriais ir dirbant 
jų būstinėse. Reikia dirbti ir su 
respublikonais, ir su demokra
tais, ypač su Vidurio ir Rytų 
Europos kraštais bei jų organi
zacijomis. JAV LB priklauso 
Vidurio ir Rytų Europos kraštų 
koalicijai, atstovaujančiai 22 
mil. žmonių. Veikiant per šią 
koaliciją, galima daug pasiekti. 
Ji kvietė atstatyti Lietuvos pilie-

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ,
Čikaga

Lemonto LB apylinkės v-ba, 
pirmininkaujama Gedimino Ka
zėno, Lietuvių pasaulio centre 
Lemonte, vasario 18 surengė 
Vasario 16-tosios minėjimą, ku
ris prasidėjo 11 vai. Mišiomis 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos šventovėje. Dalyvių bu
vo tiek daug, kad netilpo šven
tovėje ir užpildė net jos priean
gį. Prieš Mišias buvo įneštos 
ateitininkų, skautų ir kt. or-jų 
vėliavos. Mišias atnašavo ir tu
riningą pamokslą pasakė kun. 
Algirdas Paliokas, SJ. Aukas 
nešė Maironio aukštesniosios 
m-los “Geležinio vilko" istori
jos būrelio nariai, vadovaujami 
mokyt. Gražinos Sturonienės. 
Skaitinius skaitė Svajonė Kere- 
lytė ir Audrius Polikaitis. Gie
dojo misijos choras, vargonavo 
Rasa Poskočimienė, dirigavo 
Birutė Mockienė. Solo giedojo 
sol. Genovaitė Bigenytė, kuriai 
akompanavo muz. Alvydas ba
saitis.

Pagrindinė kalba
Minėjimą - salėje pradėjo 

Lemonto LB apylinkės pirm. 
Gediminas Kazėnas - pasveiki
no visus Lemonto LB apylinkės 
vardu, pakvietė įnešti JAV bei 
Lietuvos vėliavas, sugiedoti 
himnus, tylos minute pagerbti 
žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. 
Tolimesnei programai vadovau
ti pakvietė aktorę Audrę Bud
rytę. Vida Brazaitytė perskaitė 
Lietuvos nepriklausomybės pa

B

Laureatei JULIJAI SVABATlEI-GYLIENEI Lietuvių rašytojų draugijos 
grožinės literatūros premiją įteikia MARIJA REMIENĖ, LF t-bos pirm.; 
LF yra tos premijos mecenatas. PLC Lemonte, 1996.11.18

Nuotr. J. Tamulaičio

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės (tvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

tybę ir balsuoti būsimuose rinki
muose Lietuvoje.

“Kova išlaikyti nepriklauso
mą Lietuvą bus mums amžina!.. 
Laisvės kaina yra amžinas bu
dėjimas!” pareiškė R. Narušie- 
nė, baigdama savo žodį.

Premijos
Minėjimo programos vado

vė Audrė Budrytė pabrėžė, kad 
Lietuvoje literatūrinės premijos 
būdavo įteikiamos Vasario 16 
šventėje. Dėl to ir šiemet buvo 
nuspręsta ją įjungti į Vasario 
16-os minėjimą. Ji perskaitė 
Lietuvių rašytojų draugijos pre
mijos aktą. Jame sakoma, kad 
1995 m. gruodžio 8 d. posėdyje 
vertintojų komisija, susidedanti 
iš kun. Leonardo Andriekaus 
(pirm.), Juliaus Kelero (sekr.) 
ir Vytauto Volerto (nario), gro
žinės literatūros premiją už 
1994 m. eilėraščių knygą “Žie
mos erškėtis”, “kur žmogaus 
tragiška būtis ir lietuvio likimas 
pavaizduotas modernia ir savita 
forma”, - buvo paskirta poetei 
ir rašytojai Julijai Švabaitei-Gy- 
lienei. Marija Remienė, Lietu
vių fondo t-bos pirm., šiltu žo
džiu apibūdino šią poezijos kny
gą ir įteikė J. Švabaitei-Gylienei 
2000 dol. sumą, kurią davė Lie
tuvių fondas. Poetė J. Švabaitė- 
Gylienė trumpu jautriu žodžiu 
dėkojo Lietuvių rašytojų drau
gijai, Lietuvių fondui ir visiems 
atvykusioms į šią šventę. Atsi
dėkodama, ji perskaitė 3 eilė
raščius iš “Žiemos erškėčio”.

LF v-bos pirm. Povilas Ki
lius įteikė 8000 dol. čekį Le- 
monto Maironio vardo lituanis
tinės m-los direktorei Eglei No
vak ir dar 1500 dol. “Žiburėlio” 
m-lai, vadovaujamai Danutės 
Dirvonienės. Šios mokyklos at
lieka ypatingai svarbų lietuvišką 
darbą. Jis sakė, kad ir ateityje 
LF stipriai rems visus lietuvybės 
išlaikymo židinius. JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos v-bos 
vardu pagerbdama Pat Michals
ki už jos nuoširdų domėjimąsi ir 
rūpinimąsi lietuvių reikalais, įtei
kė jai specialią - puošnią pla- 
ketę.

Meninę dalį atliko Palai
mintojo Matulaičio misijos cho
ras, vadovaujamas Birutės Moc
kienės, ir mažieji misijos choris
tai, vadovaujami Dariaus Po- 
likaičio. Jie savo dainomis, rim
ta laikysena, apranga užbūrė 
klausytojus.

Minėjimas užtruko tik apie 
1,5 vai., buvo gerai suorgani
zuotas. Buvo miela matyti tiek 
daug žmonių, atsilankiusių ne 
tik iš Lemonto bet ir iš įvairių 
kitų priemiesčių, kur dabar gy
vena daug lietuvių. Reikia tik 
džiaugtis, kad PLC ir Palaimin
tojo J. Matulaičio misija subu
ria tokią daugybę jaunų šeimų 
ir jaunų žmonių lietuviškai veik
lai, kurie gal nubyrėtų ir būtų 
prarasti lietuvių tautai, jei jų 
nejungtų šis centras, kur veikla 
ir gyvenimas virte verda.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
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

I Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu

Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express 1650 Bloor St. W.,

Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
traukinio Keele stoties)

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki šeštadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Skyrius: North York

London

Montreal

Town Press
164 Willowdale Ave, North York, Ont. 
(416) 222-4021

Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

Andrejs Vitols 
105 56th Ave., Lachine 
(514) 637-9102

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais 
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais 

Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius į 
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos 
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą, 
sąskaita bus jums pasiųsta.

Dėl patogumo, pastovumo, išvaizdos ir ekonomijos 
turime įvairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 kubinių pėdų. 
Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio knygyne, sekmadieniais 
ir kredito kooperatyve “Talka”, 830 Main St. E. Hamiltone

JAV ir Kanados dolerių perdavimas 
4% plius $20 pristatymas iki $4,999 

3% nuo $5,000

siuntiniai su kanadiškais produktais
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

$50 (JAV $38) 
$36 (JAV $27) 
$30 (JAV $23) 
$34 (JAV $26)

Siuntinys nr.1 10 kg miltų, 10 kg cukraus, 10 kg ryžių •
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4.5 kg'vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5 11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga 

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.£ 20 kg cukraus (10x2 kg)

400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 įvairūs kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v. elektrinis šildytuvas

$64 (JAV $48)

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)

___________ SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001

cenlre Lemonte kalba JAV LB krašto v-bos pirm. REGINA 
NARUŠIENĖ Nuotr. J. Tamulaičio

Ko mums trūko ir trūksta
Vilniaus styginio kvarteto koncertai Amerikoje ir Kanadoje

“Aš neatsimenu, ar kada 
nors anksčiau su ašaromis klau
siausi styginio kvarteto, kaip tai 
įvyko Vilniaus styginio kvarteto 
Hustono debiute” (Charles 
Ward - Houston Chronicle).

Tai vienas iš daugelio įver
tinimų, kurių susilaukė Vilniaus 
styginis kvartetas, koncertavęs 
JAV ir Kanados miestuose. 
Mums jau įprasta, kad meninius 
kolektyvus iš Lietuvos kviečia 
lietuviai ir po to jie ieško ga
limybės koncertuoti kitataučių 
publikai. Tačiau šį kartą įvyko 
viskas atvirkščiai - styginis 
kvartetas pakvietimą gavo iš 
Carnegie Hall Niujorke. Tai 
tikrai malonu, nes yra Lietuvos 
meno ir menininkų įvertinimas. 
Tokiuose susitikimuose kitatau
čiai gali įsitikinti, kad Lietuva 
nėra Rytų Europos tolimas už
kampis, o yra aukštos kultūros, 
turintis ką parodyti meno ir ki
tose srityse kraštas. Tai dar vie
na puiki galimybė, šį kartą 
muzikos pagalba, supažindinti 
pasaulį su Lietuva.

Per penkias savaites Vil
niaus kvartetas koncertavo Niu
jorke, Vašingtone, aplankė 
Putnamą, New Haveną, Bos
toną, Čikagą, Hustoną, L.A., 
Torontą, grįžo į Ameriką, kur 
koncertavo mūsų tautiečiams 
Juno Beach ir, vėl sugrįžęs Ka- 
nadon, koncertavo Toronte, 
Hamiltone ir Londone. Po visų 
kelionių prof. Petras Kunca 
(groja antruoju smuiku) pasida
lino įspūdžiais iš šios kelionės. 
Kaip papasakojo profesorius, 
Carnegie Hall iškvietimo dėka 
kvartetas turėjo galimybę susi
tikti ne tik su amerikiečių pu
blika, bet ir su tautiečiais - tais 
išeivijos žmonėmis ir jų darbais, 
apie kuriuos teko tik girdėti. 
Norėjosi susipažinti su didžiau
siais dailininkų, kompozitorių 
darbais, su lietuviškom tradi
cijom, kurių ilgus metus nega
lėjo pažinti gyvenantys Lietuvo
je. Po koncerto Niujorke įvyko 
koncertas Putname, kur, kaip 

pažymėjo profesorius, tikrai 
lietuviškos dvasios namuose 
susitiko su muziku Vytautu Ma- 
rijošiumi. Pokalbiuose su juo 
per trumpą susitikimo laiką bu
vo paliestos įvairiausios temos. 
V. Marijošius labai teisingai pa
sakė, kad štai galų gale atėjo 
laikas, kai galime išgirsti tą Lie

tuvos muziką, kurios mums la
bai trūko ir trūksta.

Taip pat įdomu buvo Bos
tone, kur kvartetas susitiko su 
komp. Jeronimu Kačinsku. 
Koncerto metu buvo pagrotas J. 
Kačinsko kvartetas, po kurio 
kilo didžiausios ovacijos. Kvar
tetas buvo iškviestas nusilenkti 
porą kartų ir po to iškviestas 
pats autorius. Visa salė atsisto
jo. Kilo tikra plojimų audra. 
Kvartetas nesitikėjo tokios 
Amerikos publikos reakcijos, 
tokio lietuviškos muzikos pri
pažinimo. Tai buvo nuostabu, 
nes koncerto klausėsi apie 1,000 
žmonių ir dar jį įrašinėjo Bos
tono radijas.

Čikaga - “Saulutės” klubas 
- labdaros koncertas vargs
tantiems Lietuvos vaikams, 
Hustonas vėlgi su pilna sale ir 
nuostabia recenzija, Los Ange
les mieste susitikimas su poetu 
Bernardu Brazdžioniu, rašytoja 
Ale Rūta.

Atskridus į Torontą, pirma
sis koncertas įvyko G. Ignatieff 
teatro salėje. Čia irgi buvo ma
lonu, kad be lietuvių publikos 
koncerto klausėsi nemažai kita
taučių. Koncertas buvo nuosta
bus. Muzikinis atlikimas, inter
pretacija, skambesys (nors salės 
akustika nėra labai gera), susi- 
grojimas buvo puikūs. Instru
mentų skambesys taip tembriš- 
kai vienas prie kito tiko, kad 
atrodė juos sukūrė vienas 
meistras ir būtent šiam kolek
tyvui. Tai pasiekiama tik aukš
čiausio lygio muzikantų. Po to 
kvartetas puikai grojo Prisikėli
mo šventovėje Mišių metu, 
Maironio šeštadieninėje mo
kykloje, Lietuvių namuose ir 
baigiamasis akordas - meninės 
programos atlikimas Vasario 
16-sios minėjime Anapilio sa
lėje. Čia įsijungė ir Toronto 
pianistė Leokadija Kanovičienė.

Tuo koncertinė kelionė bai
gėsi. Neįmanoma visų kelionės 
įspūdžių atpasakoti, paminėti 
visų susitikimų, nes jų buvo la
bai daug. Vilniaus kvartetas la
bai dėkoja visiems padėjusiems 
surengti šiuos nuostabius kon
certus, per kuriuos galėjo iš ar
čiau susipažinti su išeivijos gy
venimu, jos kultūra. O mes tu
rėjome galimybę susipažinti su 
puikiu kvartetinės muzikos ko
lektyvu. M.G.

Lietuvių fondo vardu D. Puškorienė įteikė 2,000 dol. Klivlando Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai. Čekį priima mokyklos vedėjas K. CIVINS- 
KAS, šalia jo - V. AUKŠTUOLIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus



Aukščiausi žmogaus polėkiai
Kunigo dr. Kęstučio Trimako knyga apie giliuosius dvasinius žmogaus išgyvenimus, 

peržengiančius kasdieninę tikrovę, besiveržiančius Dievo link. Autorius - buvęs mėnraščio 
“Laiškai lietuviams” redaktorius, teologas ir psichologas, Vytauto Didžiojo universiteto ir 

kunigų seminarijos profesorius Kaune, šioje knygoje atskleidžia egzistencinius-religinius 
išgyvenimus, pasiremdamas žymiųjų psichologų tyrinėjimais
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m h n i ibiu n /nidoii
Autorius knygos įvade nu

rodo: “Dvasinės ir materialis
tinės tendencijos grumiasi tarp 
savęs mūsų tautoje patyliai, be 
šūvio, bet kietai ir neišven
giamai dėl erdvės, dėl dėmesio, 
dėl žmonių širdžių... Pusšimtį 
metų tauta patyrė ateistinio 
materializmo vykdytą dvasinį 
alinimą... Ilgamečio alinimo, 
priespaudos ir tiesioginio 
persekiojimo gyvi) pėdsakų yra 
išlikę iki šiol. Gilios žaizdos ir 
trūkumai religinės patirties 
srityje buvo pastebėti nesena 
apklausa”, kurioje išryškėjo 
tezė, kad “religinis išgyvenimas 
neturi apibrėžtesnio turinio ir 
negali remtis reflektuojama 
patirtimi”.

Kęstutis A. Trimakas, iš pa
šaukimo - kunigas, iš profesijos 
— psichologas, šioje bene pir
moje religinių išgyvenimų psi
chologijos knygoje religijos psi
chologijos mokslą apibūdina 
kaip “jauną”, “neramų” ir jį 
patį pergyvenantį “rungtį tarp 
dvasios ir medžiaginių polin
kių”. Autorius pateikia šio 
mokslo žinių apie žmonių 
dvasinę, transcendentinę bei 
religinę patirtį.

Pasirenkami trys šio šimt
mečio žymūs - tarptautinio 
masto - psichologai, skyrę 
ypatingą dėmesį religinių 
išgyvenimų studijoms. Tai - 
prof. Williamas James’as (1847- 
1910), religijos psichologijos 
pirmūnas, iki šiol daugeliu 
požiūrių nepralenktas religinių 
išgyvenimų analizės srityje; dr. 
Abrahamas Maslow’as (1908- 
1970), parinktas dėl jo įžvalgų 
apie viršūnių bei plokštumų iš
gyvenimus, ir dr. Viktoras Fran- 
kl’is (1905), pateikęs gyvenimo 
prasmės siekio egzistencinį 
supratimą bei autobiografiniais 
aprašymais pailiustravęs gyveni
mo prasmės atradimą.

Kiekvienam šių psichologų 
yra skiriama viena knygos dalis, 
kurioje pateikiama informacija 
apie jų įnašą į religinių išgyve
nimų psichologiją, biografinius 
faktus, turėjusius įtakos idėjų 
susiformavimui, pasaulėžiūrų 
idėjas ir jų įnašo vertinimą, t.y. 
jo teigiamybes ir trūkumus.

Knygos autorius teigia, kad 
tik tas žmogus sėkmįngai įžen
gia į pilnutinių religinių išgyve
nimų plotmę, kuris sėkmingai 
peržengia du slenksčius: dvasi
nio prado pripažinimą žmoguje 
ir pripažinimą transcendentinės 
viršasmeninės Būtybės.

Visi trys psichologai, kurių 
studijos pateiktos šioje knygoje, 
peržengė pirmąjį slenkstį - jie 
pripažino dvasinį pradą.

Vadinasi, jie vertino žmo
gaus dvasinį pažinimą, trans
cendentinius potyrius bei laisvą 
valią. Du jų, Williamas James’
as ir Viktoras Frankl’is, peržen
gė ir antrąjį slenkstį, nes jie pri
pažino patirties ženkluose sly
pinčią transcendentinės viršas-

Sudiev dailininkui Dalgiui
1996 m. sausio 12 d. Fried- 

richshafene, prie Bodeno ežero, 
mirė a.a. dail. Alfonsas Dargis. 
Vietos dienraštis gan plačiai ap
rašė lietuvio gyvenimą, pažymė
damas, kad Alf. Dargis 1936 m. 
baigė Kauno meno mokyklą. Jo 
dėka Mažeikiuose buvęs įsteigtas 
meno muziejus, kuriame yra per 
80 jo paveikslų.

Gavęs švietimo ministerijos 
stipendiją, velionis dirbo teatro 
scenos dekoratoriaus darbą Go- 
thos, Giotingeno, Eisenacho teat
ruose bei Berlyno Šilerio teatre. 
1951 m. išvyko į JAV ir 1972 m. 
Ročesteryje įsteigė dailės mo
kyklą “Form Art Studio”. 1985 m. 
su Hamburge gimusia žmona per
sikėlė į Vokietiją ir apsigyveno 
Friedrichshafene. 1994 m. mirė 
žmona, su kuria išgyveno 50 
metų.

Alf. Dargis su grafika ir 
akvarelėm rado didelį pripa
žinimą. Jo paveikslai randami 
Vilniuje, modernaus meno mu
ziejuje Niujorke, Dalias ir kitur. 
Jo paveikslų parodos buvo su
rengtos JAV, Kanadoje, Izraelyje, 
Lietuvoje, Persijoje, Vokietijoje - 
Konstancoje, Kiolne, Mann- 
heime.

Alf. Dargis buvo pasiruošęs 
savo parodai Friedrichshafene, 
tačiau numatyta paroda Erichs- 

meninės Būtybės tikrovę. Tik 
Abrahamas Maslow’as atmetė 
jam vaikystėje pateiktą barzdo
to senelio Dievo įvaizdį. Šis ne
tobulas antropomorfiškas įvaiz
dis taip ir liko jam kliūtimi, 
trukdančia pripažinti asmeninį 
Dievą. Vietoj Jo jis pasirinko 
abstrakčias būties vertybes - 
grožį, tiesą, teisingumą ir kt., o 
vietoj religijos - būties psicho
logiją (ne tik kaip mokslą, bet ir 
kaip pasaulėžiūrą).

Williamas James’as ir Vik
toras Frankl’is, pripažįstantys 
Aukščiausios Būtybės tikrovę, 
yra linkę suteikti Jai vardus, at
sižvelgdami į tai, kaip Ji žmo
gaus išgyvenama, pvz. kaip 
“Idealioji Jėga” ar “DAU
GIAU to paties gėrio” (Willia
mas James’as), ar gyvenimo 
“užduoties šeimininkas” bei 
“Pokalbinikas” sąžinės balsu 
(V. Frankl’is). Jai jie pripažįsta 
ir tradicinio Dievo vardą.

Abrahamas Maslow’as pa
stebėjo save aktualizuojančių 
viršūnių išgyvenimus, kurie yra 
praeinantys saviaktualizacijos 
momentai. Būtent, kai kas išgy
vena dialoginius pagarbinimo, 
adoracijos, dėkingumo ir pasi
šventimo jausmus ar tiesiog pa
tiria viršasmeninės Būtybės čia- 
buvimą. Ta patirtis žmogui tam
pa religinio atsivertimo pa
grindu. Savo studijai surinkęs 
gausius religinių išgyvenimų pa
vyzdžius, Williamas James’as 
juos analizavo, remdamasis sa
vo tyrinėjimais ir juos pritaiky
damas psichologinėms įžval
goms pagrįsti. Jis pripažino 
didelį gėrį sklindant iš religijos: 
tai atsivertimai iš blogio j gėrį, 
tai šventumo išugdytas charak
teris: “Žmonių meilė, kurią 
randame visuose šventuosiuo
se... yra tapusi autentiškai 
kūrybinga visuomenine jėga”. 
Remdamasis surinktais pavyz
džiais, Williamas James’as 
daro šią išvadą: “Religinio 
išgyvenimo puikiausi vaisiai yra 
geriausia, ką istorija gali 
parodyti... Meilės, pasišven
timo, pasitikėjimo, kantrybės, 
drąsos aukščiausi skrydžiai, 
kuriuos žmogaus prigimties 
sparnai bet kada yra buvę 
išskleisti, yra įvykdyti dėl 
religinių idealų”.

Viktoro Frankl’io įnašas į 
religinių išgyvenimų psicholo
giją savitas tuo, kad jis tiesiogiai 
nesvarsto religinių išgyvenimų; 
jam rūpi tai, kad dauguma žmo
nių tiesiog neieško gyvenimo 
prasmės; o jo paties patirtis na
cių konclageryje parodė, kad 
atrasta gyvenimo prasmė sutei
kia būtinų dvasinių ir net 
fizinių jėgų. Būdamas konc
lageryje (o ten Viktoras 
Frankl’is praleido ketverius 
metus) jis juto jį vedančią 
Dangaus ranką, kuri nurodė 
jam prasmę, net misiją gyventi - 

kircheno “senojoje mokykloje” 
kovo 9 d. buvo tik velionies pa
minėjimo paroda.

Dail. Alf. Dargis nenorėjęs 
matyti savo tėvynės. Per daug 
skaudžių prisiminimų turėjęs. Sa
vo amžiną poilsį lietuvis su vokiš
ku pasu rado Friedrichshafene ša
lia savo žmonos. Tokiais sakiniais 
dienraštis baigė a.a. Alf. Dargio 
nekrologą. K. B. 

Nuotr. D. MeilūnoZervynų galukaimis su tradiciniu lietuvišku kryžiumi

būtinybę padėti ieškoti prasmės 
kitiems. Savo misiją jis suvokė, 
patyrė per religinius išgyve
nimus. Dėl to ši jo patirtis tokia 
svarbi svarstant religinių išgy
venimų vaidmenį žmogaus 
gyvenime.

Ketvirtoje knygos dalyje au
torius trijų psichologų įžvalgas 
bei išvadas perleidžia per savo 
prizmę ir atsako į tris pa
grindinius klausimus: kokia yra 
tikrovė, į kurią religija atsi
liepia, kokia turi būti religija, 
kad atsilieptų į tą tikrovę, ir 
kokį vaidmenį religijoje atlieka 
įvairių rūšių religiniai išgy
venimai.

Pirmasis atsakymas: eg
zistuoja transcendentinė virš- 
asmeninė Tikrovė, paprastai 
vadinama Dievo vardu. Dievas 
pripažinti n as kaip Esantysis sa
vyje, ir žmonėms Jis yra viso gė
rio versmė bei gelbėtojas iš 
blogio.

Antrasis atsakymas: reli
gija yra atsiliepimas į Dievo 
tikrovę, egzistencinis pokalbis 
su Juo. Tame pokalbyje Esan-’ 
tysis pripažįstamas, iš Jo kaip iš 
gėrio versmės priimamas įvai
riopas gėris ir gėrio galia va
duodamas! iš visokeriopo blo
gio. Trečiasis atsakymas: re
ligija yra galutinės prasmės ieš
kojimas ir atradimas sąžine, 
kurios balse religingas žmogus 
patiria dieviškąjį Pokalbiniką.

Remdamasis trijų psicho
logų pažiūromis j religiją, j re
liginius išgyvenimus, kunigas ir 
psichologas Kęstutis A. Trima
kas pastebi šiuos religinius 
išgyvenimus: paruošiamuosius 
išgyvenimus, Dievo buvimo 
potyrius, Dievo gėrį pri
imančius kelius, atsivertimą iš 
blogio į gėrį, kaltės galėjimą, 
bendruomeninių išgyvenimų, 
kančios ir mirties įprasminimą.

Kartu su išvadomis autorius 
pateikia pavyzdžių iš praeities, 
kurie “iliustruoja, kad ir mūsų 
tautoje - net sunkiausiame 
priespaudos laikotarpyje - buvo 
religijos iššauktų polėkių, ku- 
iuos prof. Williamas James’as 
tikriausiai priskirtų prie aukš
čiausių žmonijos dvasios skry
džių. Šie autentiški mūsų tau
tiečių pergyvenimai tebūna til
tai, jungiantys mūsų tautos dva
sią su svarbiąja visaviršijančia 
Tikrove”.

Knygos pabaigoje autorius 
pastebi: “Tai yra religijos psi
chologijos, ne teologijos studija. 
Tačiau čia, šioje knygoje, pa
teiktos j tikrovę atsiremiančios 
religijos gairės pastebimai yra 
nepaprastai artimos krikščio
nybei. Tikintysis pats gali 
suvokti, ar jo išpažįstama 
krikščionybė pilnai atitinka 
pagrindines gaires, ar jas net 
viršija. Kitaip ir negali būti. Juk 
jei pats Dievas savo iniciatyva 
bei apreiškimu įsiterpia ir 
pasiūlo ryšį, pokalbio būdą...” - 
religiją, tai, žinoma, ji pil
niausiai atitinka svarbiausius, 
gyvybinius žmonių reikalus”.

Kęstutis A. Trimakas. ŽMO
GAUS AUKŠČIAUSI SKRY- 
ŽIAI: RELIGINIŲ IŠGYVE
NIMŲ PSICHOLOGIJA... 
Išleido Tarpdiecezinė kate
chetikos komisija. Kaunas, 
1996 m. 240 psl. Kaina su 
pašto išlaidomis 12 JAV dol.
Gaunama adresu: “Židinys”, 
c/o R.S. Kunstmanai, 8000 
Tapper Place, Dyer, IN 46 
311, USA. Inf.
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Apmąstymai apie gyvenimą 
ir mirtį

Prof. Irenos Lukoševičienės ir Gražinos Kadžytės 
“Ant amžinybės slenksčio”

DOC. VYTAUTAS SALINKA, 
Kaunas

Yra gerai žinoma tiesa, kad 
žmogus, išgyvenęs kančią, ge
riau supranta kitą žmogų, paty
ręs artimo žmogaus netektį, 
tampa tauresnis, geriau suge
bantis realiai įvertinti savo gy
venimą ir jo vertybes.

Tokią knygą apie gyvenimą 
ir mirtį parašė žinoma Lietuvo
je išeivijos socialinių medicinos 
mokslų ir slaugos specialistė 
prof. Irena Lukoševičienė, ku
rios dėka ir rūpesčiais kūrėsi 
Lietuvoje visuomeninės medici
nos kryptis Kauno medicinos 
akademijoje ir kitose Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Šią 
prof. I. Lukoševičienės ir G. 
Kadžytės knygelę, pavadintą 
“Ant amžinybės slenksčio”, 
išleido Kauno medicinos aka
demijos savaitraščio “Ave vita” 
redakcija ir “Leidykla farma
cija”.

Knygelės studijų objektas 
anaiptol ne mirtis, kaip fizio
loginis žmogaus gyvenimo reiš
kinys, o tas jausmų, emocijų ir 
įtampų pasaulis, kurį išgyvena 
žmogus, patyręs artimo žmo
gaus netektį, arba pats besi
ruošiantis šiam savo gyvenimo 
paskutiniam momentui. Kaip iš
gyvena žmogus šį emocinį krūvį, 
kokia jo psichinė būsena ir jos 
evoliucija, kaip keičiasi pats 
žmogus, patyręs artimo žmo
gaus netektį, kokie gali įvykti 
pasikeitimai jo dvasiniame pa
saulyje, - tai toks klausimų ra
tas, į kuriuos bando atsakyti ir 
paaiškinti šios knygos autorės. 
Be abejonės, mirties tikrovės 
suvokimas ir atoliepis į ją nėra 
visiems vienodas. Sunkaus emo
cinio išgyvenimo krūvis vienus 
žmones žlugdo, kitus padaro 
tauresniais, gilesniais, vieni nu
grimzta į vienatvę ir nusivylimą, 
kiti randa paspirtį savo gyve
nimo prasmės ir jo vertybių su

vokime bei perkainavime, treti į 
žmogaus mirtį nekreipia jokio 
dėmesio, kol ji nepaliečia jų as
meniškai arba, pasinerdami į 
kasdieninio gyvenimo rūpesčius 
ir darbus, stengiasi ją kuo grei
čiau užmiršti.

Šios knygos autorė - tikintis 
žmogus. Knyga betgi parašyta 
su didele tolerancija ir kitų 
įsitikinimų žmogui. Ji skirta 
mąstančiam žmogui apie save, 
pasaulį, visatą, dievybę. Tai 
daugiau filosofinis apmąstymas 
apie žmogaus mirtį ir žmogaus 
būtį, pradedant pirmuoju susi
mąstymu vaikystėje, dvasinėmis 
jaunystės įtampomis ir baigiant 
suaugusio žmogaus išgyveni
mais.

Šioje knygelėje yra ir prak
tinių patarimų, pedagoginių 
elementų, tam tikros paspirties 
į nelaimę patekusiam žmogui. 
Matyt, nereikia kalbėti apie tai, 
jog tikintis ir netikintis mirtį 
suvokia šiek tiek skirtingai: pir
majam - tai viltis ir tikėjimas, 
antrajam - tamsa, abejonės, o 
kartais nugrimzdimas į vulga
raus materializmo balą, iš ku
rios dabar sunkiai ropščiasi ne
priklausomos Lietuvos žmonės. 
Tai pasaulis be doros, moralės, 
išminties ir žmogiškumo.

Be prof. L Lukoševičienės 
apmąstymų šioje knygelėje ra
site ir Lietuvių literatūros ins
tituto Tautosakos skyriaus dar
buotojos G. Kadžytės nedidelę 
studiją apie mirties suvokimą 
lietuvių liaudies papročiuose, 
apeigose ir paprasto kaimo 
žmogaus gyvenime.

Liaudies mentalitetas sufor
mavo šiek tiek stoišką, šiek tiek 
fatalistinį, bet kartu ir religinį, 
galbūt išplaukiantį iš pagonybės 
laikų požiūrį į mirtį, kaip į 
natūralų žmogaus gyvenimo 
reiškinį, kuriam žmogus ruo
šiasi visą gyvenimą. Gaila, kad 
šis liaudiškas požiūris su savo 
papročiais ir išmintim dažnai 
yra pamirštas civilizuoto žmo
gaus, ieškančio gyvenimo malo
numų bei pasiklydusio tarp 
miesto triukšmo ir dangoraižių, 
kai žmogaus asmenybę yra už
gožęs savo blizgesiu didelio gy
venimo tempo civilizacijos pa
saulis.

Manau, kad ši prof. L Lu
koševičienės ir G. Kadžytės 
knygelė žmogui suteiks paspir
ties jo sunkių išgyvenimų valan
domis, pastiprins jį kartais 
skaudžios netekties minutę, 
sprendžiant nelengvas gyveni
mo ir būties problemas.

Irena Lukoševičienė, Gražina 
Kadžytė, ANT AMŽINYBĖS 
SLENKSČIO. Sudarytojas ir 
redaktorius - Vytautas Sa- 
linka. Iliustracijos - Albinos 
Žiupsnytės. Išleido “Leidykla 
farmacija”. Kaunas, 1996 m., 
77 psl. Tiražas - 4000 egz.

Bernardas Brazdžionis, ta
pęs Vyte Nemunėliu, susilaukė 
“Meškiuko Rudnosiuko” penkto
sios laidos. Ją išleido JAV LB 
švietimo taryba su dail. V. Stan- 
čikaitės tom pačiom populiariom 
iliustracijom. “Meškiukas Rudno- 
siukas” kovo 10, sekmadienį, 3 
vai. p.p. bus suvaidintas Jaunimo 
centre Čikagoje.

Lietuvių centru laikomas 
Punsko miestelis dabartinėje Len
kijos Suvalkų vaivadijoje 
sekančiais metais minės savo 400 
metų sukaktį. Šia proga jau dabar 
pradedamas tai sukakčiai skirtų 
renginių ciklas. Š. m. sausio 20-21 
d.d. Punske įvyko mokslinė 
konferencija “Iš Suvalkų krašto 
praeities ir dabarties”, surengta 
Punsko visuomenės ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto. Jo prof. 
Algirdas Stanaitis skaitė prane
šimą “Suvalkų krašto lietuviai ir 
jų problemos”, Saulius Stanaitis - 
’’Suvalkijos gyvenviečių raida”. 
Marijampolietė B. Kižienė konfe
rencijos dalyvius supažindino su 
Suvalkų trikampio lietuvių iškel
dinimu 1941 m., Marijampolės 
kraštotyros muziejaus atstovas A. 
Kurtinaitis nagrinėjo Suvalkų 
miesto pavadinimo etimologiją 
bei jų krašto lietuvių išlikimo 
problemas. Aleksandras Jakubo
nis, informuodamas “Lietuvos ai
do” skaitytojus, rašo: “Daugiau
sia medžiagios konferencijai pa
teikė, be abejo, Lenkijos lietu
viai: pranešimus skaitė Punsko 
viršaitis K. Baranauskas, vietos 
gimnazijos direktorė M. Černelie- 
nė, B. Makauskas iš Varšuvos ir 
kiti. Konferencijoje jau buvo gali
ma įsigyti leidinį su konferencijos 
medžiaga, išleistą ‘Aušros’ lei
dyklos...”

Aleksandro Jakubonio pra
nešimu, Punsko lietuviai ypač 
skundėsi, kad jie neturi lietuvių 
kunigų. Jo reikėtų bent Seinuose. 
Konferencijos dalyviai iš Lietuvos 
džiaugiasi užsimezgusiu bendra
darbiavimu su Punsko visuome
ne, ypač viršaičiu K. Baranausku, 
daug prisidėjusiu prie šios konfe
rencijos suorganizavimo. Didžiau
siu joj pasiektu laimėjimu tenka 
laikyti leidimą Marijampolės 
kraštotyros muziejaus darbuoto
jams bei Lietuvos archeologams 
šią vasarą pradėti piliakalnių ir 
senkapių tyrinėjimus Punsko 
krašte. Juozas Vaina, Punsko 
kraštotyros muziejaus vadovas, 
prašė svečius iš Marijampolės pa
rūpinti informacijos apie tarpuka
rio Marijampolės amatų moky
klos mokytoją Antaną. Jis sukūrė 
Dariui ir Girėnui skirtą koplyt
stulpį, kuris dabar yra Punsko 
kraštotyros muziejuje. Esą muzie
juje trūksta to mokytojo pavardės 
ir netgi esminių biografinių duo
menų.

Prof. dr. Petras Jonikas, lie
tuvių kalbos specialistas, gimęs 
1906 m. kovo 25 d. Antringiuose, 
dabartiniame Tauragės rajone, 
mirė š.m. vasario 3 d. rytą Ilino
jaus Riverside vietovėje prie Či
kagos. Velionis buvo baigęs Tau
ragės mokytojų seminariją, Kau
no Vytauto Didžiojo universiteto 
humanitarių mokslų fakultetą su 
studijoms pasirinkta lietuvių kal
ba, ją dėstydamas gimnazijose. 
Studijas gilino Rygos, Vienos ir Ka
raliaučiaus universitetuose. 1937- 
42 m. velionis dirbo lietuvių 
kalbos katedros vyr. asistentu 
Kauno Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetuose. Filologijos 
doktoratą buvo gavęs 1942 m. 
sausio 31 d. Vilniaus universitete 
už disertaciją “Lietuvių bendrinės 
rašomosios kalbos kūrimasis prieš
aušrio ir “Aušros” laikais”. Poka
rinėje Vokietijoje profesoriavo 
Pabaltijo universitete, dėstyda
mas lituanistikos ir baltistikos 
(baltų) kalbotyros dalykus. Atvy
kęs Čikagon, velionis įsigijo bib
liotekininko specialybę Čikagos 
universitete ir dirbo kataloginin- 
ku šio universiteto bibliotekoje. 
Jis ten taipgi buvo ir lietuvių bei 
baltų kalbotyros ekstraordinarinis 
profesorius. Čikagoje velionis 
plačiai reiškėsi ir lietuviškajame 
švietime kaip Lituanistikos insti
tuto organizatorius bei jo pirmi
ninkas iki 1964 m. ir kaip dės
tytojas Pedagoginiame lituanisti
kos institute. Palaidotas vasario 8 
d. Čikagoje, Tautinėse lietuvių 
kapinėse. Jo palikimui priklauso 
išleistos kalbinės studijos: “Pagra
mančio tarmė” (1939), “Lietuvių 
kalbos istorija” (1952), “Gimtojo 
žodžio- baruose” (1952) ir daug 
straipsnių spaudoje.

Šiaulių “Aušros” muziejus 
1995 m. surengė kalėdinę parodą 
“Šv. Jurgis ir rankšluosčiai”. Pa
rodai buvo panaudota penkiolika 
gyvulių ir žemdirbių globėjo šv. 
Jurgio skulptūrėlių, apie 50 rank
šluosčių bei rankšluostinių.

Rašytojų klube Vilniuje šie
metinę Trijų karalių dieną Lie
tuvos rašytojų sąjungos grožinės 
literatūros 1995 m. laureate bu
vo paskelbta poetė Nijolė Miliaus
kaitė. Premija jai įteikta už poe
zijos rinkinį “Uždraustas įeiti 
kambarys”. Šią metinę savo pre
miją paskiria pati Lietuvos rašy
tojų sąjunga. N. Miliauskaitė yra 
penktoji šios premijos laureatė. 
Anksčiau jos buvo paskirtos Leo
nardui Gutauskui, Antanui A. Jo
nynui, Jurgiui Kunčinui ir Hen
rikui Čigriejui. Dėl 1995 m. pre
mijos varžėsi N. Miliauskaitės 
“Uždraustas įeiti kambarys”, Ju
ditos Vaičiūnaitės “Žemynos vai
nikai” ir Kornelijaus Platelio 
“Prakalbos upė”.

Antrąjame tarptautiniame ba
leto ir modernaus šokio konkurse 
Japonijos Nagojoje Lietuvai 
atstovavo jos operos ir baleto te
atro Vilniuje solistai Eglė Špokai
tė ir Edvardas Smalakys. Ši baleto 
šokėjų pora yra Viniaus baleto 
mokyklos auklėtiniai. Japonijos 
konkurse jiedu varžėsi 19-28-rių 
metų amžiaus senjorų baleto šo
kėjų kategorijoje, atlikdami po
rinių šokių ištraukas iš baletų 
“Spragtukas” ir “Žizel”, J. Smori
gino kompozicijas “Somnambu- 
lai” ir “Duetas balsui”. Balerina 
Eglė Špokaitė moterų senjorių 
grupėje laimėjo aukso medalį, 
Edvardas Smalakys medalio ne
laimėjo, bet pasiekė vyrų šokėjų 
senjorų grupės baigmę. Aukso me
dalį toje vyrų senjorų kategorijoje 
išsikovojo Petrapilio (St. Peters- 
burgo) Marijos teatro sol. A. Ba
talovas. Konkursams Eglę Šapo- 
kaitę ir Edvardą Smalakį, popu
liariausią Lietuvos baleto šokėjų 
porą, paruošia Lietuvos operos ir 
baleto teatro choreografas Jonas 
Katakinas. Pastarųjų dvejų metų 
laikotarpyje ši Lietuvos baleto šo
kėjų pora dalyvavo jau keturis 
kartus tarptautiniuose baleto šo
kėjų konkursuose. Permės kon
kurse jiedu laimėjo geriausios šo
kėjų poros prizą. E. Špokaitė tada 
išsikovojo pirmąją, E. Smalakys - 
antrąją vietas. Petrapilio “Majos” 
konkurse 1994 m. E. Špokaitė lai
mėjo bronzos medalį, o tarptauti
niame Helsinkio konkurse pernai 
vasarą - pirmąją premiją. Ji Lie
tuvos operos ir baleto teatre šoka 
nuo 1989 m., E. Smalakys - nuo 
1985 m.

Pranas Puskunigis, vargoni
ninkas ir kanklių muzikos entu
ziastas, gimė 1860 m. liepos 16 d. 
Katiliuose, dabartiniame Šakių 
rajone, o mirė 1946 m. lapkričio 
27 d. dabartinio Prienų rajono 
Skriaudžiuose. Ten jis suorgani
zavo kanklininkų ansamblį, 1906 
m. atvykęs dirbti vargonininku. Tas 
ansamblis tada buvo vadinamas 
Skriaudžių kanklėmis. Jis tebevei
kia ir dabar, pasivadinęs tik 
“Kanklių” ansambliu. Prieno ra
jono savivaldybės kultūros ir švie
timo taryba šiemet ruošiasi pami
nėti ansamblio “Kanklės” veiklos 
devyniasdešimtmetį. Albinas Anu
žis “Dienos” dienraštyje praneša: 
“Rengiamasi išleisti knygelę, ku
rioje bus visas Skriaudžių ansam
blio “Kanklės” 90 metų repertu
aras: kankliuotos dainos ir melodi
jos. Ansamblio įkūrėjo Petro Pus- 
kinigo atminimui bus pastatytas 
kryžius. Pavasarį šioje Prienų gy
venvietėje bus surengta jaunųjų 
kanklininkų stovykla. Jos dalyviai 
ne tik mokysis kankliuoti, bet ir 
studijuos kankliavimo Lietuvoje 
istoriją, aptars žymiausių Lietu
vos kanklininkų veiklą”.

Ruošiantis Balio Sruogos 
šimtajam gimtadieniun vasario 2 
d., žurnalas “Metai” buvo paskel
bęs jo gyvenimui ir kūrybai skirtų 
rašinių konskursą. “Metų” vyr. 
red. Danielius Mušinskas tada 
pažadėjo, geriausių rašinių auto
rius apdovanoti, o jų kūrinius 
įjungti į du pirmuosius šiemetinius 
“Metų” žurnalo numeris. Geriau
siomis buvo pripažintos: D. Strio
gaitė, laimėjusi antrąją premiją už 
straipsnį “Vytauto karūna” ir tre
čiąją premiją gavusi R. Pociūtė, 
parašiusi straipsnį “Gintarinė in
teligentija - prieš baudžiavą bren
dusi tauta”. Paskatinamosios 
“Metų” žurnalo priemonės buvo 
paskirtos R. Brogienei, U. Ba- 
ginskaitei, R. Žilinskui, M. Kviet- 
kauskui ir J. Perminaitei. V. Kst.
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« I K E L I M O’
KAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

■
999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 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........... 4.25%

180-364 d. term, ind........... 4.25%
1 motų term, indėlius....... 4.25%
2 metų term, indėlius....... 4.50%
3 metų term, indėlius....... 4.75%
4 metų term. Indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 5.63% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 4.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 3.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 7.75% '*

Sutarties paskolas 
nuo ................ 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 6.50%
2 metų ................. 6.75%
3 metų ................. 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.90%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 ’’ 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Skautai pasiruošę pietums “Lituanikos” sodyboje prie San Paulo 
miesto Brazilijoje Nuotr. E. Putrimo

M’Oli l \ S

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius 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 61 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas į

r~> \ /1 ELECTRICAL Licence 
D V L ENGINEERING E 2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

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

LICIIvAS 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).

SALFASS-gos vyrų senjorų 
krepšinio pirmenybės
Vyrų senjorų (35 m. ir vyres

nių) krepšinio pirmenybės įvyks 
1996 m. kovo 30 ir 31 d.d., Londo
ne, Ont. Vykdo Londono LSK 
“Tauras”. Senjorų klasei priklauso 
gimusieji 1961 m. ir vyresni. Ga
lutinė komandų registracija privalo 
būti atlikta iki 1996 m. kovo 11 d. 
imtinai pas turnyro vadovą Bill Jan- 
senberger, šiuo adresu: Bill Jansen- 
berger, 142 Wortley Rd., London, 
Ont. N6C 3P5; tel. 519 439-5462 
namų; tel. 519 672-4776 darbo; fak
sas 519 672-8829. Po registaracijos 
bus paskelbtas varžybų formatas ir 
tolimesnės detalės (Dalyvavimas 
atviras visiems lietuvių sporto 
klubams, atlikusiems 1996 m. 
metinę ŠALFASS-gos registraciją.) 
1995 metų laimėtojas buvo 
Hamiltono LSK “Kovas”. Pagal 
gautus registracijos duomenis daly
vauti numato šie klubai: Toronto 
“Aušra”, Toronto “Vytis”, Hamil
tono “Kovas”, Detroito “Kovas”, 
Čikagos ASK “Lituanica” L šeimi
ninkai Londono “Tauras”.

S. Amerikos lietuvių 
raketbolo pirmenybės
Š.A. Lietuvių Raketbolo pir

menybės įvyks 1996 m. balandžio 
20, šeštadienį, Coastal Caroline 
University, Hwy 501, Conway, 
South Carolina. Si vietovė yra visai

arti Myrtle Beach kurorto. Varžy
bas rengia ŠALFASS-gos raketbolo 
komitetas. Turnyro vadovas - pulk. 
Kęstutis Gedmintas. Varžybų pra
džia - 9.00 v.r. Registracija nuo 
8.30 v.r. Programa - vienetai ir 
dvejetai šiose klasėse: vyrų “open” 
(neriboto amžiaus), moterų (neri
boto amžiaus), vyrų senjorų (50 m. 
ir vyresnių), ir “Novice” (prade
dančių - neriboto amžiaus). Susi
darius didesniam dalyvių skaičiui, 
programos klasifikacija gali būti 
praplėsta, atsižvelgiant į žaidėjų pa
tyrimo laipsnį bei amžių. Galutinė 
programa bus nustatyta vietoje. 
Dalyvauti yra kviečiami visi lietuvių 
kilmės žaidėjai. Dalyvių registraci
ja - iki š. m. balandžio 12 d. imti
nai, šiuo adresu: Col. Kęstutis Ged
mintas, 100E Myrtle Greens Dr., 
Conway, SC 29526- tel. 803 347- 
3559 namų; tel 803 358-0620 dar
bo: tel. 803 736-4311 savaitgaliais. 
Papildomai informacijas galima 
gauti ir pas Algį Nagevičių tel. 216 
845-8848. Smulkesnes informacijas 
gauna visi ŠALFASS-gos klubai. 
Suinteresuoti pavieniai, nepriklau
somi žaidėjai prašomi kreiptis į K. 
Gedmintą ar A. Nagevičių. Lygia
grečiai vyks ir pavasarinis draugiš
ko pobūdžio lietuvių golfo turnyras. 
Nepraleiskite progos praleisti sa
vaitgalį ar ilgiau šiame gražiajame 
Atlanto pajūrio kurorte.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Skautų veikla
• Kovo 3 d. tradicinė Kaziuko 

mugė įvyko Prisikėlimo parapijos 
salėse. Prieš atidarymą “Ramby- 
no” tunt. s. M. Rusinas paaiškino 
šventės prasmę, pasveikino rengė
jus, svečius ir pakvietė tuntų 
dvasios vadą s. kun. A. Simanavi
čių, OFM, atidaryti mugę. Jam at
rišus juostų mazgą, visi nuoširdžiai 
plojo. Tada draugovės rikiuotėje 
ėjo į pamaldas. Šventovėje dvasios 
vadas priminė, kad skautai-tės šv. 
Kazimiero šventę švenčia ne tik pa
maldomis, bet ir tradicine Kaziuko 
muge, kurią visi kviečiami aplanky
ti. Mišias atnašavo trys kunigai, gies
mes pravedė muz. s. D. Viskontienė 
palydint vargonais muz. D. Radi
kienei. Pamokslą pasakė kun. E. 
Putrimas, mėgindamas įjungti į 
klausimus jaunimą.

Po pamaldų visi-sos skubėjo į 
tarnybas mugėje. Didelis susido
mėjimas buvo skautininkių-kų pa
ruoštais gausiais laimikiais, kurie . 
užėmė visą sceną. Loteriją parengė 
s. V. Grybienė. Iš 500 laimikių ne
liko nė vieno. R. Kalantos sk. vyčių 
būrelis parodų salėje buvo įrengęs 
pastovyklę su vartais, dviem palapi
nėm; šalia - golfo žaidimas, vaikš
čiojanti rožių parduotuvė ir kt. At
sigaivinimui - skani gira, trijų rūšių 
kava, tarp pyragų ir p. Pečiulienės 
keptas raguolis bei kiti mėgstami 
pagal užsakymą valgiai. Veikė ir 
tiekimo skyrius, kuriame galima 
buvo įsigyti uniformų bei ženkliu
kų. “Romuvos” valdybos paviljone 
visi galėjo užsimokėti nario mokes
tį, aukoti “Romuvai” ir gauti infor
maciją apie stovyklą. Čia pat “Šat
rijos” t. sesės savo laimikiams siūlė 
bilietus loterijai. Tėvų komitetas, 
vadovaujamas ps. O. Narušienės, su 
talkininkėm-kais, ižd. D. Karosu 
vaišino svečius skaniais cepelinais, 
koldūnais, kugeliu ir dešrelėm su 
kopūstais. Darbuotojai vos spėjo 
visus aptarnauti. Pagal temą “skau
tas gamtos draugas” paviljonai nuo 
vilkiukų, paukštyčių iki vyr. skaučių 
ir vyčių puikiai pasipuošė ir atitiko 
temos mintį. M.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

MOKA:
4.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.25% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.25% už 1 m. term. Indėlius 
4.50% už 2 m. term. Indėlius 
4.75% už 3 m. term. Indėlius 
5.00% už 4 m. term. Indėlius 
5.25% už 5 m. term. Indėlius 
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.00% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.63% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
5.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
4.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC 
3.25% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų.......6.90%

1 metų..............
2 metų..............

.....6.50%

.....6.75%
3 metų.............. .....7.00%
4 metų.............. .....7.25%
5 metų.............. .....7.50%

(fixed rate)

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčius iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

Kiti patarnavimai

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mort
gage) drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame 
pinigus (Wire transfer) j Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

D KA LTD A
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos — 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
ris D. Collenette pranešė, kad 
vyriausiuoju taikos priežiūros 
grupės vadu ten bus kvebekietis 
brigados gen. Pierre Daigle. 
Spaudoje teigiama, kad dėl Ki
nijos spaudimo kanadiečiai ka
riai, sudarantys pagrindinę gru
pę, turbūt nebus laikomi oficia
liais JT atstovais ir turės svas 
uniformines žalias beretes. To
kiu atveju jie, matyt, negaus ir 
atlyginimo iš Jungtinių Tautų. 
Spėjama, kad prancūziškai kal
bančių kvebekiečių karių išlai
kymas Haityje Kanadai gali kai
nuoti apie 24 milijonus dolerių. 
Ten dabar yra apie 500 kana
diečių, o juos reikės pakeisti 
700, įskaitant ir kovos dalinius.

Kanados ministeris pirm. 
J. Chretienas kovo 3-5 d.d. da
lyvavo ir Grenadoje įvykusioje 
mažųjų CARICOM bendrijos 
respublikėlių tečiojoje vadų 
konferencijoje. CARICOM ben
driją sudaro keturiolika Karibų 
jūros salose esančių valstybėlių

ir Kanada, jau XIX š. su jomis 
turėjusi prekybinius ryšius, kai 
buvo keičiamasi mediena, žuvi
mi, cukraus nendrėmis ir romu. 
Dabar Kanada su tomis respu- 
blikėmis prekiauja turizmu. 
Mat tose Karibų jūros salose 
bei salelėse žiemos mėnesiais 
atostogauja beviek 400.000 
kanadiečių, o Kanada iš jų yra 
įsileidusi pusmilijonį ateivių.

Šiemetinėje konferencijoje 
pagrindinis dėmesys teko JAV 
kongreso senate baigiamam pri
imti įtatymui, draudžiančiam 
prekybą su vis dar komunistine 
F. Castro Kuba. Mat jos kadai
se gauti sovietiniai naikintuvai 
virš Karibų jūros numušė du be
ginklius mažus amerikiečių civi
linius lėktuvėlius. Įstatymas, 
draudžiantis prekybą su Kuba, 
buvo JAV senatorių reakcija į šį 
įvykį. JAV seniai yra nutrauku
sios prekybą su Kuba. Šis drau
dimas buvo perspėjimas ameri
kiečių kapitalu veikiančiomis 
firmos užsienyje.

jos dalyviams, kad protestą dėl 
šio įstatymo telefonu pareiškė ir 
JAV prez. B. Clintonui. CARI
COM bendrijos vadai tada spe
cialia rezoliucija vienbalsiai pas
merkė šį įstatymą. Jį betgi 74:22 
balsų santykiu priėmė JAV se
natas.

Senatorius Jesse Helms ta
da pažėrė priekaištų Kanadai 
dėl jos prekybos su F. Castro 
Kuba. Esą tokią nuolaidų tak
tiką su A. Hitleriu bandė ir Bri
tanijos prieškarinis ministeris 
pirm. N. Chamberlainas, klai
dingai džiaugęsis iš Miucheno 
atvežta taika. Esą Kanada da
bar tokią klaidą kartoja su Ku
bos diktatoriumi F. Castro. Pre
kybinėmis nuolaidomis su Kuba 
jo nebus galima atsikratyti.

Kanadiečių spauda šia pro
ga pranešė, kad metinė Kana
dos prekyba su Kuba kartais 
siekdavo net kelis šimtus milijo
nų dolerių be jokios JAV baus
mės, nors didelė dalis Kanados 
pramonės yra išaugusi JAV in
vestuotu kapitalu. Tų investicijų 
Kanadai reikia ir dabar. Be jų 
turbūt nebus įmanoma išspręsti 
dabartinių ekonominių pro
blemų. V. Kst.

• Pirm., 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

•SAMOGrUA' Knygų rišykla 
'“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

u s
U

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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).

To amerikietiško kapitalo 
yra investuoto ir mažosiose 
CARICOM bendrijos respubli- 
kėlėse Karibų jūros salose. Ka
nados ministeris pirm. J. Chre
tienas nutarė tapti jų gynėju, 
griežtai smerkiančiu naująjį 
įstatymą. Pasak jo, jokia šalis 
neturi teisės kištis į kitos šalies 
prekybinius reikalus. Jis netgi 
pasigyrė Grenados konferenci-

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) '

ANTANAS
GENYS 

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, arba Jums 
skrendant į Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus 
trečiadienius, per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai 
Į RANKAS PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

SKRYDŽIAI (LIETUVĄ
Visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, Berlyną, Frankfurtą, Hel
sinkį, Kopenhagą, Londoną, Paryžių, Prahą, Varšuvą, arba per kitus Jūsų 
pageidaujamus miestus Jūsų pageidaujama oro linija.
KELIONĖS Į KITUS KRAŠTUS:
Žiemą įšiltus kraštus - Floridą, Kaliforniją, Arizoną, Meksiką, Karibų salas, 

Pietų Ameriką, Pietų Aziją, Havajus, Ramiojo vandenyno salas; 
Australiją, Naująją Zelandiją, Afriką, šventąją Žemę ir kt.

Vasarą - į Europą, Artimuosius Rytus, Amerikos ir Kanados Vakarinius 
bei Rytinius pajūrius. Aplamai - kur tik Jūsų širdelės geidžia.

Jūsų pasirinkimas: Vien lėktuvų skrydžiai ? Su viešbučiais ? Ir su maistu ? 
Kelionė laivais, traukiniais ?

MŪSŲ KAINOS DAR VIS GERIAUSIOS, PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS.

XL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
- neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 

įr Lietuvoje.
Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 

lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Vasario 19 <L savaitės išpardavimuose turėjom laivai geras bilietų kainas 
su CANADIAN AIRI JNFS: Florida, Mexico-$199, Bahamas, Las Vegas- 

$299, Costa Rka-$319, Jamaica, Barbados-349, Puerto Rico-$399. 

IŠPARDAVIMŲ NUOLATOS TURIM - TEIRAUKITĖS!

Kreipkitės asmeniškai kiekvieną trečiadienį tarp 10 ir 18 vai., 1558 Bloor 
St. IV, arba kitomis dienomis, palikit savo telefono numerį, ir tuoj pat, 

arba pageidaujamu laiku Jums atskambinsiu.

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



Lietuvių kredito kooperatyvas

“PARAMA” 
praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 24, sekmadienį, 
3 v. p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

Ateitininkų moksleivių žiemos kursų Kanados Bollon’e dainuojantys vadovai. Iš kairės: Juozas Baiaišis 
Asta Čuplinskieuė, Lora Knimplytė, Julija Šukytė, Vija Bublytė
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Registruota masažo terapeutė'

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

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

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

Lietuvių kredito kooperatyvas

“PARAMA”
praneša, kad yra sudaryta nominacinė komisija 
dėl rinkimų per metinį susirinkimą kovo 24 
dieną. Komisija yra šios sudėties:

Stasys Grigaliūnas 
Audrius Šileika
Alvina Ramanauskienė

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Para
mos” nariai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutiki
mą. Siūlymo formas galima gauti “Paramos” rašti
nėje. Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, 
siųsti į “Paramą” arba įteikti prieš susirinkimą.

VALDYBA

Trans Trade Canada Ltd .
Ont Yong* Stmt Toronto Ontario, Canada USE I £5.

20 ir 40 pėdų 
talpintuvus 
(konteinerius) į 

BALTIJOS KRAŠTUS ir į Rusiją 

bei kitus pasaulio kraštus.
Visais talpintuvų pervežimo klausimais prašome 

kreiptisį Virginiją Ruškienę, tel. 416366-0782, 

kuri pateiks profesionalų patarimą, kaip greitai, 
patikimai ir pigiai pervežti jūsų siuntas.

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo 
bei daugiau kaip 20 metų statybos ir re
monto patirtį. Mielai atsakysiu į namų pir
kimo, pardavimo ar remonto klausimus.

West Realty Inc.

1678 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

Mus, lietuvius, visi keliai veda į Lietuvą. 
Ir, be abejo, geriausius kelius, kainas, 
patarnavimą bei skridimus siūlo 
mūsų lietuviškas kelionių biuras, 
veikiantis nuo 1978 m.

SKAMBINKITE TELEFONU 416 533-8443

Primename, kad:
Dabar yra geriausias laikas užsisakyti pavasario ir vasaros 
keliones. Kol kas dar turime platų pasirinkimą vietų papigin
tomis kainomis. Vietų skaičius ribotas, tad siūlome nedelsti, 
užsisakykite vietas dabar.

Jūs žinote, kad mūsų biure Jūs gausite nuoširdų ir profesiona
lų patarnavimą ir visais kitais kelionių, draudimų bei doku
mentų sutvarkymo klausimais.

Egzotikos mėgėjams siūlome - 19, 16, 14, 7 dienų keliones 
laivais pasirinkimą su 50% nuolaida. Pvz. 7 dienų kelionė “Star 
Princess” laivu, prasideda š.m. gegužės 3 d. iš Acapulco į 
Los Angeles, aplankant lxtapą, Puerto Vallartą, Mazatlan ir 

Cabo San Lucas: kaina - $649 amerik. plius mokesčiai.
Dėl kelionių laivais - skambinkite Audronei tel. 416 255-8473.

Visais kelionių klausimais kreipkitės 
tel. 416 533-8443, FAX 416 533-6279

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030

rlS TO RO N T ©«'
Rašytojas Juozas Krali- 

kauskas, išgyvenęs Kanadoje 
49 metus, atsisveikino su ja ir š. 
m. kovo 5 d. grįžo į savo gimtąją 
Lietuvą. Su velione žmona To
ronte buvo įsigijęs namus, ku
riuose rašė savo romanus. Tuos 
namus pardavė, knygas, kai ku
riuos reikmenis persiuntė į Lie
tuvą savo artimiesiems. Gyven
damas Kanadoje, J. Kralikaus- 
kas pasižymėjo istorinio pobū
džio romanais. Paskutinis jo 
romanas, parašytas Kanadoje, 
yra “Mindaugas”, išleistas Lie
tuvoje. Seniau jis nemažai ra
šydavo lietuviškoje spaudoje, 
ypač “Tėviškės žiburiuose”. Iš
vykdamas iš Kanados, jis paža
dėjo ir toliau palaikyti ryšius su 
“TŽ”. Linkime laimingai įsikur
ti Lietuvoje ir nepamiršti palik
tų pėdsakų Kanadoje.

Toronto jaunimo ansamblis 
“Gintaras”, vadovaujamas R. 
ir J. Karasiejų, yra pakviestas 
atlikti meninę programą dien
raščio “Draugas” metiniame 
spaudos vakare, kuris įvyks 
kovo 23 d. Čikagos Jaunimo 
centre. Studentų gintariečių 
grupė pasirodys ten pirmą kartą 
su specialiai choreografės L. Ki
sielienės “Gintarui” sukurtu šo-

parapijos klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM, dėkodamas 
šio vakaro rengėjams bei daly
viams, parapijos rėmėjams ir 
darbuotojams. Maldą prieš val
gį sukalbėjo kun. Eug. Jurgutis, 
OFM. Vaišintas! karštais patie
kalais ir vynu turint galimybę 
pasinaudoti kavinėje veikiančiu 
ir kitokių gėrimų bufetu. Po ke
turių šios tradicinės vakaronės 
valandų dalyviai parsivežė gra
žių įspūdžių, senesnieji gal kiek 
ir nuovargio.

Dr. Laima Andrikienė, Lie
tuvos seimo narė, daugelio or
ganizacijų ir Tėvynės s-gos dar
buotoja, kovo 8d. lankėsi “Tė
viškės žiburiuose”. Pokalbyje pa
aiškėjo, kad ji šiuo metu stažuo
janti Georgetown un-te Vašing
tone, ten semiasi žinių, kurios 
galės būti naudingos Lietuvos 
ekonominio gyvenimo pertvarkai. 
Be Toronto viešnia aplankė 
Delhi ir Hamiltoną, kur padarė 
pranešimus apie dabartinę būk
lę Lietuvoje.

Kovo 11-tosios minėjimą Lie
tuvių namuose kovo 10 d. su
rengė Tėvynės sąjungos Kana
dos skyriaus Toronto židinys. 
Iškilių pianisčių Leokadijos 
Paulauskaitės - Kanovičienės ir 
Alia Zacarelli koncerto, taipgi 
ir Lietuvos seimo narės dr. Lai
mos Andrikienės pranešimo klau
sėsi pilna Mindaugo menė mi
nėjimo dalyvių. (Plačiau kt. nr.)

Dl.
A. a. biochemiko dr. Kazio 

Martinkaus (1953-1984) atmi
nimui jo tėvai, sesuo ir artimieji 
1955 m. įsteigė stipendijos fon
dą, kuriuo gali pasinaudoti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai stu
dentai, bebaigiu bakalauro arba 
siekiantys magistro ar daktarato 
laipsnius griežtųjų mokslų (bio
logijos, chemijos, biochemijos) 
srityse, ypatingai sąryšyje su 
vėžio tyrimu. Norint gauti dau
giau informacijos bei prašymų 
anketas, rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkutė, Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scho
larship Fund, 7120 S. Rich
mond, Chicago, Illinois 60629- 
3011, USA. Prašymų anketos 
turi būti grąžintos iki gegužės 
30,1996.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Dantų gydytoja
Gintarė Sungaiiienė, D S D Ds

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) -pg| -416.530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

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

kiu, pagal komp. J. Baltramie
jūnaitės muziką, “Mano protė
vių žemė”. Šis kūrinys jungia šo
kėjus, dainininkus, muzikantus 
ir dailiojo žodžio deklamato
rius. Inf.

Toronto Prisikėlimo para
pijos gausią dalyviais metinę va
karienę kovo 9 d. nuotaikingu 
žodžiu ir garbės svečių pristaty
mu pradėjo parapijos tarybos 
pirm. B. Čepaitienė. Muz.. D. 
Viskontienė pakviesta vadovau ti 
vakaro programai, kuri buvo ge
rai paruošta ir įvairi. Pradžioje 
žiūrovus pajuokino “Aitvaro” 
režisierės A. Biškevičienės pa
ruoštas scenos vaizdelis “Molis”. 
Koncertinėje dalyje pasirodė 
sol. A. Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė, akompanuojant muz. J. 
Govėdui. Duetu padainavo D. 
Viskontienė ir, D. Radtkienė. 
Kanklininkės Z. Janeliūnienė, 
J. Pivoriūtė ir J. Adomonytė, 
prisijungus smuiku M. Gabriui, 
birbyne T. Pabrėžai bei “Volun
gės” dainininkėms, atliko keletą 
liaudies dainų. Meninė progra
ma baigta nepilnos sudėties 
“Volungės” choro linksmomis 
dainomis. Padėką, prieš tai jau 
išreikštą gėlių įteikimu vado
vėms, trumpu žodžiu papildė

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).

KVIEČIA APLANKYTI MUZIEJŲ
“TŽ” bendradarbis R. Stepu- 

laitis gavo laišką iŠ Zanavykų mu
ziejaus vedėjos B. Sakalauskienės, 
kuri prašo paskleisti žinią, kad š.m. 
liepos 6 d. Zanavykų krašto muzie
juje vyks rajono folkloro šventė, ku
rioje bus “pažymėtas muziejaus at
kūrimo 10-metis”. Visus išeivijos 
lietuvius kviečia šioje šventėje 
dalyvauti.

AMERIKOS PREZIDENTAS - 
VILNIAUS GARBĖS PILIETIS

Lietuvai labai sunkiais sovieti
nės okupacijos 1991 metais į Vilnių 
buvo atvykęs JAV prezidentas R. 
Nixon’as, kuris savo valdymo me
tais ryžtingai pasisakė prieš sovietų 
okupacinę politiką. Tai jis, lankyda
masis Maskvoje, pasakė savo gar
siąją kalbą ir privertė sovietų admi
nistraciją išspausdinti jos pilną 
tekstą “Izvestijose”. Aš tą dieną bu
vau Maskvoje ir pats mačiau, kaip 
maskviečiai skaitė tą kalbą neat- 
plėšdami akių. Tai buvo pirmasis 
tiesos žodis melo imperijoje. Vi
siems laikams liko jo šviesus 
atminimas.

Paskui atėjo Ronald’as Rea- 
gen’as. Tai jis paskelbė tokias kari
nės ekonomikos lenktynes, kad blo
gio imperija neišlaikė. Ir kai jo svei
kata ėmė blogėti, prezidentas B. 
Clinton’as paragino pasaulio visuo
menę suteikti jam moralinę 
paramą.

Galvojau apie tai ir aš. Rasti 
idėją padėjo kaimynų lenkų spren
dimas - jie suteikė senosios savo 
sostinės Krokuvos miesto garbės 
piliečio vardą George’ui Bush’ui, 
kuris R. Reagan’o prezidentavimo 
metais buvo tik viceprezidentas. Ir 
kilo mintis - R. Reagan’as bus Vil

niaus garbės pilietis. Mintį pagavo 
ir pritarė Liudas Verbliugevičius, o 
jo teikimu pritarė Piliečių chartijos 
klubas “Prometėjas’. Svarstė ir pri
tarė Vilniaus miesto valdybos pada
liniai. Pagaliau vasario 7 d. Vil
niaus miesto tarybos sesija priėmė 
istorinį nutarimą. O tuo metu Vil
niaus miesto meras Alis Vidūnas
jau buvo Amerikoje ir rengėsi pa
sveikinti įžymųjį Amerikos pilietį, 
tapusį Vilniaus garbės piliečiu.

Ar galės jį pasveikinti Lietuvos 
patriotai senojoje karalių sostinėje 
Vilniuje? Jau ir amžius nemažas, ir 
sveikata nekokia. Vis dėlto tikimės,
kad vilniečiai išvys R. Reagan’ą is
torinėje Katedros aikštėje prie Ge
dimino kalno. Antanas Ryliškis

Liudas Verbliugevičius, Vilnius

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

TsolET j
COLDUJeU. 
BANKCRa

DAIVA 
DALINDA, 

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

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Isl ington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.
2908 Bloor Street West, 

Etobicoke, Ont. M8X 1^6

KAIRYS BALTIC
EXPEDITING

Mes patarnaujame pristatydami Jūsų artimiesiems maisto 
siuntinius, sudarytus Lietuvoje

ŠVENTINIS SIUNTINYS nr. 5

Dešra rūkyta................................ 1 kg
Miltai....................................................4 kg
Cukrus....................... 4 kg
Aliejus augalinis.......................... 2 lt
Sūris Rokiškio............................. 500 gr
Konden. pienas su cukr . 400 gr
Margarinas ''Rama”..............400 gr
Šokoladinis kremas..............400 gr
Kava malta “Folgers”........... 360 gr

PRIEDAS prie pagr.
(A) Cukrus...............................11 kg
(C) Aliejus aug..............................6 lt

Kava pupelių “Eduse”........ 250 gr
Majonezas.............................  200 gr
Vištienos sultinys................  240 gr
Medus..................................... 500 gr
Silkė marin............................. 360 gr
Šprotai aliej.(4 dėž.) ..........  640 gr
Riešutai skard, sūdyti........ 400 gr
Žirneliai žali, kons...............  650 gr
Kaina su pristatymu - $101.00 
siuntinio - $14 (kan.)
(B) Kavos pup. “Eduse".........1 kg
(D) Šprotai aliej.14 dėž.. 2.240 kg

Rašykite ar skambinkite dėl pilno sąrašo:Vytui ar Genei Kairiams 
517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. 905 643-3334

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

2J John St., Second Floor Tel. 416 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J4 (24 valandas)

(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 41 6 248-5922

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

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

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

B.Sc., LL.B.

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio)
Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

H DRESHER
DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešėris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis (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 *

ir \ uda - insurance 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor),Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

- Šeimos metų proga Šv. Tėvas 
išreiškė pageidavimą, kad Švč. M. 
Marijos litanijoje būtų įdėtas nau
jas kreipinys: “Karaliene šeimos”. 
Nurodoma, kad tas kreipinys įterp- 
tinas po kreipinio “Karaliene šven
tojo Rožinio” ir prieš kreipinį “Ka
raliene taikos”. Prašome visus tą 
kreipinį pasižymėti savo malda
knygėse.

- Kovo 2, šeštadienį, pakrikš
tytas Rimo ir Lisos (Melbourne) 
Siūlių sūnus Kenton-Antanas.

- Gavėnios rekolekcijos mūsų 
parapijoje bus kovo 21-24 d.d. Jas 
ves Panevėžio vyskupijos vadovas 
vysk. Juozas Preikšas. Rekolekcijų 
tvarka: kovo 21, ketvirtadienį, ir 
kovo 22, penktadienį - 10 v.r. ir 7 
v.v. Mišios su pamokslu; kovo 23, 
šeštadienį - Mišios su pamokslu 10 
v.r. ir 6 v.v.; kovo 24, sekmadienį - 
pamokslai įprasta sekmadienio Mi
šių tvarka, o prieš 11 v.r. Mišias bus 
religinės muzikos koncertas, kuria
me dalyvaus: sol. Slava Žiemelytė, 
sol. Anita Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė, sol. Rimas Paulionis ir 
šventovės choras, vadovaujamas 
muz. Jono Govėdo.

- Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Gavėnios rekolekcijos 
bus kovo 25, pirmadienį, 2 v.p.p. 
Rekolekcijas ves vysk. Juozas 
Preikšas.

- Anapilyje rekolekcijos bus 
užbaigiamos sekmadienį parapijos 
salėje įprastine Religinės šalpos po
piete, kurios metu kalbės vysk. 
Juozas Preikšas. Popietėn bilietai 
jau platinami parapijos salėje po 
pamaldų.

- Autobusėlis rekolekcijų pro
ga veš Anapilin maldininkus nuo 
Islington požeminių traukinių sto
ties ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį 9.30 v.r., o po rekolek
cijų parveš atgal į stotį.

- Mišios kovo 17, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Laimutę Kuncai- 
tytę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 
v.p.p už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Kovo 30 d. pamaldos ir va

kare 7 vai. moterų susimąstymo va
landa šventovėje.

- Kovo 31 d., Verbų sek
madienį ir balandžio 5 d., Didįjį 
penktadienį su Šv. Vakariene pa
maldas laikys kun. A. Žilinskas.

'-A.a. Zinos Beržanskienės at
minimui jos laidotuvių dalyviai pa
rapijai aukojo $562. Ačiū visiems. 
Velionės vyrui, jos giminėms bei 
draugams parapija reiškia nuošir
džią užuojautą. E.J. St.

' Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, kovo 10, po

pietėje dalyvavo 234 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Magdalena 
Juozaitienė iš Stayner, Ont. Prane
šimus padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys T. Sta- 
nulis.

- LN valdybos posėdis - kovo 
13, trečiadienį, 7 v.v.

- Kovo 23 , šeštadienį, 6 v.v. 
Gedimino menėje vyks LN vyrų bū
relio narių metinis pobūvis. Įėjimas 
- $12 asmeniui. Dėl bilietų skam
binti T. Stanuliui tel. 769-1616, A. 
Sukauskui tel. 614-7739 arba Br. 
Laučiui tel. 252-2722.

- Kovo 17, sekmadienį, Šv. 
Patriko dieną, “Lokyje” pobūvis 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Bus laimikių. 
Gros Lyle Gates muzikantai nuo 2 
v.p.p. iki 6 v.v.

- Toronto LN ir Labdaros 
fondo narių metinis-visuotinis su
sirinkimas šaukiamas 1996 m. kovo 
31, sekmadienį, 1 v.p.p. Kar. Min
daugo menėje. Registracija prasi
deda 12 v.p.p.

- LN moterų būrelis rengia 
velykinius pietus balandžio 14, sek
madienį, su programa ir Velykų 
senele.

- A. a. Z. Beržanskienės at
minimui Slaugos namams $50 au
kojo J. V. ir A. Šimkai. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, M6P 1A6.

IEŠKOME MOTERS prižiūrėti 
vaikus dienos metu 3-4 dienas per 
savaitę iki gegužės mėnesio pabai
gos. Skambinti tel. 416 239-7584.

CANDLELIGHT CATERING
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

PASIŪLYMAS pensininkams. Ga
lime duoti pilną išlaikymą. Atski
ras kambarys tik $850 mėnesiui 
geroje, gražioje aplinkoje, arti ligo
ninės ir daktarų, gražiame Col- 
lingwoodo mieste. Dėl apžiūrėjimo 
skambinti vakarais tel. 705 428- 
2105 arba 705 444-0626.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Per pamaldas praėjusį sek

madienį prisiminta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šventė - 
Kovo 11-oji. Aukodamas Mišias
10.15 v.r., kun. J. Sasnauskas, 
OFM, ragino parapijiečius “kito
kios Lietuvos ilgesį” sieti su kantria 
meile šiandieninei Lietuvai.

- Šeštadienį, kovo 9, įvyko 
smagi ir turininga parapijos vaka
rienė, kurią jau daug metų rengia 
parapijos tarybos visuomeninė sek
cija. Toronto dramos teatras “Ait
varas” parodė komediją “Molis”. 
“Volungės” choras, akompanuo
jant muz. J. Govėdui, atliko keletą 
muzikinių pasirodymų. Visus svei
kino parapijos tarybos pirm. B. 
Čepaitienė. Klebonas A. Simanavi
čius, OFM, padėkojo parapijie
čiams už bendradarbiavimą ir 
džiaugėsi didžiausiu Prisikėlimo 
parapijos turtu - žmonių pasišven
timu kilniems darbams.

- Parapijoje tęsiasi “Tikinčio
sios Lietuvos dienai” skirtos rink
liavos. Surinktos lėšos bus perduo
tos Kanados lietuvių katalikų cent
rui, kuris paskirstys jas įvairioms 
religinės veiklos sritims Lietuvoje.

- Trečiadieniais toliau vyksta 
Gavėniai skirtas krikščioniškojo at
sinaujinimo seminaras. Kovo 13 d., 
po vakarinių Mišių 7 v. kun. J. Sas
nauskas, OFM, praves trečiąjį se
minaro susirinkimą.

- Ketvirtadienį, kovo 14, 10 
v.r. Prisikėlimo šventovėje įvyks 
pranciškonų pasauliečių (tretinin
kų) Mišios ir susirinkimas Tėvo 
Bernardino kambaryje.

- KLKMD Prisikėlimo para
pijos skyriaus susirinkimas šaukia
mas ateinantį sekmadienį, kovo 17, 
po 11.30 v.r. Mišių. Paskaitą apie 
dantų priežiūrą ir higieną skaitys 
dr. Asta Grinis. Bus svarstomi dr- 
jos veiklos klausimai.

- Lietuvių tautodailės instituto 
skyrius Toronte, vadovaujamas Al
donos Vaitonienės, kovo 31, Verbų 
sekmadienį, parapijos salėje po pa
maldų visus pageidaujančius mo
kys, kaip reikia meniškai numar
ginti Velykų margučius.

- Mišios sekmadienį, kovo 17,:
8.15 v.r. - už a.a. Juozą Ražauską;
9.15 v.r. - už a.a. Vladą Kobelskį;
10.15 v.r. - už a.a. Juzę Rakaus
kienę, a.a. Stasį Ignotą ir a.a. Ra
džiu šeimos mirusius; 11.30 v.r. - 
už parapiją ir visus parapijiečius.

Kanados lietuvių katalikų 
centras, apimantis lietuviškas 
parapijas, misijas ir katalikiškas 
organizacijas, kas treji metai 
rengia savo suvažiavimus. Toks 
suvažiavimas šaukiamas š. m. 
kovo 30 d., šeštadienį, Toronte, 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Jame yra kviečiami dalyvauti 
parapijų bei misijų klebonai ir 
kunigai, seselės, tarybų ar ko
mitetų nariai, katalikiškų orga
nizacijų atstovai. Taip pat mie
lai yra kviečiami ir svečiai, be
sidomintys K.C. veikla. Turime 
vilties, kad suvažiavime daly
vaus ir jį savo mintimis pra
turtins svečias iš Lietuvos, J.E. 
Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Suvažiavimas prasidės 
9.30 v.r. registracija ir Mišiomis.

V.T.
A. a. Elenos Docienės atmi

nimui Lois Dagys “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A. a. Petro Juodvalkio at
minimui L. I. Macevičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Bronius Simonaitis 
mirė prieš dvejus metus. Jo 
mirties prisiminimui “Tėviškės 
žiburiams” $107 aukojo velio- 
nies žmona Bronė ir dukra Lai
mutė Cole su šeima.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje 
aukojo: $200 - V. L. Sendžikai 
(siuvimo mašinai įsigyti); $100 - 
A. Paškevičius (Ottawa), dr. M. 
dr. J. Uleckai; $50 - A. H. 
Stepaičiai, J. K. Žabai; $20 - T. 
Kobelskienė; $10 - O. Jakima
vičienė, T. Renkauskienė, J. 
Šulcas; $5 - Z. Puodžiukienė; 
$4 - J. Janušas. Nuoširdus ačiū 
Toronto pensininkų klubo mez
gėjų būreliui už nuolatinę para
mą - mėgstą aprangą. Mokyk
los rėmėjai reiškia gilią padėką 
visiems geradariams, kurie re
mia mūsų tautos atžalas - “Lie
tuvių namų” auklėtinius. A. S.

“Baltic Fire” lietuvių-latvių 
kilmės cinematografės Zoe Dir
sės 1993 m. sukurtas filmas apie 
Baltijos kraštų kovą už nepri
klausomybę pirmą kartą televi
zijoje bus rodomas ketvirta
dienį, kovo 28, 10 v.v. per WTN 
27 stotį, programoje “Hot To
pics”.

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

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

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos 
tautinių šokių ansamblis “Spindulys 
vadovaujamas Rasos Šoliūnaitės- 
Poskočimienės.

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

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

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

Maloniai kviečiame atsilankyti į RELIGINĖS
ŠALPOS POPIETĘ
kovo 24, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų, (punktualiai) 

parapijos salėje.
* Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas, iš Lietuvos atvykęs 

Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas • Bus pietūs ir pyragai
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis 
dienomis vakarais užsisakyti pas C. Pakštienę telefonu 905 277-3270.

Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia -
KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir tarybos religinė sekcija

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
p> ra n e ša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 31 dieną, sekmadienį, 3.30 valandą po pietų,

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., Toronto, Ontario.

Dalyvaujančių registracija prasidės 2.30 v.p.p. Valdyba

‘TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
metinis spaudos vakaras įvyks 
1996 m. balandžio 13, Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje. Jau 
pradėti ruošos darbai, telkiami 
laimikiai. Galintys prašomi 
juos paaukoti “TŽ” adminis
tracijoje.

“Lietuva ir išeivija šiandien 
ir XXI-mojo šimtmečio pra
džioje” - tai tema simpoziumo, 
kuris įvyks šį sekmadienį, kovo 
17 d., 2 v.p.p., Lietuvių namuo
se. Paskaitas skaitys ir disku
sijoje dalyvaus prof. R. Vašto- 
kas, prof. V. Samonis, A. Vai
čiūnas ir G. Procuta. Simpo
ziumą rengia ir visus dalyvauti 
kviečia Toronto Lietuvių namų 
kultūrinė komisija.

Toronto lietuvių filatedistų 
ir numizmatikų dr-ja rengia “Balt- 
pex 12” pašto ženklų parodą, 
kovo 30-31 d.d., Prisikėlimo pa
rapijos salėje (1021 College St. 
Toronto). Parodoje dalyvauja 
estai, latviai ir lietuviai. Lanky
mo laikas - 10 v.r. iki 5 v.v. 
“Baltpex 12” parodos proga 
draugija padarė gražų suvenyri
nį voką. Jį bus galima įsigyti 
parodos metu. Parodoje daly
vauja su rodiniais Waren Dixon 
ir Karl Laas, kurie pasaulinėse 
pašto ženklų parodose (Tokio, 
Maskvoje ir Otavoje) buvo ap
dovanoti aukščiausiais (Gold ir 
Fermaile) medaliais.

Parodos metu bus galima įsi
gyti norimų pašto ženklų. Tam 
tikslui yra pakviesti 3 pašto 
ženklų prekybininkai, kurie par
davinės Baltijos kraštų ženklus.

A.Laurinaitis
LĖLIU MAI - vienas iš trijų 

geriausių Lietuvos mišrių cho
rų, tarptautinio chorų festivalio 
1983 m. Airijoje laimėtojas (50 
choristų iš Kauno) 1996 m, ba
landžio 21 d., sekmadienį gie
dos Mišių metu 9.30 v.r. Lietu
vos kankinių šventovėje Anapi
lyje, 11.30 v.r. Prisikėlimo šven
tovėje ir koncertuos Lietuvių 
namuose 3 v.p.p. Rengia spe
cialus komitetas. Inf.

Atitaisymas. “TŽ” 10 nr. 
Prisikėlimo parapijos žiniose iš
spausdinta “a.a. Mykolą Gegu
žį”. Turi būti Juozą.

IŠNUOMOJAMAS nerūkančiam 
ir dirbančiam asmeniui vienas ne
didelis kambarys su baldais ir vir
tuve High Park rajone, yra auto
mobiliui pastatyti vieta. Skambinti 
tel. 416 762-1569.

Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio rengiamas 

metinis pobūvis 
1996 m. kovo 23, šeštadienį, 6 vai. vakaro,

Lietuvių namuose, Vytauto Didžiojo menėje.
Vakarienę ruošia Vytautas II Programą atliks 
Birštonas. Priedas: vynas, £ ir šokiams gros 
kava ir pyrągai. || J. Adomaitis.

Loterija ir kitos įvairenybės. Gėrimai savikaina. įėjimas - $12 
asmeniui. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311, T. 
Stanulį tel. 416-769-1616 A. Bukauską tel. 416 614-7739, A.
Laučį tel. 416252-2722.

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1996 m. kovo 27, trečiadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1995 metų apyskaitų tvirtinimas;
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1996 metams
8. Rinkimai: 4 narių į valdybą, 1 nario (revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

po pusės valandos. Jis bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo- 
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku tel. 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus šie-" 
ųų (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.

GAMINU KOLDŪNUS pagal už
sakymą. Skambinti Birutei tel. 416 
236-9071.

VELNIO NUOTAKA, populiariau
sias Lietuvos filmas ir pirmoji lie
tuviška muzikinė komedija Kazio 
Borutos “Baltaragio malūno” mo
tyvais dabar yra įrašytas vaizda
juostėje. Šią komišką, spalvotą, 80 
minučių ilgumo, aukštos kokybės 
plačiaekraninę vaizdajuostę dabar 
galite užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc., skambinant 
telefonu 312 927-2900, arba raštu j 
3533 S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. Kaina tik $25 (kan.) ir $5 
už persiuntimą. Vaizdajuostės bus 
siunčiamos iš mūsų Windsor (On
tario) sandėlio, todėl nereikės mo
kėti muito bei kitų mokesčių. Mes 
priimame čekius ir Visa/Master- 
card kredito korteles. Savininkas 
Petras Bernotas.

MONTREAL
Panevėžio vyskupas Juozapas 

Preikšas pravedė labai sėkmingą 
trijų dienų gavėnios susikaupimą 
Aušros Vartų parapijoje. Dalyvavo 
daug parapiečių ir su dideliu dėme
siu klausėsi vyskupo pamokslų. Ko
vo 3 d., sekmadienį buvo rekolek
cijų užbaigimas.Po pamaldų salėje 
prie kavos vyko pabendravimas ir 
atsisveikinimas su vyskupu, nes 4 
vai. p.p. jis jau turėjo būti Otavoje.

“The Gazette” paskutiniu laiku 
įdėjo du ilgus straipsnius su didelė
mis spalvotomis nuotraukomis apie 
lietuvius. Vasario 22 d. laidoje H.
Porter aprašo Renės Akstino tapy
tus paveikslus. Montrealio aklųjų 
dr-jos patalpose vasario mėn. buvo 
išstatyti aštuoni jo paveikslai paro
dai. Kiekvienas paveikslas po ketu
rias eilutes Braille užrašo. Ten pat 
minimas devynerių metų aklas Vy
tautas Bučionis, kuris tais paveik
slais domisi, nors dar nemoka 
Braille skaitymo. Aklieji paveikslus 
apžiūri juos liesdami. Vytukas apa
ko Lietuvoje, būdamas dvejų metų.

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, Ą4BĖ DONNA SVRAKA, A,LB.

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

f40^ LITAS
' Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8 

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

LABDAROS FONDO narių 
metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 1996 m. kovo 31, sekmadienį, 
1 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario. 
Dalyvaujančių registracija prasideda 12 v.

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

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

3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4.1995 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos namų, 

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

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 1995 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 1996 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai), 

b) revizijos komisijos (2 nariai);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami keturi nariai, o į re
vizijos komisiją du nariai. Valdybos kadenciją baigia: R. Paškauskas, K. 
Petryla, J. V. Šimkus ir H. Sukauskas. Bus renkami 4 nariai į valdybą: 3 - 
3 metams, 1 -1 metams pagal gautą balsų daugumą. Revizijoje kadenciją 
baigė A. Sukauskas ir D. Butrimas.

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

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laikytis kor
poracijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy), pa
tvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 
1996 m. kovo 29 d., 10 v.r. įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minė
tos datos, nebus pripažinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima gauti LN 
raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba

Dabar su tėvais ir sesute gyvena 
Montrealyje.

Dorota Kozinska kovo 3 d. lai
doje rašo apie Alain Stankę. Ji, ap
lankius Stankę namuose, žavisi vi
daus išpuošimu ir daugeliu medžio 
darbų, kuriuos pats šeimininkas su
geba gražiai pasidaryti. Plačiau 
aprašo Stankūs / Stankevičių / šei
mos persikėlimą iš Kauno 1944 
metais ir po to gyvenimą Vokietijos 
stovyklose. Vėliau aptaria jo darbus 
kaip rašytojo, žurnalisto, knygų 
leidėjo ir televizijos darbuotojo.

Juozinių tradicinį parengi-
mą rengia “Neringos” jūrų šau
lių kuopa kovo 17 d. po pamal
dų Aušros vartų parapijos salė
je-

A.a. Sofija Speicienė, 95 m. 
amžiaus, mirė vasario 25 d. Po 
pamaldų Aušros Vartų švento
vėje vasario 28 d. kūnas nuvež
tas į Mount Royal krematoriu
mą. Liko dvi dukros, sūnus, šeši 
vaikaičiai, aštuoni provaikaičiai 
ir vienas pro-provaikaitis. B.S.


