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Veiklos atspindžiai
Raštija, kokia ji bebūtų - publicistinė, beletristinė, re

liginė, mokslinė - atspindi gyvenamąjį laikotarpį, ilgesnį 
ar trumpesnį, svarbesnį ar ne taip svarbų. Tai ypač ryšku 
periodiniuose leidiniuose.

I
ŠEIVIJOS laikotarpis, nors jis dar nėra pasibaigęs, 
jau ir per penkiasdešimt su viršum metų pasižymėjo 
labai įvairia ir gausia spauda. Vidutinio ir nuo lietu
viško gyvenimo neatitrūkusio išeivio namuose vieno laik

raščio neužteko, o knygų lentynos vis pasipildydavo nau
jais leidiniais. Skaityba ne vienam užimdavo nemažą lais
valaikio dalį. Tai buvo būdas ne tik sekti lietuvišką gyve
nimą, bet ir jaustis to gyvenimo dalimi, jeigu jau ir nie
kaip kitaip nebuvo galimybių, sąlygų ar noro prisidėti. 
Deja, nors ir geriausiais laikais, spauda, ta pastovi dvasios 
maitintoja, aukso kalnų nesusipylė. Galą su galu teko 
durstyti kiekvienam laikraščiui, ir finansiniai sunkumai 
slėgė kone visus vienodai. Įvairiomis progomis laikraščiai 
savo skaitytojams vis primindavo, kad iš prenumeratų 
verstis neįmanoma. Aukos ir nuolatiniai skelbimai gelbė
davo būklę. Kiek vėliau į pagalbą atėjo sustiprėjusios sa
vos finansinės institucijos, dar vėliau ir palikimai. Tačiau 
prenumeratorių bei skaitytojų skaičius ėmė smukti, ir tai 
daugiausia dėl senatvės ir mirčių. Naujų jaunesnių atsi
randa nedaug. Sava spauda kiek daugiau domisi naujieji 
ateiviai iš Lietuvos arba stipresnių lietuviškų šeimų vai
kai, naujieji visuomenininkai. Šiaip jau - daugiau išeina 
negu ateina. Užtat jau pagrįstai kyla klausimas, kaip dar 
ilgai laikysis lietuviškoji spauda išeivijoje? Niekas turbūt 
nenorėtų nei spėlioti, nei pranašauti. Tačiau norint susida
ryti bent šiokį tokį atsakymą, linkstama galvoti pirmiausia 
apie pačią išeiviją. Pastarosios atspindys - spauda bus tol 
gyva, kol turės ką (išeiviją) atspindėti. Taigi, kol bus gyva 
išeivija, gyvuos ir jos spauda.

I
LGESNĖJE gyvenimo tėkmėje įvairūs pokyčiai pap
rastai paliečia ii žmones, ir jų darbų bei veiklos sritis. 
Modernizuojamos darbo priemonės pagreitina jo at
likimą, gerina kokybę, pakelia gamybinį našumą. Tačiau 

paslaugų kainos už patarnavimus eina savo keliu, siunti
mo išlaidos taipgi kasmet didėja. Tuo būdu kas besikeistų 
gerojon pusėn, kuo jau galėtume džiaugtis ir naudotis, 
niekas nesulaikys nuolat slegiančių finansinių sunkumų. 
Tai atmintina ir ateitin žvelgiant. Žodžiu - lėšų atžvilgiu 
viskas klosis panašiai kaip buvę, ir spaudos gyvavimas pri
klausys nuo lietuvišką spaudą remiančių žmonių. Tokių 
reikės ne vien tik skaitytojų, bet ir darbuotojų tarpe, ku
rie savo įnašus matuos daugiau idėjiniais matais, į savųjų 
laikraščių leidybą žiūrėdami kaip į prisidėjimą prie bend
ros išeivių veiklos, budinčios, kad išsilaikytume lietuviška
me kelyje. Kasmetiniai “Tėviškės žiburių” spaudos vakarai 
(šiemet balandžio 13 d.) kaip tik ir pabrėžia tos bendro
sios veiklos būtinybę ir visiems prieinamą galimybę per 
glaudesnius ryšius su savo spauda, per jos rėmimą stiprin
ti lietuviškąjį išeivijos gyvenimą. Ligšioliniai atsiliepimai į 
kvietimus dalyvauti tokiuose spaudos vakaruose laikraš
čio leidėjų neapvylė. Reikia tikėtis, kad taip bus dar dau
gelį metų. O juo mūsų mažiau belieka, juo glaudžiau rei
kia visiems kartu veikti ir budėti, kad išliktume. Tęstinu
mas negali atpalaiduoti nuo atsakomybės. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Lėtesni separatistų žingsniai
Kvebeko separatistų 

žingsnius gerokai sulėtino L. 
Bouchardas, tapęs Kvebeko 
partijos vadu ir šios provincijos 
premjeru. Jis netgi bandė 
pagerinti politinius ryšius su 
anglų kilmės kvebekiečiais 
Montrealyje. Jiems buvo skirta 
premjero L. Bouchardo 
pasakyta kalba, kurios “Cen
tauro” teatre klausėsi apie 400 
angliškai kalbančių montrea- 
liečių. Savo kalboj jis apgailes
tavo klaidingą prasitarimą, kad 
Kanada nėra tikra valstybė. Esą 
anglofonai turi pilną teisę Kve
beko referendumuose laikytis 
savo nuomonės ir už ją balsuoti. 
Premjeras L. Bouchardas taipgi 
prisipažino, kad jis yra politikas, 
o politikai visada padaro klaidų.

Kvebeke yra 600.000 anglo- 
fonų, kurie po paskutinio refe
rendumo 1995 m. spalio 30 d. 
netikėtų rezultatų ir tuometinio 
premjero ir separatistų vado J. 
Parizeau priekaištų jau pradeda 
galvoti apie įsikūrimą kitose 
Kanados provincijose. Šia kalba 
juos ir bandė nuraminti premje
ras L. Bouchardas. Jis dabar lai
kosi pažado pagrindinį dėmesį 
skirti finansinėms Kvebeko prob
lemoms, referendumą atidėjęs 
porai metų.

Problemą nepriklausomy
bės siekiančiam Kvebekui su
daro liberalų valdymo metais 
atnešti biudžetiniai deficitai ir 

su jais padidėjęs valdžios įsisko
linimas. Šiai problemai spręsti 
buvo sušaukta tris dienas truku
si penkiasdešimt septynių ban
kų vadovų, pramonės, darbo 
unijų atstovų ir bendruomenės 
aktyvistų konferencija. Jos daly
vių laukė finansų ministerio 
Bernardo Landry paruošta fi
nansinė apyskaita ir ją patvirti
nantis premjeras L. Bouchar
das. Pasak jo, Kvebekas yra 
įkritęs didžiulės deficitinės sko
los duobėn. Tą skolą padalijus 
visiems Kvebeko piliečiams, 
kiekvienam tektų po 10.200 do
lerių. Septyniolika centų iš kiek
vieno vyriausybės gaunamo do
lerio dabar reikia tik tos skolos 
metinėms palūkanoms padengti.

Finansų ministeris B. Landry 
skundėsi, kad kovo 31 d. pasi
baigusiems 1995-96 biudžeti
niams metams padengti jo lau
kė 3,9 bilijono dolerių deficitas. 
Sekančiuose biudžetuose tokį 
deficitą bus stengiamasi suma
žinti iki 1,8 bilijono dolerių. 
Kvebekiečiai jau dabar moka 
aukštus pajamų mokesčius. Jų 
didinti nebus įmanoma. Teks 
pradėti rimtą valdžios išlaidų 
mažinimą, sekant Albertos ir 
Ontario vyriausybių pavyzdžiu. 
Galvojama net įvesti specialų 
mokestį automobilių savinin
kams, kurie dažnai naudojasi 
Kvebeko greitkeliais. Jiems ga-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Buvusiuose sovietiniuose Saugumo rūmuose Vilniuje buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai meldžiasi už tuose 
rūmuose ir kitur nukankintus tautiečius. Aprašymas - 3 puslapyje “Maldos KGB rūmuose”

Tokią Lietuvą mato švedas
Politine ir ekonomine krize susidomėjo ir Lietuvos kaimynai. Rygoje leidžiamas 
laikraštis “The Baltic Observer” 1996 m. vasario 29 - kovo 6 laidoje 
išspausdino švedų akademiko LARS JOHANNSEN’O, Rygos universiteto 

lektoriaus, straipsnį apie Lietuvos prezidento ateities galimybes.
Čia pateikiami jo samprotavimai

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas turi gerą politi
nę nuojautą. Jis pirmas pramatė 
komunistų galios ir Sovietų Są
jungos žlugimą, 1989 m. įsteigė 
Lietuvos komunistų partiją, o 
vėliau pasisakė ir už visišką Lie
tuvos nepriklausomybę. Ši nuo
jauta praeityje jam ne kartą pa
sitarnavo. Tačiau bankų krizės 
pradžioje dėl ministerio pirmi
ninko indėlių išėmimo iš žlun
gančio banko atrodė, kad Bra
zauskas politinę nuojautą yra 
praradęs. Jo sprendimas atleisti 
iš pareigų Šleževičių buvo pavė
luotas ir vargu ar balsuotojų aky
se pavyks išsaugoti gerą vardą.

Prezidento valdžios ribos
Lietuvos konstitucija prezi

dentui duoda didesnę galią nei 
Latvijoje ir Estijoje. Lietuvos 
prezidentas nustato užsienio 
reikalų politiką, formuoja vy
riausybę. A. Brazausko įtaka 
siekia toliau už konstitucijoje 
numatytų ribų dėl 1992 m. LD
DP laimėtų rinkimų, asmeninių 
savybių, senų bičiulių tinklo ir 
giliai įsišaknijusios autokratinės 
politinės kultūros Lietuvoje. 
1992 m. Sąjūdžio vadovaujama 
vyriausybė buvo pavargusi ir pa
laipsniui seime prarado daugu
mą. Pats Sąjūdis, ieškodamas 
naujo vaidmens politiniame 
Lietuvos gyvenime, nesutarė. 
Infliacija labai padidėjo, pra
monės ir žemės ūkio gamyba 
krito 50%. Žmonės šalo nešil
domuose butuose, buvo sunku 
net maistu apsirūpinti.

Tokiai padėčiai esant sunku 
pakaltinti žmones, kurie ieškojo 
pakaitalo, atidavė balsus už 
LDDP ir 1993 m. Brazauską iš
rinko prezidentu. Visa tai pavy
ko iš dalies dėl Brazausko suge
bėjimo laimėti gyventojų pasiti
kėjimą reformuota komunistų 
partija, pasivadinusia Demok
ratine darbo partija. Dėl to 
daugelis eilinių atstovų už savo 
laimėtas vietas seime jaučiasi 
skolingi Brazauskui.

Su LDDP pergale senasis 
elitas grįžo į valdžią, ir sovie
tuose praktikuoto senų bičiulių 
tinklo dėka jos rėmėjų atsirado 
visuose visuomenės sluoksniuo
se. Be to, ne paslaptis, kad pre
zidentūra turi tiesioginius ryšius 
ministerijose ir įvairiose institu
cijose, per kuriuos prezidentas 
gali įtaigoti savo sumanymus. 
Per paskutinius trejus metus 
LDDP išgyveno du vidinius ne

sutarimus: vieną tarp kairiojo 
sparno radikalų ir sutarimo ieš
kančių savo narių, antrą - tarp 
intelektualų ir1 ‘darbininkų. Ta
čiau Brazauskas sugebėjo nesu
tarimus išlyginti ir išvengti par
tijos skilimo.

Nėra abejonės, kad Bra
zauskas turi didelį partijos pasi
tikėjimą. Nors jis iš partijos pa
sitraukė priimdamas prezidento 
pareigas, bet nušalinimas Šleže
vičiaus, kurį partija rėmė, paro
dė kas yra tikrasis partijos va
das. Giliai įsišaknijęs autokrati
nės politinės kultūros pobūdis 
vienodai veikia ir balsuotojus, ir 
administratorius - jie laukia nu
rodymų iš aukščiau. Dėl to poli
tiniai ėjimai, geri ar blogi, pri
skiriami jų pradininkui. Matant 
pairusį socialinį gyvenimą, be
viltišką būklę investicijų srityje 
ir vis krintantį pragyvenimo ly
gį, - tenka stebėti, kad Brazaus
kas dar yra vienas populiariau
sių politinių figūrų Lietuvoje.

Pastovumo pabaiga?
Nuo nepriklausomybės pra

džios Vytautas Landsbergis, tuo 
laiku buvęs seimo pirmininkas 
ir neoficialus prezidentas, pra
dėjo tradiciją silpnų ministerių 
pirmininkų, kuriuos dėl kasdie
nių sunkumų buvo lengva pada
ryti atpirkimo ožiais. Sąjūdžiui 
praradus daugumą, paaštrėjo 
konstituciniai kivirčai, seimas 
tapo nepajėgus daryti sprendi
mus, ir krašto politika pasidarė 
nepastovi bei netvirta. Šiuo at
žvilgiu treji Šleževičiaus vyriau
sybės metai rodo jo politinius 
sugebėjimus, LDDP daugumos 
susiklausymą ir laimingą sutapi
mą, kad valdė sunkiausiam eko
nominiam persiorientavimui 
praėjus.

Ilgai išsilaikiusi Šleževičiaus 
vyriausybė Lietuvai davė politi
nį pastovumą kritiniu pereina
muoju laikotarpiu, kai investuo
tojai norėjo matyti ekonominių 
reformų tęsinį ir plačią, pasto
vią politinę daugumą. LDDP 
dauguma buvo lyg ir garantija, 
nors reformos kartais vyko la
bai pamažu. Šleževičiaus išėji
mas gali būti to palyginti pasto
vaus politinio laikotarpio susvy
ravimo pradžia.

Ateinančio rudens rinki
muose LDDP tikriausiai daugu
mą praras. Partijos populiaru
mas yra kritęs, ir atsiradusių vi
dinių nesutarimų žaizdoms už
gydyti reikės ilgesnio laiko. Ta

čiau neatrodo, kad bent viena iš 
dešiniojo sparno partijų rinki
muose gaus aiškią daugumą, ir 
dešinieji bus priversti sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Šitokia su
lipdyta vyriausybė turės dirbti 
su stipria Brazausko, išrinkto 
penkeriems metams, preziden
tūra. Konstitucinis kontrolės ir 
pusiausvyros mechanizmas tarp 
seimo, vyriausybės ir prezidento 
patirs pirmą ir sunkiausią išban
dymą. Kova dėl valdžios gali 
paralyžuoti visą politinę siste
mą, ir valdžia bei ministerial 
keisis italams įprastu greičiu, o 
iš buvusio pastovumo liks tik 
sapnas. (Su italais jau turbūt su
silyginta: Italijoje per 50 metų - 
53 vyriausybės, Lietuvoje per 6 
metus - 7, V.Z.).

Kuriuo keliu?
Norėdami tokio scenarijaus 

išvengti, Brazauskas ir naujasis 
ministeris pirmininkas Mindau
gas Stankevičius gali susigundy
ti ekonominę padėtį pagerinti 
pakeldami pašalpas ir pensijas. 
Tačiau tokia “rinkiminė ekono
mija” būtų labai pavojinga mo
netariniam Lietuvos pastovu
mui. Biudžetas jau dabar skur
dus, ir metiniame pranešime 
seimui Brazauskas beveik prisi
pažino, kad remiasi nerealiom 
prielaidom. Pajamų sausio mė
nesį gauta 20% mažiau kaip 
gruodžio mėnesį, o vasaris irgi 
nerodė pagerėjimo. Mažesnės 
pajamos žiemą yra normalus 
dalykas. Tačiau daugiau kaip 
pusę Lietuvos iždo pajamų atei
na iš pridėtinės vertės mokesčių 
ir akcizo. Tad pajamos turėtų 
būti pastovesnės, nes remiasi 
suvartojimu. Dramatiškas su
mažėjimas rodo, kad ekonomija 
ir mokesčių išrinkimas šlubuoja. 
Tokia padėtis tik padidins spau
dimą prezidentui ir vyriausybei 
imtis iniciatyvos ką nors daryti.

Brazauskui yra ir kitas pasi
rinkimas. Viešas Šleževičiaus 
nusikaltimas buvo ne tik jo as
meninio turto dydis - jis tapo 
spekuliatorium, o visuomenės 
akyse tai nešvarus “biznis”. Bu
vusioje Sovietų Sąjungoje eilinis 
pilietis su didėjančiu pasibjau
rėjimu ir pavydu žiūri į naujai 
praturtėjusius. Pajamų skirtu
mai, rinkos ekonomijos pažy
mys, Lietuvoje pasiekė tik Tre
čiojo pasaulio kraštuose randa
mus lygius. Tai atsitiko valdant 
socialistų vyriausybei krašte, 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Uždarbiai
Lietuvos statistikos depar

tamento žiniomis, tikrasis darbo 
atlyginimas sausio mėnesį paly
ginus su gruodžio mėnesiu su
mažėjo 5.2%, bet palyginti su 
praėjusių metų sausio mėnesiu 
-padidėjo 11.8%. Infliacija sausio 
mėnesį buvo 3.2%, minimalus 
gyvenimo lygis 90 Lt, mažiausia 
mėnesio alga - 210 Lt. Geriau
siai apmokami darbuotojai - 
bankų tarnautojai - 1538 Lt, to
liau elektroenergetikai - 1100 
Lt, transportininkai, sandėliuo- 
tojai - 1085 Lt; aukščiausios 
valdžios pareigūnai - 948 Lt, 
praneša “Lietuvos aidas” kovo 
5 d. laidoje.

Mažina išlaidas
Eltos pranešimu, Lietuvos 

akcinis inovacinis bankas patei
kė savo veiklos atnaujinimo 
programą akcininkams, klien
tams, indėlininkams, seimui bei 
Lietuvos bankui. Pridėtas ir 
verslo planas, kuriame siūlomi 
atnaujinimo būdai. Programoje 
ir plane svarbiausias užmojis - 
sumažinti išlaidas. Iki kovo 1 d. 
iš šio banko jau išėjo 125 dar
buotojai. Numatyta iš viso at
leisti 400 tarnautojų. Taip pa
sielgus bus sutaupyta 600 tūks
tančių litų per metus.

Prekyba su Lenkija
Lietuvos ir Lenkijos tarpu

savio prekyba nuo 1994 metų 
nuolat didėja, rašo “Lietuvos 
rytas” kovo 5 d. laidoje. Pagal 
prekybos apyvartą dabar Lenki
ja yra šeštoji Lietuvos partnerė 
ir penktoji valstybė pagal inves
ticijas. Į Lietuvos ekonomiką 
Lenkija yra investavusi apie 7.5 
milijono JAV dolerių. Praėju
siais metais Lenkijos eksportas į 
Lietuvą padidėjo 65.5%. Bet 
Lenkijos importas iš Lietuvos 
sumažėjęs 15.7%. Į Lietuvą 
daugiausia eksportuojama elek
tronikos įrangos, cheminės me
džiagos ir maistas. Lietuva į 
Lenkiją siunčia mineralines me
džiagas, medieną ir tekstilės ga
minius.

Bus daroma, kas galima
Ministeris pirmininkas Min

daugas Stankevičius, kovo 13 d., 
kalbėdamas per Lietuvos radiją, 
pareiškė, kad vyriausybės pa
ruošta programa svarstoma sei
mo komitetuose ir frakcijose, 
skelbia ELTA. Numatyta, ką 
vyriausybė galėtų dar padaryti 
per savo kadenciją. Pabrėžta 
aktyvinti krašto ūkį, pasitelkiant 
ir užsienio investicijas. Priemo
nių plane daug dėmesio skiria
ma lėšų taupymui, artimiausiu 
metu nėra numatyta jokių ofi
cialių vizitų, ir premjeras į už
sienį keliauti nesiruošia. Naujos 
mokesčių sistemos per trumpą 
laiką sukurti nepavyks, tik nu
matoma neapmokestinti tos 
pelno dalies, kuri skiriama in

vesticijoms, taipgi pateikti vers
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Lietuvos keliu per 90 metų

Diplomatijos šefo dr. S. A. Bačkio amžiaus sukaktį minint
Nekasdieniškas žmogus kasdienybėje

Mums dar reikia skintis kelią tarp užsiaugintų žvėrių
Namas, kurio gyventojai - knygos

Dr. Jurgis ir Marija Šlapeliai - neužmirštami kultūrininkai

lo pajamų mokesčio įstatymo 
projektą bei atlikti kitus per
tvarkymus, palengvinančius fi
nansinę įmonių būklę.

Užsienio paskolos
Seimo nariai R. Ozolas ir 

K. Jaskelevičius kreipėsi į gen. 
prokurorą VI. Nikitiną, prašyda
mi ištirti užsienio paskolų skirs
tymo tvarką, skelbia ELTA Kovo 
14 d. spaudos konferencijoje jie 
išplatino prokuratūrai skirtą pa
reiškimo tekstą, kuriame tarp 
kitko sakoma, kad Lietuvos pa
sirašytos paskolų sutartys šių 
metų pradžioje jau siekė 850 
milijonų JAV dolerių. Įklimpu
sių užsienio kreditų esama maž
daug už 150 milijonų. Juos turės 
grąžinti valstybės biudžetas. Čia 
minimi seimo nariai prašo su
stabdyti vyriausybės užsienio 
paskolų komisijos veiklą ir taip
gi ištirti, ar buvusio ministerio 
pirmininko A Šleževičiaus “veik
loje nėra tarnybinio nusikaltimo 
sudėties”.

Nauji įstatymai
Eltos žiniomis, kovo 14 d. 

seimas priėmė savivaldybių atri
butikos įstatymą, įteisino prieš
karinėje Lietuvoje vartotus se
niūnų ženklus; pakeitė kai ku
riuos valstybės herbo, valstybi
nės vėliavos bei vietos savival
dos įstatymus. Nustatyta vėliavų 
iškėlimo tvarka. Priimtas labda
ros ir paramos fondų įstatymas. 
Tokiais fondais bus laikomos ne 
pelno organizacijos, kurių veik
los tikslai yra labdara, parama 
mokslo, kultūros, švietimo, me
no, religijos, sporto, sveikatos 
apsaugos, socialinės globos ir 
kitose srityse. Tokių fondų stei
gėjai negalės būti politinės par
tijos, taipgi valstybės valdžios ir 
valdymo institucijos.

Lietuvos ir Rusįjos santykiai
Ministeris pirmininkas M. 

Stankevičius ryšium su Rusijos 
parlamente (dūmoje) kovo 15 
d. iškilusiu pasiūlymu panaikinti 
1991m. gruodžio mėn. susitari
mus dėl Sovietų S-gos paleidi
mo - pareiškė, kad Lietuvos ir 
Rusijos santykiai yra grindžiami 
1991 metų liepos 29 d. Tarp
valstybinių santykių pagrindų 
sutartimi, kuria Rusija pripaži
no 1990 metų kovo 11 dienos 
Lietuvos nepriklausomybės ak
tą. Savo pareiškime ministeris 
pirmininkas dar pabrėžė, kad 
“Lietuvos ir Rusijos santykiai 
turi geras perspektyvas - tačiau 
tik kaip dviejų lygiaverčių part
nerių bendradarbiavimas”, pra
neša ELTA.

Kovo 19 d. Lietuvos seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas priėmė 
Rusijos ambasadorių Lietuvoje 
N. Obertyševą, kuris išdėstė ofi
cialią Rusijos poziciją dėl dū
mos nutarimų. Pastarieji prieš
tarauja Rusijos konstitucijai ir 
tarptautinės teisės požiūriu ne
gali turėti jokių padarinių, pa
reiškė ambasadorius. Snk.
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Tokią Lietuvą mato...

Vasario 16-tąją švenčiant 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius 
katedroje pasakė pamokslą, ku
riame jis Lietuvos gyventojus ra
gino saugoti savosios valstybės 
gyvybę. Priminęs Vasario 16-to- 
sios reikšmę, pabrėžė, kad pati
kimiausi ginklai tėvynei ginti yra 
“vienybė, ištvermė, pasišventi
mas, meilė Dievui ir gimtajam 
kraštui”. Tikroji okupacija esanti, 
kai užgrobiami žmonių protai ir 
širdys. Užuot šventus Valentino 
dieną, reikėtų geriau ugdyti jau
nimą mylėti Dievą ir tėvynę.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Liepojoje buvo sureng
tas vasario 17 d. Jame dalyvavo 
Telšių seminarijos rektorius 
mons. V. S. Brazdeikis, mons. T. 
Poška ir kun. B. Latakas. Kated
roje buvo koncelebruojamos Mi
šios; minėjimas įvyko Liepojos 
katalikų parapijos salėje.

Lietuvos katalikiškų leidyklų 
drauguos susirinkimas įvyko sau
sio 29 d. Pranešimus padarė dr- 
jos pirm. Aldona Žemaitytė, ižd. 
Donatas Vilkas ir vykdomoji di
rektorė Vilija Kalinauskienė. 
Tartasi kvalifikacijos klausimais, 
siūlyta rengti seminarus leidė
jams, keistis leidiniais ir informa
cijomis. Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininku “Katalikų pasaulio” 
leidyklos vedėjas Ričardas 
Černiauskas, sekretoriumi “Nau
jojo židinio” vyr. redaktorius 
Petras Kimbrys, iždininke sės. 
Aušra Karaliūtė.

Kun. Juozo Zdebskio dešim
tosios mirties metinės paminėtos 
vasario 3 d. Rudaminoje, Lazdijų 
raj. Iškilmingas Mišias koncele- 
bravo Vilkaviškio vysk. J. Že
maitis, MIC, vysk. S. Tamkevi- 
čius, jėzuitų provincijolas kun. 
Jonas Boruta, SJ, ir 15 kunigų iš 
įvairių parapijų. Pamoksle vysk. 
S. Tamkevičius pabrėžė, kad jei 
daugiau būtų tokių “taip mylinčių 
žmones” kunigų, daug dabartinių 
problemų neiškiltų, priminė kun. 
J. Zdebskio žodžius: “Mano pa
rapijos didžiausias turtas - sene
liai ir ligoniai”. Prie žuvusio ku
nigo kapo kalbėjo seimo narys A. 
Patackas, gyd. B. Žemaitytė, dail. 
Ž. Baltušnikaitė ir kiti vietiniai 
gyventojai. Visi priminė kun. J. 
Zdebskio artimo ir kryžiaus mei
lę, o kun. Robertas Grigas, gerai 
pažinojęs velionį, sakė, kad šio 
žuvusio kunigo populiarumą ga
lėtų paaiškinti šiuolaikiškas šven
tumas, atitinkąs visuomenės ir 
jaunimo poreikius.

Kauno “Gyvųjų akmenų” 
bendruomenė VDU salėje vasa
rio 11 d. surengė Atsinaujinimo 
dieną. Dalyvavo daugiau kaip 300 
grupių narių ir tikinčiųjų iš visos 
Lietuvos. Maldos patirtimi dalijo
si svečias iš Prancūzijos karme
litas kun. Marie-Michel. Koncele- 
bracines Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė vysk. S. Tamke
vičius. Svečias iš Prancūzijos skai
tė paskaitą “Malda - susitikimas 
su Dievu”. Pabrėžta maldos 
reikšmė tikėjimui. Vysk. S. Tam
kevičius nurodė, kad daug kal
bama apie dvasingumą, bet ne vi
si suvokia, kas jis iš tikrųjų yra. 
Dvasingumo be maldos negalima 
įsivaizduoti.

Arkivyskupas Jonas Bulaitis, 
apaštalinis nuncijus Pietų Korė
joje ir Mongolijoje, vasario 11d. 
lankėsi Kaišiadoryse ir katedroje 
aukojo Mišias, taipgi ir vysk. J. 
Matulaitis. Svečias pamoksle pa
brėžė būtinybę gyveniman priimti 
Kristų, ragino žmones pakilti iš 
nuodėmių. Per susitikimą su 12 
vyskupijos kunigų arkivyskupas 
pasakojo, kad Pietų Korėjos se
minarijose mokosi apie pusantro 

tūkstančio klierikų. Valdžia kata
likybei palanki.

Visuomenės informavimo 
priemonių komisijos posėdis, da
lyvaujant pirmininkui arkivysku
pui J. Bačkiui, nariams vysk. J. 
Matulaičiui ir vysk. S. Tamke- 
vičiui, įvyko vasario 12 d. Vilniu
je. Su šių metų televizijos studijos 
laidų planais komisijos narius su
pažindino studijos direktorius G. 
Sabaliauskas ir vyr. red. J. Milu- 
šauskas. Padaryta didelė pažan
ga, ir susidomėjimas laidomis žy
miai pakilo. Studija pasirengusi 
per mėnesį dar sukurti po dvi lai
das vaikams ir po dvi socialiniais 
klausimais. Svarstyti ir kiti eina
mieji reikalai.

Kaišiadorių vyskupuos kuni
gų tarybos posėdyje vasario 14 d. 
svarstyti projektai pasiruošti 2000 
metų krikščionybės sukakčiai. Su
darytas komitetas, kurio pirmi
ninku paskirtas kurijos kancleris 
kun. R. Puzonas. Šiais metais bus 
minimos Kaišiadorių vyskupijos 
įsteigimo 70 metų ir Kaišiadorių 
parapijos 90 metų sukaktys, taipgi 
ir vysk. Juozo Matulaičio 60 m. 
amžiaus sukaktis. Minėjimai nu
matomi išdėstyti trimis datomis: 
kovo 19, gegužės 12 ir rugpjūčio 
4. Posėdyje siūlyta Gavėnios lai
kotarpiu rengti blaiviosios savai
tės dienas, daugiau rūpintis ligo
niais, našlaičiais bei girtuoklių 
šeimomis.

Teologijos fakultetas Kauno 
Vytauto Didžiojo un-te veikia jau 
šešerius metus. Dekanas kun. 
doc. dr. Vytautas S. Vaičiūnas 
pokalbyje su Informacijos centru 
pasakė, kad 1940 m. sovietams 
uždarius filosofijos-teologijos fa
kultetą, jis buvo perkeltas į Kau
no kunigų seminariją, kur veikė 
50 metų. Nepaisant varžymų, tuo 
metu teologijos licenciato laipsnį 
apgynė daugiau kaip 40 asmenų, 
5 parašė disertacijas daktaro 
laipsniui. Šiuo metu fakultete stu
dijuoja 150 seminarijos studentų 
ir apie 250 pasauliečių. Aktua
liausia problema - kvalifikuotų 
dėstytojų trūkumas. Daug vilčių 
dedama į 20 Lietuvos kunigų, 
studijuojančių Vakaruose. Svajo
nė esanti - turėti gerą biblioteką. 
Trūksta daug teologinės literatū
ros anglų kalba. Fakulteto stu
dentai išklauso ir bendrąją uni
versiteto programą. Teologijos 
studentams atsiveria didelės gali
mybės “įsilieti į Bažnyčios ir tau
tos gyvenimą”.

Į Kaišiadorių vyskupijos 
Žiežmarių šventovę vasario 17 d. 
susirinko apie 140 jaunuolių iš 
įvairių vietovių. Po Mišių apie 
evangelizacijos svarbą kalbėjo dr. 
Arvydas Žygas, pabrėždamas 
moralinio atsinaujinimo būtinybę 
ir visų atsakomybę už Lietuvos at
eitį. Tikėjimas be gerų darbų esąs 
negyvas. Susirinkimas toliau tęsė
si mokykloje, kur kalbėjo teologi
jos studentė Aurelija Perednytė. 
Vėliau jaunuoliai grupelėse svars
tė apie Jėzaus vaidmenį gyveni
me.

MIRĘ KUNIGAI: Petras 
Liuhonas (1916-1996) mirė Šedu
voje, kunigu įšventintas 1941 m., 
dirbo Šiauliuose, Kėdainiuose, 
Surviliškyje, Kurkliuose, Šeduvo
je. Valdžia įvairiais būdais sten
gėsi įrodyti jo priešiškumą sovie
tinei santvarkai.

Jonas Rusinas (1910-1996) 
mirė Marijampolėje, kunigu 
įšventintas 1937 m. Pastaruoju 
metu - altaristas.

Jonas Kuizinas (1935-1996) 
mirė Žiežmariuose. Daugelį metų 
mokytojavęs, kunigu įšventintas

Prie Lietuvos seimo rūmų statomi butai seimo nariams Vilniuje Nuotr. G. Kurpio

Baltijos valstybės už durų?
Vakariečių politika, patikli Rusijai, kalba apie Rytų Europos valstybių 
priėmimą į Šiaurės Atlanto sąjungą, paliekant Baltijos valstybes už durų

KAZYS BARONAS, Vokietija
Frankfurte leidžiamas ang

liškas dienraštis “International 
Herald Tribune” vasario 23 d. 
išspausdino Makso Jakobsono 
straipsnį apie Baltijos valstybes 
ir Siaurės Atlanto sąjungą 
(ŠAS). Autorius rašė, kad rusai 
turi skirtingas nuomones įvai
riais klausimais, tačiau vieningi 
yra ŠAS plėtimosi į rytus klau
simu. Bet juo daugiau^ Rusija 
priešinasi, juo sunkiau ŠAS yra 
pasitraukti iš savo užimto kelio. 
Atrodė, kad Maskva niekuomet 
nesutiks su jungtine Vokietija, 
tačiau turėjo sutikti su faktu, 
nes nebegalėjo jo pakeisti kito
kiomis galimybėmis.

Panašiai yra ir šiuo metu. 
Maskva stengiasi sulaikyti plė
totę, tačiau kartu mato ir kainą. 
Pirmiausia ta kaina yra laikas. 
Rusai vartoja žodį “hasty” - 
greitai, skubiai. Tiesa, jie prie
šinasi greitai ŠAS plėtotei, bet 
ne pačiai plėtotei. Ir tai be rei
kalo, nes apie greitą plėtotę ne
gali būti jokios kalbos. Pasta
raisiais metais laikas buvo skir
tųs studijoms, šie metai - dialo
gui, tad galutinio atsakymo rei
kėtų laukti 1997 m. po Rusijos 
ir JAV prezidentų rinkimų. Čia 
taip pat reikėtų atkreipti dė- 

tik 1981 m. Buvo trukdomas įstoti 
į Kauno kunigų seminariją net 19 
metų. Kunigavo Kaišiadoiyse, 
Kruonyje, Žiežmariuose. Buvo 
garsus gražiais pamokslais.

Antanas Zdanavičius (1895- 
1996) mirė Klaipėdoje, kunigu 
įšventintas 1918 m. Dirbo vikaru 
Endriejave, Kvėdarnoje, Var
niuose, Veiviržėnuose, kur ir pa
laidotas. 

(Iš leidinio “Bažnyčios žinios”)

Vytauto Didžiojo šventovė Kaune ir oficialus jos įrašas Nuotr. G. Kurpio

mesį į komunistų partijos G. 
Žiuganovo pasakytus žodžius 
ŠAS plėtimosi klausimu. Jisai 
sutinka įtraukti į šią orga
nizaciją Lenkiją, Vengriją, Če
kiją, tačiau kitas valstybes, jų 
tarpe Baltijos palieka už durų.

Nėra jokių abejonių, kad 
ŠAS nesutiks su tokiu spren
dimu, nes oficialiai visos part
nerystės sutartį pasirašiusios 
valstybės yra tame pačiame ke
lyje. Tačiau yra tikra, kad pasi
tarimai bus ne vienu metu su vi
som valstybėm. Greičiausiai bus 
pradėta su Lenkija, Čekija, 
Vengrija, kurios neturi bendros 
sienos su Rusija. Taigi Baltijos 
kraštai bus palikti laukimo 
kambaryje, nenustatant tikslios 
datos sekančiam ėjimui.

Be jokių abejonių Lenkija 
dėl geografinės savo padėties 
yra pagrindinė ašis. Baltijos 
valstybės visuomet. prisimena 
vakariečių išdavystę ir taip pat 
nori saugumo. Deja, šiandieną

Kanados įvykiai
(Atkelta is 1-mo psl.)

lėtų būti įvesta atskirai įsigijama 
prieklija prie automobilio regis
tracinės plokštės. Netenka ste
bėtis, kad Kvebeko premjeras 
L. Bouchardas referendumo rei
kalus dabar žada iškelti tik se
kančiuose provincinio parla
mento rinkimuose 1998 ar net 
1999 metais. Jis taipgi palieka 
atviras duris rimtiems Kanados 
vyriausybės vienybės pasiūlymams.

Išdaviku Kanados parla
mente buvo pavadintas separa
tistinio Kvebeko bloko parla
mentaras Jean-Marc Jacob, šios 
grupės karinių reikalų kritikas. 

sunku rasti SAS valstybę, kuri 
remtų jų narystę. Kodėl? Vieni 
sako, kad Baltijos valstybės yra 
neapginamos (“indefensible”), 
nes gali būti užpultos Rusijos. 
Kiti mano, kad priimant Bal
tijos valstybes, bus suerzinta 
Maskva, matanti ŠAS pajėgų in
vaziją. Trečias argumentas - di
delis rusų mažumos nuošimtis, 
ypač Latvijoje ir Estijoje. Jos 
galinčios įvelti ŠAS į ginčą su 
Rusija.

ŠAS nepasirašys jokios su
tarties su Rusija R. Europos da
lybose, tačiau yra vieša pas
laptis, kad Lenkija, Čekija ir 
Vengrija bus priimtos į SAS, 
paliekant Baltijos valstybes 
laukti neribotą laiką (inde- 
finetely).

Yra sumanymų Europos są
jungoje pradėti pasitarimus su 
Baltijos valstybėm, parodant, 
kad jos nėra užmirštos Vakarų. 
Pirmoje eilėje būtų Estija. Man
ding, ES taip pat nenumato jo
kio sprendimo iki 1997 m.

Mat 1995 m. spalio 26 d., artė
jant prie spalio 30 d. Kvebeke 
įvyksiančio nepriklausomybės 
ręferendumo, jis išsiuntinėjo 
specialų pranešimą toj provin
cijoj esančiom Kanados kari
nėm bazėm bei institucijom. Ja
me buvo teigiama, kad referen
dumą laimės separatistai ir kad 
nedelsiant bus pradėta organi
zuoti nepriklausomo Kvebeko 
kariuomenė. Esą karininkai su 
prancūzų kilmės kariais buvo 
skatinami atsisakyti Kanados ir 
įsijungti Kvebeko kariuomenėn.

Kanados karinėse bazėse 
Kvebeke yra beveik 14.000 ka
rių ir pagalbinio personalo vyrų.
Separatistinio Kvebeko bloko 
parlamentaras J. C. Jacobas 
netgi pasigyrė spaudai, kad pu
sė jų būtų perėję į nepriklauso
mo Kvebeko karines pajėgas. 
Kvebeko prancūzų kilmės karių 
bei karininkų yra ir kitų provin
cijų karinėse Kanados bazėse. 
Pasak J. C. Jacobo, Kanados 
krašto apsaugos ministerija jau 
buvo bepradedanti ruoštis ka
riuomenės pasidalijimui su Kve
beku.

Šiuos jo gandus paneigė 
netgi pats Kanados krašto ap
saugos ministeris David Colle- 
nette. Liberalų atstovai Kana
dos parlamente pareikalavo, 
kad jo specialus komitetas ištir
tų J. C. Jacobo išdavikiškas pas
tangas, kuriomis būtų buvusi 
suskaldyta Kanados kariuome
nė. Tokią mintį atmetė pasi
traukusį L. Bouchardą pakeitęs 
Michel Gautier, naujasis sepa
ratistinio Kvebeko bloko vadas 
Kanados parlamente. Esą sepa
ratistai pralaimėjo Kvebeko ne
priklausomybės referendumą. 
Karinio kritiko J. M. Jacobo iš
davikiški veiksmai nesuskaldė 
Kanados kariuomenės ir nepa-
darė žalos Kvebekui. V. Kst.

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).

(Atkelta iš 1-ino psl.) 
kuris viešai skelbia siekiąs skan
dinavų stiliaus socialinės gero
vės. Senas socialistų receptas 
kontroliuoti pajamas ir bandy
mas skandalus finansų srityje 
pašalinti valstybės įsikišimu ga
lėtų padidinti LDDP populiarumą.

Vienas tų dviejų pasirinki
mų arba abiejų derinys gali su
kelti konfliktą su rėmėjais Va
karuose. O Brazauskas, atrodo, 
sąmoningai suka tuo keliu. Jei 
naujų verslininkų elgesys yra 
nepriimtinas, tai užsienio eks
pertai lietuviams yra įžeidžian
tis pažeminimas. Šavo metinia
me pranešime seimui Brazaus
kas kalbėjo: “Visų blogiausia 
tai, kad mes laukiam svetimų 
ekspertų sprendimų, lyg jie bū
tų visažiniai ir mūsų pačių spe
cialistai nieko verti.” Tai dozė 
lietuviško nacionalizmo, pastip
rinta mitu, kad užsienis dirba 
prieš Lietuvos interesus, ir pasi
priešinimas vakariečiams gali 
paveikti gyventojus balsuoti už 
LDDP ir Brazauską.

Tačiau visos tos pastangos var
gu ar išgelbėtų LDDP nuo pra

A+A
BIRUTEI ŽOLPIENEI 

mirus,

vyrą KOSTĄ, dukrą VIDĄ, sūnų EDVARDĄ su šeima, 
seserį ONUTĘ POPIKAITIENĘ su šeima, brolį 
ADOLFĄ ŠMITĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiu -

Lionginą Urbonienė

A+A
JONUI BLISKIUI 

mirus,
žmoną URŠULĘ, sūnų EUGENIJŲ, 
dukterį REMIGIJĄ ir jų šeimas liūdesio 

valandoje užjaučiame ir kartu liūdime -

J. P. Butkui A. Stygienė

M. Jokšienė E. S. Navickai

A. Kudirka O. A. Petrašiūnai

MYLIMAM BROLIUI

A+A
KOSTUI JOKUBAUSKUI

mirus Lietuvoje,

seserį JANINĄ, jos vyrą JUOZĄ 

ŠARŪNUS nuoširdžiai užjaučiame -

K. J. Dervaičiai

M. A. Gverzdžiai

S. A. Kuraičiai

K. V. Kuraičiai

PADĖKA
A+A

JONUI GIRULIUI
1996 m. vasario 16 d. iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai dėkojame kun. Roland Kubke už maldas Lai
dotuvių namuose ir kapinėse. Taip pat dėkojame giminėms, 
draugams, kaimynams už gražias gėles, aukas Širdies fondui ir 
užprašytas Mišias. Dėkojame už atsisveikinimo žodžius Bend
ruomenės KLK moterų dr-jos Delhi, Ont. skyriaus pirmininkei 
Teresei Pargauskienei.

Nuoširdus ačiū šeimininkėms, paruošusioms laido
tuvių pietus ir gardžius pyragus. Dėkojame karsto nešėjams ir 
giminėms bei kaimynams, globojusiems mus tą sunkią netek
ties valandą. Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu 
ir spaudoje.

Ačiū visiems, gausiai dalyvavusiems Laidotuvių 
namuose ir kapinėse.

Liūdintys —
sesuo Ona ir vyras Pranas Vėžiauskai, 
brolis Simas Girulis bei kiti giminės

laimėjimo. Brazauskas gali tad 
nuspręsti, kad neverta tuo keliu 
eiti. Jo paskutinis pasirinkimas 
būtų atsitolinti nuo LDDP, kuri 
neišvengs administracinės 
atsakomybės, ir ramiai laukti 
krizės pabaigos, o kivirčus su 
dešiniųjų vyriausybe pasirinkti 
apgalvotai. 1997-98 m. 
prezidento rinkimų vajuje jis 
gali prisistatyti kaip “tautos tė
vas”, laiduojantis pastovumą ne 
tik su LDDP, bet ir su kitų ma
žesnių kairės bei centro partijų 
parama.

Brazauskas tebėra stiprus 
politiniame Lietuvos žaidime. 
Jis yra turėjęs didesnių sunku
mų ir išgyvenęs aštresnių krizių, 
bet visada išėjęs laimėtoju. Jo 
sugebėjimas išlikti ir nepaprasta 
politinė nuojauta neleidžia atei
nančiose politinėse lenktynėse 
jos nurašyti.

Sulietuvino -
Vytautas P. Zubas

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

O. A. Pamataičiai

S. J. Sendžikai

Z. Staugaitienė

I. Tauteras



Maldos KGB rūmuose
Buvusieji KGB rūmai Vil

niuje yra žinomi kaip architek
tūrinis XIX š. pabaigos, XX š. 
pradžios paminklas ir kaip 
okupantų siautėjimo prieš Lie
tuvos gyventojus centras.

Pagrindinis rūmų korpusas 
palei Gedimino gatvę pradėtas 
statyti 1888 m. ir baigtas 1898 
m. Si vieta dar XIX š. vadinama 
Lukiškių premiesčiu. Tai vie
nas seniausių Vilniaus priemies
čių, minimas jau XIV š. pabai
goje. Lukiškės išaugo po 1397 
m., kai Vytautas D. apgyvendi
no čia totorius.

Šiuose rūmuose iki 1915 m. 
buvo Rusijos apygardos teismas 
ir “ochranka”. Pirmojo pasauli
nio karo eigoje rusus išstūmus 
iš Vilniaus, rūmuose šeiminin
kavo vokiečiai. Lenkams sulau
žius Suvalkų sutartį ir gen. Želi
govskio kariuomenei okupavus 
Vilniaus kraštą, nuo 1921 m. rū
muose veikė lenkų apygardos ir 
apeliacinis teismai. Apygardos 
teisme buvo baudžiamasis ir ci
vilinis skyriai, prokuratūros val
dyba, ipotekos skyrius, notarai, 
teismų vykdytojai, tardymo sky
rius ir teisėjai.

Per Antrąjį pasaulinį karą, 
vokiečių okupacijos metais, šia
me pastate buvo įsikūrusi vo
kiečių policijos valdyba.

1940-1941 m. pastatu nau
dojosi sovietinės valdžios sau
gumo organai NKVD ir KGB. 
Sovietams perėmus šį pastatą, jo 
rūsiai, skirti sargams, sandė
liams ir archyvams, tapo kalėji
mo kameromis.

Nuo 1944 m. prasidėjo pats 
žiauriausias šių rūmų laikotar
pis. KGB voratinklis iš šių rū-

Monsinjoras ALFONSAS SVA
RINSKAS atnašauja Mišias bu
vusiuose KGB rūmuose Vilniuje 
už ten ir kitur nukankintus 
tautiečius

Įvairios žinios
“The Catholic Register” sausio 
29 d. atspausdino straipsnį, 
parašytą lietuvės Aldonos Pun- 
džiūtės-Tallo, kuri yra farma- 
cininkė-konsultantė gyvenanti 
Ošavoje. Straipsnyje apibū
dinama Durham Region Sepa- 
rate School Board vykdoma 
programa vaikų apmokymui 
apie narkotikų vartojimo pavo
jų. Programoje rodoma vaizda
juostė “Goldtooth”, paruošta 8- 
13 m. amžiaus vaikams. Taip 
pat iš įvairių organizacijų kvie
čiami kalbėtojai paaiškinti 
jiems, kaip narkotikai palieka 
savo pėdsakus kad ir vienkarti
nių vartotojų organizme, pra
vesti pokalbius apie pasiprieši-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

mų apėmė visą Lietuvą. Iš šių 
rūmų ėjo šimtai gijų į Maskvą, 
kurioje laisvės lygybės ir broly
bės šūkiais prisidengę Stalinas 
ir Berija vykdė Lietuvos paver
gimo ir sunaikimino planus. 
Šiuose rūmuose įsikūrusi KGB, 
padedant vietiniams kolaboran
tams, organizavo ir vykdė masi
nius gyventojų trėmimus į Sibi
rą, kankino ir žudė geriausius 
Lietuvos žmones. Apie kanki
nimus, žudymus ir gyventojų 
persekiojimus liudija tūkstan
čiai išlikusių šiuose rūmuose 
dokumentų ir KGB aukos, slap
tai palaidotos Tuskulėnų dvaro 
parke.

Apie buvusį KGB kalėjimą, 
kuriame buvo nukankinta ir su
šaudyta apie 800 žmonių, buvo 
daug kalbama ir rašoma ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Bu
vo siūloma paruošti specialų lei
dinį, platinti užsienyje ir taip 
garsinti KGB kalėjimą kaip is
torinę įžymybę, kad pasaulis pa
matytų ir suprastų ant kokių pa
matų buvo statomas komuniz
mas ir kiek nuo jo idėjų kentė 
Lietuvos žmonės.

Užbaigus šio pastato pirmo 
aukšto kapitalinį remontą, pro
testo akcijos “KGB archyvai į 
švarias rankas” dalyviai priesa- 
lyje pastatė Švenčiausios Mer
gelės Marijos altorėlį, prie ku
rio nuo 1996 m. sausio 21 die
nos renkasi buvę politiniai kali
niai ir tremtiniai. Sausio 13-tos 
brolijos nariai, gieda giesmes ir 
meldžiasi už žuvusius tėvus, 
brolius ir seses. O sausio 28 d. 
15v., buvo laikomos Mišios už 
nukankintus šiuose rūmuose ir 
visoje Lietuvoje kovotojus už 
Lietuvos laisvę. Mišias atnaša
vo ir išsamų pamokslą pasakė 
buvęs šių rūmų kalinys ir akty
vus kovotojas už Lietuvos laisvę 
mons. A. Švarinskas. Po Mišių 
per visus buvusių KGB rūmų 
aukštus nuskambėjo “Marija 
Marija ...išgelbėk nuo priešo 
baisaus” ir Lietuvos himnas. Pa
dėkojus mons. A. Svarinskui už at
laikytas Mišias ir pasveikinus jį 
su gimtadieniu, buvo įteiktos 
gėlės ir Sausio 13 brolijos pa
veikslas “Dievui ir Tėvynei”. 
Sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Seimo narys P. Jakučionis gau
siai susirinkusius vilniečius su
pažindino su vykstančia Lietu
vos vyriausybės ir bankų krize.

Per visą tautos kančių veik
los laikotarpį pirmą kartą buvo 
atlaikytos Mišios už nukankin
tus ir sušaudytus šiame pastate 
Lietuvos žmones. Šis istorinis 
įvykis dar kartą priminė, kad tik 
nepriklausoma Lietuva gali ap
saugoti savo gyventojus nuo 
okupantų savivalės, nuo žiauru
mų, nuo kankinimų ir žudymų.

Stasys Žukas, 
Protesto akcijos vadovas

nimą neigiamai bendraamžių 
įtakai. A. Talio 1994 m. gilino 
studijas Toronto universitete, 
1995 m. skaitė paskaitą Kana
dos farmacininkų konferencijo
je, yra gavusi Durham mokyklų 
tarybos premiją už savo veiklą. 
Savo darbo tikslu ji laiko vaikų 
apsaugojimą, teisybės skleidimą 
apie narkotikus.

Gintė Damušytė, Misijos 
patarėja susitiko su Bostono 
universiteto prof. R. Peters, ra
šančiu knygą apie Baltijos vals
tybių bendradarbiavimą tarp
tautinėse organizacijose.

JAV Lietuvių karininkų su
važiavimas šaukiamas š.m. ba
landžio 27-28 d.d. Bolling Air 
Force bazėje, Vašingtone. Pro
grama prasidės 9 v. ryto, šešta
dienį. Suvažiavimo tikslas - pa
ruošti veiklos projektus, kurie 
padėtų Lietuvos kariuomenei 
tolimesniam vystymuisi, pvz. 
kariška struktūra, strategija ir 
narystė ŠAS-goje (NATO). 
Kalbėtojų tarpe bus pik. R. Ki- 
likauskas, dirbęs Lietuvoje tre
jus metus, pik. Vigelis, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos ir plk.ltn. Do
natas Skučas, kuris dabartiniu 
laiku dirba patarėju Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijoje. 
Numatyta, kad dalyvių tarpe bus 
dr. Laima Andrikienė, Lietuvos 
seimo užsienio komiteto narė, 
atstovai iš JAV užsienio apsau
gos departamentų bei Lietuvių 
organizacijų. Dėl registracijos ir 
platensių informacijų prašome 
kreiptis į pik. Romą Kilikauską, 
tel. 703 323-6764, FAX 703 
323-0968. Inf.

Vilniaus Aušros Vartai iš pietų pusės (Medininkai) Nuotr. J. Jakimavičiaus

Tolumoje matosi duobės dugnas
Truputį praskleidžiant ekonomines užuolaidas Lietuvoje

JUOZAS ŽYGAS

Kadangi tais klausimais 
spaudoje rašinėju, beveik prieš 
trejetą metų pora JAV LB dar
buotojų mane paklausė, ar jau 
Lietuvoje baigiasi ekonominis 
nuosmukis. Tuomet atsakiau, 
kad dar negreitai tai bus. O ne
greitai todėl, kad dar duobės 
dugnas nėra pasiektas. Tas dug
nas galbūt ir būtų buvęs grei
čiau pasiektas, jeigu Vakarai 
nebūtų gana didelių paskolų da
vę. Dabartiniams, kurie yra val
džioje, krašto ateitis mažai terū
pi. Jie užsienio paskolas abiem 
rankomis ima, visai apie ateitį 
negalvodami. Kol palūkanas už 
gautas paskolas, parduodant 
valdžios paskolos lakštus, suge
ba mokėti, Lietuvos kreditas 
dar nėra labai smukęs. Bet jau 
artėja diena, kai valdžios pasko
los lakštai nebeturės pirkėjų. Po 
bankų griūties, norint parduoti 
paskolų lakštus, reikėjo 4% pa
kelti palūkanas.

Nebūtų nieko blogo, jeigu 
tos paskolos būtų investuoja
mos į gamybinį tautos potencia
lą: pramonę, transportą ir že
mės ūkį. O dabar iš gautų pas
kolų tik apie 10% tėra panašiai 
panaudota. Kai valstybės biu
džetas yra paskolomis lopomas, 
tai kiekvienas mėnuo artina 
prie duobės dugno. O ta diena 
yra jau visai netoli, kai paskolų 
lakštais vargiai begalės palūka
nas sumokėti.

Dabartiniai, nujausdami, 
kad po rinkimų nebebus val
dančioji partija, ateinantiems 
spąstus spendžia. Pagal jau pa
sirašytus susitarimus, Lietuva 
dar gali gauti apie 400 milijonų 
dolerių paskolų. Galime pri
leisti, kad dabartiniai pasistengs 
tas paskolas paimti ir jas savaip 
panaudoti. O po jų ateinan
tiems paliks tuščią iždą ir iš
naudotas paskolas. Ne tik tai, 
bet ir už jų iššvaistytas paskolas 
palūkanas mokėti. Jeigu dabar
tiniai visas galimas paskolas 
paims, tai metinės palūkanos 
gali būti apie 105 - 115 milijonų 
JAV dolerių. Pirmoji respublika 
(prieškarinė Lietuva) skolų tu
rėjo tik apie 10-11 milijonų 
dolerių.

Tais laikais pinigų valdan
tieji bereikalo nešvaistė. Todėl 
nei ministeriai, nei seimo nariai 
“Mercedes” automobiliais ne
važinėjo - o dažniausiai pėstute 
vaikščiojo. Taip pat valdžios 
žmonės po užsienius būriais ne
važinėjo, tad valstybinis biudže
tas kasmet būdavo subalansuo
tas. Tais laikais už skolintus pi
nigus vaidinti didelius ponus 
nebuvo madoje! Žinoma, dabar 
būtų sunku jiems tai išaiškinti. 
Mat sovietinė propaganda dar 
prieš “savanorišką” įsijungimą 
pradėjo žmonių galvoseną keis
ti. Prieš vadinamojo “liaudies 
seimo” rinkimus namų sienos ir 
tvoros buvo aplipintos įvairiais 
plakatais. Kai kurie iš jų dar at
mintyje išliko: Smetonos, Tūbe
lio ir kitų vadovaujančių žmo
nių atvaizdai; jų galvos virš akių 
nupjautos, o vietoje smegenų 
kyšojo ananasai, bananai, kon
jako butelis ir kitos “gėrybės” 
su užrašu: “Kiek jie pravalgė, 
kiek jie pragėrė!” Tad ką reikė
tų apie dabartinius sakyti? Da
moklo kardas jau kabo!

Niekas jiems to gero gyve
nimo nepavydėtų, jeigu ir kraš
to gyventojai būtų bent minima

liai aprūpinti; jeigu laikraščiuo
se nebūtų rodomi sąvartynai, ir 
tie, kurie po juos knaisiojasi, 
kad galėtų litą - kitą išknisti; 
jeigu vargstančių daugiavaikių 
šeimų ir iš Sibiro grįžusių laiš
kai mums ašarų neišspaustų.

Bet grįžkime atgal prie ar
tėjančio “duobės dugno”. Ma
nyčiau, tam yra daug duomenų, 
kad lemiamas momentas gali 
įvykti šį rudenį, kai prasidės šil
dymo sezonas. Ateinančiomis iš 
Vilniaus oficialiomis žiniomis, 
“Gasprom” dar kartą dujų tie
kimą sumažino. Prieš pradedant 
dujų tiekimą mažinti, būdavo 
per parą tiekiama iki 12 milijo
nų kubinių metrų. O po pasku
tinio mažinimo betieks tik 2.8 
milijonus kubinių metrų.

Tiekimo stabdymas dar nė
ra politinis, nes “Lietuvos du
jos” iki vasario mėn. pabaigos 
jau buvo į 36 milijonų dolerių

KITATAUČIU SPAUDOS BALSAI

Vyrauja rusų kapitalas
Varšuvos dienraštis “Žycie 

Warszawy” š. m. vasario 3-4 
d.d. laidoje rašo: “Buvę komu
nistai, kurie jau vyrauja politi
niame Lietuvos gyvenime, išsi
kovoja vis svarbesnę poziciją ir 
ūkio srityje. Tokia padėtis rim
tai gresia vos ketverius metus 
turinčiai Lietuvos demokratijai 
ir suverenumui. (...) Lietuvos 
ūkyje, o ypač bankų sistemoje, 
labai svarbų vaidmenį atlieka 
Rusijos kapitalas. Jis vyrauja 
šiuo metu geriausiai veikian
čiuose privačiuose bankuose: 
‘Hermis’ ir ‘Tauras’. Pastarojo 
valdytojas yra rusas Genadijus 
Konopliovas, kuris sovietmečiu 
buvo Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto nariu. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
jis ėmėsi verslo. Atominės jė
gainės Ignalinoje, kuri duoda 
Lietuvai per 80% elektros ener
gijos, direktorius yra irgi rusas 
Viktoras Ševaldinas, taip pat 
buvęs komunistinis veikėjas. 
Atrodo, kad Lietuvą valdantieji 
buvę komunistai ne tik nepa
stebi rusų ekonominio skverbi
mosi grėsmės tautiniam saugu
mui, bet ir su Rusijos kapitalu 
bendradarbiauja. Daugelis lie
tuvių baiminasi, kad vieną rytą 
pabudę atsiras Nepriklausomų 
valstybių sandraugoje ir niekas

Bankų ir politikos krizė
Varšuvos savaitraštis “Žy

cie Gospodarcze” (“Ekonomi
nis gyvenimas”) š. m. vasario 6- 
9 d.d. laidoje rašo: “Ryšium su 
pasitikėjimo Lietuvos bankais 
krize gruodžio 19 ir 20 dieno
mis buvo uždaryti du didžiausi 
komerciniai bankai - Lietuvos 
akcinis inovacinis bankas ir 
jų neklaus, ar jie to nori, ar ne.” 
‘Litimpeks’. Jų pirmininkai bu
vo suimti. Jau tada kilo abejo
nės, ar valdžios veiksmai buvo 
pamatuoti. Opozicija apkaltino 
valdžią dirbtiniu krizės sukėli
mu, kad pašalintų valdiškų ban
kų varžovus. Buvo nurodoma, 
kad uždarytieji bankai nebuvo 
nemokūs, buvo susijungimo iš
vakarėse, kad sustiprintų savo 
padėtį. Valdžia taip pat mano, 
kad tų bankų rūpesčius sukėlė 
mafijai dalyvaujant varžybų kova.

Premjeras Adolfas Šleževi
čius sausio 18 d. bandė užtikrin
ti, kad ‘nėra bankininkystės 
krizės, o tik dviejų bankų krizė’. 

skolą įlindusios. O joms Lietu
vos energetikai yra skolingi apie 
100 milijonų litų, kurie yra užsi
dariusiuose bankuose įšaldyti. 
Taip ir išeina, kaip toje daine
lėje: “Išbėgs, išbėgs lapė iš miš
ko/ ta lapė, tą katę/ ta katė, tą 
pelę...” Pavasariui jau ne už kal
nų esant, tas dujų sumažinimas 
nebus tragiškas, bet tai gali atsi
liepti rudenį. Kad žiemą nerei
kėtų šalti, dujų atsargas jau rei
kia gegužės mėn. pradėti telkti. 
Jeigu tai nebus laiku atlikta, tai 
lapkričio mėn. gali būti “duobės 
dugnas” pasiektas. Užsienio 
paskolos bus išnaudotos, pasko
lų lakštai nebeturės pirkėjų, o 
naujoji Rusijos valdžia gali są
moningai paspausti. Jeigu taip 
įvyktų, tai galima prileisti, kad 
žmonių kantrybė būtų pasibai
gusi. O dabartiniai, kuriems 
Lietuvos žmonės nerūpi, tokios 
progos negalėtų praleisti: iš 
džiaugsmo rankas trintų!

Šiai tezei prieštarauja faktas, 
kad pvz. Lietuvos valstybinis 
komercinis bankas irgi pasta
ruoju metu neįvykdė kai kurių 
finansinių operacijų, o likusių 
valstybinių bankų padėtis, 
vietos finansininkų nuomone, 
yra blogesnė negu LAIB ir ‘Li
timpeks’ bankų.

Be to, bankų krizė tapo 
rimta politine krize, nors val
dančios LDDP linkmės prezi
dentas Brazauskas pasirašė po
tvarkį dėl premjero pašalinimo. 
Problemų pridarė ir vidaus rei
kalų ministeris, kuriam priki
šama, kad be pagrindo suėmė 
dviejų bankų pirmininkus ir tuo 
pakirto pasitikėjimą visa banki
ninkyste”.

Lenkų universitetas
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š. m. kovo 8-10 d.d. 
laidoje rašo: "... Reikalas turėti 
savo universitetą, kuris sudary
tų lenkų intelektualinio elito 
pagrindą, tvirtai įsišaknijo Lie
tuvos lenkų visuomenės sąmo
nėje. Universiteto rėmėjų pasi
tarime dalyvavo taip pat bičiu
liai ir rėmėjai iš Londono, Či
kagos, Vienos, Varšuvos ir 
Gdansko, be kurių paramos 
mokykla negalėtų tęsti savo 
darbo. Universitetas veikia jau 
penkeri metai. Ketveri metai jo 
rektoriumi yra Romuald Bra
zis. Jį sekančiai kadencijai vėl 
išrinko 13-kos asmenų mokyk
los senatas. Keturiuose fakulte
tuose — Humanitariniame, Tei
sės, Ekonomikos ir Gamtos stu
dijuoja per 100 asmenų. Pagal 
prof. Brazį, šis universitetas turi 
apie 50 vietinių dėstytojų ir 
apie 30 atvykstančių iš Lenkijos 
(...) Jeigu kiekvienas Lietuvoje 
gyvenantis lenkas duotų Lenkų 
universitetui tik po du litus 
(pusę dolerio) per metus, tikina 
prof. Brazis, tai universitetas 
galėtų ne tik ramiai veikti, bet ir 
investuoti į būtinus mokslo 
įrengimus”.

Lietuvos lenkų universiteto 
būtinumas neįsišaknijo žinomo 
Lietuvos lenkų veikėjo Okin- 
czyc’o sąmonėje, kuris š. m. ko
vo 6 d. per Vilniaus radiją už
sieniui pasakė, kad šis universi
tetas yra nereikalingas, eikvoja 
daug visuomeniškų pinigų, už 
kuriuos galima būtų Lietuvos 
lenkus jaunuolius pasiųsti studi
joms į užsienį. J.B.
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IŠ TĖVIŠKĖS LAIŠKU

Nauji ūkininkai žiemos metu
Šalta žiemužė sniego pata

lus paklojo. Jau net pamiršę bu
vome kaip sniegas atrodo. O 
dabar jau nuo ankstyvo rudenė
lio vidurio, lapkričio pradžioje, 
pašalo. Štai jau sausio kone pa
baiga, dar nebuvo atsileidę. Sa
ko žmonių išmintis, kad šalta, 
lygi, be atolaidžių žiema ru
giams žiemkentėliams gera ir 
bitutėms darbininkėms netruk
do jų miego. O mums teko susi
ieškoti ant svirno lubų padėtus 
veltinius ir kailinius. Šiltų piršti
nių primezgiau, bet matyt buvo
me atpratę nuo šalčio, tai vaikš
tome raudonom nosim. Pirkioje 
nors šilta, bet langai apšalę. 
Laimei, malkos sausos, jau sū
naus suvežtos ir sukapotos.

Tėtuko paruoštos malkų at
sargos per tuos pusantrų metų 
išgaravo, nors visi sakydavo: 
“Jau pas tave, Liudai, malkų, tai 
dešimčiai metų prikapota”.Gal 
tik taip atrodė. O jis būdavo kai 
tik atitrūksta nuo namų, vis į 
mišką važiuoja. Ne tik sau vežė, 
bet ir norėjo miške tvarką pada
ryti. O paskutiniais metais, kai 
grąžino sąvąjį mišką, 3 ha., tai 
jo svajonė buvo sutvarkyti taip, 
kaip Nepriklausomybės laikais, 
dar jo atsimenamais jaunystėje. 
Pajuokaudavome, gal būtų rei
kėję ir pietus jam į mišką vežtis, 
tiek jis darbo tenai turėdavo. O 
tiek malkų, o tiek džiaugsmo, 
kad vėl viskas savo po tiekos 
kančių ir vargo metų svetimųjų 
žiaurybėse.

Kiek dar gražių dienelių bū
tume pragyvenę laimingi, bet 
nuo ligos nepabėgsi, kai dar nė
ra kelio nuo jos, nors gal ateity
je ir bus. Dabar nors prailgino.

Kai paskelbė, kad buvę 
tremtiniai ieškotų konpensaci- 
jos, kad atlygins už vargus Sibi
re, tai jis dar anuomet išsitarė: 
“Tik tegul tie okupantai išeina, 
tai aš ir ką turiu atiduosiu”. Daug 
kartų jis tai kartojo. Dabar ir 
pagalvoju, kad viską tikrai ati
davė, net ir gyvybę abu su bro
liu, gal nuo iškentėtų Vorkutos 
kančių ligos paliesti. Brolis anks
čiau, nuo kasyklų džiovos, o jis 
dabar... Ir tai pačioje Nepri
klausomybės naujoje aušroje, 
negavęs net tos, neva žadėtos, 
kompensacijos. O kaip jis mylė
jo Lietuvos vėliavą, Vytį!

Kai tik pakeitė mums pasus 
naujais, nuvažiavome į Alytų jų 
atsiimti, tai jis kaip didžiausią 
šventenybę, paėmęs į rankas, 
pabučiavo Lietuvišką antspaudą 
pase ir priglaudęs prie širdies 
panešiojo tik vienus metelius. 
Niekas nežinojome tuomet, kad 
ta jo širdelė, taip mylinti tėvynę 
ir artimuosius, taip greitai nus
tos plakusi, palikdama visiems 
didelį, negęstantį skausmą. Liko 
tik prisiminimas jo tokio kan
traus ir gero, skaudi ir nesibai
gianti netektis. Tokios tai min
tys lydi mane šios žiemužės šal
tume.

Kauno rotušė, vadinama “Baltąja gulbe” Nuotr. A. Armono

Sveikiname su Naujaisiais 
metais, linkėdami sustiprėti 
tiek, kad ilgesys parvestų į Lie
tuvą aplankyti mus ir kitus arti
muosius. Dabar tokie atviri ke
liai į gimtinę, o jūsų sūneliai su 
šeimomis irgi nepamiršę kūdi
kystės pėdelių gal galės pradžiu
ginti mus apsilankymu. Taip ir 
norisi tarti - iki pasimatymo kur 
nors - ar pas Jus, ar pas mus! 
Pas jus labiausiai trokšta alytiš
kė dukra. Ji vis kartais nori lyg 
nuo visko pabėgti su jos namų 
nesėkmėm, našlaičio įsūnijimu, 
vyrelio ligom, kad norėtų lyg iš 
naujo atsikvėpti, netgi galėda
ma Jums padėti Jūsų negaliose. 
Bet tuo tarpu dar Jum ir jai rei
kia būti ir manytis savo vietoje. 
Ji ir kauniškė sesuo pusę uždar
bio atiduoda mokesčiams. Ačiū 
Jums už atsiųstus drabužius me
tai iš metų, tai dabar dar visi tu
rime ką dėvėti, nes apie drabu
žių pirkimą nėra ko nei galvoti. 
Mokesčiai, maistas. O kuo to
liau - viskas brangsta. Bet turė
kime vilties - gal viskas pagerės.

Ne tik mieste, bet ir kaime 
sunku. Dar rudenį atidavė į 
“Maistą” užaugintus gyvulius, 
tai iki šiol dar negali atsiimti at
lyginimo. Vasarą pieno parduo
davo, o dabar, žiemą, ir pieno 
nėra. Sūnus, naujas ūkininkas, 
pradėjo žiemą dirbti vietinėje 
lentpjūvėje. Darbas sunkus su 
rąstais, bet ką padarysi, kad litų 
reikia. Už elektrą kainos kyla 
visur. Būna ir šviesesnių valan
dų, atvažiuoja draugai, pamini
me kukliai šventes, gimino die
nas. Mūsų šeima tikime geresne 
Lietuvos ateitimi ir kiekvienas 
stengiamės gauti ir dvasinio 
maisto. Ypač jo reikia auginant 
vaikus, anūkėlius. Kad jaunimas 
išmoktų mylėti savo kraštą, kaip
seneliai jį mylėjo! O tai pir
miausia 10 Dievo įsakymų iš
mokyti. Ne vien pinigų žmogui 
reikia. Aš su savo anūkėlėm 
taip bandome šaltoj žiemužėj 
rasti šiltesnės vidinės šilimos ir 
žaidimais, ir apsirengimu. Ma
žoji net ir miega su manim.

Sako barsukas pusiaužiemį 
parodė apsiversdamas ant kito 
šono. Tai bus šilčiau — pavasa- 
rėjimas pamažu. Jūsų Verutė

sMby DAIVA 
įgĮSjfll DALINDA,

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

Amerikos didžiausia namu 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6
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> LAISVOJE TĖVYNĖJE
VILNIEČIAI LAUKIA BUTŲ
Vilniuje prieš kelerius metus 

prasidėjusi prekyba nekilnoja
muoju turtu gerokai sumažino 
didelio ploto butų atsargas. 
Vilniaus savivaldybė praneša, 
kad bendroje eilėje butui gau
ti jau yra užsiregistravę 25.342 
vilniečiai.

SUGRĮŽO SMETONOS VARDAS
Ukmergėje jau keletą metų 

buvo svarstomas Lietuvos prez. 
Antano Smetonos vardo įamži
nimas. Nepriklausomybės prieš
kario metais buvusi Antano 
Smetonos alėja dabar vis dar te
bevadinama Liepų gatve. Ukmer
gės rajono taryba pagaliau nutarė 
buvusiai Antano Smetonos alėjai 
sugrąžinti Antano Smetonos 
gatvės pavadinimą.

KAZIUKO MUGĖ VILNIUJ

Tradicinei Kaziuko mugei Vil
niuje buvo skirtas su ja susijęs sa
vaitgalis. Rusnės Mačėnaitės 
pranešimu “Lietuvos ryte”, mugė 
po atviru dangumi vyko Kalvarijų 
turguje, Pilies gatvėje, prie “Pro
menade” bei “Aulės” prekybos 
centrų ir Vilniaus sporto rū
muose. Gausiausiai buvo lanko
ma mugės prekyvietė Pilies gat
vėje, bet lankytojams ten teko 
klupinėti po sniegą. Keli išvaka
rėse burzgę traktoriai sniegą tik 
sustūmę į krūvas. Jis nebuvo iš
vežtas. Prekiautojams tos sniego 
krūvos tapo savotiškais prekysta
liais paveikslams, verboms, kau
kėms bei kitoms prekėms. Ne
trūko net ir medinių šaukštų, lini
nių staltiesių ir riestainių. Nebuvo 
tik kitą vietą susiradusių magne
tofonų bei kavos virdulių parda
vėjų. Pasak R. Mačėnaitės, Vil
niaus senamiestis sutraukė dau
giausia svečių - ir prekiautojų, ir 
pirkėjų, suvažiavusių autobusais 
iš Ukmergės, Molėtų, net Telšių 
bei kitų Lietuvos miestų. Populia
riausia vieta mugėje buvo erdvi 
pusiau dengta aludė, kurioj pus
litris alaus tekainavo du litus. 
Taikli yra R. Mačėnaitės prane
šimo antraštė “Kaziuko mugė 
Vilniuje: pirkėjai brido per sniegą 
ir gėrė alų”.

KAZIŲ VAKARONĖ KLAIPĖDOJ
Skaitant Aušros Pilaitienės, 

“Lietuvos ryto” korespondentės 
Klaipėdoje, pranešimą “Klaipė
dos apskrityje - Kazimierų vaka
ronė”, susidaro įspūdis, kad jau ir 
ten jaučiama Vilniaus Kaziuko 
mugės įtaka. Ją primena Teatro 
aikštėje įvykusi Kazimierų švente 
pavadinta tautodailininkų mugė 
su konkursais, varžybomis pučia
mųjų orkestrų ir liaudies muzikos 
ansamblių koncertais. Klapėdos

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume ta, kurį 

Jis mums duoda”

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury Ontario

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

muzikos centre surengton Kazi
mierų vakaronėn susirinko Kaziai 
su šeimomis iš Klaipėdos apskri
ties. Jiems ten koncertavo muziko 
Kazio Kšano vadovaujamas cho
ras, Klaipėdos muzikinio ir dra
mos teatrų atstovai. Vakaronę su
rengė jau trejus metus veikianti 
Klaipėdos krašto Kazimierų 
bendrija. Jos tarybos pirmininkas 
yra uždarosios akcinės bendrovės 
“Klaipėdos šaldytuvai” generali
nis direktorius Kazimieras Vizba
rą. Jo pranešimu A. Pilaitienei, ši 
bendrija vienija apie tris dešimtis 
Kazimierų, kurių vyriausias narys 
yra šešiasdešimt ketverių metų, o 
jauniausias tik trejų metukų am
žiaus. Kazimierų bendrija turi sa
vo vėliavą - auksinę karūną balta
me fone.

MŪŠOS KRAŠTO PARTIZANAI

Mišiomis Joniškėlio švento
vėje, susirinkimu mokykloje ir 
kapinėse vasario 24 d. buvo 
prisiminti žuvusieji Mūšos krašto 
partizanai. Kazimieras Garšva 
“Lietuvos ryte” apie juos rašo: 
“1946 m. vasario 23 d. Oniūnų 
kaime, Guostagalio apylinkėje 
(Pakruojo ir Pasvalio rajonų 
paribyje) už Lietuvos laisvę žuvo 
22 jauni Šiaurės Lietuvos parti
zanai. Jų būrys buvo apsuptas 
dviejų geriau ginkluotų NKVD 
kariuomenės baudžiamųjų būrių. 
Jiems norėjo padėti gretimame 
name apsistoję partizanai, bet jie 
buvo išsklaidyti. Priešui šaudant 
kryžmine ugnimi, kautynės truko 
keturias valandas. Padegamosio
mis kulkomis uždegus medinį 
Medzeliauskų namą, kur parti
zanai buvo įsikūrę iš Vakaro, nė 
vienas jų nepasidavė visi žuvo...” 
Partizanai buvo kilę iš Linkuvos 
bei Joniškėlio apylinkių ir veikė 
nuo okupacijos pradžios. Dalis jų 
buvo 1941 m. suskilėliai ir Vie
tinės rinktinės kariai. Atrodo, jie 
dabar prisimenami žūties pen
kiasdešimtmečio proga. Žuvusių 
partizanų išniekintus kūnus buvo 
leista palaidoti Girelės pakraštyje 
prie Joniškėlio plytinės. Ten 1990 
m. buvo pastatytas kryžius.

KAUNO ZANAVYKŲ BENDRIJA
Vasario 24 d. buvo sušauktas 

prieš dvejus metus įsteigtos Kau
no zanavykų bendrijos antrasis 
susirinkimas. Stasys Stankevičius 
“Dienos” skaitytojams rašo: 
“Kaune gyvena gerokai daugiau 
kaip tūkstantis vienaip ar kitaip 
su Sakių kraštu - Zanavykų žeme 
- susijusių žmonių. Šiame mieste 
jie įsikūrė, kai norėdami išvengti 
bolševikų tremties į Sibirą paliko 
gimtuosius kaimus, be to, jauni
mas siekė mokslo ir stengėsi gauti 
darbo mieste. Iš Sibiro lagerių su
grįžę tremtiniai irgi rado pastogę 
Kaune...” Dvejų metų veiklos ap
žvalgą susirinkime padarė Kauno 
zanavykų bendrijos pirm. Min
daugas Vaičiūnas. Susirinkimo 
dalyviams jis priminė Ilguvos pa
rapijos 200 metų minėjimą, at
naujintos Sintautų šventovės pa
šventinimą, Gelgaudiškio viduri
nės mokyklos penkiasdešimtmetį. 
Pirm. M. Vaičiūnas taipgi kalbėjo 
apie pirmojo Lietuvos kariuome
nės kapeliono ilguviečio kun. 
Juozo Vyšniausko pagerbimą, 
varpininkui Jonui Kriaučiūnui 
skirtas iškilmes Plokščiuose. Su
sirinkime buvo išrinkta vienuolika 
narių turinti Kauno zanavykų 
bendrijos valdyba. Pirmininku bu
vo perrinktas Mindaugas 
Vaičiūnas, Kauno aukštesniosios 
technikos mokyklos neakivaizdi
nio skyriaus vedėjas. V. Kst.

Moksleivių ateitininkų suvažiavime Kanados Bolton’e. Pirmininkauja STASYS KUIJAVAS Nuotr. L. Daukšos

Hamilton, Ont.
KOVO 30 d. ĮVYKS VYSK. M. 

VALANČIAUS MOKYKLOJE 
(Locke ir Herkimer gatvių sankry
žoje) mokyklos komiteto rengiama 
Velykų šventė - nuo 10 val.ryto iki 
12 vai. p.p. Programoje: klasių pasi
rodymai, velykinis susikaupimas, 
Velykų senelės ir zuikučio atvyki
mas, margučių marginimas, ridinė- 
jimas, Velykų stalas bei kiti įvairu
mai. Įėjimas nemokamas - visi 
kviečiami. O.S.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ATSTATYMO, Kovo 11- 
tosios, minėjimas įvyko kovo 10 d. 
Aušros Vartų šventovėje buvo Mi
šios su patriotiniu klebono kun. J. 
Liaubos, OFM, pamokslu. Po pa
maldų salėje kalbėjo Lietuvos sei
mo narė, Tėvynės s-gos darbuotoja, 
dr. Laima Andrikienė. Apibūdino 
dabartinę Lietuvos politinę būklę, 
prašė per seimo rinkimus balsuoti 
už dešiniuosius ir, kiek ribotas lai
kas leido, atsakinėjo į klausimus.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
GIEDRAIČIO KLUBO šaudykloje 
1996 metų sezonui yra užregistruoti 
šie renginiai: Totonto vyrų choro 
gegužinė - gegužės 26 d., Giedrai
čio klubo narių metinis susirinki
mas - birželio 2 d., Hamiltono šau
lių Joninių gegužinė - birželio 23 d., 
Giedraičio kiubo gegužinė - liepos
14 d., “Talkos” gegužinė, šeštadienį 
- liepos 27 d., Aušros Vartų parapi
jos gegužinė - rugpjūčio 11 d., Tė
vynės sąjungos gegužinė - rugpjū
čio 25 d. ir sezono užbaigimo gegu
žinė - rugsėjo 8 d. Gegužinių ren
gėjai prašo atsilankyti į vasaros ren
ginius ir pabendrauti su savo tau
tiečiais. Šaudyklos sodyba lietuvių 
organizacijos savaitės dienomis gali 
naudotis nemokamai. Prašoma tik 
palikti aplinką sutvarkytą, švarią... 
Jaunimo organizacijų vadovai-vės 
prašomi pasinaudoti galimybe vasa
ros metu išvesti jaunimą į gamta.

TRADICINIS GIEDRAIČIO 
KLUBO “ZUIKIŲ BALIUS” - kon

certas bus balandžio 27 d. Jaunimo 
centro salėje. Meninę programą at
liks Londono lietuvių choras, vado
vaujamas muz. Andriaus Petrašiū- 
no. Šokiams gros K. Deksnio “Ža
garai”. Įėjimas asmeniui $7. Maistą 
gamins Danutė ir Bernardas Ma
čiai. Renginys pradedamas 7 vai. 
taurių įteikimu pasižymėjusiems 
klubo nariams. Klubo valdyba pra
šo visus atsilankyti ir tuo paremti 
klubo veiklą. J.K.

KANADOS LIETUVIŲ FON
DO nauji nariai: dr. Karolina 
Kriaučiūnaitė-Zenon ir jos vyras 
inž. John Zenon paaukojo fondui 
$400, tapdami jo nariai. Karolina 
Toronte yra baigusi aukštąją medi
cinos mokyklą, gaudama daktarės 
laipsnį. Šiuo metu dirba savo 
profesijoje Brandforde, Ont., Šv. 
Juozapo ligoninėje. Karolina yra 
žinomų lietuviškos kultūros bei 
spaudos rėmėjų, Sofijos ir Stasio 
Rakščių dukraitė.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už auką.

Edmonton, Alberta
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS ATSTATYMO 78-osios su
kakties minėjimas įvyko Lietuvių 
namuose vasario 17 d. Dalyvavo 
apie šimtą žmonių, įskaitant vaikus. 
Edmontono lietuvių bendruomenės 
pirmininkas dr. Vincas Kadis atida
rė oficialią minėjimo dalį. Pakvietė 
susirinkusius sugiedoti Kanados ir 
Lietuvos himnus ir tylos minute pa
gerbti žuvusius laisvės kovotojus 
Lietuvoje bei Sibiro tremtyje. Pri
minė šio minėjimo prasmę ir svar
bą. Nuoširdžius sveikinimus tarė 
Latvių bendruomenės atstovas, o 
Kerry Bruce, 9 metų mergaitė, gra
žiai padainavo laisvės dainą.

Po to vaišinomės skania vaka
riene, kurią gamino šeimininkės 
Helen Papley, Susan Barrett, Mary- 
Ann Garbenčius, Alice Brebrich, 
Ecter Garbenčius. Šios darbščios 
virėjos buvo apdovanotos Lietuvoje 
išaustomis juostomis su jų vardų 
įrašais ir gražiomis virėjų kepurė-

Moksleivių ateitininkų suvažiavime grupė torontiečių. Iš kairės: Aura 
Rygelytė, Rima Puterytė, Lina Jaglowitz; antroje eilėje - Vilįja Petrauskaitė, 
Monika Ambrozaitytė Nuotr. L. Daukšos

mis. Toliau sekė draugiški pasikal
bėjimai,šokiai, skambėjo lietuviška 
daina.

Gaila, kad mažėjant bendruo
menės narių skaičiui negalime pa
ruošti geresnių pasirodymų ar pasi
kviesti svečių iš didesnių telkinių ar 
Lietuvos. Esame finansiškai nepa
jėgūs. Bet nors kukliai Edmonto 
lietuviai ir jų draugai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės šventę.

KAZIMIERA KIRDEIKIENĖ 
šventė savo 90-tajį gimtadienį vasa
rio 25 d. Lietuvių namų koplyčioje 
pamaldose dalyvavo Kazimieros sū
nūs su žmonomis, vaikaičiai, pro
vaikaičiai ir daug draugų. Po pa
maldų susirinkome j salę, kurią rū
pestingai papuošė Titas Uogintas 
su žmona Eugenija. Nuoširdžiais 
sveikinimo žodžiais Kazimierą svei
kino bendruomenės pirmininkas dr. 
V. Kadis. Visi pagiedojome “Ilgiausių 
metų”, linkėjome sveikatos ir lai
mės. Vaišinomės kavute, lietuvišku 
sukaktuvių pyragu, kurį gamino 
Danguolė Eleniak, ir kitais moterų 
suneštais skanėstais.

Skambėjo muzikinis sveikini
mas, kurį atsiutė iš Lietuvos dėkin
ga Kazimierai už malonų priėmimą 
svečiuojantis Kanadoje, Regina 
Auksutienė. Tai N. Paltinienės ir E. 
Ivanausko daina: “Kada palinks 
nuo rūpesčių galva, kad dainoje 
skambėtų žodis Lietuva...” Kazi
miera su vyru Jonu atvyko į Kanadą 
prieš Antrąjį pasaulinį karą ir gyve
no Edmontone. Išaugino gražią šei
mą - tris sūnus. Šeimos medis sula
pojo. Šiuo metu turi jau devynis 
vaikaičius ir dvylika provaikaičių.

Linkime dar daugiau laimingų 
metinių. Džiaugiamės, kad šią 
brangią dieną galėjome praleisti su 
Kazimiera. D.E.

Calgary, Alberta
KLB KALGARIO APYLIN

KĖS VALDYBA vasario 25 d. su
rengė Vasario 16-tosios minėjimą, 
kuriame šventės tema kalbėjo K. 
Dubauskas, S. Majauskas ir LB val
dybos vicepirm. E. Krausienė. Po 
oficialios dalies poeziją deklamavo 
Zita Astravaitė, Kalgario Vytauto 
Didžiojo lietuvių mokyklos mokinė. 
Vaišių metu vyko loterija, kurios 
pelnas ($225-JAV) paskirtas Klai
pėdos vidurinei mokyklai “Vėtrun
gė”. Nelė Astravienė

Vancouver, B.C.
KLB Britų Kolumbijos apylin

kės visuotinis susirinkimas įvyko 
š.m. kovo 11 d., 2 vai. Newton 
Community centre. Nors diena pa
sitaikė lietinga, bet susirinko nema
žas skaičius vietos ir apylinkės tau
tiečių. Pirmininkas Balys Vileita 
padarė pranešimą ir kreipėsi j susi
rinkusius keldamas klausimą, kad 
mažėjant tautiečių skaičiui, ar iš vi
so reikalinga tolimesnė apylinkės 
veikla? Pasirodo, kad tautiečiai no
ri priklausyti Bendruomenei, o su
stabdžius apylinkės valdybos veiklą 
būtų užmirštas ir visų Britų Kolum
bijos lietuvių vardas.

Buvo diskutojama apie šių me-

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 MildaTrumpickai . 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.

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.

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

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

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

Paslaugos 4% ar 3%
Pristatymas į rankas ................. $12.00 ................. $15.00
IŠVISO $..................... 00 $..................... 00

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

Tel.

Tel. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

® LIETUVIAI PASAULYJE.
JA Valstybės

Mokytojų studijų savaitės or
ganizacinis komitetas, vadovauja
mas JAV LB švietimo tarybos 
pirm. Reginos Kučienės, aptarė 
šiemetinės Mokytojų studijų sa
vaitės reikalus. Posėdyje buvo nu
tarta prisitaikyti prie pernykštės 
Mokytojų savaitės dalyvių pagei
davimų ir pasiūlymų. Studijų sa
vaitė įvyks rugpjūčio 4-11 d.d. 
“Dainavos” stovyklavietėje. Kur
suose bus atsižvelgta į realias mo
kytojų problemas, susietas su da
bartinių mokinių sugebėjimais ir 
kalbos poreikiais. Kursų koordi
natore buvo pakviesta Jūratė 
Kuraitė-Harris, jos padėjėja - Jū
ratė Krokytė-Stirbienė. Paskaitos 
bus labiau pritaikytos dabarti
niams mokytojų poreikiams, ži
nias ir teoriją susiejus su prak
tiniais užsiėmimais. Diskusijose 
bus laikomasi “apskirto stalo” 
formos. Registracijos anketos jau 
yra pradėtos išsiųsti kovo mėnesį. 
Savaitėje kviečiami dalyvauti visi 
suinteresuoti mokytojai. Mokyk
los prašomos atsiųsti bent po 
vieną mokytoją iš kiekvienos 
klasės.

Los Angeles lietuvių pensi
ninkų klubo metinis narių susi
rinkimas š. m. sausio 7 d. įvyko 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Jame klubo retėjančias 
gretas papildė net 43 nauji nariai. 
Valdybon buvo išrinkti: Česlovas 
Norkus, Juozas Katilius, Bronius 
Stančikas, Salomėja Šakienė ir 
Danutė Kaškelienė. Pasidžiaugta 
vienam Sibiro tremtiniui invalidui 
Lietuvon išsiųsta kėde su dviem 
sukamais ratais.

Australija
Pasaulio katalikių moterų 

suvažiavimas vasario 4-11 d.d. 
įvyko Australijos sostinėje Kan
beroje. Suvažiaviman buvo atvy
kęs Panevėžio katedros klebonas 
prel. Juozas Antanavičius, kuris 
taipgi yra ir Lietuvos katalikių 
moterų sąjungos dvasios vadas. 
Svečias iš Lietuvos yra gimęs 
1931 m. balandžio 18 d., kunigu 
įšventintas 1954 m. rugsėjo 12 d., 
Panevėžio katedros klebonu pa
skirtas 1974 m. gegužės 12 d. 
Prel. J. Antanavičius yra ir di
džiausio Lietuvos moterų kalėji
mo Panevėžyje kapelionas. Pa
saulio katalikių moterų suvažiavi
mui Australijoje jis atvežė Lietu
vos katalikių moterų sąjungos 
sveikinimus ir linkėjimus. Kanbe- 
ros suvažiavime jis susitiko su 
Pasaulio katalikių moterų sąjun
gos centrinio komiteto atstove dr. 
Aldona Šlepetyte-Janačiene, su
važiaviman atskridusią iš Niujor
ko. Jos iniciatyvos dėka suvažia
vime buvo surengta vakarinės 
maldos sesija, kurioj su S. Vasi
liauskienės ir kitų Kanberos lie
tuvių moterų pagalba angliškai 
buvo giedama dr. A. Šlepetytės- 
Janačienės sukurta psalmė. Prel. 
J. Antanavičius buvo pakviestas 
pakalbėti apie Lietuvą. Jo tartas 
lietuviškas žodis anglų kalbon bu
vo verčiamas dr. A. Šlepetytės- 
Janačienės. Maldos sesijos daly
vės išgirdo apie Kryžių kalną ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II apsi
lankymą.

Adelaidės lietuvių savaitgalio 
mokykla 1995 m. užbaigė gruo
džio 3 d. vaikų suvaidinta A. 
Saudargienės “Sigute”. Jų pastatė 
Z. R. Sankauskienė, talkinama 
didesnę sceninio darbo patirtį tu
rinčios E. Varnienės. Mokyklą 
sveikino ALB Adelaidės apylin
kės valdybos pirm. Janina Vabo- 
lienė, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Juozas Petraitis, 
MIC, Katalikių moterų draugijos 
pirm. Salomėja Vasiliauskienė. 
Pasiektais laimėjimais džiaugėsi 
mokyklos vedėja Z. R. Sankaus
kienė, dėkinga tėvams ir jų ko
mitetui už pagalbą. Po vaidinimo 
scenon su dovanomis atvyko Ka
lėdų senelis. Vaikams buvo pa
ruošti vaišių staliukai. Savaitgalio 
mokykloje 1996 m. mokėsi 26 
mokiniai, su kuriais, be vedėjos ir 
tautinių šokių mokytojos Rūtos 
Sankauskienės, dirbo mokytojai: 
darželio vaikų ir dainų - Dalė 
Laurinaitienė, istorijos - Daina 
Pociūtė, geografijos - Vaidas Ja
nuškevičius, muzikos ir dainų - 
Algis Laurinaitis, religiją dėstė 
kapelionas kun. J. Petraitis, MIC. 
Vyresniųjų klasėje mokytojavo 
Vytas Palupąs, viduriniųjų klasė
se - Birutė Stankevičienė, Julija 
Bakaitienė, Linas Kubilius ir 
Algis Leonavičius.

Britanija
Škotijos lietuviai ruošiasi ap

lankyti Lietuvą ir jos Kryžių 
kalną. Ekskursantai iš Glasgowo 
š. m. gegužės 18 d. atskris Lon
donan ir iš jo tęs kelionę Vilniun. 
Grįžti numatoma birželio 1 d. Tai 
žada būti graži dviejų savaičių 
viešnagė Lietuvoje.

A. a. Stasys Valaitis, sunkiai 
sirgęs beveik ištisus 1995 m., 
mirė spalio 25 d. Nottinghame. 
Velionis gimė 1918 m. Babruls- 
kių kaime prie Šeduvos. Iki pir
mosios sovietinės okupacijos 
jis tarnavo nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėje. Baigiantis 
II D. karui velionis pasitraukė 
Vokietijon ir 1947 m. atvyko 
Anglijon. Pradžioje dirbo že
mės ūkyje, vėliau metalo pra
monėje Sheffielde. Siekdamas 
geresnio darbo ir ryšių su Lie
tuvių bendruomene, persikėlė 
Londonan, o išėjęs pensijon, 
įsikūrė Nottinghame, kur taip
gi yra didelis lietuvių centras 
vidurinėje Anglijos dalyje. Ve
lionis turėjo artimus ryšius su 
giminėmis Lietuvoje, juos rėmė 
finansiškai. Palaidotas Notting
hame iš katalikų Šv. Barnabo 
katedros.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broxer, 38 Hurontario St.,
Collingwood, Ontario LOY 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
VVasagos, Staynerio 
ir Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoiey 
įsikūręs nuosavuose namuose -

tų veiklą, pagalbą Lietuvai ir lietu
viškos spaudos reikalingumą. Ne
sant daug norinčių kandidatuoti, 
vis dėlto valdyba buvo išrinkta ir 
pasiskirstė pareigomis: Balys Vilei
ta - pirmininkas, Leonarda Maci
jauskienė - sekretorė; revizijos ko
misija - Aldona Gorenson, Gražina 
Tomaitienė; narė - Agnietė Butvi- 
lienė. Po susirinkimo buvo kavutė. 
Visi patenkinti nauja valdyba skirs
tėsi. P.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
viu kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

UHTAT LIETUVIŲ KREDITO
4 KOOPERATYVAS

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

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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIU

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki..........3.50%
santaupas.................................. 3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.......................4.25%
180 dienų Indėlius.................... 4.25%
1 m. term. Indėlius................. 4.75%
2 m. term. Indėlius................. 5.25%
3 m. term. Indėlius................. 5.75%
4 m. term. Indėlius................. 6.00%
5 m. term. Indėlius................. 6.50%
RRSP IrRRIF
(Variable)....................................3.00%
1 m. Ind....................................... 4.75%
2 m. Ind....................................... 5.25%
3 m. Ind....................................... 5.75%
4 m. Ind....................................... 6.00%
5 m. Ind....................................... 6.50%

Asmenines nuo.......... 13.00%
neklln. turto 1 m......... 7.00%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
iki $2,000 ir asmeninių 
paskolų drauda Iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Dr. LAIMA ANDRIKIENĖ - Tėvynės sąjungos veikėja, Lietuvos seimo 
narė priima padėkos gėles iš ANDRYTĖS BENOTAITĖS po savo 
paskaitos Toronto Lietuvių namuose Kovo 11-tosios minėjime

Nuotr. A. Armono

Lietuvos rūpesčiai politiko akimis
Seimo atstovo Romualdo Ozolo kalba Pasaulio lietuvių centre Lemonte

Kokią Lietuvą mylėti?
Nepriklausomybės atstatymo - Kovo 11 šventė

Kovo 11-tosios platesnės 
apimties minėjimą Toronte su
rengė Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) Kanados 
skyriaus Toronto židinys. Ren
ginys įvyko kovo 10 d. Lietuvių 
namų Kar. Mindaugo menėje, 
kurią pripildė gausūs šio minė
jimo dalyviai, susėdę prieš sce
nos gilumoje tautinėmis juosto
mis “išrašytą” nepriklausomy
bės atstatymo datą.

Minėjimą pradėjo K. Mang- 
licas, pasveikinęs susirinkusius 
ir prisiminęs, kaip čia, toje pa
čioje salėje, prieš šešerius metus 
susijaudinusi minia nekantriai 
laukė Aukščiausiosios tarybos 
balsvimo rezultatų Vilniuje 
sprendžiant Lietuvos ateitį. Ta
rybos narių pasisakymai už 
Lietuvos nepriklausomybę, atai- 
dėję iki šių dienų, lieka neuž
mirštami.

Laisvės kovotojo invokacija
Po įžanginio žodžio sugie

dotas Tautos himnas. Minėjimo 
vadovas K. Manglicas pakvietė 
kun. J. Sasnauską, OFM, sukal
bėti invokaciją ir pareikšti ke
letą minčių. Kalbėtojas vaizdin
gai sugretino keletą priešprieši
nių reiškinių, pagal kuriuos 
šiandien tariama, kokia yra 
tėvynė. O Lietuvą reikia mylėti 
tokią, kokia ji yra, nes kitos 
Lietuvos nėra. Pakvietė visus ty
los minute pagerbti tuos, kurie 
už Lietuvą paaukojo savo gy
vybes.

Muzikinė dalis
Sekė įspūdingas koncertas. 

K. Manglicas supažindino daly
vius su koncerto atlikėjomis - 
muz. pianiste Leokadija Pau- 
lauskaite-Kanovičiene ir pianis
te Alia Zacarelli. Jos keturio
mis rankomis paskambino su 
dideliu, atidumu išklausytas Šu
berto ir Mendelssohno kompo
zicijas ir dar, publikai prašant - 
karinį maršą.

Koncertui pasibaigus, dr. 
M. Arštikaitytė-Uleckienė pri
statė pagrindinę minėjimo kal
bėtoją, Lietuvos seimo narę, 
Tėvynės s-gos veikėją dr. Laimą 
Andrikienę - ekonomistę, ma
tematikę, nepriklausomybės pa

skelbimo signatarę, kovotoją 
dėl nepriklausomybės pripažini
mo ir įtvirtinimo, šiuo metu 
besistažuojančią Georgetown 
universitete Vašingtone.

Reikės išeivių talkos
Kalbėtoja trumpai prisimi

nė sunkiąsias dienas po Kovo 
11-tosios ir pasirinko plačiau 
nušviesti šių dienų politinę būk
lę Lietuvoje. Paryškinusi kai ku
rias valdančiosios partijos nei
giamybes, kiek palietusi prieš
rinkimines šių metų nuotaikas, 
ruošimąsi rinkimams, - paaiš
kino, kad LDDP pastebimos 
trys grupės, kad ši partija turinti 
ir “dukterinių” partijų, kurios 
žmonėms atrodančios kaip ne
priklausomos. Bet jose veikia 
buvę kolchozų pirmininkai ar 
pramonės direktoriai, nenorin
tys iš savo rankų paleisti įtakos 
ar valdymo. Dėl svyravimų ar 
pokrypio į Rytus Lietuva pra
randanti pasitikėjimą Vakaruo
se. Tai turėtų būti atstatyta. 
Kalbėtoja įsitikinusi, kad seimo 
rinkimuose laimėsiančios deši
niosios jėgos. Negatyvūs ir klai
dinantys nuolatiniai valdančiųjų 
priminimai žmonėms nesimai- 
šyti politikoje. O Tėvynės s-ga 
kviečianti visus aktyviai jungtis į 
politinį gyvenimą, įskaitant ir 
išeivijos lietuvius, kurie turėtų 
gauti Lietuvos pasus ir ateinan
čiuose rinkimuose balsuoti.

Po rinkimų reikėsią daug 
talkos, ir išeiviai tam jau dabar 
turėtų ruoštis. Pasireiškiančios 
negerovės Lietuvoje neturėtų 
per daug blogai nuteikti. Vieš
nia čia pakartojo pradžioje ku
nigo pasakytus žodžius, kad 
Lietuvą reikia mylėti tokią, ko
kia ji yra.

Po pranešimo atsakinėjo į 
klausimus, iš kurių paaiškėjo, 
kad asmeninių ambicijų esama 
ir dešiniųjų tarpe, taipgi ir skir
tingų nuomonių dėl kai kurių 
projektų.

Priešrinkiminei Tėvynės s- 
gos veiklai paremti buvo ren
kamos aukos. Minėjimas baig
tas kavute, kuri buvo paruošta 
gretimoje salėje ir kur dalyviai 
galėjo pabendrauti, pasidalinti 
įspūdžiais. Snk.

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 
Čikaga

1996. II. 22 Lemonte (prie 
Čikagos) kalbėjo Lietuvos sei
mo atstovas ir Centro sąjungos 
pirm. Romualdas Ozolas. Pa‘- 
skaitininką pakvietė Lietuvių 
respublikonų lyga, kurios pirm. 
Anatolijus Milūnas, pasveikinęs 
gausiai susirinkusius svečius, su
pažindino su kalbėtoju.

R. Ozolas kalbėjo apie pa
sikeitimus Lietuvoje baigiantis 
kairiųjų daugumos valdymui ir 
prasidedant naujam etapui, kai 
“nevilties dienos baigiasi”.

Aiškino apie privatizaciją, 
kai turto skirstymas Lietuvoje 
vyko vienvališkai, leidžiant jį 
pasiimti vienos pakraipos žmo
nėms. Investiciniai čekiai leido 
manipuliuoti žmonių skurdu ir, 
nevienu atveju, apgauti. Beveik 
visa žemės ūkio sritis yra mo
nopolizuota kairiųjų struktūrų, 
ir tos monopolijos nustato su
pirkimo kainas. Žemės ir kom
pensacijų grąžinimas yra vilki
namas. Blogiausia, kad turtas 
nebuvo įvestas į apyvartą, kad iš 
jo kiltų kapitalas.

Iš čia kilo bankų ir visos 
finansinės krizės. Bankų tvarky
mo įstatai buvo pilni skylių. 
Bankų krizė yra rimtas, bet ne 
netikėtas reiškinys. Jos įveiki
mas yra ūkio sutvarkymas.

Svarbiausia yra žmonių dva
sinio būvio pasikeitimas. Dau
gelis žmonių, kurie anksčiau 
vengė politikos, dabar ryžtasi 
veikti. Žmonėse pribrendo no
ras veikti, nes “esame pasiekę 
šulinio dugną. Dar klampojame 
jame, ir diena nebetoli, kada tas 
purvas pradžius”.

Vienas svarbiausių dalykų - 
valdžios pakeitimas. Jei nedel
siant ateitų kitokia valdžia, 
galėtume turėti vilties, kad 
žmonėse atgis pasitikėjimas.

Turėtų keistis partijų veik
los būdai. Šiandien partijos įsi
vaizduoja, kad jų nuomonė yra 
teisinga, o kitų - ne.

R. Ozolas kvietė visus daly
vauti būsimuose rinkimuose, 
nes kiekvienas balsas yra svar
bus. Jis pabrėžė: labai svarbu, 
jog padidėjo atvira valdžios kri
tika ir net kontrolė. Seimas at- 
kunta ne tik kurti įstatymus, bet 
ir juos prižiūrėti, kad jie būtų 
vykdomi. Tam tikslui yra suda
romos komisijos. Min. pirm. A. 
Šleževičiaus nušalinimas rodo, 
kad demokratiniai procesai gali 
vykti pačiu aukščiausiu lygiu. 
Džiugu, kad per visas pozicijos 
ir opozicijos kovas sugebėta su
kurti valstybinio saugumo sam
pratą. Čia svarbu, kad niekas, 
net prezidentas, negali duoti

valstybei kenkiančio įsakymo. 
Bet kuri agresija yra atremiama, 
o pasipriešinimas agresoriui bus 
visuotinis.

Kalbėdamas apie konstitu
cijos 47 straipsnį sakė, kad pa
taisos jau patvirtintos. Jos įga
lins Lietuvą išeiti į pasaulį kaip 
atvirą valstybę.

Po paskaitos buvo labai 
daug įvairių bei įdomių klau
simų. Čia keletas jų.

Ką laimėjusi dauguma turė
tų padaryti? - Pirmiausia rei
kėtų pagerinti žmonių mokumą, 
nes dabar niekas neturi pinigų. 
Tai padaryti būtų galima: L at
sikratant totalinės, primestos fi
nansinės sistemos kontrolės; 2. 
sutvarkyti juodojo verslo vadei
vas ir uždrausti valdininkų kyši
ninkavimą bei vogimą; 3. su
tvarkyti paskolų sistemą, kad 
žmogus gautų paramą pradėti 
savo verslą.

Ar įmanoma perorientuoti 
kaimą? - Kaimo atitraukti nuo 
kairės pusės greitai nepavyks. 
Darbo bus nepaprastai daug. 
Lietuvoje aišku ir tai, kad 
vienaip sakoma, kitaip balsuo
jama.

Ar yra neskelbiama neteisė
ta lito emisija? - Lito emisija 
tikrai vyksta įvairiais būdais. 
Vienas būdas yra valstybės lakš
tų išleidimas ir lito nuvertini
mas.

Kaip su Būtinge? - Pa
stoviai simuliuojama. Pažadėtos

dotacijos nėra pasiekusios Bū
tingės. A. Šleževičius daugiau 
rėmė Klaipėdos terminalo sta
tybą. Būtingė yra valstybinio 
masto problema.

Kodėl Vilniaus krašto len
kams leidžiama nesiskaityti su 
Lietuvos interesais ir nereika
laujama, kad jie lietuvių kalbos 
mokytųsi? - Lietuva dabar yra 
kosmopolitinė pačia blogiausia 
prasme. Žmonės nesupranta, ką 
reiškia tautiškumas. Yra nuolai
džiaujama lenkams.

Kokią perspektyvą turėtų 
gera Lietuvos valdžia? Dabar 
kraštas yra praskolintas. Lietu
va gyvena iš paskolų, bet jų ne
investuoja Lietuvoje, o pralei
džia užsienio prekėms apmokė
ti. - Gera valdžia žinos, kaip 
padaryti tvarką. Lietuviai nėra 
užmiršę dirbti, tik reikia duoti 
galimybę dirbti. Gera valdžia 
yra tokia, kuri netrukdo dirbti.

R. Ozolas dar atsakė į klau
simus apie Centro s-gos per
spektyvas, jos programą, apie 
galimus pasikeitimus valdžioje, 
kaip jam atrodo bandymai įra
šyti 10 Dievo įsakymų į įstaty
mus, apie vieno ar daugiau opo
zicijos kandidatus į prezidentus, 
apie bankininkystės krizę ir 
pan.

Gausiai susirinkusieji, atro
do, buvo patenkinti R. Ozolo 
kalba, apibūdinančia dabartinę 
Lietuvos padėtį ir jo atsakymais 
į klausėjų pateiktus klausimus.

Žinios iš Vokietijos
Kun. Kazimieras Senkus va

sario 11 d. atsisveikino su Stutt- 
garto lietuviais ir po 56 metų gy
venimo Vokietijoje grįžo į Lietu
vą. Vokietijos lietuviai prarado 
žymų veikėją. Kun. K. Senkus per 
pastaruosius 25 metus ne tik uo
liai aptarnavo Rothenburgo vys
kupijos lietuvius, bet labai akty
viai reiškėsi Bendruomenėje, bū
damas valdyboje, kasmet talkin
damas rengti įvairius minėjimus. 
Dvidešimt metų leido žiniaraštį 
“Lietuvis Baden-Wuerttember- 
ge”. Jo iniciatyva buvo įsteigta 
Vokietijos lietuvių kultūros drau
gija, kurios valdybai ilgą laiką pri
klausė. Dr-ja buvo surengusi ne
mažai suvažiavimų su kultūrinėmis 
programomis ir koncertais. Kun. 
K. Senkus buvo didelis jaunimo rė
mėjas. Jo pastangomis ir finansine 
parama leistas laikraštėlis “Jaunimo 
žodis”. Rėmė Vasario 16-tosios 
gimnaziją, skirdamas kai kuriems 
mokiniams stipendijas. Lietuvos 
krikšto sukakties proga išvertė į 
vokiečių kalbą S. Šužiedėlio kny
gą apie Palaimintąjį Jurgį Matu
laitį ir ją savo lėšomis išleido.

Vasario 11 d. Stuttgarto lietuviai 
suruošė išleistuves kun. KAZI
MIERUI SENKUI, kuris išvyko 
nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą. 
Jis bus kapelionu N. Pr. Švč. Mer
gelės Maruos seserų vienuolyne 
Kaune Nuotr. M. Šmitienės

Kun. K Senkus reiškėsi ir mu
zikoje, sukūrė nemažai giesmių, iš
leido dvi giesmių plokšteles ir gies
mynus: “Giedanti Bažnyčia” (1946), 
“Garbė Dievui” (1960), Liturginį 
giesmyną (1981). Naujausias jo 
giesmynas išleistas jau Lietuvoje.

Vasario 16-tosios minėjimas

Pianistė LEOKADIJA PAULAUSKAITĖ-KANOVIČIENĖ ir ALLA 
ZACARELLI, atlikusios meninę programą Kovo 11-tosios minėjime 
Toronto Lietuvių namuose 1996.III.10 Nuotr. A. Armono

Stuttgarte įvyko Kolpingo namuo
se. Susirinko apie 100 asmenų, jų 
tarpe latvių,estų, Rothenburgo vys
kupijos ir įvairių vokiečių organi
zacijų atstovai. Apie Nepriklauso
mybės šventę ir apie kun. K. Senkų 
kalbėjo prel. Antanas Bunga, And
rius Šmitas ir dr. Jonas Norkaitis. 
Meninę programą atliko Laima 
Švarlytė (arfa) ir Rolanda Cecha- 
nauskaitė (smuiku). Programai va
dovavo apylinkės valdybos nariai 
Ričardas Kabelis ir Audronė Šur- 
kutė. Pastebėtina, kad programos 
atlikėjai ir dalis valdybos narių yra 
atvykę iš Lietuvos ir tik laikinai 
Stuttgarte stažuojasi arba mokosi.

Pagrindinis Vokietijos LB su
rengtas minėjimas įvyko vasario 24 
d. Huettenfeldo Buergerhaus salėje. 
Dalyvavo apie 600 žmonių. A.Š.

/ 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 penktadienio
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 siuntimus 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 žemes riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5

Siuntinys nr.C

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 (vairus kanadiški produktai (20 kg) 
17 Įvairus 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 416 535-5001
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Seselė PRANCIŠKA GAIDAMAVIČIŪTĖ, beveik šimtametė 
misijonierė, mirusi Australijoje

Kinijos misijonierė - lietuvė
Iš Australijos atėjo praneši

mas, kad 1996 m. vasario 21 d. 
Sidney priemiestyje Rooty Hill 
mirė beveik šimtametė misijo
nierė (99 metų) Pranciška Gai
damavičiūtė, dirbusi Kinijoje 
kaip vienuolė misijonierė 29- 
rius metus. Kai komunistinė Ki
nijos valdžia ištrėmė visas vie
nuolijas, sesuo Pranciška buvo 
perkelta Australijon 1953 m. 
Ten ji išgyveno visą likusį savo 
laiką ir buvo palaidota Rook
wood kapinėse 1996 m. vasario 
23 d. Ant jos kapo įrašas: “Sr. 
Francisca Gaidamavičius”.

Velionė yra gimusi 1897 m. 
kovo 1 d. Rubikonių k., Kiauk
lių parapijoje, Širvintų rajone. 
Jos tėvai - Karolis Gaidamavi
čius ir Ieva Sargūnaitė. Jie tais 
laikais išmokė ją lietuviškai 
skaityti bei rašyti. Be to, šiek 
tiek mokėsi ir Vilniuje.

1914 m. velionė išvyko Ry
gon lankyti savo šeimos pažįsta
mų tautiečių. Kilus karui, ne
begalėjo grįžti savo tėviškėn. Ją 
globojusi šeima su savo viešnia, 
vengdama karo verksmų, persi
kėlė Petrapilin. Ten jauna Pra
nutė susipažino su vienuolėmis 
misijonierėmis, susižavėjo jų gy
venimu ir 1920 m. įstojo jų vie- 
nuolijon. Tai buvo Marijos mi- 
sijonierių pranciškonių vienuo

lija. Pastaroji, patyrusi komu
nistinės revoliucijos siaubą, ra
do kelius Italijon, kur pasiuntė 
ir naujokę Pranutę. Grottafer- 
rato mieste ji pilnai įsijungė vie- 
nuolijon, pasiruošė ateities dar
bams ir 1924 m. išvyko Kinijon 
kaip misijonierė.

Ten darbavosi kaip mokyto
ja ir kaip gailestingoji sesuo li
goninėse iki 1953 m. Komunis
tinės valdžios ištremta atvyko 
Australijon ir darbavosi, kiek 
sveikata leido, daugiausia kaip 
zakristininkė ir kitų vidaus dar
bų atlikėja.

Gyvendama Melbourn’o ir 
Sidney miestų vienuolynuose, 
palaikė nuoširdžius ryšius su at
rastais lietuviais, ypač su A. 
Matukevičiene ir M. Medeišie- 
ne, kurios padėdavo seselei 
Pranciškai rašyti laiškus gilioje 
senatvėje ir ją lankydavo.

Misijonierės laidotuvės bu
vo iškilmingos - dalyvavo daug 
kunigų, vienuolių ir kitų. Taip 
velionė buvo išlydėta amžinojon 
tėvynėn. Ilgėjosi ji ir savo že
miškosios tėvynės Lietuvos, bet 
sveikata nebeleido keliauti, kai 
atsivėrė laisvės kelias. Su savo 
artimaisiais ji susirašinėjo, įskai
tant ir Kanadoje gyvenantį prel. 
Pr. Gaidą-Gaidamavičių. Inf.

V

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Didžiausias lietuvių kultūri
nis įvykis šį pavasarį bus Lietu
vių operos kolektyvo rengiama K. 
V. Banaičio 3 v. opera “Jūratė ir 
Kastytis”. Šis operos kolektyvas, 
minėdamas savo 40-jį veiklos se
zoną, nori vėl įamžinti lietuvišką 
operą, kurios pastatymas reika
lauja didesnių lėšų negu kitatau
čių kompozitorių operos.

Beje, “Jūratė ir Kastytis” pir
mą kartą Čikagoje nuskambėjo 
1972 m. ir susilaukė nepaprasto 
dėmesio. Tada buvo net 4 spek
takliai. Šį kartą bus du. Šiemetinė 
premjera bus balandžio 20 d., o 
pakartojimas - sekančią dieną 
Mortono aukšt. mokyklos audito
rijoje, Cicero mieste. Bilietai jau 
dabar gaunami “Seklyčios” pa
talpose, 2711 W. 71 St., o no
rintieji juos gali užsakyti ir per 
paštą šiuo adresu: Lithuanian 
Opera Company, Inc., 7013 S. 
California Ave., Chicago, IL 
60629. Kainos - nuo 15 iki 35 dol.

Ir šiame pastatyme čikagie- 
čiams talkins solistai, šokėjai ir 
muzikantai iš Lietuvos. Iš jų ži
nomiausias bus sol. Virgilijus No
reika, kuris dainuos Kastyčio 
vaidmenį. Jūratės vaidmenį atliks 
sol. Birutė Sodaitytė iš Kauno 
muzikinio teatro. Iš to paties teat
ro bus ir tėvo vaidmenį atliekan
tis Danielius Vėbra. Be svečių, 
dainuos ir vietiniai: Margarita 
Momkienė, Audronė Gaižiūnie- 
nė, Vaclovas Momkus, Aldona 
Stempužienė.

Operą diriguos Julius Geniu
šas, o režisuos Gintas Žilys. Cho
reografė bus Aina Paulauskaitė, o 
dekoracijas kuria Janina Mali
nauskaitė, kuri ir anksčiau yra 
talkinusi čikagiečiams. Be to, at
vyks ir 4 pirmieji tenorai, 8 ba
lerinos ir 37 asmenų orkestras.

Lietuvių operos Čikagoje di
džiąją darbų naštą neša jos val
dybos ilgametis pirm. Vytautas 
Radžius. Jis pareiškė: 37 žmonių 
orkestras atvyksta iš Lietuvos, rei
kės atlyginti kelionės išlaidas, bet 
jis vis tiek atsieis pigiau negu 
samdant amerikiečius, unijai pri- 
klausiančius orkestrantus. Talki
ninkų iš Lietuvos, kurių susidarys 
apie 60, Čikagoje yra laukiama

balandžio 8-10 d.d. Jie čia bus 
apgyvendinti lietuvių šeimose.

Šis K. V. Banaičio operos pa
statymas Čikagoje bus kartu ir šio 
garsaus lietuvių kompozitoriaus 
šimto metų sukakties minėjimas. 
Lietuvoje tai bus daroma valstybi
niu mastu.

Čikagoje gimusi ir augusi 
lietuvaitė Rūta Dainauskaitė 
(dabar žinoma kaip Rūta D. El- 
vikis - pagal jos molinos mer
gautinę pavardę) nuo 1996 m. va
sario mėnesio pabaigos pradėjo 
dirbti konsule vizų reikalams 
JAV gen. konsulate Krokuvoje. 
Ši 33 metų amžiaus moteris jau 3 
metai darbuojasi JAV diploma
tinėje tarnyboje. Prieš tai tarnavo 
JAV konsulate Australijoje.

Rūta turi du mokslinius 
laipsnius - politinių mokslų ir tei
sės. Vienerius metus studijavo 
Sorbonos universitete. Kaip advo
katė yra dirbusi San Francisco 
mieste Kalifornijoje, kur ji reiš
kėsi kaip užsienio prekybos firmų 
teisės žinovė.

Darbas teisės srityje jos nepa
tenkino, ir ji nusprendė tapti di
plomate. Laimėjusi atrankos eg
zaminus, ji pateko Valstybės de
partamento diplomatinėn mokyk
lon ir ją sėkmingai baigė.

Norėjo gauti darbą JAV am
basadoje Vilniuje, tačiau tuo tar
pu ten nebuvo laisvų vietų. Be
siruošdama savo darbui Kroku
voje, ji stipriai studijavo lenkų 
kalbą ir čia jai padėjo jos senelis — 
istorikas ir visuomenininkas Jo
nas Dainauskas, kuris laisvai kal
ba lenkiškai.

Beje, šios diplomatinės tarny
bos narės tėvai yra dr. Jonas- 
Rimvydas Dainauskas ir Virgini- 
ja-Jūratė Elvikytė, kurie gyvena 
Čikagos priemiestyje.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus Ir vakarais
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Dr. STASYS ir ONA BAČKIAI - iškilmės dalyviai. (Iš leidinio Stasio 
Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos bruožai)

PASTABOS IR NUOMONES

Svetimomis rankomis 
žarstomos žarijos

Lietuvos keliu per 90 metų
Buvusio diplomatijos šefo užsienyje dr. S. A. BACKIO amžiaus sukaktis 
plačiai bei iškilmingai paminėta Lietuvoje, kur susilaukė užtarnauto 

visuomeninio, akademinio ir valstybinio įvertinimo

Įspėkite kas yra tas žmogus, 
kuris klastoja svetimą straipsnį 
ir vieną tautybę sukiršina su ki
ta? Tai Antanas Terleckas, iš- 
spaudinęs straipsnį “Kam rei
kalingas antisemitizmas Lie
tuvoje?” (“Pozicija”, 1995 m., 
39 nr.). Jame yra įvelta ir mano 
pavardė: “A. Musteikis netgi 
kaltina žydus, jog jie drauge su 
naciais dalijosi svetimomis teri
torijomis (...) ir kasė duobę Lie
tuvos laisvei”.

Nėra tokio sakinio ir tokios 
minties mano straipsnyje. Tai 
didžiausia klastotė, pilanti ben
zino į lietuvių-žydų santykių ža
rijas.

Kad būtų aiškiau, privalau 
pradėti nuo pradžiamokslio 
apie bendrybes, vartojamas au
toriaus. Sakome, kad Italijos gy
ventojai yra italai (italai yra 
bendrybė). Tą patį galime pasa
kyti apie daugybę kitų kraštų 
bei jų gyventojus. Šiais atvejais 
bendrybė yra paremta faktais, 
tad neiškreipianti tikrovės. Ji 
reiškia, kad minėtoje Italijoje 
dauguma ar bent pusė krašto 
gyventojų yra italai, nors ten yra 
ir maži kitų tautybių kiekiai.

A. Terlecko vartojama 
bendrybė žydai yra atsieta nuo 
teksto, suklastota, nors man 
priskirta, turi apimti viso pa
saulio arba tik Lietuvos žydus. 
Pirmuoju atveju tai reiškia, jog 
dešimt milijonų žydų broliavosi 
su naciais ir dalijosi svetimomis 
teritorijomis bei kasė duobę 
Lietuvos laisvei, antruoju atveju 
- tai darė šimtas tūkstančių 
Lietuvos žydų. Ir vienu, ir kitu 
atveju tai yra nesąmonė ir mo
ralinis nusikaltimas.

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

besigynusį bei kitus gynusj ir toje ilgoje kovoje nepalūžusį
Kun. KAZIMIERAS AMBRASAS, SJ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Seklių pėdsakai

Netrukus sulaukę vieno 
apytuščio autobusiuko, kuriuo 
iš rajono važiavo kažkokie val
dininkai, per valandėlę atsidū
rėme Druskininkuose, kur, pa
davęs namų raktus svečiui, nu
ėjau į parduotuves maisto pirkti 
ar, gerai neatsimenu, pas meist
relį Konstantiną Staskevičių dėl 
kažin kokių darbų susitarti. 
Man grįžus, kun. Juozas paaiš
kino:

- Visur kiemelyje apvaikš
čiojau ir pirkioje suradau vieną 
kambarį, - jis parodė man to 
kambario duris.

- Juk čionai aš miegu. Mat 
gerai matau, kas dedasi lauke: 
kas ateina, kas išeina ir pro var
tus keliu vaikščioja. Čionai grei
čiau gali ir neprašytą svečią pa
stebėti...

- Štai, kur stovi tavo lova, 
prie galvūgalio įtartina rozetė. 
Tatai jau man ne pirmiena. 
Prie pat galvos greičiausia gali
ma paveikti žmogaus smegenis. 
Tą rozetę pavirinkim vandenyje.

- Pamėginam, - pritariau kun. 
kun. Zdebskiui, kuris, paprašęs 
atsuktuvo, tučtuojau išsuko 
varžtelį ir išėmė rozetę iš elekt
ros lizdo.

Pavirinus kokią pusę valan
dos verdančiame vandenyje, ro
zetė buvo neutralizuota. Nuo
širdžiausiai padėkojęs jam už tą 
neįkainojamą paslaugą, dar pa
prašiau, kad patikrintų garaže

O aš, nagrinėdamas ten
dencingą prof. dr. Dovo Levine 
knygą (“Baltic Jews under the 
Soviets”, 1940-1946, “Tėviškės 
žiburiai”, 1995.01.03), paminė
jau žinomus faktus apie nepro
porcingai didelį žydų LKP narių 
skaičių nepriklausomoje Lietu
voje. Juk yra nenuneigiamas 
faktas, kad tie žydai sudarė 
LKP daugumą it tuo metu, kai 
vykdė Ribbentropo-Molotovo 
sandėrį 1939 m., broliavosi su 
naciais, niokojo svetimas teri
torijas, nors, žinoma, partijoje 
buvo ir lietuvių, rusų bei kitų 
tautybių mažumos. Bet reikia 
pabrėžti, kad toji dauguma su
sidėjo iš kelių šimtų žydų ko
munistų, tik jokiu būdu ne iš 
milijonų ar šimtų tūkstančių.

Autorius pavartojo ir kitą 
propagandinį priekaištą, jog 
“puolamas garbingas Jeruzalės 
universiteto profesorius Dovas 
Levinas ir jo knyga”. Autorius 
pakaltina sovietiškai - be įkal
čių, nenurodydamas, kur aš pra
silenkiau su tiesa ir ar aš iš viso 
prasilenkiau.

O gal puolimu jis laiko šį 
mano sakinį, paremtą prof. Le- 
vino knygos duomenimis: “So
vietinių rusų Vilniaus okupaciją 
autorius (Levinas, A.M.) vadina 
“išlaisvinimu” (175,295 p.), ly
giai kaip ir Kauno okupaciją 
(296, 315, 317, 322 p.). “Iš
laisvinimu” laiko ir viso krašto 
užgrobimą (190, 259 p.), kai iš 
tikrųjų tai buvo modernios bau
džiavos (kolchozuose, soveho- 
zuose) bei vergijos (dar
bovietėse) įvedimas”. Nenu
stebčiau, jai autorius ir savo 

stovintį automobilį. Nors jau 
nedaug buvo jam likę laiko iki 
kažkokio susitikimo Šlavantuo
se, kun. Juozas atidžiai tuos 
ratus apžiūrinėjo, — atsidaręs va
riklio dangtį, paskui bagažinę, - 
pasakė:

- Šioje mašinoje buvo pa
darytas kažkoks nusikaltimas, - 
ir, minutėlę susikaupęs, ją dide
liu kryžiaus ženklu peržegnojęs, 
dar pridūrė trumpą katechetinę 
pamokėlę: “Ne tik pirmaisiais 
krikščionybės amžiais peržeg- 
nojimas labai daug reiškė ir 
daugelio buvo vartojamas: pa
laiminti žmonėms, daiktams ja
vams, namams, gyvuliams. Zeg- 
nonė yra labai patartina taip 
pat ir mūsų dienomis. Reikia 
laiminti darbą, maistą, laukus, 
namus, ypač daug keliaujančius 
žmones, išvykstančius j mokslą 
vaikus, kelionėn išsirengiančias 
šeimas. Reikia laiminti visa, ką 
tik suprantame ir ką tik galima 
šiuo prasmingu kryžiaus ženklu 
laiminti. Kryžiaus ženklas ap
saugoja nuo daugelio nelaimių. 
Juo peržegnoti gali ne vien tik 
kunigas, bet ir kiekvienas žmo
gus. Pernelyg retai dabartiniai 
mūsų žmonės pasinaudoja šia 
didele Dievo duotąja dovana. 
Todėl vaikai kur kas dažniau 
turėtų prašyti, kad juos palai
mintų tėvai, mokytojai, auklėto
jai. Nepraleisti progų, kai gali 
palaiminti kunigas, vyskupas 
šventovėje ir kitur...

Elbruso papėdėje
Kiek kun. Juozas yra išvaži

JONAS ANDRULIS

Dr. Stasys Antanas Bačkis, 
Lietuvos diplomatijos vetera
nas, 1996 m. vasario 8-10 d.d. 
šventė savo garbingo 90 metų 
amžiaus sukaktį. Iškilmės buvo 
pradėtos gimtosios parapijos 
Joniškėlio Švč. Trejybės švento
vėje iškilmingomis pamaldomis. 
Minėjimas - akademija vyko 
Vilniaus universitete. Iškilmės 
baigtos vėl iškilmingomis pa
maldomis Vilniaus arkikatedro- 
je-bazilikoje. Abiejose švento
vėse su kitais vyskupais ir kuni
gais Mišias koncelebravo Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
Audrys Juozas Bačkis, su
kaktuvininko sūnus.

Sukaktį plačiai paminėjo 
Lietuvos ir išeivijos spauda. Už 
nuopelnus Lietuvai prezidentas 
Algirdas Brazauskas dr. Bačkį 
apdovanojo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino I-jo laips
nio ordinu. Garbingąjį sukaktu
vininką sveikino ir Šv. Sosto 
nuncijus Lietuvai, kardinolas 
Vincentas Sladkevičius. Pasta
rasis savo laiške rašo:

G A RBINGA SIS JUBILIA TE,
Dievo Apvaizda apdovanojo Jus 

patriarchališku amžiumi ir, dar dau
giau - patriarchališkos išminties ma
lone. Todėl Jūsų asmuo mūsų tautos 
gyvenime visuomet žadino šviesios 
ateities viltį bei pasitikėjimą Dievo 
Apvaizda.

Jūsų atžvilgiu šiandien tobulai 
tinka šie psalmės žodžiai: “Buvau 
vaikas - ir jau esu senas ir nemačiau 
pamesto teisiojo... Nes Viešpats 
mėgsta teisumą... Teisiojo burna 
pasako išmintį" (Ps 36, 25-30).

Anuomet patriarchai savo se
natvėje laimindavo Izraelio tautos 
vaikus. Mes tikime, kad ir Jūsų pa
triarchališkas palaiminimas lydės 
mūsų tautos ateitį.

Aukščiausiojo palaima per Jus 
telydi mus visus!
VINCENTAS KARD. SLADKEVIČIUS 

1996.02.10

Busimojo diplomato vaikystė
St. Bačkis gimė 1906 m. 

vasario 10 d. Pantakonių kaime, 
Joniškėlio vlsč., Biržų apskr. 
Jauniausias iš šeimos augo tarp 
keturių brolių ir sesers. Brolį 
Juozą, karininką majorą, 1940 

tremtį laikytų “išlaisvinimu”. Į 
tokio lygio straipsnį neverta at
sakyti, tačiau nereikalingas lie
tuvių-žydų santykių kiršinimas 
priverčia.

Antanas Musteikis

nėjęs Lietuvos ir daugelio kitų 
anuometinių respublikų keliais, 
turbūt net tiksliausi matuokliai 
negalėtų nurodyti. Nors sunku 
jam būdavo ištrūkti nuo daugy
bės asmeninių ir visuomeninių 
reikalų, nevengdavo skirti savaitę 
kitą poilsiui, kurį jis, žinoma, la
bai puikiai derindavo su šv. Mi
šiomis, išpažinčių klausymu, įdo
miais religiniais pokalbiais, pa
mokslais ir šiaip maloniais pa
bendravimais.

Taigi į vieną tokią kelionę, 
kurią surengė Birutė Gučaitė, 
dabar gal dažniau vadinama se
sele Agne, pakliuvau kartu su 
kun. Zdebskiu. Niekur kelionė
se nepasitaikė tokių akimirkų, 
kad kun. Juozas skųstųsi nakvy
nės nepatogumais, prastu mais
tu, transportu ar aptarnavimu. 
Visad šypsodamasis, paprastu
tis ir atlapširdis čia jis vis siūlosi 
panėšėti kitų kuprinę, čia jis pa
laiko tą, kuriam sunkiau įkopti į 
sunkvežimius, kurių paslaugo
mis ne kartą prireikia pasinau
doti tolimesnėse kelionėse, čia 
jis, žiūrėk, jau velka glėbį šakų, 
kurių prireiks sukurti laužui. 
Taip nutiko ir šįkart, kai kelioli
ka įvairaus amžiaus ir skirtingų 
profesijų keliauninkų, beveik tą 
pačią dieną lėktuvu išskridę iš 
Vilniaus, su mažesniais ar di
desniais privalomais tokiam žy
giui nuotykiais pagaliau atsidū
rėme Elbruso papėdėje, kur, vi
sai nesidairydami į prašmatnius 
viešbučius ir su visais patogu
mais besisiūlančias visokias ki
tas žygeiviams pastatytas prie

m. birželio 14 d. sovietai išvežė į 
Krasnojarsko sritį, kur 1942 m. 
rugsėjo 23 d. žuvo Sajanų kon
centracijos stovykloje.

Stasiuko vaikystė prabėgo 
ant Mūšos krantų. Jauną vaiką 
jaudino Mūšos išsiliejimas pa
vasarį, pasiekdamas gyvena
muosius namus. Paūgėjęs išmo
ko gerai irkluoti valtį ir galėjo 
per upę perkelti žmones, pel
nydamas vieną kitą litą.

Bačkių sodyba nebuvo iš 
mažųjų, apsupta didelio sodo. 
Ją puošė ir dideli du beržai.

Stasiuką skaityti išmokė na
muose vyresnieji broliai ir se
suo. Jis 1914 m. pradėjo lankyti 
Joniškėlio pradžios mokyklą. Po 
trejų metų nutarė rengtis gimna
zijai. 1918 m. išlaikė egzaminus 
į antrą Linkuvos progimnazijos 
klasę, o 1920 m. persikėlė į Pa
nevėžio gimnaziją.

Panevėžio gimnazijoje
Panevėžio berniukų gimna

zija (dabar Juozo Balčikonio) 
turėjo žinomus mokytojus-pe- 
dagogus. Čia direktoriumi buvo 
J. Yčas, mokytojavo rašytojai J. 
Lindė-Dobilas, M. Grigonis, G. 
Petkevičaitė-Bitė, skulptorius J. 
Zikaras, muz. M. Karka. Gim
nazijoje klestėjo tautinė dvasia.

Jaunasis Stasys, atvykęs į 
gimnaziją, susidraugavo su mo
kiniais, dabar mums žinomais 
tokiais vardais: istoriku P. Šle
žu, kan. K Barausku, kun. A. Lip- 
nicku-Lipniūnu, poetu Inčiūra, is
toriku A. Šapoka, S. Juodikai- 
čiu ir kitais.

Stasys ypač mėgo svetimas 
kalbas. Be privalomų lotynų ir 
vokiečių kalbų, dar mokėsi ir 
prancūzų kalbos. Mokslas sekė
si gerai. Pasak klasės draugo J. 
Juodikio, mokėsi penketais, re
tai gaudavęs mažesnį pažymį.

Jis greitai gimnazijoje įsi
traukė į moksleivių veiklą. Tapo 
ateitininkų organizacijos nariu, 
o 1924-25 m. buvo Panevėžio 
gimnazijos ir Panevėžio moky
tojų seminarijos ateitininkų or
ganizacijos valdybos pirminin
ku. Čia susipažino ir su būsima 
žmona seminariste Ona Galvy- 
daite. Su ateitininkais nenutrau*- 
kė ryšių per visą savo vėlesnį 
gyvenimą.

Studijų dienos
St. Bačkis, baigęs Panevėžio 

gimnaziją, 1925 m. įstojo į Kau
no universitetą. Norėjo studi
juoti istoriją, bet idėjos draugai 
ir artimieji patarė užsienio rei
kalų ministerijoje išsirūpinti sti- 

glaudas, išsitempėme priekal
nių pašonėje savo brezentinu- 
kes palapines.

Tąsyk pirmąkart atsidūru
siam prie snieguotomis kalna
gūbrių viršūnėmis pasidabinu
sių Kaukazo kalnų jautrios sie
los ir nepaprastai imliam, spė
riai pagaunančiam besikeičian
čio gamtovaizdžio reginius, gi
liai suprantančiam gamtos grožį 
kun. Juozui čia išties buvo ko 
paaikčioti, dažnąsyk nusistebėti 
ir dar dažniau vaikiškai, patik
liai apsidžiaugti.

Kai anksti atsikėlę, nuo di
džiulių lapūgų, kiečių ir kitokių 
vešlių Kaukazo klimatui būdin
gų augalų išvalėme altoriui vie
tą, kurion pirmiausia prieš ke
lias valandas su peiliais ir kirvu
kais brovėmės lyg per kokias 
džiungles, dažnai kur kas aukš
čiau žmogaus galvos išaugusius, 
regis, visiškai neprieinamas ka
žin kokio paupio pakrantes, kun. 
Juozui, pamačiusiam per Elb
ruso viršūnę įvairaspalvius ryto 
aušros spindulius, tarsi kapų ty
los apsuptus jau nušvarintus di
džiulius ir mūsų sutvarkytus ak
menis tiesiog užėmė kvapą. 
(Viešojoje ir bet kokioje kiek
vienam turistui pasiekiamoje 
vietoje nenorėjome rinktis slap
toms pamaldoms, kad nebūtu
me kieno nors užtikti, todėl ir 
ieškojome nuošalios, niekieno 
dar neužtiktos be kelio, be jokio 
takelio atokios vietelės). Jis 
tuomet, kaip koks izraelitų va
das Mozė, pakilęs ant akmens, 
ištiesęs rankas ant savo tautos, 
rodo į tekančią saulę. Taip at
rodė ir mūsų mielas bičiulis, da
bar sužavėtas dar nė vienos žmo
gaus kojos nepalytėtos gamtos 
kampelio, didingojo Elbruso akis
tatoje... 

pendiją studijoms Paryžiaus uni
versitete ir rengtis diplomatinei 
tarnybai. Stipendiją gavo ir 1925 
m. pabaigoje išvyko į Prancūziją 
studijuoti teisės mokslų. Vėliau 
stipendija buvo nutraukta, fi
nansiškai studijas Paryžiuje, pa
rėmė dėdė kun. St. Bačkis.

Teisės studijas 1928 m. bai
gė licenciato laipsniu. 1929 ir 
1930 m. įsigijo Aukštosios teisės 
ir Aukštojo ekonomikos mokslo 
diplomus. Su šiais diplomais ga
lėjo siekti daktaro laipsnio.

St. Bačkis studentaudamas 
nepamiršo ir visuomeninės veik
los. Buvo Paryžiaus studentų 
ateitininkų draugijos valdybos 
narys, Lietuvos studentų drau
gijos narys ir pirmininkas. 1929 
m. Budapešte ir 1930 m. Briuse
lyje dalyvavo Tarptautinės stu
dentų konfederacijos kongrese, 
kuriame, Kauno universiteto 
studentų atstovybės įgaliotas, 
prašė Lietuvos studentiją priim
ti į šią konfederaciją. St. Bač- 
kiui pavyko užduotį sėkmingai 
atlikti.

Jis Paryžiuje pradėjo ir žur
nalistinę veiklą - 1929 m. pa
rašė J. Keliuočio redaguojamam 
“Laisvės kalendoriui” ilgą straips
nį “Šių dienų Europa”.

(Bus daugiau)

Rengiami jaunimo vadovai
Nauji užmojai dvasinės pagalbos jaunimo centre Klaipėdoje

1996 m. kovo mėn. 19 d. 
sueina vieneri metai, kai Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius pa
laimino ir oficialiai atidarė Tel
šių vyskupijos dvasinės pagalbos 
jaunimui centrą Klaipėdoje. Tai 
savarankiška ir profesionali ne
pelno įstaiga, teikianti dvasinę, 
psichologinę ir moralinę pagal
bą jaunimui bei jų šeimų na
riams.

Pirmą kartą Klaipėdoje ren
giami kursai jaunimo vadovams 
paruošti darbui su vaikais die
nos stovyklose, vasaros stovyk
lose ir laisvalaikio centruose. 
Nemažai vaikų turi bendravimo 
ir elgesio problemų, jie dažnai 
bendraamžių ir visuomenės bū
na atstumti ir jiems kyla grėsmė 
atsidurti visiškoje izoliacijoje. 
Jauni savanoriai vadovai, bend
raudami padės vaikams keistis, 
susidaryti kitokį požiūrį į save, 
šeimą ir aplinką, lengviau pri
sitaikyti visuomenėje.

Vadovų kursai prasidėjo va
sario 4 d. Mišiomis Šv. Juozapo 
Darbininko parapijoje, prie ku

Koks dėkingumas Visaga
liui pasipylė iš jo lūpų per pa
mokslą! Kokia nuostabi palai
ma Svieste švietė iš jo veido per 
Pakylėjimą, kokia nuostabia 
šviesa dvelkė jo rankomis dali
nama Komunija! Čionai dar ne 
sykį buvo uždegti vakarais lau
žai, skambėjo lietuviškos dai
nos, aidėjo klegesys. Čionai, pa
sislėpus nuo įkalnėse besišlais
tančių grupių ir vienišų keliau
ninkų, po permatoma plėvele, 
kad netrukdytų pradėjęs dos
niai pliaupti lietus, jau kalno 
papėdėje vėlei buvo tariama 
“Viešpatie su jumis!” Vėlei 
kun. Juozo rankomis buvo au
kojama šv. Mišių auka, dalija
ma kiekvienam norinčiam Ko
munija.

Daugel naujų minčių anuo
met gimė kun. Juozo sieloje. Iš 
čionai parsivežtų įspūdžių jis 
dar ilgai peno sėmėsi tada, kai 
savo išgyvenimais dalijosi su 
tais, kurie klausydavosi jo įsi
mintinų pamokslų, daugelį pri
vertusių susimąstyti, paskatinu
sių kitaip gyventi, kitaip elgtis.

Vėl prie Elbruso
Po keliolikos metų su gru

pe Vatikano radijo žurnalistų, 
ketvirtą kartą lydėjusių Šv. Tė
vą į jo gimtąją šalį Lenkiją, ke
liom dienom su vokiečių sky
riaus vedėju T. Eberhardu von 
Gemmingenu buvau iš Varšu
vos parvažiavęs į Lietuvą. Kai 
svečią išlydėjau Vokietijon, iš 
ateitininkų sužinojau, kad jie 
neturi kapeliono grupei, kelia
vusiai į kalnus. Kadangi dar bu
vo likusios kelios dienos atosto
gų, ilgai nemąstęs, kartu su jais 
atsidūriau tose vietose, kur ka
daise per kitas savo keliones su 
grupėmis iš Lietuvos buvo čia

Dvasinės pagalbos centre Klaipėdoje jaunimas pietų metu
Nuotr. E. Putrimo

Užsiėmimas su vaikais Dvasinės pagalbos centro Klaipėdoje kieme
Nuotr. E. Putrinio

rios glaudžiasi Centras. Klai
pėdos Muzikos centre įvyko ati
darymas ir priėmimas. Dalyva
vo Klaipėdos miesto burmistro 
žmona, švietimo skyriaus vir
šininkas Henrikas Surkus, Atvi
ros Lietuvos fondo direktorė 
Violeta Toleikienė, seimo narė 
Romualda Hofertienė, Klaipė
dos miesto Socialinės rūpybos 
atstovai, Klaipėdos universiteto 
Pedagogikos, Psichologijos ir 
Sociologijos fakulteto katedrų 
vedėjai. Meninę dalį atliko XIV 
vidurinės mokyklos muzikos an
samblis ir Klaipėdos katalikių 
moterų draugija, kuri paruošė ir 
vaišes.

Užsiregistravo per 100 jau
nuolių iš įvairių vidurinių mo
kyklų, Klaipėdos universiteto 
socialinės pedagogikos ir vai
kystės pedagogikos studentai. 
Baigę savanoriai galės padėti 
rengti įvairias stovyklas, aptar
nauti krizės telefono “paramos 
liniją”. Šios linijos tikslas - pa
dėti krizę išgyvenančiam žmo
gui, rūpintis, kad sumažėtų jo 
emocinė įtampa: jam reikia išsi- 
kalbėti, išreikšti savo jausmus, 
rasti specialistų pagalbą.

Šioje srityje dirbame kartu 
su “Big Brothers-Big Sisters” 
organizacija pagal “vyresniųjų 
draugų” programą. Jos savano
riai bendrauja su vaikais iš ap
leistų šeimų, padeda jiems 
įveikti iškylančius sunkumus ir 
nugalėti izoliaciją.

Trečia savanorystės progra-

lankęsis kun. Juozelis ir netgi 
slapčiomis nuo persekiojusių 
saugumiečių čia buvo pakliuvęs 
net vienas lietuvis vyskupas.

O dabar čionai, kur aplin
kui kaip sargybiniai išsirikiavu
sios uolos, stūkso tolumoie kal
nagūbrių kepurės, pašonėje 
linksmai virva kalnų greitosios 
srovės neskatinamas ramus 
upelis, vėlei atsiradau Kaukazo 
kalnų glėbyje. Tos skambiosios 
lietuviškos dainos, tie įspūdingi 
su aukštai padangėje spindin
čiomis žvaigždėmis vakarai, tos 
neužmirštamos paskutinio atsi
sveikinimo vakaro žvakutės ir 
toji ateitininkų retomis progo
mis dainuojama palydų daina. 
Tačiau užvis labiausiai suvirpė
jo širdis, kai priėjau prie to ak
mens, kur kadaise aukojo šv. 
Mišias iš Lietuvos nuo piktada
rių rankos čia išsprukęs vysku
pas, kur prieš 21 metus aukojo 
šv. Mišių auką kun. Juozas 
Zdebskis. Argi galėjo kas pa
manyti, kad prie to akmens au
kosiu už Tavo vėlę šv. Mišių au
ką! Kas galėjo patikėti!?

Prisimenu tą dieną, kai su 
atvažiavusiu iš Lazdijų klebonu 
Vinceliu Jalinsku, tada, dar ne
seniai po įvykusios Tavo tragiš
kos mirties graudulingų laido
tuvių kalbėjomės tame pačiame 
kambaryje, kur buvo seife su

ma taikoma dirbantiems su įvai
riom dienos ir vasaros sto
vyklom.

Kursų lektoriai yra iš Klai
pėdos, Vilniaus ir Kauno uni
versitetų. Taip pat atvyks kele
tas profesorių-specialistų iš už
sienio, pvz. dr. Wilson Watts iš 
JAV, kuris jau 25 metai padeda 
organizuoti krizės - paramos 
telefonų linijas. Jis mielai sutiko 
padėti D.P.J. Centrui įsteigti 
tokią telefono liniją Klaipėdos 
miesto jaunimui.

Patariamoji valdyba Kana
doje, direktorių valdyba Lie
tuvoje ir Centro darbuotojai dė
koja visiems už aukas, kurios 
padeda išlaikyti Centrą. Aukos 
Kanadoje nurašomos nuo mo
kesčių. Čekius rašyti: Dvasinės 
pagalbos jaunimui centrui. Są
skaitos nr. 165059.17, Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve. Jei kas planuoja 
aplankyti Klaipėdą, tenepa- 
miršta aplankyti ir Centrą, 
Smiltelių gatvė 27, prie Šv. Juo
zapo parapijos, tel. 36-04-11.

Kun. E. Putrimas

Algimantas Barzdžius, dvi
savaitinio laikraščio “Miražai” 
leidėjas, siūlo paslaugą išeivijos 
lietuviams, norintiems Lietuvo
je susirasti draugų, užmegzti ry
šius. Tuo reikalu besidomintys 
ar turintys kokių klausimų pra
šomi rašyti adresu: A. Barz
džius, Box 951, 3043 Kaunas, 
Lietuva, tel. 370-7-728610.

krauta Tavo intymioji literatū
ra, palangėje išdėlioti iš kalnų 
parsivežtieji Tavo akmenys, kur, 
atrodo, kiekvienas, dar taip ne
seniai liestas daiktas, alsuojąs 
Tavo kunigiškų rankų šiluma, 
ūmai prabils: “Mane tu atsive
žei iš ten, kur pirmąsyk pamatei 
dvigubą nuo vieno kalno ligi ki
to viršūnės besidriekiančią mar
gaspalvę vaivorykštę...”

Prisimenu ne vieną pokalbį 
tame pačiame kambaryje, iš ku
rio tu, Juozeli, buvai išviliotas į 
tą lemtingąją kelionę. Kiek čia 
Tavo mąstyta, melstasi, aukota- 
si, kalbėta su kitais... Žiūriu į 
Tave, kunige Juozeli, ir mąstau: 
Tavęs jau neprikelsi. Tu nuėjai 
tenai, kur nėra išdavysčių, kerš
to, skundo, prievartos ir melo. 
Mums dar reikia skintis kelią 
tarp tų pabaisų ir tarp savo ran
komis užsiaugintų žvėrių. Mels
kis už mus ir tuos, kurie tave per
sekiojo, tardė, skundė ir šmeižė, 
tavęs neapkentė ir daugelį nu
žudė! Melskis ir už mus, kurie 
dar einame išmėginimų keliais, 
išbandymų takais vingiuojame 
per dienas, sukamės per savai
tes! Melskis už mūsų visą dar 
teisingo požiūrio nesusidaran
čią ir ryžtingo sprendimo ne
randančią tautą, brangusis ku
nige, ištikimasis Lietuvos sū
nau! Melskis!

Montrealis, 1995.X.13



Atvyksta pagarsėjęs choras
Š. m., balandžio 21 d. To

ronte bus proga išgirsti vieną 
žymiausių chorų Lietuvoje.

Choras, pasirinkęs Leliu- 
mų vardą, savo veiklą pradėjo 
1972 m. Netrukus net du kartus 
buvo pripažintas geriausiu. Ne 
tik Lietuvoje garsėjo, bet ir 
1983 m. Airijoje, tarptautinia
me chorų festivalyje laimėjęs 
specialią dovaną.
Choro veikla buvo susijusi su 

atgimimo laikotarpiu. Jau 1988 
m. Kauno arkikatedroje giedojo 
prisimenant Sibiro kankinius. 
Tada tai buvo gana rizikinga. 
Po šio koncerto, kuriame daly
vavo ir žymūs Lietuvos operos 
solistai, sekė visi kiti pasirody
mai įvairiose Lietuvos šventovė
se. Buvo paruošta choro įdaina- 
vimų juosta, kurią po 1991 m.
Sausio 13 d. įvykių panaudojo 
televizijos stotis. Kiekvienas 
svarbesnis įvykis neapsiėjo be 
Leliumų prisidėjimo.

1992 m. Leliumai surengė 
Lietuvos chorų festivalį, kuria
me taipgi dalyvavo chorai iš 
Belgijos, Vokietijos ir Latvijos, 
berods, apie 3000 asmenų. Fes
tivalio vyriausiu vadovu buvo

J. Jablonskio sodyboj 
135-sioms gimimo metinėms
Jablonskio vardą širdyje nešioju, 
Sodybos dūmą kylantį regiu.
Alksnių kolonos, Rygiškių artojai
Ir takas tarp vilnijančių rugių 
Į atmintį įaugo nuo vaikystės, 
Kai volungės, strazdai rypavo, krykštė.

Prie Nenupės ne tik žvangučių šviesą — 
Tarmės perlus į širdį surinkau.
Teškeno, sruvo Nova netoliese...
Kokia dėkinga aš, upele, tau: 
Į Rygiškių lankas veržli putojai, 
Jabloskio šlovę bėgdama kartojai.

Bėgs metų metai, keisis zanavykai, 
Oš topoliai seni, kėkštai skardens. 
Ne eksponatai atvilios išlikę 
Į šią sodybą vėjyje rudens:
Atves čia vardas mokslo korifėjaus, 
Tai jis per amžius kalbos grūdus sėja.
Janina Strimaitienė,
Lietuva

Pastaba. Esu zanavyke, kilusi iš Šakių rajono, Griškabū
džio valsčiaus. Mano gimtasis Panenupių kaimelis prie mažo 
Nenupės upelio buvo visai netoli Rygiškių kaime esančios J. 
Jablonskio gimtosios sodybos. Nuo vaikystės ir šis vardas, ir 
ta sodyba, kurioje gyveno J. Jablonskio giminaičiai (dabar jo 
vardo muziejus), man buvo gerai žinomi. Savo gimtajai Zanavy- 
kijai esu parašiusi ciklą eilėraščių. Vienas jų - “J. Jablonskio 
sodyboj”.

Atsiųsta paminėti
METMENYS, kūryba ir anali

zė, 69-1995. Leidžiami AMa.M Pub
lications nuo 1959 m. dukart per 
metus. Redaktorius - Vytautas 
Kavolis. Administratorė - Marija 
Paškevičienė (306 55lh Place, 
Downers Grove, II. 60516, USA). 
Pavienio numerio kaina - $ 8.00.

SALEZIEČIŲ ŽINIOS, nr. 
3(81), 1995 m. trimėnesinis salezie
čių veikimo leidinys, iliustruotas 
spalvotomis nuotraukomis, 28 psl. 
ir viršeliai; red. kun. Pranas Gavė
nas, Jurgiškių 4, Alytus; spausdina 
“Aušros” spaustuvė Kaune, tiražas 
3000 egz.

Lituanistica, nr. 1(21) ir nr. 
2(22), Lietuvos mokslų akademijos 
leidiniai, red. O. Balkevičienė, tira
žas 525 egz., spausdino “Aušros” 
spaustuvė Kaune. Kaina 2 Lt (vie
nas egz.) Leidiniuose straipsniai is
torijos, archeologijos, kalbos, lite
ratūros, tautosakos bei etnografijos 
klausimais.

KRIVŪLĖ, 1995 gruodis nr. 
2(62) Leidžia: Lietuvių Sielovados 
delegatūra Vokietijoje. Atsakingas 
redaktorius: prel. kun. Antanas Bun- 
ga. Viršelyje: Kard. Vincentas Slad
kevičius.

Aleksandras Kačanauskas 
“Kūrinių rinktinė”, I tomas, Soli
nės dainos, didelio formato 164 psl. 
ir viršeliai; sudarė, parengė ir re
dagavo V. Juodpusis, išleido leidyk
la Korp! Neo - Lithuania Kaune 
1994 m. Įžanginiame redaktoriaus 
žodyje suglaustai paliečiamas kom
pozitoriaus A. Kačanausko 
(1882-1959) gyvenimas ir jo darbai.

Už pagalbą išleisti šį tomą dė
koja Aldona Kačanauskaitė - Zabo- 
rienė. Toliau - dainų tekstai su gai
domis. Tiražas 1000 egz. Kaina su
tartinė.

Su leidiniu atsiųstame “Tėviš
kės žiburiams” pranešime rašoma, 
kad šiuo metu jau yra pasirodę trys 
kompozitoriaus kūrinių tomai. Jų 
galima įsigyti “Draugo” knygyne 
Čikagoje arba pas kopozitoriaus 
dukraitę Danguolę Čekanavičienę, 
914 State St., Apt. 3F, Lemont, IL. 
60439, tel. 708 243-0156. Kaina $10 
(Amer.).

Leliumų muzikinis direktorius 
prof. A. Petrauskas. Choras sa
vo dainas skleidė ir kituose 
kraštuose. Pasirodė Airijoje, 
Belgijoje, Estijoje, Gruzijoje, 
Italijoje, Korėjoje, Prancūzijoje, 
Rumunijoje ir Vengrijoje. Puo
selėjamos liaudies dainos, naujų 
laikų muzika, taipgi ir religinės 
giesmės.

Choristai yra įvairių profe
sijų žmonės, pradedant 
studentais, baigiant profeso
riais, nuo 30 iki 50 m. amžiaus. 
Choro muzikinis vadovas yra 
Vilniaus konservatorijos profe
sorius ir Lietuvos chorų susi
vienijimo pirmininkas A. Pet
rauskas. Jis ir buvo šio mišraus 
choro steigėjas Kaune. Savo 
veiklą prof. Albinas Petrauskas 
pradėjo diriguodamas vaikų,
moterų chorams ir instrumenta
listų vienetams. Jis taip pat ži
nomas kaip Lietuvos muzikos 
tyrinėtojas.

Choras, ne lietuvių iškvies
tas, Šiaurės Amerikos žemyne 
koncertuoja pirmą kartą. Jam 
priartėjus prie Kanados, atsira
do galimybė jį pasikviesti ir į 
Torontą. B. Stundžia

HEIMATGRUSS, Lietuvos vo
kiečių metraštis 1996 m., 120 psl. ir 
viršeliai. Red. Alfred Franzkeit, 
P.i.R. Leidžia Lietuvos vokiečių 
draugija, 59755 Arnsberg, Burg- 
strasse 15a, Germany.

MUSŲ VYTIS, akademikų 
skautų-čių laikraštis, nr 1-2, 1995 
m., 36 psl. ir viršeliai; redaguoja 
santalka, koordinatorė fil. D. Ječie- 
nė, 1310 Wayside Dr., Villa Park, 
II. 60181, USA. Prenumerata me
tams $10(JAV).

Stelmužės šventovės išpuošta sakykla Nuotr. G. Kurpio

Marijos Šlapelienės knygynas Vilniuje 1931 m. Namas dabar remontuojamas - įrengiamas muziejus

Namas, kurio gyventojai - knygos
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas Vilniuje — Rytų Lietuvos kultūros muziejus

IGNAS MEDŽIUKAS

1906 m. vasario 6 d. gavus 
leidimą, Vilniuje Šv. Jono g. 13 
buvo atidarytas knygynas, kuris 
buvo vadinamas M. Piaseckai- 
tės-Šlapelienės lietuvių knygy
nu. Tuo metu Šlapeliai buvo ką 
tik susituokę. Taigi šiemet su
kako 90 metų, kai knygynas bu
vo atidarytas; šiemet sukanka 
tiek pat metų (1906.X.24), kai 
buvo pastatyta pirmoji lietuviš
ka operetė “Birutė”, kurioje 
Marija Šlapelienė atliko pagrin
dinį vaidmenį ir dainavo su Kip
ru Petrausku (tada buvo 20 me
tų amžiaus). Šiemet sukanka ir 
120 metų nuo dr. Jurgio Šlape
lio gimimo (1876.IV.18 - 
1941.III.17).

Dr. Jurgis ir Marija Šlape
liai nebuvo vien verslo žmonės. 
Jie buvo žymūs kultūros veikė
jai. Dr. Jurgis Šlapelis buvo 
kalbininkas, pedagogas, visuo
menės veikėjas. Knygyną lankė 
daugelis žymių rašytojų, moksli
ninkų, kultūros veikėjų. Dr. J. 
Šlapelis įsteigė skolinamąjį kny
gynėlį, leido lietuviškas knygas 
ir savo paruoštus žodynus. Šla
peliai knygas gaudavo ne tik iš 
Vilniaus - jas išsirašydavo iš ki
tų Lietuvos knygynų, net iš Ma
žosios Lietuvos ir JAV.

1918 m. lapkričio 11d. iškė
lė Lietuvos vėliavą. Įvykiui at
minti knygynas išleido dailinin
ko A. Žmuidzinavičiaus pieštą 
atviruką, kuriame pavaizduotas 
baltas vytis raudoname fone. 
Knygynas iškėlė Trispalvę ir 
1939 m. spalio 29 d. Vilnių at
gavus, o taip pat 1940 m. vasa
rio 16. Ši vėliava tebėra išsaugo
ta iki šių dienų ir bus vertingas 
muziejaus rodinys.

1920 m. Vilnius buvo už
grobtas lenkų klasta, pavaiz
duojant, kad tai padarė gen. L. 
Želigovskis be Varšuvos vyriau
sybės žinios. Vėliau ši niekšybė 
paaiškėjo, net ir pats J. Pilsuds
kis prisipažino, kad buvo pada
ryta su jo žinia. Šlapeliams teko 

išgyventi sunkų laikotarpį, nes 
knygynas ir jo savininkai buvo 
terorizuojami, daromos kratos, 
vykdomos provokacijos, knygy
nas apdedamas dideliais mokes
čiais. Knygyno savininkė buvo 
nuolat tardoma, mėginant ją ap
kaltinti priešvalstybine veikla. 
1938 m. knygynas ir sandėliai 
buvo užantspauduoti ir vykdo
ma smulkmeniška krata, daug 
knygų konfiskuota. Tik po len
kų ultimatumo, Lietuvai užmez
gus diplomatinius santykius, byla 
buvo nutraukta.

Dabar Šlapelių name, kurį 
jie buvo nusipirkę, bus jų vardo 
muziejus. Šlapelių įpėdinė Gra
žutė Šlapelytė - Sirutienė, gyve
nanti Santa Monica, Calif., 
stengiasi namą atgauti ir jį pa
dovanoti Vilniaus miesto savi
valdybei, kad jame būtų įreng
tas Šlapelių vardo muziejus. Da
bar ten vyksta remontas. Už 
namą, sako, bus vertingesni mu
ziejaus rodiniai. Čia bus Rytų 
Lietuvos kultūros paroda, kam
bariai, apstatyti Šlapelių bal
dais. Pasakojama, kad išlikusiu 
pianinu grojęs M. K. Čiurlionis. 
Prie stalelio su šeimininkais daž
nai kalbėdavę Jonas Basanavi
čius, M. Biržiška, Vaižgantas, 
Vydūnas ir kiti žymūs ano meto 
lietuvybės skleidėjai.

Atnaujinant namą, pritai
kant jį muziejui, pirmame aukš
te palikta erdvi salė dailės kūri
nių parodoms. Čia ne tik bus 
pardavinėjamos iš leidyklų at
vežtos knygos ir laikraščiai, bet 
ir bus galima be atlyginimo juos 
pasiskaityti vietoje. Rūsyje nu
matoma įrengti svetainę, kurioje, 
kaip “Dienoje” (1995.XI.10) ra
šo Vytautas Kaltenis, į svetainę 
galėtų sugrįžti kovos už lietuvy
bę dvasia, sostinės tradicija.

1945 m. M. Šlapelienė kny
gomis prekiauti negavo leidimo, 
tik rašomąja medžiaga, o kitais 
metais galėjo pardavinėti suve
nyrus. Sutvarkiusi knygas, 1949 
m. viską atidavė LTŠR Knygų 
rūmams.

Marija Šlapelienė senatvėje

Žymiausia lietuvių 
knyga - katekizmas 

Pirmoji lietuviška knyga UNESCO 
žymių datų kalendoriuje

Gautomis iš prof. D. Kauno, 
pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimo 
valstybinės komisijos sekreto
riaus, žiniomis į UNESCO 
1996-1997 m. žymių datų kalen
dorių, tarpe kitų penkiasdešimt 
įrašų, įtraukta ir pirmoji lietu
viška knyga. Pirmojo lietuviško 
spaudinio - Martyno Mažvydo 
mokomosios knygos “Catechis- 
mvsa prasty szadei, makslas 
skaitima raschta yr giesmes...” 
(Karaliaučius, 1547) pasirody
mo 450 - osios metinės bus pa
minėtos 1997 m. sausio 8 d. Pa
gal UNESCO nuostatus, infor
macija apie šį įvykį bus paskleis
ta beveik 200 šiai organizacijai 
priklausančių šalių, Lietuvai su
teikiama teisė UNESCO būsti
nėje Paryžiuje nemokamai su
rengti sukakčiai skirtą parodą.

Įrašyti pirmosios lietuviškos 
knygos sukaktį į žymių datų ka
lendorių padėjo Lenkijos ir Vo
kietijos UNESCO komitetai.

Knygos 450 metų sukakties 
minėjimo komisijos darbo gru 

rašė atsiminimus, prisimindama 
asmenis, su kuriais jai teko 
bendrauti. Tų atsiminimų tik 
dalis buvo paskelbta spaudoje. 
Kai po lenkų okupacijos Vilnius 
susilaukė lietuviškos operos, M. 
Šlapelienė, norėdama pasvei
kinti Kiprą Petrauską, po pasta
tymo nuėjusi į užkulisius ir pap
rašiusi pakviest Kiprą Petrauską. 
Tas atėjęs ją paklausė: “O kas 
tamsta būsi?” “Aš tavo Birutė”, - 
pasakė Marija. Kipras uždainavo: 
“Birute, sesyte, cik šen nebijoki”. 
Tai buvo arija iš “Birutės” bro
lių dueto, kurį “Birutės” pirmo
jo pastatymo metu Kipras dai
navo dar būdamas jaunuolis.

M. Šlapelienė turėjo stiprų 
soprano balsą, giedojo Vilniaus 
bažnytiniuose choruose. Kun. 
Juozas Ambraziejus, tai paste
bėjęs, ją supažindinio su Vil
niaus lietuviais, kurie ją įtraukė 
į savo veiklą. Ta veikla pagyvė
jo, kai 1905 m. į Vilnių atvyko 
kompozitorius Mikas Petraus
kas. Jis subūrė didelį chorą, ku
riame dainavo ir Marija Piasec- 
kaitė. 1905 m. Marija vaidino 
Agotos vaidmenį Keturakio 
“Amerika pirtyje”, tų pačių me
tu M. Petrausko statytoje ope
retėje “Kaminkrėtys ir malūni
ninkas” atliko Teklės vaidmenį 
ir dainavo chore. Vėliau M. 
Šlapelienė dalyvavo kompoz. 
M. K. Čiurlionio vadovaujama
me chore. Jai buvo žadėta suda
ryti sąlygas studijuoti konserva
torijoje, bet Marijos gyvenimas 
pakrypo į kitą pusę - 1905 m. ji 
ištekėjo už dr. Jurgio Šlapelio.

Marija Šlapelienė, būdama 
knygyno savininkė, rinko senas 
knygas, rankraščius, plakatus, 
gaidas, atvirukus, pašto ženklus, 
religinius paveikslėlius, žodžiu 
viską, kas lietuviška. Lietuvių 
spaudos draudimo metu ji slėpė 
ir platino iš užsienio atgabentą 
spaudą (knygas bei laikraščius), 
todėl ją galima įskaityti ir į knyg
nešių eiles. Vilniuje, Pilies g. 40, 
kabo paminklinė lenta, žyminti, 
kad šiame name XX š. gyveno 
Marija ir Jurgis Šlapeliai.

pės šiuo metu sudaro tarptauti
nių renginių planą. Kartu su 
Vokietijos lietuvių kultūros ins
titutu ruošiama 450 metų su
kakties valstybinės programos 
vokiška laida su komisijos pir
mininko kreipimusi į vokiečių 
visuomenę ir straipsniu apie M. 
Mažvydą ir jo knygą. Buvo 
kreiptasi į Vokietijos baltistų 
organizacijas bei mokslo įstai
gas, mokslines bibliotekas ir jau 
sulaukta pirmųjų atgarsių - Lie
tuvos bičiulio dr. Dietmaro Al
brechto vadovaujama Ostsee- 
Akademie numatė 1996 m. bir
želio 12-17 d.d. surengti konfe
renciją “Vokiečių ir lietuvių 
knyginiai ryšiai per 450 metų.“ 
Ji vyks akademijos būstinėje 
Travemundėje prie Luebecko ir 
M. Liuterio mieste Vitenberge.

Tikimės, kad valstybinė mi
nėjimo komisija taip pat kreip
sis ir į pasaulio lietuvių organi
zacijas su prašymu - pasiūlymu 
bendradarbiauti šiame pirmo
sios lietuviškos knygos sukak
ties paminėjime.

Ieva Adomavičienė
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« KllLTMĖJE VEIKLOJE
Vilniaus krašto lietuvių są

junga (VKLS), savo skyrius tu
rinti JAV, Kanadoje ir Australi
joje, minėdama veiklos keturias
dešimt penkmetį Vilniuje išleido 
dr. Algirdo Budreckio knygą 
“Vilniečių veikla išeivijoje”. Tai 
yra jau devintasis VKLS leidinys, 
Lietuvoje platinamas “Vilnijos” 
draugijos.

Dail. Irenos Raulinaitienės 
grafikos darbų parodą sausio 14 
d. surengė Los Angeles ateitinin
kų sendraugių skyrius Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje. 
Dailę ji yra studijavusi Kalifor
nijos Glendale kolegijoje ir ten 
susidomėjusi lanksčia bei spon
taniška grafika. Šiai parodai skir
tus grafikos kūrinius ji pradėjo 
graviūromis, o baigė monotipijo
mis ir kolografijomis.

Dirigentas Vytautas Marijo- 
šius, gimęs 1911 m. liepos 10 d. 
Panevėžyje, mirė š. m. vasario 17 
d. Nekaltai Pradėtos Marijos se
selių vienuolyno globos namuose 
Putname, Conn., prižiūrimas savo 
vienuolės dukros seselės Ignės. 
Palaidotas vasario 20 d. iš vienuo
lyno koplyčios seselių “Dangaus 
vartų” kapinaitėse šalia anksčiau 
mirusios žmonos Kotrynos Stepo- 
naitytės-Marijošienės. Velionis 
1924-28 m. lankė ir baigė Klai
pėdos konservatoriją, studijuoda
mas violončelę, fortepijoną ir 
muzikos teoriją, vadovaudamas 
konservatorijos vyrų chorui, prisi
dėdamas prie Ch. Gounod “Faus
to” operos pastatymo Klapėdos 
konservatorijoje 1928 m. Tais 
metais jis buvo pakviestas akom
paniatoriumi ir koncertmeisteriu 
Kauno valstybinėn operon. Diri
gentu V. Marijošius debiutavo 
1933 m. su N. Rimskio-Kor- 
sakovo 1900 m. sukurta opera 
“Caras Šaitanas”. Tai buvo velio- 
nies pirmas žingsnis operų diriga- 
viman, sustiprintas 1936-38 m. di
rigavimo ir teorijos studijų Pra
hos konservatorijoje. Jas baigė su 
pagyrimu, diriguodamas viešą 
studijų baigimo koncertą ir ant
rąjį lietuviškosios simfoninės mu
zikos koncertą Prahos radiofone 
su Čekų filharmonijos orkestru. 
Sugrįžęs Lietuvon 1938 m. rude
nį, V. Marijošius buvo paskirtas 
vyriausiu Lietuvos operos diri
gentu ir meno vadovu. Beliko 
džiaugtis, kad senstantys Lietuvos 
operos dirigentai Mykolas Bukša 
ir Juozas Tallat-Kelpša susilaukė 
talentingos ir energingos pamai
nos. 1942 m. V. Marijošius diri
gavo Berlyno simfoniniam or
kestrui į tris plokšteles įrašiusiam 
simfoninius kūrinius - M. K. 
Čiurlionio poemą “Miške”, J. 
Pakalnio “Romantišką uvertiūrą” 
ir J. Karnavičiaus “Lietuvišką 
rapsodiją”. Tai buvo V. Marijo- 
šiaus palikimas Lietuvai, iš jos pa
sitraukiant lemtingąją 1944 m. va
sarą.

Į JAV atvykęs 1948 m., V. 
Marijošius įsikūrė Hartforde, 
Conn. Išlaikiusį egzaminus 1950 
m., jį dirigavimo ir partitūrų skai
tymo dėstytoju priėmė dirbti 
aukštesnioji muzikos mokykla 
Hartt College of Music, 1958 m. 
įjungta į Hartfordo universitetą. 
Ten velionis buvo pakeltas į pro
fesorius ir paskirtas taikomosios 
muzikos departamento vedėju. 
Dirbdamas šiose pareigose galėjo 
diriguoti įvairiuose koncertuose 
bei jaunimo festivaliuose. Nebuvo 
užmiršti ir lietuviai III PLB seime 
Niujorke. Velioniui teko būti sei
mui skirto koncerto dirigentu 
Lincolno centro filharmonijos sa
lėje. Jis taipgi yra dirigavęs lietu
vių renginių koncertus Čikagoje. 
Velionies iniciatyva Čikagos lie
tuvių opera 1976 m. pastatė tris 
vienaveiksmes lietuvių kompozi
torių operas: Jeronimo Kačinsko 
- “Juodas laivas” (libretas Algir
do Landsbergio), Juliaus Gaide
lio - “Gintaro šalyje” (Libretas 
Anatolijaus Kairio) ir paties 
Vytauto Marijošiaus - “Priesai
ka”, kurios libretui jis panaudojo 
Balio Sruogos “Milžino paunks- 
mės” III veiksmo antrąjį paveiks
lą, operai pritaikytą Stasio Sant
vara. Šia proga taipgi verta pri
siminti V. Marijošiaus paskuti
niuosius ryšius su opera. 1991 m. 
liepos 10 d., švęsdamas aštuonias
dešimtąjį gimtadienį, jis paskelbė 
vienaveikslmės operos konkursą 
jauniesiems Lietuvos kompozito
riams. Konkurso premiją laimėjo 
Vidmantas Bartulis už jam skirtą 
vienaveiksmę operą “Pamoka”. 
Jos premjeros, turėjusios įvykti 
kovo 4 d. Vilniaus dramos teatre, 
velionis jau nesulaukė.

Lazdynų Pelėdos atminimą 
vilniečiams primins dekoratyvinis 
paminklas “Seserys”, skirtas šiuo 
slapyvardžiu rašiusiom seserim 
Ivanauskaitėm - Marijai Lastaus
kienei ir Sofijai Pšibiliauskienei. 
Vilniaus miesto užsakytas “Sese
rų” paminklas, kainavęs 150.000 
litų, buvo pastatytas ir atidengtas 
1995 m. lapkričio pradžioje Vil
niaus senamiestyje, aikštelėje prie 
Visų Šventųjų šventovės. Pamink
lo kūrėjų grupei priklauso skulp
torė Dalia Matulaitytė, architek
tai Rimvydas Buivydas ir Juras 
Balkevičius.

Dešimtoji Ievos Simonaitytės 
premija buvo paskirta klaipėdie
čiui Rimantui Černiauskui už 
pernai išleistą novelių apysaką 
“Laužai palėpėse”. Šia premija 
pagerbiamas Klaipėdos krašto 
metraštininke laikomos literatū
ros klasikės I. Simonaitytės atmi
nimas ir geriausias metinis kū
rinys, vaizduojantis gyvenimą Lie
tuvos pajūryje ir Mažojoje Lietu
voje. Premiją prieš dešimtį metų 
Lietuvos rašytojų sąjungos ini
ciatyva buvo įsteigę Agluonėnų 
kaimo žemdirbiai. Mat prie jo yra 
velionės rašytojos I. Simonaitytės 
(1897-1978) gimtinė. Vėliau šios 
premijos tradiciją buvo perėmusi 
akcinė bendrovė “Klaipėdos ter
minalas”. Dėl pablogėjusios eko
nominės būklės dabar I. Simo
naitytės premijos skyrimą tęsia 
Klaipėdos apskrities administra
cija. Premiją jau yra laimėję pro
zininkai R. Sadauskas, K. Kau
kas, J. Marcinkus, poetai S. Jo- 
nauskas, B. Liniauskienė, V. 
Brencius, V. Nausėdas (po mir
ties), literatūros kritikas V. Kubi
lius, fotografė O. Pajėdaitė ir de
šimtuoju laureatu tapęs “Laužų 
palėpėse” autorius R. Čer
niauskas. Jam 2.000 litų premija 
įteikta sausio dvidešimt trečiąją, 
I. Simonaitytės gimimo dieną.

J. Urbšio šimtąjam gimta
dieniui skirtą parodą Vilniuje 
surengė Martyno Mažvydo biblio
teka, talkos susilaukusi iš jo duk
terėčios Vidos Urbšytės ir Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos. 
Parodai surinkti laiškai, straips
niai, nuotraukos ir apdovanojimai 
atspindi pagrindinius J. Urbšio 
gyvenimo kelius. Parodos atidary
me kalbėjo ir juostelę perkirpo 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
teris P. Gylys. Jis pranešė, kad 
balandžio mėnesį planuojama J. 
Urbšiui skirta konferencija. Esą 
tada bus įsteigta jo vardo sti
pendija. Ateityje bus išleista jo 
politinių raštų knyga. Parodos ati
daryme taipgi kalbėjo buvęs Lie
tuvos užsienio reikalų ministeris 
A. Saudargas, Latvijos ambasa
dorius Lietuvoje A. Sarkanis ir 
dukterėčia V. Urbšytė.

Kauniečiai vasario 29 d. pa
minėjo tarpukario nepriklauso
mos Lietuvos paskutinio užsienio 
reikalų ministerio Juozo Urbšio 
šimtąjį gimtadienį. Minėjimas bu
vo pradėtas vysk. S. Tamkevičiaus 
Kauno arkikatedroje bazilikoje 
atnašautomis Mišiomis. Tada ve
lionies giminės ir artimieji su 
Kauno miesto vadovais aplankė ir 
gėlėmis bei uždegtomis žvakėmis 
papuošė J. Urbšio kapą Petrašiū
nų kapinėse. Oficialioji minėjimo 
dalis su koncertu įvyko Vytauto 
Didžiojo universiteto salėje. Pa
grindinį pranešimą apie buvusį 
paskutinį nepriklausomos Lietu
vos užsienio reikalų ministerį J. 
Urbšį skaitė J. Markevičius. Daly
vių nuotaiką į tuos laikus nukėlė 
Kauno styginis kvartetas, mišrus 
kauniečių choras “Leliumai”, P. 
Stulgos vadovaujama Lietuvos 
tautinės muzikos muziejaus grupė 
“Tututis”, aktoriai R. Staliliūnai
tė ir G. Adomaitis. Marijos Ma- 
šiotaitės-Urbšienės (1895-1959) 
atsiminimų knygą “Prie žibalinės 
lempos” Kaune bendromis pa
stangomis išleido “Spindulys” ir 
“Santara”, įjungtą kultūros žur
nalo “Santara” bibliotekos seri
jom Jos pirmuoju leidiniu yra ta
pę paties J. Urbšio “Atsimini
mai”. Jo žmona filologė ir biblio
grafė M. Mašiotaitė-Urbšienė yra 
pedagogo ir rašytojo Prano Ma
šioto (1863-1940) dukra. Abu 
Urbšiai 1940 m. buvo išvežti iš 
Lietuvos ir jon grįžo tik 1956 m. 
iš sovietinių kalėjimų ir tremties. 
M. Urbšienės atsiminimų knyga 
“Prie žibalinės lempos”, parašyta 
tremtyje, skiriama vaikystės ir 
jaunystės dienoms, iki 1918 m. 
prabėgusioms Rygoje. Antrosios 
atsiminimų dalies “Atdaras lan
gas” rankraščiai yra dingę poka
rio metais. v Vct
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999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

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

x Parapijos kredito kooperatyvas
_____ ___  .. — . — . j • '

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.; šešta
dieniais 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.; antra
dieniais 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........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF IrOHOSP........
RRSP lrRRIF-1 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. 
Taupomąją sąskaitą............
Kasd. pal. taupymo sąsk.... 
Kasd. pal. čelklų sąsk.lki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 3.25%

.4.25% 
4.25% 
4.25% 
.4.75% 
.5.50% 
.5.75% 
6.25% 
4.00% 
4.50% 
5.00% 
5.75% 
.6.00% 
.6.50% 
.3.50% 
4.75% 
.5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.50% 
3.50% 
4.00% 
2.25%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo.....

7.75%

Neklln. turto paskolas:

7.75%

Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų............... . 6.50%
2 metų............... . 6.75%
3 metų............... . 7.25%
Su keičiamu
nuošimčiu
1, 2, 3 metų...... . 6.90%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
klų Ir taupymo sąskaitas

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortglčlus Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

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.

Licence
E-2392

LEDAS IIEFRK1ERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

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

Gyvybės — verslo - namų — automobilių - sveikatos — 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF) 

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite
JUOZUI EIMIUI RAMUI

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

INSURANCE BROKERS LIMITEDCHOLKAN ------------------------------------------------------------------------
—3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

SOLD
TED STANULIS

MgWgC ’ 769-1816

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

VALDAS IVANAUSKAS (viduryje), žymusis hitbolininkus, žaidžiantis 
Vokietijos Hamburgo komandoje, kerta įvartį į Diuseldorfo vartusSPORTAS

Kas naujo
Po ilgesnės pertraukos, gerą 

žaidimą vėl rodo Vokietijos aukš
čiausios futbolo lygos Hamburgo 
vienuolikės žaidėjas Valdas Iva
nauskas, kovo mėn. 1 d. rungtynė
se prieš Diuseldorfą įkirtęs įvartį. 
Pirmą kovo mėn. savaitę sportinė 
spauda lietuvį įtraukė į simbolinę 
aukštosios futbolo lygos rinktinę, o 
milijoninis “Bild” dienraštis iš
spausdino platų pasikalbėjimą. 
Laikraščio bendradarbiui Valdas 
pasakė, kad uoli treniruotė naujo 
futbolo trenerio priežiūroje atvedė 
jį į gerą žaidimą. “O gal tai buvo 
baimė, kad klubas nutrauks sutar
tį?” - klausė spaudos bendradar
bis. “Ne, nieko bendro žaidimo pa
gerėjimas neturi su mano sutartim. 
Aš žinojau, kad pradėsiu gerai 
žaisti”. “Dėl Hamburgo klubo pa
sitraukėte iš Lietuvos futbolo rink
tinės, kurioje esate “superstar”, - 
sakė spaudos atstovas. “Praeitis. 
Savo pasitraukimu iš Lietuvos rink
tinės likau blogiausiu žmogum vi
sam krašte. Pyksta visi, esu mini
mas radijo ir televizijos pasikalbėji
muose, peikiamas net naktinių klu
bų programose,” - atsakė Valdas.

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 
kad Valdas Ivanauskas yra karštas. 
Greitai už šiurkštų žaidimą teisėjas 
jam parodo geltoną ar net raudoną 
kortelę ir tuo pačiu pašalina iš 
aikštės. Silpnai jis pasirodė praei
tais metais atrankinėse rungtynėse 
prieš pasaulio vicemeisterį Italiją 
(Lietuva pralaimėjo 0:4). Gavo jis 
geltoną kortelę. Atrodo, kad tose 
rungtynėse ir įvyko jo ginčas su 
Lietuvos futbolo rinktinės treneriu.

Europos uždarų patalpų leng
vosios atletikos pirmenybėse Stock- 
holme dalyvavo ir Lietuvos atsto
vai. Geriausiai pasirodė N. Žilins
kienė šuolyje į aukštį, iššokdama
l, 94 m. ir šia pasekme užimdama 
4-tąvietą. Televizija parodė ne tik 
N. Žilinskienę, bet taip pat ir 400
m. bėgime Mininą, kurią vokietis 
komentatorius pavadino Lietuvos 
ateitim, nes bėgikė yra tik 18 metų. 
Užbėgime Minina buvo ketvirta ir 
iš tolimesnių varžybų iškrito. Taip
gi 60 m. kliūtiniame bėgime nepa
vyko Nazarovienei. Pirmenybėse 
puikiai pasirodė Latvijos atstovai, 
užimdami dvi pirmas vietas: trišuo- 
lyje Bružikas nušoko 16,97 m., 
Ivancovas nugalėjo 60 m. kliūtinia
me, antras buvo latvis Peders. Taip 
pat ir Estija iškovojo vieną aukso 
medalį. Jos atstovas E. Nool sep- 
tintkovėje surinko 6’188 tšk., ant
roje vietoje palikdamas čeką ir tre
čioje islandietį. Estai ant savo 
sportinių marškinėlių turėjo didelį 
“Eesti” užrašą, Latvijos - “Latvi
ja”. o mūsų žalią uniformą puošė

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

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

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

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231 -4937, 
nešiojamas tel. 416 802-1029 FAX 41 6 769-1 524

Europoj e ?
taip pat didelis užrašas “Lietuva”. 
Estas, laimėjęs dešimtkovę, su tau
tine vėliava bėgo garbės ratą. Įtei
kiant aukso medalius buvo iškeltos 
Estijos ir Latvijos vėliavos, grojami 
valstybiniai himnai. Nesupranta
ma, kodėl į pirmenybes Lietuva 
nepasiuntė vyrų atstovų, nors atvi
rose Rusijos pirmenybėse televizi
joje buvo parodytas trišuolminkąs 
Raizgys.

Krepšinio varžybos
Šį savaitgalį, kovo 29-30 d.d., 

penktadienį ir šeštadienį (ne sek
madienį kaip anksčiau skelbta) 
Londone, Ont. įvyks 1996 metų 
Šiaurės Amerikos lietuvių vyrų (35 
m. ir vyresnių) krepšinio varžybos, 
kurias rengia ŠALFASS ir vykdo 
Londono “Tauras”. Dalyvauja še
šios komandos: Čikagos “Lituani- 
ca”, Detroito “Kovas”, Hamiltono 
“Kovas”, Toronto “Aušra”, Toron
to “Vytis” ir Londono “Tauras”, 
1995 metų laimėtojas - Hamiltono 
“Kovas”. A-B.Inf.

Slidinėjimo pirmenybės
1996 m. vasario 24 d. Loretto 

Ski resort, Loretto, Ont. įvyko Š. 
Amerikos lietuvių kalnų slidinėji
mo pirmenybės, kurias vykdė To
ronto LSK “Jungtis”, vadovaujama 
ŠALFASS-gos slidinėjimo komite
to vadovo Rimo Kuliavo.

Varžybose dalyvavo 24 slidinė- 
tojai (21 iš Kanados ir 3 iš JAV), 
15 vyrų/bemiukų ir 9 moterys/ mer
gaitės. Atsiuntė - Toronto “Aušra” 
12, Toronto “Vytis” 5, Klivlando 
“Žaibas” 3 ir nepriklausomų 4. Su
sirūpinimą kelia nuolatinis dalyvių 
mažėjimas: 1991 m. kovo 86, 1992 
m. - apie 90, 1993 m. - 69, 1994 m. 
- 62, 1995 m. - 41.

Varžybos vyko atodrėkio sąly
gomis, tačiau varžybinė trasa dar 
buvo pakankamai gera. Sklandžiai 
ir tvarkingai pravestos rungtynės 
praėjo geroje ir draugiškoje nuo
taikoje. Programa apėmė slalomo 
ir didžiojo slalomo rungtis. Vyrų 
klasėje ryškiau išsiskyrė Linas Stri- 
pinis (neprikl.), laimėjęs abi rung
tis. Nedaug nuo jo atsiliko jaunis 
Tomas Skrinskas (Aušra). Iš mote
rų dviguba laimėtoja tapo Gailė 
Jonytė (“Aušra”). Neblogai pasiro
dė ir jaunė Natalija Šalkauskytė 
(neprikl.). Naujenybė buvo 13-me
tis Darius Karka (“Aušra”), pade
monstravęs “Snowboard” rungtį.

Techniškos pasekmės. Tiek 
slalome, tiek ir didžiajame slalome 
buvo vykdoma po 2 nusileidimus. 
Paskirose klasėse tik geresnis iš 
abiejų nusileidimų buvo vertina
mas. Absoliutūs vyrų ir moterų 
didž. slalomo ir slalomo laimėtojai 
buvo nustatyti pagal pasiektas pa
sekmes, neatsižvelgiant į varžovo 
amžių bei klasę, skaičiuojant abie
jų nusileidimų laikų.

Didysis slalomas
Vyrų absoliutūs laimėtojai (ne

riboto amžiaus): L Stripinis (N), Petras 
Taraška (Ž), S. Namikas (V). Moterų 
absoliučios laimėtojos (neriboto 
amžiaus): G. Jonytė (A), N. Šal
kauskytė (N), R. Valadkienė (V). 
Mergaitės 9 m. ir jaunesnės: V. 
Valadkaitė (V). Berniukai 10-12 
m.: T. Šalkauskis (N), P. Bušinskas 
(A), T. Bušinskas (A). Mergaitės 
10-12 m.: A. Valadkaitė (V). Jau
niai 13-16 m.: T. Skrinskas (A), St. 
Kuliavas (A), P. Taraška (Ž). Mer
gaitės 13-16 m.: N. Šalkauskytė 
(N), A. Ignatavičiūtė (A). Vyrai 
17-34 m.: L. Stripinis (N), P. Taraš
ka (Ž), Simonas Namikas (V). Mo
terys 17-34 m.: G. Jonytė (A), O. 
Šileikaitė (A), D. Kalendraitė (N). 
Vyrai senjorai (35-49 m.): R. Va- 
ladka (V). Moterys senjorės (35 m. 
ir vyresnės): R. Valadkienė (V), A. 
Karkienė (A). Vyrai veteranai (50 
m. ir vyresni): R. Karka (A), A. Ši
leika (A).

Slalomas
Vyrų absoliutūs laimėtojai (am

žius neribotas): L. Stripinis (N), T. 
Skrinskas (A), P. Taraška (Ž). Mo
terų absoliučios laimėtojos (amžius 
neribotas): G. Jonytė (A), N. 
Šalkauskytė (N), R. Valadkienė 
(V). Mergaitės 9 m. - V. Valadkai
tė (V). Berniukai 10-11 m.: P. Bu
šinskas (A), T. Bušinskas (A), T. 
Šalkauskis (N). Mergaitės 10-12 
m.: A. Valadkaitė (V). Jauniai 13- 
16 m.: T. Skrinskas (A), St. Kulia
vas (A), P. Taraška (Ž). Mergaitės 
13-16 m.: N. Šalkauskytė (N), A. 
Ignatavičiūtė (A). Vyrai 17-34 m.: 
L. Stripinis (N), P. Taraška (Ž), S. 
Namikas (V). Moterys 17-34 m.: 
G. Jonytė (A), O. Šileikaitė (A), 
D. Kalendraitrė (N). Vyrai senjo
rai 35-49 m.: R. Valadka (V). Mo
terys senjorės (35 m. ir vyresnės): 
R. Valadkienė (V), A. Karkienė 
(A). Vyrai veteranai (50 m. ir vy
resni): A. Šileika (A).

P.S. (A) “Aušra”, (V) “Vytis”, 
(Ž) “Žaibas”, (N) nepriklausomas-a. 
Pavardžių eilė - pasiektų rezultatų 
tvarka, amb

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” 

tuntai bei tėvų komitetas, surengę 
kovo 3 d. sėkmingai praėjusią Ka
ziuko mugę, dėkoja tėvams pran
ciškonams, dvasios vadui Prisikėli
mo parapijos klebonui kun. A. Si
manavičiui, OFM, už leidimą ne
mokamai pasinaudoti salėmis; ačiū 
visiems talkininkams-kėms bei gau
siems svečiams.

• Skautn. St. Kuzmas ir jo 
žmona gydytojo priežiūroje sveiks
ta namuose po automobilio nelai
mės, kuri įvyko kovo 1 d. dėl neap
dairių jaunuolių kaltės. Nelaimės 
paliestuosius aplankė v.s.V. Skrins
kas ir v.s. F. Mockus. M.

Metinė^TĖvišKĖ^ŽIBURIV^”Xpre- 
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

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

šeštadieniais 10 v.r
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą

SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ w 
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

. - 6 v.v. 

.-2 v.p.p.

MUSŲ KAINOS TORONTE:
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $7.50 plius $15 pristatymas
arba
1 kg $1.49 plius $15 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $4.50 plius $15 pristatymas
Pervedimas JAV dol.:

4% plius $15 prislalymas

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

Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 
apdraudžiamas $ 60.00 sumai.

Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.

uetuv,y
KREDITO -L-L-jL-L.
KOOPERATYVAS PARAMA

..
AKTYVAI per 1 04 milijonus dolerių

MOKA:
4.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.25% už 180-364 dienų term. Indėlius
4.25% už 1 m. term. Indėlius
4.75% už 2 m. term. Indėlius
5.50% už 3 m. term. Indėlius
5.75% už 4 m. term. Indėlius
6.25% už 5 m. term. Indėlius
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 4 m. GIC Invest, pažym.
6.50% 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.
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.50% 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.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... 6.50%
2 metų.................... 6.75%
3 metų.................... 7.25%
4 metų.................... 7.50%
5 metų.................... 7.75%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. 416 252-6741
66 Mimlco Avė. Toronto, OnL

Jurgis Ku/ie/'ius

/ •SAM<x~.mA' ~~Į Knygų rišykla
ĮĮEįjf “SAMOGITIA" 

' meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A- 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

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

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

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. PER 
7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

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

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

Vasarą - j 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
»*»**«*»***********XKX*»*X* »*»*

Ypatingai geros kainos vasaros skrydžiams į Lietuvą. *
* NEDELSKIT - UŽSISAKYKIT IŠ ANKSTO

Likusių vietų skaičius lėktuvuose nuolatos mažėja! *
* “ FIRST COME - FIRST SERVED! ” *******»****«««***«**«««***«*««
Kreipkitės asmeniškai kiekvieną trečiadienį tarp 10 ir 18 vai., 1558 Bloor 
St. IV, arba kitomis dienomis, palikit savo telefono numerį, ir tuoj pat, 

arba pageiduajamu laiku Jums atskambinsiu.

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



Susirinkimai ir valdybų rinkimai
Kovo mėnuo pasižymi meti

niais lietuviškų draugijų bei 
institucijų susirinkimais, nau
jų valdybų išrinkimais. Į me
tinius susirinkimus dalis jos 
narių ateina išgirsti apie sa
vo institucijos metinę padėtį: 
kas per metus nuveikta, kokie 
ateity numatomi darbo projek
tai, kokia bus nauja valdyba. 
Kai kurie nariai ateina į meti
nius susirinkimus kaip į malo
nų pobūvį pasiklausyti karštų 

nimo patirties. Todėl būti pen
sininkų klubo ar jo valdybos 
nariu, nereiškia, kad esi jau 
susenęs mažos energijos žmo
gus. Jaunieji mūsų pensinin
kai (pagal valdžios klasifika
ciją) prieš akis turi dar daug 
darbingų metų. Jie turėtų jaus
ti pareigą prisidėti darbu prie 
įvairių lietuviškų draugijų 
bei institucijų, taip pat ir 
prie pensininkų klubo veik
los (manau, galima būti ir spor-
tininku, ir pensininkų kluboginčų, susitikti su seniai ma

tytais pažįstamais, pasivai
šinti. Tiems nariams valdybos 
rinkimai tampa nesvarbiu da
lyku, nes daugelis asmenų, 
pasiūlytų į valdybą, jiems yra 
visai nežinomi: nei jų veikla, 
nei amžius, nei išsilavini
mas... Taip į balsavimo dėžu
tę įmetama pavardė to, kuris 
jam iš išvaizdos atrodo vertin
gesnis.

Iš tikrųjų valdybos rinki
mai turėtų būti vienas iš svar
biausių metinių susirinkimų 
reikalų, nes dažniausiai nuo val
dybos sudėties, jos sumanumo 
priklauso institucijos klestė
jimas arba merdėjimas. Todėl, 
pristatant rinkimams kandida
tus, rinkėjai su jais turi bū
ti aiškiai supažindinti.

Vienas iš konkrečių pavyz
džių šiuo atvilgiu yra Toron
to lietuvių pensininkų klubas 
su savo valdyba. Mūsų visuo
menei atrodo, kad pensininkų 
klubas susidaręs iš jau sugriu
vusių senelių ar senučių, ma
žai begalinčių, stovinčių vi
sai arti gyvenimo pabaigos.

Iš tikrųjų taip nėra. Kana
doje valdžia žmogų pensininku 
laiko jau nuo 55 metų amžiaus, 
nors jis dar yra pačiame fizi
niame ir dvasiniame stiprume, 
išmintingas, turįs daug gyve-

ELIFE
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)

nariu).
Ypatingai yra svarbu mums 

draugiška valdyba, sudaryta 
iš narių, fiziškai ir dvasiškai 
sveikų, aiškiai galvojančių, 
kultūringų, dar neišsisėmu- 
sių nuo ilgos veiklos ir am
žiaus naštos.

Turime gana gražius pensi
ninkų namus “Vilniaus rūmai”. 
Tai lietuvių turtas ir ateinan
čiai kartai. Gal dar yra ir pa
togesnių pensininkų namų, 
duodančių daugiau įvairių 
pramogų, mankštos, išvykų, 
prabangiau įrengtų, bet dau
gelis vyresniųjų tautiečių mie
liau pasirenka “Vilniaus rū
mus”, nes jie yra lietuviški, 
ir senatvėje čia nejaučiamas 
skaudus vienišumas. Daugelis 
nori būti tarp savų, atsisako 
didesnių patogumų pas kita
taučius.

Išlaikyti lietuvių pensinin
kų rūmus, kad išliktų lietuviš
ki, mieli ir draugiški, reikia 
išmintingos, aiškiai galvojan
čios, numatančios ateitį ir gra
žiai sutariančios valdybos, ar
timai bendraujančios su “Vil
niaus rūmų” administratoriu
mi ir visais jų gyventojais. 
Iki šių dienų Toronto “Vil
niaus rūmai” tebėra gana lie
tuviški.

Norėtųsi, kad jaunieji pen
sininkai nesijaustų staiga 
pasenę, jei bus paprašyti su
tikti būti renkamiems į pen
sininkų klubo valdybą. Jie sa
vo patirtimi galėtų daug pa
dėti vadovavime, įnešti ko 
nors naujo “Vilniaus rūmų” gy
venime. Pagaliau jie patys tu
rėtų pasisiūlyti būti renka
miems į valdybą, kaip priim
ta demokratinėje visuomenėje.

Į visus metinius susirinki
mus, mūsų lietuviškų draugi
jų bei institicijų valdybų 
rinkimus visi turėtume žiū
rėti kaip į labai svarbų veiks
nį institucijų išlaikymui.

Liuda Šileikienė

Trans Trade Canada Ltd PERVEŽA
20 ir 40 pėduOna Yong* Snat. Tornio Ontario. Cmd* MX 1 ES. K ‘

talpintu vus 
(konteinerius) į

BALTIJOS KRAŠTUS ir Į Rusiją
bei kitus pasaulio kraštus.

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

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

Mus, lietuvius, visi keliai veda į Lietuvą, 
ir, he abejo, geriausius kelius, kainas, 
patarnavimą bei skridimus siūlo 

mūsą lietuviškas kelionią biuras, I 
veikiantis nuo 1978 m.

Vienintelis Kanadoje lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

SKAMBINKITE TELEFONU 416 533-8443
JŪSŲ PATOGUMUI:
Skridimai j Lietuvą iš Toronto, Montrealio, Vankuverio, 
Edmontono, Kalgario ir kitų miestų su patikimais AC, LAL, 
LH, KLM, čekų, LOT, Finnair ir kitų bendrovių lėktuvais.

GARANTUOTOS GERIAUSIOS KAINOSI

Užsakantiems keliones kovo ir balandžio mėnesiais - 
VERTINGOS DOVANOS IR NUOLAIDOS!

Smulkesnių žinių teiraukitės tel: 416 533-8443
Itititititlllt**********************

* Mūsų kelionių biure galite įsigyti bilietus skridimams 
į visus pasaulio kraštus

* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones į šiltus kraštus
* Specializuojamės kelionėse laivais
Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis!

Telefonas 416 533-8443,
FAX 416 533-6279

Dėl kelionių laivais skambinkite Audronei tel: 416 255-8473 
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 

Kelionių verslo registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
pranoša, kad

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

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

Dalyvaujančių registracija prasidės 2.30 v.p.p. Valdyba

namų pirkimo bei pardavimo. Ne
kilnojamo turto išduotos paskolos 
sumažėjo $1.307.544 arba 4,92% 
mažiau negu buvo išduota 1994 m. 
Asmeninių paskolų išskolinta irgi 
mažiau $245.842 arba 21,14% ma
žiau negu 1994 m. Bendras vienam 
skolininkui paskolų vidurkis buvo 
$55.671.

“TALKA” turėjo pajamų per 
1995 m. $2.943.605. Pajamų buvo 
gauta daugiau $463.197 arba 
18,67% daugiau negu 1994 m. Išlai
dos sudarė $2.792.039, kurių di
džiausia dalis - išmokėjimai na
riams; nuošimčiai už įvairius indė
lius $2.087.683 arba 70,92% nuo vi
sų gautų pajamų. Palyginus su 1994 
m., nariams išmokėta 8,27% dau
giau, o suma pasidarė didesnė 
$533.629, kurią gavo nariai dėl pa
didinto išmokamo nuošimčio. Tar
nautojams algos su pensija ir drau
dimais sudaro $206.150 arba 7% 
nuo visų gautų pajamų. Metų eigo
je teko iš pelno nurašyti $113.415 
blogų paskolų, kas sudarė 0,43% 
nuo visų išduotų paskolų. Gautas 
1995 metų pelnas buvo $151.566.

Gautos pajamos išlaidų atžvil
giu pasiskirstė maždaug tokiu san
tykiu: nariams išmokėta už indėlius 
70,92%, administracijos išlaidos 
kartu su algom, valdyba, aukom ir 
namo išlaikymu 22,43%, mokes
čiais valdžiai 1,49%, gautas pelnas 
5,14%. “TALKOS” valdyba, baigu
si metus su pelnu, kaip ir kiekvie
nais metais dalį pelno paskyrė įvai
rių lietuviškų reikalų parėmimui. 
Tam tikslui paskirta ir išmokėta 
$30.550. Apmokėjus visas išlaidas 
ir paskyrus aukas, dabar “TAL
KOS” kooperatyvas turi atsargos 
kapitalo $2.868.340 arba 7,48% 
nuo viso turimo kapitalo; todėl fi
nansiškai labai stipriai stovime.

Kredito komiteto pirm. A.

Kooperatinio darbo keliu
Hamiltono lietuvių kredito ko

operatyvo “TALKA” metinis jau 
41-asis narių susirinkimas įvyko 
1996 m. kovo 2 d., Jaunimo Centro 
salėje. Užsiregistravo 100 narių ir 
svečiai - Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo pirm. dr. S. Čepas 
ir vald. narys Č. Jonys.

Valdybos pirm. J. Stankus ati
darė susirinkimą, pasveikindamas 
narius bei svečius ir pranešė, kad 
1995 m. mirė 17 narių. Perskaitęs 
jų sąrašą, paprašė atsistojimu pa
gerbti mirusiųjų atminimą. Susirin
kimo balsų skaičiavimo komisijon 
pakvietė A. Garkūną, M. Joniką, 
A. Kamaitį, A. Mikalauską ir R. 
Bulovą. Taipgi pasveikino koopera
tyvo steigėją ir pirmąjį iždininką E. 
Lengniką, vasario 20 d. atšventusį 
96-tąjį gimtadienį, kuris nepaisant 
amžiaus kasdien ateina į “TAL
KOS” raštinę pagelbėti, patarti.

Praeitų metų susirinkimo pro
tokolą perskaitė sekr. R. Kontenis. 
Protokolas priimtas be pataisų. 
Pirm. J. Stankus savo pranešime pa
žymėjo, kad 41-ji “TALKOS” darbo 
metai užbaigti sėkmingai - balan
sas paaugo, nors pelnas buvo kiek 
mažesnis negu 1994 m. “TALKOS” 
atsargos priartėjo prie 3 mil. dole
rių, kas rodo taupytojų santaupų 
saugumą. “TALKOS” valdyba sten
gėsi nariams mokėti aukštesnius 
nuošimčius negu kitur. Nuošimčiai 
1995 m. svyravo, o metų pabaigoje 
pradėjo smarkiai kristi, bet 
“TALKA” vistiek daugiau mokėjo 
negu kitos finansinės institucijos. 
Priminė, kad 1995 m. “TALKOJE” 
įvesta amerikietiškų pinigų sąskaita 
ir visiems nariams nėra patarnavi
mo mokesčio už išrašytus čekius, 
kelionių čekių pirkimą bei už įvai
rių sąskaitų apmokėjimą, kaip 
elektros, dujų, telefono, miesto mo
kesčių. “TALKOS” valdyba nutarė 
nariams pridėti po dvi akcijas (Še
rus) $10, tuo pakeliant jų normą iki 
14 akcijų 70 dolerių vertės. Per dvi 
savaites jau šiais metais “TALKĄ” 
buvo bandoma darbo metu apiplėš
ti. Valdyba ieško būdų, kaip geriau 
apsisaugoti, kad tai daugiau nebe
pasikartotų.

Ižd. St. J. Dalius savo pra
nešime pažymėjo, kad metai už
baigti peržengus 38 milijonų dole
rių balansą. Metinis paaugimas 
$669.272 arba 1,77% daugiau negu 
1994 m. Narių skaičius nepadidėjo, 
išliko tas pats - 1904 nariai kaip ir 
praeitais metais. Narių indėliai pa
augo terminuotų indėlių sąskaitose 
$557.659 arba 3,16% daugiau negu 
1994 m., čekių sąskaitos padidėjo 
$200.487 arba 6,54% daugiau. Re
gistruotų pensijų fondas nepadidė
jo, o taupomos sąskaitos sumažėjo 
$450.056 arba 9,31% mažiau negu 
1994 m. Nario turimų indėlių vi
durkis $18.667.

Nariams išduotos paskolos ge
rokai nukrito dėl ekonominio sulė
tėjimo ir beveik sustojusio naujų

Kanados lietuvių bendruomenės žinios
- Išsiųsta į Lietuvą 8 dėžės 

med. knygų. Laukia išsiuntimo dar 
beveik pusė talpintuvo med. knygų, 
įrankių ir medikamentų. KLB ne
pajėgia finansiškai to atlikti. Ieško
ma pagalbos.

- Š.m. rugpjūčio mėn. 23-25 
dd. Taline įvyks tarptautinis psi
chiatrų suvažiavimas. Norint, kad 
jame kuo daugiau dalyvautų Lietu
vos atstovų, Humanitarinės pagal
bos komiteto siūlymu, numatyta iš
nuomoti jiems autobusą iš Lietuvos 
į Taliną.

- Lietuvių dienų metu, spalio 
12 d. nuo 9 v. ryto iki 12.30 v. p.p. 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje 
įvyks Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas. Programą rengia L 
Ross.

- Į Visuomeninių reikalų ko
misijos sudarytą veiklos komitetą 
įėjo V. Janušonienė ir - L Pivoriū- 
tė. Komitetas suruošė susitikimą su 
Lietuvos seimo atstove dr. L. An

Juozas (Joseph)
NORKUS

Ii Cww/’
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.

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

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

PADĖKIME KYBARTŲ 
JAUNIMO CENTRUI

Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 416 769-1616, namų-416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

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.

l REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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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 G 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Enskaitis pranešė, kad per 1995 m. 
buvo leista išduoti asmeninių pas
kolų $858.307 ir nekilnojamo turto 
$5.023.800. Iš viso leista išduoti 166 
paskolos už $5.882.107.

Revizijos Komiteto pirm. J. G. 
Skaistys pranešė, kad visos “TAL
KOS” užduotys yra vykdomos prisi
laikant kredito unijų įstatymų ir pa
teiktos apyskaitos už 1995 metus, 
siūlo susirinkimui patvirtinti. Revi
zorius (Auditor) Richard A. 
Hoecht pažymėjo, kad viskas veda
ma gerai, ir “TALKA” yra labai ge
roje finansinėje būklėje.

Po pranešimų susirinkimas 
metines apyskaitas patvirtino. 1996 
m. revizorium vėl patvirtintas Ri
chard A. Hoecht. Taip pat vienbal
siai, vienam susilaikius, patvirtintas 
priėmimas naujų įstatų (By-Law) 
pakeistų straipsnių.

Rinkimuose į valdybą aklama
cijos būdu išrinkti J. Stankus ir St. 
J. Dalius, j kredito komitetą B. Ma
čys 3 m. ir A. Jusys 1 m., į revizijos 
komitetą J. G. Skaitys.

Ižd. St. J. Dalius pranešė, kad 
“TALKOS” valdyba savo posėdyje 
1996 m. vasario 28 d. svarstė šešių 
studentų prašymus stipendijom 
gauti. Balsų dauguma nutarė pas
kirti po 1.000 dol. Rūtai Balytaitei, 
Andriui Gedriui ir Loretai Mačytei, 
kuriems buvo įteikti čekiai. Klausi
muose iškeltas pageidavimas, kad 
metinio susirinkimo metu būtų ski
riamos įėjimo premijos. Susirinki
mas baigtas kavos ir pyragų vaišėmis.

Po susirinkimo valdyba pasis
kirstė pareigomis: Jonas Stankus - 
pirm., Tomas Kochanka - vice- 
pirm., Stasys Kareckas - sekr., Sta
sys J. Dalius - ižd., Robertas Kon
tenis - narys. Kredito komitetas: 
Algis Enskaitis - pirm., Antanas 
Jusys - sekr., Bernardas Mačys - 
narys. Revizijos komitetas: Gedimi
nas J. Skaistys - pirm., Marijus Gu- 
dinskas - sekr., Gediminas Melny- 
kas - narys. Stasys Dalius

Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, 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) Tel.: 41 6 530-1 070

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.

drikiene, kuriame dalyvavo nema
žai jaunimo.

- Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministeris A. Vinkus, lydimas svei
katos dept. direktoriaus J. Beinor
to, balandžio 23 d. atvyksta į Kana
dą, kur lankysis valdžios įstaigose ir 
ligoninėse. Viešnagės trukmė - 4 
dienos. inf.

SKAITYTOJAI PASISAKO
POLITKALINIŲ LAIKRAŠTIS

Gerbiami broliai ir sesės, 
užsienio lietuviai!

Lietuvos politinių kalinių par
tija pradėjo leisti savo laikraštį 
“Lietuvos kelias”, kuris pasakos 
apie tą kelią, kuriuo ėjome ir eina
me mes, jūs, visa Lietuva. Labai 
nuoširdžiai prašome, kuo galint, 
prisidėti prie šio patriotinio laikraš
čio leidybos. Rašykite!

Dovanokite už rastus trūku
mus ir nesklandumus, nes laikraštį 
leidžia ne profesionalai, o entuziastai.

Su pagarba -
Kęstutis Lakickas, 

laikraščio “Lietuvos kelias” 
redaktorius

27 John St., Second Floor 

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

Tel. 416 240-0594 
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

Advokatas
ALGIS S. 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

O DRESHER
Esu Eucharistinio Jėzaus se

serų kongregacijos sesuo. Mūsų 
kongregacijos tikslas - padėti Baž
nyčiai ir šeimoms auklėti vaikus. 
Todėl jau 20 metų darbuojuosi šio
je srityje.

Sovietiniais laikais tai buvo 
sunkus darbas, nes dažnai buvom 
persekiojamos. Dabartiniu metu 
dirbu mokykloje - dėstau tikybą 
šeštadieniais - vaikus ruošiu pirma
jai Komunijai. Vadovauju Kybartų 
skautams. Sesuo Bernadeta Mališ-

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

kaitė dirba su ateitininkais. Ji taipgi 
yra “Caritas” redaktorė.

Jaunimui mažai kas nori nuo
moti patalpas. Mūsų didelei laimei 
mums į pagalbą atėjo Aldona Pra- 
puolenytė, kuri savo tėvų namą pa
dovanojo kongregacijai ir daug 
mums padėjo. Mes jame ir pradė
jom įrengti jaunimo centrą. Namas, 
kurį įsigijome, buvo labai blogame 
stovyje. Reikėjo kapitalinio remon
to. Padedant Kybartų geros valios 
žmonėms, darbai juda į priekį. Pa
galbinius darbus atlieka pats jauni
mas. Esam labai dėkingos už gautą 
paramą.

Sesuo Onutė Šarakauskaitė
Darvino 7 

Kybartai 4290 
Lithuania

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 *

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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JANINA ADICKA1TĖ IR RAIMUNDAS CICĖNAS, Čikagos tautinių 
šokių grupės “Spindulys” šokėjai. Ši grupė, vadovaujama RASOS ŠO- 
LIŪNAITĖS-POSKOČIMIENĖS, atliks meninę programų “Tėviškės 
žiburių” spaudos vakare 1996 m. balandžio 13 d. Anapilio salėje, Mis- 
sissaugoje, Ont.

tŠ TORONTO
Anapilio žinios

- Praėjusį sekmadienį, kovo 
24, užbaigtos Gavėnios rekolekci
jos, kurias pravedė vysk. Juozas 
Preikšas. Rekolekcijų užbaigai 
prieš 11 v.r. Mišias Lietuvos 
kankinių šventovėje įvyko religinis 
koncertas, kuriame dalyvavo: sol. 
Slava Žiemelytė, sol. Anita 
Puodžiūnienė, sol. Rimas Paulionis 
ir muz. Jonas Govėdas.

- Vysk. J. Preikšas praneša, 
kad Panevėžio vyskupijoje ypatin
gai daug finansinės paramos reikia 
besikuriančiai katalikiškajai gimna
zijai Panevėžyje. Šiam tikslui aukoti 
galima per mūsų parapiją, kuri pi
nigus įteiks Kanados lietuvių kata
likų centrui, o iš ten jie pasieks 
Panevėžio vyskupiją.

- Kovo 21, ketvirtadienį, pa
laidotas a.a. Leonas Bliskis, 83 m. 
amžiaus.

- Vienas iš geriausių Lietuvos 
mišrių chorų “Leliumai” giedos 
Lietuvos kankinių šventovėje per 
9.30 v.r. Mišias balandžio 21, 
sekmadienį. Tą dieną choras taipgi 
giedos Prisikėlimo parapijos šven
tovėje per 11.30 v r. Mišias ir kon
certuos Lietuvių namuose 3 v.p.p. 
Tą savaitgalį penkiasdešimčiai cho- 
ristų reikia nakvynių. Galintieji 
bent po vieną ar du choristus ap- 
nakvydinti, prašomi skambinti Ni
jolei Benotienei tel. (416) 621- 
9472.

- Mišios kovo 31, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Kazimierą Otto, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. kun. Petrą Kairiūną.

'Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, kovo 24, po

pietėje dalyvavo 202 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Vytas Kulie
šius ir Anne Kuliešiūtė iš Vokieti
jos. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos 
narys H. Sukauskas.

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

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

- 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.

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

- Kauno mišraus choro “Leliu
mai” koncertas įvyks Lietuvių na
muose balandžio 21, sekmadienį, 3 
v.p.p. Bilietus platina V. Kulnys 
sekmadienių popietėse. Tel. 762- 
1266.

- Slaugos namams aukojo 
$791.88 J. R. Juodis. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, M6P 1A6.

Per KLKM draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos skyrių 
aukojo: $20 - M. Jurkšienė se
neliams Lietuvoje, Z. Jonikienė 
- $20 vaikų namams Lietuvoje.

A. a. Zinos Beržanskienės 
atminimui, užjausdami vyrą 
Kostą, sūnų Vytautą, seseris, 
brolį bei visus artimuosius, B. 
E. Rakauskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

Prisikėlimo parapijos žinios
-Parapijoje vieši kun. Izidorius 

Sadauskas, SDB. Anksčiau darba
vęsis Montrealio lietuvių sielovado
je, kun. L Sadauskas šiuo metu yra 
saleziečių įsteigtos ir aptarnauja
mos Šv. Jono Bosko parapijos Vil
niuje klebonas. Sekmadienį, kovo 
24, kun. L Sadauskas aukojo Mišias 
ir pasakė pamokslą.

- Kovo 20 pasibaigė Gavėniai 
skirtas krikščioniškojo atsinaujini
mo seminaras “Gailestingumo no
riu, ne aukos”. Per paskutinį susi
rinkimą dalyviai apibendrino pa
grindines seminaro mintis, po to 
drauge vaišinosi kava ir pyragais.

- Santuokos sakramentui ren
giasi Sandra Strimaitytė ir Peter 
McCullough.

- Kovo 23 d. palaidota a.a. Mi
chalina Čaprackaitė, 85 m. am
žiaus.

- Kovo 27, 7 v.v. prasideda 
Gavėnios rekolekcijos, kurias pra
ves Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Rekolekcijų tvarka: ket
virtadienį ir penktadienį 9.30 v.r. ir 
7 v.v. bus laikomos Mišios ir sa
komi pamokslai. Šeštadienį Mišios 
ir pamokslai bus 10 v.r. ir 5 v.p.p. 
Sekmadienį pamaldos įprasta tvar
ka. Prieš kiekvienas Mišias bus 
klausoma išpažinčių. Rekolekciiu 
dienomis parapijiečiai prašomi sta
tyti savo automobilius Nielson’o 
aikštelėje. Rinkliavos rekolekcijų 
išlaidoms padengti bus penktadienį 
ir šeštadienį. Specialus susikaupi
mas jaunimui rengiamas kovo 30, 
šeštadienį, 5 v.p.p. Jam vadovaus 
kun. Julius Sasnauskas, OFM.

- Kovo 30 d., Tėvo Bernardino 
kambaryje įvyks Kanados lietuvių 
katalikų centro suvažiavimas. Re
gistracija prasidės 9.30 v.r. 10 v.r. - 
Mišios suvažiavimo dalyviams. 1 
v.p.p. - suvažiavimo uždarymas ir 
pietūs.

- Lietuvių tautodailės instituto 
skyrius Toronte, vadovaujamas Al
donos Vaitonienės, kovo 31, Verbų 
sekmadienį, parapijos salėje po pa
maldų rodys, kaip reikia meniškai 
numarginti Velykų margučius.

- Moksleivių ateitininkų susi
rinkimas įvyks kitą sekmadienį po
10.15 v.r. Mišių Tėvo Bernardino 
kambaryje.

- Metinis parapijos susirinki
mas šaukiamas balandžio 21, sek
madienį, po 11.30 v.r. Mišių.

- Mišios kovo 31, sekmadienį:
8.15 v.r. - už a.a. Emiliją, Veroni
ką, Moniką, Aleksandrą ir Mariją;
9.15 v.r. - už parapiją ir visus pa
rapijiečius, 10.15 v.r. - už a.a. An
taną Štuikį, a.a. Pranutę ir Juozą 
Siminkevičius, a.a. Mariją Norkie
nę (10-sios mirties metinės); 11.30 
v.r. - už parapijos kredito koopera
tyvo mirusius narius.

A. a. Aldonos Kryžanaus- 
kienės atminimui, užjausdami 
vyrą Viktorą, sūnų ir dukras, B. 
E. Rakauskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Viktoro Janulevičiaus 
dvejų metų mirties atminimui 
žmona E. Janulevičienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - N. Strazdienė, 
M. Pranaitienė.

Tikinčiajai Lietuvai Lietu
vos kankinių parapijoje stam
besnes aukas aukojo: $100 - F. 
Juzėnas, A. Raubienė; $50 - V. 
M. Vaitkai, V. Kazlauskas, G. 
B. Trinkos, V. Jasinevičienė, L. 
Morkūnas, M. A. Empakeriai. 
Sudbury mieste aukojo: $100 - 
J. Pctrėnas, P. Venskus; $50 - 
A. Rukšys, L. Kulnys.

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

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

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

busimi “TEVISKES ŽIBURIU”
Hp SPAUDOS VAKARAS

/ 1996 m. balandžio 13, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

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

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

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

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo 1996 m. balandžio 1 
d. Toronte bus girdimos 6 v.v. 
6120 khz dažniu.

Vasaros laikas prasideda 
Velykų naktį. Didžiojo šeštadie
nio vakare, balandžio 6 d. laik
rodžių rodykles reikia pasukti 
viena valanda pirmyn.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas balandžio 10 d., 12 
v. ruošia Velykų pietus “Vil
niaus” rūmuose. Programoje - 
pensininkų choras “Daina”, va
dovaujamas muz. L. Turūtaitės. 
Kaina - $7. Bilietai gaunami 
pas O. Juodviršienę tel. 416 
762-8944 arba pas S. Devinienę 
416 767-5518. A. B.

Peel apylinkės švietimo de
partamentas praneša, kad nuo 
balandžio 13 d. prasidės anglų 
kalbos, kaip antrosios, kursai 
(su kompiuteriais) suaugusiems 
savaitgaliais - šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 2.30 
v.p.p. Registruotis nuo balan
džio 8 iki balandžio 12 tarp 9 
v.r. ir 6 v.v., arba balandžio 13 
nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Kursai 
vyks “Adult Education Centre 
South”, 100 Elm Dr. W„ Mis
sissauga, Ont. L5B 1L9. Dau
giau informacijų teikia paskam
binus tel. 905 276-6793. Inf.

Dail. Rasos Staniūnienės, 
sunkiai sužeistos, priežiūrai Lie
tuvoje Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas aukojo 
$300. Nuoširdžiai dėkoja 
“Friends of Rasa / Šalpa Rasai 
Staniūnienei” komitetas.

A. a. Kosto Činčiko atmi
nimui, užjausdama žmoną Ele- 
nutę su šeima bei gimines, 
Marija Lapienienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Edvardo Šileikio sep
tintųjų mirties metinių atmi
nimui žmona Julija “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Zinos Beržanskienės 
atminimui, užjausdama artimuo
sius, Irena Meiklejohn “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Zinos Beržanskienės 
atminimui Elena ir Vytautas 
Krikščiūnai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Anelės Gelažienės at
minimui, užjausdami vyrą Joną, 
sūnų Robertą, dukrą Nijolę bei 
visus artimuosius, B. E. Ra
kauskai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Gavėnios rekolekcijų pa
baigtuvės Lietuvos kankinių 
parapijoje buvo surengtos kovo 
24, sekmadienį, par. salėje vie
tinio katalikių moterų skyriaus 
ir par. tarybos religinės sekcijos 
rūpesčiu. Rekolekcijų vedėjas 
vysk. J. Preikšas pasakė kalbą, 
kurioje ypač iškėlė naujai įsteig
tos katalikiškos vysk. Paltaroko 
vardo vidurinės mokyklos finan
sinius rūpesčius. Įvadinį žodį 
rengėjų vardu tarė J. Andrulis, 
nuoširdžią padėką išreiškė C. 
Pakštienė ir parapijos klebonas 
kun. J. Staškus. Gausūs vaišių 
dalyviai savo aukomis parėmė 
minėtąją vidurinę mokyklą. 
Vysk. J. Preikšas dalyvių tarpe 
rado tautiečių iš gimtosios Su
valkijos ir net tris Lietuvos ka
rininkus, atliekančius stažą ka
rinėje kanadiečių bazėje Camp 
Borden. Visi buvo dėkingi p. 
Gurklienei, paruošusiai puikias 
vaišes.

Jaunučių ir suaugusių talentų

įvyks balandžio 14, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Anapilio salėje.

Programoje - šokis, daina, instrumentai.
Įėjimas - laisva auka išlaidoms padengti.
Rengia ir visus kviečia dalyvauti - Anapilio parapijos tarybos

kultūrinė sekcija
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Maloniai kviečiame jus dalyvauti

1996 m. balandžio 14, sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Toronto Lietuvių namų 

—A Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. West, Toronto.

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA

° Programoje: Pensininkų choras “Daina”, Velykų
o senelė su dovanėlėmis. Bilietus galite įsigyti iš anksto LN 
o raštinėje arba sekmadienio popietėse.
° Įėjimas: saugusiems - $15;
o vaikams 6-10 m. - $7;
o vaikams iki 5 m. nemokamai.

Kanados lietuvių fondas iš 
Kantautų fondo paskyrė $315 
“Tėviškės žiburių” leidybai pa
remti. Leidėjai nuoširdžiai dė
koja.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui Prisi
kėlimo parapijos kredito ko
operatyvas aukojo $2000. Nuo
širdžiai dėkojame. Vedėja

Lietuvių katalikų religinė 
šalpa (LKRŠ) yra gavusi iš Lie
tuvos laiškų, kuriuose prašoma 
mechaninių rašomųjų mašinėlių 
ir mikroskopų. Galintieji šiuos 
reikmenis padovanoti prašomi 
skambinti į LKRŠ tel. 718 647- 
2434.

Lietuvos katalikiškos mo
kyklos, kurių yra 23, pergyvena 
ekonominius sunkumus. Sku
biai reikia parūpinti priešpie
čius neturtingiems vaikams, ku
rie jų neišgali atsinešti. LKRŠ 
tęsia savo “Gavėnios skatikų” 
vajų, kurio dėka pamaitinami 
neturtingi mokiniai. Norintieji 
prisidėti prie šios kilnios para
mos aukas siųskite LKRŠ 
adresu: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY, 11207, USA. Inf.

Laiške iš Lietuvos Janina 
Oniūnaitė iš Klaipėdos dėkoja 
septynių vaikų motinos vardu 
(pavardės nenurodo) už dova
nas 1995 m. Velykų proga B. Z. 
Tumosoms ir P. A. Bridickams. 
Taip pat ji dėkoja A. Lukšė- 
nienei. “Buvo daug džiaugsmo 
mažiesiems ir tėvams, ypač jaut
riai motinai”.

Kun. Izidorius Sadauskas, 
saleziečių vienuolijos narys, ke
liolika metų darbavęsis Mont
realio AV parapijoje, atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, išvy
ko į Vilnių rūpintis naujai 
įsteigtos Don Bosko parapijos 
pastatų statyba. Per keletą metų 
ten buvo pastatytas saleziečių 
vienuolynas, erdvi koplyčia, kle
bonija, patalpos susirinkimams 
bei posėdžiams. Šiuo metu 
kun. L Sadauskas lankosi Ka
nadoje, yra apsistojęs Montrea
lio AV parapijoje. Praėjusią 
savaitę (kovo 18-24) lankėsi 
Toronte ir Mississaugoje, ap
lankė “TŽ” - užsakė juos sale
ziečiams Lietuvoje.

GAMINU KOLDŪNUS pagal už- ~ 
sakymą. Skambinti Birutei iel. 416 
236-9071._______________________

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

Toronto Lietuvių narnų 
moterų būrelis ir 
Lietuvių namai

00

Iš Klaipėdos universiteto 
rektoriaus prof. St. Vaitekūno 
gauta “TŽ” redakcijoje knyga 
“Klaipėdos universitetas” su to
kiu įrašu: “Gerb. kun. Pr. Gai
dai ir mieliems tėviškiečiams 
linkėdamas žibėti ir šviesti ta 
gražia žodžio ir dvasios šviesa, 
kuri maloniai pasiekia ir Lie
tuvą”.

Pasaulio lietuvių bendruo
menės (PLB) valdybos posė
dyje 1996 m. kovo 9 d. nutarta 
devintąjį PLB seimą atidėti iki 
1997 m. vasaros pradžios ir 
šaukti Lietuvoje. Kadangi PLB 
seimas 1992 m. buvo išrinktas 
ketverių metų kadencijai, atidė
jimas seimui susirinkti turi būti 
patvirtintas dabartinio aštunto
jo seimo. Tuo reikalu korespon
dentinį posėdį ir balsavimą ko
vo ir balandžio mėnesiais pra
ves PLB fondo pirmininkas Vyt. 
Kamantas. Inf.

Toronto miesto pranešimu, 
jau antroji metinė švaros diena 
skelbiama gegužės 4, šeštadienį. 
Kviečiami namų savininkai, gy
ventojai, verslininkai, bendruo
menių grupės, mokyklos, klubai 
bei sporto vienetai organizuotai 
jungtis į pavasarinio Svarinimo 
darbus. Grupės, kurios norėtų 
atlikti kokį bendrą gerą darbą, 
turėtų jau prieš balandžio 26 d. 
paskambinti tel. 416 392-7833 ir 
susitarti. Inf.

Nori susirašinėti su tautiečiais 
Kanadoje: Alma Šukienė, Jaunimo 
11, 5300 Panevėžys, Lithuania.

Paieškojimas
Prašomas atsiliepti Vladas Vi

tališkas, Antano, gimęs 1920 m. 
vasario 15 d. Šiluvos miestelyje, 
Raseinių apskr., šiuo adresu: Mari
ja Waitelis, 47 Lido Dr., St. Peters
burg Beach, Florida 33706, USA. 
Teiraujasi jo giminės bei artimieji 
Lietuvoje.

JAUNA MOTERIS, turinti darbo 
patyrimą Kanadoje, mokanti ang
lų, lietuvių kalbas, mokanti dirbti 
kompiuteriu, ieško sekretorės dar
bo. Skambinti Vilijai tel. 416 398- 
9547.

HAMILTONE IEŠKOMAS BU- 
TAS netoli McMaster universiteto 
1996-97 mokslo metams trim (nc- 
riikančiom) studentėm. Viena jų 
lietuvaitė. Prašome skambinti 416 
249-1305.

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.

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

kovo 17 d. 11 vai. Mišiomis, kurias 
koncelebravo Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas su kun. Izidoriumi Sadaus
ku ir mons. Mario Paquette. Pas
tarasis rūpinasi Montrealio arki
vyskupijos tautybių parapijomis. Šį 
kartą jis pasakė pamokslą prancūzų 
ir anglų kalbomis. Giedojo parapi
jos choras.

Po pamaldų dauguma rinkosi į 
gražiai papuoštą parapijos salę. “Ne
ringos” jūrų šaulių kuopa kasmet 
surengia puikų Juozų pagerbimą. 
Aldona Vaičekauskienė sumaniai 
vadovavo programai, pirmiausia 
pakviesdama visus Juozus bei Juo- 
zes prie garbės stalo ir kiekvienam 
prisegė po gėlytę. Čia atsirado tik 
šeši, nors dar keli pasiliko salėje. 
Meninei programai atlikti buvo 
pakviestas neseniai iš Lietuvos su 
tėvais atvykęs dešimtmetis aklas 
Vytautas Bučionis. Jis lanko mo
kyklą ir turi didelių gabumų muzi
kai. Taip jį įvertina McGill konser
vatorijos direktorius. Čia pianinu jis 
paskambino keliolika trumpų muzi
kos kūrinių. Klausytojai įvertino tai 
gausiais plojimais. Po koncerto kle
boną, Juozus bei Juozes žodžiu 
sveikino parapijos komiteto pirm. 
Albertas Jonelis, mons. M. Paque
tte, katalikių moterų pirm. Geno
vaitė Kudžmienė, parapijos choro 
vardu Aldona Morkūnienė, Šaulių 
centro išeivijoje valdybos vardu 
Juozas Šiaučiulis ir seselė Paulė. 
Dar buvo paminėti kiti sveikintojai: 
Šv. Onos draugija, “Rūtos” klubas

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyrius rengia |

VELYKŲ STALĄ |
> 1996 m. balandžio 14 d., sekmadienį, 12 vai. I
; Aušros Vartų parapijos salėje.
' Meninę programą atliks Montrealio Auka-$12. f
, lituanistinės mokyklos mokiniai. Visi kviečiami 1

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

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

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

(40} LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ALGIMANTO ARMONO 
fotomeno studija 

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

Konsultacijos fotografijos klausimais.
Telefonas 416 922-1731

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.

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. 

ir “Nepriklausomos Lietuvos” spau
dos bendrovė. Juozų ir savo vardu 
parapijos klebonas visiems sveiki
nusiems ir šio pobūvio rengėjams 
nuoširdžiai padėkojo. Mons. M. 
Paquette sukalbėjus maldą, visi 
pradėjo vaišintis naujo virtuvės ve
dėjo Edžio Vaičekausko skaniais 
pietumis. Kavos metu buvo praves
ta loterija.

A.a. Sofija Mecelienė-Kulaitie- 
nė, 89 m. amžiaus, mirė kovo 12 d. 
Po pamaldų Šv. Kazimiero švento
vėje palaidota kovo 14 d. Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
duktė ir daug giminių Lietuvoje ir 
išeivijoje.

A.a. Jonas Stankevičius, 95 m. 
amžiaus, mirė kovo 13 d. Iš Šv. Ka
zimiero šventovės kovo 16 d. palai
dotas Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi giminės ir artimieji.

Metinis Montrealio šaulių 
(LK Mindaugo ir “Neringos” kuo
pų) susirinkimas įvyko kovo 11 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Abi 
kuopos posėdžiavo atskirai ir dau
giausia buvo kalbama apie einamus 
reikalus. Tik mindaugiečiai išsi
rinko naują vadą - Antaną Žiūką. 
Įdomiu sutapimu susirinkime daly
vavo tik ką atvykęs iš Lietuvos bu
vęs ilgametis LK Mindaugo šaulių 
kuopos vadas Augustinas Mylė. Jis 
praeitą vasarą yra išsikėlęs į Lie
tuvą nuolatiniam apsigyvenimui. 
Šiame susirinkime jis trumpai pa
pasakojo apie dabartinį tenykštį gy
venimą. Susirinkimas baigtas bend
romis vaišėmis. B.S.

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
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 
,tel. 416 760-7181.


