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Kelionė iš 
nevilties {.viltį

Prisikėlimo pasakojime Luko Evangelijoje apie du Jėzaus 
mokinius glūdi kelionės motyvas, ir tai ne vien geografinis

- iš Jeruzalės į Emausą, bet ir dvasinė kelionė 
iš nevilties! viltį (žr. Lk 24, 13-35)

Kai kančia atneša
džiaugsmą ir pergalę
Velykinis išeivijos lietuvių katalikų vyskupo Pauliaus 

Baltakio, OFM, žodis

Prel, prof. ANTANAS RUBŠYS, 

Manhattan kolegija

KAIP GIMSTA VILTIS?
Pasakojimo pradžioje du 

Jėzaus mokiniai, liūdni ir ne
vilties apimti, eina keliu iš Je
ruzalės. Jiedu buvo nuėję į tą 
miestą iš Emauso Perėjimo iš
kilmės švęsti linksmi, pasitikė
dami ir kupini vilčių, nes “tikė
jomės, kad jis (Jėzus iš Naza
reto) atpirksiąs Izraelį”. Bet jų 
viltys buvo nuožmaus kryžiaus 
sugriautos. Užtat dabar ir eina 
jie iš Jeruzalės nuleidę galvas ir 
praradę bet kokią viltį. Tačiau 
pasakojimo galas netikėtas: jie
du apsisuka ir eina atgal į Je
ruzalę, grįžta į bendruomenę, 
kurią buvo palikę, skelbdami 
neįtikėtinai gerą žinią.

Kas kelyje juos apsuka grįž
ti, yra susitikimas - susitikimas 
ir paprastas, ir nuostabus. Ne
pažįstamas Pakeleivis prie jų 
prisiartina. Jiedu priima jį į savo 
liūdesio ratą, išlieja jam savo 
širdgėlą - “mes tikėjomės”, - 
klausydamiesi kaip jo aiškini
mas deda kryžiaus įvykį į Dievo 
rankas. Išgirdę jo žodžius ir jo 
žodžių sujaudinti, jiedu baigia 
dieną, kviesdami jį būti jų sve
čiu: dalytis vakariene ir užeiga.

-Dalijantis svetingumo stalu 
“jų akys atsivėrė”, - jų akys at
sivėrė, kai jie pažino Kristų 
duonos laužyme. Galėtume sa
kyti: pakvietę prie stalo sve
timąjį Pakeleivį, jiedu nelauktai 
pasijuto esą namie. “O jūs, ne
išmanėliai! Kokios nerangios 
jūsų širdys tikėti tuo, ką yra 
skelbę pranašai! Argi Mesijas 
(Kristus) neturėjo viso to išken
tėti ir įžengti į savo garbę? Ir, 
pradėjęs nuo Mozės, priminda
mas visus pranašus, jis aiškino 
jiems, kas visuose Raštuose pa
sakyta” (Lk 24,25-27).

Per atvirą susitikimo pokal
bį, Raštų aiškinimą ir duonos 
laužymą prie svetingumo stalo, 
atgimė jų viltis. Ji nėra naivi. 
Nukryžiavimo ši viltis nepanei
gia. Kryžius ir toliau lieka skan
dalingu istorijos įvykiu. Bet jie
dviem duota įžvelgti, kad Jėzuje 
ir per Jėzaus kančią apsireiškia 
gyvojo Dievo rūpinimasis žmo
gaus atpirkimu, nuodėmės ir 
mirties nugalėjimu. Ko moki
niai buvo tikėjęsi, tai tikrai įvy
ko, bet visiškai ne taip, kaip jie 
tikėjosi. Nukryžiuotasis tikrai 
prisikėlė! Jis gyvas! "... jie kal
bėjo: ‘Argi mūsų širdys nebuvo 
užsidegusios, kai jis kelyje 
mums kalbėjo ir atvėrė Raštų 
prasmę?” Nesuvokiama šventoji 
Dievo paslaptis taip arti, kad 
užgožia vaizduotę!

Ar tai nėra tiesa ir nūdien? 
Emauso mokinių ir kiti Prisi
kėlimo pasakojimai nėra tik 
gandai iš žilos senovės ir tolimo 
krašto, aprašantys Dievo artu
mo išgyvenimą, įvykusį tik vieną 
kartą. Būdami Gerąja Naujiena, 
tikinčiųjų perduoti tikintiesiems 
pasakojimai savo vidine dinami
ka apibūdina kiekvieno tikin
čiojo - visų mūsų - pasakojimą 
per šimtmečius. Jie buvo už
rašyti tam, kad mes galėtume 
išgyventi tokį pat grįžimą į viltį 
ir būtume pagauti tokios pat 
džiugios paslapties savo nevil
tyje, savo nuodėmės ir mirties 
šešėlyje.

TEOLOGINĖ 
PRISIKĖLIMO PRASMĖ
Iš tikrųjų niekas nematė Jė

zaus keliantis iš mirties. Evan
gelijos aprašo tuščią kapą, bet 

nė viena jų nemėgina tiksliai 
paaiškinti, kaip tai įvyko. “Kris
tus prisikėlė Dievo tyloje”, rašė 
Ignacijus Antiochietis. Iš pat 
pradžių turime įspėti save, kad 
kalba nėra tolygi pasakojamam 
įvykiui, viršijančiam istoriją ir 
ribotą žmogaus patirtį, nes dar 
nesame mirę ir nesame patyrę, 
ką reiškia mirusiam gyventi 
Dievo šlovėje.

Teologija yra drąsus tikėji
mo užmojis .suprasti tai, ką 
tikima. Užtat teologija veržliai 
ieško, kaip suprasti Jėzaus Pri
sikėlimą, vartodama perkeiti
mo - kaitos - kalbą. Prisikė
limas atneša Jėzui viso jo žmo
giškojo, istoriškojo gyvenimo 
apipavidalinimą, perkeisdamas 
jį į šlovę su Dievu. Tai nėra pa
prastas tikėjimas sielos nemir
tingumu, - Jėzus nenusivelka 
savo žmogiškumo tartum dra
bužio ir nepakyla dangaus link 
tyrame dieviškume. Veikiau 
Prisikėlimu jo visas asmuo - vi
sais požymiais - yra kupinas 
gaivinančios Dvasios ir padaro 
jį sveiką su Dievu. Jėzus yra tas 
pats - tai liudija žaizdos; jis yra 
gyvas nauju būdu, - mokiniai jo 
nepažįsta prieš duonos luu 
žymą.

Teko gėrėtis dailininkės 
Bronės Jokūbonienės nuosta
biai sukurtu Prisikėlimo gobe
lenu Kaune. Menininkė spalvų 
poezija padeda stebėtis įvykiu, 
kurio neįmanoma išreikšti žo
džiais. Apaštalą Paulių, Korinto 
graikai krikščionys, įtaringai 
žiūrėdami į kūniškumą, klausė: 
“Kokiu kūnu mirusieji bus pri
kelti?” Atsakydamas jiems, 
Apaštalas vartoja metaforą po 
metaforos, norėdamas aprašyti 
prisikėlimą. Pirmiausia jis krei
piasi į žemdirbio patirtį: sėja
mas ne javas, kuris atėjus pjū
čiai bus pjaunamas, bet grūdas, 
kuris dygdamas turi mirti. Tada 
jis tampa javu. Paskui Apaštalas 
pastebi, kad Dievas sukūrė ne
suskaitomą kūnų įvairovę - 
žmonių, gyvių, paukščių, žuvų 
ir kūnų žemėje bei kūnų dan
gaus skliaute - saulę, mėnulį, 
žvaigždes. Tik tada Apaštalas 
apibendrina savo atsakymą:
Toks mirusiųjų prisikėlimas. 
Sėjamas gendantis kūnas, keliasi 

negendantis.
Sėjamas prastas, keliasi 

garbingas.
Sėjamas silpnas, keliasi galingas. 
Sėjamas juslinis kūnas, keliasi 

dvasinis kūnas
(1 Kor 15,42-44).

Dvasinis kūnas: loginis ne
atitikimas! Apaštalas čia taip 
įtempia žodžius, kad jie, rodos, 
ims ir nutrūks. Nepaisant to, 
žodžiai rodo į Prisikėlimo es
mę: Nukryžiuotasis yra Prisi- 
kėlusis, visas ir visais požymiais 
perkeistas. Jis - gyvas su Dievu, 
jo Artumo neberiboja laiko ir 
erdvės varžtai, riboję jį žemėje, 
bet jis dalijasi paties Dievo visur 
esančia meile.

Jėzaus mirtis apėmė visa, 
kas daro mirtį baisia: teismo 
sprendimą, kankinimą, fizinę 
baimę, priešų neapykantą, pasi
tyčiojimą, viso gyvenimo sva
jonės ir aukos žūtį, bičiulių iš
davimą, Dievo pasitraukimą ir 
bejėgišką būklę... Tačiau prie
šingai jo nugalėtojų sprendimui 
jį sunaikinti mirtimi ant kry
žiaus prisikėlimas apreiškia, 
kad Jėzuje - per Jo mirtį ir už 
Jo mirties - pergalingai reiš
kiasi mylinti Dievo išmintis ir 
galybė. Nukryžiuotas už išga
nymo darbus, Jėzus prisikėlimu

“Kristus kėlės mirtis krito” - šiais giesmės žodžiais ir vaizdu dailininkė GENĖ 
VALIŪNIENE išreiškia dieviškojo Išganytojo Prisikėlimą kaip galutinę 
pergalę, ateinančią per kančią ir kryžių, teikianti žmonijai naują dvasinį

PRISIKĖLIMAS APREIŠKIA 
ŽMOGAUS PASLAPTĮ

patvirtinamas kaip gyvasis 
Viešpats, Dievo Žodis ir Dievo 
išmintis. Taigi jo gyvenimo bū
das apreiškia Dievo kuriamą iš
ganymo kelią pasaulyje. Šiuo 
keliu einantieji gauna Dvasios 
dovaną, vedančią juos j Bend
riją mokinių, siunčiamų dalytis 
išganingu ir visuotiniu Dievo 
gerumu. Taigi Prisikėlimas ap
reiškia Jį esant tikru Dievo Pa
teptuoju - Kristumi. Be Pri
sikėlimo mūsų tikėjimas būtų 
tuščias (ž. 1 Kor 15,14).

PRISIKĖLIMAS APREIŠKIA 
DIEVO PASLAPTĮ

Nukryžiuotojo Prisikėlimas 
yra taip pat įvykis, per kurį 
apreiškiama - net aptariama - 
Dievo paslaptis. Vis dėlto Die
vas nepaliko Jėzaus vieno ant 
kryžiaus. Veikiau, kai bet kokia 
žmogiška galimybė atrodė bejė
gė, kai žmonių smurtas buvo 
pasiekęs viršūnę, tada gyvas
tingoji Dievo Dvasia Jėzui grą
žino gyvastį. Užuot mirtimi 
žengęs j nebūtį, Jėzus sutinka 
gyvąją Dievo paslaptį. Tai bū
dinga Dievo apsireiškimui, - jis 
savo ištikima meile taria 
“Taip!” gyvenimui, “Ne!” - 
kančiai, nuodėmei ir mirčiai.

Dievas, kurį tikime, yra pakan
kamai galingas ir pakankamai 
mylintis tai daryti. Dievas yra 
gyvastį duodantis Kūrėjas ir 
išganantis Atpirkėjas. Tarp ti
kėjimo Dievu, kuris sukūrė dan
gų ir žemę, ir Dievo, kuris pri
kėlė Jėzų iš numirusių, yra 
glaudi sąsaja: abu yra Kūrimo 
darbai. “Pradžioje” (Pr 1,1) 
Dievo vėjas pučia virš chaoso, ir 
Dievas taria kuriantį žodį “Te
būnie!” Prisikėlime Dievo Dva
sia dvelkia virš mirties kūno, ir 
Dievas taria: “Tebūnie gyvas
tis!” Pradinis kūrimas ir nauja
sis atkūrimas - ta pati mylinti 
Dievo galybė.

Jėzaus Prisikėlimas neuž
baigė pasaulyje kančios. Kryžiai 
ir nūdien tebestatomi. Žmogus 
ir nūdien gimsta su verksmu, ir 
nūdien miršta su atodūsiu. Per
galė, laimėta prieš nuodėmę ir 
mirtį, nėra galiūno pergalė ka
laviju, bet pagarbią baimę ke
lianti užjaučiančios meilės jėga, 
kuria Dievas įeina gyveniman 
tų, kurie kenčia, idant gydytų ir 
laisvintų. Taigi Prisikėlimas ap
reiškia Dievo paslapties veidą: 
užjaučiantį, ištikimą, galingai 
mylintį.

Prisikėlimo įvykio reikšmė 
žmogui - visai žmonijai - nie
kad negali būti pervertinta, nes 
Jėzaus Prisikėlimas yra pradžia 
visų mirusiųjų prisikėlimo. Iš 
tikrųjų čia susiduriame su toli
mos ateities įvykiu. “... Kristus 
tikrai yra prikeltas iš numirusių 
kaip užmigusiųjų pirmagimis” 
(1 Kor 15,20). Lygiai kaip Die
vo paslaptis apgaubė Jėzų mir
ties tamsoje, taip ir mes galime 
pasitikėti, kad Dievas tars mūsų 
gyvenime paskutinį žodį “Tebū
nie gyvastis!”, kaip iš tikrųjų yra 
mums taręs pirmąjį: “Būk / 
Tapk!”

Jėzaus Prisikėlimas apreiš
kia bendrą mūsų ateitį - likimą. 
Dar svarbiau - jis įterpia tą at
eitį, jau esančią tikrovę, čia 
duobėtame gyvenimo vingių ke
lyje. “Argi nežino(me), jog mes 
visi, pakrikštytieji Kristuje Jė
zuje, esame pakrikštyti jo mir
tyje. Taigi krikštu mes esame 
kartu palaidoti mirtyje, kad 
kaip Jėzus buvo prikeltas iš nu
mirusių Tėvo šlovinga galia,

(Nukelta į 3-čią psl.)

MIELI BROLIAI, SESĖS!

Nė viena religinė šventė nė
ra tokia kupina švento džiaugs
mo, kaip Velykos. Nuo pradžios 
iki galo per visą Velykų liturgiją 
skamba tas vienas džiaugsmin
gas Aleliuja: “Tai yra Viešpaties 
diena, džiaukimės ir linksminki
mės joje”.

Prieš prisikėlimą vykusi 
Kristaus kančia ir pažeminanti 
mirtis ant kryžiaus mus suartina 
su Kristumi, padeda pilniau iš
gyventi pagrindinę mūsų krikš
čioniškojo tikėjimo tiesą, kad 
Kristus yra ne tik žmonijos Iš
ganytojas, mirties nugalėtojas, 
bet ir kiekvieno mūsų Brolis, 
kad jo gyvenimo kelias yra mū
sų kelias - nuo gimimo iki po
mirtinio išaukštinimo dangaus 
garbėje. “Aš esu prisikėlimas ir 
gyvenimas. Kas tiki mane (...) aš 
jį prikelsiu paskutinę dieną” (Jn 
6,25; 6,56) užtikrina Kristus.

Didžiosios savaitės ir Vely
kų ryto drama kartojasi žmoni
jos gyvenime iki pat mūsų die
nų. Kartais net atrodo, kad blo
gis, melas ir mirtis laimi. Bet 
dviejų tūkstančių metų krikščio
nybės istorija liudija, kad tai yra 
normalus ideologinės kovos 
propęsas, turįs atovaizdį net 
gamtoje. Kaip po kiekvienos gy
vybę apmarinančios žiemos at
eina pavasaris, nešantis naują 
gyvybę, taip ir po kiekvieno ta
riamo sunaikinimo krikščionybė 
keliasi su nauju gyvastingumu.

1941 metų sausio 12 d. So
vietų Sąjungos valdžiai uždarius 
paskutinę kunigų seminariją 
Lietuvoje, komisaras N. O. 
Pozdniakovas atvykusius pro
testuoti Lietuvos vyskupus su
tiko su cinišku patarimu: pra- 
dėkit galvoti apie naujos pro
fesijos įsigijimą, nes greit ne
turėsite ką veikti. Kas buvo pa
siekta Rusijoje per 20 metų, 
Lietuvoje bus atlikta dvejų-trejų 
metų laikotarpyje. (“Lietuvos 
archyvas”, p. 61).

Šiandien, po 50 metų ge
nocidinės okupacijos, Lietuvoje 
veikia trys kunigų seminarijos 
su 302 klierikais bei sėkmingai

Velykos kalėjimuose
Iš sovietinių politinių kalinių atsiminimų

Vienų vienas, stipriai ir be 
pertrūkio saugojamas vėl klajo
ju iš vieno kalėjimo į kitą. Jau 
ilgas laikas esu netekęs bet ko
kios orientacijos. Iš priekio ir iš 
paskos tiesėsi nesibaigiantys ke
liai per sniego pūgas, lietų, šaltį 
ir drėgmę. Mano drabužiai bu
vo apskurę, kojų autus beprilai- 
kė tik dulkių ir prakaito pluta. 
Buvau pavirtęs žmogišku gyvu
liu. Taip nusilpau, kad netekau 
noro nei bėgti, nei priešintis.

Kažin kokioje vietovėje, 
prie pat apšviestos šventovės iš
girstu iškilmingą varpų gaudi
mą. Mano sagybiniai pagarbiai 
nusiima kepures, sustoja ir kelis 
kartus persižegnoja. Velykos... 
susitaikymo šventė visai tautai. 
Mane pamačiusi, prie manęs 
prisiartino sena močiutė, pada
vė mažą “kuličą” - pyragaitį, 
raudonai nudažytą kiaušinį ir su 
ašaromis akyse padarė kryžiaus 
ženklą.

“Tegu Dievas tave saugo, 
mano sūnau.”

Išdžiūvusios ir kaulų gėlos 
paženklintos rankos nedrąsiai 
mane palietė. Ji bandė nusišyp
soti. Jos akys dar skaisčios, nors 
ir netekusios žvalumo.

“Nelaimingas vargdieni, Kris
tus prisikėlė!”

darbuojasi 6 vyrų ir 29 moterų 
vienuolijos.

Perdėtas buvo komisaro op
timizmas ir dėl pasiektų krikš
čionybės sunaikinimo rezultatų 
Rusijoje. Praėjusių, 1995 metų, 
birželį Maskvos patriarchas 
Aleksiejus II Pasaulio Bažnyčių 
tarybos sekretoriui dr. Konra
dui Raizeriui pareiškė, kad Ru
sijos stačiatikių Bažnyčia veikia 
visose buvusiose sovietinėse 
respublikose ir yra įsteigtos ar 
atstatytos 32 vyskupijos, 14.000 
parapijų, 15 seminarijų bei dva
sinių akademijų ir 323 vienuolynai 
(“XXI Amžius”, 1995.09.29).

Neišsipildė nė Vakarų pa
saulio apšvietos amžiaus maso- 
nerijos apaštalų pranašystės. 
Amerikos žurnalas “News
week” rašo: “Dvidešimto am
žiaus istorija įrodė, kad žmogus 
be Dievo yra žvėris, kad seku- 
liaristinis humanizmas yra ap
gaulė, kurianti žemėje ne rojų, 
o karo lauką... Todėl šių dienų 
žmonija pradeda ieškoti naujo 
tikrumo, naujos gyvenimo vil
ties... Savo desperacijoje žmo
nija gręžiasi į Dievą, darosi pri
nokusi dvasiniam atsinaujinimui 
(“Newsweek”, 1992. I. 6). Žur
nalas socialinių studijų duome
nimis ir faktais nurodo, kad su 
moraliniu nuosmukiu propor
cingai didėja ir religinis - mo
ralinis atgimimas, žadantis žmo
nijai šviesesnį rytojų.

Šalta ir audringa buvo šių 
metų žiema. Vietinė ir pasau
linė spauda nuolat rašė apie 
viešpataujančią korupciją, mafi
jos veiklą, šeimų tragedijas. Bet 
atėjo ir labai lauktasis pavasaris 
su atbundančia gyvybe, atėjo ir 
1996-osios Velykos, skelbian
čios pergalę prieš moralinį blogį 
ir mirtį, užtikrinančios kiekvie
ną krikščionį: “Jei su Kristumi 
kenčiame, su juo būsime ir iš
aukštinti” (plg. 2 Tim. 2,12).

Sveikinu visus Šv. Velykų 
proga, linkėdamas pilnai išgy
venti Kristaus istorinį ir mūsų 
busimąjį prisikėlimą.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

1996 metų Velykos

“Tikrai prisikėlė! - atsilie
piu į Velykų pasveikinimą.

“Pirmyn, žygiuojam toliau”, 
girdžiu švelnų vieno sargybinio 
balsą. Pirmieji mandagūs žo
džiai po kelių mėnesių.

Ir vėl esu kalinių autoveži- 
myje. Amžinai nuobodžiai slen
ka pro mane miškai ir ganyklos.

Užsisvajojęs žvelgiu į dova
nas. Paragauju ir vieną, ir kitą, 
o jų skonis seniai atpratintame 
mano liežuvyje kaip burtininkas 
atgaivina seniai mano bematy
tus vaizdus ir veidus: auklę... 
gimdytojus ... tėviškę. Nuobo
džiai rieda mašinos ratai, per 
grotomis užtaisytą mažą langelį 
įslenka prieblanda.

“Sėbre, jeigu tu dar nepri- 
ėdei, tai ėsk mano davinį”. Su 
tais žodžiais sargybinis padėjo 
man pilną lėkštę valgio, drau
giškai paplojo per petį ir sako: 
“Valgyk, kasdien tokių dalykų 
negausi, aš jau sotus.”
Valgiau su nešvariomis ranko

mis, man taip skanu, kaip jau 
seniai nėra buvę, aš valgau ir 
valgau., ir pilnai pasisotinu.

* * ♦
A. V. Arsenjeva, buvusi už

daryta Maskvos bolševikų GPU 
(Nukelta į 2 psl.)
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SPAUDOS BALSAI

Apie moterų partiją ir mokyklas

Lietuvaitės 1989 m. Gedimino pilies bokšte Vilniuje džiūgauja, kad vėl suplevėsavo trispalvė
Nuotr. H. Paulausko

Vilniaus lenkų savaitraštis 
“Slowo” š.m. kovo 1-7 d. laidoje 
rašo: “Moterų partiją, kuri tik 
vieneri metai yra politinių parti
jų sąraše, daugelis pastaruoju 
metu laiko galima ateinančių 
rinkimų j seimą favorite. Per 
vienuolika jos veiklos mėnesių 
įsteigta 30 rajoninių skyrių, tu
rinčių per 1000 narių, kurių tar
pe yra keliolika lenkių. Antrasis 
partijos suvažiavimas (š.m. va
sario 24 d.) galutinai išsprendė 
sankirtj vadovybėje - viena iš 
moterų partijos steigėjų ir bu
vusi MP valdybos vadovė Dalia 
Teišerskytė buvo pašalinta iš 
organizacijos eilių. Partijos pir
mininke antrą kartą buvo iš
rinkta buvusi premjerė Kazi
miera Prunskienė”.

Apie tą patį suvažiavimą 
Vilniaus lenkų dienraštis “Ku- 
rier Wilenski” š.m. vasario 27 
d. laidoje rašo: “Atidariusi su
važiavimą, LMP pirmininkė Ka
zimiera Prunskienė pasakė, kad 
partija, pradžioje skelbusi deši
niąsias pažiūras, persiorientavo 
į centrą pilna to žodžio prasme, 
prisiimdama visas labiausiai ra
cionalias ir pažangias kryptis 
bei idėjas. Metų eigoje ji suge
bėjo užmegzti gerus santykius 
su beveik visų partijų vadovais. 
Partijos tikslas yra ir lieka mo
terų suaktyvinimas politiniame 
ir visuomeniškame krašto gyve
nime”.

Dabartinis LDDP vadovas 
Č. Juršėnas šiltai šį suvažiavimą 
sveikino, ragino nesekti vadais 
ir vadukais, bet jungtis į koalici
ją. Su kuo turėtų LMP jungtis, 
C. Juršėnas nepasakė.

Pokalbis su Gajausku
Tas pats dienraštis š.m. sau

sio 20 d. laidoje išspausdino po
kalbį su 36 metus Sibiro tremty
je išbuvusiu Baliu Gajausku. 
Paklaustas, ar buvusi KGB 
veiklai tirti komisija galėjo at
pažintiems KGB agentams pri
taikyti kokias nors sankcijas, 
B.G. atsakė: “Ne, tokio įstaty
mo nebuvo, kuriuo remiantis 
galėtume jiems pritaikyti kokias 
nors sankcijas, kaip pvz. pa
traukti teismo atsakomybėn. 
Galėjome tiktai informuoti aukš
čiausiąją tarybą, kad kai kurie 
nariai buvo KGB agentai ir tuo
met balsavimo būdu jie buvo 
pašalinami iš AT, kaip buvo 
pritaikyta V. Čepaičiui. Kitas 
narys profesorius M., kai jam 
pranešėme, kad jis buvo atpa
žintas kaip kagėbistas, nelaukė 
kaip Čepaitis balsavimo, bet 
pats iš AT pasitraukė. Kitaip 
buvo su ponia K. Prunskiene 
(slapyvardis ‘Šatrija’), kuri viską 
užsispyrusiai neigė. Tada visą

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

medžiagą, kurią šia tema surin
kome, perdavėme teismui, kad 
šis nuspręstų, ar įrodymų pa
kanka. Teismas, kuriame daly
vavo ir ponia Prunskienė ir aš, 
nusprendė, kad įrodymų pakan
ka, tačiau prie balsavimo AT 
nepriėjo, nes pritrūko laiko - 
kaip tik baigėsi jos kadencija”.

Kaip K. Prunskienė 1990 
m. bandė pritaikyti Lietuvos ne
priklausomybei maratoriumą, yra 
parašyta Beshloss ir Talbott 
knygoje “At the highest Level” 
ir Lieven knygoje “The Baltic 
Revolution”. Alfred E. Senn’as 
knygoje apie Sąjūdį “Lithuania 
Awakening” 205 psi. rašo: “Kai 
Ozolas, posėdžio pirmininkas, 
paklausė kaip apibūdinti Sąjū
džio politinius tikslus, Prunskie
nė trumpai pasakė: ‘atstatyti 
sovietinę santvarką’”.

Vilniaus rajono mokyklos
Atsistatydinus Danguolei 

Sabienei, jau trys mėnesiai Vil
niaus rajono švietimo vadovu 
yra Jan Dzilbo. “Kurier Wilens
ki” š.m. kovo 1 d. laidoje iš
spausdino su juo pokalbį, kuria
me pasakė: “Daugelio mokyklų 
padėtis reikalauja skubios fi
nansinės pagalbos. Kai kurie 
pastatai tiesiog yra, o Čekoniš- 
kių ir Medininkų mokyklose 
trupa sienos, genda šildymo ir 
apšvietimo sistemos. Savivaldy
bė mokyklų remontams neturi 
pinigų, todėl nė cento tam rei
kalui nepaskyrė. Mokyklos ieš
ko rėmėjų, kviečia į talką tėvus, 
bet tai sunkiai sekasi”.

Vilniaus rajono lenkiška sa
vivaldybė turi pakankamai lėšų 
leisti propagandinį laikraštuką 
su dar nuo sovietinių laikų liku
siu pavadinimu “Draugystė” ir 
skirti 10.000 litų Vilniaus lenkų 
universiteto studentų stipendi
joms.

J. Dzilbo pateikia šiek tiek 
ir statistikos: “Mokyklose mo
kosi 12.548 vaikai; 5.749 lanko 
lenkų klases, 3.468 lietuvių ir 
3.331 rusų. Yra aiškus mokinių 
skaičiaus augimo polinkis lietu
viškose mokyklose visame Vil
niaus krašte. Ar ten geresnės 
sąlygos? Kol kas greičiausiai ne, 
bet bus geresnės. Kaip ir Šalči
ninkų rajone, taip ir pas mus 
Riešėje, yra statoma nauja lie
tuviška mokykla irgi ne savival
dybės, bet švietimo ministerijos 
tam tikslui skirtomis lėšomis”.

Eišiškėse, Šalčininkų rajo
ne, jau daug metų yra statoma 
lietuviška mokykla. LDDP val
džia iškilmingai paskiria tai sta
tybai lėšų, bet jos Eišiškių nepa
siekia, sakoma - iždas tuščias. 
Lenkiškai mokyklai Vilniuje 
paskirti 1.400.000 litų iždas ne
buvo tuščias.

Apie jo manymu didžiausią 
Vilniaus rajono mokyklų prob
lemą švietimo vadovas sako: 
“Trūksta lituanistų. 48 mokyto
jai moko lietuvių kalbos nebū
dami šios srities specialistai. 
Apie tai nesėkmingai yra kalba
ma įvairiuose pasitarimuose ir 
seminaruose. Manau, kad Pe
dagoginis universitetas turėtų 
suteikti Rytų Lietuvos absol
ventams lengvatų įstoti į šios 
srities studijas. Tuo tarpu VPU 
nepriima jų tiek, kiek reikia 
Vilniaus srities rajonams, nes 
mano, kad jie yra menkai studi
joms paruošti. Taip atsirado už
burtas ratas. Vilniaus miesto 
lenkiškoms mokykloms lituanis
tų pakanka”. Taip iš dalies yra 
todėl, kad Vilniuje nėra lenkiš
kos savivaldybės. J.B.

Plečiamas Klaipėdos uostas
Transportas per Klaipėdos uostą didėja - vieni kroviniai eina iš rytų į vakarus, kiti - iš 

vakarų į rytus. Numatyta visa eilė naujų projektų. Investuojami milijonai dolerių
BJORN LINDERFALU, 

Klaipėda
Varžybose su kaimynais nuo 

Suomijos iki Karaliaučiaus dėl 
vyravimo Rytų-Vakarų tran
sporto koridoriuje Klaipėdos 
uostas yra Lietuvos vartai į Va
karus. Uosto pertvarkymui ir 
modernizacijai įpusėjus ir nau
joms laivininkystės linijoms į 
Vakarų uostus atsiradus, Lie
tuvai, siekiančiai iš Rytų-Vaka
rų prekybos pasipelnyti, Klaipė
da yra nepaprastai svarbi. Šiuo 
metu apie 20% arba 15 milijonų 
tonų važtos rytiniame Baltijos 
jūros krante eina per Klaipėdą, 
vienintelį šiame regione neuž- 
šalantį uostą. Tik Petrapilis ir 
Ventspilis turi didesnį tonažą.

Daugiau kaip 80% važtos 
Klaipėdoje yra tranzitinė, skirta 
Vokietijai, Olandijai, Anglijai ir 
JAV, o į kitą pusę eina į Rusiją, 
Ukrainą ir Gudiją. Į vakarus 
dažniausiai eina stambūs krovi
niai - grūdai, nafta ir mediena, 
o j rytus pramoninės prekės. 
Taigi Klaipėda yra 80% ekspor
to uostas. Pagrindinės siuntos 
yra naftos gaminiai, trąšos, sta
tybinės medžiagos, mediena ir 
maisto gaminiai. Iš tų siuntų, 
mažėjant Rusijos gamybai, tik 
naftos ir maisto gaminių kiekiai 
mažėja. Plataus vartojimo pre
kių kiekiai didėja ir stato uostui 
naujus reikalavimus.

“Prieš Lietuvos nepriklauso
mybę, Klaipėdos uostas pri
klausė nuo naftos ir grūdų ek
sporto. Iš kitų kraštų ateidavo 
taip pat daugiausia stambūs 
kroviniai, pvz. Kubos cukrus”, 
aiškina Robertas Valantiejus, 
Klaipėdos uosto valdybos vyres
nysis inžinierius. “Tuo laiku tik 
vakarinė uosto dalis buvo nau
dojama prekybai. Nedaug dė
mesio buvo skiriama gamtosau
gai ir stigo koordinacijos, nes 
atskiros uosto sekcijos priklau
sė kelioms sovietų ministeri
joms.”

Valstybinė Klaipėdos uosto 
valdyba šiandieną valdo visą 
uosto teritoriją, o įvairios laivų 
pakrovimo bendrovės yra priva
tizuojamos. Buvęs žvejų uostas 
(dabar Klaipėdos Smeltė) ir re
monto dirbtuvės pamažu paver
čiami prekių perkrovimo uostu. 
KLASCO, perėmusi buvusią 
valstybinę bendrovę, išliko vy
raujanti pakrovimo bendrovė su 
metiniu 7 milijonų tonų važta. 
Paveldėjusi buvusią valdinę ad
ministraciją, KLASCO valdo 
didžiumą uosto įrengimų. Joje 
dirba apie 2,300 žmonių. Ofi
cialiai tai akcinė bendrovė ir 
10% jos akcijų turi tarnautojai 
bei darbininkai. “Uostas galėtų 
dirbti sėkmingiau vien tik visą 
organizaciją pertvarkius”, mano 
Sergei Terekhin, “Euro Baltic”, 
atstovaujančios danų “DFDS 
Group”, darbuotojas. “Milijo
nai dolerių skiriami naujoms in
vesticijoms ir statyboms, bet 
mažai dėmesio kreipiama į bend
rą uosto organizaciją”, sako Te
rekhin, uoste dirbantis 16 metų.

Be KLASCO ir Klaipėdos 
Smeltės, dar kelios didelės pa
krovimo bendrovės tvarko 95% 
krovinių. Naftos terminalas spe
cializuojasi naftos gaminių per
gabenime; Klaipėdos termina
las aptarnauja talpintuvų tran
sportą; “Bėga” - stambius kro
vinius. Be keleto mažų pakrovi
mo firmų, uosto teritorijoje yra 
laivų statyklos “Baltija” ir po
pieriaus pakavimo fabrikas 

“Progresas”. Abu - valstybės 
nuosavybė. Visos tos bendrovės 
daugiau ar mažiau priklauso 
nuo LISCO, 80% valstybės nuo
savybėje esančios “Lithuanian 
Shipping Company”, kurios 44 
laivai perveža didelę dalį Klai
pėdos uosto važtos. LISCO pre
kinis laivynas per metus perve
ža apie 5 milijonus tonų ir per 3 
metus pelnas pakilo 250%.

Nauji projektai
Konkurencija iš kitų Balti

jos uostų, pasikeitusi važtos su
dėtis ir sunkvežimitĮ bei vilkikų 
pervežimas verčia daug ką Klai
pėdos uoste keisti. Pagal bend
rą transporto pagerinimo planą, 
Lietuvos vyriausybė uosto teri
torijoje yra numačiusi 1995- 
2000 metais įvykdyti keletą di
delių projektų. Jų bendra vertė 
- $200 milijonų, ir tonažas pa
kils iki 25 milijonų tonų. (Paly
ginus su 1994 m. kitų uostų to
nažais: Ventspilis - 25 milijo
nai, Ryga - 6 mik, Talinas 15 
milijonų tonų).

“Vienas pagrindinių pro
jektų yra uosto, pagilinimas”, 
aiškina Antanas Draugelis, uos
to valdybos vyriausias inžinie
rius. “Mes galim priimti laivus 
iki 10.5 metrų grimzlės. Dabar 
gilinam iki 12 m. visoje uosto 
teritorijoje. Pertvarkėm ir uosto 
geležinkelio tinklą, kainavusį 3 
milijonus litų.”

Kiti žemėlapyje matomi ka
pitaliniai projektai: #1 uosto 
įėjimo pagerinimas; projektuoja 
olandų “DEFFHydraulic” fir
ma. Į naftos terminalą #2 nu
matoma investuoti $80 milijo
nų. Dvi naujos krantinės bus 
pradėtos statyti 1996 m. pra
džioje. Jungtinė JAV ir Lietu
vos bendrovė “Klaipėdos nafta” 
planuoja naują terminalo komp
leksą, pajėgų priimti 600,000 
tonų aukštos kokybės degalų 
per metus. Dabartinis termina
las buvo statytas neperdirbtai 
naftai. Naują statybą vykdys 
Kolumbijos firma “Distral”.

KLASCO priklausančiam 
rajone #3 bus naujas stambių 
krovinių terminalas su nauja 
krantine. Netoli jo numatomas 
turistinių laivų terminalas #4. 
“Klaipėdos miesto savivaldybė 
prašė projektą patyrinėti, bet 
kol kas neturime tam lėšų”, sa
ko Draugelis. “Bėga” priklau
sančioje sekcijoje #5 numatyta 
nauja speciali krantinė ir rezer
vuaras skystoms trąšoms. Keli 
šimtai metrų toliau; Smeltės 
rajone #7, bus statomos ketu
rios naujos krantinės stam
bioms siuntoms. Tarp #5 ir #7 
bus naujas keleivių ir automobi
lių pervežimo terminalas #6, 
kurio $25 milijonų statybą vy
riausybė jau patvirtino. Šis ter
minalas papildys turimą #11 
terminalą, kuris ir toliau priims 
sunkvežimius bei vilkikus. Pa
čiame pietiniame uosto gale bus 
du nauji terminalai: #8 - staty
binėms medžiagoms ir #9 - 
medienai. Kitoje baseino pusėje 
nuo šitų dviejų - talpintuvų ter
minalas #10.

Šiuo metu daugiausia sun
kumų sudaro talpintuvų tran
sportas, kuris sovietmečiu buvo 
mažai naudojamas. 1994 m. 
pro Klaipėdą praėjo 7,700 tal
pintuvų. Per 1995 m. 9 mėne
sius talpintuvų skaičius jau pa
siekė 15,100 ir verčia skubiaį di
dinti jų sandėliavimą bei pri
ėmimą. Numatoma, kad 2,000 
metais talpintuvų skaičius pa

sieks 135,000 per metus. Šiam 
reikalui uostas gavo 5 milijonus 
ECU iš Europos sąjungos 
PHARE programos ir 29 mili
jonų ECU kreditą iš “European 
Investment Bank”. Naują ter
minalą projektuoja prancūzų 
firma BCEOM. Projektas turė
tų būti užbaigtas birželio mėne
sį ir atiduotas varžytynėms. Ter
minalas bus atiduotas KLAS
CO naudojimui 1998 m.

Keltų transportas
Paskutiniųjų kelerių metų 

laikotarpyje žymiai padidėjo 
automobilių, sunkvežimių bei 
vilkikų perkėlimas keltais ir 
Ro-Ro (Roll on-Roll off) lai
vais. Nuo 1992 m. iki 1994 m. jų 
skaičius padidėjo 500% ir 1994 
m. pasiekė 75,000 vienetų. Pre
kių autovežimiai sudaro dau
giau kaip pusę to skaičiaus.

1986 m. Klaipėdoje ir Muk
rane (buv. Rytų Vokietija) buvo 
įrengti du vienodi uostai kel
tams priimti, naudojami ir šian
dieną. Po nepriklausomybės at
statymo atidaryta nauja Kiel li
nija, ir abu Vokietijos uostai 
priima beveik 2/3 keltų tran
sporto iš Klaipėdos. Abi linijos 
yra KLASCO nuosavybė. Jas 
tvarko “Krantas Shipping”, kuri 
1993 m. pabaigoje atidarė liniją 
į Ahus Švedijoje. Be šitų trijų li
nijų, “DFDS Line” tvarko keltų 
liniją į Fredericią ir Kopenhagą 
Danijoje ir Malmo Švedijoje.

“Mes naudojam tik apie 
30% terminalo pajėgumo ir ieš
kom galimybių atidaryti naujas 
linijas”, sako Vaclovas Griga- 
lauskas, KLASCO keltų uosto 
vicedirektorius. Audrius Lukas, 
“Krantas Shipping” informaci
jos biuro vedėjas, mato galimy
bę transportą plėsti. “Pernai 
prieš vasarą mes pravedėm in
tensyvią reklamą Vokietijoje ir 
pasiekėm tai, kad padidėjo ke
leivinių bilietų pardavimas Kiel 
linijoje. Į Ahus turim tik prekių, 
daugiausia į Švediją, ir tranzito 
į Norvegiją transportą. Jeigu 
būtų panaikintos vizos į tas ša
lis, galbūt ir keleivių atsirastų”, 
sako Lukas.

Kitoje uosto baseino pusė
je, “Klaipėdos terminalas” rajo
ne, neseniai atidaryta nauja kel
tų linija “DFDS Baltic Line”. Ši 
danų firma verčiasi daugiausia 
tranzitu iš Anglijos ir Skandina
vijos j Rusiją. “Klaipėda mums 
labai paranki, nors uosto mo
kesčiai didesni nei kituose Bal
tijos uostuose”, tikina Sergei 
Terekhin, atstovaujantis DFDS 
Klaipėdoje. Apie 80% jo bend
rovės siuntų, einančių į rytus, 
yra skirtos Rusijai; apie pusę į 
vakarus einančios važtos ateina 
iš Rusijos ir Ukrainos. Lietuvą 
DFDS pasirinko centru Baltijos 
kraštams dėl dviejų priežasčių: 
dėl jos gerų santykių su Rusija 
ir dėl neužšalančio ir gerai 
įrengto Klaipėdos uosto. (‘The 
Baltic Observer”, 1995.XII.21-27)

Sulietuvino -
Vytautas P. Zubas

AtA 
ANTANUI ŽINAIČIUI 

netikėtai mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame velionies našlei 
ALBINAI, dukroms - NIJOLEI ir VIDAI bei jų 
šeimoms, visiems giminėms ir draugams -

Sofija, Antanas ir Aldona Kalvaičiai,
Florida

MOTINAI
Lietuvoje mirus,

šaulę MARYTĘ JOKUBAITIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Vilniaus šaulių rinktinė Kanadoje
ir Vlado Pūtvio šaulių kuopa

AtA
ZINAI BERŽANSKIENEI

tragiškai žuvus,

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą vyrui KOSTUI 
sūnui VYTAUTUI, seserims - OLGAI, MĖTAI 
ir broliui KAROLIUI. Kartu liūdime -

Stasys ir Onutė Daugėlos, 
Santa Monica, California

Velykos kalėjimuose

AtA

ANTANUI ZINAIČIUI 
mirus,

jo žmoną ALBINĄ, dukteris - NIJOLĘ ir 
VIDĄ su šeimomis liūdesio valandose 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

J. Tamulėnienė, 
Jūratė Tamulėnaitė, 
Rimantas, Ramona ir Tomas 
Tamulėnai

BRANGIAM BROLIUI

AtA
KOSTUI JAKUBAUSKUI

Kaune mirus,
jo seserį JANINĄ ŠARŪNIENĘ, jos vyrą 

JUOZĄ bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

P. Basys M. Janeliūnienė
I. A. Pūkai V. V. Nausėdai
P. V. Melnykai L. P. Murauskai

O. Z. Girdauskai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kalėjime, kartą papasakojo apie 
siaubo vietą, kurioje privalėjo 
amžinai viešpatauti kapų tyla.

“Vieną vakarą mano kame
ros draugė tyliai pakuždėjo 
man į ausį: ‘Ar žinote, kokia ry
toj diena? Rytoj Velykos!’ Ne
jaugi džiugi Velykų šventė buvo 
jau taip arti? Velykos yra 
džiaugsmo šventė visai žmoni
jai. tik mes buvome nuo to 
džiaugsmo atskirtos. Nusiminu
si ėjau ilgu koridoriumi. Staiga 
šauksmas pertraukė slogią tylą: 
‘Kristus prisikėlė!’ Kas galėjo 
išdrįsti balsiai šūktelėti mūsų 
Velykų pasveikinimą? Pažvel
giau j savo kameros draugę. Di
delės jos akys dar labiau išsiplė
tė ir nušvito išblyškusiame jos 
veide. Suskambėjo ir atsaky
mas. Iš visų kamerų pasigirdo 
silpni, bet džiugūs balsai: ‘Jis 
tikrai prisikėlė!’ Sargybiniai liko 
be žado, suakmenėję iš nuo
stabos.

Tokio akiplėšiškumo dar 
nebuvo įvykę per visą jų tarny
bos laiką. Jie metėsi ant tos jau
nos mergaitės ir nusitempė ją 
su savim. Po keturių dienų ji su
grįžo atgal j mano kamerą. Vei
das atrodė išvargęs ir sulysęs. 

Velykų švenčių dienomis ją lai
kė uždarytą nešildomoje karce
rio kameroje ir privertė badau
ti. ‘Bet aš vis tiek ir kalėjime 
paskelbiau Velykų šventę’, pa
sakė ji man, ‘o visa kita juk nėra 
svarbu.’ ” (Peter Eismann, Das 
gekroente Jahr).

Iš vokiečių kalbos vertė -
P. Gulbinas
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Su pavasario žiedais ir gaudžiančiais trimitais į Prisikėlimo džiaugsmų...

Kelionė iš nevilties...

Ieškojau tėviškės
Rašinys Kazachstane gyvenančios lietuvaitės, 
besimokančios Vilniaus mokykloje, pavadintoje 

“Lietuvių namais”
Kur tu tėvyne, 
kur tu, Lietuva?

(B. Brazdžionis)
Tėvelis skuba užmesti meš

kerę, o aš... aš svaigstu nuo 
paukštelių čiulbėjimo, nuo van
dens čiurlenimo, nuo jaukaus 
medžių šlamėjimo. Puolu pliuš
kentis j upę, gaudau saulės spin
dulius vandenyje. Širdis plaka vis 
tankiau. Mane visą užlieja gam
ta, aš virstu jos dalimi. Norisi 
šaukti, džiūgauti, dainuoti, nori
si apkabinti visą Lietuvos žemę, 
glausti prie širdies ir nepaleis
ti... ir nepaleisti.

Bet... greit vėl lėktuvas kils į 
dangų. Tėvai jau krauna laga
minus, o aš lekiu j lauką, Į tą 
numylėtą kiemelį. Balandėliai 
skraido, tik pašauk, tuojau visi 
sulėks. Aš paimu sūrio iš mo
čiutės rankų ir žiūriu į jos akis. 
Močiutė glaudžia mano galvą 
prie krūtinės ir šnibžda į ausį: 
“Nenoriu išsiskirti”. Einu lesinti 
paukščių. Vis lėčiau, lėčiau žen
giu, kad sustotų laikas ir mama 
nepašauktų namo. Negailestin
gas laikas. Jis verčia išvažiuoti.

Kasmet po atostogų išva
žiuojame iš Lietuvos, iš žemės, 
kur gimė mano seneliai ir pro
seneliai, kur gimė ir augo mano 
tėvai. Tik man likimas nedavė 
tokios galimybės.

Išvažiuojame iš namų ar grįž
tame į namus? Į namus - ten Ka
zachstane, Balchašo miestelyje? 
Dabar mes ten gyvename. Aš 
ten gimiau. Šitoje stepių žemė
je, kur nei žydinčios obels nepa
matysi, nei bitelės dūzgimo ar 
upelio gurgėjimo neišgirsi. Čia 
nėra lietuvio sielai atgaivos 
(retkarčiais prasitaria tėvelis).

Aš čia einu į mokyklą, mo
kausi svetimos kalbos. Kartais 
mokytoja mums skaito rusišką 
pasaką. Aš klausau jos, bet gir
džiu savo močiutės balsą, matau 
jos geras akis, prisimenu kati
nėlio ir gaidelio nuotykius.

Aš dar nesuvokiu, kokia 
tragiška mano, mokinukės, da
lia. Nesuvokiu, kiek daug nuo
skaudų tenka iškentėti mano tė
vams svetimoje žemėje. Bet 
jaučiu, visa širdim jaučiu, kad 
kažkas ne taip. O mama mane 
moko vis naujų lietuviškų žo
džių, dainuoja graudžias lietu
viškas dainas, moko eilėraštu
kų. Negreit aš dar suprasiu, kad 
didžiausią gyvenimo dovaną tė
vai man dabar dovanoja. Tai 
“kalba gimtoji, lūposna įdėta”.

Vėl ateina vasara, atosto
gos. Vėl į Lietuvą! Vėl ten, “kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas te
ka”. Skubame aplankyti gra
žiausias pašešupių vietas, pasi
klausyti paukščių balsų, susitikti 
su visais giminėmis ir draugais. 
Skubame, nes greit ir vėl kils 
lėktuvas...

Aš čia gyva, -
po kojų tarė žemė

( B. Brazdžionis)
Pagaliau atėjo diena, kai 

mes sugrįžome. Sugrįžome į na
mus, į tėvynę, į Lietuvą. Į laisvą 
nepriklausomą Lietuvą. Ne

RENATA LEKAVIČIŪTĖ, 
“Lietuvių namų” Vilniuje moki
nė, skaito savo rašinį. Mokyklos 
rašinių konkurse ji buvo viena iš 
laimėtojų

kiekvienam tenka patirti sugrį
žimo džiaugsmą. Manyje šis 
jausmas toks stiprus, kad net 
svaigsta galva. Norisi verkti ir 
juoktis. Tas gimtinės oro gurkš
nis toks saldus, saldesnis už me
dų, toks gaivus, gaivesnis už ty
rą šaltinio vandenį. Aš taip 
džiaugiuos, kad Dievas davė 
man akis ir ausis, ir širdį. Kad 
aš galiu matyti, girdėti ir jausti 
Lietuvą. Mano širdy visam lai
kui apsigyveno poeto žodžiai:

Dainuoju Lietuvą kaip 
džiaugsmą.
...Einu rudenėjančio Vil

niaus gatvėmis. Lapų auksas 
šiugžda po kojomis ir spindi lyg 
karališkas takas per visą sena
miestį. Einu ir klausausi, kaip 
Vilniaus rūmai ir bokštai pasa
koja savo seną paslaptingą isto
riją. o širdyje skamba B. Braz
džionio žodžiai:

... Tėvyne! be tavęs
Tuščias ir beprasmis 
šis pasaulis.
Pasuku pro vartelius iš 

Dzūkų gatvės į “Lietuvių na
mų” kiemą. Mane pasitinka 
motina-mokytoja su knyga ant 
kelių. Ji ąžuoliniame stogastul
pyje sėdi po lietuviškos pirkios 
stogu, papuoštu žirgeliais (o 
kaip ji man primena Petro Rim
šos skulptūrą “Lietuvos mokyk
la”, kur lietuvė motina rūsčiais 
spaudos draudimo metais moko 
savo sūnų skaityti gimtąja kal
ba). Ant stogo čiulba paukšte
liai. Tai mes, suskridę į “Lietu
vių namus” iš tolimiausių kraš
tų. Mano širdis pilna meilės ir 
dėkingumo šiems namams, mie
liems mokytojams. Jie man do
vanoja gimtąją kalbą - bran
giausią dovaną, kūdikystėje 
įduotą mamos tolimajame Ka
zachstane. Čia aš mokausi gi
liau suvokti gimtojo žodžio gro
žį, turtingumą, pajusti malonų 
skambesį. Dėkoju tiems, kurie 
padeda suprasti, “koks džiaugs
mas pašaukti medį, kalną, eže
rą, upę!” Drauge su poetu tariu:

Ačiū, kartoju, ačiū 
už žodžio skonį burnoj.

(J. Marcinkevičius)
Renata Lekavičiūtė,

Vilniaus vidurinės mokyklos 
“Lietuvių namai”XI kl. mokinė

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

taip ir mes pradėtume gyventi 
atnaujintą gyvenimą. Jei esame 
suaugę su jo mirties paveikslu, 
būsime suaugę ir su prisikė
limo” (Rom 6,3-5).

Velykų įvykis yra Geroji Ži
nia ne tik žmogui, bet ir visai 
gamtai - fiziniam pasauliui. Ka
dangi visas Jėzus, įskaitant jo 
kūnišką prigimtį, prisikėlė, ir 
medžiagai, ir viskam, kas iš jos 
išsivysto, yra skirta tapti nauju 
dangumi ir nauja žeme (žr. Apr 
21,1-5). Prisikėlusiajame Jėzuje 
šios žemės molis, iš esmės tikra 
žemė, nūn yra amžinai su Dievu 
šlovėje (Karl Rahner). Kadangi 
gamtos pasaulyje viskas siejasi, 
jos ateitis turės kosminę skalę 
to, kas jau yra įvykę Jėzuje. Iš 
tikrųjų Velykos yra Žemės at
eities festivalis! Velykų paslap
tis apreiškia medžiagos, kūno ir 
kartu Žemės bei Visatos šventą 
vertę, nes jai skirta tapti nauju 
dangumi ir nauja žeme.

TADA JŲ AKYS ATSIVĖRĖ...
“Tada jų akys atsivėrė...” 

Mums, kaip ir Emauso moki

Velykų varpai
Saulė kyla virš kalnų aukštųjų, 
Laukams sėja pluoštus spindulių. 
Varpai skamba linksmą Aleliuja, 
Žemė bunda, klega upeliu...

Pakelėm balti berželiai eina
Ir žibutė skuba jau šlaituos.
Į Velykų šventę skambią dainą 
Vyturėliai supa JAM sparnuos.

KRISTUS kėlės mirtį nugalėjęs, 
Žaizdos žėri kojose - delnuos. 
Meile trykšta rožėm pražydėjus 
JO Širdis, kurią tau dovanos.

VIEŠPATS laimins mūsų gimtą žemę 
Ir visas visas tavas dienas.
Te pavargę žingsniai jėgų semias, 
JIS užgydys ir opas senas.

JĖZUS dangun žengia - varpai gaudžia, 
Kryžius šviečia Pergalės ženkle.
Visų paukščių chorai giesmes siunčia, - 
Kelk, žmogaus dvasia, nelik šalia!

Sofija Šviesaitė, Mažeikiai

Azijos pabėgėlių grėsmė
Į Lietuvą per Gudiją plūsta tūkstančiai pabėgėlių, kuriuos 

reikia išlaikyti bei maitinti
ALGIMANTAS LELEŠIUS, 

Kazlų Rūda

Vis dažniau įvairių Azijos 
šalių piliečiai nelegaliai pereina 
Lietuvos sieną ir tampa mums 
sunkia našta, nes juos tenka 
maitinti (ir ne bet kaip!),' laikyti 
įvairios paskirties patalpose, 
kurios mums patiems labai rei
kalingos.

Sklinda grėsmingos prana
šystės, kad orams atšilus sienos 
perėjimai gali tapti masiniai, 
galim susilaukti tūkstančių to
kių neprašytų, nekviestų svečių, 
nes Gudijoje jų yra dešimtys 
tūkstančių, ir visi tikisi per Lie
tuvą patekti j Vakarų šalis, ku
rios jų visai nepageidauja. Pa
dėtis gali tapti ir, be abejonės, 
taps dramatiška, jeigu nesuvok
siu! jos opumo, gresiančių pa
sekmių ir nebandysim ieškoti iš
eities.

O spręsti šią problemą visų 
pirma turėtų vadovybė pasienio 
policijos, saugančios Lietuvos- 
Gudijos sieną; spręsti kūrybin
gai, o neskėsčioti bejėgiškai 
rankomis, nes kam tuomet išvis 
reikalinga pasienio policija, jei
gu būriai žmonių nekliudomai 
pereina, pervažiuoja per Lietu
vos sieną. Pasienio policininkų, 
saugančių Lietuvos-Gudijos sie
ną, be abejonės, per mažai, kad 
apsaugotų kiekvieną pasienio 
ruožo miško taką, keliuką, 
tankmę. Tad logiška būtų pasie
nio policijos vadovybei susitarti 
su SKAT-o ir Šaulių sąjungos 
vadovybėmis, kurios taip pat tu
ri suvokti šios “svetingosios 
invazijos” pavojų ir atsiųsti į pa
galbą SKAT-o savanorius bei 

niams, akis atverti gali tik su
sitikimas su Jėzaus Artumu 
Dvasioje. Ne sykį esame taip sa
vo nevilties apimti, kad Prisi
kėlusiojo nepažįstame ir laiko
me jį svetimu, kaip atsitiko Lu
ko pasakojime su mokiniais iš 
Emauso. Ir kiti Velykų pasa
kojimai iškelia panašią dilemą. 
Marija iš Magdalos palaiko 
Kristų sodininku (Jn 20,15). 
Vienuolika apaštalų ir jų bičiu
liai prie stalo mano, kad jie ma
to vaiduoklį (Lk 24,37), moterys 
apimtos išgąsčio, nuo kapo pa
bėga (Mk 16,8). Skęsdamas ne
vilties verpete, žmogus mato tik 
blogio pergalę. Bet kai Dvasios 
malonė prakalbina širdį, atsive
ria akys, aušta diena. Tai prike
lia naujam gyvenimui - pakeičia 
neviltį viltimi. Marijos iš Mag
dalos skausmas tapo džiaugs
mu, vienuolikai apaštalų kaltė 
virto atleidimu ir ramybe, mo
terų baimė vedė į drąsų Ge
rosios Žinios skelbimą. Susitiki
mas su Kristumi - Nepažįsta
muoju Pakeleiviu - atvėrė akis 
ir permainė neviltį į viltį.

šaulius, juolab, kad šių organi
zacijų kariai praktiškai mažai 
ką veikia. Talkindami sienos 
apsaugai pakeltų savo prestižą 
ir įgytų tam tikrą patirtį.

Neseniai Lietuvos-Gudijos 
pasienio ruožo policijos virši
ninkas pasiguodė, kad pabėgė
lių maitinimui išleista tiek pini
gų (80.000 litų), kad jų būtų už
tekę pastatyti spygliuotos vielos 
užtvarai pusėje Lietuvos-Gudi
jos sienos ruožo. Tad ir staty
kim, kol nevėlu, nes ši proble
ma darosi vis aštresnė dėl sava
naudiškos Gudijos laikysenos. 
Mat ji stengiasi atsikratyti tūks
tančių Azijos pabėgėlių, užplū
dusių ją, ir praktiškai nekliudo 
jiems pereiti sieną j mūsų pusę, 
o atgal priimti nenori, motyvuo
dama tuo, kad nėra sutarties su 
Lietuva. Mūsų vadovai, diplo
matai turi kreiptis į tarptautines 
organizacijas, skambinti visais 
varpais, kad toks susitarimas su 
Gudija būtų pasirašytas.

Pabėgėlių maitinimo norma 
turi atitikti mūsų realias galimy
bes, nes mes pakankamai turi
me savų pusalkanių žmonių. 
Pagaliau, kodėl nepamėginus 
paskatinti pabėgėlių tokiu pat 
būdu, kokiu atvyko, grįžti atgal j 
Gudijos teritoriją (tam pasienio 
policijos viršininkas turi turėti 
specialius įgaliojimus). Tokie ati
tinkami veiksmai turėtų paska
tinti Gudiją greičiau pasirašyti 
su Lietuva sutartį dėl pabėgėlių 
grąžinimo, o pati Gudija turėtų 
stengtis neįsileisti jų iš Rusijos 
ir Ukrainos.

• Laisvė, kuri pradeda leisti 
šaknis, greitai auga

(G. Washington)

Kovo 11-tosios iškilmėje karo muziejaus sodelyje Kaune Nuotr. J. l’iečaičio

Susirašinėjant su artimaisiais Lietuvoje
LEONAS BALTUŠIS, 

Minocqua
1991 m. rudenį, grįžęs iš 

Varšuvos ir Suvalkų trikampio, 
pradėjau dažniau susirašinėti su 
Lietuva. Susirašinėjimas ypač 
pagausėjo 1993 m. parašius 
straipsnius apie pusbrolį - par
tizanų vadą Vyt. Baltušį-Girinį 
“TŽ” ir Lietuvoje leidžiamame 
“Kary”. Čia pateikiu kai kurias 
laiškų dalis, neliečiančias asme
ninių reikalų.

Gražina Šaltenytė-Svilienė 
iš Vilniaus (puseserė). 1961 m. 
Vilniaus universitete baigė lie
tuvių kalbos ir literatūros stu
dijas. Ilgai buvo bedarbė, nes 
tėvas žurnalistas-teatralas, dve
jus metus sėdėjo bolševikiniame 
kalėjime, o vyras - Sibiro trem
tinys. Kai su tėvais išvežė į Si
birą 1941 m. birželio 14-15 d.d., 
buvo tik šešerių metų berniu
kas.

“Gyvenimas Lietuvoje kuo 
toliau, tuo labiau stumia į ne
viltį. Ir ne todėl, kad jis ma
terialiai sunkus: patys sau atro
dome bjauriai. Aplinkui matai 
tiek vagysčių, sukčiavimo, beri
bio gobšumo, aršios kovos dėl 
postų, valdžios! Kur dingo tie 
Nepriklausomybės idealai, ku
rie taip svaigino Atgimimo lai
kotarpiu? Tie, kurie nesame 
pripuolę prie valdžios lovio, 
kurie nevagiame ir neturime ga
limybės sukčiauti, esame pasi
metę ir vis labiau grimztame į 
neviltį. Toji neviltis nė kiek ne 
mažiau klampi už sovietmečio 
liūną, kada buvo uždrausta ir 
girdėti, ir matyti, ir kalbėti.

Nusivylę esame ir Vakarais. 
Turbūt žinote, ką Rusija daro 
su Čečėnija, su neskaitlinga tau
ta (norėjau parašyti “maža”, ta
čiau tai būtų netiesa - tai didi 
tauta!), kurią dar Stalinas pra
dėjo naikinti? O pasaulis stebi 
ir tyli. Tartum anksčiau nebūtų 
deklaravęs gražių demokratinių 
principų, tautų apsisprendimo 
teisės ir t.t. Kodėl? Ar todėl, 
kad stiprieji tik stipriųjų teises 
pripažįsta? O gal bijo, kad įsiu
tintas rusų lokys ir ant kito pa
saulio pusrutulio savo leteną 
uždės? Gal ir uždės, jeigu jam 
bus leidžiama...”

Balys Juodzevičius, Utenos 
kraštotyros muziejaus vedėjas. 
“Labai dėkoju už laišką, už 
“Tėv. žiburius” ir visa kita. Ne
pavogė! Nors esame biedni, bet 
pas mus vagia milijonais. Vagia, 
ir niekas nebaudžia. Ir mūsų 
rajone jau trys po keletą mili
jonų iš bankų pasiskolino ir 
dingo. Niekas jų ir neieško. Ma
tyt, gražiai pasidalijo. Nėr čia 
ko stengtis - pinigai tai žmonių. 
O ir mūsų valdžia moka nura
minti pykstančius: girdi, visam 
pasauly vagia, plėšia.

Naujojo JAV ambasadoriaus Lietuvai William Clarke suruoštame 
priėmime Vilniuje. Iš kairės: J. ir O. RADZEVIČIAI iš Toronto, R. 
PIEČAITIENĖ iš Montrealio, seimo narys dr. K. BOBELIS, S. 
BUBNYS Nuotr. J. Piečaičio

Dar mėnuo, kitas, ir pra
sidės rinkimų vajus. Daugumas 
žmonių laikraščių jau nebe
įstengia užsisakyti, tai išminties 
semiasi iš televizijos, o vyriau
sybė spaudą, radiją ir televiziją 
kaip marionetę timpčioja, tad 
ateitis neaiški. Kita vertus, deši
nės pakraipos partijėlės dar ne
spėjo šaknų visuomenėje suleis
ti, neturi ir pinigų, neįstengia 
reklama pasirūpinti, neturi pini
gų kelionėms pas rinkėjus, su
sitikimams, o politrukai jau se
niai varo agitaciją: visi vagia, te
gu lieka senieji, jie bent jau turi, 
o ateis nauji - ir vėl vogs. Lai
kas bėga, rytų kaimynas vis drą
siau reiškia pretenzijas, o mes 
nepasiruošę, nes dėl uodo žarnų 
pešamės.”

Dr. Marija Žemaitienė, ma
žiausiai pusmetį praleidžianti 
Lietuvoje. “Lietuvoje dabar 
žmonėms didžiausią rūpestį ke
lia Kaliningrado sritis. Bijo, kad 
neužsiliktų rusai, ir Lietuva atsi
durs tarp ‘kūjo ir pjautuvo’. At
rodo, jie nesiruošia išsikraustyti, 
nes dabartinė mūsų Lietuvos 
valdžia per daug flirtuoja su 
Maskva. O kas darosi Vilnijoje, 
tai tikras genocidas. Iš Lenkijos 
siunčiami lenkų kunigai, kurie 
lenkina paskutinius ten gyve
nančius lietuvius... O mūsų Lie
tuvos valdžia visai nekreipia j 
tai dėmesio, ji tik rūpinasi kuo 
daugiau turto prisigriebti. Pa
buvus Lietuvoj esi įtraukiamas į 
jų gyvenimą ir problemas. Dar 
sunkus jiems kelias priekin, bet 
vėl negali palikti Dievo valiai tų 
gerų žmonių, ir jie laimingi, ka
da atsiranda žmonių iš išeivių, 
kurie supranta jų gyvenimą ir jų 
problemas. Manęs jau niekas 
ten nebestebina”.

Vyt. Baliūnas, Panevėžio J. 
Balčikonio gimnazijos muzie
jaus vedėjas, pedagogas. “Labai 
smagu, kad nepykstate už tylė
jimą, savo fondą papildėte nau
jais straipsniais, o už tylėjimą 
mane net premijavote. Ačiū už 
dėmesį muziejui ir man. Voke 
buvo visas turinys, ką įdėjote. 
Ponia E. Ruzgienė sakė taip pat 
radusi paskatinamąją premiją. 
(...) Manau, kad jau spėjote pa
čiupinėti mano tylėjimo pasitei
sinimą - knygą ‘Panevėžio J. 
Balčikonio gimnazija’. Atspaus
dinta 3,000 egz. Išleidimas kai
navo daugiau kaip 30,000 litų”.

Prof. dr. Vyt. Skuodis, šių 
žodelių autoriui labai gerai pa
žįstamas žmogus ir, taip pat, J. 
Balčikonio gimnazijos absol
ventas. Vokiečių okupacijos 
metais kun. A. Sušinskui patar
naudavo per Mišias.

“Ką tik su ponia Br. Lau
kaitiene susitariau dėl Jūsų laiš
ko, pinigų ir laikraščių perdavi

mo. Pinigus jai išmokėsiu savo, 
nes tuos čekius bankas siunčia 
patikrinimui ir už juos išmoka 
pinigus po 10 dienų. (...) Vyt. 
Baliūnas tikrai daug nusipelnė 
[kurdamas, globodamas ir plės
damas tą muziejų. Tokių nesa- 
vanaudžių idealistų Lietuvoje 
dabar maža. Jei jų būtų dau
giau, padėtis Lietuvoje būtų vi
sai kitokia. (...) Dar būdamas 
Čikagoje pagal ‘J laisvę fondo’ 
užsakymą parašiau knygą apie 
Lietuvos pogrindį, pavadinda
mas ją ‘Žaidimas KGB tink
luose’. Nors du trečdalius ho
noraro Lietuvių fondo pinigais 
gavau, tačiau garantija, kad 
knyga bus išleista, liko neište
sėta, net ir rankraštis man ne
sugrąžintas. (...) ‘Žaidimas 
KGB tinkluose’ teko atstatyti 
pagal išlikusius juodraščius. To
ji knyga bus išleista ‘Vagos’ lei
dyklos Amerikoje atsiradusių 
gerų žmonių dėka. Dar prieš N. 
metus išeis iš spaudos mano 
knyga ‘Lietuva ir pasaulis 1991- 
jų sausį’. LGGRT centras ruo
šia spaudai ir mano kadaise 
plačiai pagarsėjusį ‘Dvasinį ge
nocidą Lietuvoje’ ”,

Dėdė Romas Višinskas iš 
Vilniaus. Dingo “Money Or
der” su $17.50. Kitų dviejų 
laiškų negavo. Jie buvo atidaryti 
ir dolerių neradus - sunaikinti. 
Mano draugas Zenonas D. 
prieš 1994 m. Kalėdas išsiuntė 8 
laiškus įdėjęs po penkinę. Nė 
vienas laiškas nepasiekė adre
sato.

Įvairios žinios
Prancūzų spaudoje retkar

čiais pasirodo straipsniai apie 
Lietuvą. Jų žurnale “Le Mon
de” 1995 m. kovo mėn. išspaus
dintame straipsnyje trumpai 
apibūdinti rusų-baltiečių santy
kiai, rusakalbių mažumų pilie
tybės klausimų sprendimas Bal
tijos kraštuose. Prie straipsnio 
pridėtame žemėlapyje pažymė
ta rusakalbių gyventojų nuošim
čiai : Estijoje - 30%, Latvijoje - 
33%, Lietuvoje - 10%.

Žurnalas “Solidaires” 1995 
m. gruodžio mėn. viršelyje iš
spausdino Kryžių kalno nuo
trauką bei Bernard ir Monique 
de Fontgalland ilgoką straipsnį 
apie jų kelionę Baltijos kraštuo
se. Jis yra “Oeuvres pontificates 
missionaires” (OPM) misijo- 
nierių grupės narys. Jie džiau
gėsi, visur buvę šiltai priimti, ra
dę religiją gyvą, dinamišką, 
šventoves pilnas. Autoriai api
būdina Baltijos kraštus bendrais 
bruožais, padarę tik vieną ryš
kią klaidą pavadindami lietuvių 
ir latvių kalbas slaviškomis. 
Straipsnyje daugiausia aprašyta 
Lietuva, įvairių veikiančių reli
ginių bendrijų, seminarijų veik
la. Ypatingai jaudinantį įspūdį 
paliko jų apsilankymas Betlie
jaus seselių vienuolyne Papar
čiuose. Latvijoje vyskupas Pu- 
jats ragino svečius melstis, kad 
rusai negrįžtų. Autoriai pareiš
kė jam ir Vilniaus arkivyskupui 
Bąčkiui gilią padėką. Inf.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių namus) 

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

(contact lenses).
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® LAISVOJE TEVME
KONKURENCIJA PAŠTUI

Šilutėje veikia privati spau
dos platinimo tarnyba, įsikūrusi 
uždarosios akcinės bendrovės 
“Litera” parduotuvėje “Cent
ras”. Pusmetinė dienraščių pre
numerata su pristatymu į namus 
ten yra beveik dešimtimi litų 
pigesnė nei pašte. Dienraščiai 
prenumeratoriams pristatomi 
ankstyvą rytą, o rajoninis Šilu
tės laikraštis “Pamarys” — va
karą, kai skaitytojai grįžta iš 
darbo.
SIENA APSAUGAI NUO GARSO
Petrašiūnai dabar yra vienas 

iš aštuonių Kauno miesto rajo
nų. Jo apsaugos vedėjo J. Ylos 
pranešimu “Lietuvos ryte”, Pet
rašiūnų rajono gyventojai yra 
labiausiai nuo didelio triukš-

Aleksote norima atgaivinti padi
dintu Lietuvos aviacijos muzie
jumi, prie jo atidaryta aviacijos ir 
skraidymo mokykla. Lietuvos ka
riuomenės kapelionas kun. A. 
Bulota jau pašventino lakūnų pa
minklui numatytą vietą. To pa
minklo projekto autorius yra Al
gimantas Mikėnas, karo lakūno 
Jono Mikėno sūnus.

IŠKĖLĖ SSSR VĖLIAVĄ
Biržų rajono Šukionių kaimo 

gyventojai kovo 7 d. rytą nustebo, 
pamatę ant vandentiekio bokšto 
viršūnės kažkieno iškeltą raudoną 
Sovietų Sąjungos vėliavą. Rau
donarmiečių su tankais nesimatė. 
Tad raudonoji sovietinė vėliava 
neišgąsdino nė vieno šukioniškio.

Panevėžio vyskupas, vadovavęs Gavėnios rekolekcijoms Kanados lietuvių parapijose, aplankė Toronto 
arkivyskupą. Iš kairės: Lietuvos kankinių par. klebonas kun. J. STAŠKUS, Panevėžio vyskupas J. 
PREIKŠAS, Toronto arkivyskupas A. M. AMBROZIC, Prisikėlimo par. klebonas A. SIMANAVIČIUS, OFM

@ LIETUVIAI PASAULYJE

mo ir užterštumo kenčiantys 
kauniečiai. 1995 m. spalio 28 
d. Kauno Petrašiūnuose, prie 
Amalių geležinkelio pervažos, 
buvo pastatyta Lietuvoje ne
įprasta šimto metrų ilgio ap
sauginė akustinė sienelė. Pa
sak J. Ylos, ta sienelė yra pir
masis toks statinys Kaune, at
neštas intensyvaus transporto. 
Aplinkos apsaugos vedėjas J. 
Yla tikisi, kad Petrašiūnų gy
ventojai bus apsaugoti ne tik 
nuo transporto priemonių 
triukšmo, bet ir iš dalies galbūt 
nuo išmetamųjų dujų poveikio. 
Tokios apsauginės sienelės Ka
nadoje jau yra įprastos prie di
džiųjų greitkelių ir net prie gau
sų bei greitą automobilių eismą 
turinčių gatvių.

LIETUVOS KARO AVIACIJA
Kovo pradžioj Lietuvos karo 

aviacijos septyniasdešimt septin
tosios metinės buvo paminėtos 
Lietuvos karininkų ramovėj Kau
ne. Ta proga buvo prisimintas ir 
Lietuvos aviacijos muziejus, įsi
kūręs Aleksote, buvusiose Lietu
vos aeroklubo patalpose prie se
nojo aerodromo, pavadinto Stepo 
Dariaus ir Stasio Girėno vardais. 
Muziejuje buvo pasirašyta trišalė 
Lietuvos krašto apsaugos, kultū
ros ministerijų ir Kauno savival
dybės sutartis. Ją pasirašė Kauno 
burmistras V. Katkevičius, kultū
ros ministeris J. Nekrošius ir 
krašto apsaugos ministeris L. Lin
kevičius, dalyvaujant Lietuvos sei
mo nariams B. Genzeliui ir P. Ja- 
kučioniui. Sutartimi buvo įsipa
reigota rūpintis finansine parama 
Lietuvos aviacijos muziejui. Nuo
latinė parama jam nėra numatyta. 
Šiemet betgi planuojama gauti 
200.000 litų. Stp. Dariaus ir St. 
Girėno aerodromas turi 177 hek
tarų plotą. Jame dar iki 1990 m. 
nusileisdavo ir pakildavo visi 
Kaunan atskrendantys lėktuvai. 
Dabar istorinį Kauno aerodromą

“Žmonės, kurie atjaučia kitus

3‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Sudbury Ontario

Greit paaiškėjo, kad vėliavos iš
kėlimas buvo susietas su dviejų 
jaunų ir drąsių vyrų - Sauliaus 
Morkūno ir Žydrūno Baniulio 
ginču. Jiedu kovo 6 d. vakarą, 
gerdami prie Šukionių kaimo par
duotuvės, susiginčijo, kuris iš jų 
tą vakarą yra drąsesnis. S. Mor
kūnas, gimęs 1970 m., pasigyrė, 
kad jis nesibijo jokio aukščio, nes 
jam teko tarnauti desantininku 
Sovietų Sąjungos raudonojoje ar
mijoje. Esą jis galėtų užlipti net 
ir Šukionių vandentiekio bokšto 
viršūnėn. Ž. Baniulis, matyt, jau 
prasiblaivęs, suabejojo. Esą vėly
vą vakarą ir naktį nesimatys, ar jis 
tikrai užkopė bokšto viršūnėn. 
Tada ir kilo mintis nusinešti so
vietinę vėliavą ir iškelti bokšto 
viršūnėje. Esą ten ją visi matytų ir 
galėtų įsitikinti, kad S. Morkūnas 
tikrai nebijo aukščio. Vėliavą nuo 
bokšto viršūnės nukėlė Vabal
ninko nuovados inspektorius Si
gitas Jackevičius, patvirtinęs, kad 
S. Morkūnui tikrai reikėjo drąsos. 
Mat metalinės vandentiekio bokš
to kopėtės siūbavo, o skardinis 
vandentiekio stogas buvo apledė
jęs. Šį įvykį “Lietuvos ryte” pra
nešęs Feliksas Grunskis teigia, 
kad politinės įtampos nebuvo. 
Pasak Biržų kriminalinės policijos 
vado Vlado Marinsko, neegzis
tuojančios valstybės vėliavos iškė
limas - jokia politika. Abu šukio- 
niečiai bus nubausti administra
cine tvarka tik už chuliganizmą.

ŽYDAI ATMETA PASIŪLYMĄ
Lietuvos žydai yra nepaten

kinti Vokietijos vyriausybės pa
siūlymu išlikusioms ar išvengu
sioms nacių holokausto aukoms 
Lietuvoje pastatyti sveikatos cent
rą. Šiam tikslui pernai buvo 
pasiūlyti du milijonai Vokietijos 
markių. Lietuvos vyriausybė 
svarsto šį pasiūlymą, bet juo nesi
domi žydai, kurių eilėse yra pora 
šimtų kandidatų į tokį centrą. 
“Lietuvos aido” kovo 1 d. laidoje 
cituojama septyniasdešimt trejų 
metų kaunietės Polinos Zinge- 
rienės pareikšta atmetimo prie
žastis: “Aš dirbau verge darbinin
ke ketverius metus Vokietijos vy
riausybei tiesiog pragariškomis 
sąlygomis, aštuonis mėnesius pra
leidau Štuthofo koncentracijos 
stovykloje. Mano svainė ir aš bu
vome tame pačiame barake; ji 
dabar gyvena Izraelyje ir kas mė
nesį gauna pensijos čekį iš Vo
kietijos, o aš Lietuvoje nieko ne
gaunu...” Reuterio ir ELTOS 
agentūrų pranešimas baigiamas 
pastaba: “Vokietijos vyriausybė 
teigia, kad likę gyvi žydai jau gavo 
kompensaciją, kai Vokietija po 
karo išmokėjo reparacijas Sovietų 
Sąjungai. Tačiau Lietuvos žydai 
sako, kad iki šiol tie pinigai jų 
nepasiekė; tik pernai Maskva kai 
kuriems atsiuntė pašalpą”. V. Kst.

Hamilton,Ont.
VYSK. M. VALANČIAUS mo

kyklos tėvų komitetas ruošia lietu
viškų valgių receptų, tradicijų ir 
papročių rinkinį lietuvių ir anglų 
kalbomis. Projektui vadovauja ku
linaras Algis Ptašinskas. Priimami 
receptai šiose kategorijose: 1. Ke
pimas ir virimas - mėsų, žuvies, 
daržovių; 2. Kepimas - pyragų, py
ragaičių, sausainių, tortų; 3. Mari
navimas, sūdymas, rūkymas - dar
žovių, mėsų; 4. Gėrimų gaminimas
- giros, arbatos, kavos, sultys, alus, 
likeriai; 5. Stalo padengimas ir pa
puošimas gėlėmis; 6. Pasakos, 
anekdotai.

Pristatant valgių ir gėrimų re
ceptus, prašome atsižvelgti į šiuos 
klausimus: 1. Kaip ir kada gamina
mas valgis, ar per šventes, gimta
dienius, ar kas dieną? 2. Iš kokio 
krašto valgis kilęs? 3. Kaip valgo
mas maistas, ar su daržovėmis, 
sriuba? 4. Kokie gėrimai tinka prie 
šio maisto - vanduo, pienas, vynas, 
gira?

Prašome medžiagą pristatyti į 
mokyklą arba šiuo adresu: Hamil
tono Vysk. M. Valančiaus mokyk
los tėvų komiteto receptų projek
tas, c/o Algis Ptašinskas, 35 De- 
vonport Street, Hamilton, ON 
L8R 3C5, tel. 905 528-9508. Tiki
mės, kad šis projektas įamžins ir 
praplės lietuviškų valgių receptus, 
papročius ir tradicijas. Receptus 
pristačiusius vardai bus knygoje at
spausdinti. Didelis atsiliepimas gali 
pareikalauti atskiro leidinio.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
ZOSĖS IR PETRO AUGAI- 

ČIŲ 50 metų vedybų sukakties 
proga “Tremtinių grįžimo fondui" 
aukojo: $100 - KLB Delhi-Tillson- 
burgo apylinkė; $50 - Z. P. Augai- 
čiai, Z. Arvydienė su šeima, P. V. 
Lapinai; $25 - M. Miceikienė; $20
- T. P. Pargauskai, V. B. Cvirkos, 
B. Dirsienė, A. B. Stonkai, S. R.

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

Beržiniai, A. V. Čiuprinskai, E. G. 
Rugieniai, N. Ivanauskienė, M. 
Obelienienė, B. Lukošienė, M. Po- 
vilaitienė, B. V. Vytai; $10 - D. 
Vindašienė, D. Bartulienė, E. Ra- 
sokienė, O. Šiumienė.

Gerbiamiems Jubiliatams, au
kotojams ir rinkėjai B. Lukošienei, 
nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Winnipeg, Manitoba
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ 

PARAPIJOS metinis susirinkimas 
įvyko kovo 3, sekmadienį, šven
čiant mūsų parapijos globėjo Šv. 
Kazimiero šventę. Po pamaldų į 
parapijos salę susirinko šventės da
lyviai. Prel. J. Bertašius sukalbėjo 
maldą, ir visi vaišinosi V. Dauba- 
raitės su talkininkėmis paruoštais 
užkandžiais, pyragais ir kava. Pasi
vaišinus, klebonas pradėjo susirin
kimą; sekretoriavo V. Rutkauskas, 
kuris perskaitė 1994 m. protokolą, 
priimtą be pataisų. Klebonas pada
rė 1995 m. veiklos apžvalgą, pažy
mėdamas, kad daugiausia išleista 
pakeičiant pastato šildymo įrangą. 
Apyskaita parodė, kad metai baigti 
su $693 pelnu. Apyskaita priimta 
be pataisų.

Šiais metais, parapijiečiams 
pageidaujant, metinė mugė bus 
rengiama spalio 18-19 d.d., nes pa
sitaikančios lapkričio sniego pūgos 
dažnai sumažindavo lankytojų skai
čių. V. Daubaraitė pasiūlė viešai iš
reikšti padėką veikliosioms parapi
jos veikėjoms - kitatautėms, nuolat 
talkinančioms renginiuose ir kituo
se parapijos reikaluose, šitą susi
rinkimą rengiant prisidėjusioms 
darbu ir maistu. Be kitataučių, lan
kančių mūsų šventovę, ypač sek
madienių 10 vai. pamaldas, vargu 
ar mūsų parapija įstengtų išsilaiky
ti. Pageidavimas šventovėje įrengti 
garsiakalbius nepriimtas dėl blogos 
pastato akustikos. Baigus susirinki
mą, parapijiečiai dar ilgai bend
ravo.

VELYKINES REKOLEKCI
JAS kovo 14-17 d.d. pravedė kun. 
E. Putrimas iš Toronto, 2 dienas 
lietuviškai, vieną - angliškai. Sek
madienį, kovo 17, 10 vai. pamaldos 
buvo anglų kalba, 11.15 vai. - lietu-

vių. Pastarųjų pamaldų metu, ku
rias atnašavo kun. E. Putrimas, pa
sigėrėtinai giedojo studentų grupė 
iš Lietuvos. Vargonais grojo ir solo 
giedojo studentė Jūratė Leonavi
čiūtė. Po pamaldų parapijos salėje 
buvo surengtas rekolekcijų užbai
gimas. Kun. E. Putrimas palaimino 
valgius, o šeimininkės, vadovaujant 
T. Timmermanienei, mūsų klebo
nui prel. J. Bertašiui, kuriam kovo 
21 d. suėjo 81 metai, padarė staig
meną - įnešė didelį, žvakutėmis 
nusmaigstytą, gimtadienio pyragą, 
salėje skambant “Ilgiausių metų”. 
Tai sujaudino ir nustebusį kleboną.

Papietavus, kun. E. Putrimas 
pasidalino savo pergyvenimais Lie
tuvoje. Ypatingai įdomiai pasakojo 
apie savo darbuotę Klaipėdoje, 
organizuojant ir plečiant Dvasinės 
pagalbos centrą jaunimui. Jame 
rengiami jaunimo vadovai. Vaiz
džiai nušvietė įvairiakryptinę Cent
ro organizaciją, veiklą ir ateities 
planus plačiau atidarant Lietuvos 
duris ir langus į pasaulį. Kvietė 
kiek galima dosniau aukomis prisi
dėti prie Centro veiklos plėtimo. 
Jaunimas iš Lietuvos, šiuo laiku 
studijuojantis Winnipege, maloniai 
linksmino visus dainomis ir akor
deonu. Niekas neskubėjo skirstytis, 
gyveno tėvynės prisiminimais. Wi
nnipeg© rekolekcijų dalyviai yra la
bai dėkingi svečiui kun. E. Putrimui 
už rekolekcijų pravedimą, turiningus 
pamokslus ir suteikimą dvasinio 
atsinaujinimo Kristuje. EKK

Sault Ste. Marie, Ont.
TĖVYNĖS SĄJUNGAI auko

jo: $100 - KLB Sault Ste. Marie 
apylinkė; $50 - Žūklautojų ir me
džiotojų klubas “Briedis”; $20 - E. 
Dabulskienė, M. A. Dilijonai, V. I. 
Girdzevičiai, S. V. Goldbergai, O. 
Okmanienė, D. G. Poderiai, K. K. 
Slyžiai, D. V. Vainučiai; $15 - L. 
Jakomaitienė; $10 - P. I. Geniai, 
A. Vanagienė; $5 - B. Druskienė.

Aukas rinko valdybos pirmi
ninkas Vytas Vainųtis ir visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja. V.

Kanados lietuvių jaunimo dienų dalyviai autobuse lankant vyno 
daryklas Niagaros pusiasalyje Nuotr. O. Stanevičiūtės

PIRMOJ/ 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.

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠVISO

Siuntėjas:.......... ......

AMER. DOL.
$..........................

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

Gavėjas: .............

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

................. $15.00
$..................... 00

Straipsnių konkursas
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 

konservatoriai) kartu su skyriais iš
eivijoje skelbia konkursą straipsnių, 
paremtų įrodomąja medžiaga, apie 
ekonominius, finansinius nusikal
timus Lietuvoje - kyšių ėmimą, pi
nigų išeikvojimą, pareigų pikt
naudžiavimą po 1990 metų kovo 
11d. Skelbiamoji medžiaga turi bū
ti apie stambiuosius pramoninin
kus, tarnautojus, pareigūnus, vals
tybininkus, parašyta lietuvių kalba 
ir iki 1997 m. kovo 11 d. pristatyta 
adresu: Tėvynės s-ga, P. O. Box 
2189, Bridgeview, IL 60455, USA. 
Straipsnis su įrodomąja medžiaga 
pasirašomas slapyvardžiu, pride
dant atskirą užklijuotą voką su tik
rąja pavarde.

Konkurse gali dalyvauti pavie
niai autoriai ar kartu dirbanti gru
pė. Skiriamos trys neskaidomos 
premijos: Loji 12000 Lt, Il-oji 8000 
Lt, III-čioji 4000 Lt. Mecenatas - 
JAV gyvenantis tautietis.

Straipsnių dydis neribojamas. 
Jie gali būti naujai parašyti ir jau 
buvę paskelbti, bet papildyti nau
jais duomenimis. Be kaltinimus įro
dančios medžiagos straipsniai ne
bus svarstomi.

Konkurso tikslas - užkirsti ke
lią valdžios pareigūnams susidėti su 
nusikaltėliais, kreipti Lietuvą teisi
nės valstybės linkme. Inf.

JA Valstybės
Metiniame Jaunimo centro 

narių ir rėmėjų susirinkime Či
kagoje kalbėjo tarybos pirm. Vac
lovas Momkus, pranešęs, kad bus 
renkami keturi tarybos ir trys 
kontrolės komisijos nariai. Jis 
taipgi supažindino susirinkimo 
dalyvius su Zigmu Mikužiu, nau
juoju Jaunimo centro Čikagoje 
administratoriumi. Pastarasis pra
nešė, kad patalpų priežiūros va
dove yra paskirta Skirmantė Mig- 
linienė. Ji tvarkys ir prižiūrės dar
bus, atliekamus samdytų darbi
ninkų. Administratorius Z. Miku
žis priminė, kad Jaunimo centrui 
reikia didžiosios salės stogo re
monto ir šildymo krosnių bei 
vamzdžių pertvarkymo, nes šie 
įrenginiai yra jau keturių dešim
čių metų senumo. Jaunimo centro 
moterų klubo pirm. A. Pocienės 
atstovė Nijolė Kaveckienė kvietė 
moteris įsijungti kluban ir savo 
įnašu prisidėti prie patalpų išlai
kymo.

Registracijos ir balsavimo 
komisijos pirm. Stasys Džiugas 
pranešė, kad sekančiai trejų metų 
kadencijai tarybon reikia išrinkti 
keturis naujus narius, o kandida
tais taipgi sutinka būti keturi - 
Vaclovas Momkus, Antanas Pau- 
žuolis, Viktoras Jautukas ir Jonas 
Tamulaitis. Tad jie buvo vienbal
siai perrinkti ir grįžo tarybon. 
Kontrolės komisijos nariai Anta
nas Valavičius, Kazys Rožanskas 
ir Vida Šilienė taip pat rankų 
plojimu buvo patvirtinti sekančiai 
trejų metų kadencijai.
Brazilija

Išeivijos lietuvių vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, svečias iš 
Niujorko, aplankęs Argentinos ir 
Urugvajaus lietuvius, su savo pa
lydovu prel. Leonu Paciukevičiu- 
mi-Peck vasario 20 d. buvo atskri
dęs pas Sao Paulo lietuvius, pa
kviestas dalyvauti jų pastatytos 
Šv. Juozapo šventovės pašventini
mo šešiasdešimtmečio iškilmėse. 
Jis taipgi dalyvavo ir Vasario še
šioliktosios minėjime. Iškilmingas 
Mišias, skirtas Šv. Juozapo šven
tovės pašventinimo šešiasdešimt
mečiui, koncelebravo vysk. P. 
Baltakis, OFM, prel. L. 
Pečiukevičius ir kun. J. Šeškevi
čius. Po Mišių Lietuvos garbės 
konsulas Jonas Valavičius su pa
lyda padėjo gėlių vainiką prie 
Lietuvos laisvės paminklo.

Karaliaučiaus kraštas
“Birutės” lietuvių kultūros 

draugiją Tilžėje kovo 9 d. įsteigė 
už Lietuvos lėšas statomos ka
talikų šventovės laikinoje koply
čioje susirinkę Karaliaučiaus, Til
žės, Įsručio, Stalupėnų, Gastų bei 
rajono Kaukėnų, Kainininkų, 
Matežerynų ir Kryžionių apylin
kių lietuviai. Atgaivintoji lietuvių 
kultūros draugija “Birutė” tęs se
nąsias tradicijas, išaugusias po sa
vo pirmojo įsteigimo Mažosios 
Lietuvos sostinėje Tilžėje 1885 m. 
Po I D. karo “Birutės” draugija 
vokietėjančiame Karaliaučiaus 
krašte gaivino lietuvių kalbą bei 
tautinę lietuvių savimonę. Praėjus 
šimtui vienuolikai metų, lietuvių 
kultūros draugijos “Birutė” narių 
laukia panašus tikslas. Skirtumas

lik tas, kad tada buvo ginamasi 
nuo vokietinimo, o dabar teks 
gintis nuo rusinimo.

Atgaivintos “Birutės” draugi
jos tarybos pirmininke yra išrink
ta didelį lietuvių pasitikėjimą Til
žėje turinti “Carito” veikėja Da
nutė Narušaitė, valdybos pirmi
ninke - Karaliaučiaus Liudviko 
Gedimino Rėzos draugijos pirm. 
Onutė Kruglikova. “Birutės” 
draugijos atgaivinimo konferenci
joje dalyvavo Karaliaučiaus kraš
to klebonas kun. A. Gauronskas 
ir svečiai iš Vilniaus. Danutės 
Bakanienės pranešimu “Lietuvos 
aido” kovo 13 d. laidoje, ligšiolinė 
Karaliaučiaus srities lietuvių kul
tūros draugija, jos vadovybę už
ėmus susikompromitavusiam 
žmogui, tapo neveikli. Esą dėl 
šios priežasties ją ir teko pakeisti 
atgaivinta “Birutės” kultūros 
draugija, įsteigta jau 1885 m.

Britanija
Lietuvių sodyboje kovo 11d. 

su lietuviškomis dainomis iki ryto 
buvo atšvęstos Britanijos lietuvių 
sąjungos pirm. Jaro Alkio (Alki- 
mavičiaus) vestuvės su iš Lietuvos 
atvykusia Žydra Šimkevičiūte. 
ELTOS pranešimą kovo 12 d. 
laidoje paskelbė Vilniuje leidžia
mas “Lietuvos rytas”. Pranešime 
rašoma: “Netoli Londono esan
čiuose Lietuvių namuose šešta
dienį vykusiame vestuvių pobū
vyje dalyvavo daugiau kaip trys 
dešimtys svečių, tarp jų - buvęs 
Lietuvos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje R. Rajeckas, šiuo 
metu einantis laikinojo reikalų 
patikėtinio pareigas. Į iškilmes 
buvo pakviesti Lietuvos ambasa
dos Londone darbuotojai, Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos ir Lietuvių namų direktorių 
valdybos nariai, naujasis ‘Euro
pos lietuvio’ vyriausiasis redakto
rius H. Gasparas. Pasibaigus ofi
cialiajai vestuvių ceremonijai, iki 
ryto tęsėsi pobūvis, kuriame 
skambėjo lietuvių liaudies dainos. 
Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungai vadovaujantis šešiasdešimt 
šešerių metų Jaras Alkis-Alkima- 
vičius taip pat yra Europos re
giono Lietuvių skautų sąjungos ir 
Britų konservatorių partijos na
rys...” ELTOS pranešimas už
baigiamas pastaba: “Prieš susi
tuokdamas su lietuvaite Žydra 
Šimkevičiūte, Jaras Alkis buvo iš
siskyręs. Jis turi du sūnus - Romą 
ir Vasarį”.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St, 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

anpĄT lietuvių kredito
A 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.

Tel. Tel

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

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

kasd. pal. čekių sąsk. Iki.... 
santaupas............................
kasd. pal. taupymo sąsk.... 
INDĖLIAI:

....3.50%

....3.00%

....2.50%

90 dienų Indėlius................ ....4.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų Indėlius.............. ....4.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius............. ....4.75% narių gyvybės drauda
2 m. term. Indėlius............. ....5.25% pagal santaupų dydĮ
3 m. term. Indėlius............. ....5.75% Iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term. Indėlius............. ....6.00% paskolų drauda iki
5 m. term. Indėlius.............
RRSP IrRRIF

....6.50% $25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos

(Variable)............................. ....3.00% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. Ind................................. ....4.75% per 2 mil. del. Ir Kanados
2 m. Ind................................. ....5.25% valdžios Iki $60,000
3 m. Ind.................................
4 m. Ind.................................
5 m. Ind.................................

....5.75%

....6.00%

....6.50%

sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje”



Švyturių paroda Vilniuje
Iš inžinieriaus JUOZO DANIO, nuo 1949 m. gyvenančio 

Kanadoje, profesinių laimėjimų
“Juozas Danys ir jo švytu

riai” parodą Lietuvos architek
tūros muziejuje (LAM) surengė 
Vilniaus technikos universitetas 
(VTU), bendradarbiaujant Lie
tuvos architektūros muziejaus 
vadovybei.

Tai antra J. Danio profesi
nių darbų paroda Lietuvoje. 
Pirmojoje 1994-95 m. Vilniaus 
technikos universitete buvo pa
rodyta dalis inžinerijos ir moks
lo studijų, leidinių, paskaitų ir 
pranešimų tarptautinėse konfe
rencijose, projektų iš bendro
sios statybos ir hidrotechnikos 
sričių.

Si paroda daugiausia skirta 
jo suprojektuotiems švyturiams, 
bet. taip pat yra 36 nuotraukos - 
“kai kurios gyvenimo akimir
kos”. Tai nuotraukos iš vaikys
tės, mokslo metų, dalyvavimo 
lietuviškose organizacijose, iš il
gametės veiklos Lietuvių bend
ruomenėje kultūros, visuomeni
nėje ir politinėje srityse.

Dvidešimts metų buvo Ka
nados vandenų tarnybos staty
bos skyriaus viršininku, ir švytu
rių projektavimas bei statyba 
buvo dalis jo pareigų. Iš jo su
projektuotų daugiau kaip 50 už- 
krantinių (giliame vandenyje) 
švyturių parodoje yra 27-nių 
spalvoti vaizdai, planai, leidiniai 
ir pranešimai tarptautinėse 
valstybių konferencijose Romo
je, Stockholme, Otavoje ir To
kijo.

Parodos salės centre dėme
sį patraukia Prince Shoal švytu
rio modelis su “mirksinčiomis 
švyturio ugnelėmis” (“Dieno
je”, 1995 m., 268 nr.), kurį pa

darė VTU architektūros stu
dentai.

Šis didžiausias Kanados 
švyturys buvo suprojektuotas 
pagal modernius laivininkystės 
reikalavimus (pirmoji Kanadoje 
malūnsparnių aikštelė ant švy
turio) ir naujausią technologiją. 
Jo išvaizda skirtinga nuo tradi
cinių švyturių. Jis yra patraukęs 
daugelio dėmesį. Pasaulinėje 
parodoje Montrealyje 1967 m. 
specialiai įrengtame mažame 
baseine Prince Shoal švyturio 
modelis ir buvo išstatytas šalia 
kitų modernių laivininkystės 
įrengimų.

1984-85 m., minint 250 me
tų sukaktį nuo pirmojo švyturio 
pastatymo Kanadoje, išleisti 
pašto ženklai su istorinių ir mo
dernių švyturių vaizdais. Iš 4 
modernių švyturių trys buvo su
projektuoti J. Danio, jų tarpe ir 
Prince Shoal švyturys.

Parodą meniškai apipavida
lino VTU dailininkės R. Mura- 
lienė ir A. Rudminaitė daugiau 
kaip 150 rodinių jos išdėstė ant 
24 vertikalių plokščių. Paroda 
perkelta į Klaipėdą, o vėliau - į 
Kauną.

Parodą 1995.XI.23 atidarė 
LA muziejaus direktorė Morta 
Baužienė. Parodą apibudino 
VTU doc. Algimantas Nakas. 
VTU rektorius prof. Edmundas 
Zavadskas savo žodyje sakė: 
“Mes, lietuviai, turime didžiuo
tis tokiais tautos šviesuoliais, 
kaip J. Danys-Daniliauskas, ir 
nuolat prisiminti juos pager
biant jų veiklą ir kūrybą” (Dai
va Buivydienė, “Inžinerija”, 
1995. Nr. 21 nr.). Inf.

Paroda “Juozas Danys ir jo švyturiai” Lietuvos architektūros muziejuje Vilniuje. Iš dešinės: muziejaus 
direktorė MORTA BAUŽIENĖ, Vytauto D. universiteto doc. MILDA DANYTĖ, Vilniaus technikos 
universiteto doc. ALGIMANTAS NAKAS

Iš pokalbių su studentais
Į klausimus atsako AISTĖ JANUŠKEVIČIŪTĖ, Vokietijos Mannheim’o 

universiteto ekonomikos fakulteto studentė

Kai sujunda jaunimas
Dešimtąją! tautinių šokių šventei sparčiai artėjant

JURGIS JANUŠAITIS
Šie metai JAV ir Kanados 

lietuvių bendruomenėms gana 
sunkūs. Rengiant Lietuvių tau
tinių šokių šventę reikia daug 
ryžto, daug darbo rankų, daug 
sumanių organizatorių.

Dešimtąją lietuvių tautinių 
šokių šventę rengia JAV ir Ka
nados lietuvių bendruomenės. 
Tai jau ne be pirmą kartą toks 
gražus, sutartinis darbas. Tauti
nių šokių šventė šiais metais 
įvyks Čikagoje, Rosemont Ho
rizon, Rosemont, Illinois, sta
dione.

Prieš šventę ruošiamas susi
pažinimo vakaras, po šventės - 
iškilmingas pokylis, tautinių šo
kių mokytojų, grupių vadovų 
pagerbimas ir dar visa eilė kitų 
renginių. Atvykę dalyvauti tau
tinių šokių šventėje svečiai tu
rės visą eilę malonių pramogų, 
pabendravimų.

Tautinių šokių šventė - už
sienio lietuvių gyvastingumo ir 
kūrybingumo įrodymas. Tuo 
džiaugiamės ir didžiuojamės mes, 
užsienio lietuviai, tuo džiaugiasi 
ir tėvynainiai tėvų žemėje. Tau
tinių šokių šventės yra kultūri
niai renginiai. Jos išjudina lietu
viškojo jaunimo ryžtą, pagyvėja 
tautinių šokių grupių veikla, 
jaunimas noriai lanko repetici
jas, tarytum ryškiau sušvinta lie
tuviškosios veiklos žiburėliai 
mūsų jaunimo gretose.

Tautinių šokių šventės yra 
prasminga užsienio lietuvių 
veikla. Tenka džiaugtis, kad be
veik 50 metų šventės rengia
mos. Štai jau dešimtoji sparčiai 
artėja, kviesdama visus didžio- 
jon talkon. Nepakanka vien šo
kančio jaunimo, reikia ir tūks
tančių žiūrovų. O tai būtina už
tikrinti šventės sėkmę.

JAV ir Kanados LB kraštų 
valdybos sudarė šventei ruošti 
plačios apimties komitetą ir jam 
vadovauti pakvietė energingą 
visuomenininkę Jūratę Budrie
nę. Komitetas su komisijomis 
atskiriems darbams sudarytas iš 
26 kūrybingų žmonių. Į komite
tą įeina jaunosios, viduriniosios

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

ir vyresniosios kartos žmonės. 
Komitetas posėdžiauja, planuo
ja, svarsto visas problemas. 
Meno vadove pakviesta Violeta 
Smieliauskaitė - Fabianovich, daug 
metų šokanti tautinius šokius, vado
vavusi tautinių šokių ansambliui, 
turinti didelę patirtį. Ji drauge 
su Lietuvių tautinių šokių insti
tutu bei pirmininke Dalia Dzi- 
kiene paruošė šventės progra
mą, parinko šokius, parūpino 
muziką. Meno vadovė rūpinasi, 
kad šventėje dalyvaujančios 
grupės, ansambliai tinkamai šo

kius paruoštų. Šventėje, be 
Kanados ir JAV šokėjų, daly
vaus iš Lietuvos reprezentacinis 
vienetas ir taip pat iš Pietų 
Amerikos šokėjai. Meno vado
vė jau lankėsi Pietų Amerikoje, 
tikrino jų pasiruošimą ir aptarė 
kelionės bei šventėje dalyvavi
mo problemas.

Šventės rengėjų viltys - da
lyvaus šventėje gal apie 15.000 
žiūrovų, o šokėjų tikimasi su
laukti arti 2000. Netrukus pa
aiškės tikrieji skaičiai. Didelis 
rūpestis - lėšos. O jų reikės la
bai daug. Lėšų telkimu rūpinasi 
darbščiosios visuomenininkės - 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos pirmininkė Birutė Jasaitie
nė ir Gražina Liautaud. Abi 
įgudusios, sugebančios lėšas 
telkti. O jų, sako, reikėsią apie 
400.000 dol. Išlaidos didelės: 
kelionių apmokėjimas neturtin
giems vienetams, šventės leidi
nys, salių išlaidos. Komitetas 
deda visas viltis į lietuviškąją vi
suomenę Amerikoje, Kanadoje 
ir kituose kraštuose. JAV 
Bendruomenė neša pačią sun
kiausią šventės naštą. Ir Kana
dos gerai organizuota, veikli, 
gražiai dirbanti Bendruomenė 
neapvils rengėjų. Dalyvaus ne 
tik šaunūs šokėjai, ansambliai, 
bet ir daug žiūrovų.

Šventei rengti komitete Ka
nados lietuvių bndruomenei at
stovauja dr. Vaidotas Kvedaras, 
VIII Tautinių šokių šventės or
ganizacinio komiteto pirminin
kas, ir Kazimieras Deksnys, da
bartinis Kanados krašto valdy
bos kultūros komisijos pirmi
ninkas ir “Gyvataro” tautinių 
šokių ansamblio vadovas.

Apie Dešimtosios lietuvių 
tautinių šokių šventės pasiruo
šimo eigą bandysime pasidalinti 
mintimis ir su “TŽ” maloniais 
skaitytojais. O dabar prašymas 
- ruoškimės šventėje dalyvauti 
ir visokeriopai ją remti auko
mis, tapkime mecenatais, rėmė
jais, aukotojais, šventės leidiny
je išreikškime savo sveikinimus.

- Kokiais keliais ir kokiomis 
sąlygomis pasisekė gauti 
stipendiją? Iš kur ją gauni? Ar ji 
nuolatinė ir užtikrinta?

- Stipendiją pavyko gauti 
dar būnant Lietuvoje per Vil
niaus universiteto Tarptautinių 
ryšių skyrių. Šią stipendiją kiek
vienais metais dviem semestram 
skiria “Delta” fondas dviem arba 
trim VU studentam. Stipendiją 
gaunu kas mėnesį, ji yra užtik
rinta.

- Kokie sunkumai užgriuvo 
prieš kelionę, čia atvykus ir kaip 
su jais susidorojai?

- Ir prieš kelionę, ir čia at
vykus reikėjo tvarkyti daugybę 
formalumų, tačiau nebuvo labai 
sunku, nes viskas buvo paaiš
kinta ką, kur ir kaip reikia dary
ti. Buvo sunku laikyti žiemos 
sesiją Vilniuje iš anksto, neiš
klausius paskaitų, tas pats lau
kia ir grįžus, jei noriu ateinantį 
rudenį stoti į magistrantūrą.

- Ar pakankamai pasirengei 
šiai kelionei ir mokslui? Kaip da
bar jai rengtumeisi ar patartum 
savo bičiuliui?

- Manau, kad kaip bepasi- 
rengčiau kelionei ir mokslui, vi
sada galima tam pasirengti dar 
geriau. Bičiuliams patarčiau, 
ruošiantis tokiai kelionei, dau
giau pasimokyti savo specialy
bės terminų ta kalba, kuria ruo
šiasi studijuoti. Taip bus leng
viau per paskaitas. Šiaip didelio 
specialaus pasirengimo nereikia, 
svarbu būti pasiruošus įveikti vi
sus galimus sunkumus, pasitikė
ti savimi.

- Kokią specialybę ir kodėl 
pasirinkai? Kas ją pasiūlė?

- Pati rinktis specialybės 
negalėjau. Man buvo pasiūlyta 
studijuoti įmonių ekonomiką 
Mannheimo universitete, nes 
Vilniaus universitete studijuoju 
panašų dalyką. Turėjau galimy
bę tik pasirinkti - važiuoti ar 
nevažiuoti.

- Kokie šios aukštosios mo
kyklos, kur dabar mokaisi, priva
lumai, programų sudėtis, labo
ratorijos įrengimai, profesiniai ir 
kiti studijų ypatumai, kurių nėra 
Lietuvoje.

- Mannheimo universiteto 
studentai turi puikią galimybę 
dirbti su kompiuteriais, įsijungti 
į kompiuterinius tinklus. Tokių 
sąlygų Lietuvoje, žinoma, nėra. 
Taip pat studentai čia patys pa
sirenka mokslus. Studijų laikas 
nėra ribojamas - daugiau lais
vės. Norėčiau, kad ir Vilniaus 
universitete būtų mažiau priva
lomų ir daugiau laisvai pasiren
kamų dalykų.

- Ar gera sveikata? Ar turi 
kada sportuoti, pakeliauti? Ko 
šiuo metu labiausiai pasigendi? 
Ko šiuo metu trūksta?

- Sveikata puiki. Sportuoti 
laiko užtenka. Mieste yra par
kas, kuriame galima bėgioti. Be 
to, universitete yra daugybė 
sportinių būrelių (nemokamai)
- sąlygos nuostabios. Pakeliauti 
taip pat yra kada, tik šiek tiek 
sunkiau su didesnėm kelionėm
- mūsų pinigais - brangu ir tam 
neužtenka poros dienų, gali nu
kentėti paskaitos'. Dabar labai 
pasiilgau tikros žiemos, slidžių. 
Tai viena iš priežasčių, kodėl 
noriu į Lietuvą. Mannheim’e šią 
žiemą dar nesnigo.

- Ar užtenka laiko susipažin
ti su šalies kultūra, menu, visuo
meniniu, religiniu gyvenimu? Kas 
čia įdomiausia ir naudingiausia?

- Laiko tam užtenka, bet 
geriau, kad jo būtų dar daugiau. 
Įdomu visa, kas nauja: naujos 
vietos, nauji žmonės, kultūra.

- Gal kokiuose svarbiuose 
renginiuose čia dalyvavai, orga
nizavai ar bent susipažinai?

- Svarbiuose renginiuose ne
teko dalyvauti. Tačiau čia būna 
nemažai studentiškų renginių, 
kuriuose galima susipažinti su

Kybartų ateitininkų ir skautų jaunimo sambūris koncerto metu. 1996 m. 
sausis

įvairių tautybių studentais.
- Kas labiausiai domino ir 

nustebino šiame krašte? Ko norė
tum, kad Lietuvoje būtų kaip čia?

-Vokietijoje esu jau ne pir
mą kartą, todėl niekas smarkiai 
nenustebino. Norėčiau, kad Lie
tuvos žmonės turėtų tokias gali
mybes keliauti kaip vokiečiai. 
Vokietija, žinoma, turi ir kitų 
savų pliusų, tačiau man Lietu
voje labiau patinka.

- Tavo norai ir planai, jei sėk
mingai baigtum šiuos mokslus?

- Po šių mokslo metų norė
čiau studijuoti dar dvejus metus 
Lietuvoje. Toliau konkrečių pla
nų neturiu.

- Ar norėtum bendrauti ir 
kokiu būdu su kitais užsienyje 
besimokančiais lietuviais studen
tais? Jei su kuo susirašinėji: jų 
vardas, pavardė, adresas?

- Su kitais užsienyje besi
mokančiais lietuviais bendrauti 
norėčiau. Dabar susirašinėju su 
Medeina: Medeina Bartkutė, 
c/o Piredda, c.so Sebastopoli 
198,10100 Torino, Italia.

- Ar skaitai ir kokią lietuviš
ką spaudą gauni ar norėtum 
gauti?

- Iki Naujųjų metų turėjau 
galimybę skaityti “Lietuvos ry
tą”. Dabar taip pat norėčiau 
gauti kokį nors Lietuvos dien
raštį su naujausiom žiniom.

— Kokie lietuviai studentai 
kartu su Tavimi šioje mokykloje 
mokosi, kokios jų pavardės, 
vardai ir adresai?

- Ugnė Gudaitytė, Lll, 18 
(Zil8), 68161 Mannheim, Ger
many. Michailas Traubas, Lll, 
18(Zill), 68161 Mannheim, 
Germany. Agnė Čivilytė, Lll, 
19 (Zi311), 68161 Mannheim, 
Germany. Rytis Medžius, Lll, 
19 (Zi316), 68161 Mannheim, 
Germany.

- Tavo dabartinis adresas ir 
telefonas?

- Aistė Januškevičiūtė, Lll, 
18 (Zil7), 68161 Mannheim, 
Germany. Tel.: 0621/1079656

- Padėkos ar sveikinamasis 
žodis likusiems Lietuvoje tėvams, 
draugams, buvusiem mokyto
jams, dėstytojams, ypač užsienyje 
besimokantiems lietuviams stu
dentams?

- Visiems norėčiau palinkė
ti daug sėkmės, džiugių akimir
kų, geros sveikatos bei ištver
mės.

Pokalbį organizavo ir pa
rengė -

kun. Kazimieras J. Ambrasas 
Montrealis, 1996.03.04
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Tėviškės žiburiai • 1996. IV. 2 • Nr. 14 (2405) • psl. 5

\hii i nohi rtsiSAtiO
KANADIEČIŲ LAIŠKAI

“Tėviškės žiburiai” tikriausiai 
turi patį didžiausią skaitytojų skai
čių Kanadoje, tačiau laikraščio sky
riuje “Skaitytojai pasisako” beveik 
visada vyrauja užsieniečiai. Lietu
vos skaitytojų laiškai jau seniai pra
lenkė kanadiečius. Norėtųsi išgirsti, 
ar tai apatijos, ar nesugebėjimo ką 
nors parašyti ženklai?

V. Šarka, JAV
IŠ VIENUOLĖS LAIŠKO
Didžiai brangūs ir gerbiami lie

tuviai! Siųsdami mums lietuvišką 
spaudą, ypač “Tėviškės žiburiai”, 
palaikote degančius žiburius mu
myse, kurie esame išsklaidyti po vi
są pasaulį. Jie duoda mums meilės 
ir stiprybės būti tikrais lietuviais. 
Per juos mes žinome, kas dedasi 
pasaulyje. Tiktai aš, kaip vienuolė, 
už tai galiu atsilyginti vien malda ir 
auka. Prašau Dievą, kad Jums duo
tų sveikatą dirbti Lietuvos labui ir 
žmonijos gerovei.

Mes buvome keturios lietuvai
tės vienuolės mūsų kongregacijoje. 
Trys jau mrė, ir aš likau viena. Bet, 
skaitydama lietuvišką spaudą, nesu 
atskirta, matau kaip reikia mylėti 
savo tautą, kalbą ir kraštą. Aš esu 
jau 85-rių metų, bet dar turiu valios 
ir energijos, labai noriu palaikyti 
ryšius su savo broliais bei sesėmis 
lietuviais. Linkėdama viso gero, 
lieku su jumis.

Jūsų sesutė Marcijona Klevinskaitė
Marseille, Prancūzija

PATIKSLINIMAS
1996 m. “TŽ” 4 nr. buvo iš

spausdintas Yehošua Trigor straipsnis 
- atsiminimai apie generolą Ple
chavičių, kuris apmokėjęs mirusios 
savo motinos Lietuvoje skolas 
krautuvininkui. Paaiškėjo, kad bu
vo ne generolo motina, o kuris ki
tas asmuo iš Plechavičių giminės. 
Gen. Plechavičiaus motina, 98 m. 
amžiaus, mirusi 1959m. lapkričio 
20 d. ir palaidota Čikagoje, Sv. Ka- 
zimero kapinėse. Gerai pažįstanti 
Plechavičių šeimą p. R. Ražauskie- 
nė, gyvenanti JAV-se, rašo savo 
laiške: “Generolas emigravo kartu 
su šeima, bet Amerikoje šeimą pa
liko... Žmoną globojo sūnus Nor
bertas. Gyveno Cleveland’e. Mirė 
1987 metais, vasario 6 d. Palaidota 
Clevelande.”

DRĄSUOLIŲ SKRYDIS
1996 m. sausio 23 d. “TŽ” Ed

vardas Šulaitis, rašydamas apie la
kūno Jono Juknio skrydį į Lietuvą 
ir jo apsilankymą Čikagoje per pe
reitas Kalėdas, rašo: “Tą mintį 
(skristi į Lietuvą) šie lakūnai (Jonas 
Juknius ir Edvardas Slušnys) buvo 
pasiūlę Čikagoje Dariaus-Girėno 
žygio 60 metų sukaktuvinio minėji
mo komitetui, tačiau rengėjai į jų 
pasiūlymą visai nereagavo ir buvo 
abejingi”.

Aš buvau to komiteto pirmi
ninkas ir galiu pasakyti, kad tos Šu- 
laičio mintys yra klaidinančios ir ne 
visai atitinka tiesą. Komitetas susi
darė iš savanorių, kurių tikslas buvo 
Čikagoje paminėti šią svarbią su
kaktį. Komitetas, pradėdamas dar
bą, neturėjo nė cento, tai iš pradžių 
svarbiausias jo darbas buvo surinkti 
užtenkamai aukų šiam minėjimui. 
Nors visuomenė pozityviai į šį mi
nėjimą reagavo, surinktų aukų vos 
užteko apmokėti minėjimo išlai
doms. Abu lakūnai atsilankė į kelis 
komiteto posėdžius, tačiau jokio iš
samaus pranešimo jie nepadarė, 
kalbėjosi tik su pavieniais komiteto 
nariais. Keli, kuriems jie užsiminė 
apie savo planus, nemanė, kad čia 
rimtas dalykas. Du ką tik atvažiavę 
iš Lietuvos vyrukai nori, kad kas 
nors jiems duotų porą dešimčių 
tūkstančių dolerių dėl kažkokios 
kelionės į Lietuvą. Ar daug kas pa
tikėtų? Jeigu jie būtų išdėstę visus 
savo planus komiteto posėdyje, tai 
gal būtų buvę galima ir padiskutuo
ti šį reikalą. Tačiau, kad ir būtų taip 
buvę, komitetas jokiu būdu nebūtų

galėjęs jų skrydžio finansuoti. Šu
laitis (neatsimenu, kad būčiau ma
tęs komiteto posėdžiuose) savo 
straipsnyje sudaro įspūdį, kad ko
mitetas nenorėjo skrydžio finan
suoti dėl kokių nors paslaptingų 
priežasčių.

Jeigu du vyrukai iš Lietuvos 
ateitų į “TŽ” redakciją ir sakytų, 
kad jiems reikia dvidešimt tūkstan
čių dolerių plaukti su povandeniniu 
laivu į Lietuvą, ar redaktorius sa
kytų -gerai, pinigai nėra problema?

Valentinas Ramonis, Čikaga

VALSTYBĖS GIMIMO ŠVENTĖ
Turime keletą tautinių švenčių, 

iš jų paminėtinos Valstybės atstaty
mo šventės: Vasario 16-toji, kovo 
11-oji, birželio 22-oji, rugsėjo 8, 
lapkričio 23. Kodėl nešvenčiame 
pačios svarbiausios, valstybės užgi
mimo šventės!

Tos šventės data, pvz., galėtų 
būti mūsų Karaliaus Mindaugo vai
nikavimo diena. Karūnavimas įvyko 
1253-siais, tai šiais metais švęstume 
743-čiąją Valstybės įsteigimo šven
tę. Ji primintų Lietuvos šimtmečių 
gyvastį, jos kovų, kančių ir laimėji
mų pasikartojimus.

Nepamirškime istorinės tikro
vės, paieškokime kelių, kad šioji 
valstybės gimimo šventė būtų ofi
cialiai paskelbta. E.B.

Red. pastaba. Visų Lietuvos 
tautinių bei valstybinių švenčių tu
rinys yra laisvė ir nepriklausomybė. 
Dėl to Vasario 16-toji yra pagrindi
nė, visuotiniai pripažinta. Kitos 
šventės yra jos turinio tęsinys įvai
riomis datomis. Net ir mindauginis 
žygis įsirikiuoja į Vasario 16-tąją, 
kurios kalbėtojai primena iškilmių 
kalbose. Dabartinėje nepriklauso
moje Lietuvoje mindauginė šventė 
yra pavadinta Valstybės švente ir 
oficialiai paskelbta. Ten ji minima 
liepos 6 d. Kadangi tai naujas už
mojis, nei pačioje Lietuvos visuo
menėje, nei juolab išeivijoje dar nė
ra prigijusi. Tautinių bei valstybinių 
švenčių gausoje nėra lengva įsiterp
ti dar vienai plačiu mastu.

ŽURNALAS “JŪRA”
Lietuvių tautos stiprybė galėtų 

būti jūroje. Ta linkme buvo pradė
jusi įsisąmoninti nepriklausoma 
Lietuva, kurią okupavusi Sovietų 
Sąjunga 1940 birželio 15 d. viską 
norėjo sunaikinti. Vis dėlto tautoje 
išliko suprantančių Baltijos jūros 
reikšmę lietuvių tautai. Sąmoningi 
asmenys naujai paskelbtoje nepri
klausomoje Lietuvoje darbuojasi ta 
linkme. Didelėmis jūros mylėtojo 
Igno Pikturnos pastangomis, re
miant Lietuvos respublikos Susisie
kimo ministerijai, Lietuvos jūrų lai
vininkystei, Toronto jūrinės litera
tūros fondui ir kitiems, 1995 m. 
spalio-lapkričio-gruodžio mėnesių 
data išleistas puikus, sumaniai ilius
truotas žurnalas “JŪRA” nr. 1.

Turinyje: Justino Marcinkevi
čiaus eilėraštis “Malda prie jūros”; 
Susisiekimo ministerio Jono Biržiš- 
kio: Jūrų transportas šiandien ir ry
toj; Vytauto Rimkevičiaus: Kapito
nai neišeina į pensiją; Igno Piktur
nos: Gruodyje jam būtų buvę 65; 
Algirdo Gustaičio: Lietuvių studen
tų korporacija “Jūra”; Rimgaudo 
Graibaus: Jūros dienoraštis; Edvar
do Uldukio pasikalbėjimas su Vy
tautu Gudeliu; Aleksandro Baltrū
no: Pajūrio spalva sostinės panora
moje; Stefos Kirlytės: Teodoras 
Daukantas (1884-1960); Bronislavo 
Nušičiaus: Atsivėrė dangus; Posmai 
iš lietuvių liaudies dainų; Lietuvos 
respublikos Prezidento Algirdo 
Brazausko sveikinimas; Broniaus 
Stundžios: Jūreivystės žodynus 
pavarčius ir kt. Žurnalas “Jūra” ge
rai redaguotas, įdomus, naudingas. 
Būtų gražu, jei užsieniuose gyve
nantieji jūros mylėtojai žurnalui tal
kintų straipsniais, prenumerata, au
komis. Redakcijos adresas: Ab/d 
688, Vilnius 2051, Lithunia, vyri re
daktorius Ignas Pikturna. Alg.G.

I Lietuva su Nord land 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 
Nordtand 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:

Siuntinys nr.1 10 kg miltų, 10 kg cukraus. 10 kg ryžių • $50 (JAV $38)
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5 11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga

72 dėžutės po 160 g
20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
31 įvairus kanadiški produktai (20 kg)
17 Įvairus kanadiški produktai (14 kg)
220 v elektrinis šildytuvas

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

$64 (JAV $48).
Siuntinys nr.6

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

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

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



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

visuomeninio, akademinio ir valstybinio įvertinimo
JONAS ANDRULIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Grįžta į Lietuvą
St. Bačkis, baigęs studijas 

Paryžiuje, 1930 m. grįžo į Lietu
vą. Buvo paskirtas užsienio rei
kalų ministerijoje politinio de
partamento sekretoriumi. Po 
trejų metų tapo užsienio reikalų 
ministerio asmeniniu sekreto
riumi. Šiose pareigose išbuvo 
iki 1938 m.

Būdamas minėtose pareigo
se, St. Bačkis buvo siunčiamas į 
tarptautines konferencijas kaip 
Lietuvos delegacijų generalinis 
sekretorius. Taipgi teko jam da
lyvauti Tautų Sąjungos visumos 
posėdžiuose Ženevoje.

Dalyvavo ir Didžiosios Bri
tanijos karaliaus Jurgio VI ka
rūnavimo iškilmėse. Delegacijo
je buvo 4 Stasiai - Lozoraitis, 
Raštikis, Bačkis ir protokolo še
fas. Anglai susirūpino, ar “Sta
sys” kartais nereiškia kokio nors 
titulo. Išsiaiškinus, buvo juoko.

Dalyvavo ir visuomeninėje 
veikloje. 1923-32 m. vadovavo 
Lietuvių studentų ateitininkų 
sąjungai, jungusiai studentus at
eitininkus Lietuvoje ir užsienio 
universitetuose. Talkino kaimo 
jaunimo organizacijai pavasari
ninkams. Septynerius metus bu
vo M. Valančiaus liaudies uni
versiteto lektoriumi, reiškėsi 
Katalikų veikimo centro Kauno 
rajono vadovybėje, Lietuvių - 
prancūzų susiartinimo draugi
jos valdyboje. Vytauto Didžiojo 
karininkų kursuose dėstė diplo
matijos istoriją. Priklausė “Nau
josios romuvos” sąjūdžiui, nuo 
1936 m. aktyvus Lietuvių katali
kų mokslo akademijos narys.

St. Bačkis rašė straipsnius 
periodinėje spaudoje: “Ateity
je”, “Jaunimo vadove”, “Mūsų 
laikraštyje”, “Ryte”, “Pavasary
je”, “Tiesos kelyje”, “Ūkinin
ke”, “XX amžiuje”, “Židinyje”, 
“Karde”, “Naujojoje romuvo
je”. Rašė daugiausia slapyvar
džiais: S. B. Galvydis, A. Joniš
kis, B. Aras, dr. A. Garšva.

Buvo įvertintas ir apdova
notas Latvijos, Italijos, Švedijos, 
Šv. Sosto ordinais. 1937 m. bu
vo suteiktas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino III-jo 
laipsnio ordinas.

Veikla Paryžiuje
St. Bačkis 1938 m. rugpjū

čio 1 d. paskiriamas Lietuvos 
pasiuntinybės Prancūzijoje pir
muoju sekretoriumi, o kitais 
metais - atstovybės patarėju. 
Kai 1943 m. vokiečiai suėmė 
Lietuvos pasiuntinį ir įgaliotą 
ministerį Petrą Klimą, St. Bač
kis neoficialiai ėjo Lietuvos at
stovo pareigas. Tik žymiai vė
liau - 1953 m. Lietuvos diplo
matų vadovas Stasys Lozoraitis 
jam suteikė įgalioto ministerio 
titulą.

Jaunajam diplomatui Pary
žiuje teko išgyventi sunkių va
landų. Sovietų Sąjungai 1940 m. 
buvo perduoti Lietuvos atstovy
bės rūmai. Nors Prancūzija ir 
nepripažino Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, bet 
neleido viešai veikti tų valstybių 
atstovybėms. Reikėjo ginti Lie
tuvos interesus ir neužpykdyti 
prancūzų valdžios. Buvo pasa
kyta: kiek jūs mums padėsite, 
tiek mes ir jums padėsime.

St. Bačkis su kitais Baltijos 
valstybių atstovais stengėsi ginti 
baltiečių politinę bylą. Sveiki
nimais ir memorandumais bu
vo primenamas Lietuvos var

Klivlando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos “Švyturys” klasės mokiniai turėjo per kompiuterį
pasikalbėjimą su Montrealio ir Vilniaus mokyklų mokiniais. Pasikalbėjimą organizavo mokytoja A. 
MULIOLIENĖ ir jos sūnus Linas Nuotr. V. Bacevičiaus

das. Taipgi jis dalyvavo įvai
riuose tarptautiniuose sambū
riuose - Europos sąjūdyje, Eu
ropos federalistų sąjungoje, Os
karo Milašiaus draugų sąjun
gos garbės komitete ir kt. Su 
Latvijos ir Estijos atstovais išsi
rūpino iš sąjungininkų karinės 
vadovybės, kad nebūtų prievar
ta grąžinami baltiečiai pabėgė
liai sovietams.

St. Bačkiui rūpėjo lietuvių 
pabėgėlių reikalai ir jų šalpa. 
Padėdavo jiems susitvarkyti as
mens dokumentus ir parūpinda
vo leidimus apsigyventi Prancū
zijoje. Nuo 1945 m. buvo BAL- 
Fo įgaliotinis. Per jį ilgesnį laiką 
buvo palaikomi ryšiai su lietu
viais pabėgėliais įvairiuose Eu
ropos kraštuose. Jis padėjo 
kan. J. Končiui, BALFo pir
mininkui, kai šis lankėsi Eu
ropoje. Vėliau buvo aktyvus be
sisteigiančios Lietuvių bendruo
menės rėmėjas.

Paryžiuje St. Bačkis keletą 
metų leido ir redagavo pran
cūzų kalba biuletenius, infor
muojančius apie tragišką baltie
čių likimą. Tuo klausimu pran
cūziškai parašė ir knygą “Balti
jos valstybių tragedija”.

Gyvendamas Paryžiuje, St. 
Bačkis 1943 m. parašė mokslinį 
darbą “Lietuva ir Šv. Sosto kon
kordatas”. Jį aukštu įvertinimu 
apgynė Paryžiaus universitete ir 
gavo teisės mokslo daktaro 
laipsnį.

Mokslo akademija
Šalia savo kitų darbų, dr. St. 

Bačkis daug dėmesio skyrė Lie
tuvos katalikų mokslo akade
mijai (LKMA). Ši akademija, 
veikusi Lietuvoje 18 metų, 1940 
m. sovietų buvo išvaikyta.

Dr. St. Bačkis buvo stipriai 
įsitikinęs akademijos svarba lie
tuvių katalikų inteligentijos 
sluoksniams. Mat tarp vyresnės 
ir jaunesnės kartos katalikų Lie
tuvoje buvo nesutarimų. Dar
naus sugyvenimo nebuvo ir po
kario išeivijoje. Pasak dr. St. 
Bačkio, LKMA yra organizaci
ja, kurioje gali sutilpti katalikai, 
nepaisant įvairių skirtumų. No
rėjo kad sujungtos jėgos stipriai 
dirbtų Lietuvai.

Tokiomis mintimis vado
vaudamasis, dr. St. Bačkis 1952 
m. išeivijos vyskupams ir ki
tiems žymiems katalikams iš
siuntinėjo savo pasiūlymus at
gaivinti akademiją, bet niekas 
nejudėjo. Po dvejų metų vėl pa
kartojo savo siūlymus. Tuo me
tu Romoje gyveno prof. Z. 
Ivinskis, buvęs LKMA sekreto
rius. Reikalai pajudėjo. Buvo 
sudaryta reorganizacinė komi
sija, kuri 1955 m. vasario 16 d. 
pasirašė LKMA atsteigimo aktą 
ir per spaudą paprašė visus iš
siblaškiusius po pasaulį akade
mijos narius jungtis bendram 
darbui. Pirmuoju atsteigtos 
akademijos pirmininku buvo 
vysk. V. Padolskis. Jam 1959 m. 
mirus, vadovavimą perėmė kun. 
prof. A. Liuima, SJ, šiose pa
reigose išbuvęs iki akademijos 
1992 m. perkėlimo į Lietuvą.

Dr. Št. Bačkis buvo veiklus 
akademijos narys. 1979 m. pa
keltas į garbės narius.

Darbuotė Vašingtone
Dr. St. Bačkis 1960 m., pra

šomas Lietuvos diplomatijos va
dovo St. Lozoraičio ir Lietuvos 
atstovo Amerikoje J. Kajecko, 
iš Paryžiaus persikėlė į Vašing
toną. J. Kajeckui susirgus, 1976 
m. liepos 25 d. dr. St. Bačkis 
perėmė Lietuvos atstovybės va

dovavimą “charge d’affaires” - 
reikalų patikėtinio titulu. Vė
liau paskirtas Lietuvos diploma
tų šefo pavaduotuoju ir 1983 
m., St. Lozoraičiui mirus, tapo 
Lietuvos diplomatijos šefu.

Dr. St. Bačkis Vašingtone 
pasižymėjo gerų santykių palai
kymu su valstybės departamen
to pareigūnais, oriu Lietuvos 
reikalų atstovavimu bei jų gy
nimu, pastangomis užtikrinti at
stovybės tęstinumą.

JAV senatorius Domencini 
vienos Vasario 16-sios proga 
pareiškė: “... Bačkis atstovauja 
laisvos Lietuvos vyriausybei Va
šingtone dešimtmečiais ir jo 
tylus, ištvermingas pasišventi
mas yra labai vertinamas ...” 
Tokia pat kita proga kongreso 
atstovas J. P. Hammerschmidt 
sakė, kad dr. St. Bačkis “pa
rūpina mums vertingų, įžvalgių 
žinių, kurias galime palyginti su 
Sovietų Sąjungos pažadais Hel
sinky ir jos elgesiu Lietuvoje bei 
kitose Baltijos valstybėse”.

Dr. St. Bačkio rūpesčiu, su 
ALTos ir Lietuvių bendruo
menės valdybų bei lietuvių vi
suomenės pagalba buvo atnau
jintas atstovybės rūmų vidus ir 
išorė.

Vėl Paryžiuje
Dr. Stasys ir Ona Bačkiai 

1989 m. gruodžio 19 d. vėl apsi
gyveno Paryžiuje. Jis ėjo vėl 
Lietuvos atstovo ir diplomatijos 
šefo pareigas. Čia atvykęs už
mezgė santykius su Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerijos pa
reigūnais.

Lietuvai gavus tarptautinį 
pripažinimą, dr. St. Bačkis 1991 
m. rugsėjo 6 d. Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriui A. Sau
dargui parašė raštą, kuriame 
pareiškė: “Šita tarnyba užsieny 
baigiama, ir prasideda normali 
Lietuvos diplomatinė tarnyba”.

Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterand su žmona 1992 m. 
lankymas Lietuvą ir kitas Balti
jos valstybes, paprašė juos lydė
ti dr. St. Bačkį. Jis apie kelionę 
atsiliepė: “Tai buvo staigmena, 
garbė, privilegija ir malonumas. 
Kvietė kaip paskutinį nepri
klausomos Lietuvos atstovą”.

Didžioji talkininkė
Dr. St. Bačkio žmona Ona 

Galvydaitė gimė Užpalių mies
telyje, Utenos apskr. Mokėsi 
Utenos gimnazijoje, Panevėžio 
seminarijoje ir baigė Vokiečių 
kalbos institutą Paryžiuje. Nuo 
1920 m. dalyvauja ateitininkų 
organizacijoje, katalikių moterų 
veikloje. Plačiai dalyvavo lietu
vių kultūriniame gyvenime. 
Bačkiai susituokė 1933 m. rug
pjūčio 12 d.

Pats dr. St. Bačkis apie 
žmoną sako: “Onutė buvo ir te
bėra ideali šeimos motina.
Branginu ir gerbiu ją, daug 
daug man padėjusią gyvenime, 
visuomeniniame darbe bei dip
lomatinėje tarnyboje, nepapras
tai daug padėjusią man sunkio
mis gyvenimo valandomis...”

Vašingtone, kaip ir Paryžiu
je, Onos ir Stasio Bačkių šei
moje nuolat lankydavosi moks
lo ir kultūros žmonės.Jiedu iš
augino du sūnus: Ričardą, da
bartinį Lietuvos ambasadorių 
Prancūzijoje, ir Audrį Juozą - 
Vilniaus arkivyskupą metropo
litą.

Dr. Stasys ir Ona Bačkiai 
1993 m. balandžio 27 d. sugrįžo 
gyventi Lietuvoje ir įsikūrė Vil
niuje. Ilgiausių metų!

Garsioji pasaulio labdarė MOTINA TERESĖ, besidarbuojanti 
Indįjoje. Ji yra įsteigusi Labdaros misijonierių vienuoliją, turinčią 600 
skyrių

Tai angelas be sparnų
Pasaulyje pagarsėjusi labdaros darbais albane MOTINA TERESĖ, 

vienuolijos steigėja, vienų yra labai vertinama, laikoma šventa, 
o kitų kritikuojama ir įtarinėjama

AURELIJA M.
BALAŠAITIENĖ

“Sunku būti šventam šiais 
laikais”, skaitau stambiomis rai
dėmis išrašytą antraštę vienoje 
Kanados “Saturday Night” žur
nalo 1995 m. 9 nr. laidoje. Vir
šelį puošia didelė Motinos Te
resės nuotrauka ir toliau seka 
ilgas straipsnis, kuriame nagri
nėjamas jos gyvenimas ir pas
tangos ją nužeminti bei sunie
kinti. Straipsnis pavadintas 
“Motinos Teresės drabstymas 
purvais”, o stambiomis raidėmis 
pabrėžta, kad “ji padeda žmo
nėms skurde, kur jį tik randa, 
nekreipdama dėmesio į politi
ką, todėl ji tapo taikiniu”.

Autorius David Warren kri
tiškai cituoja populiarius rašyto
jus, negatyviai pasisakiusius apie 
Motiną Teresę, jų tarpe popu
liarų anglų rašytoją Christopher 
Hitchens, kuris vienoje savo 
knygoje klaidingai nušvietė jos 
ideologiją ir rašo, kad priede bū
sianti išleista jos autobiografija, 
kurią “vaiduoklišku metodu” 
(“ghostwriting”) parašiusi kana
dietė Lucinda Vardey. Jis esąs 
įsitikinęs, kad pati Motina Te
resė neužsiimsianti knygų rašy
mu. Straipsnio autorius rašo, 
kad Motina Teresė ne kartą bu
vusi prašyta rašyti apie save, bet 
ji griežtai atsisakiusi, tik reika
lavusi, kad būtų rašoma tik apie 
jos misijų darbus.

Straipsnyje minimas rašyto
jas Hitchens tvirtina, kad tikėji
mas į Dievą esanti gryna nesą
monė, ir tas kuris tiki, esąs pik
tos valios (malicious) idiotas, 
tai ir savo raštuose jis stengiasi 
suniekinti Motiną Teresę, ją net 
parodydamas “kompromituojan
čiose” nuotraukose su buvusio 
brutalaus Haičio diktatoriaus 
žmona, su už narkotikų vartoji
mą kalintu Vašingtono miesto 
meru, nors knygos gale ji paro
dyta su Amerikos prezidentu 
Reaganu ir Britanijos premjere 
Margaret Thatcher.

Jis aprašo prieglaudų “trū
kumus” ir “negeroves”, kad pvz. 
San Francisko prieglaudoje ne
leidžiama draugams lankytis, 
draudžiama televizija, rūkymas 
ir gėrimas. Jis įtaria kad aukų 
rinkimas esąs labai sėkmingas, 
todėl kur nors bankuose slaptai 
laikomos didelės pinigų sumos.

Autorius piktinasi, kad 
Meksikoje širdies priepuoliu su
negalavusi Motina Teresė ne
buvusi paguldyta jos “mirštan
čiųjų” namuose, bet moderniau
sioje Tijuanos ligoninėje. Jis ne
rašo, ar Motina Teresė buvo 
pilnoje sąmonėje, kad galėtų 
daryti sprendimus. Nejaugi toji 
nuostabi nuskriaustųjų globėja 
neužsitarnavo geriausios medi
cinos pagalbos, kad galėtų tęsti 
savo darbus?

Taip prieš Dievą ir gerus 
darbus nusistatęs autorius nu
šviečia Motiną Teresę, kurios 
veiklą įvertino ne vien Vatika

nas , bet ir tokia nereliginė, o 
grynai tarptautinė pasaulietinė 
institucija, kaip Nobelio premi
jos komisija. Straipsnio autorius 
betgi rašo, kad apie Motiną Te
resę parašyta daug knygų, ku
riose ji palankiai ir objektyviai 
atvaizduojama. Autorius objek
tyviai cituoja palankius pasisa
kymus apie tą nuotabią moterį.

Katalikiškoje šeimoje.
Straipsnyje rašoma, kad ji gi

mė Albanijos katalikų šeimoje, 
Skopje miestelyje, dabartinės 
Makedonijos sostinėje, o “Lie
tuvių enciklopedijos” XXXVII 
tome rašoma, kad Agnes Gonk- 
sha Bojaxhiu gimė Jugoslavijoje 
1910 m. rugpjūčio 27 d. Augusi 
giliai religingoje šeimoje. Dar 
būdama labai jaunutė pradėjo 
domėtis misijomis ir pašauki
mais. Būdama mokine talkinda
vo misijų ir labdaros darbuose. 
Sulaukusi vos dvylika metų, ji 
pajuto tvirtą pasiryžimą tapti 
vienuole ir tuo reikalu tarėsi su 
vienu kunigu, kuris jai pasakė, 
kad tikras pašaukimas sukelia 
didelį džiaugsmą, o ji tą džiaugsmą 
jautė.

Jos brolis Lazarus pasakojo, 
esą jo sesutė turėjusi laimingą 
vaikystę ir patvirtino, kad ji la
bai anksti pradėjusi domėtis 
vienuolynais bei misijomis. 1928 
m. įstojo į airių Loreto seserų 
noviciatą ir netrukus buvo pa
siųsta į Kalkutą. 1931 m. kovo 
24 d. ji atliko amžinus skaisty
bės, neturto ir klusnumo įžadus, 
pasirinkusi Teresės vardą pran
cūzės vienuolės, kuri dirbo že
miausius darbus ir meldėsi už 
misijas.

Kalkutoje Teresė septynio
lika metų dėstė geografiją ir ka
tekizmą, buvo paskirta iškilios 
mokyklos vedėja, bet jai la
biausiai parūpo raupsuotųjų, 
našlaičių ir pamestinukų globa.

Kalkutoje
Praūžus Antrajam pasauli

niam karui, Bengalijos badui iš
žudžius per tris milijonus žmo
nių, Kalkutą užplūdus Pakista
no pabėgėliams - ji 1946 m. ga
le pajuto dar vieną “šaukimą” - 
eiti į Kalkutos skurdžiausius ra
jonus padėti vargingiausiems iš 
vargingiausių. Iš Vatikano ga
vusi atleidimą nuo įsipareigoji
mų Loreto vienuolijoje, ji baigė 
medicinos seserų kursus ir 1965 
m. įsteigė labdaros seserų vie
nuoliją, iš Vatikano gavusi visas 
teises. Ji tęsė savo artimo mei
lės darbą Indijoje, kuri jau 1950 
m. jai buvo suteikusi pilietybę. 
Motinos Teresės vienuolija pa
plito po visą pasaulį ir dabar jau 
120 kraštų veikia per 600 labda
ros centrų. Maitina pusę milijo
no šeimų, moko jų vaikus, slau
go ketvirtį milijono ligonių; 
prieglaudose globojami pames
tinukai, invalidai, protiškai atsi
likę, netekėjusios motinos, al
koholikai, narkomanai, AIDS ir 
kt. Misįjonierės taip pat vado
vauja katekizmo ir Švento Raš
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Pašto viršininkas - rašytojas
PRANCIŠKUS ŠERNAS, pasižymintis savo romanais, kuriuose 

ryškėja gėrio atšvaitai, o ne dirbtiniai nuotykiai

JANINA STRIMAITIENĖ
“Žmogus visuomet turi būti 

vertas savęs, o ne kokia vėjo 
pustoma smiltelė”, teigia rašy
tojas Pranciškus Šernas knygoje 
“Prisiminimų keliais” 67 pusla
pyje- x

Pr. Šernas, g. 1934 m., kili
mo iš Švėkšnos miestelio, tvirtai 
jaugęs j Kretingos žemę, dirba 
administracinį darbą - vado
vauja Kretingos rajono paštui, 
jo žinioje šio rajono miestelių 
mažesni pašto skyriai, daugybė 
laiškininkų ir kt. darbuotojų. Iš
silavinimas - aukštasis; baigęs 
Vilniaus universiteto teisės fa
kultetą. Šiuo metu Lietuvos kai
mo rašytojų sąjungos rengiamų 
konkursų laimėtojas, ypač dide
lio dėmesio susilaukęs po roma
no “Gyvenimo slenksčiai” iš
leidimo. Žmona Elvyra - gydyto
ja. Šeimoje užaugo dvi dukros - 
Vilija ir Evelina.

Darbas pašte sudomino dar 
nepilnametį - dirbo Švėkšnos 
pašto laiškininku, vėliau -Vė

to pamokoms, moko siuvimo, 
amatų bei rankdarbių, remia 
mokyklas vargšų rajonuose, lan
ko kalinius, ligonius ir senelių 
prieglaudas.

Salia misijų yra medicinos 
pagalbos skyriai, kuriuose glo
bojami raupsuotieji ir džiovinin
kai, o vargšai aprūpinami dra
bužiais ir maistu. Pasak vieno 
autoriaus, Motinai Teresei ne
rūpi neturto ar socialinio netei
singumo priežastys, jos tikslas - 
padėti nuskriaustiesiems. Ji ne
dalyvauja politinėje veikloje, 
nepasirašo peticijų, nežygiuoja 
demonstracijose, tik vykdo Va
tikano įsakymus ir griežtai lai
kosi Vienuolijos nuostatų.

Būtų aplankiusi ir Staliną...
Nepaisant puolimų, kritikos 

ar net šmeižto, Motina Teresė 
labai pagarsėjo, tai ir jos ant su
glamžytų popieriaus gabalėlių 
ranka parašyti rašteliai su pra
šymu aukoti ar kuriuo kitu rei
kalu jau yra tapę brangia verty
be ir kabo prezidentų bei prem
jerų kabinetuose. Kiekvienas 
įtakingas asmuo jos atsilankymą 
laiko garbe. Baigiantis Persijos 
Golfo karui, ji lankėsi pas Saddam 
Husseiną, kad sustabdytų krau

jo liejimą, parašė laišką Ameri
kos prezidentui Bush. Autorius 
net juokauja, sakydamas, kad ji 
ir pas Hitlerį, ir pas Staliną bū
tų apsilankiusi.

Meilės filosofija
Straipsnio autorius suglaus

tai aiškina Motinos Teresės fi
losofiją. Mirties bausmės Moti
na Teresė nesuprantanti. Aukš
čiausia šeimos vertybė esanti ta, 
kad namai būtų paguodos ir at
laidumo centrai. Darbas turi 
būti našus, vaisingas, pašvęstas 
Dievui ir atremtas į tikėjimą. 
Vadų nereikia, tik reikia kiek
vienam individualiai dirbti. Kri
tikuodama vadinamąją “valsty
binės šalpos sistemą”, ji sakosi 
lankiusi vargšų namus, kuriuose 
jie turėjo mirti be meilės ir pa
guodos. Ji pripažįsta, kad nėra 
nuodėmė būti turtingu, jei Die
vas kam ne be pagrindo leido 
praturtėti, bet turtas privalo bū
ti pasidalinamas su mažiau tu
rinčiais. Kad pasaulyje įsigyven
tų taika, tėvai turi savo vaikus 
mokyti melstis. Kalbant apie 
valdiško gydymo kainą, ji sako: 
“Aš raupsuotojo nepaliesčiau nė 
už tūkstantį dolerių, bet jį mielai 
gydyčiau dėl Dievo meilės”...

Straipsnio autorius daro iš
vadą, kad Motina Teresė yra gi- 

(Nukelta į 7-tę psl.) 

ALGIMANTO ARMONO 
fotomeno studija 

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

Konsultacijos fotografijos klausimais.
Telefonas 416 922-1731

žaičių ir Salantų ryšių skyrių 
viršininku ir studijas Vilniaus fi
nansų-kredito technikume su
siejo su pašto specialybe. Vė
liau susidomėjo teise, tapo teisi
ninku, bet pašto darbuotojo 
veiklos negalėjo iškeisti, nors ji 
nebuvo ir nėra pelninga. Pasiū
lymai dirbti teismų sistemoje 
nesuviliojo.

Dažnai žurnalistai, kaip pri
simena Pr. Šernas, klausia ko
dėl pasilikau ryšininku. Atsakau 
nedvejodamas: “Teisėju negalė
jau būti todėl, kad turiu ne akme
ninę širdį, esu tik žmogus, nuo 
kurio priklauso kitų likimai”.

Jau du dešimtmečiai, kai 
Pr. Šernas pradėjo savo litera
tūrinį kelią. Aišku, ne nuo roma- 
nų:rašė publicistinius straipsnius 
apie žmonių gerumą, smerkė 
gyvenimo klystkelius, j kuriuos 
veda alkoholizmas, nedarna šei
moje, moralinis nuosmukis. O 
kiek įdomių gyvenimo situacijų 
atskleista ne tik savo ir kitų ra
jonų, bet ir respublikinėje spau
doje, pasukus j apybraižos, no
velės žanrus.

O kas gi nešė ant sparnų j 
didesnes literatūrines aukštu
mas? Visų pirma - paties auto
riaus didžiulė meilė knygai, 
žmonėms, gyvenimo grožiui, 
dorovingumui. Todėl jo romanų 
veiksmas - ne “bestselerių triu
kai”, o žmonių likimai tokiose 
aplinkybėse, kurias patys susi
daro arba kurias sudaro aplink 
kerojantis blogis. Romanuose 
nėra stulbinančių įvykių gausos, 
žmonių santykiai matuojami kil
niadvasiškumo, pagarbos, meilės 
matu.

Teisės fakultete įgytos ži
nios rašytojui Pr. Šernui praver
tė: jis yra parašęs ir detektyvinį 
romaną “Lygtis su daugybe ne
žinomųjų”, kurį šiuo metu 
spausdina laikraštis “Klaipėda”. 
Čia gvildenamos tardytojo ir 
nusikaltėlių teisėsaugos proble
mos, iškeliamas atsakomybės 
klausimas, įrodoma, kas yra 
bausmės principas: už padarytą 
nusikaltimą seka bausmė.

Romane pabrėžiama: nebū
si laimingas, jei kitiems nesu
teiksi laimės. Tai ne iš piršto iš
laužta tematika: autorius, dirb
damas ryšių sistemoje, apie 20 
metų buvo irAukščiausiojo teis
mo tarėju, dalyvaudavo gana 
sudėtingų bylų posėdžiuose, do
mėdavosi, kokios priežastys at
veda žmogų į nusikaltimą.

Šiuo metu Pr. Šernas nau
jausiu, neseniai užbaigtu roma
nu (pavadinimą kol kas tenka 
nutylėti) dalyvauja svarbiame li
teratūriniame konkurse, kurį 
paskelbė Dr. K. Griniaus Fon
das Čikagoje (pirm. M. Macke- 
vičius) kartu su Lietuvos žurna
lo “Ūkininkas” redakcija (re- 
dakt. K. Fedaravičius). Čia išsa
miame istoriniame veikale ar 
romane turėtų atsispindėti (pa
gal konkurso sąlygas) “Lietuvos 
ūkių likvidavimas, prievartinis 
ūkininkų varymas j kolūkius bei 
žemės ūkio darbininkų gyveni
mo ir darbo sąlygos juose”. Be
lieka laukti konkurso rezultatų.

PRANCIŠKUS ŠERNAS 
Lietuvos rašytojas



Lietuvos vokiečių metraštis
KAZYS BARONAS, Vokietija

Pradėsiu nuo laiško - svei
kinimo, gauto Kalėdų proga. 
Jame evangelikų kun. Alfredas 
Franckeit rašo: “Jūsų laiškelis 
mane naujai pažadino - neap
leisk savo bičiulių. Juk mudu 
taip gražiai sutikome, taip pui
kiai bendradarbiavome (vokiš
kos ELTA leidimo metu, K.B.). 
To nereikia užmiršti. (...) Be to, 
mane trukdė ir ligoninės bei 
operacijos. Tris iškentėjau. Pas
kutinė spalio mėn. Hanoveryje 
atrodo lyg ir kiek padėjusi, bet 
dar nesu visai sveikas”.

Dėl to nesitikėjau šiemet 
sulaukti kun. A. Franckeit “Hei- 
matgruss” - Lietuvos vokiečių 
metraščio, juo labiau, kad ir jo 
žmona yra ligoninėje, o kun. A. 
Franckeit nebelaiko pamaldų, 
nebevairuoja automobilio.

Apsirikau. Tuoj po Naujų 
metų susilaukiau 120 psl. met
raščio (tiražas beveik 2000) ir, 
kaip visuomet, gražiai su nuo
traukom išleisto. Bendradarbių 
turi Brazilijoje ir JAV-se. Skai
tytojai savo laiškuose dėkingi 
yra redaktoriui už metraščio 
leidybą. Pvz. rašo: “Kad ir išgy
venus Australijoje 44 metus, tas 
kraštas yra svetimas. Mano 
mintys yra tėviškėje. Turgene
vas yra pasakęs: tėviškės dūmai 
yra saldūs ir malonūs”.

Iš vidurio Vokietijos skaity
tojas rašo: “Viskas primena na
mus. Esu gimęs Garliavoje, nuo 
1926 m. gyvenau Kaune. Deja, 
negaliu važiuoti į Kauną, nes 
sulaukiau 86 metų. Tačiau ma
no dukros atostogų metu nori 
mano tėviškę aplankyti”. Iš už
jūrio: “Ačiū už metraštį, kuris 
atneša vis ką nors naujo iš mūsų 
sentėvių žemės. Kai mes gyve
nome Lietuvoje, mažai žinojo-

Tai angelas be...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

liai tikinti katalikė, bet taip pat 
labai tolerantiška ir kitiems, 
gražiai sugyvenanti su musul
monais ir kitų tikėjimų žmonė
mis,o į katalikybę ji atvedanti 
ne prievarta, bet įtikinimu. Jos 
pačios tikėjimas konkrečiai pa
sireiškia vargingiausiųjų globa, 
maitinimu ir guodimu.

Jos darbais gėrisi visas pa
saulis, tad stebėtis netenka, kad 
pavydas sukelia ir negatyvų at
garsį, bet tai nemenkina jos dar
bų, tik juos dar labiau iškelia. 
Kažkur girdėjau tokį posakį: 
“Pataikavimą ar komplimentus 
galima nusipirkti, bet pavydą 
reikia užsitarnauti”... Ar jo ne
užsitarnauta toji nuostabi mo
teris? Juokingai, bet beveik 
kaip komplimentas skamba au
toriaus moderniai originali min
tis: “Jei Motina Teresė pardavi
nėtų greitai gaminamą maistą 
(fast food), tai ji būtų kur nors 
tarp “Burger King” ir “McDo
nald”, nors su mažiau filialų, 
bet su platesne globaline apim
timi...”

Premijos
Motinos Teresės veikla ne-

Atsiųsta paminėti
Irena Lukoševičienė, Gražina 

Kadžytė, ANT AMŽINYBĖS 
SLENKSČIO. Sudarytojas ir re
daktorius - Vytautas Salinka. Ilius
tracijos - Albinos Žiupsnytės. Lei
dėjas - “Leidykla farmacija”. Kau
nas, 1996 m., 77 psl. Tiražas - 4000 
egz.

Vilniečių veikla išeivijoje, red. 
dr. Algirdas M. Budreckis, išleido 
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga iš
eivijoje 1995 m. Apžvalginis gausiai 
iliustruotas leidinys 192 psl. ir virše
liai (dail. V. Simankevičius). Tira
žas 2500 egz. Išleido J. Vercinkevi- 
čiaus leidykla “Voruta”, spausdino 
Adomo Jakšto spaustuvė Kaišiado
ryse. Kaina sutartinė. 

Pradinė mokykla Sintautuose, kurioje kadaise mokėsi rašytojas
PRANAS VAIČAITIS Nuotr. J. Piečaičio

me ar girdėjom, ką šiandieną 
randame metraštyje”.

Prisitaikydamas prie skaity
tojų pageidavimų, kun. A. 
Franckeit ir 1996 m. metraštyje 
spausdina atsiminimus iš gyve
nimo Lietuvoje, net didingos 
Lietuvos istorijos aprašymą. 
Prie tokių straipsnių priklauso 
iš Rostocko Ernsto Kemšis ge
opolitinė Lietuvos apžvalga.

Edvardas Henning - Palan
gos lietuvės motinos ir Garlia
vos vokiečio tėvo sūnus klausia 
save: kas aš esu - vokietis ar lie
tuvis? Su motina jis kalbėjo že
maitiškai, tėvo giminių tarpe 
vokiškai, mokėsi vokiškoje mo
kykloje Kaune. Motina katalikė 
auklėjo sūnų katalikiškai, tačiau 
Sutvirtinimą priėmė šventovėje 
Kaune. Dėl tėvo kilmės repat
riantas, išvengęs trėmimų. Jis 
kelia klausimą: ar turiu kokius 
nors ryšius su Lietuva? Be to, 
ką reiškia žodis “ryšys”. Neturi 
jis ryšio su motinos gimine, nes 
ji pasipriešino kolchozo steigi
mui ir buvo išvežti į Sibirą. Ry
šys kaip prisiminimas? Taip! 
Tai jaunystė, mokykla, atosto
gos. Kilmės ryšys - lietuviška 
liaudies muzika, kuri jautriai ir 
giliai paliečia jo sielą. O kaip su 
kelione į Lietuvą? Lietuva gal 
sugriautų jo svajones, nes eks
kursantų pasakojimai ir aprašy
mai nėra padrąsinantys. Jo na
mų bibliotekoje dar ir šiandieną 
tebėra mokyklos laikų “Tarp 
Vyslos ir Nemuno” leidinys. 
Vienas eilėraštis, parašytas se
nelio rytprūsietiška tarme, turi 
būti ryšys tarp praeities ir da
barties.

Irmgard Savim iš Brazilijos 
džiaugiasi suradusi po 43 metų 
savo draugę Onelę. Pradžioje 
sunku buvo rašyti laiškus lietu- 

apsiribojo Indija - paplito Tan
zanijoje, Venezueloje, Australi
joje, Amerikoje, Lietuvoje, Ru
sijoje... Pradėjus jos darbams 
garsėti, Londono BBC Televizi
jos serijoje “Civilizacija” ji jau 
1969 m. buvo pagerbta, o 1971 
m. popiežius Jonas XXIII jai 
suteikė Taikos premiją, kuri 
1979 m. buvo dar papildyta No
belio premija. Ta premija buvo 
pagerbtos dar šešios moterys: 
Marie Goeppert, Rosalyn Yalov, 
Marie Curie, Selma Lagerloef, 
Gabriela Mistral ir Pearl Buck.

Gėrio skleidėja
Sekant Motinos Teresės gy

venimą ir jos nuveiktus darbus, 
ją galime įsivaizduoti angelu be 
sparnų. Jei dvidešimtasis šimt
metis didžiuojasi nuostabiais iš
radimais, kaip atomo suskaldy
mu, sprausminiais lėktuvais, 
kompiuteriais, televizija ir ki
tais, tai žmonijos dvasia nenuto- 
lo nuo urvinio žmogaus, tik ski
riasi tuo, kad urvinis žmogus 
kovojo už būvį savo paties pasi
gamintais primityviais ginklais, 
o modernus žmogus nepasiten
kina atominės energijos panau
dojimu taikos tikslams, bet var
dan “ideologijų” pasirenka ka
rus ir tautžudystes, kaip pvz. na
cizmas, komunizmas, subyrėju
sios Jugoslavijos brolžudiška 
tragedija, o artimo meilės sąvo
ka yra kaip tas “žiedas, nuvytęs 
pumpure”.

Jei prancūzai šaukia “tegy
vuoja skirtumai”, tai šis šimtme
tis iš skirtumų padarė pragarą, 
subrandino Hitlerį, suformavo 
Lenino įkvėptą ir Stalino bruta
liai valdytą Sovietų Sąjungą, pa
vergė tautas, ilgamečiu karu iš
žudė milijonus nekaltų žmo
nių... Duok Dieve mums dau
giau į Motiną Teresę panašių 
žmonių! Žemei labai reikia to
kių besparnių angelų. 

viškai, bet su laiku lietuvių kal
ba gerokai pasitaisė ir be vyro 
pagalbos laisvai juos rašo. Tiltas 
per Atlanto vandenyną nutiestas.

Puikius atsiminimus rašo 
dr. Herbert Grioger, gavęs kvie
timą eilei paskaitų Vilniaus un- 
te. Keliavo lektorius po Kauną, 
Klaipėdą, vaikščiodamas vaka
rais Vilniuje Čiurlionio g-ve, 
netoli Vokietijos ambasados. 
Vokiečio teigimu, Vokietijos 
ambasada kas mėnesį išduoda 
12.000 vizų.

Edita Lengnick, gimusi Pa- 
tamulšen dvare iš JAV taip pat 
aprašo savo įspūdžius. Jai pati
kusi Kauno Laisvės alėja, ku
rioje negalima rūkyti, tačiau nu
siskundžia valgyklom, kuriose 
kiekvienas pirštais ima druską, 
vandenį reikia būtinai virinti, 
nebuvo šilto vandens, o prau
syklų sąlygos katastrofiškos. 
Lietuvos vokietė buvo labai pa
tenkinta, gyvendama lietuviško
je šeimoje, valgydama lietuviš
kus patiekalus “cepelinus” - didž
kukulius.

Metraščio redaktorius pa
teikia ir Kazio Jankausko apy
braižos “Žentas” vertinimą. Pa
baigoje įdėtas Lietuvos vokiečių 
organizacijos valdybos narių są
rašas, jos skyrių (Landesgrup- 
pen) adresai. Linkime kun. A. 
Franckeit sveikatos ir ateinan
čiais metais išleisti taip reikalin
gą Lietuvos vokiečiams “Hei- 
matgruss” metraštį, pakeliauti 
kad ir sulaukus 75 metų po Lie
tuvą, nes jis savo laiške rašė: 
“Po pirmos operacijos dar ap
lankiau Lietuvą. Aišku, buvau 
Poezijos pavasaryje, apkeliavau 
su kolegom rašytojais senąją 
Žemaitiją. Įdomių žmonių susi
tikau, daug iš savo lyrikos, ra
šytos lietuviškai, teko paskaityti. 
Vilniuje teko pasikalbėti su di
džiuoju Justinu Marcinkevičium, 
padraugauti su buvusiu kaimy
nu K. Bradūnu. Justino keletą 
eilėraščių esu išvertęs. Tie ver
timai spausdinami Vilniuje ir 
1996 m. juos pradėsiu platinti 
Vokietijoje. Bet tam reikės pa
galbininkų, nes mano jėgos 
mažėja”.

“HEIMATGRUSS”, Jahrbuch 
der Dcutschen aus Litauen, 
1996. Kaina nepažymėta. Ad
resas: Herz Pfarrer A. Franz- 
keit, In den Wiesen 3 27259 
Wehrbleck, Germany.

Paskutiniai rašytojo JUOZO KRALIKAUSKO žingsniai Toronto 
orauoslyje 1996 m. kovo 5 d., prieš išskrendaut į Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui Nuotr. V. Vaitiekūno

ČESLOVAS MASALUS

Prisikels Velykos
Palaidosiu širdies plakimą, 
ir praradimą vakaro šešėlyje. 
Tik prisikels, tik prisikels ieškojimas, 
ir ilgesys spindės galaktikom per amžius...

Ateis Velykos. Jos meilę man dainuos, 
papuošusios ramunėm mano kapą; 
ir bus šviesu:
devynios saulės vėl tekės kiekvieną rytą, 
ir nenumirštanti jaunystė 
dainuos dainuos prisikėlimą.

Vėl bus Velykos mirusioj širdy 
ir prisikėlusiam gyvenime.
Aš vėl delne laikysiu tavo šypseną, 
O, mano laimės pasakų žavioji Laume!

Pavasaris vėl lis žiedais, 
ir niekad nenumiręs Dievas 
vėl prisikels nemirštančioj mirty, 
ir bus Velykos, amžinos Velykos...
(Iš leidinio “Sugrįžki niekad neišėjęs”)

Paminklas poetui ADOMUI MICKEVIČIUI šalia Šv. Onos 
šventovės Vilniuje Nuotr. G. Kurpio

Naujas vardas poezijoje
ALĖ RŪTA

Matydavau “Tėviškės žibu
riuose” Valerijos Vilčinskie- 
nės kuklius, siaurų stulpelių, 
bet plačių sentimentų eilėraš
čius. Vis apie praeitį, tėviš
kę, svajones, vienatvę ... Pa
skaitydavau ir užmiršdavau. 
Bet štai - eilėraščių knyge
lė “Neužgesk, saulele, neuž
gesk ...” Atrodo, tai pirmoji 
mažai girdėtos autorės knyga.

Ar turime paklodines recen
zijas rašyti vien apie žinomų 
autorių kūrinius? Gal gi ir pra
dedantieji laukia padrąsinan
čių žodžių? Nuo neigiamų pa
stabų pradėsiu, prieidama prie 
geranoriškų linkėjimų; juk 
poetė rašė tiktai gerų jaus
mų ir norų paskatinta. Pasida
lijo gėriu.

Kodėl atsirado Lietuvoje to
kios knygų formos mėgėjai? Ar 
tai leidyklų išmonė: lyg pu
siau (ar dviejų trečdalių) nu
kirsta normalios formos kny
ga; tokių jau atsiranda ir ro
manų (Antano Drilingos “Pele
nai”), tokia ir ši gražiu vir
šeliu knygelė “Neužgesk, sau

lele, neužgesk”. Gal ir nieko 
blogo, tik neįprasta.

Turinyje - perteklius senti
mentų, pasikartojančių, vieto
mis net primityviai išreikštų 
/ “O, žole, žolele / Žemelės ste
bukle, / Iš kur tu gyvybės / Stip
rybę semi?” (15 psl.).

O yra ir tokios lyrikos mėgė
jų. Ir, iš tikro, skaityti nenuo
bodu, - graudina, jungiesi su 
savais atsiminimais, pailsi
na... Tai lyg mažo tekančio upe
lio raminantis čiurlenimas. 
Galbūt ir geriau, negu perkrau
tos minties, o ypač moksliniais 
terminais ar tarptautiniais žo
džiais apsunkinti eilėraščiai.

Valerijos Vilčinskienės ke
tureiliai (ar siauri aštuonei- 
liai) nėra vien tuščiažodžiavi
mas. Turinio skyriuose - Duo
noje gimtinės, Amžinybės švie
sa, Po lašelį gyvenimą rinksiu, 
Nerašyti laiškai, Palaiminki 
manas dienas - yra poetės nuo
širdžių minčių apie vaikystę, 
vienatvę, švelnų liūdesį, mei
lę ir dvasinę giedrą Dievo pa
laimintose dienose... Brangus 
gyvenimas -
Kai su meile, gerumu neši... 
Dieviškos ramybės spindesy...

(lipsi.)

Nors autorė (eilėraščių, da
tuotų nuo 1992 m. iki 1995 m. 
rudens mėgina) apsistoti prie 
savos formos (daugiausia iš aš- 
tuonių trumpų eilučių su vidu
rinės ir paskutinės rimo są
skambiu, tačiau dar jaučiama 
J. Degutytės, Putino, Bern. 
Brazdžionio įtakų, o gal tik 
tolimų atskambių), - dar yra 
blaškymosi ir kartojimosi.

Sakoma: jei yra knygoj bent 
pora gerų eilėraščių, tai ir vi
sa knyga nėra bevertė. O yra 
gal ir daugiau nei pora. Kad ir 
asmeninių išgyvenimų, bet vie
tomis su platesne minties pa
norama.
Apkabinsiu 
Beržą žalią, 
Pievos rūką, 
Šiaurės vėją 
Ir nakties 
Beribį kelią, 
Kurs ramybę, 
Tylą sėja (46 psl.)

O religinės minties, amžiny
bės atšvaitų, dvasinės gied
ros eilėraščiai, kad ir dar nenu
sistovėjusia forma, ar gali 
skaitytojui pakenkti?
Nusileis vakarinė vėsa 
Ant plauką, ant minčią ir 

ant ranką,
Širdyje šiluma ir šviesa
Šildo žemę, priartina dangą

(69 psl.)
Kiekvienas augdamas dar 

svyrinėja; kiekvienam iš ne
žinios į viešumą nelengva pra
siveržti.

Laukiame sekančios jos kny
gos, kurioje autorė atrastų 
ir pastovesnę savitą formą, 
ir mažiau sentimentų ir visuo
tinesnės eilėraščių prasmės. 
Autorei linkėtina, kad jos kū
rybinė saulelė neužgestų. O 
yra vilčių to sulaukti.

Valerija Vilčinskienė NEUŽ
GESK, SAULELE, NEUŽGESK. 
Eilėraščiai. Viršelio dailinin
kė - Egi. Dragūnaitytė. Išleido 
ir spausdino “Sindulys” (Gedi
mino 10,3000 Kaunas). Tiražas- 
1,000 egzempliorių.
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Cl KUimitJE VEIKLOJE
Lietuvos ambasada Taline 

M. K. Čiurlionio šimtas dvidešim
tąjį gimtadienį paminėjo 1995 m. 
spalio 27 d. Minėjimą Estijos vals
tybinėje bibliotekoje surengė Lie
tuvos kultūros ministerija su Kau
no M. K. Čiurlionio muziejumi. 
Iki lapkričio 25 d. trukusią paro
dą atidarė Lietuvos ambasadorė 
Estijoje Halina Kobleckaitė ir 
M. K. Čiurlionio muziejaus di
rektorius Osvaldas Daugelis. Bu
vo parodytas rež. Henriko Šab
levičiaus filmas “Regėjimai. Čiur
lionio paveikslai ir muzika”. M. 
K. Čiurlionio kūrinius atliko pia
nistė A. Juozapėnaitė-Esma.

Kauniečių mišrus choras 
“Leliumai”, įsteigtas 1972 m., at
vyksta pavasario koncertams į 
JAV ir Kanadą. Atrodo, kon
certai bus pradėti Klivlando lie
tuvių kolonijoje balandžio 13, At
velykio šeštadienį. Chorą, turintį 
keturias dešimtis dainininkų ir 
dainininkių, sudaro pedagogai, 
inžinieriai ir gydytojai. “Leliumų” 
meno vadovas ir dirigentas yra 
Lietuvos muzikos akademijos 
prof. Albinas Petrauskas, kuriam 
talkina chormeisteriai Ramunė 
Štreimikytė ir Andrius Petraus
kas. Choro repertuare - įvairaus 
žanro pasaulietinė bei religinė 
muzika.

Dail. Alfonsas Dargis, miręs 
1996 m. sausio 13 d. Vokietijos 
Friedrichshafene prie Bodeno 
ežero ir ten palaidotas šalia žmo
nos Luizos, Lietuvoje buvo prisi
mintas gedulinėmis Mišiomis Ma
žeikių parapijos šventovėje ir vi
karo kun. Petro Tverijono pasa
kytu pamokslu. Velionis mažei
kiečiams yra jų kraštietis, gimęs 
1909 m. gegužės 12 d. Reivyčių 
kaime. Jis taipgi laikomas ir Ma
žeikių krašto muziejaus mecena
tu, padovanujusiu savo kūrinius, 
atsiuntusiu tris tūkstančius JAV 
dolerių tam palikimui tvarkyti. 
Lietuvoje jau yra paruoštas spau
dai dail. A. Dargio monografinis 
albumas. Mažeikių muziejuje 
šiuo metu veikiančion velionies 
kaimiškų temų parodon yra įjung
ti ir jo motinos tautiniai audiniai, 
pasiskolinti iš Reivyčiuose gyve
nančios dail. A. Dargio sesers 
Mortos Vilkienės.

Kazimiero Viktoro Banaičio 
“Jūratės ir Kastyčio” spektakliais 
balandžio 20 ir 21 d.d. Čikagos 
lietuvių opera paminės dvi sukak
tis - savo veiklos keturiasdešimt
metį ir K. V. Banaičio šimtąjį 
gimtadienį. “Jūratės ir Kastyčio” 
premjera išeivijoje Čikagos lietu
vių operos dėka jau įvyko ketu
riais spektakliais 1972 m. Lietu
voje šią operą tik dabar pastatė 
Kauno muzikinis teatras. Abie
juose spektakliuose Čikagoje Jū
ratę dainuos Sabina Martinaitytė, 
Kastytį - Virgilijus Noreika. Kei
sis tik pagalbinių vaidmenų atli
kėjai. Balandžio 20 d. Rūtelės 
vaidmenį atliks Margarita Mom- 
kienė, Kastyčio motinos - Aldona 
Stempužienė, Kastyčio tėvo - Da
nielius Vėbra. Antrajame spek
taklyje Rūtelę dainuos Audronė 
Gaižiūnienė, motiną - Birutė So- 
daitytė, tėvą - Vaclovas Momkus. 
Spektaklių dirigentas yra Julius 
Geniušas, režisierius - Gintas 
Žilys. Scenovaizdžių ir drabužių 
projekto autorė - dail. Janina 
Malinauskaitė. Undinių baletą 
paruošė choreografė Alna Pau
lauskaitė. Gros Kauno muzikinio 
teatro orkestras. Abiem spektak
liam pasirinkta Mortono aukštes
niosios mokyklos salė.

Dr. Stasį Antaną Bačkį, Lie
tuvos diplomatijos patriarchą, na
mo sugrįžusį po ilgų kovos metų 
išeivijoje, amžiaus devyniasde
šimtmečio proga garbės doktora
tu pagerbė Lietuvoje jauniausias 
Klaipėdos universitetas, minintis 
tik pirmąjį darbo penkmetį. Pa- 
gerbtuvės įvyko vasario 24 d. Vil
niuje, Lietuvos vyskupų rūmuose, 
kurių šeimininkas dabar yra Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
Audrys Juozas Bačkis, pagerbia
mo Lietuvos diplomatijos patri
archo sūnus. Vyskupų rūmų iškil
mių salėje seniausią Lietuvos di
plomatą pagerbė būrelis susirin
kusių Lietuvos aukštųjų mokyklų 
rektorių, švietimo ir mokslo mi
nisterijos, Santarvės fondo atsto
vų. Garbės doktoratą diplomatui 
dr. S. A. Bačkiui jau 1995 m. 
gruodžio 1 d. suteikė Klaipėdos 
universiteto senatas. Dabar jį va
sario 24 d. garbės daktaro toga 
apgaubė bei dokumentinį liudiji
mą jam įteikė Klaipėdos uni
versiteto rektorius prof. Stasys 
Vaitekūnas ir senato pirm. Vy
tautas Smailys.

M. K. Čiurlionio šimtas dvide
šimtosioms gimimo metinėms 
skirti 1995 m. Druskininkuose 
buvo baigti jo vardo suteikimu 
muzikos mokyklai. Dėl jo vardo 
ten varžėsi ir III-ji vidurinė 
mokykla, turinti sustiprintas 
matematines disciplinas ir infor
matikos dėstymą. Druskininkų 
miesto taryba vienbalsiai pasi
rinko muzikos mokyklą. Juk M. 
K. Čiurlionis buvo dailininkas 
ir kompozitorius, o ne kompiu
terių specialistas.

Vilniaus universiteto spau
dos konferencijoje buvo prisi
minta pirmojo spektaklio Lietu
voje ketverių šimtų dvidešimt 
penkerių metų sukaktis. Pasiro
do, jau 1570 m. spalio 18 d. ita
las S. Tucci Vilniaus kolegijos 
didžiajame kieme yra pastatęs 
savo lotynų kalba parašytą ko
mediją “Heraklis”. Prof. dr. Van
da Zaborskaitė spaudos konferen
cijos dalyviams padarė pranešimą 
apie Lietuvos teatro istoriją, pa
grindinį dėmesį skirdama mokyk
linio teatro raidai. Humanitari
nių mokslų dr. Vytautas Maknys 
nusiskundė, kad Lietuva vis dar 
neturi išsamios savo teatro isto
rijos nuo XVI š. iki dabartinių 
laikų. Atsiminimais dalijosi nuo 
1963 m. Vilniaus universitetui 
vadovavęs rež. Vladas Eimantas.

Kompozitoriaus Vytauto
Klovos, Lietuvos muzikos aka
demijos profesoriaus, amžiaus 
septyniasdešimtmečio sukakčiai 
vasario 3 d. buvo skirtas jo 1955 
m. sukurtos pirmosios operos “Pi
lėnai” spektaklis Lietuvos operos 
ir baleto teatre Vilniuje. J. Mac- 
konio libretu sukurti “Pilėnai” 
dabar visą laiką yra koncertinia
me Lietuvos operos ir baleto teat
ro repertuare. Perklausoje 1955 
m. jų premjerą buvo sustabdę 
kompartijos cenzoriai. Pasak So
natos Tamašauskaitės pareiškimo 
šiemetinės “Dienos” vasario 19 d. 
laidoje, cenzoriams tada atrodė, 
kad “tokios operos tik gadina mu
zikantus. Kas verčia kmpozi torių 
domėtis kunigaikščių istorija, kai 
aplink vyksta komunizmo staty
ba!...” Ši lietuviška “Pilėnų” ope
ra premjeros susilaukė Vilniuje 
tik 1956 m. liepos 1 d. anuome
tinio kultūros ministerio J. Ba
naičio dėka. Šiuo metu sukak
tuvininkas V. Klova jau turi Mi
šių lietuvišku tekstu partitūrą, 
kantatą vyrų chorui “Audros ga
liūnai”. Jo muzikinis palikimas - 
apie 400 kūrinių, apimančių daug 
muzikinių žanrų. Tarp jų yra ir 
šešios operos: “Pilėnai”, “Vaiva”, 
“Duktė”, “Du kalavijai”, “Avė 
vita”, “Amerikoniškoji tragedija”.

K. V. Banaičio šimtųjų gimi
mo metinių proga jo vardo jau
nųjų dainininkų konkursą Vilniu
je vasario 21-24 d.d. surengė Lie
tuvos muzikos akademija ir Vy
tauto Landsbergio fondas, vado
vaujamas premijas įteikusios Gra
žinos Ručytės-Landsbergienės. 
Vertintojų komisijos paskirtas 
premijas laimėjo Lietuvos muzi
kos akademijos studentai: pirmą
ją - Andrius Rubežius (prof. V. 
Noreikos klasė), antrąją - Gied
rius Žalys (prof. V. Prudnikovo 
klasė), trečiąją - Artūras Koz
lovskis (docento G. Šmito klasė). 
Diplomai įteikti: Mindaugui Že
maičiui (prof. V. Noreikos klasė) 
- už savitą K. V. Banaičio kūrinio 
interpretavimą, Dainiui Jakštui 
(prof. V. Prudnikovo klasė) - už 
sėkmingą pasirodymą konkurse. 
Diplomu buvo įvertinta ir daini
ninkė Giedrė Povilaitytė. Diplo
mus gavo ir dainininkams akom
panavusios trys pianistės - Daina 
Marcinkevičiūtė, Rasa Jakutytė ir 
Nijolė Ralytė.

Lietuvos operos ir baleto 
teatran Vilniuje penktą kartą įsi
jungė P. Čaikovskio baletas 
“Spragtukas”, sukurtas E. T. Hof
mano pasakos “Spragtukas ir pe
lių karalius” motyvais. Keturis 
ankstesnius kartus P. Čaikovskio 
“Spragtuką” Lietuvos operos ba
lete yra pastatę baletmeisteriai: 
Pavelas Petrovas (1938), Bronius 
Kelbauskas (1963), Ęlegijus Bu
kaitis (1973) ir Vytautas Brazdy- 
lis (1987). Šio penktojo pastaty
mo jaunasis choreografas yra ba
letmeisteris A. Melanjinas iš 
Maskvos. Scenografiją ir drabu
žius taipgi sukūrė maskviečiai 
dailininkai Viktoras ir Rafailas 
Volskiai. Pagrindinius Mari ir 
Princo vaidmenis paruošė trys šo
kėjų poros: E. Špokaitė, R. Je- 
zerskytė, L. Bartusevičiūtė, M. 
Baužys, A. Molodovas ir E. Sma
lakys. Premjeriniai naujai pastaty
to “Spragtuko” spektakliai iwko 
vasario 23, 24 ir 28 d.d. V. Kst.
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1 Parafuos kredito kooperatyvasL J
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 Ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006 ___._________________

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; 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.................. 4.25%
180-364 d. term.lnd................. 4.25%
1 metų term. Indėlius...............4.25%
2 metų term. Indėlius...............4.75%
3 metų term. Indėlius...............5.50%
4 metų term. Indėlius...............5.75%
5 metų term. Indėlius...............6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............4.00%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.75%
4 metų GlC-met. palūk............. 6.00%
5 metų GlC-met. palūk............. 6.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP..............3.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......4.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......5.75%
RRSP Ir RR1F-4 m.term.lnd......6.00%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......6.50%
Taupomąją sąskaitą............... 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 4.00%
Kasd. pal. čelklų sąsk.lkl.........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas

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

nuo......................7.75%

Neklln. turto paskolas:
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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

Q\/Į 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 refrigeration
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indą 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
^HOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 

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

SPORTAS
Atsisveikinant su a.a. Vladu Bakunu

A.a. Vladas Bakūnas, Toronto 
lietuvių sporto klubo “Vytis” rė
mėjas ir garbės narys, mirė 1996 m. 
kovo 20 d. Palaidotas Pembrok’o 
kapinėse, šalia tėvo Juozo ir brolio 
Leono. Velionis gimė 1911 m. spa
lio 14 d. Baigęs Kauno “Aušros” 
gimnaziją, studijavo Vytauto Di
džiojo universitete ekonomiką ir fi
zinį lavinimą. Kūno kultūros rū
muose jis ėjo įvairias pareigas, o 
paskutiniuoju metu buvo direkto
riaus pavaduotoju. Už pogrindžio 
veiklą 1943 m. vokiečių buvo suim
tas ir kalintas Pravieniškių stovyk
loje, iš kurios jau griūvant rytų 
frontui, Vladui pasisekė pasprukti.

Pokario metus velionis pralei
do Vokietijoje, kur taipgi nenutolo 
nuo aikštės. 1945 m. Baltijos tautų 
sporto šventėje, Augsburge, Vla
das Bakūnas atstovavo Lietuvos iš
eivių rinktinei. 1946 m. jis išrenka
mas į Lietuvių tremtinių organiza
cinį fizinio auklėjimo ir sporto ko
mitetą.

1949 m. Vladas Bakūnas kartu 
su pokario išeivių banga pasiekė 
Kanadą. Prasidėjo sunkus nauja

kurio kelias, kuriame prabangos 
Vladas nematė. Galutinai jis įsikū
rė nedideliame Pembroko mieste, 
kartu su tėvu Juozu Bakūnu ir bro
liu Leonu. Atitrūkęs nuo pagrindi
nės tautiečių grupės Toronte, sporti
nėje veikloje jis mažai bedalyvavo.

A.a. Vladas Bakūnas visa šir
dimi buvo atsidavęs sportui. Prieš
karinėje Lietuvoje slidinėjime ir 
lengvoje atletikoje Vladas atstova
vo Lietuvos studentų rinktinei Bal- 
tiečių olimpiadoje (SELL), Euro
pos studentų olimpiadoje ir Pasau
lio studentų olimpiadoje. Trumpų 
nuotolių bėgimuose Vladas pirma
vo. Jam priklasuė 100 m. ir 400 m. 
Lietuvos rekordai. Su lengvaatle
čių rinktine Vladas nemažai kelia
vo. 1937 m. kartu su Lietuvos krep
šinio rinktine jis pasiekė JAV ir 
varžėsi čia su Amerikos lietuviais. 
1938 m. Tautinėje olimpiadoje - 
Kaune bėgimuose Vladas laimėjo 
tris aukso medalius. Vladas Bakū
nas taipgi mėgo krepšinį. 1938 m. 
jis buvo “Grandies” sporto klubo 
pirmininku, o 1941 m. sporto klu
bo “Perkūnas” steigėju.

A. a. VLADAS BAKUNAS

Velionis pasižymėjo nuoširdu
mu ir dosnumu, savo kuklias san
taupas skirdavo labdarai. Jis rėmė 
lietuvišką veiklą ir rūpinosi galimy
be paremti ją net ir savo pomirti
nėmis santaupomis. Nesiekdamas 
asmeninės reklamos, dažnai jis sto
vėjo nuošalyje. Nenuostabu, kad 
plati jo artimųjų grupė kreipdavosi 
j jį žodžiu “Vladeli”. Jo bičiulių 
būrys prisimins jį ne vien kaip žy
mų sportininką, bet ir kaip kilnų, 
nesavanaudišką lietuvį.

Juozas Balsys, 
vytiečių vardu

L,ETUVIŲ MM
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

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

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

.7.75%

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%

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.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

x Veiklos žinios
A. a. Stasys Jonušas-Jonu- 

šauskas, paskutinysis iš 25 tarpu
kario olimpinių žaidynių dalyvis, 
mirė Lietuvoje vasario 16 d. S. Jo
nušas Lietuvos rinktinės sudėtyje 
žaidė futbolą olimpinėse žaidynėse 
1924 m. Paryžiuje. Nepriklausomy
bės pradžioje buvo žindmas kaip 
vienas iš pajėgiausių futbolininkų 
ir daug prisidėjo prie šio žaidimo 
organizavimo.

S. Marčiulionio mokyklos jau
nieji krepšininkai lankėsi Austra
lijoje, kur 5 miestuose žaidė rung
tynes su kengūrų krašto to paties 
amžiaus krepšininkais.

Krepšininko odisėja. Rimas 
Kurtinaitis, Lietuvos rinktinės ka
pitonas, šešerius metus žaidęs 
krepšinį Vokietijos, Australijos 
klubuose, praeitą vasarą vėl grįžo į 
Lietuvą ir žaidžia krepšinį “Žalgi
rio” komandoje. Abu su žmona 
nutarė, kad laikas grįžti namo. Lie
tuva yra Lietuva, o be to, laikas sū
nų Giedrių (9 m.) išmokyti lietuvių 
kalbos. Giedrius kalba angliškai, 
vokiškai ir ispaniškai. Rimas rūpi
nasi vaikų krepšiniu ir yra “Merku
rijaus” Kauno vaikų mokyklos gar
bės pirmininkas ir narys. A.S.

Šachmatų pirmenybės
ŠALFASS-gos šachmatų k-to 

pranešimu, pirmenybės įvyks gegu
žės 11-12 d.d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, II. Registracija - 
šeštadienį, geg. 11 d., 9.30 v.ryto. 
Bus žaidžiama 4-rių ratų šveicarų 
sistema. Laimėtojui teks dr. Algir
do Nasvyčio atminimo pereinamoji 
taurė. Kitiems geriausiems bus ski
riamos kitos dovanos ir piniginės
n "sSlb r

COLDUieiX 
DANKGRU

tšk., 4) Švedija 7 tšk., 5) Lenkija 6 
tšk., 6) Šveicarija 6 tšk. Mūsų šiau
rės kaimynių padėtis: 1) Rusija 10 
tšk., 2) Vokietija 9 tšk., 3) Latvija 8 
tšk., 4) Estija 7 tšk., 5) Anglija 6 
tšk., 6) Portugalija 5 tšk.

Vokietijos ledo ritulio ketvirt- 
baigmės pirmenybių pasekmės: 
Diuseldorfas-Krefeld 4:1, Kiolnas- 
Augsburgas 8:5, Landshutas-Man- 
nheimas 3:2, Berlynas-Kaselis 3:4. 
Pirmenybes stebi tarp 4 ir 10 tūkst. 
žiūrovų. K.B.

Nori susirašinėti
Alma Radionova norėtų susi

rašinėti su Kanados lietuviais. Ra
šyti adresu: 5150 Joniškio rajonas, 
Bariūnų paštas, Bariūnai, Lithua- 
nia-Lietuva.

Nori įsidarbinti
Jaunas vyras, 34 m. amžiaus, ve

dęs, su žmona augina du vaikus, 
galėtų Kanadoje dirbti bet kokį 
darbą. Rašyti adresu: Kęstutis Ma
teika, Žėručio 8-73, Vilnius 2043, 
Lietuva.

oremijos. Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės šachmatininkai. 
Galima iš anksto registruotis iki 
gegužės 5 d. pas pirmenybių va
dovą šiuo adresu: R. Fabijonas, 21 
Commons Dr., Palos Park, II. 
60464, tel. 708 448-4027. Inf.

Mafijos rankos pasiekė rusų 
sportininkus, JAV ir Kanadoje 
NHL žaidžiančius ledo ritulinin
kus. Pirmoji auka - Vinipego žai
dėjas Olegas Tverdovskis, pagro
bus jo motiną Ukrainoje ir reika
laujant tūkstančių dol. Perduodant 
pinigus, grobikai buvo suimti. Pa
sirodo, kad gaujos “vadu” buvo 
sportininko bedarbis treneris. Taip 
pat Kaminski, latvis Bure, Mogilnij 
moka pinigus už jų šeimų “apsau
gą”. Be ledo ritulininkų nukentėjo 
rutulio stūmimo meisterė Kriveljo- 
va. Ji buvo surišta, pavogti namuo
se geriausi daiktai. Panašiai pa
sielgta su gimnastu gudu Šerbo. 
Rusiška Mafija, negavusi pinigų, 
nušovė tinklinio žaidėją Sapiegą, 
rugbi žaidėją - Kupermaną, boksi
ninką Karotajevą, ledo ritulininką 
Bušmiljovą. Miuneheno dienraštis 
“Sueddeutsche Zeitung” iš patiki
mų šaltinių sužinojo, kad Tver
dovskis už motinos išleidimą sumo
kėjo 200 tūkst. dol. Visus pinigus 
jis atgavo. Neaplenkiami ir sporto 
žinių bendradarbiai. Penkiems, dir
bantiems Maskvos “Sport Express” 
laikraštyje, buvo pavogti automo
biliai; o užpuolus pačią redakciją, 
iš kasos paimta 200 tūkst. dol.

Ledo ritulininkas Darius Kas
paraitis angliškam laikraščiui pa
sakė, kad jis tėvų pagrobimo Lietu
voje nebijo, nes juos “saugoja” jo 
geri “draugai”. Aišku, kokie tie 
“draugai”, jei tėvų apsaugą reikia 
atlyginti doleriais...

Europos krepšinio pirmenybė
se Lietuva įveikė Šveicariją 109:71 
(61:29). Vokiečių spauda pažymė
jo pirmo puslaikio puikų lietuvių 
žaidimą. Po šių rungtynių Lietuvos 
grupė atrodo taip: 1) Prancūzija 10 
tšk., 2) Lietuva 8 tšk., 3) Belgija 8

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

fannnsjunsKst banumi
Į^-SAMOGmA' Knygų rišykla 
fcMdf “SAMOGITIA”

1 meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. 416 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto, OnL
Savininkas Jurgis Kuliešius

Skautų veikla
• Kristaus prisikėlimo šventėje 

“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų va- 
dovams-vėms, visiems broliams ir 
sesėms, tėveliams, rėmėjams, tėvų 
komitetui “Romuvos” valdybai 
linksmų Šv. Velykų ir skautiškai 
darbingos vasaros.

• Detroite mirė a.a. s. Česlo
vas Anužis. Skautauti pradėjo Lie
tuvoje, tęsė Vokietijoj, atvykęs j 
Detroitą, organizavo “Baltijos” 
tuntą ir kurį laiką ėjo tuntininko 
pareigas. Velionis palaikė artimus 
ryšius su Toronto skautininkais, 
dalyvaudavo ir atveždavo skautus į 
“Romuvos” stovyklą, talkindavo 
vadovams. Pataraisiais metais sun
kiai sirgo ir kovo 26 d. iškeliavo į 
amžinuosius namus. Didžiame nu
liūdime paliko žmoną, du sūnus 
bei daug draugų. Ilsėkis ramybėj, 
mielas broli, svetingoj Amerikos 
žemelėj. M.

GROUP

ANTANAS
GENYS 

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

= DAIVA
I] DALINDA

BBA, Broker
Exnect Tel. 416 231-5000 
theoest FAX 416 233.2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

taKMNTtALfUALUMr* j
j&į k

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).

Vasario 16-tosios sueigoje 1996 m. vasario 4 d. Kanados lietuvių I 
muziejaus salėje “Rambyno” luntininkas s. M. RUSINAS sveikina j 
vyresniškumo laipsnius pakeltus skautus D. NARUŠĮ ir D. SONDĄ

Nuotr. R. Otto

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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!

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

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

1 573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P1A6

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

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių i 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄT
__ .. .... Į l  —~     ■    .

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
*************************** ****

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



PADĖKA
1996 m. kovo 23 dienos vakaras Jaunimo 

centre, Čikagoje, buvo ypatingas, skirtingas nuo kitų. 
Tą vakarą įvyko sėkmingas “Draugo” koncertas, kuris 
buvo malonus akims ir dar malonesnis širdžiai. Tą 
koncertą - šokių ir dainų spektaklį atliko Toronto 
lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”. Kanados 
lietuvių šaunus jaunimas paliko neišdildomą malonų 
prisiminimą. Visą koncerto programos naštą nešė 
“Gintaro” ansamblio vadovai Rita ir Juozas Karasie- 
jai. Be jų, dainoms vadovavo muzikė Dalia Viskon- 
tienė, kaimo kapelai T. Pabrėža ir dailiajam žodžiui - 
Nijolė Benotienė.

Nuoširdų ačiū “Draugo” renginių komitetas ir 
administracija reiškia visiems “Gintaro” vadovams, 
ačiū kiekvienam ansamblio nariui ir visiems 
talkininkams už paaukotą laiką ir patirtą nuovargį 
ruošiantis šiam koncertui, o taip pat už tas nemigo 
naktis kelionėje.

Pagarbą ir padėką reiškia “Draugo” renginių 
pirmininkė —

Marija Reinienė

Savaitė Lietuvoje

Juos pamatysime “Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1996 m. balandžio 13, šeštadienį, didžiojoje Anapilio 
salėje, Mississaugoje, Ont. Tai “Spinduliuko sparnai”. Iš kairės: KASTYTIS ŠOLIŪNAS, MONIKA 
GYDAITĖ, JANINA ADICKA1TĖ ir KĘSTUTIS BARKAUSKAS

Grįžo iš Pietų Amerikos
Lietuvos prezidentas Algir

das Brazauskas grįžo į Lietuvą 
kovo 24 d. po 12 dienų kelionės 
Pietų Amerikoje. Ten jis susiti
ko su Argentinos, Urugvajaus, 
Brazilijos ir Venezuelos prezi
dentais aptarti prekybinio bend
radarbiavimo galimybes. Buvo 
pasirašyta 3 metus galiojanti 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutartis su Venezuela.

Prezidentui besilankant Pietų 
Amerikoje, kovo 14 d. Argenti
nos prezidentas Carlos Menem 
priėmė skiriamuosius raštus iš 
dr. Vytauto Dambravos, kuriais 
jis tampa nepaprastuoju ir įga
liotuoju ambasadoriumi Argen
tinos respublikai, praneša Balti- 
press. Kovo 19 d. dr. Dambrava 
taipgi buvo įgaliotas eiti nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus pareigas Brazilijos respub
likoje. Kovo 29 d. Vilniuje įvyks 
supažindinimas su dr. Dambra
vos knyga “Septyni žodžiai”.

Nesitarė dėl karinės sąjungos
Kaip praneša BNS (Baltic 

News Service) kovo 20 d., Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos gink
luotųjų pajėgų vadai, tris dienas 
posėdžiavę Vilniuje, pranešė, 
kad Baltijos kraštams nebūtų 
naudinga sudaryti uždarą karinį 
bloką, ir ta tema nebuvo kalbė
ta. Į pasitarimus ateityje norima

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) 

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

mūsų lietuviškas kelionių biuras,\ 
veikiantis nuo 1978 m.

Vienintelis Kanadoje lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

SKAMBINKITE TELEFONU 416 533-8443
JŪSŲ PATOGUMUI:
Skridimai į 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 KAINOS!

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

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

* 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

kviesti kitų kaimyninių valsty
bių, pvz., Lenkijos, Suomijos ir 
Danijos kariuomenių vadus.

Susitikime buvo aptartos 
BALTBAT perspektyvos ir ga
limybės įsteigti šio taikos palai
kymo bataliono pamainą. Bus 
paruoštas kariuomenių vadų 
siūlymas įsteigti jungtinę minų 
(Jų gali būti net 40 000 Estijos 
vandenyne) ieškojimo eskadrilę.

Derybos su Latvija
Kovo 18-19 d.d. Jūrmaloje 

susitiko Lietuvos ir Latvijos de
legacijos aptarti kokiais pagrin
dais bus vykdomos derybos dėl 
jūros sienos. Taipgi buvo pasi
rašytas protokolas, įpareigojan
tis šalis laikytis 1982 m. Jungti
nių Tautų sutarties dėl jūros 
įstatymų, tarptautinių įstatymų 
ir ankstyvesnių dvišalių sutar
čių. Tikimasi, kad derybas bus 
galima užbaigti sutarties pasira
šymu sekančioje sesijoje, balan
džio 22-23 d.d. Vilniuje, skelbia 
BNS.

Susitikimas su JAV valstybės 
sekretoriumi * —

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Povilas Gylys dalyva
vo kovo 20 d. Čekijos Prahoje 
įvykusiame ketvirtajame Vidu
rio Europos ir Baltijos valstybių 
ministerių susitikime su JAV 
valstybės sekretoriumi Warren 
Christopher, praneša ELTA. 
Kalbėdamas apie Europos sau
gumo perspektyvas, Vašingtono 
santykius su Europa, jis pabrė
žė JAV susirūpinimą Europos 
saugumu ir sakė, kad sprendi
mas dėl ŠAS (NATO) plėtimo 
bus daromas gruodžio mėnesį.

Iš pradžių bus priimtos stip
riausios kandidatės į ŠAS (NA
TO) nares. Politikai spėja, kad 
tai bus Čekija, Slovakija, Veng
rija ir Lenkija. Valstybės sekre
toriaus teigimu, pirmosios pri
imtos narės turės įstoję įsiparei
goti, kad durys į ŠAS nebus už
darytos kitoms valstybėms. Dėl 
Baltijos kraštų jis tik pasakė, 
kad JAV ir ŠAS yra svarbu, jog

10 TORONTO
Irenos Lukoševičienės ir 

Gražinos Kadžytės knygą “Ant 
amžinybės slenksčio” išleido 
Leidykla farmacija, Laisvės ai. 
89, 3000 Kaunas, Lietuva. Kai
na sutartinė.

Dėl pašto vėlavimų galima 
skųstis skambinant 416-979- 
8822 arba 1-800-267-1177. Pa
likti adresą su pašto kodu. Kuo 
daugiau bus užregistruota adre
sų, kuriems vėluojasi laikraščio 
pristatymas, tuo bus atkreiptas 
didesnis dėmesys.

Tėvynės s-gos, Kanados 
skyriaus Toronto židinio stei
giamajame susirinkime (1995. 
XII. 11) išrinkta valdyba kovo 
24 d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis: dr. M. Uleckienė - pir
mininkė, V. Taseckas - sekre
torius, V. Bireta, A. Bražys ir 
dr. R. Petrauskas - nariai. Į 
renginių komisiją sutiko įeiti: K. 
Manglicas, dr. J. Čuplinskienė 
ir B. Biretienė. Židinio valdyba 
kviečia visus narius užsimokėti 
nario mokestį ir jungtis į pinigų 
telkimo vajų, kuriuo norima pa
gelbėti seimo rinkimams besi
ruošiančiai Tėvynės s-gai (Lie
tuvos konservatoriams). TS Ka
nados skyriui vadovauja inž. 
Eug. Čuplinskas. Židiniai veikia 
Hamiltone, Otavoje, Delhi ir 
Toronte. Inf.

diskusijos su Baltijos valstybė
mis nenutrūktų.

Jis pavadino Rusijos seimo 
nutarimą atkurti Sovietų Sąjun
gą “tamsia vizija”, tačiau teigė, 
kad Vidurio Europos įsijungi
mas nei lems, nei bus lemiamas 
įvykių Rusijoje, nors abipu
siams interesams svarbu Rusi
jos neizoliuoti.

Patvirtinta vyriausybės 
programa

OMRI skelbia, kad kovo 19 
d. Lietuvos seimas patvirtino 
ministerio pirmininko Mindau
go Stankevičiaus programą, ku
rioje užsimota atgaivinti pramo
nę, padidinti pajamas iš mokes
čių, skatinti investicijas pagrei
tinant privatizaciją bei atmokėti 
paskolas dėl energetikos tieki
mo iš Rusijos.

Anksčiau priimta 47 konsti
tucijos straipsnio pataisa, lei
džianti užsieniečiams įsigyti že
mes Lietuvoje, įsigalios, jeigu 
seimas ją patvirtins dviem treč
daliais balsų po birželio 19 d. 
Draudimas užsieniečiams pirkti 
žemę gali užkirsti kelia j narystę 
Europos sąjungoje.

Lankėsi Norvegijos ininisterė 
pirmininkė

Kovo 18-19 d.d. Lietuvoje 
lankėsi Norvegijos ministerė 
pirmininkė Gro Harlem 
Brundtland. Susitikimuose su 
Lietuvos ministerių pirmininku 
buvo nagrinėtos įvairios temos, 
įskaitant dvišalio bendradarbia
vimo sustiprinimą, stojimą j Eu
ropos Sąjungą bei saugumą ga
rantuojančias organizacijas. Su 
Norvegija yra pasirašytos be
veik visos pagrindinės valstybi
nės sutartys, kaip rašo “Lietu
vos rytas” kovo 19 d. Rusijos 
reikalu Norvegijos ministerė 
pirmininkė teigė, jog Dūma tu
rėtų rūpintis Rusija, ne kitomis 
valstybėmis, kurios yra nepri
klausomos.

Antrąją jos vizito dieną vy
ko Norvegijos ir Lietuvos verslo 
seminaras. Lietuvoje veikia 66 
bendros su Norvegija įmonės, 
kurių kapitalas sudaro 65 mili
jonų litų. RSJ

Vaikų šventės, įvykusios 
1995 m. spalio mėnesį, ruošos 
komitetas reiškia nuoširdžią pa
dėką aukotojams, finansiškai 
parėmusiems šį reikšmingą vai
kams skirtą renginį ir atsiprašo 
už pavėluotą aukų paskelbimą. 
Aukojo: $1200 - Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas; 
$300 - “Talkos” kredito koope
ratyvas; $100 - K. B. Čepaičiai.

R.G.
Mažosios Lietuvos fondui 

aukojo: $300 - C. A. Januške
vičius (iš viso $1000); $250 - B. 
Grinius (iš viso $800); $200 - 
“Parama” (iš viso $1700); $100 
- St. Jaugelis (iš viso $400), 
nežinomas aukotojas; $70 - K. 
Daunys ($20 Karaliaučiaus kr. 
mokykloms, iš viso $170); $50 - 
G. Jocienė (Karaliaučiaus kr. 
mokykloms, iš viso $290); $30 - 
B. Stundžia, R. Žugaraitė (iš 
viso $275); $20 - A. Seškuvienė, 
a.a. E. Šernienės atminimui. 
Nuoširdi padėka visiems, parė
musiems mūsų veiklą.

MLF valdyba
Našlaičių pagalbos fondui 

“Vaiko tėviškės namai” Lietu
voje aukojo: a^U-Alfredo Stul
ginskio atminimui: $50 - E. ir 
J. Biondic; $20 - M. ir J. Bion- 
dic. A. a. Aldonos Šeškuvienės 
atminimui: $20 - M. J. Tamo
šiūnai, J. Šileikienė; $10 - B. 
T. Šneidcriai; $9 - P. Šosta- 
kienė. A. a. Petro Juodvalkio 
atminimui: $50 - J. A. Luko
šiūnai; $40 - L. Rivers; $20 - 
D. Trakymienė, A. Trumpic- 
kas, R. Torrance, L. Rivers, P. 
Rivers, A. ir E. Liaukai, A. 
Butkevičius, S. ir V. Kneitai; 
$10 - A. Sakevičius, O. Sam- 
kovas, B. Dundzienė; $5 - O. 
Pakalnis. A. a. Zitos Beržans- 
kienės atminimui: $25 - O. 
Senkuvienė. Privačia intencija 
atskira auka našlaičiams: $20 - 
Albina Mašalas. Šeimoms, vi
siems aukotojams ir rinkėjai M. 
Povilaitienei nuoširdžiai dėkoja

KLKMD centro vaidyba 
Tremtinių grįžimo fondui 

Lietuvoje aukojo: $300 - N.N.; 
$100 - A. Paškevičius, Nepean, 
Ont. A. a. Aldonos Šeškuvienės 
atminimui: $30 - J. Ignatavi
čienė ir sūnus Edis su šeima; 
$20 - D. ir V. Dargiai, B. ir T. 
Stanuliai; $10 - J. M. Tamošiū
nai; $5 - F. Mačiulienė. A. a. 
Petro Činčiko atminimui: $20 
- Vilniaus krašto lietuvių są
junga, E. Rudaitienė; $10 - A. 
ir J. Pūkai, A. Klinskas, B. P. 
Sapliai; $5 - S. Šakienė, Č. 
Pažeriūnienė. Kovai su vėžio li
ga Lietuvoje: $20 - A. Rudaitis, 
y. Rudaitis, L ir A. Patašius, E. 
Činčikienė, M. Ribeiro, H. Ri
beiro, R. Rudaitis, J. Činčikas, 
T. Naccarato; $10 - V. K. Ga- 
pučiai. Aukas surinko M. Povi- 
laitienė. Šeimoms, aukotojams 
ir rinkėjai nuoširdžiai dėkoja

KLKMD centro valdyba

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

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

RF/MKK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

Atvyksta Čikagos
“Spindulys”

“Tėviškės žiburių” tradi
cinis, metinis spaudos vakaras 
įvyks 1996 m. balandžio 13 d., 
šeštadienį, 6 v.v. didžiojoje 
Anapilio salėje. Meninę prog
ramą atliks Čikagos tautinių šo
kių ansamblis “Spindulys”, va
dovaujamas Rasos Šoliūnaitės- 
Poskočimienės.

“Spindulys” buvo įsteigtas 
1976 m. Taigi šiais metais šven
čia savo veiklos dvidešimtmetį. 
Prieš dvidešimt metų Čikagos 
pietvakarių priemiesčiuose pra
dėjo apsigyventi vis daugiau lie
tuvių. Reikėjo ko nors jaunimui 
pabendrauti. Iškilusiai proble
mai geriausias sprendimas buvo 
“Spindulys”, kurio atšvaituose 
kasmet atsirasdavo vis daugiau 
džiaugsmo - ir šokėjams, ir žiū
rovams. Šiandien “Spindulys” 
spinduliuoja keturiais atskirais 
šokių rateliais: vaikų, jaunių, 
studentų ir suaugusių. Iš viso 
apie 100 šokėjų nuo 2 iki 40 me
tų amžiaus. Juos jungia, moko 
ir vadovauja ansamblio steigėja 
Rasa Poskočimienė, padedant 
Audrai Lintakienei bei kitiems 
talkininkams.

“Spindulys” yra koncertavęs 
Čikagoje, Grand Rapids, Kliv- 
lande, Toronte, 1986 m. daly
vavęs Milwaukee Holiday Folk 
Fair, 1994 m. - Lietuvos Dainų 
šventėje, VI - IX tautinių šokių 
šventėse. Ansamblis kasmet ren
gia savo metinius koncertus. Į 
“Tėviškės žiburių” spaudos vaka
rą atvyksta 36 šokėjai-jos. Inf.

Kanados tarptautinių rei
kalų institutas (Čanadian Ins
titute of International Affairs) 
kovo 13 d. “University Club” 
patalpose surengė simpoziumą 
tema “Baltijos valstybės - pen- 
keri metai po nepriklausomybės 
atstatymo”. Simpoziume daly
vavo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos diplomatinių tarnybų at
stovai. Visi trys kalbėtojai savo 
trumpuose pranešimuose 
pabrėžė, kad jų valstybių ateitį 
nulems priėmimas į ŠAS 
(NATO) ir Europos tarybą 
(EU). Be įsijungimo į šias 
tarptautines politines struktūras 
nebus įmanoma demokratijos 
principais pagrįstom valstybėm 
klestėti.

Lietuvos atstovas, pradėda
mas savo pranešimą, atkreipė 
klausytojų dėmesį į faktą, kad 
Lietuvai sukako ne penkeri, o 
šcšeri metai po nepriklausomy
bės atstatymo. Priminė Lietuvos 
nueitą kelią - Kovo 11-osios 
dienos sprendimus, Sausio 13 
įvykius, blokadą, tarptautinį pri
pažinimą ir t.t. Pabrėžė, jog 
Baltijos valstybės nepriklauso
mybę atstatė per savo žmonių 
pasiryžimą, o ne dėl nepavyku
sio Maskvos perversmo.

Tėviškės žiburiai • 1996. IV. 2 • Nr. 14 (2405) • psl. 9

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

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, 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.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

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

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

Dr. R. KARKA, d.d.s. m.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

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

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

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

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

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

Nekilnojamo 
turto 
Įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek DrešerĮ

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

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

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - graitas 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 *
t - f ZVC’fč

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1996. IV. 2 • Nr. 14 (2405)

TORON T O
Anapilio žinios

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. Švč. 
Sakramento įsteigimo Mišios; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. šeš
tadienį - 8 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos romėniškomis apeigomis; 
Velykų rytą - 7 v. Kristaus prisikė
limo pamaldos lietuviškomis apei
gomis; 9.30 ir 11 v.r. Velykų Mi
šios.

- Autobusėlis veš maldininkus 
pamaldoms nuo Islington požemi
nių traukinių stoties D. ketvirta
dienį - 6.30 v.v., D. penktadienį -
2.30 v.p.p. ir D. šeštadienį - 7.30 
v.v. Atgal parveš po pamaldų. Ve
lykų dieną autobusėlis veš maldi
ninkus įprasta sekmadienio tvarka.

- Kovo 26, antradienį, palai
dota a.a. Izabelė Stasiulienė, 99 m. 
amžiaus.

- Vienas iš geriausių Lietuvos 
mišrių chorų “Leliumai” giedos 
Lietuvos kankinių šventovėje per
9.30 v.r. Mišias balandžio 21, 
sekmadienį, o 3 v.p.p. koncertuos 
Lietuvių namuose, kur vietos bus 
numeruotos. Todėl bilietai koncer
tui platinami iš anksto abiejose 
parapijose ir Lietuvių namuose. 
Taipgi bilietų reikalu galima skam
binti V. Tašeckui tel. (905) 824- 
4461.

- Panevėžio K. Paltaroko vidu
rinei mokyklai vajus tęsiamas to
liau. Prašome aukoti per parapiją. 
Aukos bus įteikiamos KL katalikų 
centrui ir persiunčiamos Panevėžio 
vyskupijai.

- Mišios balandžio 7, sekma
dienį, 7 v.r. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos (lietuvių apeigomis), 9.30 
v.r. už parapiją, 11 v.r. už a.a. 
Alfonsą ir Michaliną Dausas; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už Kanapkų šeimos 
mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos: balandžio 5 (D. 

Penktadienį) su Šv. Vakariene, ba
landžio 7 (Velykos), balandžio 14 ir 
balandžio 28 d. Visos pamaldos 
11.15 v.r. Jas laikys kun. A. Ži
linskas. Moterų dr-jos posėdis tuoj 
po pamaldų parapijos salėje.

- Kanados lietuvių bendruo
menės Toronto apylinkė balandžio 
28 d. salėje rinks solidarumo mo
kestį.

- A. a. Rapolo Šarkaus atmi
nimui laidotuvių metu suaukota 
$786. Parapija aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

- Klaipėdos evangeliškosios 
teologijos centras per kun. Valdą 
Aušrą prašo išeivijos liuteronus su
rinkti pakankamai lėšų nupirkti ir 
atsiųsti teologinės literatūros anglų 
kalba centro bibliotekai. Apie 80% 
studentų moka anglų kalbą ir ga
lėtų tomis knygomis lengvai pasi
naudoti. Aukas tam reikalui prašo
ma siųsti parapijos iždininkui V. 
Drešeriui, 3830 B Bloor St. W., 
Etobicoke, Ont. M9B 1K8, arba 
parapijos pirmininkui E. J. Stepo
nui, 310 Rathburn Rd., Etobicoke, 
Ont. M9B 2L8. Galima aukas pa
likti atskiruose vokuose ir pamaldų 
metu. E.J.St.

' Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, kovo 31, po

pietėje dalyvavo 191 asmuo.
- LN valdybos posėdis - ba

landžio 10, trečiadienį, 7 v.v.
- Lietuvių namai ir LN mo

terų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 14, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje. Bilie
tus galima įsigyti Lietuvių namuo
se, tel. 532-3311 ir sekmadienio po
piečių metu.

- Kovo 31, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. įvyko LN ir Labdaros fondo 
metinis-visuotinis susirinkimas. Su
sirinkimui vadovavo Audrius Šilei
ka, sekretoriavo dr. G. Bijūnienė ir 
Br. Stundžia. Išklausyti pirmininko, 
iždininko ir komitetų pranešimai. Į 
valdybą išrinkti (pagal balsų dau
gumą): L. Pocienė - 106, K. Petryla 
- 91, R. Paškauskas - 90, trejiems 
metams ir J. V. Šimkus - 88, 
vieneriems metams. Kandidatu liko 
V. Kulnys, gavęs 63 balsus. Vyko 
diskusijos dėl pranešimų. Gauti 
įvairūs pasiūlymai kaip pagerinti 
LN veiklą ir finansus. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu.

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

- Kauno mišraus choro “Leliū- 
mai” koncertas Lietuvių namuose 
bus balandžio 21 d. Bilietus platina 
Laima Mačionienė tel. 769-8353 ir 
V. Kulnys tel. 769-1266.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo mezgimo būrelis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100. 
Nuoširdus ačiū.
“VILNIAUS” rūmuose išnuomoja
mas butas pensininkams. Pareiški
mai gaunami raštinėje, 1700 Bloor 
St. VV.. tel. 416 762-1777.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Baigėsi Gavėnios rekolekci

jos, kurias pravedė Panevėžio vysk. 
Juozas Preikšas. Praėjusį sekma
dienį, kovo 31, jis vadovavo iškil
mingai Verbų procesijai ir drauge 
su parapijos kunigais 10.15 vai. 
aukojo Mišias. Smuikavo Rūta 
Melkienė, giedojo solistė Anita 
Puodžiūnienė ir “Volungės” cho
ristai. Atsisveikinimo žodyje vysku
pas ragino tikinčiuosius būti aukos 
žmonėmis.

- Lietuvių Tautodailės institu
to skyrius Toronte, vadovaujamas 
A. Vaitonienės, Verbų sekmadienį 
po pamaldų parapijos salėje mokė 
visus pageidaujančius, kaip reikia 
meniškai numarginti Velykų mar
gučius.

- Sekmadienį, kovo 31, pa
krikštyta Violetos Grigutytės ir 
Dariaus Gibavičiaus dukrelė Bri
gita.

- Penktadienį, kovo 29 d., Šv. 
Jono lietuvių kapinėse palaidota 
Elena Vaštokienė, kuri mirė sulau
kusi 91 m. amžiaus.

- Pirmajai Komunijai besiren
giantys vaikai Susitaikymo sakra
mentą priims balandžio 9 d., 7 v.v. 
Tėvo Bernardino kambaryje. 
Smulkesnę informaciją teikia kun. 
Edis Putrimas.

- Parapijos tarybos Labdaros 
sekcija gegužės 1-2 d.d. vėl rengia 
vartotų daiktų bei drabužių išpar
davimą. Visi parapijiečiai prašomi 
atrinkti kas yra atliekama. Daiktus 
suvežti balandžio 28-29 d.d. tiesiai 
į salę, kur vyks prekyba. Į pagalbą 
kviečiami savanoriai talkininkai. 
Visas išpardavimo pelnas skiria
mas labdarai.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. Ketvirtadienį (balandžio 
4 d.) rytą Mišių nėra; iškilmingos 
Paskutinės vakarienės Mišios su 
procesija 7 vai. vak. Bendra adora
cija tęsis iki 9 vai. D. Penktadienį 
Mišios neaukojamos; privačiai 
adoracijai šventovė bus atdara nuo 
9 vai. ryto. 3 vai. popiet vyks Dievo 
Žodžio liturgija, Kryžiaus pagerbi
mas ir Komunija. Po pamaldų iki 5 
vai. visos organizacijos ir pavieniai 
maldininkai bendrai garbina Švč. 
Sakramentą. D. Šeštadienį rytinių 
Mišių nėra; šventovė atdara nuo 9 
vai. ryto. Organizacijų atstovai ir 
pavieniai maldininkai pradeda 
bendrą adoraciją 8 vai. vakaro. 10 
v.v. įvyks Velykų nakties pamaldos 
ir Prisikėlimo Mišios. Po jų visi pa
maldų dalyviai kviečiami į parapi
jos salę pasivaišinti katalikių mote
rų iškeptais pyragais.

- Velykų sekmadienio Mišios: 
8.15 - už a.a.Vyšniauskų šeimos 
mirusiuosius; 9.15 - už a..a Joną 
Baltą; 10.15 - už a.a. Vladą Sima
navičių, a.a. Balį Radzevičių ir a.a. 
Julių Degutį (3-osios mirties meti
nės); 11.30 - už parapiją ir visus 
parapijiečius.

A. a. Pranas Augaitis, 82 
metų amžiaus, mirė 1996 m. 
kovo 31 d. North York ligo
ninėje. Laidotuvės - balandžio 
3, trečiadienį, 10 v.r., iš Lietu
vos kankinių šventovės. Velio
nis buvo ilgametis šios parapijos 
choro narys.

Tikinčiajai Lietuvai Lietu
vos kankinių parapijoje papil
domai surinkta $235, o Gerojo 
Ganytojo šventovėje - $30. 
Stambesnę auką $100 aukojo P. 
J. Maliai.

Rekolekcijų metu Wasagoje 
Katalikiškajai K. Paltaroko vi
durinei mokyklai surinkta $944. 
Stambesnes aukas aukojo: $300
- V. E. Krikščiūnai; $100 - S. B. 
Ignatavičiai, A. T. Sekoniai; $50
- A. J. Vaškevičiai, Č. Javas, B. 
Jacka; $40 - E. J. Gudai.

Per Lietuvos kankinių pa
rapijos Religinės šalpos popie
tę Katalikiškajai K. Paltaroko 
vidurinei mokyklai surinkta 
$1,980. Stambesnes aukas auko
jo: $100 - V. Staškevičius, V. 
Montvilas, J. Staškevičius, P. Z. 
Linkevičiai; $50 - M. A. Empa- 
keriai, G. L. Kurpiai, V. G. 
Butkiai, G. Sprainaitienė, J. 
Dovidaitienė (a.a. Prano Dovi- 
daičio atiminimui), S. J. And- 
ruliai, V. J. Arštikaičiai, S. V. 
Aušrotai, O. V. Narušiai, V. V. 
Balionai, K. A. Pajaujai, dr. J. 
A. Songailos, A. Vaičeliūnas’ R. 
G. Paulioniai, O. V. Anskiai, dr. 
M. D. Valadkos, H. G. Lapai, 
P. A. Augaičiai.

BANGA RENOVATIONS, namu re
monto bei pataisymu 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.

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

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

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

EVISKES ZIBLJRI\J” 
m 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.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO 
ŠVENTĖS proga sveikiname vi
sus “TŽ” skaitytojus, bendradar
bius, rėmėjus, dėkodami už dė
mesį, dosnumų bei paramą šiam 
savaitraščiui, linkėdami krikščio
niško džiaugsmo, primenančio 
gėrio pergalę.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

‘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.

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

KLB Toronto apylinkės so
lidarumo mokestis ($10) bus 
renkamas sekmadieniais per 
visą balandžio mėnesį - 14, 24 ir 
21 d.d. Prisikėlimo parapijoje, 
Anapilyje ir Lietuvių namuose, 
o Išganytojo parapijoje tik ba
landžio 28 d.

KLB Toronto apylinkės ta
rybos ir visuomenės metinis su
sirinkimas šaukiamas 1996 m. 
balandžio 30, antradienį, 7 v.v. 
Lietuvių namų Gedimino me
nėje., Bus pranešimas apie Ka
nados Lietuvių dienų renginį.
Dalyvaukime gausiai.

Toronto lietuvių jaunimo
ansamblio “Gintaras” koncer
tas “Mano protėvių žemė” įvyks 
1996 m. gegužės 4, šeštadienį, 6 
v.v., didžiojoje Anapilio salėje. 
Programoje visos “Gintaro” šo
kėjų grupės, kaimo kapela, dai
nininkai. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Motinos die
nos proga gegužės 12, sekma
dienį, po pamaldų gintariečiai 
pardavinės rožes parapijų sa
lėse. K.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje V. 
Demikienė paaukojo $300, Ka
nados ambasada Rygoje pado
vanojo 6 kompiuterius ir 2 prin- 
terius, KLB krašto valdyba pa
dengė velykinių siuntinių per
siuntimo išlaidas. Mokyklos rė
mėjai nuoširdžiai dėkoja vi
siems geradariams už pagalbą į 
senolių žemę sugrįžusiam jauni
mui. A.S.

Kiauklių šventovės statybai 
aukojo: $50 - A. T. Sekoniai.

Per Lietuvos kankinių pa
rapijos KLK moterų draugijos 
skyrių seneliams Lietuvoje au
kojo $20 A. Petkevičienė.

A. a. Elenai Vaštokienei 
mirus, užjausdami sūnų Stasį ir 
jo šeimą, Markus ir Jūratė Igna- 
tavičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. K. Mockaitienės atmi
nimui pagerbti, užjausdama jos 
sesutę A. Jagėlienę, tremtinių 
vaikaičių mokyklai “Lietuvių 
namai” Vilniuje E. Lorencienė 
aukojo $10.

A. a. Česlovo Anužio švie
siam atminimui pagerbti, už- 
jausdamos jo sesutę G. Chve- 
dukienę, tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių namai” Vil
niuje aukojo: $25 - B. Staliorai- 
tienė, $20 - E. Lorencienė, N. 
Preibienė.

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

o

= Maloniai kviečiame jus dalyvauti

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.

MONTREAL
1996 m. balandžio 14, sekmadienį, 1 vai. p.p. | 

Toronto Lietuvių namų 
Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. West, Toronto.

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

Toronto Lietuvių narnų 
moterų būrelis ir 

Lietuvių namai

vienas geriausių Lietuvos mišrių chorų (50 dainininkų) 
pirmą kartą Kanadoje

1996 m. balandžio 20, šeštadienį, 4 v.p.p. 
koncertuos Hamiltone, Jaunimo centre.

1996 m. balandžio 21, sekmadienį:
• Giedos Mišiose - 9.30 v.r. Anapilyje;

11.30 v.r. Prisikėlimo parapijoje.
• Koncertas 3 v.p.p.Toronto Lietuvių namuose, 

(1573 Bloor Street West). Vietos numeruotos. Bilietai po 
$10 platinami iš anksto sekmadieniais abiejose parapijose 
ir Lietuvių namuose. Kitu metu kreipkitės į V. Tasecką, 
tel. 905 824-4461.

• Choras giedos 7 v.v. lenkų St. Maksymilian Kolbe 
šventovėje, (4260 Cawthra Rd., Mississauga, Ont.)

Visi maloniai kviečiami renginiuose gausiai dalyvauti.'

Organizacinis komitetas Ir
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. KLB Toronto apylinkės valdyba ,

Dail Antanas Tamošaitis, 
Vilniaus dailės akademijos gar
bės profesorius, lydimas Irenos 
Meiklejohn, lankėsi “TŽ” re
dakcijoje. Ilgesnį laiką pabuvo 
Lietuvoje, kur sutvarkė Tamo
šaičių židinio - galerijos reika
lus. Atskirame pastate bus pa
talpintas visas Tamošaičių dai
lės lobis, kuris bus globojamas 
valstybės (nacionalinio) muzie
jaus ir jo išlaikymas finansuo
jamas iš testamentinio Tamo
šaičių palikimo. Dail. A. Ta
mošaitis buvo įvairiais būdais 
pagerbtas Lietuvoje ir Kanado
je jo 90 metų amžiaus sukakties 
proga. Tuo būdu buvo įvertinti 
gausūs jo darbai dailės ir tau
todailės srityje. Pažymėtina, kad 
A. Tamošaitis yra ilgametis 
“TŽ” bendradarbis, dosnus jų 
rėmėjas. Ir šį kartą jis paliko 
dosnią paramą “TŽ” leidybai.

A. a. Antano Žinaičio atmi
nimui Sofija, Antanas ir Aldona 
Kalvaičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $60.
IEŠKOME moters prie dviejų vai
kučių, (trejų ir pusantrų metų am
žiaus), kuri galėtų gyventi kartu. 
Teirautis tel. 905 848-9628.
MOTERIS IŠ LIETUVOS, gailes- 
tingoji sesuo, 30 m. amžiaus, galin
ti prižiūrėti vaikus, senelius ar li
gonius, ieško darbo. Kelionės išlai
das susimokėtų pati; reikalingas 
tik iškvietimas. Rašyti adresu: 
Alma Uselienė, Kreivoji g. nr. 3, 
Alytus I, Lithuania-Lietuva. To
ronte skambinti Gražinai tel. 416 
251-3467.

KURJERIS Į LIETUVĄ! Ieškote, 
kas galėtų greitai ir patikimai nu
vežti į Lietuvą pinigus, vaistus, 
laiškus, dokumentus ar šiaip svar
bų paketą? Ir norite, kad jūsų 
siunta būtų įteikta tiesiai į rankas 
jūsų nurodytam asmeniui Lietuvo
je? Pageidaujate gauti raštišką to 
asmens patvirtinimą, kad gavo jū
sų siuntą? Tada skambinkite į Ha
miltoną telefonu 905 385-3453 Ri
čardui. Mes vykstame į Lietuvą kas 2 
mėnesiai Garantuojame sąžiningą pa
tarnavimą ir slaptumą. Artimiausiu 
melu kuijcris išvyksta gegužės 3 d.
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“Volungė”, Toronto lietu
vių choras, šį pavasarį švenčia 
veiklos 20-metį. Choras ruošiasi 
išleisti CD bei juostelę. Įrašai 
beveik baigti. Klausytojai galės 
įsigyti CD (garsajuostę), juoste
lę jau š. m. gegužės mėn. pra
džioje. Volungiečiai ieško para
mos ir kviečia būti “Volungės” 
rėmėjais, leidėjais, mecenatais 
ir garbės mecenatais. Rėmėjai, 
paaukoję $50 ar daugiau, bus 
įrašyti CD, juostelės bei “Vo
lungės” dvidešimtmečio progra
mose. Leidėjai, parėmę chorą 
$200 ar daugiau, bus taipgi įra
šyti visose programose ir gaus 
CD. Mecenatai, paaukoję $500 
ar daugiau, bus įrašyti aukščiau 
nurodytose vietose, gaus CD ir 
du bilietus į sukaktuvinį kon
certą. Garbės mecenatai, parė
mę volungiečius $1000 ar dau
giau, bus įrašyti CD, juostelės 
bei sukakties programose, gaus 
CD ir du bilietus į koncertą.

Asmenys, paaukoję $50 ar 
daugiau, gaus pajamų mokesčių 
pakvitavimus. “Volungės” parė
mimo reikalu prašoma kreiptis į 
Jūratę Neimanienę tel. 416 231- 
8350 iki balandžio 15 d. Inf.

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

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.

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

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

Kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, ilgesniam laikui išvyko į Pietų 
Ameriką.

KLK moterų dr-jos Montrea- 
lio skyrius ruošia Velykų stalą ba
landžio 14 d., per Atvelykį, 12 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Šalia 
puikių vaišių Montrealio lituanis
tinės mokyklos mokiniai atliks 
trumpą, įdomią meninę programą. 
Pelnas, jei jo bus, skiriamas “Vaiko 
tėviškės namams”. Kviečiami visi 
gausiai dalyvauti, skaniai pasivai
šinti ir tuo pačiu paremti Lietuvos 
našlaičius.

Montrealio skautai-tės ruošia
si stovyklauti “Baltijos” stovykla
vietėje rugpjūčio 12-19 d.d. Į sto
vyklą bus priimami ir ne skautai.

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas ne|parelgo|a apsidrausti.

(.40% LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$300 - Anapilio moterų būre

lis; $100 - A. L., A. Štreimikis; $75
- E. Spudas; $60 - K. Mileris; $57 - 
V. Radžius, A. Budrys; $56 - E. 
Delkus; $50 - O. Adomauskas, dr. 
M. Arštikaitis, A. Aukštikalnis, I. 
Jurcevičius; $40 - J. Gedvilą; $25 - 
V. P. Jankaitis; $22 - L. Radzevi
čius, A. Mažulis; $20 - V. M. Mar
cinkevičius, J. Grėbliauskas, B.E. 
Liškauskas; $17 - J. Ardys, A. Sa
kalauskas; $12 - V. Kukoraitis, P. 
Gluosnys; $10 - M. Galinauskas,
D. V. Simankevičius, G. Repčys, K 
Beiga, T. Gaižauskas, G. Karsokas; 
$7 - S. Lazdinis, V. Piečaitis, J. Jo- 
tautas, E. Kuncaitis, B. Lukošius, 
K. Majauskas, P. G. Ambraziejus, 
M. Lorr, J. Rudys, B. Šiliūnas, E. 
Dambriūnas, M. Girčienė, J. Mi
kaila, A. Žinaitis, T. Budninkas; $6
- P. Dauginas, A. Barkauskas, E. 
Bačinskas; $5 - A. Vaškevičius, V. 
Staškus, E. Daniliūnas, J. Mažeika, 
P. Mikšys, A. Petrulis, S. Darguzas, 
A. Petkauskas; $2 - S. Paulauskas, 
K. Bačinskas, V. Bacevičius, L. Be- 
leckis, V. Pikturna, L. Baziliauskas,
J. Stakūnas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$115 - A. Mačiulis; $100 - P. 

Lapinskas, A. Kiaupa; $70 - H. So
tys, E. Kaptein; $67 - A. Vaičkus; 
$62 - V. Nakrošius, A. Stanevičius; 
$60 - S. Daugėla, J. Kablys, V. Le- 
lis, A. Sekonis, J. Nevulis, V. Mik
šys, J. Dabrowski, A. Kubilinskas,
E. Čuplinskas, dr. V. Kvedaras, V. 
Meilus, G. Smolskis, L. Zubrickas, 
S. Žvirblys, B. Putna, A. Garkūnas, 
A. Jonikas, V. Normantas, A. 
Craig, dr. A. D. Dickson, J. Grė
bliauskas, V. Jakovickas, H. Jasins- 
kas, A. Kuolas, S. Mačiulaitis, A. 
Balsys, E. Bumeisteris, M. Pietryk, 
kun. J. Grabys, V. Jagučanskienė, 
M. Jonikas, dr. L. Kriaučeliūnas, O. 
Krikščiūnas, A. Lukošius, M. Mi- 
ceika, E. Olšauskas, P. Sergantis,
K. Čerškus.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50 - L. Leparskas, M. Pike, 

K. A. Rimkus, J. Mockevičius. A. 
Ulba, K. Suima, A. Pinkevičius, B. 
Sriubiškis, O. Skrebūnienė, A. 
Gaurys, B. Kupcikas, S. Paškaus
kas, J. Blaževičius, J. Lapšys, B. 
Nainys, L. Kannapuu, K. Bosas, O.

A.a. Prano Bernoto mirties vie- 
nerių metų sukaktis buvo gražiai 
prisiminta vasario 17 d. Tą dieną 
Aušros Vartų šventovėje kun. L Sa
dauskas ir kun. J. Lipski aukojo 
Mišias, kurių metu sol. Antanas 
Keblys pagiedojo keletą giesmių. 
Po to seselių namuose buvo pa- 
ruošots vaišės. Našlė Elena Ber
notienė trumpai priminė velionies 
nueitą kelią ir padėkojo visiems su
sirinkusiems ir pagerbusiems velio
nį savo atsilankymu.

A.a. Jonas Meliauskas, 86 m. 
amžiaus, mirė kovo 19 d. Po pa
maldų Aušros Vartų šventovėje ko
vo 23 d. kūnas sudegintas. Pelenai 
bus pervežti į Lietuvą. Liūdi dvi 
seserys Lietuvoje, giminės bei 
artimieji ten ir Kanadoje. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.LB.

Res. 514 256-5355

Jakimavičienė, D. Puzerienė, V. 
Norkevičius, V. Karnilavičius, A. 
Valius, A. Kazanavičius, P. Bražiū- 
nas, J. Juodikis, O. Yčienė, R. Siru
tienė, E. Stunguris, T. A. Šiurna, A. 
Urbonas, A. Žukauskas, J. Grauži
nis, V. Kaveckas, J. Kulikauskas, A. 
O’Donohue, V. Pulkauninkas, J. 
Slivinskas, G. Balčiūnienė. Albertas 
Burbulevičius, R. Celejewski, T. 
Kobelskienė, V. Genčius, A. Klem
ka, A. N. Gutauskas, S. Janušas, E. 
Jaškus, V. Kutkus, V. Laurinaitis,
J. Lasys, A. Lesčius, P. Molis, dr. S. 
Čepas, J. Olšauskas, R. Paulionis,
K. Račiūnas, F. Ramonas, E. Sin- 
kys, R. Šomkaitė, A. Staugaitis, A.

Stanėnas, V. Urbaitis, O. Urnavi- 
čienė, V. Apeikis, V. Bartninkas, 
R. Vaičaitis, V. Vaitkus, L Vibrie- 
nė, E. Zakaras, A. Zarembaitė, V. 
Bruzgis, V. Čepėnas, J. Deveikis, 
B. Dobrovolskis, A. Duderavičius, 
E. Spudas, J. Geras, A. Grigonis, T. 
Gureckas, P. Juodikis, R. A. Jur
kus, M. Kizis, D. Klibingaitienė, V. 
Kuraitis, L. Meilus, P. Abromaitis, 
N. Adams, A. Aukštikalnis, M. 
Dambrauskienė, J. Petronis, A. 
Rūkas, A. Ruzgys, L Jurcevičius, 
M. Levišauskas, V. Levišauskas, A. 
Pintulis, R. Plenys-Cygas, S. Šar- 
kus, L. Baziliauskas, Z. Stanaitis, 
dr. Alf. Stankaitis, P. Česnulis, G. 
Chvedukas, V. Deveikis, R. 
Dumčius, M. Ignatavičius, B. Jure
vičius, N. Kardelis, V. Kasniūnas, 
A. Ketvirtis, P. Kučinskaitė, A. 
Langas, A. Laugalys, J. Lukoševi
čius, O. Mitalas, L. Mockus, D. 
Mogck, P. L. Murauskas, R. Paš
kauskas, L. Petravičienė, J. Pilipa
vičius, J. Poška, A. Povilonis, L. 
Prialgauskas, S. Radvilas, J. Rauli- 
naitis, R. Underys, D. Vaidilienė, L 
Aleknevičius, kun. Alf. Babonas, A. 
Bačkaitis, M. Banionis, J. Beržins- 
kas, V. Biliūnas, A. Burbulevičius, 
A. Čepėnas, A. Matulaitis, J. Kaže- 
mėkas.

Už dvejus metus rėmėjo pre
numeratą atsiuntė A. Misiūnas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.


