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Kas esame, ko siekiame?
Išeivijos ateitis visaip svarstoma. Nemažai ir spėliojimų. 

Prisideda dar ir klausimas: o kas gi šiandien iš tikrųjų esa
me, kai veiklos priekyje jau pasirodo ir trečioji karta?

P
ASTARUOJU metu tai vienur, tai kitur pasigirsta, 
kad esame užsienio lietuviai. Negalima sakyti, kad 
tas pavadinimas būtų netikslus. Gyvename už Lietu
vos ribų įvairiuose pasaulio kraštuose, kurie Lietuvai yra už

sienis. Bet tai tik geografinis žvilgsnis, dėl kurio kas gi galė
tų ginčytis. Pokarinei išeivijai toks požiūris per siauras. Mat 
jei savo kraštą būtume palikę kaip emigrantai, dėl kokių 
nors asmeninių priežasčių išsikeldinę svetur, tas pavadini
mas gal ir būtų pakankamas apibūdinti kas esame. Tačiau mū
sų atveju - kas kita. Tą kitoniškumą ryškiausiai parodo labai 
skubus iš tėvynės pasitraukusių susiorganizavimas, tartum 
koks prarastos nepriklausomybės atstatymas. Buvo atstei- 
giamos politinės partijos, atstatytos kone visos nepriklauso
moje Lietuvoje veikusios sritys - švietimo sistema, jaunimo 
ir suaugusiųjų organizacijos, meno sambūriai, kultūrininkų 
draugijos. Varganomis sąlygomis būdavo rengiami tautinių 
bei valstybinių švenčių minėjimai. Buvo užsiimama bet ko
kia veikla, kuri atrodytų kaip nepriklausomos Lietuvos tęsti
numas. Visa tai atskleidė nepakartojamą vaizdą, sujungė 
žmones, juos pastatė prieš bendrus darbus ir ryžtą kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.Visų sričių dar
buotėms užteko patyrusių žmonių - intelektualų, politikų, 
dvasiškių, mokytojų, kultūrininkų, visuomeninkų. Taip per 
trumpą laiką susitelkė glaudi Bendruomenė, netrukus tapu
si viso laisvojo pasaulio lietuvius jungiančiu veiksniu. Tai aiš
kiai organizuota lietuvių tautos dalis, prisiėmusi ir išeivijos 
vardą.

S
IŪLYMAI tą vardą keisti daugiausia, kaip girdėti, 
motyvuojami tuo, kad išeivių vaikai jau nebėra išei
viai. Tai tiesa. Bet siekiant pavadinimų tikslinimo, rei
kėtų nepamiršti, kad išeivių vaikai nėra nė užsienio lietuviai, 

nes jau gimę svetimose šalyse. Geriausiu atveju jie Ameri
kos, Kanados ar kitų kraštų lietuviai,arba kaip jau ne sykį 
pabrėžiama - lietuvių kilmės amerikiečiai, kanadiečiai ir t.t. 
Išeiviją, kaip glaudų kituose kraštuose lietuvių telk.nį, su jos 
tuo pačiu vardu, pripažįsta ir dabarties nepriklausomos Lie
tuvos vadovai, vieningai sutardami, kad išeivija, kuriai atsto
vauja Pasaulio lietuvių bendruomenė, labai daug prisidėjusi 
Lietuvos laisvinimo byloje. Pabrėžiama, kad ir toliau ji bus 
naudinga tautos dalis, įsitvirtinusi ir įsipilietinusi kitose šaly
se kaip nepamainoma ir speciali pajėga. Neorganizuoti, išsi
sklaidę, tik savais asmeniniais reikalais užsiėmę užsienio lie
tuviai, nors jų jungtys, sakykim, būtų ambasados ar konsula
tai, nebūtų tas pats, kas savarankiškas, jau penkiasdešimt 
metų praktiką turintis telkinys - Bendruomenė. Kalbant 
apie išeivijos ateitį, rūpestis turėtų suktis ne apie pavadini
mus, bet apie naujus veiklos būdus, apie kitokias priemones 
organizuotai lietuvybei kaip galima ilgiau išlaikyti. Išeivija - 
tai likiminė tautos dalis, šiandien jau nusitęsusis per tris kar
tas. Tai rodo pakankamą gyvastingumą, kad galėtume kal
bėti apie ateitį. Nežinodami, kas esame ir ko siekiame, labai 
greitai aplinkos kaitrose sutirptume.Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Trečiasis liberalų biudžetas
Dabartinė Kanados liberalų 

vyriausybė parlamento rinkimus 
laimėjo 1993 m. spalio 25 d. Jos 
ministeris pirm. J. Chretienas 
su savo ministerių kabinetu bu
vo prisaikdintas tų metų lapkri
čio 4 d., o finansų ministeris Paul 
Martin pirmąjį biudžetą pas
kelbė 1994 m. vasario 22 d. Di
džiausią problemą jam ir nau
jajai liberalų vyriausybei tada 
sudarė 1993-94 biudžetinių me
tų užbaiga iki kovo 31 d. Pasi
traukiančių konservatorių finansų 
ministeris D. Mazankovskis jai 
buvo numatęs 32,6 bilijono do
lerių deficitą, o liberalų finansų 
ministeris P. Martinas tuos biu
džetinius metus užbaigė su 45,7 
bilijono dolerių deficitu.

Tada daugelį kanadiečių nus
tebino finansų ministerio P. Marti
no atsisakymas net ir pajamų mo
kesčio padidinimo jo pirmajam 
1994-95 m. biudžetui. Buvo pa
sitenkinta tik Kanados valdžios 
tarnautojų algų užšaldymu iki 
1997 m., įskaitant ir pačius vy
riausybės bei parlamento na
rius, visus kitus, kurių metinis 
atlyginimas yra didesnis kaip 
40.000 dolerių. Taupant vyriau
sybės lėšas, buvo įsipareigota 
nesamdyti naujų valdžios tar
nautojų. Tokia taktika gerokai 
sustiprino Kanados ministerio 
prim. J. Chretieno ir jo liberalų 
vyriausybės populiarumą, ku
riuo ir dabar stebisi kritikai.

Trečiasis finansų ministe
rio P. Martino biudžetas, pas
kelbtas š.m. kovo 6 d., jau yra 
susietas su ministerio pirm. J. 
Chretieno liberalų vyriausybės 

kadencijos pasiekta pusiaukele. 
Tačiau ir šiame biudžete dar 
nėra pajamų mokesčio padidi
nimo, reikalingo kovai su defici
tais. Aiškinama, kad ji vyksta 
normaliai ir kad 1997-98 m. biu
džete deficitą sumažins iki 17 
bilijonų dolerių. Tokia liberalų 
vyriausybės kova su biudžeti
niais deficitais nenori džiaugtis 
Toronte visai Kanadai leidžia
mas dienraštis “The Globe and 
Mail”.

Kitą medalio pusę kovo 7 d. 
atskleidžia jo vedamasis “Un
due pride in another $111,5- 
billion” (“Nepelnytas didžiavi
masis kita 111,5 bilijono dolerių 
suma”). Jeigu finansų ministe- 
riui P. Martinui ir pavyktų įgy
vendinti tokius kovos su biudže
tų deficitais planus, per ketve
rius metus jais atnešta skola pa
didėtų 111,5 bilijono dolerių. 
Visų Kanados vyriausybių defi
citais palikta skola nuo 508,2 bi
lijono dolerių būtų padidinta 
net iki 619,7 bilijono. Pats defi
citas nebūtų visiškai pašalintas 
dėl jame paliktų septyniolikos 
bilijonų dolerių ir padidėjusios 
skolos palūkanų padengimo.

Daugiau džiaugsmo mote
rims atneš finansų ministerio P. 
Martino pažadėtas tėvų finansi
nės pagalbos vaikams įstatymo 
pakeitimas. Ligšiolinis įstaty
mas iš išsiskyrusių ar tik savo 
vaikus su motina palikusių tėvų 
reikalaudavo finansinės para
mos jų išlaikymui. Tokiems tė
vams jų finansinė parama palik
tiems vaikams būdavo atleidžia-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Venezuelos užsienio reikalų ministerio pareigas einąs ambasadorius MILOŠ ALCALAY ir Lietuvos 
ambasadorius dr. V. DAMBRAVA davė pareiškimus trims televizijos kanalams. Ministeris džiaugėsi 
gerais tarpusavio santykiais, ambasadoriaus veikla ir artėjančiu Lietuvos respublikos prezidento vizitu 
(Caracas, Vasario 16 diplomatinis priėmimas)

Gėlėmis ir žodžiais Lietuvą sveikinęs Rusuos federacijos ambasadorius NIKOLAI ELIZAROV ir Lietuvos 
ambasadorius dr. VYTAUTAS DAMBRAVA su žmona UNDA Vasario 16-tosios diplomatiniame priėmime 
Venezuelojc

Sustiprėjus Rusijai viskas pasikeis
Žymusis žurnalistas ERIC MARGOLIS, rašydamas apie Rusįją “The Ottawa Sun” dienraštyje 1996. 
II. 19 laidoje, tvirtina, kad švelnių santykių su Vakarais laikotarpis pasibaigė. Kas bebūtų išrinktas 
prezidentu, prasidės tvirtesnės rankos politika, kurių piųus ir Baltuos valstybės. Dabartiniai Amerikos 

doleriai, skiriami Rusįjos šalpai, turtina naujuosius turtuolius, skriaudžiančius minias varguolių

Hitleris 1942 metais sakė, 
kad baigęs užkariauti Sovietų 
Sąjungą patiksiąs valdžioje Sta
liną. Vadinęs jį pusiau gyvuliu, 
pusiau milžinu, Fiureris tvirti
no, jog Stalinas - vienintelis, 
mokėjęs valdyti rusus.

Po pusės šimtmečio Rusijos 
politinė kultūra vis dar atsiliku
si, esanti viduramžių lygio. Ne
bėra senųjų caristinių bausmės 
įrankių nei Lenino-Stalino su
kurtos terorizmo mašinos, ta
čiau jų vietoje yra pusgyvis 
politinis kūrinys - Frankenštei- 
nas, griūvantis baisūnas, suda
rytas iš marksizmo, socializmo, 
kapitalizmo, gangsterizmo ir 
militarizmo.

Hitleris teisingai sakė apie 
Rusiją: niekas po Stalino tikrai 
nesugebėjo valdyti Sovietų Są
jungos nei posovietinės Rusijos. 
Vyriausybės Rusijos nevaldo, 
jos tik įsikibusios lokio stengiasi 
visomis jėgomis išlaikyti geo
grafinius Motinos Rusijos plo
tus ir begalinį jos atsilikimą.

Stalinas vienintelis sugebėjo 
nugalėti ir valdyti Rusiją, bet tik 
išžudęs 40 milijonų jos gyvento
jų ir įtvirtinęs tokio plataus 
masto teroro santvarką, jog 
dauguma rusų iš tikrųjų tikėjo, 
kad juos stebi didysis draugas 
Stalinas.

Šiandieną taigi nuostabu, 
kad daug rusų norėtų grįžti į 
stalinizmą. Todėl Vakarai atsi

duso, kai jų mėgstamas Borisas 
Jelcinas pranešė kandidatuosiąs 
į prezidentus antrai kadencijai. 
Šešiasdešimt penkerių metų 
amžiaus Jelcinas nutildė iškilusį 
susirūpinimą dėl jo sveikatos, jo 
gėrimo bei kelių širdies smūgių; 
pareiškė galįs kovoti ir nugalėti 
vis stiprėjančią opoziciją.

Clinton’o vyriausybė, kuri 
visą savo politiką grindžia pri
sitaikymu Rusijai ir B. Jelcinui, 
greit ir garsiai parėmė jo kan
didatūrą. Vašingtonas tuojau 
sutrimitavo apie naujai paskir
tus Rusijai $9 bilijonus, JAV 
dolerių paskolą ir kitas šalpos 
programas bei prekybos lengva
tas.

JAV ignoruoja Maskvos te
bevykdomas čečėnų žudynes. 
Mat Bill Clinton’ui reikalinga 
B. Jelcino, taip pat ir Serbijos 
Slobodano Milosevic parama 
rinkimų atveju. Ramybė Rusijo
je ir Serbijoje įgalina Clinton’ą , 
kuris sau pasirinko užsienio po
litikos prezidento vaidmenį, pa
rodyti du laimėjimus tarptauti
nėje arenoje. Deja, B. Clin
ton’o ir JAV garbei kenkia krū
vos civilių lavonų Bosnijoje ir 
Čečėnijoje.

Vis dėlto natūrali vakarie
čių tendencija - padėti B. Jelci
nui likti Rusijos prezidentu. 
Nors jis ir buvo nepaveikus, 
brutalus ir nedemokratiškas, ki
ti kandidatai dar blogesni. Ko

munistai ir jų bendrininkai, va
dovaujami Genadijaus Zigano- 
vo, dabar jau kontroliuoja Ru
sijos seimą. Tokiu būdu Žiga- 
novas tampa pagrindiniu kandi
datu ateinančiuose prezidenti
niuose rinkimuose. Labai ne
jauku, kad fašistinis juokdarys 
Vladimiras Žirinovskis dar yra 
populiarus. Apklausose smar
kiai krinta populiarumas Vaka
rus palaikančių liberalų, vado
vaujamų Grigorijaus Javlinskio.

Užsienio parama Jelcinui 
dar labiau atstums nuo jo dau
gumą tų, kurie nekenčia užsie
niečių. Šalia to, Vakarai negali 
paveikti, kad Jelcinas laimėtų. 
Dar svarbiau, kad nepaisant kas 
vadovaus Maskvoje, draugiškų 
santykių laikotarpis, galiojęs 
nuo 1989 iki šiol tarp Rusijos ir 
Vakarų, baigiasi. Ar tai bus 
Jelcinas ar Ziganovas, Rusija 
vėl pradės rodyti savo jėgą ir 
stengsis įtvirtinti savo natūralius 
geopolitinius užmojus.

Uolus Maskvos bendradar
biavimas su Vašingtonu (kritikų 
vadinamas pataikavimu), pra
dėtas Michailo Gorbačiovo, bu
vo istoriškai išskirtinas. Praeity
je Rusiją sueuropietinti stengėsi 
mažytė, vakarietiškos krypties 
aukštoji klasė - ir caristinė, ir 
komunistinė. Tačiau visos jų pa
stangos buvo bergždžios. Šian
dieną Vakarus palaikančius re- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

Paskelbė programą
Naujasis Lietuvos ministeris 

pirmininkas Laurynas Mindau
gas Stankevičius kovo 6 d. spe
cialioje seimo sesijoje paskelbė 
septintosios vyriausybės progra
mą, kuri seimo nariams buvo 
įteikta kovo 1 d. Ji iš esmės ne
keitė pagrindinių šeštosios vy
riausybės nuostatų, juos tik pa
pildė, atsižvelgdama į šių dienų 
poreikius ir pareikštą kritiką. 
Svarbiausi naujosios vyriausy
bės uždaviniai: garantuoti vals
tybinės valiutos patikimumą, 
įtvirtinti ir stiprinti bankų siste
mą, stabdyti infliaciją, skatinti 
investicijas, laikytis griežtos iž
do politikos, plėtoti privatizaci
ją, tobulinti socialinės apsaugos 
sistemą. Paskelbus programą, 
pusantros valandos buvo skirta 
klausimams, kurių nemažai atsi
rado, praneša ELTA.

Programai nepritaria
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) valdybos pirm. 
Gediminas Vagnorius, ELTOS 
pranešimu, kovo 6 d. spaudos 
konferencijoje LDDP vyriausy
bės programą pavadino “ekono
mikos slopinimo ir Lietuvos 
ūkio laidojimo planu”. Esą, Lie
tuvos vyriausybė užsimojusi pa
siskolinti daugiau pinigų, negu 
jų Lietuvos bankuose yra. G. 
Vagnorius kritikavo ir siūlomas 
eksporto plėtojimo priemones; 
pranešė, kad konservatoriai yra 
parengę Lietuvos makroekono
mikos plėtojimo planą.

Kandidatai į teisėjus
Lietuvos seime kovo 6 d. 

buvo pristatyti trys kandidatai į 
Konstitucinio teismo teisėjus, 
skelbia ELTA. Prezidentas A. 
Brazauskas pasiūlė seimui į šias 
pareigas skirti Vilniaus un-to 
teisės fakulteto valstybinės tei
sės katedros docentą Augustiną 
Normantą; seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas pasiūlė seimo narį, 
konservatorių frakcijos atstovą 
Egidijų Jarašiūną; teismo pirmi
ninkas Pranas Kūris pasiūlė tei
singumo ministerį Joną Pra
piestį. Dėl šių kandidatūrų sei
me bus balsuojama pavasario 
sesijoje.

Karinės pratybos
Latvijos Jūrmaloje kovo 12 

d. prasidėjo ŠAS-gos (NATO) 
remiamos ir finansuojamos 
penkių dienų Baltijos valstybių 
karių bendros pratybos, vykdant 
programą “Partnerystė taikos 
labui”, rašo “Lietuvos aidas”. 
Pratybose dalyvavo dešimt Lie
tuvos karininkų, vadovaujamų 
pik. Itn. J. Janulyno. Pagrindinis 
pratybų tikslas - Baltijos kraštų 
karininkus supažindinti su ŠAS- 
gos (NATO) patirtimi, mokyti 
planuoti ir organizuoti tokio 
pobūdžio apmokymus, parem
tus ŠAS-gos dokumentais.

Kuro problemos
OMRI žiniomis, naujasis 

energetikos ministeris Saulius 

Šiame numeryje
Kas esame, ko siekiame?

Išeivijos veikla, nusitęsusi per tris kartas, rodo gyvastingumą
Sustiprėjus Rusijai viskas pasikeis

JAV ignoruoja Maskvos tebevykdomas čečėnų žudynes
Klampojanti Rytų Europa

Kai kuriems atrodo, kad pokomunistinė santvarka nepriimtina
Daug darbų, mažai kunigų

Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas lanko Kanados lietuvius
Nutolom nuo jaunimo

Nieko nedarydami rizikuojame prarasti dar vieną kartą
Sukaktis, puošianti visą Lietuvą

Diplomato dr. Stasio A. Bačkio 90-ąjį gimtadienį švenčiant
Nekasdieniškas žmogus kasdienybėje

Persekiotą ir nepalūžusį a.a. kun. J. Zdebskį prisimenant
Nuotykiai Baltiečių universitete

Be duonos suvalgė vienuolika silkių, kiti - daugiau
“Eglutė” žaliuoja ir gyvuoja

Vaikams skirtas mėnraštis laukia naujų bendradarbių

Kutas kovo 7 d. pareiškė, kad 
dėl kuro trūkumo numatoma 
sumažinti Ignalinos atominės 
jėgainės tiekimą nuo 2400 me- 
gavatų iki 1700, pranešė Lietu
vos radijas. Rusijos “Gazprom”, 
aprūpinanti Lietuvą natūralinė
mis dujomis, grasina sumažinti 
jų tiekimą ir reikalauja, kad iš 
36 milijonų dolerių skolos Lie
tuva tuoj pat sumokėtų bent 16 
milijonų. Energetikos ministeris 
abejoja, ar bus įmanoma laiku 
sumokėti tokią sumą.

Naujos vizos
“Lietuvos rytas” skelbia, 

kad nuo š.m. balandžio 1 d. įve
damos naujos Lietuvos vizos - 
spaudus pakeis spalvotos įklijos. 
Keitimo priežastis - klastotės. 
Užsienio reikalų ministerijos 
konsulinio departamento direk
torius R. Šidlauskas įsitikinęs, 
kad suklastojama apie 30% Lie
tuvos vizų. Šis nusikalstamas 
verslas ypač klesti Rusijoje ir ki
tose NVŠ šalyse.

Už ką balsuotų?
“Lietuvos aido” pateiktais 

duomenimis, jei dabar įvyktų 
seimo rinkimai, remiantis atlik
ta apklausa, Telšių rajone dau
giausia balsų (37.3%) gautų Tė
vynės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai), tuo tarpu Kėdainių 
rajone pirmauja LDDP (36%), 
krikščionys demokratai tesu
rinktų 30%, o konservatoriai 
22%.

Svarstyti finansų klausimai
Prezidentas A. Brazauskas 

vasario 26 d. susitiko su naujuo
ju ministerių pirmininku Min
daugu L. Stankevičiumi, finansų 
ministerių Algimantu Križinaus- 
ku ir Lietuvos banko valdybos 
pirm. Reinoldijum Šarkinu, ra
šo “Lietuvos aidas” 39 nr. Mi
nisteris pirmininkas paaiškino, 
kad mokesčių sistemoje didelės 
permainos nebus ir kad daugiau 
klaidų daryti nebegalima. Fi
nansų ministeris A. Križinaus- 
kas nurodė, kad nerimą kelian
čios vis didėjančios palūkanos, 
kurių sumos jau viršija pačių 
paskolų sumas. Ministerija 
esanti paruošusi pasiūlymus 
sprendimams, bet tai turės pri
imti ir patvirtinti seimas.

Lietuvos vėliava kalnų 
viršūnėse

Garsusis alpinistas Vladas 
Vitkauskas vasario 25 d. iškėlė 
Lietuvos vėliavą aukščiausioje 
Pietų Amerikos viršūnėje 
Akonkagvoje (6959m.) praneša 
“Lietuvos rytas”, 49 nr. Pasie
kęs šią viršukalnę, V. Vitkaus
kas baigė prieš trejus metus 
pradėtą Lietuvos vėliavos žygį - 
trispalvės plevėsuoja septyniose 
aukščiausiose pasaulio viršūnė
se. Pasiekusių tas viršūnes yra 
21 alpinistas, daugiausia ameri
kiečiai. Bet V. Vitkauskas yra 
vienintelis, į visas viršūnes už
nešęs tą pačią vėliavą. Snk.
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GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUI

Kančia ir išaukštinimas
Šv. Jonas evangelistas per

duoda mums stebinančius Kris
taus paskutinėje savo kalbo
je prieš kančią pasakytus žo
džius: “Dabar mano siela su
krėsta ... Tėve, gelbėk mane 
nuo šios valandos!” (Jn.12,27).

Jėzus puikiai žinojo, kuo jo 
kančia baigsis - mirtimi ant 
kryžiaus. Truputį anksčiau jis 
kalbėjo apie kviečių grūdą: 
“Jei jis nekris į žemę ir ne
apmirs, pasiliks vienas, o jie 
apmirs, duos gausių vaisių” 
(Jn.12,24). Dar daugiau. Jis kal
bėjo apie valandą, kuri Jono 
Evangelijoje reiškia Jo mirtį. 
Štai dabar viskas iškilo prieš 
Jo akis: suėmimas, teismas, 
plakimas ir pasmerkimas mir
čiai ant kryžiaus. Ir kas gali 
stebėtis, kai Jėzus sako: “Da
bar mano siela mirtinai su
krėsta”.

Šią nuotaiką randame ir ki
tose trijose Evangelijose. Pa
vyzdžiui (Mk. 14,34): “Mano sie
la mirtinai nuliūdusi... Pa
ėjus truputį toliau, sukniubo 
ant žemės ir ėmė melstis, kad, 
jei galima, jį aplenktų toji va
landa”. (Mk.14,35). Ir savo mal
davime į Tėvą prašo: “Atitolink 
nuo manęs šią taurę”.

Pagaliau Jėzaus visiškas at
sidavimas Tėvo valiai visų ke
turių evangelistų išreiškia
mas vienodai: “Bet juk tam aš 
atėjau į šią valandą. Tėve, pa
šlovink savo vardą” (Jn.12,28). 
Tai išreiškė ir Morkaus Evange
lijos žodžiai: “Tačiau tebūnie 
ne tai, ko aš noriu, bet ko tu .. . 
(Mk. 14,36).

Jėzaus kelias mirties aki
vaizdoje sukelia šį sukrėti
mą. Graikiškoji to žodžio pras
mė reiškia ne kokį antraeilį, 
nereikšmingą dalyką, bet su- 
purtinimą, nerimastį. Šis žo
dis pavartotas ir Lozoriaus iš 
mirties prikėlime. Žodis “su
krėstas” yra glaudžiai susie
tas su mirtimi ne tiktai paties 
Jėzaus, bet ir jo draugų. Jė
zaus sukrėtimas kyla iš visa
tos gamtinių ir antgamintių 
galymbių susikirtimo, į kurių 
kovos areną įžengia Taikdarys-

• Kai mirštame, turime savo 
delne tik tai, kg atidavėme kitiems.

(Peter Maurin)

Nugalėtojas Jėzus Kristus (J. 
Plank).

Jo patirtis grėsmingos prara
jos prie draugo kapo ir dabar 
savi paties kryžiaus mirties iš
vakarėse verčia Jį sušukti: “Da
bar mano siela sukrėsta!”

Antrojo pasaulinio karo me
tu į vieną karo ligoninę buvo 
paskirtas naujas jaunas gydy
tojas. Pirmojo ligonių lanky
mo metu didelėje salėje jis pa
stebėjo jauną sužeistą karį, vi
siškai prie durų. Jis buvo pra
radęs abi rankas ir abi akis. Li
gonis, pajutęs, kad atėjo gydy
tojas, kreipėsi į jį, sakydamas: 
“Nuimkite nuo mano akių raiš
čius... aš negaliu matyti!” Gy
dytojas tyliai apsisuko ir turė
jo nutraukti vizitą: buvo taip 
sukrėstas!

Jono Evangelijoje taip pat 
matyti, kad Jėzaus mirties ar
tume atsiskleidžia ir nepapras
tai šviesi to tragiškojo įvykio 
paslaptis. Jėzaus mirties va
landa yra lygiai tuo pačiu me
tu ir Jo išaukštinimo valan
da. Šalia sukrečiančio šauks
mo girdimi yra ir šie Jėzaus 
žodžiai: “Atėjo valanda, kad 
būtų pašlovintas žmogaus sū
nus”. Sukrėtimas anos valan
dos yra tik viena pusė mirties 
išgyvenimo. O štai ir kita: “Bet 
juk tam aš ir atėjau į šią va
landą, Tėve, pašlovink savo 
vardą” (Jn. 12,28). Kai gerai 
įsimąstome į IV Evangeliją, 
randame iš vienos pusės kry
žių ir mirtį, o iš kitos - išaukš
tinimą. Tai patvirtina toliau 
Jėzaus žodžiai: “O aš, kai bū
siu pakeltas nuo žemės, vi
sus patrauksiu prie savęs” 
(Jn. 12,32).

Krikščionies gyvenimas yra 
tęsinys Kristaus gyvenimo. 
Mes visi pakrikštytieji esa
me glaudžiame Mistinio kūno 
gyvenime su išaukštintu Kris
tumi, dalyvaujame jo likime. 
Jo kančioje, mirtyje, išgyve
name mūsų pačių “sukrėtimą” 
mirties akivaizdoje. Kristaus 
mirties ir išaukštinimo įvaiz
dis galioja ir jo mokiniams, 
laukiantiems savo mirties ir 
išaukštinimo. Tai tas pats, ką 
šv. Paulius išpažįsta: “Jei mes 
esame mirę su Kristumi, ti
kime ir gyvensią su juo” 
(Rom.6:8).

Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje, kurioje šiuo metu gyvena apie 20 studentų, daugiausia kunigų, iš 
Lietuvos. Jai vadovauja prel. A. BARTKUS

A+A
PETRUI JUODVALKIUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ELENAI, 
dukterims LINDAI ir SILVIJAI, sūnui VILIUI 
bei visiems artimiesiems -

S. V. Kneitai, 
Oshawa, Onl.

A+A
JULIUI PRANCKAIČIUI 

mirus Lietuvoje,
seserį TERESĘ MACIENĘ ir jos šeimą šią liūdesio 
valandą, nuoširdžiai užjaučiame -

Ada Jagėlienė, dukros - 
Laima ir Dana su šeimomis

Klampojanti Rytų Europa
Amerikietis žurnalistas, sekantis Rytų Europos valstybių gyvenimą, rašo, kad poko

munistinė santvarka jose esanti blogesnė už buvusią rusišką komunistinę

LEONAS BALTUŠIS, 
Minocqua

Komunizmas Lenkijoje su
griuvo 1989 m., o po to sekė 
Vengrija, Čekoslovakija, Bulga
rija, Rumunija ir Rytų Vokieti
ja. Netrukus atėjo eilė ir Balti
jos valstybėms bei kitoms buvu
sioms Sov. Sąjungos šalims.

Šiandien, beveik po 6 metų, 
padėtis keičiasi. “Chicago Tribu
ne” (1995.1X24) korespondentas 
Tad Szulc savo straipsnyje 
“Juos vadindavo komunistais“ 
tvirtina, esą Rytų Europoj įsiti
kinta, kad pokomunistinė san
tvarka blogesnė už buvusį rusiš
kąjį komunizmą. Štai faktai.

• • •
Vengrijoje Gyula Horn, 

1989 m. paskutinis komunisti
nės Vengrijos užsienio reikalų 
ministeriSj 1994 m. vasarą buvo 
išrinktas ministeriu pirmininku. 
Jo vadinamoji socialistų partija 
(buvę komunistai) laimėjo 72% 
parlamento atstovų. Vengrijoje 
ministeris pirmininkas turi visą 
valdžią savo rankose. Preziden
tas yra tik simbolis.

Bulgarijoje buvęs komjau
nimo sekretorius, 35 metų 
Zhan Videnov, 1995 m. sausio 
mėnesį tapo ministeriu pirmi
ninku. Jo socialistų partija (bu
vę komunistai) laimėjo rinki
mus.

Slovakijoje buvęs komunis
tų partijos šulas Vladimir Me- 
ciar 1993 m. buvo išrinktas mi
nisteriu pirmininku, kai Slova
kija atsiskyrė nuo Čekoslovaki
jos. 1994 m. jis ir vėl buvo per
rinktas.

Rumunijoje buvęs komu
nistinio diktatoriaus Nicolae

Ką Jonas evangelistas įžvel
gia Kristaus sukrėtime, tai iš
reiškia ir liturginė giesmė: 
“Tikėjimo paslaptis - gyveni
mas mirtyje”. Tikinčiajam, ku
ris priklauso nukryžiuotam ir 
prisikėlusiam Kristui, mirtis 
yra pilnutinės šviesybės šešė
lis, pridengtas sukrėstajam 
laikinumo skraiste. K.V.Sk. 

Ceausescu patarėjas Ion Iliescu 
1992 m. buvo perrinktas prezi
dentu. Po N. Ceausescu egze
kucijos jis buvo laikinasis prezi
dentas.

Buvusioje Jugoslavijoje 
šiandieninės Serbijos preziden
tas Slobodan Milosevic yra bu
vęs aukštas komunistų partijos 
pareigūnas, Kroatijos preziden
tas Franjo Tudjman yra buvęs 
Jugoslavijos kariuomenės gene
rolas, labai pamėgdžiojantis 
maršalą J. Broz-Tito, nes mėgs
ta rengtis visiškai balta maršalo 
uniforma. Abudu buvo perrink
ti nepaisant komunistinės jų pa
saulėžiūros.

Lietuvoje buvęs komunistų 
partijos CK sekretorius inž. 
Alg. Brazauskas 1993 m. buvo 
išrinktas prezidentu. Kas darosi 
Lietuvoje, visi žinom.

Vienintelė išimtis yra Čeki
ja. Prezidentas Vaclav Havel ir 
ministeris pirmininkas Vaclav 
Klaus yra buvę anti-komunisti- 
niai kovotojai. į* vis dėlto pra
monės ministeris V. Klaus kabi
nete yra buvęs komunistas.

• • •
Lenkijos prezidento rinki

mus laimėjo buvęs komunistas 
Aleksandras Kwasniewski. Tai 
41 metų amžiaus ekonomistas, 
kuris savo partiją SLD įsteigė 
tik prieš 5 metus. Išmoklintas ir 
geras kalbėtojas.

1995 m. kovo mėnesį Jozef 
Oleksy, vienu metu buvęs lenkų 
komunistų partijos CK sekreto
rius, buvo išrinktas ministeriu 
pirmininku. Darbo ministeris 
Leszek Miller yra taip pat buvęs 
CK sekretorius. “Chicago Tri
bune” korespondentas Tad 
Szulc, laisvai kalbantis lenkiš
kai, turėjo progos su A. Kwas- 
niewskiu pasikalbėti.

A. Kwasniewskis esąs dina
miškas ekonomistas, rinkimų 
metu sekęs JAV prezidento Bill 
Clinton rinkimų vajaus stilių. 
Važinėjo autobusu po visą kraš
tą. Jo tvirtinimu, rinkimus da
bar nulemia ekonomija, bet ne 
ideologija. Beveik visos Rytų 
Europos valdžios padarė tą pa
čią klaidą: metėsi į laisvą eko
nomiją per daug greitai. Žmo
nės liko be darbų ir labai krito 
pragyvenimo lygis. Laisvas gy
dymas bei mokslas turėjo būti 
atmesti, nes naujos valdžios ne
turėjo tam pinigų.

Buvęs prezidentas Lech 
Walensa grįžo į savo seną dar
bovietę kaip elektrikas. Lenki
jos įstatymai neleidžia jam mo
kėti jokios pensijos. “Chicago 
Tribune” (1995.XI.19) išspausdino 
savo korespondento Tom 
Hundley pasikalbėjimą su buvu
siu Lenkijos premjeru gen. lt. 
Wojciech Jaruzelski. Pacituosiu 
tik įdomesnes šio pasikalbėjimo 
mintis. Prezidentu tada dar bu
vo Lech Walensa. Gen. lt. W.
Jaruzelski, 72 m. amžiaus, vi
suomet nešiodavo saulės aki
nius. Tai pasekmė Sibiro aki
nančios saulės spindulių. Jo tėvas 
buvo aristokratų kilmės, caristi- 
nės Rusijos kavalerijos karinin
kas ir dvarininkas. 1939 m. Hit
leriui ir Stalinui pasidalinus 
Lenkiją, visa šeima buvo ištrem
ta į Sibirą, kur tėvas netrukus ir 
mirė. W. Jaruzelski turėjo kata
likišką auklėjimą tiek namie, 
tiek mokykloje. Priklausė kata
likiškai organizacijai - Marijos 
sodalicijai. Ir vis dėl to tapo pir
muoju Lenkijos komunistų sek
retoriumi. Kaip jis pats sako, 
gyvenime būna įvairių lūžių. 
Geras pavyzdys, - Lenkijos ka
talikų galva kardinolas Jozef 
Glemp, sūnus neturtingo 
angliakasio, priklausęs komjau
nimo organizacijai. Socialinė 
žmogaus padėtis esą neturi nie
ko bendro su jo ateitimi.

Pasak Jaruzelskio, 1945 m. 
vienintelė išeitis Lenkijai buvo 
per gerus santykius su Sov. Są
junga bandyti gerinti krašto pa
dėtį, Jis tai vadina “praktiško
mis vedybomis”. Jo paskelbtas 
karo stovis 1981 m. gruodžio 
13d. ir įsakymas sutriuškinti 
Lech Walensos Solidarumo uni
ją išgelbėjęs Lenkiją nuo daug 
didesnės tragedijos. Leonidas 
Brežnevas nejuokavęs ir pasku- 
tiniomis savo gyvenimo dieno
mis buvęs sunkiai permatomas 
ir pavojingas.

Lech Walensa - mažo išsila
vinimo žmogus, per visą gyveni
mą perskaitęs tik vieną knygą. 
Turi labai gerą politinę nuojau
tą, yra atlikęs daug gerų darbų, 
kurie liks istorijoje. Nobelio 
premijos laureatas, bet nesąs 
idealus prezidentas. Kraštui 
esąs reikalingas žmogus, mo
kantis jungti. Gen. lt. W. Jaru
zelskio pageidavimas buvo, kad 
jį prisimintų kaip gerą karį, tei
singą ir padorų žmogų, kuris la
bai blogais laikais Lenkiją vedė 
saugiausiu keliu.

A+A
JUOZUI PAŽEMECKUI 

mirus Lietuvoje,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, dukrą, žentą 

bei vaikaičius Lietuvoje.
Draugai -

Anatemas Bliūdžius Justinas Žakas
Leonas Stasiūnas

A+A
RAPOLUI ŠARKUI 

mirus,
jo žmoną LYDIĄ, dukteris SYLVIĄ ir FRANCES su 
šeimomis, vaikaičius ANDREĄ, KATHERINE, JŪRĄ 
ir PETRIUKĄ bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Išganytojo parapijos moterų draugija 
ir visi parapijiečiai

A+A

RAPOLUI ŠARKUI 
iškeliavus amžinybėn,

žmoną LYDIĄ, dukras - SYLVIĄ, FRANCES ir jų 

šeimas bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime

J. B. Bedarfai A. A. Sukauskai

V. J. Miliauskai A. I. Žemaičiai

L. Lenauskienė J. A. Stukai

PADĖKA
A+A

ALFREDAS STULGINSKAS
iškeliavo amžinybėn 1996 m. vasario 1 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. E. Putrimui, kun. E. 

Jurgučiui, kun. L. Januškai už atnašautas Mišias.
Ačiū visiems taip dosniai aukojusiems “Vaiko tėviškės 

namams” ir užprašiusiems Mišias. Nuoširdi padėka karsto 
nešėjams, draugams ir pažįstamiems už pareikštą užuojautą 
žodžiu ir raštu.

Ypatingai nuoširdžiai dėkojame Birutei Tamošiūnie
nei už suteiktą pagalbą tvarkant laidotuvhj reikalus. 
Dėkojame D. Viskontienei už vargonavimą ir giesmes 
Mišiose. Nuoširdi padėka mieloms draugėms už skanius 
pyragus, B. Stanulienei už laidotuvių pietus.

Liūdintys -
žmona Liūda, sūnus Alfredas, 

duktė Vida su šeimaPADĖKA
A+A

ELZBIETAI MURAUSKIENEI
iškeliavus į amžiną atilsį Lietuvoje 1996 m. sausio 1 d., 

dėkojame savo draugams ir bičiuliams už pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, užprašytas Mišias, 
dalyvavimą vasario 3 d. Mišiose Prisikėlimo šventovėje. 
Dėkojame kun. L. Januškai, OFM, už Mišių aukojimą, 
Danguolei Radtkei ir Mindaugui Gabriui už muzikinę 
palydą pamaldų metu.

Jūsų visų nuoširdumas palengvina mūsų mylimos 
mamos, senelės ir prosenelės netekties liūdesį -

sūnus Petras, žmona Loreta, duktė Ramona, 
dukraitės Aleksa ir Gailė

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P IA6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
’ neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 

ir 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



Daug darbų, mažai kunigų
Kalbamės su Panevėžio vyskupu JUOZU PREIKŠU, vadovavusiu Gavėnios 

rekolekcijoms Kanados lietuvių katalikų parapijose
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Panevėžio vyskupija rengiasi 
minėti 70 metų sukaktį. Kada, 
kokiais ir kokio masto renginiais 
ketinate ją švęsti?

- 1926 m. balandžio 4 d. 
apaštaline konstitucija “Litua- 
norum gente” buvo įsteigta 
Lietuvos bažnytinė provincija. 
Taigi šiais metais sueina 70 
metų nuo šios įžymios datos, 
kurią paminėti rengiasi visos 
Lietuvos vyskupijos, išskyrus 
Vilniaus arkivyskupiją, nes tuo 
metu Vilniaus kraštas buvo len
kų okupuotas.

Panevėžio vyskupijoje šios 
sukakties renginiai prasidės po 
Velykų. Praėjus šventėms, į šią 
akciją pasiruošę įsijungti Pane
vėžio vyskupijos ateitininkai. Jie 
yra numatę prie Panevėžio ka
tedros šventoriaus pastatyti 
ąžuolinį kryžių. Vietoje nukry
žiuotojo Kristaus numatoma 
prie kryžiaus pritvirtinti Prisikė
lusio Kristaus medinę statulą. 
Kryžiaus pamatą numatyta su
mūryti iš akmenų, kurie bus 
renkami visose vyskupijos para
pijose.

Be to, vyskupijos ateitinin
kai yra parengę šiai sukakčiai 
religinę programą, kurios truk
mė apie valandą laiko. Su šia 
programa jaunieji Evangelijos 
skelbėjai žada aplankyti visus 
dekanatus ir didesnes parapijas, 
susitikti su bendraamžiais, pasi
dalinti meile, gerumu, tikėjimo 
žiniomis.

Kada vyskupija paminės šią 
sukaktį, dar nenumatyta. Ka
dangi šie metai bus jubiliejiniai, 
tai šiai datai paminėti bus pa
rinkta patogi data.

- Kaip yra įsijungęs į vysku
pijos evangelizaciją bei apaštalinį 
darbą Panevėžio vyskupijos kuri
jos kartu su ateitininkų fede
raciją įsteigtas kun. A. Lipniūno 
kultūros centras? Kokios jo veik
los kryptys ir uždaviniai?

- Prieš trejus metus (1993) 
Panevėžio mieste buvo įsteigtas 
kun. Alf. Lipniūno kultūros 
centras, prisiglaudęs Vyskupo 
K. Paltaroko katalikiškos vidu
rinės mokyklos patalpose. Tai 
katalikiško jaunimo ramovė. 
Čia vyksta įvairių ratelių užsiė
mimai, repeticijos, teoriniai pa
siruošimai. Yra dramos studija, 
religinio folkloro ir gregorinio 
choralo ansambliai. Kiekviena 
grupė turi savo vadovus. Be to, 
užsiėmimuose bendraamžiai da
lyvauja Šv. Rašto skaitymuose, 
studijuoja Vatikano II doku
mentus, dalyvauja diskusijose, 
rengia maldingas keliones į 
Kryžių kalną, Šiluvą, Kreke
navą.

Šiuose renginiuose dalyvau
ja paaugliai, jaunuoliai, nebūti
nai priklausantys ateitininkijos 
judėjimui. Tai daroma sąmo
ningai, kad kuo daugiau jau
nimo būtų suburta į evange
lizacijos darbą.

Taigi pagrindinės veiklos 
kryptys ir uždaviniai jaunimo 
evangelizacija, tautinė, labda
rinė veikla, akademinės valan
dos. Be to, kun. Alf. Lipniūno 
centras leidžia Panevėžio vysku
pijos ateitininkų laikraštėlį jau
nimui “Versmės”, kurio pir
mieji numeriai pasirodė 1995 
m. pradžioje. Tų pačių metų 
spalio mėn. “Versmės” plačiai 
paminėjo pirmojo Panevėžio 
vyskupo Kazimiero Paltaroko 
120-jį gimtadienį.

Per trumpą gyvavimo laiko
tarpį kun. Alf. Lipniūno kultū
ros centras sukaupė nemažą 
darbo patirtį su vaikais ir jau
nimu. Kad būtų įmanoma dar 
geriau dirbti, šiuo metu reikia 
stiprios materialinės atramos - 
Panevėžio vyskupijos jaunimo 
namų. Tikimės, kad sulauksime 
gerų žmonių paramos ir, Dievo 
laiminami, galėsime dar dau
giau nuveikti evangelizacijos bei 
apaštalavimo baruose.

- Kaip Jums padeda platinti 
Gerąją Naujieną vyskupijoje ka-

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).
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talikiškoji spauda ir kokios kitos 
priemonės šiuo atžvilgiu 
veiksmingiausios?

- Galima pasidžiaugti, 
Lietuvoje jau pakankamai 
katalikiškos spaudos, 
laikraščių ir žurnalų,
skleidžia katalikišką mintį. Vis 
daugiau pasirodo ir katalikiškos 
pasaulėžiūros knygų bei vado
vėlių mokykloms. Dabar reikia, 
kad tikintieji šią katalikišką 
spaudą skaitytų ir ją prenu
meruotų. Čia susiduriama su 
problema, kurią išspręsti priva
lės ateitis. Mat katalikiškoji 
problema, kurią išspręsti priva
lės ateitis. Mat katalikiškoji 
spauda neturi pakankamai skai
tytojų, prenumeratorių. Spauda 
eiliniam skaitytojui per brangi, 
todėl jos tiražai maži, toli gražu 
ne visus tikinčiuosius pasiekia ir 
mažai teprisideda prie Gero
sios Naujienos skleidimo. 
Veiksmingiausia priemonė pla
tinti Gerąją Naujieną iki šiol 
pasilieka sekmadienių ir šven
čių pamokslai, tikybos dėstymas 
mokyklose bei vaikučių kate- 
kizavimas vasaros metu, ren
giant juos pirmajai išpažinčiai ir 
Komunijai.

- Kokias pačias didžiausias 
pastoracines, organizacines ir ki
tas kliūtis vyskupijoje turite nuga
lėti Jūs ir Jūsų žinioje dirbantys 
kunigai?

- Pastoracines ir organiza
cines kliūtis kunigai patyrė so
vietiniais metais. Apie tai jau 
daug kalbėta, rašyta ir visi tai ži
no. Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, o Bažnyčiai - vei
kimo laisvę, kunigų veiklai kliū
tys pašalintos. Šiuo metu viena 

Vilniaus technikos universitete 1996 m. sausio 12 d. atidengta 
memorialinė lenta studentui ROLANDUI JANKAUSKUL žuvusiam 
Vilniuje prie Televizijos bokšto 1991 m. sausio 13 d. Mons. K. 
Vasiliauskas Vilniaus arkikatedros klebonas atliko pašventinimą. 
Kairėje - universiteto rektorius prof. E. Zavadskas Ntr. A. Jauniaus

Lufthansa
LH 96-03

We have 7 weekly flights to Vilnius.
Lufthansa has daily flights from Toronto 
to Frankfurt. And from there, convenient 
nonstop connections to Vilnius, 7 times 
per vyęek. So If you cannot wait to get 
there, check with Lufthansa, Europe’s 
leading airline. Call your travel agent 
or 1 -800-563-5954 (in Toronto 368-4777).

Way above the clouds. 
Quiet relaxation. Friendly 
service. Easy traveling 
Heading home. With 
Europe’s leading airline.!

iš kliūčių sėkmingai pastoracijai 
- kunigų skaičiaus sumažėjimas 
sovietiniais metais, kai buvo li
kusi tik viena kunigų seminarija 
ir toje pačioje buvo ribojamas 
kandidatų skaičius. Dabar kuni
gai reikalingi mokyklose, vado
vauti katalikiškose suaugusių ir 
vaikų organizacijose, kviečiami į 
įvairius renginius. Šiam darbui 
atlikti labai trūksta kunigų.

Kita kliūtis - tikinčiųjų pa
sauliečių pasyvumas ir nepasi
ruošimas ateiti į pagalbą kuni
gams. Daugelis pasauliečių yra 
įsitikinę, kad tikėjimo ir doros 
reikalai - vien kunigų rūpestis. 
Kunigams teks daug padirbėti, 
kad tokia pasauliečių laikysena 
pasikeistų.

- Ką norėtumėte palinkėti 
tiems lietuviams, su kuriais su
sitikote šios kelionės po Kanadą 
metu, taip pat ir visai lietuviškai 
išeivijai, išsiblaškiusiai po visus 
žemynus?

- Šios dvasinės kelionės 
metu sutikau daug nuoširdžių 
tautiečių, kurie dėl Tėvynę iš
tikusių negandų turėjo palikti ir 
ieškoti naujos. Savo darbštumu 
jie įsikūrė, išsaugojo ištikimybę 
Dievui ir meilę gimtajai žemei 
Lietuvai. Dėkoju iš širdies už 
parodytą svetingumą, linkiu 
Aukščiausiojo palaimos ir džiu
gaus bei viltingo aleliuja.

- Nuoširdžiai dėkojame už 
atsakymus. Linkime laimingai 
grįžti Lietuvon, perduoti mūsų 
sveikinimus Jūsų vyskupijai, visai 
Lietuvai ir kuo sėkmingiausiai 
toliau ten darbuotis.

Kalbėjosi -
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Panevėžio vyskupas JUOZAS PREIKŠAS, vadovavęs Gavėnios 
rekolekcijoms lietuvių katalikų parapijoms Kanadoje 1996 metais

Nuotr. Z. Angariečio 

Skambėk, jaunyste nerami...
ROLANDO JANKAUSKO, žuvusio prie televizijos bokšto 

Vilniuje, pagerbimas
1996 m. sausio 12 d. Vil

niaus technikos universitete pa
gerbiant buvusio studento Ro
lando Jankausko atminimą bu
vo iškilmingai atidengta jam 
skirta memorialinė lenta. Joje 
yra įrašyta: “VILNIAUS 
TECHNIKOS UNIVERSITE
TO studentas ROLANDAS 
JANKAUSKAS 1991 m. sausio 
13 d. žuvo prie Televizijos bokš
to kovoje už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę”.

Memorialinę lentą pašven
tino Vilniaus arkikatedros kle
bonas monsinjoras K. Vasi
liauskas, dalyvaujant univer
siteto rektoriui prof. E. Zavads- 
kui, profesūros ir studentų at
stovams.

Per amžius lietuviams teko 
kovoti už Lietuvos nepri
klausomybės išlaikymą. “Sausio 
13-ją” vėl sužibo tautos ryžtas 
kovoti dėl šviesios Lietuvos 
ateities.

Rolandas Jankauskas buvo 
vienas tų gausių tūkstančių, su
sirinkusių ginti Lietuvos ne
priklausomybės ir vienas iš 13 
žuvusiųjų.

Aukštąsias technikos studi
jas jis pradėjo 1987 m., bet buvo 
pašauktas į tarnybą sovietinėje 
armijoje - į jūrų laivyną Vla
divostoke. Grįžęs 1990 m. įstojo 
į Vilniaus technikos universi
tetą.

Vilniaus technikos universi
teto laikraštyje “Inžinerija” 
1996 m. 1 nr. Daiva Buivydienė 
rašo:

“Rolando Jankausko mirtis 
lyg ir simbolizuoja siekius ir ko
vos idėjas, nuskambėjusias šio 
studento stojamajame (į univer
sitetą, JVD) rašinyje: ‘Visais 
laikais jaunimas buvo ir yra pil
nas jėgų, ryžto ir kovos už tei
sybę. Ne visada ir ne kiek
vienam buvo prieinama moky
tis, siekti ir kovoti atvirai. Šiuo 
metu, kai vyksta persitvar
kymas, vis daugiau dėmesio ski
riama jaunimui, jo gyvenimui - 
jis gali laisvai reikšti savo min
tis, kovoti, nebijodamas val
džios organų...’ - pareiškė R. 
Jankauskas rašinyje tema: “Vi
sų poetų apdainuota skambėk 
jaunyste nerami. Ir lėk rake
tomis sparnuota ir dek lieps
ninga širdimi” (iš K. Kubilinsko 
eilėraščio).

O baigiamoji šio rašinio da
lis, rašo D. Buivydienė, galėtų 
tapti “credo” šiandienos stu
dentams: “Jaunimas - viso pa
saulio ateitis ir dabartis, todėl 
reikia mokytis ir kovoti taip, 
kaip sako tavo sąmonė, kaip 
reikalauja žmonija”.

Rolandas Jankauskas for
maliame egzaminų rašinyje iš
reiškė ir savo vidinius įsiti
kinimus bei siekius. Po keturių 
mėnesių jo siekius nutraukė 
staigi mirtis, bet tauta visada 
atsimins žuvusius kovotojus už 
Lietuvos laisvę. , „ nY J. V. Danys

Sustiprėjus Rusijai
(Atkelta iš 1-mo psi.) 

formatorius vėl temdo nesibai
gianti Rusijos neapykanta kita
taučiams. Rusija slysta atgal į 
senas, grubias savo vėžes.

Nepaisant kas laimės rinki
mus, sulėtės laisvosios ekono
mijos reformos, įskaitant es
minę žemės privatizaciją. 
Maskva paspartins savo pastan
gas atstatyti senąją Sovietų Są
jungą. Svarbios sutartys dėl 
apsiginklavimo jau dabar yra 
pastoviai pažeidžiamos, ypač 
Kaukaze. Galima tikėtis, kad 
Rusija pradės stiprinti savo 
įtaką Rytų Europoje ir Vidu
riniuose Rytuose, Primakovui, 
vienam iš gudriausių Maskvos

I146LB 1 = DAIVA
DALINDA, 

 I BBA, Broker 
-Exnect Tel. 416 231-5000 
the oest FAX 416 233.2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas. 

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. WI8X 1B6

COLDUJQIX 
ŪANKGRU
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Kasdien nelaboji glemžia 
mūsų daug iškentėjusius bro
lius ir seseris. Sparčiai 
retėja mūsų gretos. Tai suke
lia rimtus pamąstymus: ar vis
ką padarėme prieš išeidami 
dvasiniam tautos atgimimui, 
ar nebuvome abejingi stebėto
jai, matydami baisią tautos 
dvasinio nuopolio būklę, kai 
nežabotai siautėja nusikaltė
liai (žudomi net kūdikiai ir 
Kunigai), tarpsta visuotinis 
nesąžiningumas, girtuoklystė įga
vo vos ne visuotinį mostą, grės- 
dama tautai fiziniu ir proti
niu išsigimimu. Kraštas pra
skolintas, nors nuo tų skolų 
gyvenimas pagerėjo tik sauje
lei žmonių.

Tokia beviltiška tautos būk
lė ypač degraduojamai veikia 
jaunimą (jauni žmonės papil
do reketininkų ir mafiozų gre
tas, skendi girtuoklystės liū
ne). Visi jie mokėsi mokyklo
je, bet šiuolaikinė mokykla, 
deja, ne visuomet pajėgia iš
auklėti dorą pilietį, patriotą, 
kaip tai būdavo prieškary.

Ir tai suprantama: mūsų in
teligentija, taip pat ir moky
tojai, apkvaitinti sovietmečiu, 
negali (kai kurie ir nenori) su
vokti patriotinio ir religinio 
auklėjimo reikšmės, nes tai 
jiems tiesiog svetima, tokius 
juos suformavo sovietmetis. 
Psichologų nustatyta: jeigu nė
ra rimto patriotinio ir religi
nio auklėjimo, tai susidarusią 
jaunimo sąmonės tuštumą ne
išvengiamai užpildo alkoho
linis ir gariūniškas turinys.

Prisiminkim - sovietmečiu 
jaunimo sąmonę nuodijo ne tik 
mokykla, bet ir karo vetera
nai, stribai, kurie netingėda
vo (ne taip, kaip mes politka
liniai ir tremtiniai) eiti į mo
kyklas, jaunimo sambūrius.

Dabar aiškiai matome to 
“auklėjimo” vaisius. Mes turi
me gerai įsisąmoninti dabar
tinę slogią tautos dvasinę bū
seną, numatyti perspektyvas, 
nes rizikuojame prarasti dar 
vieną jaunimo kartą, o sekan
čios kartos jau nebus kam auk
lėti, nes mūsų jau nebus.

Mes, politkaliniai ir trem
tiniai, atlikome milžinišką dar
bą. Be mūsų pastangų nebūtų 
atstatyta nepriklausomybę. 
Mes pristatėme kryžių, parti
zanų paminklų, rašėme ir lei
dom patriotinę literatūrą. De
ja, šventinant tuos kryžius ir 
paminklus (pvz. Marijampolės 
rajone 1995 m. buvo pašven
tinti 5 partizanų paminklai ir 
vienas kryžius) jaunimo be
veik nebūdavo. Ar neatsitiks 
taip, kad po mūsų nebus kam 
eiti prie tų kryžių ir pamink
lų, jeigu nesugebėsime pa
triotiškai išauklėti jaunimo?

Deja, daugelis mūsų iki ga
lo nesuvokia šios sunkios jau
nimo dvasinės būsenos. Užtat 

vyrų, vadovaujant užsienio rei
kalų ministerijai. Rusija taip pat 
jau modernina atsilikusias savo 
karines pajėgas.

Ypač naivu manyti, kaip 
daro Vašingtonas ir Otava, kad 
Rusija ir toliau laikysis posovie
tinės nedrąsios taktikos. Kad ir 
lėtai bei skausmingai, Maskva 
tikrai stengsis atstatyti savo in
teresus, kurie tikriausiai kry- 
žiuosis su Vakarų politika. Kas 
mano, kad Maskva visam laikui 
yra atsisakiusi Rytų Europos, 
Kaukazo, Vidurio Azijos ir Bal
tijos kraštų, visiškai nesupranta 
geopolitikos, Rusijos istorijos, 
nei jos galvosenos ir naciona
lizmo.

Vakarams geriausia politika 
būtų palikti Rusiją ramybėje. 
Bilijonai dolerių šalpos, kuriuos 
Vakarai eikvoja Rusijoje, tik la
biau praturtina jos gangsterius, 
bankininkus ir minias skurdi
nančius turtuolius. Paramą rei
kia sustabdyti arba reikalauti 
sustabdyti Rusijos žudynes Če
čėnijoje.

Margolis seniai tvirtina, kad 
tikrasis Vakarų interesas yra iš
laikyti silpną, suskilusią Rusiją, 
o Rusijai yra svarbi Vakarų silp
na, netikra ir suskilusi būsena. 
Kai Rusija sustiprės, o tai tikrai 
vieną dieną įvyks, dings visos 
šypsenos, ir šaltas vėjas vėl pra
dės pūsti iš Rytų. RSJ

nuo 
dar 
pa-

Nutolom nuo jaunimo 
Lietuvos politinių kalinių, partizanų ir tremtinių organizacijos, 
nevieningai veikdamos ir besiginčydamos, nutolo nuo pagrindinių 
užduočių. Jų pačių gretose kyla susirūpinimo balsai, kviečiantys 
orientuotis į jaunimų, dar neturinčio patriotinio išauklėjimo. Tokio 

turinio kreipimųsi paskelbė Lietuvos politkalinių ir 
tremtinių sąjungos Kazlų Rūdos skyrius

negailim laiko ir pastangų tuš
tiems, pagrįstiems ambicijomis, 
mus žeminantiems ginčams, 
kuri organizacija geresnė. Už
mirštame nuostatą, kad visi 
esame likimo broliai ir sese
rys, nepaisant kuriai organi
zacijai bepriklausytume.

Ginčai tik atitraukia 
pagrindinio tikslo, kurį 
galime ir turime suspėti
siekti: patriotiškai išauklė
ti jaunimą. Mes galėtume pasi
teisinti patys sau, kad jau 
esame pavargę, seni ir tegul ki
ti tai atlieka. Deja, tų kitų nė
ra. Mes esame pagrindinis tau
tos dvasingumo bastionas, mū
sų gyvenimiškoji patirtis ne
paprastai turtinga ir drama
tiška. Neleiskime jai veltui 
pražūti, perteikime jaunimui. 
Jis turi girdėti autentišką par
tizano, politkalinio, tremti
nio balsą, kurio nepakeis jo
kie filmai, paminklai, kryžiai 
knygos. Reikia įveikti psicholo
ginį barjerą ir eiti į mokyklas. 
Daug kur mes, dešinieji, turim 
daugumą vietos savivaldybių 
tarybose, savus merus. Jie vi
suomet sutiks padėti susitarti 
su mokyklų direktoriais, kad 
jie sudarytų sąlygas buvusiems 
partizanams, politkaliniams, 
tremtiniams bendrauti su moks
leiviais (ypač kai mokyklose 
minimos Sausio 13-osios, Vasa
rio 16-osios, Kovo 11-osios, Par
tizanų diena, Lapkričio 23- 
osios, ir kitos datos).

Žinoma, tokiam bendravi
mui reikia tinkamai pasiruoš
ti. Jis neturi panėšėti į prieš
rinkiminę agitaciją, valdžios 
keikimą. Tai mums per žema. 
Moksleiviai turi išgirsti nuo
širdų, sukrečiantį pasakojimą 
apie patirtus išgyvenimus 
tremtyje ir lageriuose, apie 
narsių partizanų kovas (ypač 
vietos partizanų), pogrindinę 
moksleivių veiklą. Jau pats 
mūsų atėjimas į mokyklą bus 
didžiausia agitacija ne kokios 
nors partijos naudai, bet kur 
kas svarbesnė - patriotizmo 
naudai. ,

Labai svarbu, kad skyriai ir 
mūsų organizacija suprastų 
nepaprastą bendravimo su 
moksleiviais svarbą ir, kiek 
leidžia galimybės, materia
liai skatintų tuos narius, ku
rie sėkmingai bendrauja su 
mokykla. Manau, logiška būtų 
tam panaudoti dalį šalpai skir
tų lėšų (tai turėtų suprasti ir 
mūsų rėmėjai išeivijos lietu
viai).

Mes, kazlųrūdiečiai, gan in
tensyviai bendraujame su Kaz
lų Rūdos vidurine mokykla. 
Šiais mokslo metais Antanas 
Grigaitis, 1941 metų baisiau
sio Rešotų lagerio politkali
nys, jau 3 kartus susitiko su 
moksleiviais, pasakojo savo iš
gyvenimus dvykliktokams (jie 
buvo labai sudominti), vienai 
gimnazijos klasei ir šešto
kams. Nors Antanui jau 95 me
tai, bet jis dar pakankamai ge
ros sveikatos, geros atmin
ties, puikus kalbėtojas. Jis vi
suomet pasisako ir per Gedulo 
ir vilties dienos minėjimus. Tai 
paskata visiems.

Algimantas Lelešius, 
Kazlų Rūdos politkalinių 

ir tremtinių skyriaus pirmininkas

Laisvės gynėjų - Sausio 13-osios 
dienos minėjimas Kazio Griniaus 
Kazlų Rūdos vidurinėje mokyk
loje. Kalba Kazlų Rūdos politka
linių ir tremtinių skyriaus pirmi
ninkas šaulys ALGIMANTAS 
LELEŠIUS

• Kai nežinai į kokį uostą 
plauki, joks vėjas nėra tinka
mas. (Seneka).
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LAISVOJE TEVYNEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
GEDIMINO PAMINKLAS

Baltiečių BNS žinių agentū
ros pranešimu, Vilniui skirtas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino paminklas bus išlietas 
Taline. Mat išliejimas ten yra 
beveik 100.000 litų pigesnis nei 
Lietuvoje. Išeivijos skulptoriaus 
Vytauto Kašubos sukurtam Ge
dimino paminklui išlieti Estijon 
be muito buvo leista išvežti 15 to
nų bronzos. Paminklo Gedimino 
ir arklio figūrų formas liejimui 
paruošė Lietuvos skulptorius 
Mindaugas Šnipas. Vytauto Ka
šubos sukurtas Gediminas su 
arkliu Vilniun turėtų grįžti 1996 
m. birželio mėnesį.

SNIEGO KALNAI ANT STOGŲ
Vasario mėnesį Lietuvą kama

vo pūgos, pusnys, sniego kalnai 
ant stogų. Anykščių rajono Judi
no kaime ilgai buvo ieškoma so
dybos šeimininko A. Puolio, aš
tuoniasdešimt aštuonerių metų 
senuko, kol pagaliau jis buvo su
rastas mirtinai prislėgtas sugriu
vusios daržinės stogo. Vilniuje 
sniegas sulaužė atkasamos Žemu
tinės pilies rūsių apsauginio anga
ro stogą. Labiausiai nukentėjo 
pasaulinio garso susilaukęs figū
rinio skraidymo lakūnas Jurgis 
Kairys, daugelio tarptautinių var
žybų dalyvis, siekiantis pasaulio 
čempiono vardo. Su lakūnu Vy
tautu Lapenų jis turėjo prie Pa
nevėžio įsteigtą skraidymo mo
kyklą buvusioje žemės ūkio avia
cijos aikštelėje. Ten buvusiame 
trąšų sandėlyje jiedu įsirengė va
karietišką angarą lėktuvams. Tas 
jų angaras, neatlaikęs sniego svo
rio, sugriuvo ant lėktuvų. Tarp jų 
buvo ir iš varžybų Japonijoje per
nai rudenį parsivežtas J. Kairio 
“SU-31 lėktuvas. Jį teks taisyti ir 
visas dalis patikrinti P. Suchojaus 
aviacijos firmoje Maskvoje. J. 
Kairys šiemetinėms tarptauti
nėms varžyboms planuoja pasi
naudoti kitu “SU-26” nuo angaro 
griūties nenukentėjusiu lėktuvu.

ANTAKALNIO KAPINĖS
Informacinių žinių apie dabar

tines Vilniaus Antakalnio kapines 
“Lietuvos aido” š. m. vasario 28 
d. laidoje pateikia Gintaras 
Sarafinas savo rašiniu “Plečiamos 
Vilniaus Antakalnio kapinės”. 
Esą Vilniaus miesto tvarkymo 
gamybinės grupės vadovo pava
duotojas Antanas Lingis paaiš
kino “Lietuvos aidui”, kad ka
pinės bus išplėstos dabartinėse 
savo ribose. G. Sarafinas savo 
pranešime rašo: “Mat šalia Anta
kalnio kapinių buvo senosios naš
laičių kapinės, dabar jose dau-

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda’’

Lougheed’s Limited 8 

šeima ir tarnautojai | 
8 

“Žmonės, kurie atjaučia kitus” K

Sudbury Ontario g 

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilograr.ą
* 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, Simcoe-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.

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

gelis kapaviečių sunykę. Vilniaus 
tvarkymo gamybinė grupė, vado
vaudamasi istoriniais tyrimais ir 
kapinių projektiniais pasiūlymais, 
nutarė padidinti Antakalnio kapi
nių plotą hektaru ir 20 arų. Per
nai Antakalnio kapinėse buvo su
pilti 27 nauji kapai. Dabar šiose 
kapinėse galima įrengti ne dau
giau 60 naujų kapaviečių. A. Lin
gis tvirtino, kad tokio ploto turėtų 
užtekti dvejiems metams, nes per 
tiek laiko numatoma pabaigti 
tvarkyti naują kapinių sektorių. 
Kadangi Antakalnio kapinės yra 
istorinės ir memorialinės kapinės, 
tad remiantis miesto valdybos po
tvarkiu naujai sutvarkytame plote 
bus laidojami įžymūs visuomenės, 
kultūros ir mokslo veikėjai. Vy
riausybės potvarkyje nustatyta, 
kad Antakalnio kapinėse taip pat 
bus laidojami Sausio tryliktosios 
bei Medininkų aukų šeimų nariai, 
Kovo vienuoliktosios Nepriklau
somybės Akto signatarai. Miesto 
savivaldybės vadovai nusprendžia, 
kuriam velioniui galima skirti ka
pavietę Antakalnio kapinėse...”

LIŪDNAS KAPINIŲ VAIZDAS
Gintaras Sarafinas savo rašinį 

“Lietuvos aide” užbaigia liūdnu 
dabartinių kapinių vaizdu: “Viso
se Lietuvos kapinėse dabar va
giamos gėlės, žvakės, net antka
piai. Antakalnio kapinės - ne iš
imtis, buvo pavogti keli bareljefai, 
taip pat sovietinių laikų Amži
nosios ugnies bronzinis vainikas 
(amžinoji ugnis miesto savivaldy
bės sprendimu dėl lėšų trūkumo 
dabar nedega). Želdyno akcinės 
bendrovės ‘Vilniaus Zunda’ vyr. 
inž. Juozas Griška ‘Lietuvos 
aidui’ teigė, kad Tarybinių karių 
memorialas šalia Antakalnio ka
pinių vis dar prižiūrimas. Iš me
morialo pavogtos trys granitinės 
plokštės, tačiau bandoma pasira
šyti sutartį su Rusijos ambasada, 
ji ketina finansuoti šių plokščių 
atstatymą. Didžiųjų sovietinių 
švenčių išvakarėse Rusijos am
basados prašymu akcinė bend
rovė ‘Vilniaus Zunda’ Tarybinių 
karių memorialą sutvarko”.

SUSITIKO “VILKO VAIKAI”
“Lietuvos rytas” vasario 21 d. 

laidoje paskelbė baltiečių žinių 
agentūros BNS (Baltic News Ser
vice) pranešimą “Karo atblokšti 
‘vilko vaikai’ vis ieško savo tikrosios 
tėvynės”. Jame pateikiama žinių 
apie Šiauliuose vasario 17, šešta
dienį, įvykusį Lietuvoj išaugusių vo
kiečių vaikų susitikimą. Jie pokario 
metais, ieškodami maisto, iš Ryt
prūsių atbėgo Lietuvon, buvo pa
slėpti nuo sovietų ir čia pasiliko, 
nesuradę tikrųjų savo tėvų. 1992 m. 
pavasarį Lietuvoje buvo įsteigta jų 
“Edelweiss” draugija. Vokietijoje 
jie dabar vadinami vilko vaikais -- 
Wolfkinder. Toks pavadintas yra 
prigijęs ir Lietuvoje. Sustikime pa
aiškėjo, kad jų ten dabar tėra apie 
porą šimtų. Jie norėtų gauti Vokie
tijos pilietybę, bet ligšiolinės pas
tangos buvo nesėkmingos. Suvažia- 
viman buvo atvykęs ir Bundestagu 
pavadinto Vokietijos parlamento 
Baltijos grupės pirm. Wolfgangas 
von Stettenas. Jis patarė susitikimo 
dalyviams Vokietijos pilietybės 
siekti normaliu jos atgavimo būdu, 
nors jis lėtas ir ilgai trunkantis. Su
sirinkimo dalyviai susipažino su 
šiaulietės Silvijos Peleckienės prisi
minimų knyga “Edveleis - Volfkin- 
der”. Taip sulietivinta rašyba Lietu
vos teisinumo ministerijoje dabar 
oficialiai įregistruota ir tų susitiki
me dalyvavusių vokiečių draugija.

V. Kst.

Klivlando lietuvių visuomenei buvo pristatytas dr. JONAS 
minties lietuvių laikraštį “Dirva”

JASAITIS iš Lietuvos. Jis dabar redaguoja Tautinės 
Nuotr. V. Bacevičiaus

Hamilton, Ont.
VASARIO 16-OSIOS proga 

KLB krašto valdybai aukojo: $4 - V. 
Čėsna; $6 - Z. Cečkauskas; $10 - J. 
Stungevičius, A. Petraitienė, J. Karec- 
kas, S. Panavienė, V. T. Ądamoniai; 
$20 - A Grajauskas, S. Orvidienė, A. 
Erštikaitienė, B. G. Grajauskai, P. 
Kanopa, J. I. Jokūbynai, J. Kažu- 
kauskas, J. Povilauskas, K. Meškaus
kas; $25 - K E. Gudinskai, A Lukos, 
J. Bajoraitis; $30 - J. M. Gimžauskai; 
$40 - R. Bulovas; $50 - V. Kezys, kleb. 
kun. J. Liauba, OFM, P. Sakalas, J. G. 
Skaistys, K K Deksniai; $75 - J. R. 
Piciniai; $100 - G. J. Krištolaičiai, E. 
Lengnikas, A Pilipavičius, G. O. Mel- 
nykai; $250 - S. Dalius. KLB krašto 
valdyba dėkoja Hamiltono apylinkės 
lietuviams už paramą įvertinant svarbų 
Bendruomenės darbą. Norintys prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo Kana
doje galite aukas perduoti per apy
linkės valdybos narius arba “Tal
koje”. K.D.

PRISIMINDAMI a. a. Elytę 
Norkienę' ir reikšdami užuojautą 
vyrui Kęstučiui, sūnui Kęstučiui ir jo 
žmonai Mary Ellen, dukrai Elaine ir 
visiems artimiesiems, Kanados lie
tuvių fondui aukojo: $50 - S.S. 
Rakščiai, A. V. Stanevičiai; $25 - P. 
Z. Sakalai, Z. N. Stonkai, S. Dalius, Z. 
A Stanaičiai, J. T. Povilauskai, K. L. 
Meškauskai, L. E. Klevai, J. R. Pici
niai; $20 - P. S. Kanopai, P. M. Ma
stai, J. G. Krištolaičiai, P. I. Zubai, A. 
G. Grajauskai, G. O. Melnykai, A 
Garkūnas, A. R. Čygai, H. N. Otto, P. 
Žulys, P. V. Lukošius, J. E. Bajorai
čiai, A D. Kamaičiai, V. E. Sakai, E. 
Apanavičius, P. E. Armonai, Z. Čeč- 
kauskas, J. 1. Jokūbynai, A Pleinytė, 
A. Prunskus, J. Stankus, K. A Žilvy
čiai, L. G. Vyšniauskai, A Petraitienė, 
A. D. Jankūnai, I. Repečkienė, E. Šo- 
pienė; $10 - K S. Karaškai ir M. Vai- 
tonienė.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas KLF

E. J. MAŽULAIČIAI “Vaiko 
tėviškės namams” aukojo $100.

London, Ont.
VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ 

Londono lietuvių paminėta paki
lioje nuotaikoje. Ypatingai šven
tiškai visus nuteikė Vilniaus styginio 
kvarteto koncertas, atliktas Šiluvos 
Marijos parapijos salėje šeštadienio 
popietę, vasario 17 d. Sekmadienį, 
vasario 18 d., Šiluvos Marijos šven
tovės 11 vai. pamaldose “Pašvaistės” 
choras giedojo šiai šventei pritaiky
tas giesmes, baigiant Lietuvos him
nu.

Argentinos miesto Rosario virėjos ruošia pusryčius lietuvių jaunimo 
stovykloje Nuotr. E. Putrimo

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.

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

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

Paslaugos 4% ar 3%
Pristatymas [ rankas ................  $12.00 ................. $15.00
IŠ VISO $..................... 00 $..................... 00

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

Vilniaus styginio kvarteto klasi
kinės muzikos koncertas buvo tikrai 
neeilinis tiek muzikos kūrinių įvai
rumu, tiek profesionaliu ir nuošir
džiu atlikimu. Koncerto pradžiai 
kvartetas pasirinko romantišku jau
natviškumu dvelkiančią Čiurlionio 
kompoziciją iš 1901 m. Leipcigo 
konservatorijos laikų. Šuberto (Schu
bert) kvartetas klausytojus žavėjo 
gyvumu, švelnumu, džiaugsmingomis, 
ritmingomis melodijomis. Vasiliaus
kaitės dabartinių laikų kompozicija 
pristatė tris liaudies dainas, kurių 
atgarsuose skambėjo ne tik moder
niškos tonacijos, bet su humoru gir
dėjosi ir sutartinių atgarsiai bei kai
mų “skripkos”. Luigi Boccherini ba
roko muzika atlikta džiugiai, gyvai 
ir preciziškai. Koncertas baigtas 20- 
tojo šimtmečio muziko Sulhofo 
(Schulhoff) kūriniu, kurio įvairūs 
ritmai buvo intriguojantys. Atsisto
jusios publikos ovacijos išprašė dar 
priedu sugroti Naujalio “Svajonę”, 
kuri visus nuteikė labai maloniai. 
Niekas nenorėjo atsisveikinti su mu
zikantais. Nors koncertas be per
traukos tęsėsi daugiau kaip valandą, 
visiems jis atrodė pasibaigęs per 
greit. P. Kuncos trumpi, bet labai 
vykę ir kompozitoriui ar kompozici
jai tikę komentarai daug prisidėjo 
prie koncerto pasisekimo, nes tai 
įgalino klausytojus tinkamiau įver
tinti ir suprasti muzikos reikšmę.

Daug sėkmės Vilniaus stygi
niam kvartetui kur tik jie muzikos 
sparnais beskrajotų! Gr. P.

Inž. A. PAŠKEVIČIUS,
visuomenės veikėjas, Kanados lie
tuvių fondo įgaliotinis Otavoje, ga
vęs Lietuvos piliečio pasą Otavos 
ambasadoje

Los Angeles, CA
DABARTINIS JAV LIETUVIŲ 

ŽURNALISTŲ s-gos pirmininkas 
Karolis Milkovaitis ne tik sumaniai 
redaguoja “Pensininko” žurnalą, 
periodinę spaudą puošia sodriais 
raštais, skaito paskaitas, bet ir 
pasigėrėtinai vadovauja žurnalistų 
valdybai. Talkinant daugeliui 
asmenų, lietuviai žurnalistai 1996 
m. vasario 25 d. po pamaldų Šv. 
Kazimiero parapijos salėje gražiai 
pravedė pilnai auditorijai linksmą, 
įvairų pobūvį. Įvadinėje kalboje 
Karolis Milkovaitis kalbėjo tema “ 
Kas yra žurnalistas.” Rimtai, įdo
miai, vietomis linksmai supažindino 
su žurnalistika.

Žinomas Los Angeles vyrų 
kvartetas, talkinant rež. P. Maže
liui, akompanuojant komp. Rai
mondai Apeikytei, pasigėrėtinai 
dainavo smagių, gražiai skamban
čių lietuviškų dainų, po kiekvienos 
iššaukusių gausių plojimų, prašymų 
kartoti. Apdovanoti gėlėmis. Prieš 
vaišes (sveteliai sėdėjo dešimtukė- 
mis prie apskritų stalų), kun. A. 
Volskis paskaitė maldos žodžius. 
Loterijos stalas lūžo nuo suneštų 
dovanų bei laimikių. Pradžioje 
traukti laimingieji bilietėliai. Po to 
- vertingesni daiktai paleisti varžy
tynėms, įskaitant gražius tautinius 
drabužius mergaitei. Vaišės buvo 
įvairios, puikios. Geroje nuotaikoje 
ilgokai bendrauta, šnekučiuotasi 
prieš išsiskirstant. ALG. G.

Windsor, Ontario
VASARIO 16-JĄ paminėjome 

kovo 3d. šventovėje. Mišias už Lie
tuvą atnašavo Klebonas kun. Stasys 
Maziliauskas. Su meile širdyje skri
dome prie Aukščiausiojo prašyda
mi jai gražesnio rytojaus. Po pamal
dų minėjimą tęsėme lietuviškais au
diniais išpuoštoje kavinėje. Šventei 
skirtą žodį tarė KLB apylinkės 
pirm. Nijolė Giedriūnaitė, primin
dama Vasario 16 reikšmę ir pagerb
dama žuvusius už Lietuvos laisvę, 
tikėdamasi gražios vilties Lietuvos 
ateičiai.

Valdybos trejetukas padainavo 
naujų patriotinių dainų, kurios nu
kėlė visus į tėvynę. Minėjimo pabai
gai visi sugiedojome Tautos himną. 
Dalyviai, atsidėkodami valdybai už 
įdėtą darbą šios šventės parengime, 
reiškė padėką paplojimu.

Po to vaišinomės skaniai pa
ruoštais pietumis ir dalinomės da
bartiniais tėvynės rūpesčiais. Minė
jimo metu buvo renkamos aukos 
Bendruomenės veiklai paremti.

Emilija Barisienė

Norwood, Mass
Vasario 16-tosios minėjimą 

čia surengė Lietuvos vyčiai, vado
vaujami Stasio Wasil (Vasiliausko). 
Paskaitą skaitė agronomas inž. Ri
chard Dunn, dirbantis garsioje 
Stone & Webster firmoje Bostone. 
Lietuvos valdžios kvietimu jis kelio
lika kartų lankėsi Lietuvoje, kur pa
dėjo spręsti įvairias lektrėnų jėgai
nės problemas, o atliekamu laiku 
besidominčius supažindino su ge
riausios kokybės bulvių atmaina. 
Sužavėti dalyviai klausėsi kalbėtojo 
apie Lietuvą. Dėl sniego ir šalčio jų 
skaičius šį kartą buvo kiek mažes-
nis, bet Lietuvos religinei šalpai su
aukota keli šimtai dolerių.

Šv. Kazimiero minėjimas įvyko 
kovo 3d. Susirinko gausus būrys 
tautiečių. Kalbėjo dr. Tomas A. 
Michalskis, buvęs Lietuvos respu
blikos ambasados sekretorius. Ap
žvelgė Lietuvos istorijos geopoliti
nę būklę nuo ankstyvų laikų iki šio 
dešimtmečio ir paminėjo, kad lietu
vių nazsumas padėjo praeityje išsi
laikyti, šiandien esą to narsumo 
naujas bandymas. (Žinutės sutrum
pintos pagal Vinco Valkavičiaus 
pranešimą).

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas" /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Vasario 16 d. Lietuvos am

basada Vašingtone pirmojo ne
priklausomybės atkūrimo 1918 m. 
proga surengė diplomatinį pri
ėmimą diplomatinio korpuso na
riams, JAV valdžios pareigū
nams, Lietuvos bičiuliams, vieti
nių Vašingtono lietuvių organiza
cijų veikėjams. Nepalankia kliūti
mi šiam renginiui tapo siautusi 
pūga. Tad ambasadon atvyko tik 
apie šimtą svečių. Tarp atvykusių
jų buvo Latvijos, Lenkijos, Veng
rijos, Bulgarijos ambasadoriai bei 
kitų ambasadų atstovai. Jiems pa
dėkojo Lietuvos ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas. Vasario šešio
liktosios priėmimo proga Lietu
vos ambasada Vašingtone buvo 
papuošta Lietuvių fondo Čikago
je padovanotais dail. Prano Dom- 
šaičio paveikslais.

Tauragės lietuvių klubas tebe
veikia Čikagoje. Seniau jo nariai 
daugiau rūpindavosi Lietuvos iš
laisvinimu, o dabar jiems labiau 
rūpi lietuvybės išlaikymas išeivi
joje. Iš savo kuklių pajamų klubo 
valdyba paskiria finansinių lėšų 
lietuviškai spaudai, švietimui, radi
jo laidoms. Tauragės lietuvių klu
bas taipgi yra Lietuvių fondo Či
kagoje narys. Metiniame narių 
susirinkime naujon 1996 valdybon 
buvo išrinkti ir ją sudarė: pirm. 
Vladas Pauliulionis, vicepirm. Pet
ras Padvas, sekr. Leonas Juoza
pavičius, ižd. Petras Peteris, ren
ginių vadovė Ema Padvienė, li
gonių lankytoja Angelė (Anelė) 
Ramanauskienė ir valdybos narė 
Ona Peterienė.
Gudija

Pirmasis Gudijos lietuvių su
važiavimas įvyko š. m. sausio 29 
d. Žinių apie Gudijos lietuvius 
Vilniuje leidžiamai “Dienai” pa
teikė Filomena Taunytė. Tikslus 
lietuvių skaičius Gudijoje nėra ži
nomas. Gudijos lietuvių bendruo
menė tada turėjo apie 900 narių. 
Mat kiekvienas suvažiavimo daly
vis turėjo atstovauti dešimčiai lie
tuvių, o tokių atstovų suvažiavi- 
man atvyko 86. Gudijos lietuvių 
bendruomenė turi Minske ir Gar
dine veikiančias sekmadienines 
mokyklas, kuriose vaikai mokomi 
lietuvių kalbos. Pranešimo autorė 
Filomena Taunytė Gudijos lietu
vius skirsto į dvi grupes, anali
zuodama jų įsikūrimo Gudijoje 
priežastis. Didžiąją grupę sudaro 
Lietuvos pakraščių gyventojai, 
daugiausia dzūkai, atplėšti nuo 
Lietuvos Stalino laikais atliktu 
padalijimu. Jie gyvena lietuviško
se žemėse, kuriose įsikūrė ne tik 
jų tėvai, bet ir seneliai. Ši grupė, 
turinti mišrias šeimas, dabar ran
dama Pelesoje, Gervėčiuose ir 
Rimdžiūnuose. Antrąją Gudijos 
lietuvių grupę F. Taunytė vadina 
meilės tremtiniais. Jie atsidūrė už 
Lietuvos ribų dėl meilės mergelei 
ar berneliui. Tokio likimo atstovė 
yra visų gerbiama Minsko jauni
mo teatro direktorė ir rež. Virgi
nija Tarnauskaitė, vis išrenkama 
Gudijos lietuvių bendruomenės 
pirmininke. Mat ja, kilusia iš Lie
tuvos, pasitiki ne tik lietuviai, bet 
ir gudai, netgi jai padėję rasti ge
resnį darbą.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

anp AT T7~ Ą95 LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/lVčV KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

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.

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki.... .....3.50% Asmenines nuo........... 13.00%
santaupas............................. .....3.00% neklln. turto 1 m............ 7.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.....
INDĖLIAI:

.....2.50%

90 dienų Indėlius................. ....4.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų Indėlius............... ....4.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius.............. .....4.75% narių gyvybės drauda
2 m. term. Indėlius.............. .....5.25% pagal santaupų dydj
3 m. term. Indėlius.............. ....5.75% Iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term. Indėlius.............. ....6.00% paskolų drauda Iki
5 m. term. Indėlius.............. ....6.50% $25,000. Be to, narių
RRSP IrRRIF santaupos apdraustos
(Variable).............................. ....3.00% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. Ind.................................. ....4.75% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. Ind.................................. ....5.25% valdžios iki $60,000
3 m. Ind.................................. ....5.75% sumos draudimu
4 m. Ind.................................. ....6.00%
5 m. Ind.................................. ....6.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje”

Guduos lietuviai labiausiai 
džiaugiasi lietuviškąja devynmete 
Pelesos mokykla. Ją baigusieji 
vaikai toliau galės mokytis lietu
viškose ir gudiškose mokyklose. 
Jie betgi skundžiasi, kad nėra lie
tuviškų vadovėlių, pritaikytų mo
kykloms už Lietuvos ribų. Lietu
voj išleisti vadovėliai jiems dažnai 
būna per sunkūs. Mat ne visi pa
kankamai moka lietuvių kalbą. 
Suvažiavime buvo kalbėta ir apie 
pradėtą statyti Gervėčių bei Rim- 
džiūnų kultūros ir mokyklos cent
rą. Pasak F. Taunytės, tokią iš 
Lietuvos užsimotą vykdyti statybą 
mokytojas P. Bereznevičius pri
skyrė dvidešimt pirmajam šimt
mečiui, neįgyvendinamą iki XX 
šimtmečio pabaigos nei Lietuvai, 
nei Gudijai. Esą Lietuvoj dabar 
galvojama ten pastatyti tik mo
kyklą, bendrabutį ir vaikų darželį.

Karaliaučiaus kraštas
Dabar Kaliningrado sritimi 

vadinamo Karaliaučiaus krašto 
lietuvių bendruomenės rinkiminė 
konferencija vasario 19 d. susilau
kė 49 atstovų, priklausiusių devy
nioms ten veikiančioms lietuvių 
draugijoms ir dvylikai parapijų. 
Konferencijos pirm. Vytautas 
Paulauskas pranešė ELTAI, kad 
atstovus šion konfercncijon išrin
ko lietuviai rajonuose ir miestuo
se. Kiekvienam atstovui reikėjo 
gauti po 20 balsų iš susirinkime 
dalyvavusių lietuvių draugijų na
rių. Lietuvių konferencijon įsijun
gė ir dabar Kaliningrado sritimi 
pavadintos Rusijos administraci
jos aukštieji pareigūnai. Karaliau
čiaus krašro lietuvių bendruome
nės pirmininku buvo vėl išrinktas 
Sigitas Samborskis, turėsiantis su
daryti nauju valdybę. Tarybą jau 
sudarė konferencijon išrinkti as- 
tovai. Karaliaučiaus krašto lietu
viams teks dalyvauti Rusijos pre
zidento ir Kaliningrado srities gu
bernatoriaus rinkimuose.

Australija
Metinis vietinių ramovėnų 

skyriaus susirinkimas sausio 20 
d. buvo sušauktas Mančesterio 
lietuvių klube. Ataskaitinį prane
šimą, tylos minute pagerbus mi
rusius ramovėnus, padarė jų sky
riaus pirm. V. Bernatavičius. 
Naujos valdybos rinkimų buvo at
sisakyta dėl kandidatų stokos. Se
kančiai kadencijai palikta lig
šiolinė valdyba: pirm. V. Berna
tavičius, sekr. H. Vaineikis, miru
sį A. Vigelskį pakeitęs ižd. J. Šab
levičius.

OFFORD 
įjjREALTY LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tėS l I

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428



Sukaktis, puošianti visą Lietuva
Diplomato dr. STASIO-ANTANO BAČKIO amžiaus devyniasdešimtmetis, stebėtas iš arti

Po daugelio metų buvęs Lietuvos diplomatijos šefas dr. S. A. 
BAČKIS su žmona (dešinėje) 1993 m. grįžo į Tėvynę. Kairėje sūnus 
A. J. BAČKIS - Vilniaus arkivyskupas metropolitas, užsienio 
reikalų ministeris P. GYLYS ir kiti

Palaidotas kunigas Riškus
1995m. gruodžio 25 d. rytą, po 

ilgos ir sunkios ligos, mirė a.a. kun 
Alfonsas Riškus, sulaukęs 87m. 
amžiaus.

Velionis yra gimęs 1908 m. 
lapkričio 6 d. Purvaičiuose, Lietu
voje. Kunigu Įšventintas Telšiuose 
1936 m. balandžio 5 d. Prieš pasi
traukdamas į Vokietiją 1944 m. bu
vo Raudėnų parapijos klebonas. 
Vokietijoje nuo 1945 iki 1948 m. 
buvo stovyklos kapelionu Kempte- 
ne ir Hechingene. Nuo 1948 m. 
pradėjo dėstyti tikybą Biberach’o- 
/Riss gimnazijoje. Ten dirbo iki išė
jo j pensiją 1974 m. kovo 1 d. Būda
mas pensininkių ir toliau liko Bibe- 
rach’o bei apylinkės lietuvių kape
lionu.

Šv. Martyno ir Šv. Mergelės 
Marijos parapijų klebonas Wolf
gang Martin ir Biberach’o dekana-

to dekanas Gerhard Koenig pa
kvietė gruodžio 28 d. į katalikų li
goninės šventovę Rožinio mal
doms, o gruodžio 29 d. Biberach’o 
šv. Martyno šventovėje dalyvauti 
gedulinėse Mišiose. Palaidotas se
nosiose Biberch’o katalikų kapinė
se. Laidotuvių iškilmėse dalyvavo 
velionies sesuo Aniceta Deksnienė 
su vaikais iš Kanados, Vokietijos 
vyskupų konferencijos delegatas 
lietuvių katalikų sielovadai prel. 
Antanas Bunga ir gražus būrys bu
vusių velionies mokinių bei pažįsta
mų.

Kol pajėgė, velionis palaikė 
glaudų ryšį tiek su vietos katalikų 
dvasininkais, tiek ir su buvusiais 
mokiniais. Kai tik sąlygos leido, da
lyvaudavo ir Vokietijos lietuvių ku
nigų suvažiavimuose bei rekolekci
jose. K.G.

Didžioji problema - senasis 
mąstymas

Lietuvių fronto bičiulių 
(LFB) sambūris Los Angeles, 
Kalifornijoje, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje 1996 m. sausio 27- 
28 d.d. surengė 29-tąsias politi
nes studijas tema “Šiuolaikinės 
Lietuvos problemos ir galimi 
sprendimai”. Įvyko kelios svars- 
tybos.

Apie kliūtis dvasinei pu
siausvyrai Lietuvoje atgauti kal
bėjo rašytoja Alė Rūta, poetas 
Bernardas Brazdžionis, pedago
gė iš Lietuvos Alė Čelkienė ir bu
vęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris Audrius Butkevičius. 
Pasisakyta, kad per 50 okupaci
jos metų yra prarasta dvasinė 
pusiausvyra, kad būtinai reikia 
išsilaisvinti iš komunistinio 
mąstymo ir įgūdžių. Liaupsina
mas prieš 30 metų pastatytas 
bolševikinis filmas “Niekas ne
norėjo mirti”; mokyklose kai 
kurie vadovėliai dar sovietiniai; 
dalis mokytojų pasigenda buvu
sio “aukso amžiaus”; kai kurios 
televizijos laidos tyčiojasi iš ne
priklausomybės, religijos ir lie
tuviškumo; vienvaldystė, siekianti 
viską centralizuoti, trukdo de
mokratijos vystymuisi.

Tauta stengiasi dvasinę pu
siausvyrą atgauti per Katalikų 
Bendriją, katalikiškas mokyklas, 
vienuolijas, spaudą bei per kito
kią tikinčiųjų veiklą. Talkina ir 
finansiškai remia išeivija. Mano
ma, kad dabartinė valdžia mora
lės principus yra paneigusi. Pa
sisakyta ir Karaliaučiaus srities 
problemomis. Šia tema kalbėjo 
A. Butkevičius, A. Nelsienė, V. 
Šliupas ir Z. Viskanta. Apie ga
limą Baltijos valstybių federaci
ją savo nuomones pareiškė dr. 
A. Kanauka, L. Kojelis, latvis V. 
Pavlovskis ir estas J. Treiman. 
Viešosios nuomonės tyrimai ro
do, kad visų tų trijų kraštų vi
suomenė suartėjimo idėją re

mia; Baltijos valstybių susijungi
mo idėja nesanti fantazija.

Šių dienų Lietuvos pagrin
dines problemas savo paskaito
je apibūdino Audrius Butkevi
čius. Anot jo, trūksta savęs su
vokimo, iš kokios pasaulėžiūros 
veikiame, praradę save, praranda
me ir atsakomybės jausmą, ne
delsiant reikia sukurti daugu
mai priimtiną strateginį valsty
bės atstatymo planą.

Išeivijos lietuvių “mes ir 
jūs” tema kalbėjo L. Avižonie- 
nė, A. Ragauskas ir P. Pakuc- 
kas. Gausiai diskusijose dalyva
vo svarstybų dalyviai. Pabrėžta, 
kad esame visi tos pačios tautos 
vaikai. Visus šiapus Atlanto gy
venančius turėtų jungti Bend
ruomenė; sveikintinas naujųjų 
ateivių domėjimasis Bendruo
menės veikla, reikėtų skatinti jų 
aktyvų dalyvavimą ideologinėse 
ar politinėse organizacijose.

(Sutrumpinta pagal LFB 
Los Angeles sambūrio pirmi
ninko Vyt. Vidugirio praneši
mą). Inf.

ALFREDAS GUŠČIUS, Vilnius

1996 m. vasario 8-9 d.d. Jo
niškio šventovėje ir Vilniaus 
universiteto salėje regėjau labai 
gražių dalykų, klausiausi labai 
gražių žodžių, giesmių, muzikos 
ir... užstalės dainų. Siela džiau
gėsi, joje, anot Balio Sruogos, 
krykštė šventė. Laimingas, kad 
patyriau ją kitų žmonių dėka...

Iš tiesų, jeigu prieš 90 metų 
(1906.11.10) netoli Joniškėlio, 
kairiajame Mūšos upės krante 
įsikūrusiame Pantakonių kaime 
ūkininkų Elzbietos ir Stasio 
Bačkių šeimoje nebūtų gimęs 
šeštasis vaikelis, pakrikštytas 
Stasiu Antanu, jeigu Lietuvių 
katalikų mokslų Akademijos is
torijos sekcijos pirmininkė Al
dona Vasiliauskienė nebūtų 
pakvietusi į to vaikelio, užaugu
sio ir tapusio garsiu Lietuvos 
vyru, garbingąjį jubiliejų, - ne
būčiau tapęs iškilių, istorinių 
akimirkų liudininku.

O dabar galiu drąsiai teigti 
- regėjau subtilų praeities ir da
barties susitikimą, suvokiau, ką 
mažai tautai reiškia didelės as
menybės buvimas! Žinau, kad iš 
tų kelių šimtų joniškėliečių bei 
pasvaliečių ir vilniečių, kurie 
minėtomis dienomis atvyko į iš
kilaus Lietuvos diplomato, LKM 
Akademijos steigėjo (emigra
cijoje), mokslininko, visuomenės 
veikėjo, 90-metį, minėjimą, tik 
nedaugelis jį pažįsta. Daugumai 
(kaip ir šių eilučių autoriui) jis 
žinomas tik iš nuotrupų. Tačiau 
nuostabia savybe pasižymi mūsų 
sielos - jos sugeba pajausti di
delės asmenybės turtingumą, 
grožį, paliudytą jo artimųjų ko
legų, bendražygių, mokslininkų.

Sūnaus atvirumas
Daug ką iki ašarų jaudino su

kaktuvininko sūnaus - Vilniaus 
arkivyskupo metropolito Aud
riaus Juozo Bačkio - pasisaky
mas Joniškėlyje ir Vilniuje. Be
galinė sūnaus meilė tėvams, di
džiavimasis jais, krikščioniškai 
nuolanki pagarba dvelkė iš kiek
vieno jo žodžio. Manau, daug 
kam netikėtas buvo toks aukšto 
dvasiškio intymus atsivėrimas. 
Klausiausi, šluosčiausi ašaras ir 
galvojau: “Štai kokia tikrosios 
sūnaus meilės tėvams moralinė 
išraiška! Tokią meilę reikia ro
dyti visiems kaip pavyzdį, kelti 
and pjedestalo...”Sūnus savo jau
dinančiuose pasisakymuose mi
nėjo daug ką - tėvų atsidavimą 
Lietuvos reikalui, patriotizmą, įga
linusį užsienyje užauginti vaikus 
lietuviškumo dvasioje, gilų reli
gingumą, toleranciją, taktą.

“Pavasarį gal atvešiu Tėvelį 
pas jus, - sakė joniškėliečiams

arkivyskupas, - jis nori su jumis 
pabendrauti, aplankyti gimtąjį 
kaimą, Mūšą, savo tėvelių amži
nąją buveinę. Jis nori vėl pama
tyti tuos gimtuosius takus, kurie 
išvedė jį į platųjį pasaulį.”

Pagarbos ženklai
Visi - ir sausakimšoje Joniš

kėlio šventovėje, ir pilnoje uni
versiteto salėje - kalbėjusieji, 
sveikinusieji linkėjo iškiliajam 
mūsų tautos sūnui sulaukti 100 
metų... “Jūsų jubiliejus puošia 
visą Lietuvą!” - pasakė univer
siteto rektorius prof. R. Pavilio
nis. O Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas, įteikdamas 
dr. Stasiui Antanui Bačkiui 
DLK Gedimino I laipsnio ordi
ną, prasmingai palygino: “Jūsų 
gimimo diena visai greta Vasa
rio 16-osios. Tai malonus sim
bolinis sutapimas, bylojantis 
apie didįjį Jūsų gyvenimo tikslą 
- darbą laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos labui. Jūs jį pasiekėte. 
Būkite laimingas. O mes dėko
jame Jums ir Jūsų ištikimai gy
venime pagalbininkei žmonai 
poniai Onai...”

Iš garbingos minėjimo tribū
nos Jubiliato kraštiečiai Genovai
tė Motuzienė (Joniškėlio seniū
nė) ir Gintautas Gegužinskas 
(Pasvalio meras) paskelbė žinią, 
kad dr. Stasiui Antanui Bačkiui 
suteiktas Joniškėlio miesto ir 
Pasvalio krašto garbės piliečio 
vardas... Regėdamas visa tai, 
svarsčiau: kokiu būdu iš mažos 
sėkliukės išauga galingas ąžuo
las? Kokios socialpsichologinės 
priežastys lemia, kad iš kaimo 
glūdumos, kaip sakydavo, nuo 
balanos ir žagrės atsitiesę 
jaunuoliai ir jaunuolės tapdavo 
intelektualiniais tautos švytu
riais, europinio masto politi
kais, kultūros, mokslo veikė
jais?

Specialus leidinys
Šventinis šurmulys nurims, 

ištarti žodžiai, patirti jausmai 
kasdienybės tėkmėje apsitrauks 
užmaršties marška. Istorijai - 
ateities kartoms - išliks tai, kas 
užfiksuota popieriuje, nuotrau
kose, garsajuoš'fčse. Darbščioji 
LKM Akademijos “bitė” Aldo
na Vasiliauskienė tą kasdieny
bės “klastą” gerai suvokia. Per 
pastaruosius porą metų viena 
po kitos pasirodė jos parašytos 
knygos: “Kai akademikas Anta
nas Liuima SJ prabyla”,’’Žvilgsnis 
į Juozą Girnių” ir leidinys apie dr. 
S. A. Bačkį.

Pastaroji knyga (ją finansavo 
prel. Juozas Prunskis, tiražas 500 
egz. apimtis 8 sp.l.) plano aiš
kumu, turinio išdėstymu bei po
ligrafine kokybe lenkia ankstes
niąsias. Autorė vykusiai pasi

Politinių studijų (1996 m. sausio 27-28 d.d.) rengėjai ir programos dalyviai Los Angeles, CA Sėdi iš kairės: 
rašytoja Alė Rūta, adv. Žibutė Brinkienė, Vytautas Vidugiris (LFB pirm.), Birutė Varnienė, svečias Audrius 
Butkevičius, Elena Vidugirienė; stovi - Linas Kojelis, dr. Algirdas Kanauka, Zigmas Viskanta, Juozas Pupius, 
Liuda Avižonienė, Algis Raulinaitis, Angelė Nelsienė, Vytautas Šliūpas, Violeta Gedgaudienė, poetas Bernardas 
Brazdžionis ir dr. Zigmas Brinkis

naudojo Jubiliato asmeniniu ar
chyvu bei jo atsiminimais. Iš jų 
susidarom aiškų vaizdą apie dr. 
S. A. Bačkio ir kitų jo bendražy
gių atliktą milžinišką darbą, o 
gal geriau sakyti - rezistencinę 
kovą už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę...
Ant nepriklausomybės griuvėsių

Skaitytojus nuolankiai at
siprašau už sekantį “lyrinį”, bet 
man labai svarbų, nukrypimą: 
tą dieną, kai mūsų šaunūs emi
gracijos veikėjai jaudindamiesi 
dėl gimtojo krašto laisvės guo
dėsi JAV prezidentui, mažame 
Žemaitijos kaimelyje pasaulio 
šviesą išvydo šių eilučių au
torius. Jis, vaizdžiai tarus, gimė 
ant Nepriklausomybės griuvė
sių, nors laisvos Lietuvos dva
sios dvelkimą vaikystėje dar jau
tė iš religingų tėvų, katalikiškų- 
tautiškų tradicijų, kelerių metų 
darbo nuosavoje žemėje. Tačiau 
1949 m. susitvėrė kolchozas; vė
liau - mokslas vidurinėje mo
kykloje, darbas fabrike, studijos 
Vilniaus V. Kapsuko vardo uni
versitete, “apkabinėtame” viso
kiais sovietiniais ordinais... Aiš
ku, kokia dvasia jam buvo pu
čiama, kokie idealai skiepijami. 
Sovietinė okupacija ir komunistinė 
propaganda, kaip milžiniškas vė
žys, skėtė savo žnyples ir ruošėsi 
visiškai iščiulpti tautinio išdidu
mo jausmą, mintis apie valsty
binę nepriklausomybę bei kitas 
panašias “nesąmones”.

Taigi politinių bei visuomeni
nių išeivijos organizacijų pastan
gos, neleidžiančios Lietuvai pra
žūti sovietinės imperijos nasruo
se, laikytinos ir pastangomis už 
to berniuko, gimusio ant nepri
klausomybės griuvėsių, ateitį. 
Pastangos nenuėjo veltui - iš
vaduotasis suvokia išvadavimo 
kainą ir žemai lenkiasi dėkoda
mas už tai vyresniesiems bro
liams ir seserims.

Kai susimąstai, kodėl tam 
žmogui buvo lemta tiek daug 
kalnų nuversti ir peržengti savo 
amžiaus 10-ojo dešimtmečio 
slenkstį, - atsakymą randi jo pa
ties etinėje-dvasinėje nuostato
je: tarnavimas Tėvynei suvokia
mas kaip tarnystė Dievui. Savęs 
ir savo gyvenimo pakreipimas 
šventų idealų ir vertybių linkme 
davė nuostabių vaisių...

Iš minėto leidinio atidesnis 
skaitytojas pamatys, kad jau 
jaunasis Panevėžio gimnazijos 
moksleivis, uolus ateitininkas 
ieško organiško ryšio su religija, 
su katalikybe. Argi ne todėl 
anksti surasta vertybinė gairė 
įgalino jį, diplomatą, politiką, 
pirmajam sukrusti ir pradėti kli
binti LKM Akademijos atkūri
mo emigracijoje reikalą. Gal to
dėl ir pavyko, kad reikalas buvo 
judinamas iš tyrų, šventų inten
cijų-

Straipsniai
Anuomet savo straipsniuose 

rašė dr. Bačkis apie Lietuvos gy
venimo skaudulius, kurie ir šian
dien tebegraužia mūsų tautos 
kūną. Pesimistas tartų: “ Nihil 
novi sub sole !” Ne visai taip, 
nes gyvenimas - prieštaringas, 
sudėtingas ir jį reikia vertinti 
dialektiškai.

Klaidinga sakyti, kad nepri
klausomoje, “smetoninėje” Lie
tuvoje dėjosi tokie pat dalykai, 
kaip ir sovietinėje, net posovie
tinėje. Visų pirma blogybių 
mastas tada buvo žymiai mažes
nis (aš dar menu, kaip vaikys
tėje, išeidami iš namų, nelabai
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Vasario 16-tosios diplomatiniame priėmime Venezucloje Lietuvos 
ambasadorių dr. V. DAMBRAVĄ sveikina Izraelio ambasadorius 
YOSEF BASSEEEN

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Maždaug po 18 metų per
traukos Čikagos lietuviai turi sa
vo televizijos programą. Tiesa, ji 
dar nėra reguliari, bet tokia žada 
būti. Šios programos pradininkas 
yra neseniai iš Lietuvos su šeima 
atvykęs buvęs Lietuvos kino stu
dijos darbuotojas Arvydas Re- 
neckis, jau spėjęs ir čia pagaminti 
ne vieną dokumentinį filmą. Jis 
ir yra ta ašis, kuri suka lietuvių 
televizijos programos organizaci
nį ir techninį darbą.

Pirmoji lietuvių programa, 
kuri truko 1 valandą, buvo paro
dyta sausio 24 d. (pakartota ir 
sausio 25 d.) per kabelinės televi
zijos kanalą Čikagoje, kuris yra 
matomas tik miesto ribose. Vė
liau yra numatyta savaitinė pro
grama, tačiau tuo tarpu dar ne
aišku, kada ji prasidės. Taip pat 
žadama programą rodyti per 
kabelinę televiziją ir Čikagos 
priemiesčiuose. Jeigu būtų susi
domėjimas, tai programą galėtų 
rodyti ir kitų vietovių lietuviai 
per savo apylinkių kabelinės tele
vizijos kanalus.

Didžiausias A. Reneckio ir 
jo talkininkų noras - pradėti pro
gramas per Čikagos komercinį 
televizijos - 23-jį kanalą, kuris 
rūpinasi kitataučių (ne amerikie
čių) programomis. Tiesa, jis nėra 
labai gerai matomas, tačiau ir 
kaina jame yra prieinama (1 va
landa - 600 dol.). Dabar jau ren
kami verslininkų skelbimai, kurių 
dėka bus galima šį projektą įgy
vendinti. Pradininko nuomone, 
per šį kanalą pirmoji laida pra
sidėtų maždaug gegužės mėnesio 
pradžioje. Tik gaunamas laikas 
nėra labai patogus, tad pradžioje 
vietoje valandos bus du pusvalan
džiai: penktadieniais nuo 11.30 
v.v. ir šeštadieniais nuo 7.30 v. r.

Beje, pirmoji matyta progra
ma buvo daugiau apžvalginio po
būdžio. Joje duota vaizdinės ir 
žodinės medžiagos apie Lietuvos 
atgimimą, daugiausia laiko pa
skiriant Sausio 13-jai. Taip pat 
plačiau sustota ir ties Amerikos 
lietuviu istorija, senaisiais atei
viais. Pateiktas reportažas iš lie
tuvių kalėdinio pasirodymo 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
Čikagoje ir kt. Neužmiršti ir jau-

s Į 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

Siuntinys nr.6

Siuntinys nr.7
Siuntinys nr.8
Siuntinys nr.9

11.5 kg rūkyti šprotai, Ryga 
72 dėžutės po 160 g

20 kg cukraus (10x2 kg) 
400 g tirpstančios kavos (2x200 g) 
31 Įvairūs kanadiški produktai (20 kg) 
17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg) 
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 416535-5001

giliai teslėpdavome laukujų du
rų raktą, o kartais ir visai jų nc- 
rakindavome). Kita vertus, ir 
nedidelis blogis turi gają savybę 
sparčiai plėstis.

Paklauskime, kas būtų atsi- 
ti-kę, jeigu į karštą karą blogiui 
- ir moraliniam, ir socialiniam - 
nebūtų stoję šviesuolių, inteli
gentų gretos, tarp kurių garbin
gą vietą užima ir dr. Stasio An
tano Bačkio karta? Aišku - blo
gis būtų sunaikinęs mūsų nedi
delę, dažnai į tarpusavio riete
nas įsiveliančią ir su svetimais 
klusniai kolaboruojančią tautą.

Šiandien sakome: ačiū Die
vui, blogis mūsų tautos neprari- 
jo, tiktai gerokai apkandžiojo, 
apgadino. Ačiū sakome ir tiems 
tėvynainiams, kurie akyliau už 
kitus matė tautos klystkelius ir 
būdus išvesti ją į garbingą, lais
vą kelią, kurie giliau už kitus 
buvo įsisąmoninę pareigą - “Visi 
esame pašaukti ginti Lietuvos 
laisvės ir siekti jos gerovės”... Šie 
kilnūs žodžiai taip pat priklauso 
dr. Stasiui Antanui Bačkiui. Juos 
autorė įdėjo į knygos pradžią 
kaip šūkį, primenantį dr. Vinco 
Kudirkos “Varpą”.

ARVYDAS RENECKIS, 
Čikagos lietuvių televizijos pro
gramos vedėjas ir vienas iš nau
jai atvykusių lietuvių organiza
torių Nuotr. E. Šulaičio

nieji žiūrovai: jiems parodyta vie
nos pasakėlės pirmoji dalis.

Šios programos metu be A. 
Reneckio kiek daugiau reiškėsi ir 
iš Lietuvos neseniai atvykusi Ka- 
rilė Vaitkutė. Beje, šią pirmąją 
juostą (to taip pat ir būsimas) ga
li įsigyti ir kitur gyvenantieji tau
tiečiai ir žiūrėti savo namuose. 
Šiuo reikalu galima kreiptis: A 
Reneckis, 5643 Sherman Ave., 
Downers Grove, IL 60516, USA

Minimasis A. Reneckis reiš
kiasi ir kitoje veikloje: yra vienas 
iš šešių iniciatyvinės gmpės na
rių, kuri organizuoja naujai į šį 
kraštą iš Lietuvos atvažiavusius 
tautiečius. Jau buvo sušaukti keli 
susirinkimai, kurių vienas buvo 
gana gausus - susirinko apie 150 
asmenų, tačiau organizacinė sta
dija yra gana sunki, ir tam yra 
pateisinamų priežasčių. Dalis at
vykusiųjų naujame krašte gyvena 
dar nelegaliai. Dėl to jie nenori 
viešai rodytis, dalyvauti kokioje 
nors veikloje. Yra ir kitokių prie
žasčių.

Tačiau, kaip sako A Renec
kis, organizaciniai reikalai po 
truputį juda į priekį. Norima 
įsteigti vieną iš Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių, kuri gyvuo
tų ne teritoriniu pagrindu, pana
šiai kaip yra Niujorke.

Naujai atvykusieji neužmirš
ta ir kultūrinės veiklos. Kai kurie 
yra įsijungę į jau veikiančius vie
netus. Kiti veikia atskirai ir yra 
suorganizavę kelis kultūrinius 
renginius. Vienas tokių renginių 
buvo Jaunimo centre (vasario 17 
d.) - Užgavėnėms skirtasis. Jis 
sutraukė apie 200 žmonių, kurių 
dauguma ir buvo neseniai iš Lie
tuvos atvykusieji. Šiaip naujai at
vykusieji, kurie ieško pramogų, 
savaitgaliais renkasi į “Gintaro” 
užeigos salę Marquette Parke, 
kur groja ir dainuoja tautiečiai iš 
Lietuvos.

Kaip sužinota iš JAV LB 
krašto valdybos pirm. Reginos 
Norušienės, Amerikoje jau yra 
apie 50.000 naujai atvykusiųjų. 
Apie 10.000 yra apsigyvenę Čika
goje ir apylinkėse. Jeigu tai tiesa, 
tai jau didžiulis būrys, kuris ga
lėtų gana daug ką nuveikti ir šio 
krašto kultūrinėje veikloje.

(Nukelta į 8-tą psl.)

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



Valstybei ir tautai
Iš naujo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šeštuosius metus 

baigdami, maloniai prisimename tas laimingas ir nepaprastai džiugias 
dienas, - tautos dvasią bei valstybinį nusiteikimą keliantį, viltį žadi
nantį laisvėjimo laikotarpį, bet ypač 1990 Kovo 11, kai krito vergijos 
pančiai ir kilo nauja, laisva, nepriklausoma Lietuva. Džiaugėsi ir Lie
tuvoje, ir užsienyje po pasaulį pasklidusi lietuvių tauta, vėl turinti savo 
valstybę, taigi ir sąlygas kurti jai gerovę, ugdyti tautos kultūrą Lietuvos 
žemėje ir padėti išlaikyti bei stiprinti lietuvybę tarp užsienyje gyvenančių 
lietuvių.

Visa tai dar ir šiandien giliai išgyvendami, sveikiname Lietuvos 
valstybę, ją atkūrusią lietuvių tautą, nepriklausomybės atstatymo aktą 
paskelbusios Lietuvos aukščiausiosios tarybos narius - akto signata
rus, ypač Aukščiausiajai tarybai vadovavusį prof. Vytautą Landsbergį, 
naujos Lietuvos statytojams iš visos širdies linkėdami šalinti kliūtis, ne
sutarimus, nuotaikomis ir dvasia grįžti į anuos Vingio parko sąskry
džių, Baltijos kelio laikus ir, kaip tada, iš naujo glaustis prie vienas ki
to, susikabinti rankomis ir visiems bendrai dirbti Lietuvos valstybės bei 
lietuvių tautos gerovei

Aukščiausiojo palaima telydi Jūsų darbus
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 

1996, Kovo 11 Bronius Nainys, pirmininkas

Vilniečių dovanos moksleiviams
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Punsko gimnazijai 40 metų

Minint Lietuvos valstybės 
atstatymo šventę, jau treti metai 
Vilniaus krašto lietuvių są
jungos išeivijoje iniciatyva Vil
niuje įvyko jų lėšomis remiamas 
Rytų Lietuvos moksleivių raši
nių konkursas “Rytų Lietuva - 
mūsų valstybės centras”.

Įžanginį žodį apie Nepri
klausomybės šventę tarė Lie
tuvos istorijos instituto direk
torius akademikas Antanas Ty
la. Konkursui šiemet gauta dau
giausia 7-11 klasės moksleivių dar
bų, net 44:12 - iš Ignalinos rajono, 
7 - Vilniaus, 6 - Švenčionų, 4 - Za
rasų, po 3 - iš Vilniaus miesto, Mo
lėtų, Širvintų, po 1 - iš Panevėžio ir 
Šiaulių. Daug rašyta apie pavar
des (6 darbai), vietovardžius, 
kaimus, mokytojų asmenybes 
(po 5) ir t.t.

Pirmoji premija paskirta 
Giedraičių mokyklos būreliui už 
seniūnijos gyventojų pavardes ir 
Giedraičių kautynių istoriją. 
Antrosios premijos teko J. La
pinskui (Panevėžys) už darbą 
“Vilniaus krašto lietuvių gyveni
mo atspindžiai Aušroje” ir M. 
Šemeliui (Didžiasalis) - “Var
goninkas Leonas Bielinis”. Tre
čiosios premijos buvo trys: R. 
Jurgelevičiūtės (Arkliškis) dar
bui “Švenčionių rajono audė
jos”, D. Tijūnelytės (Kaltinėnai) 
“Ožkinių kaimo istorija” ir 
Šiaulių klubo “Terra” - “Po 
Vilnijos kraštą”.

Specialiomis premijomis iš
skirti ypač aktualūs darbai - 
“Politinių kalinių ir tremtinių 
atsiminimai” (Zarasai), “Šven
čionių krašto lietuvių partizanų 
dainos” ir “Galčiūnų kaimo vie

Nekasdieniškas žmogus kasdienybėje
Prisimenant velionį kunigą JUOZĄ ZDEBSKĮ, atkakliai persekiotą, dar atkakliau 

besigynusį bei kitus gynusį ir toje ilgoje kovoje nepalūžusį

Kun. KAZIMIERAS AMBRASAS, SJ

Pirmasis susitikimas
Daugelsyk iš artimųjų, svečių 

ir ypač iš pažįstamų kunigų, ku
rie lankydavo anuomet Vilka
viškyje, o paskui Leipalingyje 
gyvenusį Lazdijų dekaną, amži
ną atilsį mano brolį kun. Kons
tantiną Ambrasą, lūpų girdėtas, 
anuometinės valdžios atvirai ir 
slaptai nekenčiamas kunigas 
Juozas Zdebskis pagaliau sėdi 
priešais mane.

Tylus, mąslus, prakaulaus ir 
lieso, pailgo veido, didelėmis, 
ilgapirštėmis valstietiškomis ran
komis, šiek tiek kampuoto elge
sio, dėl kurio gal ne vienąsyk 
tikriausiai yra gerokai varžęsis 
ir be reikalo krimtęsis...

Įsispyręs į turbūt niekados 
nemačiusias lygintuvo milelio 
kelnes. Apsivilkęs panašiu mili
niu, atrodančiu gerokai išaugtu 
švarkeliu. Kuklus, nedrąsus, ne
lyginant mažas nusikaltęs vai
kas, tėvų prispirtas už iškrėstą 
išdaigą į kampą. Ir sykiu - kaž
koks arškibukas, kaip pasakytų 
amžiną atilsį mūsų mamelė: už
sispyręs, piktas, net atgrasus. 
Kažin koks labai keistas, užda
ras. Susimąstęs ir dėl kažkokios 
didelės vidinės kovos itin su
kaustytas, jis, man regis, negali 
tarti nė žodžio. Toji vidinė, ne
išpasakytai stipri įtampa tokia 
ryški, kad man net nejauku 
sėdėti.

Tačiau svečias lieka svečiu 
ir reikia kaip nors rasti bendrą 

tovardžiai, pavardės, pravardės” 
(Gervėčiai). Be to, dar skirtos 7 
paskatinamosios premijos. Pa
dėkota visiems konkurse daly
vavusiems, įteikiant knygą “Vil
niečių veikla išeivijoje” ir kitos.

Toliau aptarta negerėjanti 
švietimo padėtis. Kalbėjo Avi
žienių, Didžiasalio, Jašiūnų, Ei
šiškių, Poškonių, Rudaminos, 
Vilniaus ir kiti mokytojai.

Kanados lietuvių fondas ir 
visi trys Kanados lietuvių kre
dito kooperatyvai - “Parama”, 
Prisikėlimo parapijos ir “Talka” 
per Vilnijos draugiją kasmet 
teikia ženklia narama Rvtu Lie
tuvos mokyklos ir mokytojams. 
Šįkart kaip tik ir buvo įteiktos 
Kanados lietuvių dovanos 25 
mokytojams, taip pat moki
niams ir studentei. Likusią pa
ramą numatoma perduoti Gu
dijos lietuvių švietimui.

Užpustytais keliais susirin
kę mokytojai nuoširdžiai dėkoja 
brangiems lietuviams, kad su
pranta, neužmiršta, atjaučia, 
padeda dirbantiems neleng
vomis aplinkybėmis Lietuvos 
rytų švietėjams. Paremtųjų są
rašai, padėkos bus persiųstos.

Susirinkusiuosius šiltai svei
kino Tautos fondo valdybos 
sekretorė Vida Penikienė. Lie
tuvoje gyvenantys tautiečiai pa
gal išgales stengiasi taip pat pa
remti Rytų Lietuvos švietimą, 
literatūros leidybą. Įsteigtas a. a. 
Aldonos Katkauskaitės fondas, 
įteiktos jo premijos. Platesnė 
informacija apie šį fondą bus 
skelbiama balandžio mėnesį 
“Vorutoje”

Kazimieras Garšva, Vilnius 

kalbą, kuri žodžiais nenusako
mu būdu labai nerišli, suvaržyta 
ir sunkiai palaikoma. Po kiek 
laiko, kai mudu ne kartą akis į 
akį susidūrėme, atvirai kalbėjo
mės tiek sielos, tiek Bažnyčios, 
savilaidos, tiek politikos ir kitais 
reikalais, mane kun. Juozas už 
tą pirmutinės mūsų pažinties 
nepasisekusį, šaltą ir gan keistą 
susitikimą nuoširdžiai atsiprašė.

Anuomet labai ryškiai paju
tau, kad naujasis Leipalingio 
klebonijoje sutiktasis, jau anuo
met pradėjęs savo veikla garsėti 
kunigas su manimi negali nor
maliai bendrauti, kad jį valdo 
kažin koks priešingas, man ne
palankus jausmas - labai varžo, 
kausto, išmuša iš vėžių. Jis atsi
prašė, kad buvo toks man sveti
mas, nekalbus ir tarsi atžarus: 
“Negalėjau nugalėti savęs ir tu
rėjau labai smarkiai su savimi 
kovoti dėl kažin kokio prie
šiško, viduje kaip vulkanas viru
sio jausmo. Mat esu tik silpnas 
žmogus...”

Anuomet niekaip negalėjau 
susigaudyti, niekaip nesupratau, 
dėl kokios priežasties jam bu
vau sukėlęs tokius prieštaringus 
jausmus. Tad, mano supratimu, 
nebuvo ko ir atleisti, tik mane 
kankino klausimas: “Kuo aš šiam 
geram žmogui ir doram kunigui 
nusikaltau?” Tiesiog man buvo 
nejauku, kad su daugelio tikin
čiųjų ir net pažangesnių, do- 
riausiųjų ir veikliausiųjų kunigų 
vertinamu dvasiškiu negalėjau 
nuoširdžiau pabendrauti...

Vilnijos moksleivių rašinių konkurso dalyviai ir jų vadovai Nuotr. A. Žižiūno

Nuotykiai Baltiečių universitete
Atsiminimai iš dienų, praleistų Baltijos tautų universitete 1946-1949 

metais Hamburge
EUGENIJA BARŠKĖTIENĖ.

Hinsdale'

Perskaičius J. Andrulio “Bal
tiečių tremties universitetas” 
“TŽ” (1996.11,13) iškilo atsimi
nimai mano galvoje.

Baigdami Tumo Vaižganto 
gimnaziją Spackenberg’e, Vo
kietijoje, sužinojome, kad Ham
burge atidarytas Baltijos tautų 
universitetas. Suku buvo anuo
met patekti į vokiečių universi
tetus (priimdavo tik 10% sve
timšalių), todėl nepaprastai ap
sidžiaugėme. Tai reiškė, kad ga
lėsime tęsti mokslą. Tai buvo 
labai svarbu monotoniškame la
gerio gyvenime. Beveik visi už
siregistravome. Cha... būsime 
studentai! Koks magiškas žodis!

Barakuose
Pagaliau mes jau Hambur-

Šiaulių šaulys, pastatytas 750 
metų miesto sukakties proga

Nuotr. G. Kurpio

Vidinė trauka
Ne sykį ir ne dukart aiškiai 

pajutau, kad kun. Juozas kažin 
kokiu vidiniu jausmu įžvelgdavo 
kitų žmonių vidų. Šitai liesdavo 
tiek vyrus, tiek moteris. Domė
jęsis intymiaisiais vyro ir moters 
gyvenimo klausimais, perskaitęs 
nemaža apie tai literatūros, ku
rią laikydavo ne šiaip knyginė
se, bet net seife, kad svečiai ar 
šiaip kai kurie jo butą lanką 
žmonės be reikalo nesismalsau- 
tų, visados būdavo taktiškas ir 
mokąs pavyzdingai saugoti pa
slaptis, išlaikyti nuo kitų smal
sumo užtvertas tvirta pareigos 
siena slapčiausias žmogaus min
tis, ypač jaunų žmonių tarpusa
vio santykius, apie kuriuos jis 
daugelsyk kalbėdavo per išpa
žintis, asmeniniuose pokalbiuo
se, dvasiniuose susitelkimuose 
ir kitomis progomis.

Štai kodėl apie kunigą Juo
zą telkėsi daugelis įvairaus am
žiaus, luomo, išsilavinimo ir net 
įvairių įsitikinimų tikintys ir ne
tikintys žmonės. Tačiau bene 
daugiausia jį buvo pamilęs lie
tuviškasis jaunimas. Jis buvo 
tikrasis dar nesudiržusių sielų 
žadintojas, įkvėpėjas, vadovas ir 
organizatorius. Įsidėmėtinos šios 
ir daugelis kitų dvasinių pa
trauklių bruožų: mokėjimas at
jausti, išskirtinė drąsa gelbstint 
iš įvairių nelaimių, užtariant ne
laiminguosius, skelbiant per po
grindinę spaudą sovietinių tar
nų padarytas skriaudas tikintie
siems, sugebėjimas rasti tinka

ge. Buvome apgyvendinti medi
niuose barakuose, pastatytuose 
svetimšaliams. Jie buvo be izo
liacijos, bet buvo langai ir dar 
su stiklais, durys, nors ir girgž
dančios. Kambario viduryje - 
geležinė krosnelė, nedidelis sta
las, pora suolų! Studenčių - 14- 
ka viename kambaryje, tad vie
tos prie stalo visoms neužteko. 
Lovos atstodavo ir stalą, ir kė
dę, ir guolį. Niekas nesiskundė, 
nedejavo, kad, anot prof. Bir
žiškos “iš Vilniaus baroko į 
Hamburgo barakus” patekome.

Paskaitos vyko Hamburgo 
miesto istorijos muziejaus pa
talpose, kurios buvo gražiai at
remontuotos. Auditorijoje - 
200 galvų (kitos auditorijos bu
vo mažesnės). Užrašus rašėme 
ant popieriaus, kokį kas sume
džiodavo. Stovyklose, kur liko 
tėvai, giminės, duodavo cigare
čių, šokolado, kavos, tai daugu
ma keisdavo į popierių.

Keista, kad aprūpinimas 
maistu universiteto stovykloje 
buvo žymiai blogesnis, negu ki
tose stovyklose. Mat kai kam iš 
mūsų globėjų nepatiko baltiečių 
veržlumas ir ėmė visaip trukdy
ti. Ypač akis badė UNRRA 
globėjams “Baltic University” 
vardas. Jis buvo pašalintas dėl 
politinių priežasčių ir pakeistas 
į “D.P. University”

Surinkti 100 augalų!
Įstojau j farmacijos fakulte

tą. Rūpesti kėlė pranešimas, 
kad lankantieji botanikos pa
skaitas turės surinkti 100 vais
tingų augalų, juos išdžiovinti, 
priklijuoti ant popieriaus lapų, 
aprašyti jų savybes. Ir raski tu, 
studentėle, 100 augalų (ir dar 
vaistingų!), kai aplinkui vien as
faltas ir dekoratyviniai augalė
liai! Užtat labai apsidžiaugiau, 
kai mus perkėlė į Pinneberg’ą 

mą išeitį iš, regis, neturinčių jo
kios išeities situacijų.

Daugelį stebino šio kunigo 
neveidmainiškas pasišventimas 
Bažnyčiai ir tautai. Jis atrodė 
nenuilstantis ilgų kelionių mė
gėjas. Į šiuos žygius kun. Juozas 
leisdavosi vedinas ne tuščio smal
sumo, bet dažniausiai trokšdavo 
evangelizaciniais, sielovadiniais 
tikslais aplankyti daugel metų 
lageriuose kunigo nemačiusius 
išvežtuosius, kalėjimuose kali
nius, kariuomenėje tarnavusius 
ir skriaudžiamus lietuvius nau
jokus, apie kurių gyvenimą taip 
akivaizdžiai, tikroviškai, daly
kiškai, gražiai ir beveik vienin
telis tėra rašęs savo knygoje 
kun. Robertas Grigas.

Slaptos stovyklos
Ligi šių dienų neišblėsta ke

li įsimintini susitikimai su kun. 
Juozu Zdebskiu įvairiose Lietu
vos ir kitose vietovėse. Kai sau
gumiečiai pradėjo įžūliai per
sekioti slapčiomis organizuoja
mus vaikų, jaunimo ir šeimų 
dvasinius susitelkimus, imta ieš
koti kelių, kaip geriau ir sau
giau ištrūkti iš miestų, didesnių 
žmonių susibūrimų, kad nebūtų 
sukelta progų pernelyg įkyriom 
akim sekti kiekvieną kunigų ir 
ieškančių Dievo žmonių žings
nį. Gamtos prieglobstin pradėta 
rengti visokie trumpi ir ilgesni 
žygiai, kelionės, išvykos pėsčio
mis, automobiliais ir kitokiomis 
priemonėmis.

Į vieną tokią stovyklą, kuri 
buvo surengta netoli nuo Šla
vantų ežero, kur netoliese sto
vėjo kun. J. Zdebskio parapijos 
šventovė su klebonija, vienąsyk 
suvažiavo iš kelių Lietuvos pu
sių jaunimo būrys. Jį kartas nuo 
karto, atitrūkęs nuo parapijos ir 

25 km nuo Hamburgo. Čia buvo 
aplinkui laukai, miškai, grioviai 
ir grioveliai...

Studijuodama per paskaitas 
dažniausiai sėdėdavau su estai- 
te, kuri puikiai mokėjo estų ir 
vokiečių kalbas, nes abi kalbas 
namuose vartojo. Ji sugebėjo 
gerai vesti užrašus, o aš, jos 
nuomone, gražiai piešiau ir aiš
kiai nuo lentos viską nurašyda
vau. Ji nukopijuodavo mano 
piešinius, o aš persirašydavau 
jos užrašus. Augalus rinkdavom 
po du ir pasidalindavom. Bu
vom surinkusios 78 augalų rū
šis. Dar trūksta 22! Sutarėm, 
kad aš, parvažiavus aplankyti 
tėvų, palaipiosiu Elbės upės pa
krantėmis, o ji tai padarys grį
žusi pas tėvus prie Baltijos jū
ros. Pagaliau rinkinys buvo pa
pildytas, pareikalavęs daug dar
bo ir kantrybės.

Po aštuonias kambaryje
Pinneberg’e mokytis sąly

gos buvo žymiai geresnės. Gy
venome po aštuonias kambary
je, turėjome po du stalus ir po 
dvi spintas. Dauguma studenčių 
mano kambaryje mokėsi odon
tologijos fakultete. Joms reikė
davo nuimti dantų formą su 
gipsu. Viena studentė turėjo 
smulkučius ir plonyčius dantu
kus ir jai vis nulūždavo gipsinė 
forma. Prašė ji, kad kuri nors 
paskolintų savo burnelę dantų 
formai nuimti. Kas gi norės 
grūsti į burną gipso košę? Jei 
būtų lašinių šmotelį pasiūliusi, 
turbūt nė viena nebūtų atsisa
kiusi...

Vasaros stovykloje
Artėjant tarpsemestrinėm 

vasaros atostogoms, UNRRA 
suorganizavo baltiečių universi
teto studentų stovyklą Tim- 
mendorfe prie Baltijos jūros.

daugelio kitokių reikalų, aplan
kydavo ir kun. Juozas. Per pa
mokslus, kurie dažniausiai bū
davo tokie suprantami, perpinti 
akivaizdžiais pavyzdžiais, paimti 
iš anuometinio gyvenimo, tie
siog iš kasdienių įvykių spūsties, 
jis sumaniai žadindavo artimo, 
Dievo, Tėvynės meilę, skatinda
vo apgalvoti savo elgesį, santy
kius su žmonėmis, tiesiog neju
čiomis, daugeliui sielų galbūt 
net pirmąkart, atverdavo dvasi
nio gyvenimo akiračius.

Kunigas Juozas po Mišių 
aukos palikdavo Švč. Sakra
mentą gana erdvioje trijų kam
barių palapinėje, kurią atsiga
benau iš Leipalingio ir paskui 
perdaviau slaptųjų dvasinių 
susitelkimų vadovams - stovyk
lų organizatoriams - savaran
kiškai tvarkytis. Likę vieni, su 
kun. Juozo pritarimu, sumanė
me per visą naktį nuoširdžiai 
budyne pagerbti Dievo Kūną. 
Kiek karštų maldų su ašaromis 
akyse ir didžiu grauduliu širdy 
sudėjo per tą naktį klūpodami 
vaikai, jaunuoliai už kenčian
čius nuo prispaudėjų kalėji
muose, lageriuose, kęsdami ne
teisybę, begalines skriaudas ir 
bauginimus, piktdžiugiškai ir 
sąmoningai sumanytas žmogžu
dystes, iš pasalų deginamas 
šventoves, pjaustomus naktimis 
ką tik pastatytus kryžius, pa
minklus ir kitas tautą slegian
čias nelaimes, savuosius rūpes
čius ir vargus...

Į Druskininkus
Prie Lazdijų, kur 1952 m. 

esu baigęs vidurinę mokyklą, 
kryžkelės laukiau į Druskinin
kus autobuso. Kiek palūkėjęs, 
nuo miestelio pusės matau tais 
pačiais tikslais atskuba kun. J.

Kovo 11-tosios gimnazija 
Punske 1996 m. liepos 5-7 die
nomis minės 40 metų veiklos 
sukaktį. Į šventė suvažiuos buvę 
gimnazijos mokiniai ir mokyto
jai. Iškilmių programai parengti 
sudarytas komitetas. Jo nariai 
palaikys ryšius su visų laidų mo
kiniais. Numatyta tokia pro
grama.

Liepos 5 d. - gimnazijos mo
kinių dramos būrelio spektaklis; 
liepos 6 d. - oficialioji šventinė 
programa, koncertas, bendravi
mas klasėmis, visų pasilinksmi
nimas; liepos 7 d. - gimnazijos 
etnografinio sambūrio jubilieji
nis vakaras - koncertas.

Norintieji liepos 6 d. daly
vauti bendroje vakaronėje pra
šomi iki balandžio 30 d. įmokėti 
(senaisiais 300.000) 30 zl. nuo 
asmens laidos įgaliotiniui (arba 
Punsko banko sąskaita BS 
Punsk 879127-979410-17910).

Rengiama gimnazijos mo

Odontologyos studentės Baltiečių universitete Vokietijos Pinneberg’e
1946-1949 m. Nuotr. Vyt.Augustino

Apgyvendino kariškose palapi
nėse, parūpino čiužinius, pri
kimštus šiaudų; ant karties su
kabinome savo daiktus, nes ant 
žemės nebuvo vietos.

Pramogos vykdavo prie lau
žo. Stovyklos viršininkas UN
RRA pareigūnas sukūrė sto
vyklos dainą ir melodiją ang
liškai. Lietuviai išmokė visus 
skautiškos dainos. Kalbėjome 
tarp savęs vokiškai, o su parei
gūnais - angliškai. Maistas buvo 
labai geras. Esant blogam orui 
pramogos ir šokiai vykdavo 
Timmerdorfo miestelio salėje. 
Kartą mums besilinksminant ir 
bešokant pakilo audra. Lietus 
pylė kaip iš kibiro. Užgeso elekt
ra ir reikėjo skirstytis. Nusiavę 
batus, laikydamiesi rankomis, 
slinkome stovyklos link. Ant ke
lio buvo išminta didoka duobė, 
o abipus kelio grioviai, pilni 
vandens. Duobėje vandens - 
virš kelių. Atsirado džentelme
nų, kurie be jokio prašymo stvė
rė mergaites į glėbį ir pernešė 
per balą. Stovykla buvo apsem
ta, čiužiniai plaukiojo ant van
dens. Šiaip taip sugulėm. Viena 
studentė vis piktai bambėjo, 
kad ją nešantis vyrukas pabu
čiavo. Ji nežinanti kas jis toks 
buvo, bet norėtų išdrožti jam 
pamokslą už “netaktišką elge-

Zdebskis. Pasisveikinęs ir pasi
kalbėjęs sakau:

- Važiuojam, Juozai, su ma
nim į Druskininkus. Norėčiau, 
kad ten apžiūrėtum automobilį 
ir namus. Kai Vilniun nuva
žiuoju, palieku kieme, iš ryto 
randu automobilį prirūkytą, at
rakintą. Tikrai manau, kad te
nai turi kas nors būti įtaisyta. O 
bute, Žirmūnų 20-72, tuose na
muose, kur gyvenu, irgi retkar
čiais keisti dalykai dedasi. Ne
retai randu svetimus pėdsakus. 
Kai kas dingsta.

Vilniuje, kur gyvenu, iš ryto 
atsikėlęs, jaučiu tokį galvos 
svaigulį, kad reikia net už sienų 
graibstytis. Neramus esu ir čia. 
Tame, žinai, dar neseniai pasta
tytame priešais kitoje kelio pu
sėje kelių butų namelyje, apati
niame aukšte per žiūronus pa
stebėjau pernelyg įsistebeilijusį 
akis į tą namelį, kur atvažiuoja 
bičiuliai, kunigai, seselės į dva
sinius susitelkimus, kažkokį 
stambų vyrą, nukorusį kojas ir 
įdėmiai bežiopsantj, kai pas 
mus atvažiavo nauji svečiai. Kai 
tik anas vyriškis pamatė, kad iš 
antro aukšto per atvirą langą 
žvalgaus į jį su žiūronu, kaip 
mat įsirangę vidun ir dingo, už
daręs langą.

Spėju, kad čionai įtaisyta

nografija, jubiliejinis ženkliukas. 
Numatoma jų kaina ne mažiau 10 
zl. (7 zl. - monografija, 3 zl. - 
ženkliukas). Norintieji juos atsi
imti iškilmių dieną privalo ati
tinkamą sumą įmokėti laidos 
įgaliotiniam arba minėtąja ban
ko sąskaitą. Monografija bei 
ženkliukai bus pardavinėjami ir 
švenčių metu.

Švenčių metu veiks mokyk
lai, mokytojams, absolventams 
skirta jų darbų paroda. Bus ro
domi straipsniai, nuotraukos, kū
ryba. Jai tinkamą medžiagą pra
šom perduoti iki balandžio 30 
d. laidos įgaliotiniui. Pageidau
jantiems skolintoji medžiaga 
bus grąžinta.

Mielieji absolventai! Susi
tikime visi 1996 m. liepos 5-7 
dienomis Punske!

Marytė Cernelienė, 
16-515 Punsk, ui. Polna 7, 

woj. Suwalki, Poland

sį”. “O kodėl gi tu pamokslo 
nedrožei tuojau?” - “Bijojau, 
kad neįmestų į balą”. Čiužiniai, 
šiaudų prikimšti, neperšlapo, ir 
išmiegojome puikiai.

Rūkytos silkės
Vienas lietuvis studentas 

dirbo pas ūkininką karo metu 
netoli stovyklos. Jis pažinojo 
žvejį, kuris rūkydavo pagautas 
silkes. Susitarėme keliese ke
liauti pas tą žveją - gal gausime 
rūkytų silkių paragauti, nes iki 
šiol mes tepažinojom sūdytų sil
kių skonį. Nueiti reikėjo 7 kilo
metrus. Ką tai reiškia mums, 
jauniems? Pasiėmėm cigarečių, 
kavos, šokolado ir iškeliavome. 
Radome kaip tik silkes berū
kant. Sakė, kad bus pabaigta už 
pusės valandos. Paėmė kavą, ci
garetes, bet šokolado atsisakė, 
sakydamas, kad ir taip mes per 
daug duodame. Belaukdami, 
kol išrūkys silkes, spėliojome, 
kelias silkes gausime. Ir žinot 
ką? Atnešė pilną didelį indą 
šviežiai išrūkytų silkių! Neturė
jome duonos - jos ir nereikėjo. 
Na ir valgėme! Aš viena “su
tvarkiau” vienuolika silkių, o ki
ti dar daugiau. Grįždami atgal į 
stovyklą, suvalgėme ir tą šoko
ladą. Niekada vėliau gyvenime 
neteko valgyti tokių skanių 
silkių...

saugumo sekykla, kuriai panau
dotas vienas šio gana greitai pa
statyto namo butas. Jame, kiek 
pasakojo aplinkiniai, gyvena ne
aiškios profesijos, ne itin gero 
vardo moteris. Ne vienas bičiu
lis, atvažiavęs dienai kitai pabū
ti pas mus Druskininkuose, sa
kėsi tikrai ne vienąsyk matęs, 
kai iš namelio, kur tuo metu 
viena virtuvėje prie puodų triū
sė seselė šeimininkė, matyt, va
karo prieblanda prisidengda
mas, išėjo kažin koks stambus, 
dramblotas vyriškis. Ar tik ne
bus tas pats, kurs ne kartą pa
stebėjau, taip įdėmiai stebi šį 
namelį, kur nesykį rašiau 
straipsnius “Kronikai” ir taisiau 
“Aušros” numerių medžiagą. 
Sakyk, ar negali būti kokia nors 
slapta krata ir ko nors nedora 
palikta. Gal dirstelėtum į tuos 
namelius. Būtų kažkaip ramiau 
ir dėl seselių, kur gyvena, ir dėl 
tų, kurie tenai atvažiuoja?..

- Gali būti visko. Jie, norė
dami savo tikslą pasiekti, - kai 
reikia ką nors susekti ar žmogui 
pakenkti, - gali visaip pasielgti, 
- atsakė rimtai kunigas Juozas 
ir, žvilgterėjęs j laikrodėlį, atsa
kė: “Šlavantuose turiu būti už 
penkių šešių valandų. Tikriau
siai suspėsime...” (Bus daugiau)



“Eglutė9’ žaliuoja ir gyvuoja
“Eglutė” - mėnraštis lietu

vių vaikams už Lietuvos ribų. 
Jos istorija yra ilga ir įdomi. Pir
masis “Eglutės” numeris pasiro
dė 1949 m. Kalėdose, bet oficia
lioji gimtadienio data yra 1950 
m. sausio mėnuo. Tad “Eglutė” 
šiemet pradėjo 46-tuosus savo 
metus. Pirmasis redaktorius bu
vo Bernardas Brazdžionis, nuo 
1951 - Pranas Naujokaitis, 1956- 
57 - Stepas Zobarskas, 1958 - 
Antanas Šerkšnas. Jis “Eglutės” 
redagavimą perdavė Putnamo 
seselėms, kurios jau nuo 1952 
m. “Eglutę” administravo. 1959 
m. “Eglutę” redagavo seserys 
Elena ir Irena Imbrasaitės, prie 
redagavimo prisidėjo sės. Paulė 
Savickaitė ir sės. Teresė Miecz- 
kowski, nuo 1963 - Ona Mikai- 
laitė. Kai ji 1993 m. išvyko į Lie
tuvą, “Egutės” leidimą perėmė 
JAV LB švietimo taryba, o re
daguoti ėmė Nijolė Nausėdie
nė. 1995 m. rudenį N. Nausė
dienei pasitraukus iš redaktorės 
pareigų, redagavimą perėmė 
Regina Kučienė, kuri sudarė re
dakcinį kolektyvą: Alicija Bra- 
zaitienė, Regina Kučienė, Aldo
na Rauchienė, Vida Rimienė, 
Edvardas Šulaitis ir Irena Šere- 
lienė. “Eglutei” viršelį paruošia 
Baltija Udrytė, Mičigano un-to 
studentė, o dvi jaunos lituanisti
nių mokyklų mokinės - Audra 
Adomėnaitė ir Deimantė Žu
kaitė praturtina “Eglutę” savo 
kūryba. “Eglutės” techninė re
daktorė yra Audronė Norušie- 
nė, o administratorius - Vikto
ras Kučas.

Per visus tuos metus “Eglu

Trys nykštukai puošia Vilniaus gatvę Šiauliuose Nuotr. G. Kurpio

Nauji "Aro
Atėjus naujiems 1996 me

tams, visi lietuviškos chori
nės muzikos mylėtojai su ne
kantrumu laukėme Toronto vy
rų choro “Aras” koncertų. Ži
nojome, kad chorui ėmė vado
vauti jau spėjusi pagarsėti jau
na ir talentinga muzikė iš Lie
tuvos Lilija Turūtaitė, o naują
ja “Aro” akompaniatore tapo 
taip pat Lietuvos konservato
riją baigusi Edita Morkūnienė.

Pirmasis “Aro” koncertas 
įvyko Toronto Lietuvių namuo
se Medžiotojų baliaus metu. 
Skambėjo tradicinės medžio- 
tojų-žūklautojų, o taip pat ir 
dainos apie gimtinę, meilę. Tie 
klausytojai, kurie jau pripra
tę prie subtiliai ir gyvai atlie
kamų “Aro” dainų, ir šį kartą 
nenusivylė. Visi “Aro” vyrai sa
vo dainavimu parodė, jog yra 
talentingi ir kūrybiški.

Malonu pastebėti, kad nau
joji “Aro” vadovė Lilija Turū
taitė kelia “Arą” į naujas kūry
bines aukštumas. Džiugu, kad 
Toronte turime jauną, kupiną 
kūrybinio polėkio muzikę, ku
riai nesvetimas visai išeivi
jai būdingas gilus lietuviškas 
patriotizmas. Tuo ypač įsitiki
nome tie, kurie pabuvojome 
Hamiltone įvykusiame Vasario 
16 minėjime. Skambėjo mėgs
tamos mūsų išeivijos dainos 
“Brangiausios spalvos”, “Že
mėj Lietuvos”, “Žygis į Vilnių”, 
“Kur balti keliai”, “Lopšinė 
tėvynei ir motinai”.

Nors “Aro” kūrybinė biogra
fija yra ilga ir iškili, vis dėl
to netgi daugelis jaunų žmo
nių galėtų pasimokyti iš “Aro” 
vyrų kūrybiško jaunatvišku
mo ir žvalumo. Buvo jaučia
mos ir minorinės nuotaikos, 
ypač atliekant garsiąją pre
lato P. Butkaus ir V. Simaičio 
dainą “Aras”. Išgirdome taip 
pat ir Lilijos Turūtaitės sukur
tą dainą “Ištikimybė”, kur au
torės talentas atsiskleidė nau- 

tėje” bendradarbiavo daug lie
tuvių rašytojų, poetų bei daili
ninkų. Mėnraštis lankė visus 
kraštus, kur tik buvo lietuviukų.

Daugelis šias eilutes skai
tančių prisimins, kaip jie patys 
skaitė, rašė, piešė, skaitė savo 
vaikams. “Eglutė” buvo lietuviš
kų šeimų neatskiriama dalis. 
Prisimenu, kai mano tėvelis pa
siūlė užsisakyti “Eglutę”. Tada 
jam sakiau, kad mums studen
tams ji yra “per jauna”. Bet tė
velis manė, kad reikia “Eglutę” 
remti, nes gal kada jos labai 
prireiks ir studentams... Taip ir 
atsitiko! Keleriems metams 
prabėgus, skaitydavau sūnui 
“Eglutę” nuo pačių jauniausių 
jo dienų, kol pats pradėjo skai
tyti. Nuo dažno skaitymo net la
pai suplyšo, nes kai kurias jo 
pamėgtas pasakas, apsakymė
lius, nuotykius reikėdavo skaity 
ti, skaityti ir vėl iš naujo skaityti. 
O naujo numerio laukdavome 
su didžiausiu nekantrumu!

O kaip yra dabar? Ar “Eg
lutė” taip pat laukiama ir skai
toma? Reikia manyti, kad taip, 
nes “Eglutė’ ir dabar yra visada 
įdomi.

“Eglutė” dabar turi apie 
350 prenumeratorių šiose šaly
se: Lietuvoje - 100, Australijoje
- 2, Kanadoje - 14, Vokietijoje
- 3, Lenkijoje- 3, Anglijoje - 1, 
kiti - JAV. Bet jų skaičius turė
tų būti daug didesnis, kad “Eg
lutė” galėtų išsilaikyti.

Lietuvoje apie “Eglutę” 
1993 m. buvo taip rašoma: “Lie
tuvaičiai užsienyje svajoja apie 
Lietuvą, ja domisi, jos ilgisi...

” užmojai
jomis spalvomis. Štai koks dai
nos priedainis: "Pakelkime 
Lietuvą visi mes ant rankų, /Pa
kelkime Lietuvą kaip kūdikį 
brangų”.

Taip išeivija savo finansinė
mis aukomis ir veikla bandėme 
ir bandome kelti Lietuvą “kaip 
kūdikį brangų”. Visi žinome, 
kad ir kūdikį išauginti dide
liu, civilizuotu žmogumi ir mū
sų tėvynei Lietuvai pakilti po 
komunistinės priespaudos me
tų nėra lengva. Vis dėlto iš
eivija reikšmingai prisideda 
prie to brangaus kūdikio — nau
jai iškovojusios nepriklauso
mybę Lietuvos kėlimo.

Šūksniais “bravo” palydėjo 
šią dainą klausytojai, ir “Aras” 
turėjo pakartoti įsimintinąjį 
dainos “Ištikimybė” priedainį.

Būtina pažymėti ir naujosios 
“Aro” akompaniatorės E. Mor
kūnienės įnašą. Jos atlikimas 
- subtilus ir preciziškas, nė
ra jokio varžymosi ar įtampos. 
Džiugu, kad išeivijos kūrybi
nėje padangėje, reiškiasi dvi 
talentingos muzikės iš Lietu
vos.

Choro pasirodymą labai pa
gyvino V. Pečiulio įtaigūs ko
mentarai tarp dainų bei padek
lamuota “Poema apie artoją”. 
Buvo labai malonu pastebėti, 
jog ir pasikeitus choro vado
vybei vyrų choras “Aras” sklei
džia į vis naujas kūrybines 
aukštumas. Visų dainų inter
pretacijos pasižymėjo nauju
mu, subtilumu, giliu muziki
niu pajautimu.

Tikimės, kad “Aro” koncer
tai Toronte ir Hamiltone prisi
dės prie lietuviškos dainos 
klestėjimo ir suras dar dau
giau chorinės muzikos gerbė
jų. O tiems, kurie jau seniai 
mėgsta lietuvišką chorinę mu
ziką ir “Arą”, abu koncertai 
suteikė daug malonių akimir- 
^9- Evaldas Markūnas 

Tėvų ir senelių kraštui jie skiria 
įdomių minčių, prasmingų pos
mų. Skaitai ir susimąstai: ‘Ar 
išmokėme mes Lietuvos vaikus 
šitokios pagarbos ir meilės Tė
vynei?”

Dabartinėje “Eglutėje”, re
daguojamoje Reginos Kučienės, 
yra šie skyreliai: Mūsų kūryba, 
Tikiu, Iš pasakų pasaulio, Jei 
nebūtų kalbos, tai nebūtų Lie
tuvos, Galvosūkiai, Juokų mai
šelis, Ar žinai?, Iš tautosakos 
lobyno, Tautodailė, Iš istorijos 
lobyno ir Sportas. Paskutinieji 
keturi skyreliai yra naujai įvesti. 
O ateityje, sako red. R. Kučie
nė, yra numatyta įvesti skyrelį 
apie lietuvius menininkus, mu
zikus ir rašytojus. “Eglutėje” 
yra apsakymėlių, eilėraščių, įdo
mių žinių. Ji yra pritaikyta šių 
dienų lietuviukams, nesunki 
skaityti bei suprasti ir skatinanti 
patiems ką nors parašyti ar nu
piešti. Retesni žodžiai yra pa
aiškinami ir taip plečiamas “Eg
lutę” skaitančiųjų vaikų lietuviš
kasis žodynas.

Jau skundžiamasi, kad labai 
mažėja į lietuviškus laikraščius 
rašančiųjų skaičius, o jaunų 
bendradarbių skaičius yra labai 
mažas. Skaitydami “Eglutę”, 
vaikai gal pamėgtų ne tik skaity
ti lietuvišką spaudą, bet ir joje 
bendradarbiauti.

“Eglutė” laukia daugiau 
bendradarbių ir prenumerato
rių, ypač iš savo kaimynės Ka
nados! Būtų gera, jei kas užsa
kytų “Eglutę” savo giminių vai
kučiams, gyvenantiems kituose 
kraštuose, arba net lituanisti
nėms mokykloms. Čikaeietis 
Frank Zapolis apmokėjo 10 
“Eglutės” prenumeratų Mairo
nio vardo lituanistinei mokyklai 
Lemonte ir 10 - Čikagos litua
nistinei mokyklai. Kai kurios li
tuanistinės mokyklos pačios už
sisako, pvz. Hamiltone - 4 pre
numeratos, Los Angeles - 8. 
“Eglutės” 10 egz. siunčiama į 
Floridą, nors ten daugiausia vy
resnieji susibūrę. JAV Ilinojaus 
valstijoje yra daugiausia prenu
meruojančių “Eglutę”, o po to 
eina Mičiganas ir Kalifornija.

Norėtųsi palinkėti, kad 
“Eglutė” vis tobulėtų ir vaiku
čių būtų mėgstama ir skaitoma 
visose šalyse, kur tik yra lietu
viukų. “Eglutė” laukia jūsų, nes 
1995 m. gruodžio nr. rašoma: 
“Jei esi tu geras vaikas / ir moki 
jau skaityti, / Yra pats laikas / 
Eglutę užsakyti!” Metinė pre
numerata: JAV - 15 dol., kitur 
- 20 JAV dol. Administracijos 
adresas: Viktoras Kučas, 13648 
Kickapoo Trail, Lockport, IL 
60441, USA. Tel. (708) 301- 
6410, fax (708) 301-6410.

Aldona Šmulkštienė

EGLUTĖ
OCTOBER 1995 SPALIS

-Atsiusta
SPINDULIUKAS nr. 6-7 Don 

Bosko bičiulių sambūrio 8psl. leidi
nėlis vaikams; red. E. Aleknavičie
nė, Tvirtovės g. 7, Alytus 4580.

FILATELISTŲ DRAUGUOS 
“Lietuva” leidinys nr. 2 (220), 56 
psl. ir viršeliai; paruošė E. Jasiūnas 
ir J. Variakojis, spausdino M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje. Admi
nistracijos adresas: K Rožanskas, 
3450 W. 62^ St., Chicago, II. 
60629, USA. Metinė leidinio pre
numerata $10 (JAV).

PASITIKĖJIMO KNYGA, 
Tėvas Thomas de Saint Laurent; 
išleido Tradicijų, šeimos ir nuosa
vybės gynimo dr-ja (TFP). Leidyk
la “Aušros Vartai”, Saulėtekio g. 
39-25, Vilnius, SL 483; spausdino 
Adomo Jakšto spaustuvė, Girelės 
g. 22, 4230 Kaišiadoryse; tiražas 50 
000 egz. Kaina nepažymėta; 80 psl. 
ir viršeliai.

MUZIKOS ŽINIOS, nr. 246,. 
1995 m. Leidžia Šiaurės Amerikos 
lietuvių muzikos sąjunga, 56 psl. ir 
viršeliai; red. K Skaisgirys ir St.

Rašytojas JUOZAS KRALIKAUSKAS, išgyvenęs Kanadoje 49-rius 
metus, 1996 m. kovo 5 d. grįžo Lietuvon. Toronto orauostin jį palydėjo 
ir šių nuotraukų ten padarė buvęs jo mokinvs prof. VINCENTAS 
VAITIEKŪNAS

Pertvarkyta “Žinijos” draugija
Nepriklausomoje prieškario Lietuvoje veikusi “Žinijos” 

draugija, sovietmečiu padaryta ateizmo skleidėja, yra 
pertvarkyta; atsisakiusi ateistinės propagandos, ji dabar 

tęsia 1925-1940 metų linkmės švietėjišką veiklą

Lietuvos “Žinijos” draugija 
yra visuomeninė organizacija, 
vienijanti kultūros ir švietimo, 
mokslo ir studijų, sveikatos ir 
gamtos apsaugos, humanitari
nės rūpybos darbuotojus, teisi
ninkus ir ekonomistus, religinių 
organizacijų veikėjus ir kitus 
asmenis, užsiimančius nevals
tybiniu suaugusių bei jaunimo 
švietimu, mokslo žinių sklei
dimu, kultūros, meno, huma
niškų santykių plėtote Lietu
voje.

“Žinija” tęsia 1925-1940 m. 
buvusios Mokslo kooperatinės 
bendrovės “Žinija” švietėjišką 
veiklą. Tai daryti jai padeda 
žurnalas “Mokslas ir gyveni
mas”, kuris pastaruoju metu 
leidžia teminius numerius, ir 
draugijos įmonė “Arėjas”, per 
paskutinius pustrečių metų iš
spausdinusi per 50 leidinių. 
“Žinija” taip pat palaiko ryšius 
su aukštosiomis mokyklomis, 
mokslo įstaigomis, su Lietuvos 
Katalikų Bendrija (viešai išsi
žadėjo ateistinės propagandos), 
su Lietuvos ateitininkų federa
cija, su kitomis Lietuvos bei 
užsienio organizacijomis bei 
įstaigomis.

Draugija organizuoja ne tik 
viešas paskaitas, bet ir susiti
kimus su visuomenės veikėjais, 
politikais, verslininkais. Rengia 
įvairius kursus, seminarus, kon
ferencijas, teminius vakarus.

Draugijos veiklą kiek stab
do tai, kad ji negali atgauti kai 
kurių jos lėšomis pastatytų bei 
įrengtų pastatų Vilniuje ir Kau
ne. Kaune “Žinija” vis neat
gauna savo lektoriumo pastato 
ir turi mokėti didelius nuomos 
mokesčius.

Draugiją sudaro nariai ir 
jos veikloje dalyvaujantys asme
nys. Draugijos nariu gali būti 
Lietuvos respublikos piliečiai 18 
metų ir vyresnio amžiaus, pri
pažįstantys jos įstatus, dalyvau
jantys jos veikloje ir mokantys 
įstojamąjį ir metinį nario mo
kestį.

Draugijos veikloje dalyvau
jantys asmenys - tai garbės 
nariai, kolektyviniai nariai ir 
nariai rėmėjai.

Garbės nariais gali būti iš-

pami nė ti
Sližys; administruoja A. Giedraitis, 
7310 So. California Ave., Chicago, 
II. 60629. Prenumerata metams $5. 
spausdina M. Morkūno spaustuvė 
Čikagoje.

Juozas Kralikauskas, MIN
DAUGAS. Naujas Kanadoje gyve
nančio rašytojo istorinis romanas. 
Vaizduojamas Kernavės ir kitų 
kunigaikščių priešinimasis Mindau
go pastangoms suvienyti Lietuvą, 
atkuriama lietuvių protėvų buitis, 
tikėjimas, atskleidžiami anų laikų 
Lietuvos gamtos vaizdai. Kaišiado
rių vyskupijos kurijos leidykla. Kai
šiadorys, 1995m., 150 psl. Tiražas- 
3000 egz. Redaktorė - D. Sabonytė, 
meno redaktore - D. Čiurlytė. 
Spausdino A. Jakšto spaustuvė Kai
šiadoryse.

_1996m. Sodininko kalendorius 
“MUSŲ SODAI”, sieninis, kasdien 
nuplėšiamas; daug naudingų patari
mų; redagavo Jurgis Usinavičius; 
išleido žurnalo “Mūsų sodai” dar
buotojai, spausdino “Aušros” spaus
tuvė Kaune; Tiražas 90000 egz. 
Kaina sutartinė. 

rinkti skleidžiantys mokslo ži
nias, plėtojantys meną, kultūrą, 
filosofines idėjas ir remiantys 
draugijos veiklą Lietuvos res
publikos ir net užsienio pilie
čiai. Jiems nereikia mokėti įsto
jamojo ir metinių nario mokes
čių.

Kolektyviniais nariais ir na
riais rėmėjais gali būti fiziniai 
asmenys ir nevalstybinės įstai
gos, įmonės, organizacijos, suin
teresuoti draugijos veiklos rė
mimu ar bendradarbiavimu su 
ja.

Draugijos padaliniai vadi
nami skyriais. Jie steigiami ap
skrityse, valsčiuose bei dides
niuose miestuose, taip pat rajo
nuose. Jie gali turėti juridinio 
asmens teises. Neturintys šio 
statuso draugijos skyriai veikia 
kaip jos valdymo organų įsteig
ti švietimo įstaigų filialai.

Aukščiausias draugijos or
ganas yra jos narių visuotinis 
susirinkimas. Jis šaukiamas ne 
rečiau, kaip kartą per ketverius 
metus. Neeilinis susirinkimas 
(suvažiavimas) gali būti sukvies
tas trečdalio draugijos narių, 
keturių draugijos skyrių valdo
mųjų organų arba jos tarybos 
sprendimu. Susirinkimas keičia 
įstatus, renka tarybos narius, 
kandidatus į ją, valdybos pirmi
ninką, tarybos pirmininką 
(draugijos prezidentą), revizijos 
komisiją. Jis taip pat išklauso 
pirmininkų darbo ataskaitas, 
priima nutarimus dėl veiklos, 
reorganizavimo ar likvidavimo, 
tvirtina darbo kryptis ir kt.

Draugijos skyriai steigiami 
jos tarybos skirtos valdybos ar
ba nemažiau kaip 10 jos narių 
ar kandidatų į juos iniciatyva. 
Nutarimas dėl skyriaus steigimo 
priimamas narių susirinkime, o 
jį tvirtina valdyba.

Draugijos lėšos sudaromos 
iš nario mokesčio, narių para
mos lėšų, dovanų, palūkanų, 
gautų už kredito įstaigose lai
komas lėšas, dividendų už tu
rimas akcijas, lėšų, gautų už 
švietimo, mokymo ar kitas pa
slaugas, taip pat lėšų ir turto 
gauto iš valstybės valdžios, sa
vivaldybių ar kitų valdymo insti
tucijų. Jos naudojamos draugi
jos tikslams įgyvendinti.

Šių metų draugijos suva
žiavime buvo išrinkta jos taryba 
iš 20 narių, revizijos komisija. 
Valdybos pirmininku vėl išrink
tas dr. S. Kanišauskas, o tarybos 
pirmininku ir draugijos prezi
dentu - profesorius A. Gaižutis. 
Docentas Petras Kasperavičius, 
Lietuvos “Žinijos” draugijos 
tarybos narys, 3026 Kaunas, 
Bajorų 6-9.

Kęstutis A Trimakas, ŽMO
GAUS AUKŠČIAUSI SKRYDŽIAI. 
Religinių išgyvemų psichologija. 
Redaktorė - G. Bukauskienė, vir
šelis - A. Varnaitės, men. redak
torė - D. Vitkevičienė. Tiražas - 
5500. Išleido LKB tarpdiecezinės 
Katechetikos Komisijos leidykla, 
Kaunas, 1996 m., 237 psl.

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, XXVI - 4, 1995m. 100 psl. ir 
viršeliai, specialus numeris literatū
rai ir kalbų mokslui, red. Valdis J. 
Zeps. Žurnalas skirtas baltiečių 
studijoms. Adresas: AABS Execu
tive office, 111 Knob Hill Rd., 
Hackettstown, NJ, U.S.A.
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valdyba Floridoje M. K. Čiurlio
nio šimtas dvidešimtųjų gimimo 
metinių minėjimą šios kolonijos 
lietuviams surengė 1995 m. spa
lio 10 d. Jų, susirinkusių pietums 
prie stalo, laukė M. K. Čiurlio
nio kūrinių reprodukcijos, jam 
skirtos knygos, įdomi iš Lietuvos 
atvykusio muziko Jono Samoškos 
paskaita.

Dail. Nelės Žukauskaitės-Zir- 
nitės grafikos darbų parodą 1995 
m. liepos 1 — rugpjūčio 15 d.d. 
Mičigano Royal Oak vietovėje su
rengė “Clique” galerija, kurios 
savininkės yra lietuvių kilmės 
Eve ir Elaine Redmond. Dail. 
Nelė Žukauskaitė, taipgi gimu
si Lietuvoje, lankė Vilniaus ir 
Rygos dailės institutus. Ištekė
jusi už latvio dailininko ir iš jo 
gavusi mūsų akims keistai atro
dančią Zirnitės pavardę, gyvena 
ir kuria Rygoje, džiaugdamasi 
su kompartija iškeliavusiu socia
listiniu realizmu ir atgauta kūry
bine laisve.

Biochemijos dr. Kazio Mar
tiniams (1953-1984) memorialinį 
stipendijų fondą Čikagoje 1985 
m. įsteigė jo tėvai, sesuo Kristina 
ir artimieji bičiuliai visiems lais
vojo pasaulio lietuviams studen
tams, siekiantiems bakalauro, 
magistro ar doktorato onkologi
jos, biochemijos, farmakologijos 
bei kitose panašiose srityse. Pla
tesnes informacijas teikia ir pra
šymų blankus parūpina Kristina 
Martinkutė. Kreiptis šiuo adresu: 
Kristina Martinkus, Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholarship 
Fund, 7120 S. Richmond, Chi
cago, IL 60629-3011, U.S.A. Sti
pendijų prašymus reikia grąžinti 
iki 1996 m. gegužės 30 d.

Filosofo dr. Juozo Girniaus 
(1915-1994) atminimui skirtą 
popietę balandžio 14, pirmąjį At
velykio sekmadienį, Čikagoje ren
gia jungtinis komitetas, kurį ten 
sudarė Ateitininkų federacijos, 
Lietuvių fronto bičiulių ir “Į lais
vę” fondo atstovai. Dr. J. Girnius 
mirė Bostone 1994 m. rugsėjo 13 
d. Jo žemiškieji palaikai, grąžinti 
Lietuvon, 1995 m. vasarą buvo 
perlaidoti gimtųjų Sudeikių kapi
nėse, dabartiniame Utenos rajo
ne. Popietė bus pradėta Mišiomis 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Akade
minė prisiminimo dalis įvyks di
džiojoje Jaunimo centro salėje. 
Pagrindine paskaitininke iš Vil
niaus yra pakviesta istorijos dr. 
Aldona Vasiliauskienė, ateitinin
kė, Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos narė. Jungtinis rengėjų 
komitetas, šiuo metu ruošiantis 
šios atsiminimų popietės akade
minę programą, ją žada paskelbti 
vėliau. Didelis dėmesys, atrodo, 
teks dabar labai aktualiam dr. J. 
Girniaus veikalui “Tauta ir tauti
nė ištikimybė”, išleistam 1961 m. 
išeivijoje, kai Lietuva dar tik lau
kė savo nepriklausomybės ir tau
tinio atgimimo.

Istoriko dr. Adolfo Šapokos, 
mirusio Kanados Toronte 1961 
m. kovo 9 d., devyniasdešimtąjį 
gimtadienį prisiminė ir uteniškiai. 
Mat jis yra gimęs 1906 m. vasario 
13 d. dabartiniame Utenos rajo
ne, Grybeliuose prie Utenos. Pri
siminimui buvo pasirinkta poeto 
Antano Miškinio (1905-1983) ir 
mokytojo bei vertėjo Motiejaus 
Miškinio (1898-1974), Juknėnuo
se gimusių brolių, vardą turinti 
centrinė Utenos biblioteka. Regi
nos Rutkauskienės pranešimu 
“Lietuvos aide”, tos bibliotekos 
skaitykloje uteniškių laukė lietu
vių istoriografo dr. Adolfo Šapo
kos, kito jų kraštiečio, gimimo 
devyniasdešimtmečiu! surengta 
paroda. Esą jai buvo sutelkta 
daug įdomios medžiagos iš pe
riodinių leidinių apie šio iš Ute
nos kilusio sukaktuvininko gyve
nimą ir mokslinę veiklą. Tarp tos 
medžiagos, matyt, buvo ir “Lietu
vos aido” š. m. vasario 14 d. lai
doje visą puslapį užėmęs prof. dr. 
Antano Tylos rašinys “Be Adolfo 
Šapokos darbų negalime įsivaiz
duoti lietuvių istoriografijos”. 
Prof. dr. A. Tyla, 1993 m. rugpjū
čio 15 d. dalyvavęs dr. A. Šapokos 
atminimui gimtuosiuose Grybe
liuose pastatyto kryžiaus pašven
tinimo iškilmėse, rašo: “Jos man 
paliko nepaprastą įspūdį. Priva
žiavo daugybė žmonių. Susirinko 
Grybelių gyvenvietės seneliai, tė
vai su vaikais ir anūkais. Kaimo 
viduryje prie atminimo kryžiaus 
įvyko A. Šapokai skirta konfe
rencija. Jos auditorija buvo bene 
geriausias jo, kaip piliečio, įverti
nimas”.

Geriausiu Utenos rajono 
1995 m. literatu buvo išrinktas 
Užpalių parapijos klebonas kun. 
Edmundas Rinkevičius, tada iš
leidęs savo eilėraščių rinktinę 
“Krintanti žvaigždė”. Laureato 
prizu tapo jam įteiktas dail. A. 
Surgailio vitražas.

Šv. Arkangelo Mykolo (Įgu- 
os) šventovę Kaune, prisimenant 
Vasario šešioliktąją, praturtino 
dar viena skulptūra. Vienoje 
šventovės nišoje buvo atidengtas 
ir pašventintas Lietuvos nepri
klausomybės 1918 m. akto signa
taro prof. Prano Dovydaičio bius
tas, sukurtas skulptoriaus Arūno 
Sakalausko, laimėjusio Lietuvos 
valstybinę premiją už Anykš
čiuose pastatytą paminklą vysku
pui Antanui Baranauskui, 
“Anykščių šilelio” autoriui. Kito
je tos Kauno šventovės nišoje - 
taipgi skulptoriaus Arūno Saka
lausko sukurtas arkivyskupo Me
čislovo Reinio biustas. Šios šven
tovės klebonas yra kun. dr. Ričar
das Mikutavičius, Kaune populia
rus ir kaip kunigas, ir kaip poetas. 
Skulptūriniais biustais savo šven
tovės nišose kauniečiams jis nori 
priminti tautos kultūrą ir istoriją. 
Skulptoriaus Arūno Sakalausko 
talento jau laukia pas jį užsakyti 
šv. Kazimiero, o kiek vėliau ir pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
biustai.

Prezidentūros sodelyje 
Kaune vasario 16 d. buvo ati
dengtos trijų Lietuvos prezidentų 
- Aleksandro Stulginskio (1885- 
1969), Kazio Griniaus (1866- 
1950) ir Antano Smetonos (1874- 
1944) skulptūros. Jas sukūrė 
skulptoriai Alfredas Vaura, Vy
tautas Narutis ir Stasys Žirgulis, o 
jų išdėstymą sutvarkė architektas 
Kęstutis Mikšys. Po prezidentų 
paminklų atidengimo Lietuvai 
skirias Mišias Kauno arkikated
roje bazilikoje koncelebravo kar
dinolas V. Sladkevičius, vysk. S. 
Tamkevičius ir vysk. M. Miche- 
levičius, giedant “Pastoralės” ir 
“Giesmės” chorams.

“Vagos” leidykla Vilniuje, 
pernai minėdama veiklos pen
kiasdešimtmetį, buvo paskelbusi 
sukaktuvinių rašinių kondursą. 
Laimėtojai paaiškėjo 1996 m. 
pradžioje. “Lietuvos aidas” vasa
rio 10 d. laidoje pranešė, kad pir
moji 500 litų premija buvo paskir
ta jo žurnalistui Liudvikui Gadei- 
kiui. Pasak “Vagos” reklamos ir 
paklausos red. Eugenijaus Kubi
linsko, L. Gadeikis 1995 m. įdo
miausiai bei išradingiausiai skai
tytojus supažindino su “Vagos” 
knygomis, objektyviausiai aiškino 
šios leidyklos problemas. Antroji 
premija buvo paskirta “Kauno 
dienos” žurnalistui Kęstučiui Na
vakui, trečioji - “Respublikos” 
žurnalistui Raimondui Celencevi- 
čiui. “Vagos” premijas įsteigė ir 
jas finansavo firma “AIVA”. 
Konkurso premijos bei gražiau
sios “Vagos” leidyklos knygos lai
mėtojams įteiktos Vilniaus moky
tojų namų svetainėje.

Klaipėdos universitetas pir
mojo veiklos penkmečio minėji
mą vasario 28 d. pradėjo įkur
tuvėmis - į vieną buvusio sovietų 
karinio miestelio atnaujintą pa
statą persikėlė šio universiteto 
gamtos mokslų fakultetas. Pa
statą pagal architektės A. But- 
rimavičienės projektą atnaujinu
sios statybos kooperatinės bend
rovės pirm. R. Bučinskas simbo
linį raktą įteikė Klaipėdos uni
versiteto rektoriui S. Vaitekūnui. 
“Lietuvos ryto” atstovė Klaipė
doje Aušra Pilaitienė pranešė, 
kad tą gamtos mokslų fakultetui 
pritaikytą pastatą buvusiose so
vietų kareivinėse pašventino iš 
Kauno pakviestas Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) šventovės rekto
rius poetas kun. Ričardas Mi
kutavičius, o iškabą atidengė Lie
tuvos prez. Algirdas Brazauskas, 
pasveikinęs didžiojoje salėje susi
rinkusius studentus. Šios iškilmės 
išvakarėse Marijos Taikos Kara
lienės šventovėje buvo atnašauja
mos Klaipėdos universiteto penk
mečiui skirtos Mišios, pašventinta 
jo vėliava, o salėje susipažinta su 
šia proga išleista knyga “Klaipė
dos universitetas”. Jo penkmečio 
sukakties minėjimas baigėsi šven
tiniu koncertu, kuriame progra
mą atliko Klaipėdos muzikinio 
teatro atstovai ir meninės studen
tų grupės. Pirmą kartą skambėjo 
naujoji kompozitoriaus A. Re- 
mesos simfonija “Universitas”, 
skirta Klaipėdos universiteto pir
majam penkmečiui. v. Kst.
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999 College St. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

Parapijos kredito kooperatyvas ©^SPORTAS

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. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.25% 
4.25% 
4.25% 
4.50% 
4.75% 
5.00% 
5.25% 
4.00% 
4.25%
4.75% 
5.00% 
5.25% 
5.63% 
3.50%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP 
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.

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

AKTYVAI per 61 milijonu dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

lACIEAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

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

DRAUDA
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
CHOUCAN insurance BROKERS LIMITED 

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

SOLD
TED STANUL/S

R&J4ĮK“ 769-1616

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
n uos a vy b ę, v is a is 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ

Šaudymo aikštėse Tampoje, Fl. Iš kairės: L. MOLOTOKAS, A 
ŠIMKEVIČIUS, D. GUDZINEVIČIŪTĖ ir V. BLONSKIS

Šaudytojai ruošiasi 
olimpiadai

Lietuvos olimpinės rinktinės 
kandidatė Daina Gudzinevičiūtė 
(gimusi Vilniuje 1965 gruodžio 23 
d.), treneris Leonas Molotokas ir 
grupės vadovas Vytautas Blonskis, 
Antano Šimkevičiaus iškvietimu, 
talkinant A. Bugieniui ir globojant 
Viktorui Baranauskui, atskrido į 
Floridą ir vasario 14-27 d.d. dau
giausia Gainesville, Fl. šaudymo klu
be atliko šaudymo pratybas, kasdien 
įveikdami 300 taikinių. Daina 
Gudzinevičiūtė šaudė labai gerai. 
Yra vilčių, kad ji Lietuvai parveš 
medalį. Ji yra vienintelė iš Lietuvos 
šaudymo s-gos, turinti teisę dalyvauti 
Atlantos olimpiadoje. B.S.
Goltininkų susirinkimas

Andrius Zaleskis, Toronto lie
tuvių golfo klubo pirmininkas, pra
neša, kad klubo metinis susirinki-

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

Veiklos žinios
Lietuvos rankinio teisėjai - 

kaunietis Feliksas Gedvilas ir vil
nietis Grigorijus Gutermanas yra 
pakviesti į rankinio varžybas olim
pinėse žaidynėse. Taip pat į Atlan
tą yra kviečiami ir kitų varžybų tei
sėjai

A. Žaliauskas neseniai įvyku
siose studentų lengv. atletikos var
žybose, peršokęs 2.10 m., laimėjo 
antrą vietą. A.Z. geriausia pasek
mė šuolyje į aukštį yra 2.31 m.

Atkurta J.S.O. (jaunalietuvių 
sporto org.). Vasario 23 d. Kaune 
įvykusiame susirinkime išrinkta or
ganizacijos vadovybė, kuriai vado
vaus Kauno universiteto doc. Vyt. 
Kontvainis.

Lietuviai - legionieriai (užsie
niečiai, kurie žaidžia Lietuvos ko
mandose) krepšinio rungtynėse 
laimėjo lietuviai. Rungtynės vyko 
Vilniaus sporto rūmuose ir jas ste
bėjo 3500 krepšinio entuziastų. Šių 
komandų įspūdingą žaidimą “Lie
tuvos aidas” aprašė kaip “Krepšinio

trilerį su netikėtais posūkiais, 
emocijų protrūkiais, dramos mizan
scenomis ir šou elementais...”

Dita Želvienė Grand Prix tau
rės plaukimo varžybose laimėjo pir
mą vietą ir taurę. Suomijoje ir 
Prancūzijoje vykusiose plaukimo 
varžybose ji laimėjo 3 pirmas vie
tas ir vieną antrą. 1994 m. tose var
žybose R. Mažuolis buvo antras.

R. Mažuolis JAV atvirose 
plaukimo pirmenybėse 50 m. laisvu 
stiliumi laimėjo 2 vietą - 22,8 sek. 
Tose pačiose pirmenybėse Laura 
Petrulytė 50 m.l.s. plaukime buvo 
4-ta - 26,22 sek. L Petrulytė įvykdė 
olimpinių žaidynių normą.

Olimpinėms krepšinio varžy
boms ištraukti burtai ir sudarytas 
rungtynių tvarkaraštis. Lietuva pir
mas rungtynes žais liepos 20 d. su 
Kroatija. Tolimesnių varžybų tvar
karaštis: liepos 22 d. Lietuva-Ar
gentina; liepos 24 d. Lietuva-JAV; 
liepos 26 d. Lietuva-Angola; liepos 
28 d. Lietuva-Kinija. Keturios ko
mandos iš abiejų grupių žais ket- 
virtbaigmio varžybose. A. S.

mas šaukiamas balandžio 8 d., 7.30 
v.v. Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Pirmininko tel. 905 607- 
4203. Inf.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ma nuo pajamų mokesčio. Ją 
betgi į savo pajamas turėdavo 
įjungti su vaikais paliktos moti
nos, net ir tais atvejais, kai jos 
sunkiai dirbdavo už menkesnį 
atlyginimą, rūpindamosios vai
kais Jų ir už šią vaikams gautą 
paramą laukdavo pajamų mo
kestis.

Naujasis įstatymas nuo 1997 
m. balandžio 30 d. nuo pajamų 
mokesčio atleis tokias vaikų 
motinas, joms perkėlęs tėvų tu
rėtą privilegiją, kuria jie naudo
josi pajamų mokesčiui sumažin
ti. Tokiu įstatymo pertvarkymu 
yra nepatenkinti tėvai, dar ir 
nemokantys finansinės paramos 
vaikų išlaikymui.

Naujusis biudžetas numato 
pertvarkyti Kanados pensijų ir 
senatvės saugumui skirto papil
do įstatymą. Ši reforma palies 
tik naujuosius pensininkus, ku
rių skaičius turėtų gerokai padi
dėti po 2000 metų. Reformos 
pareikalaus daug darbo ir dide
lių diskusijų Kanados parla
mente. Finansų ministerio P.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231 -4937, 
nešiojamas tel. 416 802-1029 FAX 41 6 769-1524

Martino biudžete net nebuvo 
paminėtas dabartinio Kanados 
ministerio pirm. J. Chretieno 
bei kitų žymiųjų liberalų įsipa
reigojimas panaikinti prekių ir 
paslaugų mokestį GST (Goods 
and Service Tax). Jį įvedė kon
servatorių ministeris pirm. Brian 
Mulroney, nuėmęs nuo pramo
nės gaminių į jų kainas įjungtą 
12,5% mokestį ir jį pakeitęs 
mažesniu 7% GST mokesčiu 
apimančiu ir už pinigą gauna
mas paslaugas.

B. Mulroniui nepavyko at
siskaitymo už GST mokestį su
jungti su provinciniais prekybos 
mokesčiais ir tik tada pasidalyti 
tarp abiejų vyriausybių. Abiem 
pusėm priimtinos reformos ne
įstengė surasti ir ministeris pirm. 
J. Chreticnas su liberalais. Žur
nalistu tapęs Douglas Fisher, 
buvęs Kanados NDP socialistų 
parlamentaras, dienraštyje “The 
Toronto Sun” teigia, kad finan
sų ministerio P. Martino biu
džete yra trys J. Chretieno ir ki
tų liberalų netesėti pažadai - 
GST mokesčio panaikinimas ar 
pakeitimas kitu, laikymasis uni
versalumo principų ir parūpini- 
mas darbo, darbo, darbo. Esą 
šiuos klausimus finansų minis- 
teriui P. Martinui teks spręsti 
ketvirtajame biudžete. V. Kst.

KLB žinios
- Vietoj pasitraukusios iš pa

reigų L. Našlėnienės naujoji KLB 
raštinės darbuotoja Inga Pivoriūtė 
dirbs 2 dienas per savaitę: pirma
dieniais ir trečiadieniais, tel. (416) 
533-3292.

- Šokių šventės rengimo komi
tetui reikalingas asmuo, kuris galė
tų padėti paruošti aukų rinkimo va
jų. { šokių šventę užsiregistravo 46 
grupės, daugiau kaip 1630 šokėjų. 
Jų tarpe 4 grupės iš Kanados: “Gin
taras”, “Atžalynas”, “Gyvataras” ir 
“Baltija” (Londono). Kanadiečiai 
už bilietus į šventę ir banketą moka 
kanadietiškais doleriais. Inf* 

Čikagos lietuvių...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Paskutiniu metu vėl lankėsi 
žymūs svečiai iš Lietuvos. Vasa
rio pradžioje viešėjo opozicijos 
vadas prof. Vytautas Landsber
gis, kuris dalyvavo gana pavėluo
tame Sausio 13-sios minėjime. 
Taip pat buvo atvykęs ir tos pa
čios partijos (Tėvynės sąjungos) 
žymusis veikėjas buvęs premje
ras, seimo narys Gediminas Vag
norius, kuris dalyvavo spaudos 
konferencijoje “Draugo” dien
raščio patalpose sausio 24 d. Se
kančią dieną jis turėjo viešą pra
nešimą lietuvių visuomenei Le- 
monte. kuris sutraukė apie 300 
tautiečių.

Vilniaus miesto meras Alis 
Vidūnas viešėjo vasario 6-10 d.d. 
Jį pakvietė Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus vadovybė. Vasa
rio 9 d. šio muziejaus patalpose 
A. Vidūnas atidarė “Prekybos ir 
kultūros centrą”. Jo žodžiais, “šis 
centras stiprins Čikagos ir Vil
niaus miestų, o taip pat Ameri
kos ir Lietuvos ryšius, organizuos 
biznio, administracijos, švietimo 
bei kultūros informacijos kaupi
mą bei perteikimą”. Taip pat šis 
svečias iš Vilniaus, kuris čia vie
šėjo su žmona Gražina, buvo su
sitikęs ir su Čikagos meru Richard 
M. Daley ir tarėsi dėl Čikagos- 
Vilniaus miestų susigiminiavimo 
reikalų.

Beje, dar vienas iš žymesnių 
svečių Čikagoje buvo veikėjas 
Centro partijos pirmininkas Ro
mualdas Ozolas, kuris turėjo vie
šą pranešimą Čikagos lietuviams 
Lemonte vasario 22 d.

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

(fixed rate)

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

.7.75%

1 motų................. ...6.50%
2 motų.................„6.75%
3 metų................. ...7.00%
4 metų................. ...7.25%
5 metų................. ...7.50%

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

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

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) į Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS

• 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

Telefonas 416 532-1149

mcini^iLjin^k 
tSSSBBSBBA 
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybe

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

SAMOCm* Knygų rišykla 
“SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

ANTANAS
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

‘ MEDEUSCONŠULTING
“ 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!

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 10 v.r. - 6 v.v.

šeštadieniais 10 v.r. — 2 v.p.p.
tiaranluojaine greitą, pigų ir patikimą .y

SIUNTINIŲ, AUTOMOHILIŲ ir US DOLERIŲ
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

MUSŲ KAINOS TORONTE:
Persiuntimas laivu:
1 kubine pėdu $7.50 plius $15 pristatymus
arbu
I kg $1.49 plius $15 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
I kg $4.50 plius $15 pristatymas
Pervedimas JAV dol.:

4% plius $15 pristatymas

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

Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 
apdraudžiamas S 60.00 sumai.

Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.

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.

* Vasario 19 d. savaitės išpardavimuose turėjom laivai geras bilietų kalnas * 
» su CANADIAN AIRI JNE& Honda, Mexico-$199, Kabamas, Las Vegas- *
* $299, Costa Rka-$319, Jamaica, Kart tados-349, Puerto Rico-$399.

IŠPARDAVIMŲ NUOLATOS TURIM - TEIRAUKITĖS! I 
*4>***4>***««****«*«*«**««*4***«**»***«*«**4>*«**D*

Kreipkitės asmeniškai kiekvieną trečiadieni 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 M6P1A4
Tel. 416-538-6570 ALGIS
FAX 416-538-9657 MEDELIS



Lietuvių slaugos namai Toronte
VYTAUTAS KULNYS

Ši tema domina mūsų tautie
čius - ji vis dažniau keliama mūsų 
spaudoje. “TŽ” 1996 m. sausio 16 d. 
nr. J. V. Šimkus komentuoja mano 
straipsnį, išspausdintą “TŽ” 1995 
m. gruodžio 19 d. laidoje. Norė
čiau atsakyti į kai kuriuos kaltini
mus ir tęsti racionalią diskusiją šiuos 
mums visiems svarbiu klausimu. Jau 
praėjo septyneri metai nuo slaugos 
namų pirmųjų žingsnių ir penkeri 
metai nuo pažadėtos statybos pra
džios. Tačiau dar ir šiandien ne tik 
kad nesimato pirmųjų darbų, bet ir 
eilės iškilusių problemų sprendimo. 
J. V. Šimkus rašo, kad mano pareiš
kimas, jog visuomenė yra nusivylusi 
projekto įgyvendinimo užsitęsimu 
yra “žalingai nuteikiantis lietuviškos 
visuomenės dalį prieš Lietuvių Na
mus ir slaugos namų komitetą”. At
rodo, straipsnio autorius nepastebi, 
kad vyresnio amžiaus tautiečiai, ku
rie galvojo pasinaudoti slaugos na
mų paslaugomis, prarado viltį juose 
apsigyventi. Nestebintų manęs tiki
mybė, kad septyneri metai laukimo 
tikrai gali nuteikti tautiečius prieš 
Lietuvių Namus ir slaugos namų 
komitetą. Susidaro liūdnas vaizdas: 
asmenys, kurie sielojasi Lietuvių 
Namų ir slaugos namų reikalais bei 
siūlo galimus skirtingus problemų 
sprendimus, yra apkaltinami kaip 
žalingi kenkėjai.

Štraipsnyje toliau sakoma, kad 
pažadėtas aukų grąžinimo klausi
mas “visiškai sumaišytas”. Tai gali
ma pateisinti, nes praeityje keltas 
klausimas nebuvo išaiškintas, ko
kiomis sąlygomis būtų buvę galima 
atsiimti slaugos namams aukotus 
pinigus. Galbūt J. V. Šimkus galė
tų pateikti spaudoje paskelbtą vie
šą pranešimą apie tai, jei slaugos 
namų statyba neprasidės prieš 
1990 m. gruodžio 31 d., su iš anks
to nustatytomis aukų grąžinimo są
lygomis. Galbūt tokio pranešimo 
apie panaudojimą mokesčių kvitų 
nebuvo?

Neabejotina, kad ant požemi
nio traukinio tunelių techniškai yra 
įmanoma statyba, kad Toronte jau 
yra tai atlikta keliose vietose. Ta
čiau tai yra per didelė prabanga, 
lyginant su atviru sklypu, kuriame 
galima laisvai projektuoti pamatus, 
kuriame nereikalingos sudėtingos 
konstrukcijos. Be to, sklypo dydis 
labai apriboja struktūrinių ir archi
tektūrinių problemų sprendimą. 
Visa tai didina pastato kainą, ir už
ima daug laiko.

Kokią reikšmę turės automo
bilių aikštelės praradimas LN išsi
laikymui? Svarstant pirminį pasiū
lymą slaugos namus statyti nuosa
voje autoaikštelėje, buvo nuspręs
ta, kad 35 automobilių saugojimo 
vietos bus planuojamos pastato rū
syje. Kitiems automobiliams reika
lingos vietos bus įrengtos vakarinė

je Dorval gatvės pusėje. Žodžiu, 
reikalingos automobilio statymo 
vietos bus tame pačiame atstume 
nuo LN, kaip ir anksčiau. Deja, 
taip neįvyko.

J. V. Šimkus aiškina, kad 32 
vietos, kurias TTC šiuo metu sutin
ka išnuomoti, nėra už 400 metrų 
kaip 1995 m. gruodžio 19 d. straips
nyje pasakyta, bet tik už 300 met
rų. Tai galima teisybė, bet ar dalis 
sales nuomuojančių klientų apsi
džiaugs sužinoję, kad jiems reikia 
eiti tik 300 metrų, o ne 400? Be 
abejonės, galimybė nuomuoti sales 
mažės. Taipgi mažės ir LN pajamos.

Kas gali užtikrinti, kad suma
žėjus pajamoms LN nebus parduo
dami? Jau dabar tenka išgirsti pa
sisakymų: “Parduoti Lietuvių Na
mus, investuoti gautus pinigus į 
slaugos namus ir mums patalpų už
teks”. Tai būtų neatitaisoma ir ne
atleistina klaida, žlugdanti Toron
to lietuvių kultūrinę, visuomeninę 
veiklą ir kenksmingas žingsnis 
ateičiai.

Ketvirtame ir penktame aukš
te planuojama įrengti kambarius 
su prausyklomis, bet be virtuvių. 
Gyventojai turės apmokėti pilną iš
laikymą be pašalpų. Asmenims, 
gyvenantiems šiuose kambariuose, 
nebus mokama jokia pašalpa dali
nei buto nuomai padengti ar bet ko
kie sveikatos ministerijos priedai. As
menys, turintys mažas pajamas, ieš
kos butų, kuriems valdžia duoda pa
šalpas. Asmenys, kurie yra pasitu
rintys, tikrai negyvens viename kam
barėlyje be virtuvės.

Dėl slaugos namų komiteto 
pasisakymo, kad tikisi gauti Onta
rio provincijos finansinę paramą 
statybos išlaidoms padengti 50%, 
tenka labai abejoti. Dabartinė On
tario provincinė valdžia, kuri užda
rinėja net ligonines, finansuos 
slaugos namų naujas statybas? Ne
įtikėtina!

Labai atidžiai perskaitęs kitus 
pasisakymus, lieku nuomonės, kad 
tik bendromis jėgomis galime pa
statyti slaugos namus. Reikalingas 
visų tautiečių pritarimas ir bendros 
pastangos, kad šis projektas dar ne- 
nusitęstų eilę metų ir dar giliau ne
suskaldytų mūsų retėjančių gretų.

Pakartotinai siūlau:
L Sukviesti bendrą pasitarimą 

pradžioje dalyvavusių steigiant 
slaugos namus ir visų tautiečių, ku
riems rūpi jų ateitis.

2. Apsvarstyti praėjusios veik
los problemas ir ieškoti tinkames
nio sklypo slaugos namų statybai.

Septynerių praėjusių metų pa
stangos ir geri norai neatnešė pa
geidaujamų rezultatų. Per tą laiką 
jau daugelis tautiečių iškeliavo am
žinybėn. Jie būtų galėję praleisti 
paskutines savo gyvenimo dienas 
lietuviškoje slaugos namų aplinko
je. Reikia ieškoti kitų išeičių.

Montreal™ Vasario 16-osios iškilmės svečiai Lš kairės: KLB Moutrealio apylinkės pirm. ARŪNAS STAŠKEVIČIUS, 
Montrealio miesto savivaldybės atstovas PHILIPPE BISSONETTE, Lietuvos respublikos patikėtinis Otavoje JONAS 
PASLAUSKAS, Kanados finansų miuisteris PAUL MARTIN, DALIA P.VSIAL'SKIENĖ ir Venluno atstovas Kvebeko 
parlamente HENRI-FRANCOIS GAUTRIN Nuotr. A Mickaus
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

TORONTO
“Lietuvos kovų .ir kančių 

istorijos” pirmasis, pataisytas ir 
papildytas, iš naujo perspaus
dintas tomas (628 psl.) “Lietu
vos gyventojų trėmimai 1940- 
1941, 1944-1953 metais sovieti
nės okupacinės valdžios doku
mentuose” jau išleistas. Knygą 
galima įsigyti PLB fonde, 1059 
Maplegrove Drive NW, Grand 
Rapids MI 49504, USA. Kaina 
$17.50, plius persiuntimas, iš 
viso $20. (Kanadoje 25 kana- 
diški dol.). Inf.

Kanados Lietuvių dienų 
proga rengėjai skelbia eilėraš
čių konkursą mokyklinio am
žiaus (8-15 m.) vaikams. Eilė
raščiai turi būti pačių sukurti ir 
parašyti lietuviškai. Konkurso 
dalyviai tik — Kanados gyvento
jai. Bus premijuojami trys ge
riausi eilėraščiai. Tema laisva. 
Eilėraščius siųsti iki rugsėjo 15 
d. adresu: Regina Choromans- 
kytė, 75 Duke, Apt. 306, Hamil
ton, Ont. L8P 1X4. Inf.

Sukaktuvin
Dešimtoji lietuvių tautinių 

šokių šventė įvyks liepos 6 d., 
šeštadienį, 1 val.p.p. Rosemont 
Horizon patalpose, Rosemont, 
IL, netoli Čikagos. Šventėje da
lyvaus 40 tautinių šokių vienetų 
iš JAV, Kanados, Lietuvos, Pietų 
Amerikos, Vokietijos ir Australi
jos. Šventę rengia JAV ir Kana
dos lietuvių bendruomenės, pro
gramą ruošia Lietuvių tautinių 
šokių institutas.

Dr„ V. Samonis, Toronto 
universiteto ekonomikos profe
sorius, parašė laišką visame 
pasaulyje plačiai skaitomam 
žurnalui “The Economist”, ku
ris esą bando įžiūrėti buvusių 
komunistų privalumus pertvar
kant ekonomiją pokomunisti
niuose kraštuose. Laiške tarp 
kitko sakoma, kad komunistai j 
valdžią grįžo visuomenės pasi
metimo bangomis ir kad jiems 
terūpi savų kišenių pripildymas. 
Profesorius ruošia Lietuvos re
formų iki 1995 m. pabaigos 
įvertinimą anglų kalba. Inf.

Kanados lietuvių fondas 
praneša, kad stipendijoms gauti 
anketas galima pasiimti fondo 
raštinėje arba paštu: Kanados 
lietuvių fondas, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ontario M6P 
1A6. 1996/97 mokslo metams 
skiriamos dviejų rūšių stipendi
jos: po $500 iš Skrebutėnų įnašų 
13 stipendijų ir po $1500 • iš

is renginys
už kambarį (iki 4 asmenų) $65; 
susipažinimo vakarui - $20 
asmeniui; šokių šventei - $25, $20 
ir $15; pokyliui - $50 asmeniui.

Visais reikalais galima 
kreiptis aukščiau nurodytu būs
tinės adresu. Bilietai platinami 
Čikagoje, Lemonte ir Kanados 
je, arba užsisakant paštu su iš 
anksto prisiųstu čekiu ar pašto 
perlaida. Inf.

Koyelaičių ir Kantautų įnašų 3 
stipendijos. Pirmenybė teikiama 
KLF nariams arba jų vaikams. 
Visi informaciniai reikalavimai 
turi būti atlikti ir anketa prista
tyta fondo raštinėn prieš 1996 
m. gegužės 31 dieną. Pavėluoti 
prašymai nebus svarstomi. Apie 
stipendijos paskyrimą bus pra
nešta raštu, o pinigai bus 
išmokėti, kai, prasidėjus mokslo 
metams, stipendininkas pažy
mėjimu įrodys, kad mokslo 
įstaigą lanko. Nesulaukus pažy
mėjimo iki š. m. rugsėjo 30 d., 
skirta suma bus perleista kitam. 
Ankstyvesnių metų anketos ne
bus svarstomos,

Reikalų vedėjas
Prof, architektas V. V. Pa

lys, Kauno dailės instituto rek
torius, Atviros Lietuvos fondo 
teikiama pagalba Toronto uni
versitete renka medžiagą ren
giamai knygai “Dizaino grafikos 
architektūra”. Svečias čia nu
matęs praleisti keletą mėnesių. 
Jo dėdė J. Palys gyvena To
ronte. S. P.

Toronto miesto taryba iš
leido sąrašą (“Retirement 
Checklist”) savivaldybės ir kitų 
valdžios įstaigų telefono nu
merių, kurie gali būti naudingi 
pensininkams. Sąrašą galima 
įsigyti skambinant tel. 416 392- 
0127.

Atitaisymas. “TŽ” 1996 m. 10 nr. 
K. Barėno straipsnyje “Didžiosios 
Britanijos lietuviai” paminėta A. 
Laurinčiuko pavardė. Turi būti - 
“anuomet garsėjęs S. Laurinaitis”, 
o ne A. Laurinčiukas. Atsiprašome 
paliestuosius.

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) ye| - 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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius

Telefonai - 416 864-2734
1 800 387-1883 (toll free)

• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie

“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

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.

Susipažinimo vakaras bus 
liepos 5, penktadienį Navy Pier 
vietovėje prie Mičigano ežero. 
Tai naujausia Čikagos miesto 
vieta su atremontuotais restora
nais, krautuvėmis, koncertų sa
le, įvairių prekių kioskais.

Jūratė Budrienė yra šios 
šventės organizacinio komiteto 
pirmininkė. Iškilmingas pokylis 
po šventės įvyks Hyatt Regency 
O’Hare pokylių salėje. Hyatt 
Regency O’Hare yra oficialus 
šventės viešbutis, kuris nakvy
nėms kambarius parūpins papi
ginta kaina. Skambinti tel. 708 
696-1234. Reikia pasakyti, kad 
užsakoma lietuvių šventei. Iš vieš
bučio šventės dalyvius vežios au
tobusais į visus šventės rengi
nius.

X-tosios Lietuvių tautinių 
šokių šventės būstinė: 2715 West 
71- Street, Chicago, II. 60629, 
USA, tel. 312 737-9504; faksas 
312 436-6909.

Kainos. Hyatt Regency 
O’Hare viešbutyje vienai nakčiai

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. {rengiame 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).

Trans Trade Canada Ltd PJr,RVEZA 
20 ir 40 pėdų

Ont Yarq* Stn*. Tm»> Ontario, Cnd. USE 1ES.
talpintuvus
(konteinerius) į

BALTIJOS KRAŠTUS ir į Rusiją 
bei kitus pasaulio kraštus.

Visais talpintuvų pervežimo klausimais prašome 
kreiptis į Virginiją Ruškienę, tel. 416 366-0782, 

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

2.7 John St., Second Floor 

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

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

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

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

Egzotikos mėgėjams siūlome-19, 16, 14, 7dienų 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

F. įhomeufe 
Hr * ML “HomeLife/Realty

One Ltd. 
Realtor-Member 

—* FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES
tel. 416 763-5161

(24 vai. pager) '

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

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

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

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

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

Narys ‘‘Better Business” biuro

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA - f TVkS t
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

- 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.

- 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 j stotį.

- Vysk. J. Preikšas praneša, 
kad Panevėžio vyskupijoje ypatin
gai daug finansinės paramos reikia 
besikuriančiai katalikiškajai gimna
zijai Panevėžyje. Būtų gera, kad 
aukotumėte šiam reikalui per mūsų 
parapiją, kuri tuos pinigus įteiks 
Kanados lietuvių katalikų centrui, o 
iš ten jie pasieks Panevėžio vys
kupiją.

- Mišios kovo 24, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Joną Stankaitį, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje sekma
dienį 2 v.p.p. už parapiją, pir
madienį 2 v.p.p. už a.a. kun. Petrą 
Kairiūną.

'Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, kovo 17, po

pietėje dalyvavo 198 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Dalia Mar- 
mienė iš Kauno. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė A. Dargytė-Byskic- 
wicz.

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

- Nauji LN nariai - Christine 
Burke, Sandra Burke, Katherine 
Sysak ir Tėvynės sąjungos Toronto 
židinys.

- Kovo 23 , šeštadienį, 6 v.v. 
Vytauto D. menėje vyks LN vyrų 
būrelio narių metinis pobūvis, 
{ėjimas - S12 asmeniui. Dėl bilietų 
skambinti T. Stanuliui tcl. 769- 
1616, A. Sukauskui tel. 614-7739 
arba Br. Laučiui tcl. 252-2722.

- 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.

- Lietuvių namai ir LN mo
terų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 14, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Kar. Mindaugo menėje. Bilietus 
galima įsigyti Lietuvių namuose, 
tel. 532-3311 ir sekmadienio po
piečių metu.

- Kovo 23, šeštadienį, “Loky
je” gros Arūnas Gaulia nuo 8 v.v. 
iki 1 v.r. - Kovo 24, sekmadienį - 
Lyle Gates nuo 1 v.p.p. iki 5 v.v.

- Sekmadienio popietėse gali
ma įsigyti Lietuvoje leidžiamų 
dienraščių, kurie gaunami oro 
paštu.

- Sekmadienio popietės Vely
kų dieną (balandžio 7) nebus. “Lo
kio” svetainė bus uždaryta D. penk
tadienį, balandžio 5 ir Velykų die
ną. balandžio 7.

Tikinčiajai Lietuvai per 
Anapilio parapiją aukojo: $500
- Anapilio moterų būrelis; $100
- prel. P. Gaida, A. J. Pliopliai, 
J. Staškevičius, A. Katelienė; 
$50 - J. R. Žiūraičiai, J. Rovas. 
J. Andrulis, V. V. Baliūnai, L. 
Radzevičius.

MOTERIS Iš Lietuvos, kalbanti 
rusiškai, ieško darbo. Skambinti 
tel. 416 762-1327.

IEŠKOME moters prie dviejų vai
kučių, (trejų ir pusantrų metų am
žiaus), kuri galėtų gyventi kartu. 
Teirautis tel. 905 848-9628.

CANDLELIGHT CATERING
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinant 
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
- Praėjusį sekmadienį, kovo 17 

d. įvyko KLKMD Prisikėlimo pa
rapijos skyriaus susirinkimas. Dr. 
Asta Grinis skaitė paskaitą apie 
dantų priežiūrą ir higieną. Surengta 
loterija. Susirinkusieji buvo pavai
šinti kava ir pyragais.

- Baigiasi Gavėniai skirtas 
krikščioniškojo atsinaujinimo semi
naras "Gailestingumo noriu, ne au
kos”. Šį trečiadienį, kovo 20 d., po 
vakarinių Mišių 7 vai. įvyks pasku
tinis seminaro susitikimas. Dalyviai 
pasikeis mintimis ir apibendrins se
minare įgylą patirtį.

- Gavėnios rekolekcijas para
pijoje praves Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas. Rekolekcijos pra
sidės kovo 27, trečiadienį, vakari
nėmis pamaldomis 7 vai. Ketvirta
dienį ir penktadienį 9.30 v.r. ir 7 
v.v. bus laikomos Mišios ir sakomi 
pamokslai. Šeštadienį Mišios ir pa
mokslai numatyti 10 v.r. ir 5 v.p.p. 
Sekmadienį pamaldos įprasta 
tvarka.

- Kovo 30, šeštadienį, 2 v.p.p. 
parapijoje rengiamas specialus Ga
vėnios susikaupimas jaunimui. Jam 
vadovaus kun. J. Sasnauskas, OFM.

- Kasmet per Gavėnią Kana
dos lietuvių kunigų vienybės val
dyba siunčia kunigą j Kanados va
karus aplankyti tenykščių lietuvių ir 
pravesti jiems rekolekcijų. Šiemet 
šią misiją atlieka kun. E. Putrimas. 
Jis grįš į Torontą kovo 25 d.

- Gegužės 4-18 d.d. organizuo
jama kelionė aplankyti Italijos 
šventoves. Kelionės kaina, įskaitant 
maistą ir nakvynę - 2995 dol. Re
gistraciją tvarko ir visas žinias tei
kia kun. Gregory Bottc, OFM, tcl. 
536-8195. Registruotis reikia kuo 
skubiau. Jeigu atsirastų didesnės 
keliautojų skaičius, juos lydėtų vie
nas iš parapijos kunigų.

- Mišios kovo 24, sekmadienį:
8.15 v.r. - už a.a. Emiliją Karcčkai- 
tę; 9.15 v.r. - specialia intencija;
10.15 v.r. - už a.a. Tomą Prakapą, 
a.a. Vytautą Stanislovaitį, a.a. Oną 
ir Julių Abromaičius; 11.30 v.r. - už 
parapiją ir visus parapijiečius.

Sovietų kariuomenės sunai
kintos Kiauklių šventovės sta
tybą iki šiol dosniomis aukomis 
parėmė visa eilė tautiečių. Pir
moji auka atėjo iš Anapilio mo
terų būrelio - $1000. Netrukus 
prisidėjo A. Bartašienė su 
$2,500 ir A. Šileikytė su $500. Į 
aukotojų eiles įsijungė su $200 
V. E. Krikščiūnai ir šimtininkai 
(po $100): kun. V. Volertas, J. 
Maciukas, V. G. Butkiai, J. J. 
Siaurusaitis, E. S. Pusvaškiai, L. 
Adomavičius, P. A. Augaičiai. 
Aukojo po $50: J. J. Valiuliai, 
P. E. Ališauskai, G. Sprainaitie- 
nė, M. Bulvičienė, J. Varana
vičius; po $25: E. ir M. Valeš- 
kos (JAV), E. Valeška.

Kiauklių parapijos klebonas 
kan. J. Andrikonis, buvęs Kai
šiadorių vyskupijos valdytojas, 
ir parapijiečiai dėkoja už paro
dytą minėtų tautiečių dosnumą, 
tikėdamiesi ir kitų tautiečių 
paramos, nes statybos išlaidos 
labai didelės. Čekius prašoma 
rašyti: Lithuanian Martyrs’ 
Church - Kiaukliai. Adresas: 
494 Isabella Ave., Mississauga, 
Ont. L5B 2G2, Canada. Lietu
vos kankinių parapija aukoto
jams išduoda atitinkamus kvi
tus. Inf.

Agr. Vincei Gudžinskienei 
mirus, užjausdama vyrą Praną, 
D. Zulonienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Marijos Ruseckienės, 
mūsų mylimos žmonos ir mo
tinos, trečiųjų mirties metinių 
atminimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50 vyras Jonas ir sūnus 
Viktoras Ruseckai.

Zinos Beržanskienės atmi
nimui, užjausdami vyrą Kostą, 
seseris Mėtą ir Olgą bei jų šei
mas, Margarita ir Justinas Zub- 
rickai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.
GAMINU KOLDŪNUS pagal už-~ 
sakvmą. Skambinti Birutei iel. 416 
236^9071.

REIKALINGI du asmenys iš vie- 
nos šeimos dviem savaitėm pabūti 
prie tėvuko. Atlyginimas $9 valan
dai. Skambinti tel. 416 653-9489.
KURJERIS l LIETUVĄ! Ieškote, 
kas galėtų greitai ir patikimai nu
vežti j Lietuvą pinigus, vaistus, 
laiškus, dokumentus ar šiaip svar
bų paketą? Ir norite, kad jūsų 
siunta būtų įteikta tiesiai į rankas 
jūsų nurodytam asmeniui Lietuvo
je? Pageidaujate gauti raštišką to 
asmens patvirtinimą, kad gavo jū
sų siuntą? Tada skambinkite į Ha
miltoną telefonu 905 385-3453 Ri
čardui Mes vykstame į Lietuvą kas 2 
mėnesiai. Garantuojame sąžiningą pa
tarnavimą ir slaptumą. Artimiausiu 
metu kurjeris išvyksta gegužės 3 d.

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

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos 
tautinių šokių ansamblis “Spindulys 
vadovaujamas Rasos Soliūnaitės- 
Poskočlmienės.

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

Visus dalyvauti kviečia - 
‘•Tėviškės žiburiu" leidėjai

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIU

SPAUDOS VAKARAS

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 
praneša, 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 spuudos vakaras įvyks 
1996 m. balandžio 13, Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje. Jau 
pradėti ruošos darbai, telkiami 
laimikiai. Galintys prašomi 
juos paaukoti “TŽ” adminis
tracijoje.

Koncertas, įvairių meno 
šakų talentų, įvyksta balandžio 
14, sekmadienį, 1 v.p.p., Anapi
lio salėje. Rengia Anapilio pa
rapijos tarybos kultūrinė sekci
ja. įėjimas - laisva auka išlai
doms padengti. Kviečiame vi
sus.

LELIUMAI, choras iš Lie
tuvos j Torontą atvyksta balan
džio 20 d., šeštadienį, 9 v.v. 
Toronte, kaip jau buvo skelbta, 
koncertuos sekmadienį, balan
džio 21, ir balandžio 22, pir
madienio rytą išvažiuos. Toron- 
tiečiai, kurie galėtų po vieną 
kitą choristą priimti nakvynėn, 
prašomi skambinti Nijolei Be- 
notienei tel. 621-9472. Sekma
dienį (balandžio 21) choristai 
bus vežiojami autobusu, globo
jami ir pamaitinami. Tuo rūpin
tis nakvynę teikusiems nereikės.

Inf.
A a. Stasiui Čeponiui mi

rus Sarnijoje, Ont., užjausdami 
jo žmoną Marytę, sūnų, dukras 
ir vaikaičius, Petronėlė ir Jonas 
Vegeliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

Atitaisymas. “TŽ” 10 nr. 
aprašyme “Mažlietuvių šiupinys 
Toronte” išspausdinta “Editos 
Morkūnaitės”. Turi būti Mor
kūnienės.
MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo 
prižiūrėti vaikus, ligonius ar senelius. 
Skambinti teL 416 233-5996.

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. (rengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

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

Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio rengiamas

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

Lietuvių namuose, Vytauto Didžiojo menėje. 
Vakarienę ruošia Vytautas 
Birštonas. Priedas: vynas, 
kava ir pyragai.

Programą atliks 
ir šokiams gros

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.

ROMUVA INC. narių 
metinis susirinkimas 

1996 metų kovo 26, antradienį, 
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose (pirmo 
aukšto posėdžių kambaryje). Kviečiame dabartinius ir naujus 
narius. Nario mokestis - $5 metams.

VALDYBA

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) susinnkimo 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) revizonaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1995 metų apyskaitų tvirtinimas:
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1996 metams
8. Rinkimai 3 narių (valdybą, 1 nano (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

ALGIMANTO ARMONO 
fotomeno studija 

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

Konsultacijos fotografijos klausimais.
Telefonas 416 922-1731

33 MONTREAL
EmilĮjok ir Juozu Paunksnių 

vedybų 50 metų sukaktis gausiame 
artimųjų būryje buvo atšvęsta kovo 
9 d. seselių namuose, ši lyti šeima 
dalyvauja kiekviename lietuviš
kame renginyje ir savo dosnia auka 
remia ne tik gimines Lietuvoje, bet 
ir čia lietuviškas organizacijas bei 
institucijas. Jų sukaktuvines vaišes 
suruošė giminaitė Ūdija Platins- 
kienė .su savo dviejų sūnų šei
momis. šeimininkės pareigas atliko 
rknelė Keršienė. Tą pačią dieną di
džiausiame Monlrcalio anglų kalba 
dienraštyje “The Gazelle” buvo 
įdėtas sveikinimas su sukaktu
vininkų nuotrauka. Kitą dieną - 
sekmadienį - Aušros Vartų šven
tovėje buvo aukojamos Mišios 
Paunksnių intencija.

KI.K moterų dr-Jos Mont- 
realio skyriaus narių susirinkimą 
kovo 10 d. seselių namuose atidarė 
malda ir Kovo 11 nepriklauso
mybės atstatymo priminimu val
dybos pirm. Genovaitė Kudžmicnė, 
kuri ir susirinkimui pirmininkavo. 
Sekretoriavo Joana Blauzdžiūnic-

nė. Buvo perskaitytas prel. Vytauto 
Kazlausko išsamus pranešimas apie 
“Vaiko tėviškės namus” ir kartu 
jiadėka rėmėjams. Smulkiau ap
tartas Velykų stalo rengimas. Tai 
bus per Atvelykį. Pelnas skiriamas 
“Vaiko tėviškės namams”. Pirm. G. 
Kudžmicnė nuoširdžiai padėkojo 
už uolų darbą iš valdybos pasitrau
kiančiai Janinai Adomonienei. Šiuo 
metu valdybą sudaro: pirm. G. 
Kudžmicnė. vice pirm. Danutė Staš- 
kcvičicnė, sekt . Julija Adamonienė, 
ižd. Elena Kcrbelicnė ir narė - Ge
novaitė Zabicliauskienė.

A-a. Anita Kišidrnč (Čepai- 
tytė), 88 m. amžiaus, mirė kovo 8 d. 
Po pamaldų Aušros Vartų šven
tovėje kovo 11 d. palaidota Notre 
Damc des Neigęs kapinėse. Liūdi 
duktė, du broliai ir kiti giminės.

A.a. Vincė Gudzinskienė-Gir- 
dzijauskienė, 78 m. amžiaus, mirė 
kovo 8 d. Iš Šv. Kazimiero šven
tovės kovo 11 d. palaidota Notre 
Damc des Neigęs kapinėse. Liūdi 
vyras, giminės ir artimieji. ILS.

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ. A LB DONNA SVRAKA. A LB.

PETRAS ADAMONIS. C.l B Res. 514 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS
Montreaho lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8 

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

^PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 1996 m. kovo 31, sekmadienį, 
1 v.p.p., Lietuvių namų Karaliau* 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. susinnkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai, a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos namų, 

d) statybos ir remonto, e) "Lokio" svetainės, I) visuomeninės 
veiklos, g) švietimo londo;

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

10 1 996 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 Susinnkimo uždarymas

šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami keturi nariai, o į re
vizijos komisiją du nanai. 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 vaidyba skito, kad nanai gautų iš nominuojamo kandi- 
dato-tės raštišką sutikimą, šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
kuriuos nanai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu Be to. vaidyba 
siūto, kad kandidatų-črų siūlytojai (nemažiau kaip du nanai). pasirašytų 
nominacijos blanką ir (teiktų metimo susirinkimo nominacijų komisijai

Nanai. norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laikytis kor
poracijų (Statymo (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. (galiojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minė
tos datos, nebus pnpažmti teisėtais, (galiojimų blankus galima gauti LN 
raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba


