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Kas įdomu - dar ne viskas
Šiais, vadinamais moderniais, laikais susierzinimo, 

baimės dėl ateities, įvairiausių nepasitenkinimų bei teisių 
ieškojimų veržiančios kasdienybę grandinės garsiai barš
ka. Atrodo, kad ramybės ir dėkingumo laikai jau seniai 
pasibaigė.

Tačiau ar taip iš tikrųjų yra? Ar žmonija jau 
atsidūrusi prie bedugnės krašto, nuo kurio kelio 
atgal nebėra, ir telikęs tik vienas klausimas - ka
da? Kad pasaulis pilnas įvairiausių blogybių, kad morali

nis nuosmukis nebestebina, kad nusikaltėliams bausmės 
jau nieko nereiškia, nes kalėjimai virsta viešbučiais, kad 
vaikai be tėvų auga gatvėse, ak, kad labai daug blogų da
lykų vyksta, - pirmiausia paliudija visiems dabar lengvai 
prieinama įvairi žiniasklaida. Pastarosios darbuotojai be
veik visur įsileidžiami, durys atidarytos korespondentams, 
fotografams, filmuotojams ir parlamento rūmuose, ir pa
prasčiausiame namelyje, kuriame įvyko kažkas kitoniško, 
apie ką visuomenė labai norėtų sužinoti. Taip skaitytojai 
ir žiūrovai laukia kasdien įdomių pranešimų, sensacingų 
įvykių, visai nesvarbu, kas ten būtų: vagystės, žmogžudys
tės, muštynės, skyrybos ar net ir viena senutė, gyvenanti 
su penkiasdešimt kačių. Didmiesčiuose kone kas valandą 
galima ką nors panašaus atrasti ir TV ar dienraščiuose 
skelbti. Ir tai neišgalvota, tai tikra tiesa, tai aiškus gyveni
mo veidrodėlis. Ne didysis, bet pakankamas, patenkinan
tis žmonių smalsumą, kasdienį laukimą, kas įvyks šian
dien, kas šią naktį. Be viso to, atrodo, kad gyvenimas pa
virstų kažkokia užželiančia bala, kuri niekam neįdomi. Ir 
taip foto aparatų spraksėjimai, magnetofonų juostelės, 
filmavimo priemonės registruoja tuos gyvenimo veidro
dėlius, kuriuos sukiodami prieš dienos saulę, visa kita tar
si deginam arba ašarojimus sukeliančiuose atspindžiuose 
nebeįstengiam dairytis po plačiuosius gyvenimo laukus.

DIDYSIS gyvenimo veidrodis taip ir stūkso palik
tas nuošaly - laiko dulkių apneštas, niekam ne
reikalingas, niekaip netenkinantis įmantrių šiuo
laikinio žmogaus poreikių. Nes tai juk pats paprasčiausias 

gyvenimas, nuo ryto iki vakaro įkyriai vienodas - ar tai 
būtų fabriko darbininko, ar laboratorijoje' užsidariusio 
mokslininko. Milijonai ir tūkstančiai tokių nematomų 
žmonių, tokių šeimų, tokių vaikų - kas apie juos ką rašys, 
ką rodys? Tai tik lyg kažkoks fonas dramų ir tragedijų 
ryškinimui, arba antraip apsukus - tai tik minia, kad būtų 
kam visa tai matyti, įsižiūrėti, vertinti ir gaiksčioti dėl to 
susigrūdimo prie bedugnės. Šitokį ar panašų įvaizdį susi
kūrus, nėra abejonės, kiekvienas galėtų lengviau atsidusti 
- juk ne visas gyvenimas spaudoje aprašomas, ne visas te
levizijoje rodomas. Štai kur visas džiaugsmas: didžioji 
žmonijos dalis gyvena taip tartum jos nebūtų. O ji yra, ji 
egzistuoja. Taip yra kiekvienoje šalyje, taip yra ir mūsų 
Lietuvoje. Užtat labai reikšminga toji informacija, kuri iš
kelia ką nors iš to pilkojo, stačiai užmiršto, pasaulio. Ver
dantis didmiesčių gyvenimas, nors labai stebimas, kelian
tis sensacijų, trenkiantis taip, kad negirdėti nebegalima, - 
jis vis dėlto neatstovauja visumai. Arba pavienių iškilių 
žmonių kompromitacijos nėra tautos kompromitacijos, 
nusikaltėliai ir nenaudėliai, nors kai kur ir įtakingi, tene- 
pavirsta moralinio nuosmukio rodyklėmis. Vienas ne
klaužada šeimoje, nors ir kažin kaip dėl to skaudėtų, nėra 
šeimos atstovas. Ko nors tauresnio ir gražesnio pasaulyje 
ieškoti iš tikrųjų nereikia. Reika tik daug plačiau dairytis, 
kad mažieji veidrodėliai neapakintų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Šeši perrinkimai parlamentan
Kanados parlamentan kovo 

25 d. šešiose rinkiminėse apy
linkėse buvo išrinkti nauji atsto
vai, pakeičiantys pasitrauku
siuosius. Perrinkimai įvyko tri
jose Kvebeko rinkiminėse apy
linkėse, dviejose Niufaundlan- 
dijos ir vienoje Ontario apylin
kėje, priklausančioje Torontui. 
Kvebeko provincijoje vieną tuš
čią vietą Kanados parlamente 
paliko iš jo Kvebeko politikon 
pasitraukęs L. Bouchardas, ta
pęs šios provincijos premjeru ir 
separatistinės Kvebeko partijos 
vadu. Dvi vietas ištuštino pats 
Kanados liberalų ministeris 
pirm. J. Chretienas, savo vy- 
riausybėn norėdamas įvesti du 
naujus ministerius. Kanadoje 
ministerial turi būti ir parla
mento nariai. Perrinkimus dvie
jose apylinkėse Niufaundlandi- 
joje atnešė liberalas parlamen
taras W. Rompkey, perkeltas 
senatan, ir Kanados žvejybos 
ministeris Brian Tobin, išrink
tas provincijos premjeru. Onta
rio provincijoj papildomų rinki
mų reikėjo pakeisti Roy Mac- 
Larenui, paskirtam Kanados at
stovu Londone.

Kanados liberalų ministeris 
pirm. J. Chretienas, remdama
sis savo papuliarumu, iš anksto 

pranašavo užtikrintą liberalų 
pergalę penkiose rinkiminėse 
apylinkėse iš šešių. Politinė pra
našystė išsipildė. Kanados libe
ralai pralaimėjo tik Kvebeko 
Lac-St-Jean rinkiminėje apylin
kėje, priklausiusioje buvusiam 
Kvebeko bloko vadui L. Bou- 
chardui, dabartiniam Kvebeko 
premjerui ir separatistinės Kve
beko partijos vadui. Šios rinki
minės apylinkės atstovu vėl ta
po Kvebeko bloko separatistas 
Stephan Tremblay.

Kanados ministeriui pirm. 
J. Chretienui tą vienintelį pra
laimėjimą padės užmiršti kabi
netan jau įsijungtų jo dviejų mi- 
nisterių iš Kvebeko išrinkimas. 
Papildomus rinkimus Kanados 
parlamentan ten laimėjo du 
naujieji prancūzų kilmės minis
terial: tarptautinio bendradar
biavimo - Pierre Pettigrew, 
tarpvyriausybinių reikalų - Ste
phane Dion. Jie yra svarbūs ko
voje su premjero L. Bouchardo 
separatistais dėl Kvebeko pasi
likimo federacinėje Kanadoje 
sekančiame referendume šiuo 
klausimu.

Po šių papildomų rinkimų 
dabartinį Kanados parlamentą 
sudaro: 177 liberalai, 53 separa
tistinio Kvebeko bloko atstovai,

Buvusios Lietuvos prezidentūros sodelyje Kauue 1996 m. vasario 16 d. buvo atidengti trijų prezidentų 
paminklai - ANTANO SMETONOS, ALEKSANDRO STULGINSKIO, KAZIO GRINIAUS

v Nuotr. J. Piečaičio
PRANEŠIMAS IS LENKIJOS

Prezidento viešnagė Lietuvoje
Politinis lietuvių elitas esą moka lenkų kalbą. Grįžęs Varšuvon Lenkijos prezidentas 
skatino plėsti lenkiškąją kultūrą Lietuvoje - siųsti kuo daugiau knygų, padaryti lenkų 
televiziją matomą visoje Lietuvoje. Pasirašyta ekonominio bendradarbiavimo deklaracija

Lenkų spauda palyginti 
daug dėmesio skyrė prezidento 
Kwasniewskio viešnagei Lietu
voje. Dienraščiuose, radijo ir te
levizijos laidose teigiamai buvo 
vertinama ši viešnagė. Laikraš
tininkai kartojo abiejų prezi
dentų žodžius: “Dar niekuomet 
santykiai tarp Lenkijos ir Lietu
vos nebuvo tokie geri, kaip 
šiandien”.

Žodynas prezidentui
Kairiosios pakraipos inte

lektualaus savaitraščio “Polity
ka” apžvalgininkė Janina Para- 
dowska (1996. 03. 16, nr. 11) ra
šo: “Lietuvos politikai pagaliau 
nustojo vaizduoti, kad nesu
pranta lenkiškai, ir seime pra
dėjo Kwasniewskiui ploti dar 
prieš išvertus jo žodžius į lietu
vių kalbą”.

Kad lenkų kalbos vartojimo 
Lietuvoje reikalas lenkams la
bai svarbus, liudija tolimesnės 
žurnalistės pastabos. Apie pre
zidento Kwasniewskio pasi
vaikščiojimą po Vilniaus sena
miestį ji rašo: “Prezidentas 
Kwasniewskis prezidentui Bra
zauskui lenkiškame knygyne 
nupirko septynis lenkų kalbos 
žodyno tomus, paruoštus Bo
guslavo Linde. Prezidentas Bra
zauskas gerai lenkiškai kalba, 
tik kartais žodžių jam trūksta. 
Šis žodynas jam bus naudingas,
- juokavo Kwasniewskis, o Bra
zauskas neatrodo, kad nepavar
tys žodyno”.

Svečio pareiškimas
Pats prezidentas Kwas

niewskis Lenkijos televizijoje 
vertindamas savo viešnagę taip 
pat pabrėžė lenkų kalbos var
tojimo reikšmę Lietuvoje. “Aš 
tik Lietuvoje supratau, kad vi
sas politinis elitas moka len
kiškai. Reikia išnaudoti šį faktą
- siųsti į Lietuvą kuo daugiau 
lenkiškų knygų, laikraščių; rei
kia, kad visoje Lietuvoje galima 
būtų matyti Lenkijos televiziją. 
Žodžiu - kuo daugiau lenkų 
kultūros Lietuvoje”.

52 reformininkai, 2 progresyvie
ji konservatoriai ir 2 nepriklau
somi atstovai. Pralaimėjimas 
ypač skaudus buvo reforminin- 
kams ir jų vadui P. Manningui, 
vėl neįstengusiems tapti pagrin
dine lojalios opozicijos partija 
Kanados parlamente. Mat jiems 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Naujas sumanymas
Abu prezidentai pasirašė, 

tarp kitko, deklaraciją dėl bend
radarbiavimo ekonominėje sri
tyje. Šios deklaracijos pagrindu 
būtų steigiamas euroregionas 
Nemunas.

O štai ką apie šį sumanymą 
rašo “Aušros” žurnalistas Euge
nijus Petruškevičius, stebėjęs 
derybas dėl euroregiono įsteigi
mo. (“Aušra”, nr. 4, 1996. 02. 
16-29).

“Šių metų vasario mėnesį 
Suvalkuose susirinko keturių 
šalių atstovai pratęsti organi
zacinių darbų, steigiant eurore- 
gioną Nemunas. Atvyko Aly
taus ir Marijampolės apskričių 
valdytojų pavaduotojai, Gardi
no srities vadovai, Rusijos fe
deracijos Kaliningrado srities 
atstovai, na, ir aišku Suvalkų 
vaivadijos aukšti pareigūnai. 
(...) Euroregiono teritorija - tai 
Suvalkų vaivadija, Alytaus ir 
Marijampolės apskritys, Gardi
no sritis ir Kaliningrado srities 
rajonai. (...) Kas gi būtų daroma 
euroregione Nemunas, jeigu 
toks būtų įsteigtas, dar neaišku, 
tačiau jau kalbama pvz. apie tai, 
kaip apsaugoti Nemuną nuo to
lesnio teršimo. Visos šios šalys 
teršia Nemuno vandenis, ir eu
roregionas privalėtų pasirūpinti 
valymo įrengimais.

Kitas pasiūlymas - atidaryti 
vandens turizmo maršrutą nuo 
Vygrių ežero iki Kauno, o gal 
net iki Klaipėdos. (...) Tačiau 
nei viena šalis pati to nepa
darys. Juk dėl daug ko reikia 
susitarti. Susitarti, kas ir už 
kieno pinigus atstatys sugriau
tus šliuzus, kaip bus tikrinamas 
perėjimas per sienas, kieno lai
vai plaukios ir 1.1. Šiuos darbus 
galėtų derinti tarptautinė orga
nizacija, pavyzdžiui, euroregio
nas Nemunas. Šituo vadovauda
miesi Suvalkų vyrai ėmėsi ini
ciatyvos steigti euroregioną.

Kodėl šios iniciatyvos ėmėsi 
lenkai? Be abejonės, jie turi 
daugiau patirties bendradar
biaudami su Europa nei, saky
kim, Kaliningrado sritis; ir jei 
tai nuoširdus lenkų noras pa
dėti Alytaus ir Marijampolės 
apskritims bei Gardino ir Kali
ningrado sritims savo turtinges
ne patirtimi, jei šiame suma
nyme neslypi joks kitas tikslas, - 
tai šaunu.

Tačiau man, šių pasitarimų 
stebėtojui, keistas pasirodė Lie

tuvos atstovų pasyvumas. Jie, 
kaip maži vaikai, leidžiasi len
kams vedžioti už rankos. (...) 
Lenkai kiekvienam susitikimui 
puikiai pasiruošę. Jie iš anksto 
išsispausdinę dokumentus, pa
rengę būsimo euroregiono Ne
munas statutą, veiklos regla
mentą, jie pasiūlę vadovau
jančių organų struktūras. O lie
tuviai į pasitarimus atvažiuoja 
tuščiomis. Jokio savo projekto 
neatsiveža. Vadinasi, kaip “vy
resnysis brolis” pasakys, taip 
bus gerai. O po paskutinio su
sitikimo, tartum juokais, tartum 
rimtai, pasakyta, kad oficiali bū
simo euroregiono kalba bus ... 
lenkų.

Lenkai neslepia, kad šį eu
roregioną įsteigus galima tikėtis 
pinigų iš Vakarų Europos tarp
tautinių organizacijų ir fondų. 
Taip, galima tikėtis nemažų pi
nigų. Tačiau visai neaišku, ar tie 
pinigai pasieks Lietuvą, ar pasi
liks Suvalkuose. Žodžiu, kad šis 
sumanymas bus pelningas Su
valkams, dėl to nekyla jokių 
abejonių. Tačiau ar bus pelnin
gas Lietuvai, tik lietuvių dievai 
težino” - ironizuodamas baigia 
savo pastabas Eugenijus Petruš
kevičius.

Kieno naudai?
Grįžtant prie Lenkijos pre

zidento viešnagės Lietuvoje, 
reikia paminėti, kad abu prezi
dentai žada įsteigti fondą, re
miantį bendradarbiavimą kultū
ros, mokslo ir meno srityse. Pa
rafrazuojant Eugenijų Petruš
kevičių, reikėtų paklausti, ar iš 
šio fondo pasipelnys tik Len
kija, ar sugebės tai padaryti ir 
Lietuva? Neteko girdėti, kad 
Lietuvos politikai kalbėtų apie 
lietuviškos kultūros plėtimą į 
Lenkiją. Liūdna apie tai rašyti, 
bet Lenkijoje paskutinė lietu
viška knyga j lenkų kalbą iš
versta buvo gal daugiau nei 
prieš dešimt metų. Ne tik Var
šuvoje, bet ir Seinuose ar Su
valkuose veltui ieškotum lietu
viškos knygos ar kitokio lietu
viško leidinio. Net lietuviškų et
ninių žemių - Seinų ir apylinkių 
nepasiekia Lietuvos televizija.

Taip ir negalės atsilyginti 
Lenkijos prezidentas savo kole
gai Brazauskui jo viešnagės 
Lenkijoje metu, nes nebus kur 
nupirkti lietuvių kalbos žodyno. 
Nors ne prastesni esame: turi
me ne septynis, o 16 tomų. ž.M.

Seimo kreipimasis dėl 
Čečėnijos

Kovo 14 d. Lietuvos seimas 
paskelbė kreipimąsi pasaulio 
kraštų parlamentarams bei vy
riausybėms dėl Rusijos jau antri 
metai vykdomo karo prieš Če
čėnijos respubliką. Dokumente 
primenama, jog žiauriame ir 
metodiškame čečėnų tautos 
naikinime dalyvauja 250 tūks
tančių Rusijos reguliariosios 
kariuomenės, aviacija, šarvuo
čiai, sunkioji artilerija, 600 tan
kų ir naudojami neribojami 
ginklai. Jau nužudyta 50,000 
žmonių, sužeista 250,000, pabė
gėliais tapo apie 500,000, o 
250,000 liko be pastogės. Rusi
jos valdžia aiškinasi kovojanti 
prieš terorizmą, tačiau pati jį 
vykdo. Kreipimąsi pasirašiusieji 
seimo nariai prašo parlamenta
rus ir vyriausybes įtaigoti tarp
tautines organizacijas, kad būtų 
sustabdyti Rusijos karo veiks
mai, išvesta jos kariuomenė, 
įgyvendinta čečėnų tautos apsi
sprendimo teisė ir Rusijos pri
imta moralinė, politinė ir teisi
nė atsakomybė.

Lankėsi Japonijos ministeris
Kaip praneša ELTA, balan

džio 2 d. Lietuvoje lankėsi Ja
ponijos užsienio reikalų minis
terijos parlamentinis viceminis- 
teris H. Ogawa su diplomatine 
delegacija. Susitikime su Lietu
vos prezidentu Algirdu Bra
zausku jam buvo perduotas 
kvietimas lankytis Japonijoje 
ryšium su numatomu Japonijos 
ambasados atidarymu Lietuvoje.
Naujas ambasadorius Izraelyje

ELTOS žiniomis, kovo 29 
d. prezidentas Algirdas Bra
zauskas pasirašė dekretą, paski- 
riantį Romą J. Misiūną Lietu
vos nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Izraelyje. R. 
Misiūnas, JAV-ėse baigė ir dės
tė istoriją ir politologiją, 1990- 
92 m. dirbo patarėju Lietuvos 
aukščiausioje taryboje, vėliau 
JAV privačioje firmoje, pasku
tiniu laiku (daugiau kaip metus) 
ėjo Lietuvos laikinojo reikalų 
patikėtinio pareigas Izraelyje.

Konfliktas dėl laivo
Kovo 27 d. j Klaipėdos uos

tą įplaukė Lietuvos žemės ūkio 
bankui priklausantis žvejybinis 
laivas “Vydūnas”, išnuomotas 
Islandijos firmai “Deep Sea 
Products”. Jis buvo atšauktas 
kovo 20 d. dėl nuomos nesumo- 
kėjimo, bankui nutraukus sutar
tį. Keturi įgulos nariai, Islandi
jos piliečiai, pateikė pareiški
mus spaudai ir prokuratūrai, 
jog jų laisvė buvo varžoma, ne
leista susisiekti su krantu, rašo 
“Lietuvos rytas” nr. 73. Įvykis 
pateko į politinę bei diplomati
nę plotmę, nes informacija 
buvo pateikta Lietuvos prezi
dentui bei opozicijos vadovui V. 
Landsbergiui, kuris išplatino 
pareiškimą. Islandijos ambasa
da Danijoje prašė, kad laivas 
būtų sulaikytas.

Šiame numeryje
Kas įdomu - dar ne viskas

Sensacijų antplūdžiai uždengia užmirštą pilkąjį pasaulį
Prezidento viešnagė Lietuvoje

Lenkai susitikimams būna pasiruošę, lietuviai - ne
Lietuvos ūkio ateitis - kooperatyvai

Šiandieninė valdžia nepalanki kooperatiniam judėjimui
Ryžtamės gražinti kraštą

Atgaivinta kan. Tumo-Vaižganto įsteigta draugija 
Brazdžionis mažiems ir visiems 

Švente tapęs susitikimas su poetu Čikagoje
Pokalbiai su studentais

Šveicarijoj besimokantis studentas domisi “Tėviškės žiburiais”
Lietuvės išeivės keliu

Gilesnis žvilgsnis į Marijos Aukštaitės gyvenimą ir kūrybą 
Lietuvių operos kolektyvas - sukaktuvininkas 

Šių metų opera “Jūratė ir Kastytis” tikrai nebus paskutinė

Laivo kapitonas J. Leonavi
čius teigė, jog islandų teisės ne
buvo pažeidžiamos, net pasiūly
ta jiems išlipti, o ryšiai irgi ne
varžomi, nes vienas iš jų turėjęs 
ir telefakso aparatą, kuriuo ga
lėjęs naudotis. Kapitono žinio
mis, Islandijos firma skolinga 
įgulai $113,000 už dviejų kelio
nių tarnybą ir $700,000 už dvie
jų laivų nuomą. Islandų skun
das bus nagrinėjamas Londono 
teisme.

Priimti į demokratinę sąjungą
ELTOS pranešimu, Tėvy- 

s-ga (Lietuvos konservatoriai) 
kovo 12-13 d.d. vykusioje Euro
pos demokratinės sąjungos 
(EDU) 170-tojoje partijų vado
vų konferencijoje buvo priimta 
tikrąja EDU nare. Paryžiuje 
paskelbtame pareiškime pa
brėžta, kad Lietuvos konserva
toriai, vadovaujami Vyt. Lands
bergio, išvedė “šalį iš sovietų 
bloko”.

Nedarbas ir infliacija
Vasario mėn. mažiausia inf

liacija trijose Baltijos valstybėse 
buvo Latvijoje, sudarė 1.8%. 
Lietuvos statistikos departa
mento duomenimis, Lietuvoje 
infliacija siekė 2.4%, Estijoje 
3.3%. Didžiausią nedarbo lygį 
praeitą mėnesį patyrė Latvija 
(6.8%), tuo tarpu Lietuvoje 
skaičius buvo 3.4%, Estijoje - 
2.2%, nors daugiausia nedir
bančių, darbo ieškančių žmonių 
vasario pabaigoje buvo Lietuvo
je (142,300). Palyginus su pra
ėjusiais metais, jų skaičius Lie
tuvoje daugiausia pakilo, 41%, 
kaip skelbia ELTA.

Prancūzija rems Lietuvos 
siekius

Balandžio 1-2 d.d. Lietuvo
je lankėsi Prancūzijos senato 
pirmininkas R. Monory, prane
ša ELTA. Jis teigė remsiąs Lie
tuvos siekius tapti pilnateise 
Europos sąjungos nare, visai ti
kėdamas, kad Prancūzijos par
lamente neiškils problemų tvir
tinant Lietuvos ir Europos są
jungos nepilnateisės narystės 
sutartį. Svečias įteikė preziden
tui Algirdui Brazauskui laišką, 
kuriame Prancūzijos preziden
tas Jacques Chirac tvirtino, kad 
Lietuvai kelias į Europos sąjun
gą yra laisvas bei džiaugėsi 
Lietuvos ir Prancūzijos tarpusa- 
viais ryšiais, Lietuvos padaryta 
valstybine bei ekonomine pa
žanga ir pastangomis bendra
darbiauti su kitomis Baltijos ir 
Skandinavijos valstybėmis; tiki
si, jog palankūs politiniai ryšiai 
tarp Prancūzijos ir Lietuvos 
taps ir ekonominiais.

Senato pirmininkas primi
nė, kad vienas pagrindinių Tu
rine prasidėjusios Tarpvyriausy
binės konferencijos tikslų yra 
palengvinti kitų valstybių įstoji
mą į ES. Dėl ŠAS (NATO) plė
timo jis pažymėjo, kad derybos 
prasidės tik po rinkimų Rusi
joje. RSJ
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® KELIffllAME GYVENIME Komarų dvaro svirnai - architektūros paminklas Raguvėlėje Nuotr. H. Paulausko

AtA 
PRANUI AUGAIČIUI 

mirus,
mūsų mielą buvusią ilgametę pirmininkę ir jos šeimą 
šią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos Anapilio parapijos skyrius

AtA 
PRANUI AUGAIČIUI 

mirus,
žmoną ALBINĄ, vaikus VIDĄ su ALEKSANDRU, 
SILVIJĄ ir EDĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -
E. K. Šlekiai G. L. Matukai
A. R. Šlekiai, Živilė, Barry Stanton

Lietuvos ūkio ateitis -kooperatyvaiMinint Klaipėdos universite
to penkerių metų sukaktį, vasa-
rio 27 d. Marijos Taikos Kara
lienės šventovėje buvo aukojamos 
iškilmingos Mišios, kuriose daly
vavo universiteto studentai, fakul
tetų dekanai, dėstytojai ir rek
torius Stasys Vaitekūnas. Kun. 
Algis Baniulis, SJ, kreipėsi į stu
dentus padrąsinančiais Šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II žodžiais: “Nebi
jokite priimti Kristų ir paklusti jo 
valiai”. Parapijos klebonas mons. 
Jonas Gedvilą skatino aktyviau 
jungtis į Kat. Bendrijos veiklą.

Marijampolės Šv. Mykolo 
Arkangelo parapijos jaunimas 
kovo 2 d. surengė Gavėnios su
sikaupimo dieną. Susirinkus jau
nimui iš Marijampolės, Kalvari
jos, Pilviškių ir Prienų parapijų, 
susikaupimas pradėtas Mišiomis, 
kuriose dalyvavo Vilkaviškio 
vysk. Juozas Žemaitis, MIC, ir 
kiti kunigai. Melstasi už taiką pa
saulyje. Vyskupas kvietė jaunuo
lius būti skaisčiais, dorais, sąži
ningais. Jaunimas grupelėmis 
lankė vargšus, ligonius, našlaičius 
ir vakare dalinosi patirtimi.

Šv. Kazimiero dienos minėji
mas suteikia gerą progą “pakelti 
galvas ir širdis nuo kasdienių 
rūpesčių”, pasakė arkivyskupas 
A. J. Bačkis Vilniaus arkikated
roje kovo 3 d. Taipgi pastebėjo, 
kad dažnai Šv. Kazimieras “pri
statomas per daug nusaldintas 
(...), kurio neįmanoma sekti jau
nimui”. Aktualiausia ir brangiau
sia šių laikų dorybė esanti skais
tumas. Nurodė, kad per spaudą ir 
televiziją nuodijami vaikai. Šeimų 
apsisprendimas ugdyti dorus vai
kus, tėvų pavyzdys, gali šią bran
gią dorybę sugrąžinti į tautą. Kai 
kurie politikai bando iš mokyklų 
išstumti dorinį ugdymą, nieko 
vietoj to nesiūlydami.

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).

t

Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos Klaipėdos skyrius
kovo 8 d. paminėjo penkerių me
tų sukaktį. Marijos Taikos Kara
lienės šventovėje Mišioms vado
vavo Telšių vyskupas A. Vaičius. 
Renginyje dalyvavo skyriaus 
pirm. A. Remesa, miesto bur
mistras S. Šukys, Klaipėdos un-to 
rektorius St. Vaitekūnas, klieri
kai bei miesto visuomenė. Menų 
fakulteto koncertų salėje dalyvius 
pasveikino vysk. A. Vaičius. Kal
bėjo rektorius St. Vaitekūnas, A. 
Remesa, S. Šukys, dr. A Žygas ir kt.

MIRĘ KUNIGAI: Antanas 
Vitkus (1928-1996). Įšventintas 
kunigu 1962 m., ilgai dirbo Alvito 
parapijoje.

Juozas Pučinskas, OFM, 
(1935-1996). Įšventintas kunigu 
1964 m. Dirbo Žemaitijos para
pijose, gyveno labai asketiškai.

Lietuvos vyskupai nutarė 
remti tėvus, kovojančius, kad ti
kybos ir etikos pamokos nebūtų 
išbrauktos iš privalomos mokymo 
programos.

Mons. Alfonsui Svarinskui 
pasitraukus, naujuoju vyriausiuo
ju kariuomenės kapelionu Vys
kupų konferencija paskyrė kun. 
Alfonsą Bulotą. Mons. A. Sva
rinskas paskirtas Kauno Kristaus 
Prisikėlimo parapijos rezidentu.

Artinantis 2000 metų sukak
čiai, Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
ragina neužmiršti tų dvasios did
vyrių, kurie savo gyvybės auka pa
liudijo ištikimybę Kristui. Lietuva 
tokių asmenybių nemažai užsiau
gino. Tie žmonės negali būti pa
miršti. Todėl yra prašoma tų prie
spaudos dienų liudininkus atsi
liepti, savo atsiminimus perduoti 
vyskupijų kurijoms. Kankinystės 
liudijimus siųsti: Kaišiadorių vys
kupijos postulatoriui, Kęstučio g. 
44, 4230 Kaišiadorys; Kauno ar
kivyskupijos postulatoriui, Rotu
šės a. 14 a, 3000 Kaunas; Pa
nevėžio vyskupijos postulatoriui, 
J. Žemgulio g. 45, 5300 Panevė
žys; Telšių vyskupijos - Katedros 
g. 5, 5610 Telšiai; Vilkaviškio 
vyskupijos - P. Kriaučiūno g. 17, 
4520 Marijampolė; Vilniaus arki
vyskupijos - Šventaragio g. 4, 
2001 Vilnius.

(Iš leidinio “Bažnyčios žinios”)

JONAS DAUGĖLA
Lietuvoje didžiųjų komer

cinių bankų bankrotas sukrėtė 
visą naujai atgimusios valstybės 
ūkį ir sukėlė dabartinės valdžios 
krizę. Dėl bankų bankroto nu
kentėjo ištisa eilė pramonės bei 
prekybos įmonių ir tūkstančiai 
žmonių neteko darbo. Tačiau 
daugiausia nukentėjo bankų in
dėlininkai, kurie patikėję aukš
tomis palūkanomis dėjo sunkiai 
uždirbtą litą į bankus ir tikėjosi, 
kad tomis sutaupomis galės iš
mokslinti savo vaikus bei už
tikrinti kasdienininį gyvenimą. 
Ir šios sutaupos buvo išgrobtos, 
iššvaistytos, daugelis žmonių li
ko pasmerkti bado ir skurdo pa
vojams.

Ypatingai skaudžiai bankų 
bankrotai palietė žemės ūkį. 
Lietuvoje šiuo metu jau beveik 
200.000 ūkininkų yra atgavę ar
ba įsigiję nuosavus ūkius, bando 
sėkmingai ūkininkauti. O be to 
dar yra maždaug 400.000 tri- 
hektarių sklypininkų, kurie 
šiuose sklypuose užsiaugina 
šiek tiek daržovių ir uogų savo 
šeimos maisto ištekliams pa
pildyti. Visi jie nekantriai laukia 
pavasarinio darbymečio.

Šiam pavasariniam darby
mečiui tinkamai pasiruošti ūki
ninkai turi nusipirkti trąšų, su
sidaryti naftos atsargas trakto
riams ir įsigyti sėklinės me
džiagos. Tad toms išlaidoms ap
mokėti žemdirbiai yra reikalingi 
lengvatinių paskolų. Išlaidas jie 
galės susigrąžinti ir skolas išmo
kėti tik vėlyvą rudenį, kai baigs 
nuvalyti laukų derlių ir savo ga
minius pristatyti rinkai.

Šiais metais valdžia lengva
tiniams ūkininkų kreditams bu
vo paskyrusi 412,9 mil. litų, 
Didelė dalis šių pinigų pa
skolomis ir pašalpomis buvo 
gauta iš kitų draugiškų valsty
bių. Naikinant kolūkius ir nau
jakuriams dar gerai nespėjus 
tinkamai susitvarkyti nuosavuo- 
se ūkiuose, pernai buvo likę 
800.000 ha. dirvonuojančios že
mės. Gavę lengvatinius kredi
tus, ūkininkai buvo numatę 
bent per pusę šiuos plotus su
mažinti.

Ūkininkams skirti pinigai 
buvo pervesti į tuos komerci
nius bankus. Šie bankai ir tu
rėjo lengvatiniams kreditams 
skirtus pinigus išskirstyti atski
riems ūkininkams. Bankams su
bankrutavus žemdirbiams nebe
liko jokių vilčių laiku šiais kre
ditais pasinaudoti. Tad ir dirvo
nuojančios žemės plotai ne tik 
nesumažės, bet dar padidės. 
Daugelis ūkininkų bus priversti 
apleisti savo ūkius ir vargu ar 
benorės į juos sugrįžti.

Žinoma, šių rūpesčių gali
ma išvengti, jeigu būtų surasti 
būdai šiuos pinigus tiesiai ūki
ninkams išskirstyti. O tai būtų 
įmanoma, jeigu patys ūkininkai 
būtų laiku suorganizavę visoje 
šalyje platų kredito koope
ratyvų tinklą. O ir iš viso žemės 
ūkio pažangai šalyje skatinti ir 
žemdirbius nuo bet kokių ver
telgų apgaulės apsaugoti yra 
būtina kiek galint greičiau ša
lyje atgaivinti veiksmingą ir vi
suotinį kooperatinį judėjimą.

Vos tik Vasario 16 aktu at
stačius valstybinę Lietuvos ne
priklausomybę, rtiūsų ūkininkai 
tuojau pradėjo bartis į koopera
tyvus. Per trumpą laisvo gyve
nimo laiką kooperatinis judė
jimas išsiplėtė visoje šalyje. Jau 
1930 m. buvo: vartotojų bend
rovių - 191, pieno perdirbimo 
(gamintojų) b-vių - 176, smul
kaus kredito kooperatyvų - 310. 
Eksportui organizuoti ir koope
ratyvų veiklai derinti šie koope
ratyvai buvo įsteigę savo cent
rus. Gamintojai turėjo “Pieno
centrą”, vartotojai - “Lietūkį, o 
kredito kooperatyvų veiklą de
rino ir iš dalies pinigais rėmė 
Kooperacijos bankas. Visi šie 
kooperatyvai ir jų centrai buvo 
suorganizuoti ir tvarkėsi demo
kratiškai. Kooperatyvų nariai 
buvo jų šeimininkai ir pilna
teisiai savininkai. Jie demo
kratiškais rinkimais išrinkdavo 
valdomuosius, priežiūros ir 
kontrolės organus. Jų pavyzdžiu 
turėtų pasekti ir šių dienų mū
sų ūkininkai.

Ano meto mūsų politikai 
labai gerai suprato, kad siekiant 
sukurti ekonominę tautos ge
rovę, pirmoje eilėje reikia žem
dirbį pilnai įteisinti nuosavoje 
žemėje. Šiam reikalui buvo sku
biai pradėta vykdyti žemės re
forma. Didelė dalis dvarų žemių 
buvo perduota naujiem savinin- 
kam-savanoriams,bežemiams ir 
mažažemiams. Tuo būdu ano 
meto Lietuvoje trumpu laiku 
buvo sukurta 283.000 indi
vidualių ūkinių vienetų. Tie 
ūkiai tais laikais be jokio vargo 
užaugino ir pagamino pakan
kamai ž.ū. gaminių savajai tau
tai išmaitinti ir dar likdavo tų 
gaminių perteklius eksportui. 
Šio eksporto pajamomis buvo 
padengiama apie 40% visų vals
tybinių išlaidų.

To meto patirtis parodė, 
kad našiausias yra vidutinio dy
džio ūkis. Tokį ūkį tvarko ir vi
sus ūkio darbus atlieka pats ūki
ninkas ir jo šeimos nariai. Tik 
atskirais atvejais yra naudojama 
samdomoji darbo jėga. Tad ir 
šiandieninėje Lietuvoje, griau
nant kolektyvinę ūkininkavimo 
sistemą, yra bandoma vėl su
kurti tokį vidutinį (20-50) ūkį. 
Bet šiandien ūkininkavimo są
lygos yra žymiai pasikeitusios. 
Anuo metu žemės ūkio dar
bams buvo išimtinai naudojama 
arklių jėga. Lietuvoje buvo apie 
pusė milijono darbo arklių. 

Šiandien ūkio darbai jau atlie
kami mechaninėmis priemo
nėmis. Savaime suprantama, vėl 
grįžti prie arklinio ūkio būtų ne 
tik nenaudinga, bet ir juokinga.

Tačiau tos mechaninės 
priemonės - traktoriai, kombai
nai - yra labai brangios - vi
dutinis bei smulkus ūkis negali 
jų įsigyti. Be to, brangių ir ga
lingų mechaninių priemonių 
naudojimas mažame žemės plo
te yra ne tik nenaudingas, bet ir 
nuostolingas. Tad ir šias ma
šinas įsigyti galima būtų tik 
kooperatiniu būdu. Jau ir anuo 
metu Lietuvoje buvo pradėti or
ganizuoti žemės ūkio mašinų ir 
įrankių vartojimo kooperatyvai. 
Bet karo audros šį naują ir nau
dingą judėjimą nutraukė.

Šiandien jau prie ž.ū. mo
kyklų, išlikusių ž.ū. bendrovių 
bei valdiškų bandymų ir tyrimų 
ūkių yra steigiami panašūs ma
šinų vartojimo punktai, bet jie 
yra “autoservisų” (AS) vardu 
pavadinti. O ir ūkininkai pradė
jo kooperatiniais pagrindais or
ganizuoti “autoservisus”. Į AS 
kooperatyvus susiburia kelios 
dešimtys tos apylinkės ūkininkų 
ir bendromis jėgomis įsigyja 
brangias mašinas bei įrankius. 
Dažnai šias priemones jie per
ima iš bankrutuojančių bend
rovių. Be abejonės šiems nau
jiems kooperatyvams yra būtina 
ir kredito kooperatyvų pagalba. 
Bendras AS kooperatyvų narių 
ariamos žemės plotas yra kelių 
tūkstančių ha. dydžio. Tada ir 
brangių mašinų vartojimas sa
vaime pasidaro naudingas ir 
pigus.

Kredito ir AS kooperatyvų 
steigimas šiandien Lietuvoje yra 
pirmos eilės būtinybė. Kiek vė
liau, žinoma, teks ūkininkams 
steigti ir vartotojų bei gamin
tojų kooperatyvus.

Kooperatinis judėjimas, 
kaip ir demokratija, negali būti 
primesta iš viršaus. Ano meto 
Lietuvoje valdžia net nebuvo 
priėmusi ir paskelbusi koope
ratyvų įstatymo. Kooperatinis 
judėjimas gimė, klestėjo ir augo 
pačioje tautoje. Bolševikinis pa
vergėjas per pusšimtį metų visai 
sužlugdė mūsų kaimo žmonių 
pasitikėjimą savo jėgomis. Visi 
laukia, kad viskas būtų parū
pinta ir sutvarkyta iš viršaus. Tad 
daugelis mano, kad ir koopera
tyvus jiems turi suorganizuoti 
valdžia. Bet šiandieninė LDDP 
valdžia nėra palankiai nusi
teikusi kooperatiniam judėji
mui. Priešingai, kooperatinis ju
dėjimas yra varžomas daugelio 
valdžios įstatymų ir potvarkių. 
Tad kooperatinis judėjimas jau 
iš pirmų dienų susidūrė su di
deliais sunkumais.

Lietuvos kooperatinio judė
jimo kūrėjai šiandien yra rei
kalingi išorinės pagalbos ir pa
ramos. Galbūt šiek tiek galėtų 
pagelbėti ir užsienio lietuviai. 
Kooperatinis judėjimas yra ypa
tingai plačiai prigijęs ir išbujojęs 
Kanadoje. O taip pat ir Kana
dos lietuviai yra labai gyvai įsi
jungę į kooperatinį judėjimą. 
Kas gi nėra girdėjęs “Talkos”, 
“Paramos”, “Lito”, “Prisikėli
mo” ir kt. Visi šie kooperatyvai 
yra pačių lietuvių sumaniai ir 
gerai tvarkomi, yra jau išaugę į 
stambias finansines organizaci
jas. Šie kooperatyvai buvo suor
ganizuoti pačių lietuvių ryžtu ir 
sumanumu.

MYLIMAM VYRUI, TĖVUI IR SENELIUI

A+A
PRANUI AUGAIČIUI

iškeliavus į amžinybę,
nuoširdžiai užjaučiame velionies žmoną ALBINĄ, 
dukrą SILVIJĄ, sūnus- VIDĄ ir EDVARDĄ 
bei visus artimuosius -

Anapilio parapijos choras

MYLIMAM VYRUI

AtA
PRANUI AUGAIČIUI

mirus,
KLK moterų draugijos garbės narę, ilgametę Anapilio 
parapijos skyriaus pirmininkę, nepailstančią labdaros 
darbuotoją ALBINĄ AUGAITIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

AtA
PRANUI AUGAIČIUI 

mirus,
žmoną ALBINĄ ir jos šeimą skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

A. A. Kazanavičiai I. H. Petkai
C. B. Pakštai S. A. Petraičiai

G. B. Trinkai

AtA
PRANUI AUGAIČIUI

mirus,
žmoną ALBINĄ, dukrą SILVIJĄ, sūnus - VIDĄ ir 
EDVARDĄ, sūnaitį ALEKSANDRĄ liūdesio 
valandoje užjaučiame ir kartu liūdime -

Vladas, Albina ir Aleksas Kazlauskai
Dana, Algis ir Remy Vanagai

Nijolė ir Eugene Maksym

Lietuviškų kooperatyvų or
ganizatorių ir jų vedėjų bei ad
ministratorių sugebėjimai, pa
tirtis ir veiklumas galėtų būti la
bai naudinga parama nau
jiesiems Lietuvos koopera
tininkams. Belieka tik visiems 
ieškoti būdų ir kelių šią paramą 
tiems kooperatininkams per
duoti. Šiam reikalui galėtų pasi
tarnauti ir kiekvieno asmeniniai 
ryšiai su mūsų tėvynainiais Lie
tuvoje.

Atgijus visoje šalyje koope
ratiniam judėjimui, galbūt at
gims ir mūsų senojo kaimo 
žmonių papročiai bei tradicijos. 
Atgims gal ir atmintinos talkos, 
noras vienas kitam pagelbėti. 
Tad gal atgims ir tas pats kai
mas, kurį mes palikome ir kurio 
taip ilgimės. Ir tada galėsime 
vėl pakartoti: “Lietuva be kai
mo - Lietuva be ateities”.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954



Ten mokysis 700 mokinių
K. Paltaroko katalikiškoji 

vidurinė mokykla įsteigta 1991. 
IX.1. Panevėžio vyskupo J. 
Preikšo ir vyskupijos kanclerio 
mons. J. Juodelio iniciatyva. 
Miesto valdžia tam pritarė. Ji 
įsikūrusi pastate, statytame 
1940 m., kuris buvo skirtas ku
nigų seminarijai, bet karas viską 
pakeitė. Šiais metais mokyklai 
sukako 5 metai. Po jos stogu 
glaudžiasi 14 klasių: 3 pirmo
sios, 2 antrosios, 3 trečiosios, 3 
ketvirtosios, 2 penktosios ir 1 
Šeštoji. Klasėse yra po 20 ar 24 
mokinukus.

Pradinių klasių mokytojos 
dirba su tais pačiais vaikais 1-4 
klasėje. Po to seka dalykinė si
stema - atskiras mokslo šakas 
dėsto skirtingi mokytojai. Dau
guma vaikų geri, imlūs, smalsūs, 
pareigingi, nuoširdūs. Norime, 
kad ir 12-oje klasėje jie būtų iš
laikę dorą ir tikėjimą.

Kadangi mokykla pradėjo 
gyvuoti turėdama dvi pirmąsias 
ir vieną antrąją klases, tai šiais 

AtA
MARIJAI ŠETKUVIENEI 

mirus,
vyrą inž. STEPĄ, sūnų MARIJŲ nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu -

Pranciška Norušienė 
Stayner, Ont.

MYLIMAM VYRUI, TĖVUI, SENELIUI
AtA 

STASIUI RAKŠČIUI
mirus,

jo žmoną SOFIJĄ, dukrą LAIMĄ, vaikaites -RŪTĄ, 
KAROLINĄ, jų šeimas ir visus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -
S. J. Andruliai L. Morkūnienė

G. B. Trinkai

AtA
ANTANUI ŽINAIČIUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALBINĄ, dukras - 

VIDĄ ir NIJOLĘ, jų šeimas bei visus gimines 
ir kartu liūdime -

Ieva Luomanienė Elena Bersėnienė ir vaikai
Elena ir Pranas Bersėnai Vasaris ir Ragna Bersėnai

Nijolė ir Algimantas Baneliai

AtA
PRANUI AUGAIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną ALBINĄ, dukrą SILVIJĄ, sūnus- 

EDVARDĄ ir VIDĄ su šeima, kitus 
artimuosius bei gimines nuoširdžiai 

užjaučiame -

E. P. Ališauskai I. V. Pečiuliai
S. V. Aušrotai K. J. Rugiai
S. J. Andruliai A. Simonėlienė
R. V. Borisevičiai T. V. Spuduliai
V. F. Mockai V. G. Tumosai
O. V. Narušiai V. V. Valiuliai

PADĖKA
AtA

ELENOS VAŠTOKIENĖS
mylimos mamos ir brangios sesės netekus, 

nuoširdžiai dėkojame parapijų kunigams, atlaikiusiems 
gedulines Mišias, giminėms ir draugams, užjautusiems 
mus šią sunkią valandą, ir pagerbusiems mirusiosios 
atminimą aukomis, gėlėmis bei savo atsilankymu.

sūnūs Romas ir Stasys su šeimomis 
sesuo Marytė, brolis Juozas

metais mūsų vyriausieji - tik 
šeštokai. Manome, kad 2001 
metais jau turėsime ir išleidžia
mąją 12-ąją klasę, o mokykloje 
mokysis apie 700 mokinių.

Mokykloje ir ne tik moko
mės, bet ir užsiimam savišvieta 
bei plačia kultūrine veikla. Tu
rime maironiečių kuopelę, teat
ro studiją, dailės būrelį, bažnyti
nio giedojimo chorą, etnografi
nį ansamblį (liaudies dainos, 
žaidimai, šokiai). Veikia vie
nuolių seselių ir mokyklos med. 
felčerės vadovaujamas samarie
čių būrelis.

Dievui padedant ir kurijos 
vadovams remiant,, gyvuojame. 
Perspektyvos, susijusios su me
džiaginėmis vertybėmis, neaiš
kios, todėl kreipiamės pagalbos. 
Norime sutvarkyti mokyklos sa
lę, skirtą kultūriniams rengi
niams. Jos remonto sąmata - 
per 30.000 litų.

N. Žegulienė, 
mokyklos direktorė, K Paltaroko - 18, 

5300 Panevėžys, Lithuania

Zarasų miestas, matomas iš tolo pravažiuojančio keleivio Nuotr. G. Kurpio

Ryžtamės gražinti kraštą
Atgaivinta laisvės laikais sėkmingai veikusi Lietuvai pagražinti 

draugija, įsteigta kan. Tumo-Vaižganto. Dabar garbės pirmininku 
išrinktas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas

Kunigas, rašytojas, visuome
nininkas Juozas Tumas-Vaiž
gantas, kartu su Povilu Matulio
niu, Tadu Ivanausku, Stasiu Ši
lingu, Liudu Vailioniu, Juozu 
Skripkum, Jonu Raupiu ir kitais 
bendraminčiais, 1921 m. įsteigė 
Lietuvai pagražinti draugiją. 
Vaižgantas buvo išrinktas šios 
draugijos pirmuoju pirmininku. 
Draugijos nariai rengdavo ap
linkos valymo, medelių sodini
mo talkas, rūpinosi želdiniais, 
tvarkė paminklus, senas kapi
nes, rūpinosi, kad būtų tvarkin
gos ūkininkų sodybos.

Gražūs draugijos tikslai pa
skatino šalies inteligentiją 1995 
m. birželio 23 d. atsteigti sovie
tų okupacinės valdžios 1940 m. 
uždraustą draugiją ir kviesti 
žmones į kilnią talką - gražinti 
Lietuvą.

Per praėjusį laikotarpį pa
dėti teisiniai draugijos pamatai, 
patvirtintos veiklos gairės. Drau
gija turi du pagrindinius tikslus: 
ugdyti visuomenės dorovę bei 
dvasingumą per šeimą, mokyk
lą, šventovę, antra - tvarkyti bei 
saugoti krašto aplinką, miškus, 
parkus, vandenis, vienkiemius, 
kaimus, miestus.

Vienas iš svarbių draugijos 
veiklos barų yra vienišų senelių 
ir žmonių su negalia rėmimas. 
Šioms veiklos gairėms įgyven
dinti sudaryta 9 darbo sekcijos, 
kurių vadovai yra draugijos 
centro valdybos nariai. Visuo
menės dorovės bei dvasingumo 
krypčiai vadovauja etnologe 
hab. daktarė prof. Angelė Vyš
niauskaitė, o krašto aplinkos 
tvarkymui ir apsaugai - Aplin
kos apsaugos ministerijos sek
retorius Rapolas Liužinas. Jie 
abu yra draugijos centro valdy
bos pirmininko pavaduotojai.

Draugijos garbės pirminin
kas - 1995 m. Santarvės premi
jos laureatas monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas ir centro 
valdyba, vadovaujama Vilniaus 
miškų urėdo miškininko Juozo 
Dingelio, vienija visų visuome
nės sluoksnių pastangas atgai
vinti žmogaus ryšį su gamta, 
sugrąžinti lietuvio sieloje nuo 
senovės šventą požiūrį į miškus, 
gyvūniją, rūpintis dvasios turti
nimu.

Šie siekiai, suprantami mū
sų krašto žmonėms, todėl šalyje 
steigiasi draugijos skyriai ir bū
reliai. Atgaivinta draugijos veikla 
jos ištakose Kaune, įsteigtas 
rajoninis Molėtų ir Druskininkų 
skyrius. Netrukus bus įsteigti 
Varėnos, Utenos, Vilkaviškio, 
Kėdainių ir kiti rajoniniai sky
riai. Jau įsisteigė 12 būrelių 5 
šalies rajonuose. Draugija vie
nija per 410 narių. Tačiau tai tik 
organizacinio darbo pradžia. Mū-

DAIVA 
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 

sų idėjas vemia ministerijų ir ži
nybų vadovai, dvasiškuos atsto
vai. Ieškome veiklių žmonių 
kiekviename Lietuvos kampely
je. Tik jie šiandieną gali įžiebti 
kibirkštį visuomenės apsivaly
mui nuo girtavimo, vagysčių, 
abejingumo, suburti dorus žmo
nes kilniems darbams.

Tik šeimoje vaikas įgauna 
pirmuosius įgūdžius bei suprati
mą apie aplinką, gamtą, vabalė
lį. Todėl šeimos santykiams su 
aplinka panagrinėti ruošiam kon
ferencija “Gamtojauta lietuvių 
šeimoje”. Pranešimus rengia 
mokslininkai, kurie nagrinėja 
šeimos klausimus. Šiomis die
nomis knygynuose pasirodė 
gražus leidinys “Lietuvių šeima 
ir papročiai”. Šio leidinio apta
rimas įvyko Valstybiniame mu
ziejuje ir Vilniaus miškų urėdi
joje. Aptarimą kartu su muzie
jumi ir urėdija surengė draugi
jos centro valdybos pirmininko 
pavaduotoja prof. A. Vyšniaus
kaitė. Ji yra viena šio leidinio 
autorių.

Šiemet sukanka 110 metų, 
kai nustojo eiti “Aušra”, žadi
nusi tautą nusikratyti carizmo 
jungą. Šiai datai pažymėti ba
landžio mėnesį rengiama “Auš
ros medžio” sodinimo šventė 
Kaune ir visuose draugijos sky
riuose bei būreliuose. Ne tik 
sodinsime medelius, bet ir tvar
kysime aplinką, organizuosime 
kitus renginius.

Kovo mėnesį į Dotnuvą 
kviečiame skyrių, būrelių pirmi
ninkus ir kitus aktyvius Lietuvos 
grąžintojus. Tarsimės, kaip ge
riau organizuoti darbą, kaip iš
judinti abejingą visuomenę. Ge

LIETUVOS ATEITĮ LEMS ARTĖJANTYS 
SEIMO RINKIMAI

AUKOKIME PRIEŠRINKIMINEI VEIKLAI 
STIPRINTI

Pakilęs kurti laisvą demokratinę Lietuvą 1990 metais, dešiny
sis Sąjūdžio sparnas, vadovaujamas Vytauto Landsbergio, susidūrė su 
dideliais sunkumais. Komunistinė valdžia subyrėjo, bet jos žmonės liko 
valdymo struktūrose. Žemės ūkio, pramonės bei verslo srityse šie žmo
nės buvo ir liko pagrindiniais Sąjūdžio skelbiamų reformų ir įstatymų 
vykdytojais ir laužytojais. Žemės reformos ir privatizavimo priedanga, 
jie krovėsi turtus sau, draugams ir partijai. Jų vieša ir slapta propagan
da susidariusią pereinamojo laikotapio suirutę primetė Vytautui 
Landsbergiui ir dešiniajai administracijai, kurie negalėjo atlaikyti tokio 
sistemingo ir savanaudiško ardymo darbo.

Turėdami savo rankose piniginius išteklius ir ilgų metų oku
pacinės organizacijos patirtį, komunistai grįžo į valdžią 1992 metų gale, 
jau pakeitę savo vardą iš LKP į LDDP. Jų valdymą žymi organizuotas 
dorovės ir tradicinių tautos religinių principų naikinimas, krašto ūkio ir 
ekonomikos smukdymas, bankų bankrotai. Klesti nusikaltimai, korup
cija, nedarbas. Trys ketvirtadaliai gyventojų pristumti prie skurdo ri
bos, kai krašto turtas atsidūrė buvusios nomenklatūros rankose. Klas
tojama ir iškraipoma Lietuvos istorija. Neatlyginta skriauda nei tremti
niams, nei politiniams kaliniams už sugriautą gyvenimą.

1996 metų rudenį vyks Seimo rinkimai. Tai nepakartojama pro
ga nušalinti LDDP ir išrinkti į valdtių vyrus ir moteris, kurie sukauptų sa
vo jėgas demokratijos įgyvendinimui, moralinių vertybių atstatymui ir 
visiems lygiai prieinamos gerovės atkūrimui.

Tėvynės sąjungos Kanados skyrius vykdo finansinės paramos 
vajų seimo priešrinkiminei veiklai paremti. Visų mūsų pareiga šiuo 
svarbiu momentu padėti savo tautai, nė vienas neturime teisės likti 
abejingu. Aukokime visi, kad galėtumėm sutartinai džiaugtis tada, kai 
Lietuvos likimas bus perduotas į geros valios ir sąžiningai Lietuvai dir
bančių sūnų ir dukterų rankas. Kanados lietuviai niekada nebuvo abe
jingi Lietuvos vargui bei nelaimėms. Padėkime ir dabar.

Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

Finansiniam vajui yra atidarytos šios sąskaitos bankeliuose: 
Montrealio lietuvių kredito unijoje “Litas” Nr. 5613 
Lietuvių kredito kooperatyve “Talka” Nr. 1488328 
Lietuvių kredito kooperatyve “Parama” Nr. 11499 
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyve Nr. 168053.17

Čekius Tėvynės Sąjungos seimo vajus vardu galima siųsti paštu:
Tėvynės sąjunga, Box 212, Station D, Etobicoke, Ontario M9A 4X2

Lietuvių katalikių moterų delegacija tarptautiniame pasaulio katalikių 
moterų suvažiavime Australijoje. Iš kairės: S. VASILIAUSKIENĖ iš 
Adelaidės, A. JANAČIENĖ iš JAV, mons. J. ANTANAVIČIUS, dvasios 
vadas iš Lietuvos

gužės mėnesį kviesime moks
leivius j renginį “Žalia pievelė”. 
Manome, kad draugijos veikla 
su moksleiviais turi būti kuo ar
timesnė ir glaudesnė. Kad prie 
sodybų pastoviai žydėtų bijūnai, 
lelijos, nasturtos, amžinai ža
liuotų rūtos kartu su Aplinkos 
apsaugos ministerija ir kitomis 
suinteresuotomis žinybomis or
ganizuosime respublikinę sody
bų apžiūrą. Gražiausiai sutvar
kytos sodybos numatoma pre
mijuoti.

Viena įspūdingiausių ir di
džiausių ne tik Lietuvoje, bet ir 
Rytų Europoje yra Medininkų 
pilis. Mūsų draugija šiemet pri
sidės prie šios pilies atstatymo 
darbų. Iš visų Lietuvos laukų 
sunešime nors po akmenį į pi
lies atstatomas sienas. Kartu 
paminėsime ir Medininkų pa
sienio gynėjų: Mindaugo Bala- 
vako, Juozo Janonio, Algiman
to Juozako, Algirdo Kazlausko, 
Antano Musteikio, Stanislovo 
Orlavičiaus, Ričardo Rabavi- 
čiaus mirties (nužudymo), o To
mo Šerno sužalojimo penkerių 
metų sukaktį.

O svarbiausias šiais metais 
mūsų darbas bus parama besi
steigiantiems skyriams ir būre
liams. Dabar ruošiame metodi- 
nę-informacinę medžiagą to
kiems padaliniams. Atšilus 
orams, kviesime draugijos na
rius į pastovias aplinkos, pa
minklų, kapinių tvarkymo tal
kas, bendromis jėgomis gražin
sime Lietuvą. Julius Aukštaitis, 

draugijos kancleris, 
Smolensko 15, 2006 Vilnius,

Lithuania
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Atgyja veterano dainos
Įteikta šeštoji Antano Sabaniausko premija
1996 m. vasario 20 d. Jur

barke įvykusiame koncerte bu
vo įteikta šeštoji estrados pradi
ninko ir veterano A. Šabaniaus- 
ko premija. (A. Šabaniauskas 
yra kilęs iš Jurbarko, todėl ir 
vyksta jo gimtinėje šie šventiniai 
koncertai).

Programoje dalyvavo lietu
viškos estrados žvaigždės : Sta
sys Povilaitis, Nijolė Tallat- 
Keipšaitė, Nijolė Ščiukaitė, 
Viktoras Malinauskas, Ona Va
liukevičiūtė, Birutė Petrikytė su 
dukra Angelika, Stepas Januš
ka, Adolfas Jarulis, jaunas dai
nininkas Rytis Cicinas, Aldona 
Stasiulevičiūtė ir Vytautas Ker
nagis. Pastarasis buvo šio vaka
ro pranešinėtojas, sugebantis 
greitai “pavergti” publiką ir ne
ieškantis kišenėje žodžių.

Iki šiol A. Sabaniausko pre
mijos laimėtojai yra šie daini
ninkai: 1990 metais - Janina 
Miščiukaitė, 1991 - St. Povilai
tis, 1992 - N. Tallat-Kelpšaitė, 
1993 - N. Ščiukaitė, 1994 - V. 
Malinauskas. 1995 m. A. Saba
niausko premijos laureatu tapo 
Vytautas Kernagis, aktorius,

Tarptautiniame katalikių moterų suvažiavime Australijos sostinėje 
Kanberoje. Iš kairės: Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios 
vadas mons. J. ANTANAVIČIUS, Pasaulio katalikių moterų s-gos 
dvasios vadas kun. PAUL-EMILE CHARLAND iš Kanados

Australijos sostinėje buvo atstovaujama ir Lietuva

Š. m. vasario pradžioje 
Australijos sostinėje Kanberoje 
įvyko Pasaulio katalikių moterų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 650 atstovių iš viso 
pasaulio, ypač daug iš Pacifiko 
ir Okeanijos šalių.

Pirmą kartą po sovietinės 
okupacijos šiame suvažiavime 
dalyvavo atkurtos Lietuvos ka
talikių moterų sąjungos dvasios 
vadas mons. Juozapas Antana
vičius, Pasaulio lietuvių katali
kių moterų organizacijos pirm, 
prof. Aldona Šlepe tytė-Jana- 
čienė, Adelaidės (Australijos) 
lietuvių katalikių moterų drau
gijos pirm. Salomėja Vasiliaus
kienė.

Suvažiavimo šūkis - “Visa 
atnaujinti”. Buvo svarstomas la
bai platus klausimų spektras: 
nuo kasdieninių-buitinių iki 
moters aktyvaus dalyvavimo 
dvasiniame, politiniame gyveni
me. Daugelio tautų atstovės iš
sakė savo problemas. Svars
tymui nebuvo priimta Kanados 
katalikių rezoliucija, kurioje 
buvo siūloma nebaigti diskusi
jos dėl moterų knygystės.

Suvažiavimo darbe dalyva
vo Adelaidės arkivyskupas Leo
nard Faulkner, Pasaulio kata

scenaristas, režisierius, dainuo
jamosios poezijos pradininkas 
Lietuvoje, dainavęs lietuviškoje 
operoje “Velnio nuotaka”, ke
liavęs su koncertine programa 
po JAV, Kanadą, Vokietiją ir 
kt. šalis. V. Kernagis taip pat 
yra muzikantas ir daugelio kon
certų pranešinėtojas.

1995 m. A. Sabaniausko 
premijos laureatui V. Kernagiui 
buvo įteikti: diplomas, proginis 
sidabrinis žiedas ir piniginė do
vana. Sveikinamojoje kalboje 
komiteto pirm. R. Pretkauskas 
priminė, kad nė vienas miestas 
neturi tokios garbės kaip Jur
barkas. Čia susirenka vyresnio
sios kartos lietuviškos estrados 
žiedas ir duoda pavyzdį jauni
mui. V. Kernagis pareiškė: “Esu 
keistai sujaudintas ir labai lai
mingas. Nesu gavęs jokių vardų, 
išskyrus Vytautas. Čia, scenoje, 
stovi daug geriau už mane dai
nuojančių. Man tai be galo neti
kėta”.

Iš koncerto puikią nuotaiką 
išsinešė ne tik dainininkai, ne
prilygstamasis Vytautas Kerna
gis, bet ir jurbarkiečiai.

Daiva Dulaitytė

likių moterų organizacijos dva
sios vadas kun. Paul-Emile 
Charland iš Montrealio ir kitų 
šalių kunigai.

S. Vasiliauskienės pastan
gomis buvo surengta parodėlė 
apie Lietuvą: knygų, suvenyrų iš 
mūsų krašto. Suvažiavimo daly
ves žavėjo mūsų gintaro dirbi
niai, Adelaidės lietuvių kata
likių moterų draugijos vėliava 
su Aušros Vartų Marija. Kai 
kurios moterys ėjo prie šios vė
liavos fotografuotis.

Lietuva kaip Kryžių, Kan
čios ir Vilties žemė buvo pri
statyta ir vienų Mišių metu, kai 
organizacijos dvasios vadą 
mons. Juozapą Antanavičių pa
kvietė kalbėti.

Pasibaigus suvažiavimui, 
mons. J. Antanavičius aplankė 
Kanberos, Adelaidės ir Sidnio 
lietuvių bendruomenes, dalyva
vo Vasario 16-osios minėjimuo
se, aukojo tautiečiams Mišias.

Gaila, kad šiame suvažia
vime dėl lėšų stokos negalėjo 
dalyvauti daugiau atstovių iš at
kurtos LKMS, bet džiaugiamės, 
kad po truputį įsiliejame į pa
saulio katalikių gyvenimą.

Romualda Gasparaitytė, 
LKMS valdybos narė
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® LAISVOJE 11 / (VI II ® LIETUVIAI PASAULYJE
ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS

Plungės rajone 1995 m. iki rug
sėjo 1 d. iširo tuzinas žemės 
ūkio bendrovių. Gyvuoja tik 
pusantro tuzino, o ekonomiš
kai neblogai laikosi vos pus
tuzinis. 1995 m. žemės ūkio 
bendrovėse nugaišo 16% dau
giau veršelių negu pernai. Gal
vijų banda bendrovėse sumažė
jo net 35%.

KANDIDATAS Į PREZIDENTUS
Lietuvoje vėl vieši iš JAV at

važiavęs žymusis gamtosauginin
kas Valdas Adamkus, daugelio 
laikomas kandidatu j Lietuvos 
prezidentus. Savo politines nuo
taikas jis dėstė pasikalbėjime su 
Rita Grumadaite: “Mano sugrįži
mo nelaukia nei kairieji, nei de
šinieji”. Apie savo įspūdžius Kovo 
vienuoliktosios šeštųjų metinių
minėjime Lietuvos seime V. 
Adamkus R. Grumadaitei pasa
kojo: “Po valstybinės šventės mi
nėjimo iš Seimo rūmų išėjau su
krėstas. Nepajutau nei šventiškos 
nuotaikos, nei džiaugsmo, kad še
šerius metus esame laisvi, kad ku
riame kažką naujo. Iškilmingame 
posėdyje buvo kalbėta apie kaž
kokias daromas klaidas, pasinau
doję proga, kai kurie kalbėtojai 
pradėjo rinkimų propagandą. 
Turbūt labiausiai nuvylė Seimo 
pirmininko (Č. Juršėno - V. Kst.) 
atidarymo kalba - išėjo į lankas, 
skaičiuodamas įvairius nuopel
nus, kas ką padarė ir ko nepada
rė. Toptelėjo netgi mintis, kad 
trūko tik padėkos paršelių šėrė- 
joms ir karvių melžėjoms, pana
šiai kaip tokiuose posėdžiuose 
buvo kalbama sovietiniais laikais. 
Iš rūmų išėjau prislėgtas ir gal
vojau - kodėl? Kartu radau at
sakymą, kad posėdis, matyt, at
spindėjo gyventojų nuotaikas, bū
seną, kurioje šiandien atsidūrė 
Lietuva...”

SVEČIO IŠ JAV PATARIMAI
Kalbėdamas apie dabartinę 

Lietuvos būklę, V. Adamkus aiš
kino: “Pirmasis ir pats svarbiau
sias žingsnis į naują Lietuvos at
eitį būtų Seimo rinkimai, nes jie 
turi padėti užversti senąjį istorijos 
puslapį. Dėl to esu pasiryžęs pa
sitraukti iš tarnybos, atvažiuoti į 
Lietuvą ir dirbti, stengdamasis 
padėti išrinkti Lietuvos seimą, 
tikrai atstovaujantį Lietuvos inte
resams...” V. Adamkus priminė, 
kad šiuo metu jis nepriklauso jo
kiai politinei partijai. Esą jis no
rėtų remti visas pozityvias poli
tines Lietuvos jėgas, dirbti su vi
somis politinėmis grupėmis, ku
rios yra į dešinę nuo LDDP. Žur
nalistė R. Grumadaitė tada jį

b
•Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus” 

Sudbury Ontario

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

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

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.

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

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

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

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

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

klausė: “Vadinasi, manote esąs 
nepriimtinas kandidatas nė vienai 
didžiųjų partijų?” V. Adamkaus 
atsakymas: “Turbūt ir viena, ir 
kita pusė būtų laiminga, jeigu 
daugiau į Lietuvą neatvažiuočiau 
ir nedalyvaučiau visuomeniniame 
darbe. Tačiau artėjant Seimo rin
kimams ketinu važinėti po Lie
tuvą, susitikinėti su žmonėmis ir 
bandyti įdiegti jiems viltį, kad bal
savimu būtina pakeisti valdžią. 
(...) Vieną kartą ir visiems lai
kams reikia sugriauti mitą, kad 
žmonės turi tarnauti valdžiai. Jei
gu aš galėčiau įdiegti tą mintį, 
kad rinkėjai turi nuspręsti, kas 
jiems tarnaus, tai būtų didelis 
žingsnis tikrosios demokratijos ir 
valstybės stiprinimo link...” 
Tokias savo mintis V. Adamkus 
dėstė “Lietuvos ryte”.

TRAKŲ PILIS BE VĖLIAVOS
Sigitos Nemeikaitės pranešimu 

“Lietuvos ryto” kovo 13 d. laido
je, Trakų gyventojai sunerimo dėl 
Lietuvos valstybinės vėliavos neiš- 
kėlimo Trakų pilies vartų bokšte. 
Sąjūdžio ir miesto valdžios inicia
tyva ji ten pirmą kartą buvo iš
kelta 1989 m. spalio 27 d., iškil
mėje dalyvaujant V. Landsber
giui, A. Juozaičiui, V. Petkevičiui, 
A. Brazauskui bei kitiems Lietu
vos atgimimo veikėjams. Iškilmes 
stebėjo iš visos Lietuvos suplau
kusi minia ne tik priešpilyje, bet 
ir ant Galvės ežero kranto prieš 
Trakų pilį. Dabar Lietuvos vals
tybinės vėliavos iškėlimas pilies 
bokšte esąs sustabdytas dėl vė
liavų trūkumo. Anksčiau jas pa
rūpindavo rajono valdžia. Pernai 
iš jos buvo gautos 35 vėliavos. Jų 
betgi neužtenka. Mat atšiaurūs 
vėjai, lietus ir sniegas iškeltą 
vėliavą kartais sudrasko per sa
vaitę, o gerame ore ji išsilaiko 
mėnesį. Dėl šios priežasties ra
jono vadovai vėliavų Trakų pilies 
bokštui jau neparūpina. Jas nuo 
1996 m. pradžios turi pirkti pats 
Trakų pilies muziejus, neturintis 
pakankamai lėšų. Dėl to ir teko 
atsisakyti iškeltos vėliavos plevė
savimo virš Trakų pilies bokšto.

EUROPINIS GELEŽINKELIS
Kaunas laukia į jį sugrįžtančio 

europinio standarto geležinkelio. 
Tikimasi, kad europinis geležin
kelis Kauną pasieks per trejus 
metus, jeigu jo nutiesimas bus 
patikėtas trims sujungtoms Vo
kietijos bendrovėms. Jei šį darbą 
atliks patys lietuviai, kauniečiams 
europinio geležinkelio galbūt teks 
laukti net iki 2005 ar 2010 metų. 
Europinio geležinkelio tiesimas į 
Kauną būtų pradėtas Trakiškėse 
prie Lenkijos sienos. Problemą 
sudaro trys galimi krovinių per
krovimo stočių variantai. Gele
žinkelio nutiesimas iki Rokelių ir 
ten įrengimas krovinių perkėlimo 
stoties kainuotų 495 milijonai li
tų, iki Palemono - 560 milijonų, 
iki Karmėlavos - 573 milijonai 
litų. Europinio standarto geležin
keliu traukiniai turvių važiuoti 
250 kilometrų per valandą grei
čiu. Tačiau tokie modernūs trau
kiniai bus įvesti tik XXI šimt
mečio pradžioje. Iš Varšuvos į 
Kauną atvesta tokia greitoji linija 
eitų į Šiaulius, Rygą, Tartu, Ta
liną ir Helsinkį. Vokietijos trys 
jungtinės bendrovės europinio 
standarto geležinkelį iš pasienio į 
Kauną nutiestų savo lėšomis ir jį 
operuotų, kol bus atgautas inves
tuotas kapitalas. Tada ši geležin
kelio linija būtų perduota Lie
tuvos bendrovei.

Naujojo Lietuvos ambasados pastato Britanijos Londone pašventinimo apeigų dalyviai. Apeigas atliko kun. 
dr. J. SAKEVIČIUS, MIC

Didžiosios Britanijos lietuviai
PIANISTĖS KONCERTAS. 

Visai netikėtai Londone pasirodė 
Lietuvos muzikos žvaigždė prof. 
Mūza Rubackytė. 1996 m. kovo 11 
d. vakare garsioje koncertų salėje 
“Wigmore Hall” įvyko jos rečitalis. 
Nuskambėjus paskutiniesiems kon
certo muzikos garsams, jo atlikėja 
Mūza Rubackytė susilaukė ilgų 
griausmingų plojimų ir gėlių 
puokščių.

Koncerte dalyvavo apie 600 
asmenų, iš kurių - šimtinė lietuvių. 
Jų tarpe buvo išvykstantis atgal j 
Lietuvą Lietuvos respublikos am
basadorius Raimundas Rajeckas ir 
visi ambasados darbuotojai. Dau
guma kitų lietuvių - naujieji atei
viai iš Lietuvos. Dabartiniu metu 
prof. M. Rubackytė daugiau laiko 
praleidžia Paryžiuje, kur ji profeso
riauja Europos muzikos konserva
torijoje, be to, ji yra Prancūzijos 
lietuvių bendruomenės valdybos 
vicepirmininkė. Be to, Mūza profe
soriauja ir Lietuvos muzikos aka
demijoje Vilniuje.

Prof. Rubackytė yra tarptauti
nių piano muzikos varžybų laurea
tė. 1995 m. M. Rubackytė koncer
tavo amerikiečiams Niujorke, Či
kagoje, Bostone. Ją į Londoną pir
mą kartą pakvietė anglų piano mu
zikos mėgėjai. Prieš koncerto pra
džią ir po jo būreliai lietuvių 
Wigmore Hall vaišių salėje kėlė 
šampano taures už kovo 11 atkurtą 
Lietuvos nepriklausomybę.

AMBASADORIAUS ATSISVEI
KINIMAS. 1996 m. kovo 12 d. vakare 
išvykstantis Lietuvos respublikos 
nepaprastasis ir įgaliotas ambasa
dorius Jungtinėje Didžiosios Brita
nijos ir Šiaurės Airijos karalystėje 
Raimundas Rajeckas surengė 
puošniame Danish Club atsisveiki
nimo iškilmę. Dalyvavo jo kolegos 
diplomatiniame korpuse ir lietuviš
kų organizacijų veikėjai - per 100 
asmenų. Danų klubo vadovybė vai
šino vynu ir daniškais tradiciniais 
užkandžiais.

NAUJOS AMBASADOS ATI
DARYMAS. Kovo 13 d. vakare įvy
ko naujos Lietuvos respublikos 
ambasados atidarymas - įkurtuvės. 
Naujoji ambasada yra pačiame 
Londono centre, City of West
minster. Tai didelis namas su pri
ėmimų salėmis, raštinėmis ir gyve
namais butais. Į gausiai susirinku
sius lietuvius prabilo ambasadorius 
Jungtinėje D. Britanijos ir Šiaurės 
Airijos karalystėje Raimundas Ra
jeckas. Nauja ambasada dar ne vi
siškai įrengta, bet tai Lietuvos že
mės lopinėlis. Jis kvietė ambasados 
patalpomis naudotis Lietuvių Na
mų bendrovei ir D.B. Lietuvių Są
jungai, praradusioms savo Lietuvių 
namus, rengti joje savo suvažiavi
mus. Taip pat jis priminė, kad nuo 
kovo 16 d. Londono lietuvių šešta
dieninė Maironio mokykla pamo
koms rinksis jau ambasadoje, nes 
tėvams vaikus suvežti yra patogiau
sia vieta.

Po įžanginės kalbos ambasa
dorius pakvietė Londono Šv. Kazi
miero parapijos kleboną kun. dr. 
Joną Sakevičių, MIC, atlikti amba
sados pašventinimo apeigas. Pasta
rasis, taręs keletą sakinių apie Lie
tuvos ambasadas prieškario laikais, 
pakvietė tylos minute pagerbti 
ankstyvesnius Lietuvos ambasado
rius ir kitus darbuotojus D. Britani
joje, iškeliavusius amžinybėn. Pa- 
šlakstęs vandeniu ir laimindamas 
jis kalbėjo: “Iš šios ambasados sklis 
visokia informacija apie mūsų 
brangią Lietuvą, ji tarnaus Lietu
vos garbei bei gerovei. Tegu Die
vas laimina dabartinius ir būsimus 
jos darbuotojus”. Po to vyko pri
ėmimas, pakeliant lietuviško šam
pano taures už naująją ambasadą.

Šio rašinio autorius, susitikęs 
ambasadorių, paklausė: “Atsisvei
kindamas su D. Britanijos lietu
viais, ką norėtumėte jiems pasakyti 
ar palinkėti?” Jis pareiškė: “ Aš 
norėčiau nuoširdžiai padėkoti D. 
Britanijos lietuviams už nuoširdu
mą ir pagalbą man. Dabar gaila 
skirtis, bet toks jau likimas. Sėk
mės, džiaugsmo ir ištvermės vi
siems D. Britanijos lietuviams, o 
taip pat lietuviams visame pasau
lyje”.

Ambasados persikraustymas į 
naująsias patalpas iš senųjų 17 
Essex Villas neapsėjo be nemalo
numų: buvęs ambasadorius Vincas

Hamilton, Ont.
CHORAS “LELIUMA1” kon

certuos Hamiltono Jaunimo centro 
salėje balandžio 20 , šeštadienį, 4 
v.p.p. Įėjimas $8. Visi kviečiami iš
girsti vieną geriausių Lietuvos cho
rų.

DLK ALGIRDO kuopos šau
liai susirinko į metinę sueigą kovo 
24 d. Dalyvavo apie 40 asmenų: na
rių ir prijaučiančių. Kuopos pirm. 
K. Deksnys padarė praeitų metų 
veiklos pranešimą, G. Melnykas, 
kuopos iždininkas, apibūdino kuo
pos finansinę būklę, revizijos komi
sijos pirm. M. Jonikas, pasidžiaugė 
tvarkingai, kruopščiai tvarkoma 
kuopos knygvedyba. Nutarta pa
skirti $1000 Kanados šaulių rink
tinės kultūros fondui. Kuopos spor
to vadovas A. Povilauskas pakvietė 
kleboną kun. J. Liaubą, OFM, 
įteikti taures šaudymo sporte pasi
žymėjusiems šauliams. Moterų sek
cijos vadovei S. Kanopienei, dėl su
sidariusių aplinkybių nebegalint 
toliau eiti pareigų, išrinkta nauja 
Hamiltono moterų šaulių vadovė 
Kl. Deksnienė. Susirinkimui pirmi
ninkavo A. Jusys. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu. Po to visi 
dalyviai buvo pavaišinti sesių šaulių 
pagamintu maistu, j.k.

“ŠIRVINTOS - NEMUNO” 
skaučių-tų tunto surengta Kaziuko 
mugė kovo 24 d. sekmadienį, pra-

Lietuvos umbasadorius Britani
jos Londone RAIMUNDAS RA
JECKAS kalba naujosios am
basados būstinės atidarymo 
iškilmėje

Balickas su žmona atsisakė per
duoti dar prieškarinėje ambasado
je buvusius Lietuvos D. Kunigaikš
čių paveikslus ir kitus ambasados 
reikmenis, kurie yra Lietuvos tur
tas. Kodėl taip įvyko, visuomenei 
nėra žinoma. Naujosios ambasados 
adresas: Embassy of Lithuanian 
Republic, 84 Gloucester Place, Lon
don W1H, 3HN. Telefonas: 0171- 
486-6401, faksas 0171-486-6403.

S. Kasparas

ėjo su dideliu pasisekimu. Gražiai 
papuošta Jaunimo centro salė ir 
prekystaliai lankytojams priminė 
artėjančias Velykas. Daug džiaugs
mo mažiesiems suteikė skaučių 
skiltininkės vyr. sk. L. Liaukutės 
sumanytas ir vyr. sk. O. Stanevičiū
tės pravestas velykinių margučių ri
tinėjimas. Du “zuikiai” vaikštinėjo 
po salę, kviesdami vaikučius ban
dyti laimę ritinėjant kiaušinius. 
Nemažesni pasisekimą turėjo ir 
laimės šulinys, aptarnaujamas 
darbščiųjų paukštyčių, kurios, ps. 
V. Tirilienės vadovaujamos, paruo
šė turtingą prekystalį ir parodėlę. 
Vilkai su savo vadovu sk. vyčiu M. 
Stanevičiumi prigamino lietuviškos 
giros, kuria visi mielai vaišinosi, su
stodami prie karštų dešrelių stale
lio, kur vikriai sukosi ps. E. Tarvy
dienė ir sk. vytis M. Tarvydas.

Turtinga, skoningai išdėstytų 
smulkių laimikių loterija, paruošta 
ir pravesta ps. J. Gedrio ir jo žmo
nos, turėjo nepaprastą pasisekimą. 
Besivaišinant skaniais A. Deksnie- 
nės ir jos pagalbininkių, skautinin- 
kių ir rėmėjų, paruoštais lietuviš
kais valgiais ir suaukotais pyragais, 
visi nekantriai laukė didžiosios lo
terijos laimikių traukimo, kurį pra
vedė tuntininkė ps. A. Vaičiūnienė 
ir ps. E. Tarvydienė. Dėkojame vi
siems atsilankiusiems, tėveliams ir 
mamytėms prisidėjusiems prie Ka
ziuko mugės paruošimo, aukoju
siems pyragus, laimikius loterijoms 
ir bet kaip prisidėjusiems prie jos 
pasisekimo. “Širvintos-Nemuno” 
tunto skautės-ai dėkoja Lietuvių 
kredito kooperatyvui “Talka” už fi
nansinę paramą. A. Jusiui ir M. Jo
nikui už spintų įrengimą Jaunimo 
centre skautų-čių reikalams. Paga
liau susilaukta skautų kampelio 
tunto reikmenims laikyti! D.G.

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

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

JA Valstybės
JAV kilmės lietuvių karinin

kų antrasis metinis suvažiavimas 
įvyks š. m. balandžio 27-28 d.d. 
Vašingtone, Bollingo karo aviaci
jos bazėje (Bolling Air Force 
Base). Suvažiavime bus paruošti 
Lietuvos kariuomenės tolimesnio 
vystymo veiklos projektai, api
mantys jos karinę struktūrą, stra
tegiją, tapimą Šiaurės Atlanto 
sąjungos (NATO) nare. Kalbė
tojų eilėse bus du Lietuvos ka
riuomenės talkininkais Vilniuje 
dirbę JAV lietuviai - pik. R. Ki- 
likauskas ir pik. Vigelis, šiuo
metiniu karinių reikalų patarėju 
Lietuvos krašto apsaugos minis
terijoje dirbantis pik. Itn. Donatas 
Skučas. Suvažiavime dalyvaus ir 
dr. Laima Andrikienė, Lietuvos 
užsienio komiteto narė, JAV 
užsienio bei apsaugos departa
mentų ir lietuvių organizacijų at
stovai. Dalyvius registruoja ir pla
tesnę informaciją teikia pik. Ro
mas Kulikauskas. Tel. (703) 323- 
6764, fax (703) 323-0968.

Kultūros židinyje Bruklyne 
1995 m. gruodžio 10 d. buvo pa
gerbti du žymieji visuomeninin
kai: Juozas Giedraitis — am
žiaus aštuoniasdešimtpenkme- 
čio proga, Aleksandras Vakse- 
lis — aštuoniasdešimtmečio. 
Pirmasis yra pasižymėjęs Tau
tos fondo veikloje, antrasis — 
Lietuvių bendruomenės, daug 
metų atidavęs JAV LB Niujorko 
apygardai. Pagerbtuvėse daly
vavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, buvęs ambasadorius Ani
cetas Simutis, dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas bei kiti sveikintojai.

Gudija
Sekmadieninę lietuvių mo

kyklėlę Gardino meno mokykloje 
suorganizavo Gardino srities lie
tuvių bendrijų susivienijimas “Tė
vynė”, vadovaujamas Algimanto 
Dirginčiaus. Mokyti Gardine au
gančių devyniolikos lietuviukų jų 
tėvų kalbos sekmadieniais iš 
Druskininkų atvyksta mokytojai 
Virginija Šedienė, Jūratė ir Jonas 
Jančiuliai. Kitais metais planuoja
ma vaikams dėstyti ne tik lietuvių 
kalbą, bet ir Lietuvos istoriją. Ti
kimasi sudaryti pirmąją klasę, 
kurioje viskas bus dėstoma lie
tuviškai. Vaikus aprūpinti vado
vėliais pažadėjo Druskininkų vi
durinė “Atgimimo” mokykla.

Gardino lietuviai dar šiais 
metais planuoja pradėti savaitines 
pusvalandžio programas lietuvių 
kalba Gudijos televizijoje. Lietu
vių “Tėvynės” susivienijimas Gar
dine turi 68 užregistruotus narius, 
nors šiame mieste lietuvių yra 
gerokai daugiau. Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija Gardino 
srities lietuvių “Tėvynės” susivie
nijimui yra suteikusi teisę išduoti 
įvažiavimo vizas Lietuvon.

Brazilija
Susitikimą su Sao Paulan at

vykusiu vysk. Pauliumi Baltakiu 
savo rūmuose Mokoje surengė 
Lietuvių sąjunga Brazilijoje. Są
jungos pirm. Algimantas Saldys 
pasveikino vysk. P. Baltakį, OFM, 
bei jį atlydėjusius svečius - kun. 
Juozą Šeškevičių, Lietuvos garbės 
konsulą Joną Valavičių, Brazilijos 
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lietuvių bendruomenės pirm. Ve
rą Tatarūnienę. Vysk. P. Baltakis, 
OFM, pasidalijo įspūdžiais iš su
sitikimo su lietuviais Rusijoje ir 
Sibire. Susitikimo dalyviams buvo 
surengtos šeimyniškos vaišės. Jų 
metu Sao Paulo lietuviai turėjo 
progą ir asmeniniams pokalbiams 
su vysk. P. Baltakiu, OFM.

Išeivijos vysk. Paulius Balta
kis, OFM, vasario mėnesį dalyva
vęs Sao Paulo lietuvių Šv. Juo
zapo parapijos šventovės šešias
dešimtmečio šventėje, turėjo iš
spręsti ir lietuvio kunigo klausi
mą. Mat pensijon turi išeiti jos 
klebonas kun. Juozas Šeškevičius, 
sulaukęs amžiaus deimantinės su
kakties. Salezietis kun. Petras 
Rukšys, SDB, ruošėsi grįžti Lie
tuvon ir buvo tik vieneriems me
tams paliktas Sao Paule, pri
skirtas prie Brazilijos saleziečių 
vadovybės. Vysk. P. Baltakiui, 
OFM, pavyko gauti kun. P. Ruk- 
šio, SDB, paskyrimą asmeniniu 
lietuvių klebonu jų pastatytoje Šv. 
Juozapo šventovėje. Iš tikrųjų jis 
bus klebonas tik lietuviams, jiems 
atliekantis kapeliono pareigas. 
Šios parapijos tikruoju klebonu 
bus paskirtas brazilas kunigas, 
nes jos prapijiečių didžiąją dalį 
sudaro brazilai. Klebono parei
goms bus stengiamasi rasti ir 
brazilams, ir lietuviams priimtiną 
kunigą, bešališkai atliekantį kle
bono pareigas, nes Šv. Juozapo 
šventovę pastatė Sao Paulo lietu
viai. Būtų gražu, jei klebono pa
reigoms pavyktų surasti kitatautį 
kunigą, galintį pramokti lietuvių 
kalbos bent lietuviškoms Mišioms 
atnašauti. Mat kun. P. Rukšys, 
SDB, anksčiau ar vėliau turės 
grįžti Lietuvon, kur dabar savo 
vienuoliją atkuria iš užsienio grį
žę lietuviai.

Sao Paulo lietuvius aplankė 
ir Pietų Amerikoje viešėjęs Lietu
vos prez. Algirdas Brazauskas su 
savo palyda, pas juos atvykęs iš 
sostine laikomo modernaus Bra
zilijos miesto. Ten Lietuvos prez. 
A. Brazauską priėmė Brazilijos 
prez. Fernando Henrique Cardo
so ir Brazilijos parlamentas. Sao 
Paule pagrindinis svečio iš Vil
niaus dėmesys teko lietuviams. Jis 
dalyvavo Vila Zelinos rajone 
prieš 60 metų lietuvių rankomis 
pastatytoje Šv. Juozapo šventovė
je atnašautose Mišiose. Po Mišių 
prez. A. Brazauskas padėjo gėlių 
vainiką prie Lietuvos laisvės pa
minklo, kuris yra kauniškio origi
nalo sumažinta kopija.
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Žymesnieji svečiai Kovo 11-sios minėjime kovo 17 d. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte. Iš kairės: STASYS BRIEDIS, gen. Lietuvos konsulas 
Čikagoje VACLOVAS KLEIZA, kun. KAZIMIERAS AMBRASAS, SJ, 
iš Moutrealio ir PLB pirm. BRONIUS NAINYS Nuotr. Ed. Šulaičio

Čikagos lietuvių vaizdai 
ir vargai

Brazdžionis mažiems ir visiems
Poeto susitikimai su visuomene, laukiančia gyvojo žodžio

EDVARDAS ŠULAITIS
Kovo 19 d. įvyko pirminiai 

rinkimai Čikagoje ir visoje Ilino
jaus valstijoje, kuriuose dalyvavo ir 
lietuvių kilmės kandidatai. Rinki
mai buvo vadinami pirminiais, nes 
buvo atrenkami laimėtojai dviejose 
pagrindinėse partijose. Vienas to
kių kandidatų demokratų partijoje 
buvo Richard Durbin (jo motina 
lietuvė), kuris nori tapti senatoriu
mi (iki šiol jis buvo atstovų rūmų 
narys). Jam pasisekė nurungti ke
turis kitus demokratų kandidatus ir 
užimti I vietą. Jo surinktų balsų 
skaičius - 497,237 - yra daugiau 
negu dvigubai didesnis už arti
miausią konkurentą Pat Quinn. 
Lapkričio mėnesio rinkimuose jis 
varžysis su netikėtai išrinktu jaunu 
vyru iš respublikonų partijos - Al 
Salvi. Yra vilčių, kad jį nugalės.

Durbino palikta vieta atstovų 
rūmuose (20-me distrikte) sulaukė 
nemažų varžybų. Respublikonų 
partijoje laimėtoju tapo lietuvių 
kilmės John Shimkus, gavęs 23,218 
balsus. Į šią poziciją kandidatavęs 
kitas lietuviška pavarde pasipuošęs 
P. Baikauskas surinko tik 778 bal
sus. Trečiame distrikte į kongresą 
respublikonų partijos sąrašuose sa
vo laimę bandė Edward Schu
mann, lietuvų tape žinomas kaip 
Šumanas (jis “Draugo” dienraštyje 
taip pasirašo skelbime, kuriame 
reklamuojasi galintis pagelbėti no
rintiems įsigyti vairavimo teises). 
Šis mūsų tautietis gavo 4,144 bal
sus. Tuo tarpu laimėjo Jim Nalepa, 
gavęs 20,742 balsus. Nepasisekė ir 
lietuviui kandidatui į teisėjo vietą 
demokratų sąraše Linui Kelečiui. 
Jis surinko 17,145 balsus, o laimė
tojas B. McDonald gavo 81,061 
balsą. Į teisėjo pareigas norėjo pa
tekti ir kitas lietuvišką pavardę tu
rintis vyras J. Namikas, bet ir šiam 
nepasisekė.

* * *
Gavėnia yra susikaupimo 

metas. Jos dienomis vyksta reko
lekcijos ar kitais vardais vadinami 
susikaupimo renginiai parapijose ir 
kitur. Šiemet kai kurie rekolekcijų 
vedėjai buvo svečiai iš tolimesnių 
vietovių, o vienas atvyko net iš Lie
tuvos. Toks tolimas svečias vedė 
rekolekcijas Šv. Antano parapijos 
lietuviams Cicero mieste. Tai kun. 
Vytautas Vaičiūnas, kuris yra Vy
tauto Didžiojo universiteto teolo
gijos fakulteto dekanas ir Kauno 
kunigų seminarijos profesorius. Ci
cero mieste jis viešėjo kovo 6-10 
d.d. Paskutinę dieną, kuri buvo 
sekmadienis, jis atnašavo Mišias 
Cicero lietuviams. Beje, šioje para
pijoje sekmadieniais lietuviai ne
beturi nuolatinio kunigo. Čia dau
giausia padeda kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, kuris dalį laiko darbuo
jasi Lietuvoje. Beje, kun. V. Vai
čiūnas šiemet rekolekcijoms vado
vavo ir kitose šešiose JAV lietuvių 
parapijose.

Ateitininkų organizacija su
rengė vienos dienos Gavėnios susi
kaupimą kovo 16 d. Ateitininkų 
Namuose Lemonte. Čia jis vyko 
nuo ankstyvo ryto iki vakaro. Va
dovavo irgi iš tolokai atvykęs kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ, iš Mont-

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

ALGIMANTO ARMONO 
fotomeno studija 

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

Konsultacijos fotografijos klausimais.
Telefonas 416 922-1731

LINDA BURBIENĖ, kuri atliko 
Kovo 11-sios minėjimo meninę 
programų Pasaulio lietuvių cent
re Lemonte Nuotr. Ed. Šulaičio

realio. Šis susikaupimas sutraukė 
nemažą žmonių skaičių - jaunes
nių ir vyresnių tautiečių. Kovo 17 
d. kun. K. Ambrasas kartu su kun. 
A. Palioku atnašavo Mišias Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte ryšium su Kovo 11-sios 
minėjimu ir dalyvavo pačiame mi
nėjime. Kun. K. Ambrasas, S J, yra 
geras pamokslininkas ir yra visų 
mėgstamas. Jis taip pat yra artimas 
“Tėviškės žiburių” bendradarbis.

Čikagoje ir apylinkėse buvo 
surengta gana daug Vasario 16- 
sios minėjimų, tačiau tik vienas 
Kovo 11-sios minėjimas kovo 17 d. 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte 
ir sutraukė apie 300 tautiečių. 
Prieš pietus buvo Mišios Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos kop
lyčioje. Jas atnašavo kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, ir kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ. Giedojo sol. Laimu
tė Stepaitienė ir misijos choras, va
dovaujamas Rasos Paskočimienės.

Po pamaldų Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje įvyko mi
nėjimo akademinė ir meninė dalis. 
Čia pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos gen. garbės konsulas Vac
lovas Kleiza, kuris šalia kitų daly
kų, nurodė, kad dauguma žmonių 
ir mūsų spauda labai vienašališkai 
vaizduoja Lietuvą, nes iškelia tik 
blogąsias jos puses. Todėl, kalbėto
jo nuomone, yra parodomas tik 
neigiamas mūsų tėvynės įvaizdis, 
dėl to jis pasistengė parodyti ki t 
medalio pusę. Jis iškėlė gyvą kultū
rinį gyvenimą tėvynėje, operos ir 
baleto, dramos teatrų gausius pa
statymus, dažnas parodas muzie
juose ar galerijose, daugelį koncer
tų bei kitų renginių gausą. Konsu
las pateikė pavardes tų jaunuolių, 
kurie garsina Lietuvą pasaulinėje 
arenoje ir laimi pirmąsias vietas. 
Jis pabrėžė, kad atėjo laikas objek
tyviau ir sąžiningiau žiūrėti į Lietu
vą. Konsulas kvietė registruotis ir 
dalyvauti ateinančiuose seimo rin
kimuose ir tokiu būdu pareikšti 
savo valią balsavimuose, kuriais 
bus galima pakeisti valdžią.

Po konsulo kalbos savo sveiki
nimus ir įdomias mintis pateikė 
PLB pirm. Bronius Nainys, ALTos 
vicepirm. Petras Buchas ir Ameri
kos lietuvių tautinės sąjungos pirm, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. Kovo 
11-sios aktą perskaitė moksleivė 
Kristina Mikaitytė, invokaciją su
kalbėjo kun. Algirdas Paliokas, SJ. 
Meninėje dalyje pasireiškė dekla- 
muotoja Jūratė Jankauskaitė ir 
dainininkė Linda Burbienė. Pabai
goje rengėjų (Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos) vardu padėkojo 
rengėjų komiteto pirm. Stasys 
Briedis. Pats minėjimas, kuris buvo 
neilgas, bet įdomus, buvo baigtas 
visų sudainuota daina “Lietuva 
brangi”.

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Ypatingas buvo kovo 9-10 sa
vaitgalis Lemonte ir Čikagoje! 
“Saulutės” vaikų globos būrelio pa
kviestas, pas mus svečiavosi poetas 
Bernardas Brazdžionis. Šeštadienį, 
kovo 9, jis svečiavosi Lemonte, ap
lankė Maironio lituanistinę mokyk
lą, pabuvojo su draugais, o vakare 
PLČ didžiojoje salėje renginių ko- 
m-tas, kurio pirm, yra Bronė Nai
nienė, surengė susitikimą su apylin
kės lietuviais.

Gal geriausiai išreikštų šventiš
kus išgyvenimus Stasės Petersonie
nės susitikime su draugais paskaity
tas poetės Elenos Tumienės eilė
raštis “Poetui B. Brazdžioniui”, ku
rio paskutinieji žodžiai atspindi tai, 
ką ir mes visi jautėme:' “Tu mums 
toks paprastas, kaip mes atrodai; / 
Bet, kai išgirstam Tavo įkvėpimo 
žodį / Jau galvos svyra, tartum ryt
mečio rasa nugirdytos kvietinės 
varpos: / Poetas ir Jo Pranašas atė
jo vėlei mūsų tarpan’7.

Susitikimą su B. Brazdžioniu 
pradėdama Br. Nainienė jautriais 
žodžiais pristatė garbingą ir brangų 
svečią ir pakvietė garbės gen. kons. 
Vaclovą Kleizą tarti žodį. Tada 
“Draugo” vyr. red. Danutė Bindo- 
kienė apžvelgė trumpai poeto gyve
nimą, išsakytą jo eilėse “Poeto au
tobiografija” (rinkinyje “Baltosios 
dienos”). Svetimuose kraštuose jis 
išgyveno ištremtojo dalią ir tapo 
mūsų Tėvynės meilės simboliu, pra
našu, šaukliu. Jis buvo vadintas “są
žinės balsu” ir “rūsčiu vaidila”, ku
ris prakeikė išdavikus.

Nuo B. Brazdžionio poezijos 
rinkinių neatsiliko ir Vytė Nemu
nėlis. O kurti vaikams yra nepalygi
namai sunkiau, nes vaikui poezija 
arba priimtina, arba ne. Ir eilėse iš
reikštas pasaulis turi būti savas, su
prantamas. V. Nemunėlis nenusi
leido B. Brazdžioniui: jo irgi daug 
rinkinių yra išleista, bet geriausiai 
žinomas kūrinys yra “Meškiukas 
Rudnosiukas”. Baigdama savo kal
bą, D. Bindokienė sakė, kad atėjo
me į dvasinę puotą, pabendrauti su 
poetu ir išgirsti jo gyvą žodį, susi
tikti B. Brazdžionj ir V. Nemunėlį!

Po to mažas berniukas Rai
mondas Kazlauskas skaidriu balse
liu padeklamavo “Šliumpu pumpu, 
šliumpu pumpu rudanosis takeliu”. 
O jo tėvelis Algis Kazlauskas dar 
perskaitė du B. Brazdžionio eilė
raščius: “Vaivorykščių tiltas” ir 
“Baltoji taurė”.

Tada Br. Nainienė kvietė B. 
Brazdžionį pasidalinti savo kūryba 
su klausytojais. Poetas sakė, kad 
pradžioje buvo galvojęs paruošti 
paskaitą apie tai, kas dabar Lietu
voje kliudo žmogui atgauti pusiaus
vyrą, bet nusprendė, kad paskaita 
netiks. Sakė norįs pasidalinti su su
sirinkusiais poetiniu žodžiu. Pradė
jo “Man Čikagoje yra vykę ir nevy
kę”... Ir čia su humoru iškart su-

Dalis “Meškiuko Rudnosiuko” vaidintojų Čikagos lituanistinės m-los ir vaikų darželio mokinių popietėje su
B. BRAZDŽIONIU Jaunimo centre Čikagojel996.IIL10 Nuotr. Z. Degučio
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JC Čikagoje, 1996.III.10 poetas 
B. BRAZDŽIONIS įeina į salę 
sveikindamasis su žmonėmis

Nuotr. Z. Degučio

kūrė šiltą nuotaiką. Sakė pradėsiąs 
eilėmis apie vasarą. Po to perėjo 
prie rudens temų. Ir vis prieš kiek
vieną eilėraštį pasakydavo ką nors 
įdomaus iš savo išgyvenimų, ar 
įpindavo humoro.

Gilų įspūdį paliko “Valandos”. 
Poetas sakė šį eilėraštį sukūręs Vo
kietijoje 1944 m., dirbdamas gele
žies fabrike, kur labai pavargdavo. 
Grįžęs namo rašyti nebegalėjo, nes 
pirštai nebeišlaikė plunksnos, tai 
užrašė žmona.

Puikus buvo ir “Minutės” eilė
raštis, įaustas Lietuvoje į rankšluos
tį ir jam padovanotas. Poetas sakė 
dažnai žiūrįs į jį ir vis kartojąs jo 
žodžius.

. Įdomu buvo ir jo perskaityti 
kritikų pasisakymai apie poetus 
nuo antikinių iki modernių laikų, 
kur kalbama apie poetą ir pegasą: 
“Iškinkyk, poete, savo senstantį pe
gasą”... B. Brazdžionis sakė apsi
džiaugęs tokiu radiniu literatūros 
istorijoje. “Ir aš vedžioju savo ark
liuką paežeriais ir paupiais. Mes 
abu džiaugiamės tuo. O jei jums 
patinka, pasidžiaukite ir jūs!”

JAV LB švietimo tarybos 
pirm. Regina Kučienė sveikino B. 
Brazdžionį ir dėkojo jam už leidimą 
išleisti penktąją “Meškiuko Rudno- 
siuko” laidą, įteikė tų knygučių ir 
dovanėlę poetui/

Br. Nainienė dėkojo poetui ir 
svečiams už neužmirštamą vakarą 
ir kvietė visus rytoj atvykti į Jauni
mo centrą, kur ruošiama poetui po
pietė. Dvi mergaitės Vija Sidrytė ir 
Giedrė Kazlauskaitė įteikė poetui 
puokštę gėlių. Visi sugiedojo “Il
giausių metų”.

Sekmadienį, kovo 10, B. Braz
džionis dalyvavo Jaunimo centre 
Čikagoje “Saulutės” suruoštoje 
programoje, skirtoje pagerbti po
etus ir pavadintoje “Puokštė Lietu
vos vaikams. Popietė su Bernardu 
Brazdžioniu”. Prieš įeinant poetui į 

I Lietuvą su Nordland Express
JAV ir Kanados dolerių perdavimas 

4% plius $20 pristatymas iki $4,999 
3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais 
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

salę, Aušra Šaulienė apjuosė jį tau
tine juosta. “Tėviškės” ansambliui 
grojant maršą, iš tautinių juostų su
daryto tilto apačia, jaunatviška dva
sia spindinčiu veidu, sveikindama
sis su svečiais, su palyda atėjo B. 
Brazdžionis, entuziastingai plojant 
visai salei. “Tėviškės” ansamblis, 
vadovaujamas Stasės Jagminienės, 
padainavo “Tėviškės sodai” ir “Lie
tuva protėvių žemė”.

Indrė Tijūnėlienė, “Saulutės” 
pirmininkė, pradėjo popietę, pa
sveikindama poetą ir visus svečius, 
ir pakvietė sol. Praurimę Ragienę, 
kartu su visais svečiais, prisimenant 
Kovo 11-tą, sugiedoti Lietuvos 
himną.

Deklamuojant Jūratei Jan
kauskaitei, Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokiniai puikiai suvaidi
no V. Nemunėlio “Meškiuką Rud- 
nosiuką”. Jie žavėjo visus savo nuo
širdžia vaidyba ir gryna lietuviška 
tarsena. Smuiku grojo Rasa Dovi- 
laitė. Talkino ir “Dainavos” kame
rinis vienetas. Puikias scenos deko
racijas sukūrė Rasa Sutkutė. Aiš
kiai matėsi, kiek darbo ir meilės į 
“Meškiuką Rudnosiuką” buvo įdė
ta! Čia padėka tenka m-los direkto
rei Jūratei Dovilienei, pasirodymą 
koordinavusioms Austei Vygantie- 
nei, Vakarei Valaitienei ir Danai 
Mikužienei. Vaikų darželio moki
nukai, kurie vaidino miško žvėre
lius, buvo paruošti Vidos Gaižuty- 
tės ir Kristinos Vaičikonienės.

Nijolė Jankutė-Užubalienė 
kalbėjo apie B. Brazdžionį ir V. 
Nemunėlį. Ji sakė: “Jo žodis, pilnas 
vilties, jėgos, pasitikėjimo Dievo 
apvaizda ir tikėjimo žmogumi, neli
ko tautoje be atgarsio. Brazdžionio 
poezija iš knygos lapų greit įžengė į 
mūsų širdis ir lūpas, pasilikdama 
ten dainuotine, sakytine, numylėti
ne. O tokiu populiarumu gali di
džiuotis tik ypatingi poetai. Toks 
yra Bernardas Brazdžionis”.

Ji kvietė du poetus viename as
menyje B. Brazdžionį ir V. Nemu
nėlį į sceną. Ir vėl poetas Brazdžio
nis buvo pagerbtas atsistojimu ir il
gais plojimais. Vėl girdėjome eilę 
eilėraščių, nors ir žinomų, bet 
skambančių kažkaip ypatingai, nes 
perteikiamų paties poeto. Jų norė
josi klausytis ir klausytis! Poetas 
bendravo su klausytojais ir nepagai
lėjo įdomių ir sąmojaus pilnų paaiš
kinimų. Kai jis baigė, žmonės su
stoję ilgai plojo, lyg laukdami dar 
daugiau. Poetui buvo įteikta puokš
tė gėlių.

Toliau sekė poezijos ir muzi
kos pynė, kurią atliko deklamuoto- 
jos akt. Audrė Budrytė, Dalia So- 
kienė ir “Dainavos” kamerinis vie
netas, vadovaujamas muz. Dariaus 
Polikaičio. Buvo deklamuojami B. 
Brazdžionio eilėraščiai ir dainuoja
mos jų žodžiams sukurtos (muzikų: 
sės. M. Bernardos, J. Govėdo ir K. 
Kavecko) dainos.

Programa buvo baigta visiems 
sudainuojant “Lietuva brangi”.
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Garsioji Lietuvos pianistė MŪZA RUBACKYTĖ, koncertavusi 
Britanijos Londone

Pokalbiai su studentais
Šį kartą į mūsų klausimus atsako Šveicarijoje besimokąs stud. 

DALIUS RAŠKINIS

Atsivėrus geležinės uždangos 
kadaise taip rūpestingai saugoja
moms sienoms, akademinio jauni
mo pasklido, pasvydo į užsienio ša
lis. Tačiau jauniems, ryžtingiems ir 
žvaliems mūsų lietuvaičiams kar
tais ne taip viskas klojasi, kaip rei
kėtų. Kodėl atsiranda tikėtų ir ne
tikėtų kliūčių? Kaip jas pašalinti ar 
bent sumažinti, kad ateityje va
žiuojantiems į užsienį studijuoti 
būtų lengviau? Ar nebūtų galima 
rasti tarp visų užjūriuose ir Euro
poje studijuojančių lietuvių bendrą 
ryšį, kad jie nepasijustų vieniši, pa
miršti ir išsibarstę. Kaip juos orga
nizuoti ir kas galėtų suteikti jiems, 
ištiktiems SOS, greitą pagalbą, sa
kysime, štai negauna buto, stipen
dijos, staiga suserga ir pan. Kokias 
specialybes daugiausia renkasi tie, 
kurie išvyksta į užsienį studijoms? 
Kas jas pasiūlo? Ar jos pačios rei
kalingiausios? Ar tokie šie dalykai 
yra kieno nors derinami? Mano
me, kad ne tik akademiniam jauni
mui, bet ir daugelį lietuvių šie rei
kalai domintų. Juk tatai mūsų atei
ties, pažangios, norinčios pakilti, 
sustiprėti ir atsistoti ant kojų Lie
tuvos vaikai, išsiųsti kuo greičiau 
pasisemti svetur žinių, kad grįžę 
atiduotų jas ir sukauptą patirtį tai 
žemei, kuri, jais pasitikėjusi, 
išleido semtis mokslo, pasidairyti 
po svečias šalis. Iš jų kraštas daug 
tikisi ir labai laukia kuo greičiau 
grįžtančių, nes kiekvienas išprusęs 
žmogus nūnai itin reikalingas. Su 
tokiais tikslais rengiami šie pokalbiai.

- Kuriame universitete ir ką 
studijavai?

- 1994/95 m.m. Šveicarijos 
St. Galeno universitete mokiau
si rinkos finansų ir bankininkys
tės.

-Ar gavai stipendiją? Ką da
bar veiki?

- Konkurso tvarka buvau 
laimėjęs stipendiją, kurią man 
buvo skyrusi Šveicarijos vyriau
sybė. Baigęs studijas, gavau 
praktikanto vietą vienoje iš di
džiausių šios šalies ir pagal dydį 
ketvirtoje Europos draudos 
bendrovėje. Gyvenu iš gauna
mo praktikanto atlyginimo.

- Kas buvo sunkiausia, kai 
atvažiavai į šį kraštą?

- Susirasti kambarį, kad ga
lėčiau ramiai gyventi.

- Kas šiame universitete ge
riau nei kauniškiame?

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

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

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

- St. Galeno un-to bibliote
ka kur kas geresnė nei Vytauto 
Didžiojo un-te ir kompiuterinė 
sistema nepalyginti modernesnė.

- Ar užtenka laiko susipažin
ti su šalies kultūra, visuomeniniu 
gyvenimu? Kas Tau čia įdomiau
sia ir naudingiausia?

- Turėdamas laiko sten
giuosi pakeliauti po šią gražią 
šalį, bet visuomenine veikla už
siimti neturėjau kada nei studi
juodamas, nei dabar praktikoje 
būdamas, nes atvažiavau moky
tis ir tai stengiuosi daryti viso
kiais būdais, kiek tik leidžia jė
gos ir sveikata.

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

- Žinoma, labai norėčiau 
sužinoti, kaip sekasi lietuviams 
studentams užsienyje studijuoti 
ir gyventi, bet neturiu adresų. 
Žinau tiktai vieno studento, stu
dijuojančio Lozanoje, o šiaip 
tiesiog visada trūksta laiko.

- Ar norėtum paskaityti lie
tuvišką laikraštį?

- Taip, norėčiau gauti “Tė
viškės žiburius”, nes, kiek girdė
jau, tai vienas iš populiariausių 
užsienio lietuvių periodinių 
spaudinių. Būčiau dėkingas, jei 
man redakcija bent šį pusmetį 
ligi rugpjūčio pabaigos atsiųstų 
bent kelis numerius. Mano ad
resas: Dalius Raškinis, Alba- 
nistr. 24, Zimmer 24, St. Gallen, 
8401 Suisse Schweiz., tel. 41.52.- 
2612239, namų 41.52.2663302.

Pagal atsiųstus pageidavi
mus “Tėviškės žiburius” taip 
pat norėtų gauti: Aistė Januške
vičiūtė, L 11,18 Zimmer 17 
68161 Mannheim, Deutsch
land-Germany. Medeina Bart
kutė, c/o Pirreda C.SO Sebasto- 
poli 198, 10100 Torino, Italie- 
Italia ir kartu su ja besimokan
tys lietuviai studentai: Ugnė 
Paplauskaitė, Monika Martuse- 
vičiūtė ir Rimantas Kizala.

Pokalbį parengė -
kun. Kazimieras J. Ambrasas, SJ

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

$64 (JAV $48)

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

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



Rašytojos ir visuomenės veikėjos MARIJOS AUKŠTAITĖS 
palikimą apžvelgiant

GEDIMINAS A. LANKAUSKAS, 
Torontas

Vartydamas lietuvių išeivi
jos literatūros antologijas ar en
ciklopedijas, skaitytojas užtiks 
vos tik vieną kitą užuominą 
apie visuomenės veikėją, žurna
listę, literatę Mariją Aukštaitę. 
Nepaisant jos nepaprastos bio
grafijos, jos gausaus kūrybinio 
palikimo bei svaraus įnašo į Ka
nados ir apskritai Šiaurės Ame
rikos lietuvių kultūrinį ir visuo
meninį gyvenimą, Aukštaitė 
mažai težinoma išeivių tarpe, 
juolab jos gimtojoje Lietuvoje. 
Šiuo straipsniu, skirtu jos šim- 
tosioms gimimo metinėms, ban
doma ne tik apžvelgti jos gyve
nimo kelią, bet ir įvertinti jos 
įvairiapusę visuomcninę-kultū- 
rinę veiklą Kanados lietuvių 
bendruomenėje šio amžiaus IV- 
ame bei V-ame dešimtme
čiuose.

Marija Aukštaitė (Katriutė 
Ratkevičiūtė-Navikevičienė) gi
mė 1896 m. liepos 18 d. Prienų 
rajone, Garliavos parapijos 
viensėdyje. Autobiografijoje, pa
rašytoje jai būdinga poetine 
proza, nesunkiai galime įžvelgti 
pagrindinius veiksnius, turėju
sius įtakos poetės savimonės, 
vertybių, pasaulėžiūros bei ta
patybės formavimuisi.

Gimusi gausioje šeimoje, 
nuo ankstyvos vaikystės ji paži
no skurdą ir vargą. Vos galą su 
galu sudurdama, jokių turtų ne
turėdama ir apie juos net ne
svajodama, Aukštaitės šeima 
buvo kitaip turtinga. Ratkevičių 
dvasinis pasaulis - tvirtos religi
nės pažiūros, žmoniškumas, 
stoiška išvermė, prisirišimas 
prie gamtos buvo didžiausi jų 
turtai, kuriuos paveldėjo Aukš
taitė ir kuriuos ji dosniai ki
tiems dalino per savo ilgą, ne
paprastą gyvenimą. Aiškiai api
brėžtos šeimos vertybės, ištiki
mybė savo principams ir įsitiki
nimams įgalino šią šeimą išlikti 
nepaisant daugybės negandų.

Dar paauglystėje Aukštaitė 
sugebėjo aiškiai apibrėžti savo 
polinkius, interesus. Jau tuomet 
ji suvokė, kad išprusimas, žinios 
savyje slepia nepaprastą, anot 
jos, mistišką galią ir yra viena iš 
didžiausių žmogiškų vertybių. 
Atsiminimuose Aukštaitė rašo: 
“Glaudžiu elementorių prie šir
dies, jaučiu jame turtą, už viską 
brangiausią. Nors jis senas ir la
bai aptrintas, bet visi mano pa
sauliai sukasi jame. Kur ėjau ir 
ką tik veikiau, raidės buvo su 
manimi...”

Dėl patikimos archyvinės 
medžiagos stokos aprašyti 
Aukštaitės gyvenimo laikotarpį 
Lietvoje iki jos išvykimo į Ka
nadą 1930 m. nėra lengva. Ten
ka daugiausia pasikliauti frag
mentiškais užrašais bei šeimos 
narių atsiminimai. Žinoma, jog 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
Aukštaitė su tėvais slapstėsi

Toronto Maironio mokyklos mokiniai mokosi marginti velykinius 
margučius Nuotr. G. Paulionienės

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Rašytoja ir visuomenės veikėja 
MARIJA AUKŠTAITĖ

Prienų apylinkėse. Grįžusi į ka
ro nualintą Prienų miestelį, ji 
įsijungė į Lietuvos gynimo po
grindį, kovojusį prieš vokiečių 
kaizerinę okupaciją. Pokario 
metais jos pagrindiniu rūpesčiu 
tapo į Lietuvą grįžtantys karo 
vargų iškamuoti pabėgėliai. Tuo 
laikotarpiu ji taip pat aktyviai 
įsijungė į krašto laisvinimo veik
lą, organizuodama susirinki
mus, mitingus, tarybas, kurių 
pagrindinis tikslas buvo telkti 
Lietuvos savanorių būrius kovai 
prieš vokiečių bermontininkus 
ir rusų bolševikus. 1918 m. Lie
tuvai atgavus valstybingumą, 
Aukštaitė nedelsdama įsijungė į 
Lietuvos atstatymo veiklą. Tuo
met spaudoje pasirodė ir jos 
pirmieji poezijos bandymai.

Nors Aukštaitė buvo žymi 
visuomenininke, gerbiama ir 
mylima ją supusių žmonių, jos 
materialinė padėtis buvo apgai
lėtina. Supratusi, kad tvirčiau 
atsistoti ant kojų Lietuvoje nėra 
jokių vilčių, ji su vyru Antanu ir 
mažamečiais sūnumis nutarė 
emigruoti į Vakarus. Išsisky
rimas su gimtine buvo bene vie
nas skaudžiausių momentų 
Aukštaitės gyvenime. Ruošian
tis kelionei, Aukštaitę nuolat 
kamavo nerimas, ateities neži
nia. Visad blaiviai ir realiai 
mąstydama, ji puikiai suvokė, 
kad ateityje laukia nauji vargai, 
nauji rūpesčiai, kad gyvenimą 
svetimame krašte teks pradėti iš 
naujo, pasikliaujant vien tik sa
vo galiomis ir išmone. Jokių 
sėkmės garantijų nebuvo, aukso 
kalnų niekas nepažadėjo. 1930 
m. pabaigoje ji išvyko iš Lie
tuvos nepakeliamų aplinkybių 
verčiama, vildamasi geresnio 
gyvenimo savo vaikams.

Kaip daugumai ateivių, 
Aukštaitės šeimai pirmieji me
tai Kanadoje buvo nepaprastai 
sunkūs tiek materialiai, tiek 
moraliai. Nenuostabu, kad per
sikėlus iš provincinio Prienų 
miestelio į Montrealį, vieną di
desnių Šiaurės Amerikos met
ropolių, daug kas atrodė ne
įprastai, svetimai ar net bau

ginančiai. Be kalbinių sunkumų, 
nuolat tekdavo susidurti ir su 
kultūrinėmis bei socialinėmis 
kliūtimis. Be to, atvyko Aukš
taitė į Kanadą toli gražu ne pa
čiu geriausiu metu: gilėjo IV- 
ojo dešimtmečio visuotinė eko
nominė krizė, augo bedarbystė, 
smuko pragyvenimo lygis, ap
link vyravo pesimistinės nuo
taikos.

“Esu tikra nenuorama. Man 
tik eiti, veikti, dirbti, siekti, nors 
ir nepasiekiamo”, rašė savo at
siminimuose Aukštaitė. Taigi 
verkšlenti, savęs gailėti nebuvo 
kada, juolab kai laukė daugybė 
naujų planų, užmojų. Turėdama 
nepaprastą sugebėjimą prieiti 
prie žmonių, savo nuoširdumo 
bei paprastumo dėka per paly
ginus trumpą laiką ji sugebėjo 
užmegzti nemažai naujų pažin
čių, išplėsti bičiulių ratą Mont- 
realio lietuvių bendruomenėje. 
Tuo laikotarpiu ji susidomėjo 
Šiaurės Amerikoje leidžiama 
lietuvių periodine spauda ir, 
“Vienybės” redaktoriaus Juozo 
Tysliavos paskatinta, pati pra
dėjo aktyvią žurnalistinę bei li
teratūrinę veiklą.

Tuomet ji jau buvo sukau
pusi nemažą pluoštą eilėraščių 
bei apsakymų, tiek atvežtų iš 
Lietuvos, pasirašytų “Nemuno 
Vilnies” slapyvardžiu, tiek su
kurtų Montrealyje. Nors ir tu
rėjo nemažai kūrybinės pa
tirties, į savo raštus ji žiūrėjo la
bai kritiškai, jausdama savo sti
liaus netobulumą. Ji pati pripa
žino: “Mano plunksnai dar rei
kia gero aptašymo”.

Nepaisant akivaizdžios pro
fesionalumo stokos, Aukštaitės 
rašiniai savo tematika bei idė
jomis tapo labai artimi ir su
prantami ne tik Montrealio 
bendruomenei, bet ir lietuviams 
išsibarsčiusiems po visą Šiaurės 
Ameriką. Jos grožinė kūryba ir 
publicistiniai straipsniai nuolat 
pasirodydavo tokių lietuviškų 
periodinių leidinių puslapiuo
se, kaip “Vienybė”, “Lietuva”, 
“Amerikos lietuvis”, “Drau
gas”, “Moteris ir pasaulis” ir 
daugelyje kitų.

Aukštaitės kaip žurnalistės 
bei literatės pagrindiniu tikslu 
tapo bendros lietuviškos vizijos, 
tvirto kultūrinio pagrindo, kuris 
įgalintų suvienyti Montrealio 
bendruomenę ir apskirtai lie
tuvių išeiviją, kūrimas bei puo
selėjimas. Buvo akivaizdu, kad 
reikia skubiai ieškoti būdų 
bendruomenei suvienyti, spręsti 
konkrečias kasdienes proble
mas: lietuviškų mokyklų kriti
nę padėtį, finansinius nesusi
pratimus, nesibaigiančius tarpu
savio nesutarimus ir pan.

Tačiau rūpėjo literatei-vi- 
suomenininkei ne vien tik lie
tuvių ateivių reikalai. Nors ir 
gyvendama toli nuo Lietuvos, ji 
visaip stengėsi padėti savo gim
tajam kraštui. Pavyzdžiui, Aukš
taitės skatinama pažangi Mont
realio bendruomenės dalis telkė 
jėgas Vilniui vaduoti sąjungos 
(WS) skyriaus steigimui. Jos 
tikslas, poetės žodžiais tariant, 
“vieningai šaukti už išplėštą 
Lietuvos širdį, už lenkų pa
grobtą Vilnių”. Šios organi
zacijos tikslu tapo ne tik konk
reti pagalba Lietuvai, bet ir raš
tijos bei švietimo plėtimas, lie
tuviškos kultūros, Vilniaus kraš
to istorijos skleidimas išeivijoje. 
Aukštaitės atsiminimuose api- 
brendrinama, jog ši organizacija 
“sukultūrino lietuvių visuome
nę... tam panaudojant išmintį, 
kultūrą ir meną”. Įsteigus Mont
realio WS, atsirado bendras 
prasmingas tikslas, įgalinantis iš 
naujos perspektyvos pažvelgti į 
bendruomenės neretai smulk
meniškus kivirčus Lietuvos isto
rinės reikšmės problemų švie
soje.

Didelis WS pasisekimas 
kėlė tuometinių kairuoliškų lie
tuvių organizacijų nepasiten
kinimą. Buvo kritikuojami “Vil
niaus vaduotojų” taikūs kovos 
būdai, jų eilitiškumas, jų per
dėtas dėmesys kultūros reika
lams, nuošalyje paliekant socia
linius klausimus. Tačiau Aukš
taitė buvo tvirtai įsitikinusi, kad 
kultūroje, kalboje, išsilavinime 
slypi tautos vienybė ir galia. Ji

(Nukelta į 7-tą psl.)

Lietuvių operos Čikagoje ilgametis dirigentas Alvydas Vasaitis 
(viduryje) su kai kuriais solistais. Iš dešinės Stasys Baras, Margarita 
Momkienė, Danutė Stankaitytė, Virgilijus Noreika Nuotr. Z. Degučio

Lietuvių operos kolektyvas- 
sukaktuv įninkąs

Sukakties proga statoma K. V. Banaičio opera “Jūratė ir Kastytis”

EDVARDAS ŠULAITIS pe žymioji žvaigždė - Virgilijus
Čikagoje jau 40 metų gy

vuoja muzikinis kolektyvas, ko
kio niekur kitur (išskyrus Lietu
vą) lietuviai nebeturi. Tokio ko
lektyvo taip pat neturi jokia kita 
tautinė grupė Šiaurės Amerikoje.

Kalbantis su Lietuvių ope
ros valdybos ilgamečiu pirmi
ninku Vytautu Radžiumi paaiš
kėjo, kad šie sukaktuviniai me
tai ir kompoz. Kazimiero-Vik- 
toro Banaičio “Jūratės ir Kasty
čio” opera nebus paskutinė. 
Prisimintina, jog tai bus ne tik 
Lietuvių operos kolektyvo 40 
metų sukakties paminėjimas, 
bet ir šios operos autoriaus K. 
V. Banaičio šimtojo gimtadie
nio (gimęs 1896 m. kovo 5 d.).

Truputis istorijos
Čikagos lietuvių operos 

veikla prasidėjo 1956 m. vasarą 
ir jau 1957 m. buvo parodyta 
pirmoji opera “Rigoletto”, kurią 
dirigavo muz. A. Kučiūnas, diri
gavęs net keturiolikai šio kolek
tyvo pastatytų operų (52 spek
takliai). Didžiąją dalį repertua
ro sudarė pasaulinio garso ope
ros, kurios buvo dainuojamos 
lietuvių kalba; Iš lietuviškų ope
rų buvo: “Gražina”, “Jūratė ir 
Kastytis”, “Pilėnai”. Š.m. balan
džio 20-21 d.d. Cicero Mortono 
aukšt. mokyklos auditorijoje 
bus naujas “Jūratės ir Kastyčio” 
operos pastatymas. Taip pat 
minėtina ir opera “Lietuviai”, 
kuri sukurta nelietuvio kompo
zitoriaus, bet turinti lietuvišką 
tematiką.

Iš dirigentų taip pat minėti
nas Alvydas Vasaitis, kuris diri
gavo 13 operų (25 spektakliai). 
Daugiau negu vieną operą diri
gavo Arūnas Kaminskas (5 ope
ros, 9 spektakliai) ir neseniai 
miręs Vytautas Marijošius (6 
operos, 11 spektaklių). Iš cho
ristų yra vienas, dainuojantis 
nuo pat pradžios - tai Petras 
Čelkis. Vytautas Radžius dai
nuoja 39 metai, o 36 metai yra 
šio kolektyvo valdybos pirmi
ninkas (jis ir dabar jam vado
vauja). Kiti choro veteranai: Jo
nas Mockaitis - 38 metai, Pra
nas Olis - 37, Vaclovas Mom- 
kus - 36, Julius Savrimas -36, 
Jurgis Vidžiūnas - 35, Giedrė 
Končienė - 33, Valerija Žadei- 
kienė - 31 (kai kurie jų yra dai
navę ir solo dalis).

“Jūratė ir Kastytis”
Šį kartą K. V. Banaičio ope

ra yra statoma kartu su Kauno 
muzikiniu teatru, kuris kompo
zitoriaus 100-čiui paminėti š.m. 
kovo 16 d. atliko operos prem
jerą. Iš tėvynės netrukus atva
žiuoja 60 asmenų kolektyvas, 
prie kurių prisijungus maždaug 
tokiam pat skaičiui čikagiečių, 
balandžio 20 d. įvyks naujas pa
statymas Amerikoje. Čia at
vyksta net orkestras, jau neskai
tant pagrindinių solistų (jų tar-

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).

Noreika), šokėjų, dainininkų, 
dirigento, režisieriaus ir kt. Or
kestrui diriguos Julius Geniu
šas, o režisuos Gintas Žilys, ku
ris taip pat yra ir Kauno Muzi
kinio teatro vadovas.

Operos kolektyvo valdybos 
pirmininko V. Radžiaus teigi
mu, šios operos pastatymo 
biudžetas siekia 100.000 dole
rių. Tai jau nemaža suma lietu
viškoje veikloje. Šiek tiek pinigų 
sutaupys atsivežimas orkestran
tų iš Kauno. Statant lietuvišką 
operą su kitataučiais orkestran
tais reikia daug repeticijų ir 
mokėti nustatytas muzikantų 
unijų kainas. Tačiau dabar atsi
randa didesnė problema su sve
čių apgyvendinimu, nes visus 
žadama patalpinti pas mūsų 
tautiečius. Viešbučių samdymas 
trijų savaičių laikotarpiui ne
būtų įkandamas “malonumas”.

Tačiau, kaip V. Radžius sa
ko, dar gerai, kad yra nuolati
nių operos rėmėjų, kurie pade
da padengti pastatymo išlaidas. 
Be to, operos kolektyvas ruošia 
įvairius renginius ir iš jų gautą 
pelną irgi šiam reikalui skiria.

Kas yra K. V. Banaitis, dau
guma žinome. O tiems, kurie 
yra primiršę, norisi pacituoti 
Vlado Jakubėno “Lietuvos ai
de” 1938 m. balandžio 5 d. iš
spausdintus žodžius: “K. V. Ba
naitis - iš vienos pusės tikras 
Lietuvos sūnus, nenutraukęs ry
šio su gimtąja liaudies kūrybos 
dvasia. Iš antros pusės - kultū
ringas Vakarų europietis, mo
kąs pasinaudoti dabartinėmis 
muzikos priemonėmis. Kas 
ypač sveikintina - jo kūryboje 
abudu šie elementai susiliedina 
į vieningą stilistinę visumą.”

O apie “Jūratės ir Kasty
čio” operą tas pats V. Jakubė- 
nas taip yra išsireiškęs: “Jūratė 
ir Kastytis” yra veikalas, kuris 
visumoje turi daug vertingų mu
zikinių turtų: gražios lietuviško 
atspalvio melodijos, pasakiškai 
fantastinės nuotaikos, vietomis 
didelės emocinės įtampos”.

Pastaba. Bilietus į “Jūratės 
ir Kastyčio” operą galima iš 
anksto įsigyti “Seklyčioje” 
(2711 W. 71 st., Čikagoje). Per 
paštą juos galima užsakyti šiuo 
adresu: Lithuanian Opera Co., 
Inc., 7013 California Ave., Chi
cago, IL 60629, USA. Kainos - 
nuo $15 iki $35.

“Tryptinio” šokėjai Niujorke atlieka Jadvygos Matulaitienės sukurtą šokį “Per girią girelę” jos 
pagerbtuvėse 1995.X.15 Nuotr. Vyt. Maželio
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PASTABOS IR NUOMONĖS

Atpildas ir atgaila tautos 
gyvenime

Mintys, susijusios su A. Suraučiaus samprotavimais 
nusikaltusių smerkimo ir atlaidumo klausimu

ALGIMANTAS EIMANTAS, 
Ottawa

Savo pažiūras ir įsitiki
nimus, liečiančius Lietuvos 
skriaudėjus, A. Suraučius pla
čiau išdėstė “TŽ” 1996 m. kovo 
5 d. laidoje. Jo rašinys, atrodo, 
buvo paspartintas mano trumpo 
raginimo neskubėti su reabilita
cija “tarnavusių raudonajam 
slibinui”.

“Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas” apibūdina reabilitaciją 
šitaip: 1. neteisingai apkaltinto 
asmens vardo atstatymas, atga
vimas; 2. pirmiau turėtų teisių 
grąžinimas.

Vertinant padarytą žalą 
Lietuvai, nei S. Nėris, nei kiti iš
vardinti A. Suraučiaus tekste, 
neturi teisės būti reabilituojami 
ar teisinami.

Nors A. Suraučius sampro
tauja, kad jo straipsnis buvęs 
nesuprastas, nes jis neperšąs rea
bilitacijos, turiu pasakyti, kad jo 
rašinį skaičiau atidžiai ir supra
tau jo reikšmė. Čia ir reikėtų 
paminėti, kad jo naudojamos 
kalbinės priemonės daugiau tin
ka grožinei literatūrai. Laikraš
čiuose randamas visai kitoks 
žanras. Periodinėje spaudoje 
vyrauja pranešimai, korespon
dencijos, žinios, aprašymai ir t.t. 
Tai faktiško, tiesaus, aiškaus ir 
nedailinto pobūdžio kalba. Me
taforos neretai tendencingai nu
teikia skaitytoją ir paakina jį da
ryti klaidingas išvadas.

Supratau A. Suraučiaus 
perkeltą mintį, tačiau mano 
pastaba pirmajam straipsniui 
buvo skirta išryškinti Saliutės 
kaltę tėvynei, o ne duoti jam 
“pylos”. Nors jis sakosi gerai ži
nąs jos nusikaltimus, jų neiš
vardina.

Neleistina užmiršti atvirų 
žaizdų gimtajam kraštui, nei at
leisti tiems, kurie dangstosi ne
kaltumo skraiste kultūros pre- 
tencijomis ar estetika. Betgi pri
tariu A. Suraučiui, kad nedera 
visus tautiečius ta pačia kalti
nimo marška apgaubti, nes ma
sės lietuvių dirbo sovietinėje sis
temoje pragyvenimui, o ne ko
munistinės ideologijos plėtoji
mui. Vis dėlto aukšto profilio 
tėvynainiai, kurie garbino oku
pantą vienaip ar kitaip ir tuo 
būdu agitavo už Lietuvos vergo
vę Kremliui, - turi būti laikomi 
atsakingais už jų išdavikišką 
veiklą.

Turiu prisipąžinti, kad neži
nojau apie A. Suraučiaus asme
ninius išgyvenimus. Jį laikau ko
votoju už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Jam ir visiems 
kentėjusiems už protėvių žemę 
pagarbiai lenkiu galvą.

Nors man neteko fiziškai 
nukentėti, mano genties dalia 
yra taip pat skaudi. Pagyvenę 
motinos tėvai buvo badu numa
rinti antrosios bolševikų okupa
cijos. Vienas tėvo brolis buvo 
mobilizuotas į Raudonąją armi
ją, kovėsi Berlyne ir buvo sun
kiai sužeistas. Vos gyvas likęs 
invalidu, grįžo į tėviškę ir buvo 
kalintas. Antras dėdė, partiza
nas, pabėgo saugumiečių tardo
mas, vėliau vėl suimtas, kan
kintas ir ištremtas į Komi. Ten 

ir tegebyvena liguistas, nes jam 
nebuvo rasta vietos Lietuvoje 
po Kovo 11 d. nepriklausomy
bės atstatymo.

Šeimų tragedijos betgi ne
turėtų veikti pažiūras į tautos 
niekadėjų užsitarnautą atpildą. 
Talkinimas ideologiškai prie
šingai santvarkai yra smerk
tinas, nes tai yra savo idealų ir 
principų išniekinimas. Tik mo
raliai pakrikusiame asmenyje 
suledėja sąžinė, dingsta savigar
ba, palaidojama atgaila. Kola
borantai su okupantu akivaiz
džiai parodė tokius charakterio 
bruožus.

Jau pačioje pradžioje pir
mosios bolševikų okupacijos 
Saliute pademonstravo savo 
privačios ir visuomeninės bui
ties iškraipas, artimas baustino 
komunizmo siekiams. Nekaltin
ti jos, nes literatė, būtų nelogiš
ka nes tuomet ir Staliną reikėtų 
teisinti kaip kūrybinį mąstytoją , 
idelogą, seminaristą.

A. Suraučius rašo ir apie 
buvusią jam galimybę pasi
traukti patogiai į Vakarus. Ne
manau, kad daug kas iš mūsų 
patogiai traukėsi iš tėvų žemės. 
Vieni bėgo nuo užtikrintos mir
ties, nes buvo įtraukti į depor
tuojamųjų sąrašus Sibiran jau 
pirmos okupacijos laikais. Kiti 
buvo išgenami iš namų besi
traukiančios vokiečių kariuo
menės fronto darbams. Treti 
buvo išvežti kaipo darbo vergai 
į Reicho gilumą. Ketvirti buvo 
suvežti ir uždaryti kacetuose, 
kur buvo žiauriai nužudyti. 
Vien Bavarijos Flosenburgo 
lagerio krematoriume sudeginta 
2480 lietuvių.

Taigi mažai kas traukėsi j 
Vakarus patogiai. Reikėjo išgy
venti badą, nepriteklius, ligas, 
baimę ir vokiečių panieką. 
Bombos ir oro antpuoliai amži
nai užmigdė ne vieną išeivį sve
timoje padangėje. Gal visų 
skaudžiausias buvo psichologi
nis smūgis praradus tėvynę ir 
artimuosius.

Leidinys “Akiplėša”
Dešimtmečio sukakties proga 

Lietuvoje yra išleista knyga apie 
drąsųjį kovotoją už tikėjimo ir tau
tos laisvę kunigą Juozą Zdebskį ir 
pavadinta jo priešininkų naudotu 
vardu “Akiplėša”. Jos kaina - 7 li
tai, plius persiuntimo išlaidos. 
Gaunama šiuo adresu: Rev. A. Be- 
lickas, Šv. Mykolo gt. 8-12, 2001 
Vilnius, Lithuania. Pigiausias per
siuntimas, jei užsakomi 6-7 eg
zemplioriai vienoje siuntoje.

Leidėjai dėkoja aukotojams, 
prisidėjusiems prie šios knygos iš
leidimo: kun. J. K Butkui - 20 
KD, kun. E. Putrimui - 20 KD, T. 
J. Liaubai - 20 KD, kun. K Kak
nevičiui - 20 KD, kun. J. Staškevi
čiui - 20 KD, T. L. Januškai - 20 
KD, T. Eugenijui - 20 KD, kun. V. 
Skilandžiūnui - 10 KD, E. Walen- 
sijai - 50 KD, kun. H. Šulcui - 50 
KD, Sophie Šukys - 20 JV, Weg
ner Family - 20 JV, kun. K. Amb
rasui - 30 JV, S. Ališauskienei - 50 
KD, B. J. Lukoševičiams - 20 KD, 
A. O. Kupris - 20 KD, M. A. Če
puliams - 20 KD, St. Baršauskienei 
- 25 KD, Pranui Dikaičiui - 50 KD, 
V. Apanavičiūtei - 10 KD.



Einama tiesą atverčiančia vaga
Mažai reklamuota knyga “Lietuvos gyventoją genocidas 

1939-1941”
DR. GRAŽINA ANYSAITĖ- 

ŠLAVĖNIENĖ

Daug kalbame, kad mums 
reikalingos dokumentinės kny
gos apie bolševikų tautžudystę. 
Dėl to norėčiau atkreipti dėme
sį j dar vieną remtiną organiza
ciją, kuri jau daug atliko be di
delės reklamos. Tai Represijų 
Lietuvoje tyrimų centras (Sal
toniškių 58, Vilnius 2600, tel. 
752-631). Prieš dvejus metus 
RLTC išleido dokumentinį lei- 
dinį-vardyną “Lietuvos gyvento
jų genocidas 1939-1941”. Knygą 
galima užsakyti Vilniuje arba 
per Kultūros fondo iždininką O. 
Kremerį, 1005 Sherwood Drive, 
La Grange Park, IL, 60525 USA.

Tai didelio formato, kietais 
viršeliais, 700 psl., beveik tele
fono knygos didumo, leidinys 
išvardinantis pirmojo bolševik
mečio aukas. Pridėta trumpa is
torinė studija lietuvių ir anglų 
kalbomis bei kiti dokumentai. 
Knyga yra neįkainuojamos ver
tės dokumentas su nukentėjusių 
asmenų pavardėmis. Nė viena 
istorinė studija be jos nebeap- 
sieis. Papildyta ir pataisyta ant
ra laida irgi būtina. Ji, berods, 
jau paruošta, tik trūksta lėšų 
spausdinti. RLTC šiuo metu 
ruošia spaudai naują vardyną 
apie 1944-1947 metų genocidą. 
Medžiagos yra tiek daug, kad 
reikės išleisti dar mažiausiai še
šis tomus.

Represijų Lietuvoje tyrimo 
centras įsisteigė Sąjūdžio lai
kais. Tarnautoji} sudėtis maža, 
patalpos ankštos. Centrui va
dovauja Birutė Burauskaitė. Ji 
pasakojo turinti būrelį žmonių, 
kurie yra pasiryžę važiuoti į kai
mus ir daryti įrašus su dar gy
vais liudininkais. Jiems labai 
reikalingos priemonės: foto 
aparatai ir magnetofonai, gal 
net “video rekorderiai”. Lietu-

vos vyriausybė Centro tarnauto
jams moka mažas algas, bet 
knygų spausdinimo išlaidų ne
dengia. Todėl visų lietuvių pa
rama yra būtina. Leidinio me
cenatais įrašyti Audra Misiūnie
nė, Lietuvių tautinis kultūros 
fondas ir Lietuvių katalikų šal
pos fondas. Aukotojų ir mece
natų pavardės bus įrašytos vi
suose leidiniuose. Skirti aukas 
šiam tikslui - tai labai prasmin
gas įnašas, patarnaujantis istori
nei tiesai, ir įsiamžinimas.

B. Burauskaitės vadovauja
mas centras neturi nieko bend
ro su 1993 m. įsteigtu kontro
versiniu “Lietuvos genocido ir 
rezistencijos tyrimo centru” 
(buv. KGB pastate), kuriam va
dovauja V. Skuodis. Pastarasis 
centras turi du padalinius: Ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
institutą, vadovaujamą A. Lie- 
kio, ir Aukų įamžinimo institu
tą, vadovaujamą B. Mikšio (Di
džiojoj g.). Sį centrą įsteigė ir iš
laiko Lietuvos vyriausybė.

B. Burauskaitė ir jos bend
radarbiai palaiko draugiškus ry
šius su tremtinių organizacijom 
ir istorikais, kurie turi tremtinių 
pasitikėjimą, jų tarpe - Nijolė 
Gaškaitė, Dalia Kuodytė, Da
lius Stančikas ir kt. B. Buraus
kaitė siekia, kad Centro leidi
niai būtų istoriškai tikslūs ir 
kruopščiai dokumentuoti, Įvadą 
antram tomui rengia jaunas is
torikas Arvydas Anušauskas. Jis 
1989 m. buvo pirmas istorijos 
studentas, apgynęs diplominį 
darbą iš stalininių represijų is
torijos. 1993 m. išleido knygą 
“Lietuvos slaptosios tarnybos 
1918-1940”. Šį rudenį apgynė 
daktaro disertaciją “Lietuvos 
gyventojų sovietinis genocidas 
1940-1958 metais”. Ji netrukus 
pasirodys atskira knyga. Anu
šauskas šiuo metu yra vienas 
geriausių šios srities specialistų.

Žymusis Lietuvos choras “Leliumai”, vadovaujamas muziko ALBINO PETRAUSKO, koncertuoja Šiaurės 
Amerikoje. Tarptautiniame chorų konkurse Airijoje jis yra laimėjęs pirmų vielų

Lietuvės išeivės keliu
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KULTlUffNEJE VEIKLOJE

Lauktoji knyga pasirodė
Pasaulio lietuvių bendruo

menė (PLB), vadovaujama Bro
niaus Nainio, užsimojo išleisti 
16 tomų apimties “Lietuvos 
kovų ir kančių istoriją”. Prieš 
maždaug pusantrų metų pra
dėtas darbas staiga įstrigo pa
sirodžius pirmajam tomui “Lie
tuvos gyventojų trėmimai”. 
Apie tai, kodėl tas darbas buvo 
sustabdytas, nemažai ir įvairiai 
kalbėta, rašyta, padiskutuota. 
Tai praeitis, turinti ir tam tikrą 
pamokos reikšmę.

Šių metų pradžioje pasirodė 
pataisytas ir papildytas tos kny
gos leidimas “Lietuvos gyvento
jų trėmimai 1940-1941, 1944- 
1953 metais sovietinės okupaci
nės valdžios dokumentuose”. 
Atsakinguoju redaktoriumi pa
sirašė prof, habil. dr. Antanas 
Tyla. Gretimame puslapyje iš
spausdintas leidimo koordinaci
nis komitetas: pirmininkai - 
Antanas Stasiškis (Lietuvoje), 
dr. Petras Kisielius (išeivijoje), 
nariai - kun. dr. Jonas Boruta, 
SJ, Balys Gajauskas, Nijolė 
Gaškaitė, dr. Kęstutis Girnius, 
prof, habil. dr. Vytautas Lands
bergis, prof. dr. Benediktas Ma- 
čiuika, prof, habil. dr. Antanas 
Tyla ir prof, habil. dr. Zigmas 
Zinkevičius.

Leidinys 628 psl. su 
reikšmingais tą tautos laiko
tarpį paaiškinančiais įvadiniais 
straipsniais. Bronius Nainys, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas, savo žo
dyje nurodo užmojo reikšmę,

atsiprašo už susitrukdymą, dė
koja prie tų serijinių knygų 
leidybos prisidedantiems bei 
darbą vykdantiems. Pratarmėje 
Antanas Tyla rašo: “Sovietinio 
genocido kaltininkai turbūt nie
kada nepagalvojo, kad visi jų 
nežmogiški, prieš Lietuvos val
stybę ir lietuvių tautą nukreipti 
veiksniai taps vieši, visiems pri
einami ir suprantami tiesiogine, 
o ne sovietine prasme, kad jie 
bus smerkiami”. Plačiu įvadu, 
apimančiu 118 puslapių su nuo
rodomis, lentelėmis, paaiškini
mais istorikas Eugenijus Gruns- 
kis, įjungdamas ir nurodydamas 
50 tremties atsiminimų leidinių, 
apbibūdina trėmimų organiza
vimą, vykdymą, santykius su 
skelbiamais dokumentais.

Didžiąją knygos dalį užima 
dokumentų tekstai lietuvių ir 
rusų kalbomis, lentelės, faksi
milės. Įdomūs yra tremiamųjų 
suėmimo labai detalūs nuro
dymai, kurie atskleidžia, kaip 
buvo ruoštasi tam žiauriam 
tautžudystės užmojui.

Knygos pabaigoje išspaus
dinta 14 psl. geografinių vardų 
rodyklė. Knyga gerai įrišta, 
kietais viršeliais su dail. A. Žvi- 
liaus tautos tragediją simbo
lizuojančiais įrašais ir piešiniais. 
Ją galima gauti kreipiantis į 
PLB fondo pirmininką adresu: 
Vytautas Kamantas, 1059 Map
legrove Drive NW, Grand Ra
pids, MI 49504, USA. Kaina 
$20 (JAV) su persiuntimu arba 
$25 kanadiški. Snk.

(Atkelta iš 6-to psl.) 

pabrėžė, jog savaime kultūra 
egzistuoti negali, ji turi būti 
nuolat puoselėjama, sklei
džiama. Tokias užduotis, ji tei
gė, visų pirma turi atlikti tautos 
inteligentija. Atsiminimuose įi 
rašo: “Inteligentas tas, kuris 
nuolat savo žinojimo akiračius 
perduoda kitiems ir iš kitų sau 
reikiamų žinių pasisemia... Jei
gu mūsų vadinamoji Montrealio 
inteligentija būtų stropiau daly
vavus su liaudimi, nebūtų šian
dien tiek komunistiško knibž
dėlyno,... nebūtų šiandien usny
no lietuvybės dirvoje”.

1940 m. vasarą prasidėjus 
sovietinei okupacijai Lietuvoje, 
Toronto lietuvių bendruomenės 
pastangomis buvo pradėtas leis
ti savaitraštis “Nepriklausoma 
Lietuva”, redaguojamas Vikto
ro Dagilio. Tačiau jau antrai
siais laidos metais naujam laik
raščiui iškilo likvidavimo grės
mė. Apie tai sužinojusi Aukš- 
taitė telkė visas jėgas “Ne
priklausomai Lietuvai” gelbėti. 
Be šio leidinio Kanados lietu
viai būtų likę su kairuoliška ir 
atvirai prokomunistine spauda 
- tokiais laikraščiais kaip pvz. 
Toronto “Liaudies balsas”. 
1942 m., Lietuvos generaliniam 
konsului G.L.P. Grant-Suttie 
padedant, “Nepriklausoma Lie
tuva”, buvo perkelta į Mont
real}; redaktorės pareigas per
ėmė pati Aukštaitė.

Jau pirmuosiuose laikraščio 
numeriuose ji pabrėžė, jog šis 
periodinis leidinys vadovaujasi 
demokratijos, objektyvumo, nuo
monių įvairovės principais. Kaip 
vienintelis nešališkas Kanados 
lietuvių savaitraštis “Ne
priklausoma Lietuva” ne tik ra
gino skaitytojus įsijungti į.“kietą 
praktinį darbą” Lietuvos labui, 
bet ir kvietė juos atvirai išsakyti 
savo požiūrius, mintis, prob
lemas.

Tuo laikotarpiu vėlgi Aukš- 
taitės veikla neapsiribojo vien 
laikraščio leidimu ir vietiniais 
Montrealio bendruomenės rei
kalais, lietuviškų mokyklų stei
gimu. Pagrindiniu rūpesčiu tapo 
Lietuva, vėl atsidūrusi okupan
tų rankose. Pasibaigus karui, 
Aukštaitė su Toronto ir Mont
realio bendruomenių atstovais 
kreipėsi j federacinę Kanados 
valdžią, prašydama suteikti atei- 
vių-pabėgėlių statusą lietuvių 
“dypukams”, išblaškytiems po 
Vakarų Europos lagerius. 1951 
m. pavasarį “Nepriklausomoje 
Lietuvoje” ji rašė: “Mes rūpi
nomės Otavoje, kad būtų įleisti 
visi, nežiūrint politinių pažiūrų 
ir religinių įsitikinimų... Vie
nybės darbas buvo bendras 
darbas. Jame ne taip žymūs bu
vo ir visokie skirtumai”. Pa

bėgėliams atvykus į Kanadą, 
Aukštaitė atvėrė savo namų du
ris visiems tiems, kuriems trūko 
pastogės, užtariančio žodžio.

Nesustojančiame įvykių per
mainų sūkuryje, neapleisti liko 
ir kultūros reikalai. 1948 m. 
gruodžio mėn. Aukštaitė sušau
kė Kanadoje gyvenusių lietuvių 
rašytojų draugijos steigiamąjį 
susirinkimą. Be literatūros ir 
meno vakarų rengimo naujai 
įsistengusi draugija nutarė 
įsteigti piniginį fondą rašyto
jams remti, nes, kaip buvo pa
brėžta susirinkime, “kūrybiniu 
keliu einąs intelektualas savo 
darbu neišvengiamai tarnauja 
tautai, o per tautą - žmonijai”, 
Taip pat buvo nutarta pradėti 
leisti literatūrinį metraštį.

. Nors per porą dešimtmečių 
buvo nuveikta daug prasmingų 
darbų, nors įvyko daug teigiamų 
permainų, Aukštaitė tebematė 
pairusią, išsisklaidžiusią Mont
realio lietuvių bendruomenę. 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
puslapiuose su kartėliu ir nu
sivylimu ji rašė: “Ligi šiol Mont
real} supa susiskaldymo ban
gos... Draugijos, srovės, kuopos 
ir pavieniai asmenys jaučia tarp 
savęs lyg sieną, pro kurią, kad ir 
pavojingiausiose Lietuvai valan
dose, lietuvis lietuviui nedrįsta 
ištiesti rankos”.,.

Tuomet ji taip pat suvokė, 
kad neišvengiamai turi užleisti 
kelią jaunesniajai kartai, nau
jiesiems pokario ateiviams, ku
rie, beje, ne visuomet pritarė jos 
pažiūrom, dėl įvairių priežasčių 
ne visuomet ją teisingai supra
to. Su naująja atvykėlių banga 
atsirado nauji prieštaravimai, 
daugiausia sąlygoti socialinių- 
kultūrinių skirtumų, buvusių 
tarp dviejų ateivių kartų. Apie 
vieningą, darnų lietuvybės tęs
tinumo darbą Kanadoje, bendrą 
viziją buvo sunku kalbėti. Rei
kia pabrėžti, kad tokias abipu
sio nesupratimo tendencijas 
šiandien galima nesunkiai

įžvelgti tarp pokario atvykėlių 
kartos ir naujųjų ateivių, per 
pastaruosius kelerius metus įsi
kūrusių Šiaurės Amerikoje. 
Istorija kartojasi. Aukštaitės žo
džiai, parašyti beveik prieš pusę 
amžiaus, neprarado savo ak
tualumo. Vienybės stoka, bend
ro tikslo ar net aiškesnės veik
los krypties neturėjimas te
belieka tiek Kanados, tiek JAV 
lietuvių bendruomenių pagrin
dinė problema.

VI-ojo dešimtmečio pra
džioje Aukštaitė pradėjo trauk
tis iš aktyvaus visuomeninio 
gyvenimo, vis daugiau laiko 
skirdama kūrybai, retrospek
tyviems apmąstymams. Amžius 
ir šlubuojanti sveikata vertė ją 
daugiau užsiimti savo asme
niniais reikalais. Iki 1967 m. 
Aukštaitė gyveno Montrealyje 
ir jo apylinkėse, po to persikėlė 
Į Torontą ir pagaliau 1983 m. į 
Port Hope miestelį pietrytinėje 
Ontario provincijos dalyje. Ten 
poetė ir mirė 1987 m. balandžio 
26 d., ten ir palaidota Šv. 
Marijos kapinėse.

Išsamesnė Aukštaitės visuo
meninės veiklos bei kūrybinio 
palikimo analizė pareikalautų 
atskiros biografinės-literatūri- 
nės studijos ir todėl yra neįma
noma šio apžvalginio straipsnio 
rėmuose. Tačiau nereikalingi 
atskiri tomai, norint apibend
rinti Aukštaitės pasaulėžiūrą, 
siekiant nusakyti jos vertybes. 
Pagarba žmogui, besąlygiškas 
tikėjimas juo, sugebėjimas su
prasti bei užjausti kitus, ištiki
mybė savo misijai sudaro jos eg
zistencinį credo, kuris raudona 
gija bėga per jos biografiją bei 
žurnalistinį-literatūrinį paliki
mą, Pasak Marijos Aukštaitės, 
tik gyvenimas, paremtas tokiais 
humanistiniais principais, turi 
prasmę bei žmogišką išliekamą 
vertę.

• Rašymas, atrodo, ir labai rimtas 
dalykas, ir kai kuriais atžvilgiais 
žaidimas. (K. Barėnas)

Radžiaus “Kryžių kalnas”

Solistai - A. Pakalniškytė-Puodžiūnienė, S. Žiemelytė, R. Paulionis atlieka dalį religinio koncerto 
programos Lietuvos kankinių šventovėje Ontario Mississaugoje 1996 m. kovo 24 d.

Kryžių puošia saulutė, 
puošia mėnulis, 
sklinda švelni šviesa.
Atleisk man, 
brangus Dievuli, 
kad mano sieloj 
dar vis tamsu. (31 p.)

Pradžioj Aleksandras Ra- 
džius rašė vaikams Rimo du
dučio slapyvardžiu, o vėliau jo 
poezijos knygos jau suaugu
siems - erdvės tematika, su gau
siais mėnulio įvaizdžiais. Kny
gos iki šiol: “Paukščių takas” - 
1961, “Baltas mėnulio miestas”
- 1975, “Priimk mane, mėnuli”
- 1980, “Keliaujame abu, mėnu
li” - 1991, “Ruduo mėnulyje” - 
1994.

Šį kartą knygelė - “Kryžių 
kalnas” - ne vien apie Kryžių 
kalną prie Šiaulių. Kaip Balio 
Augino “Kalėdų paukštė” - ne 
vien apie Kalėdų šventę, taip ir 
A. Radžiaus religinio jausmo 
kupinoj knygoj įpinti įvairūs gy
venimo vingiai, susiliečiantys su 
kryžiumi, su kančia Alyvų kalne 
ir su žmogaus kančia. Joje ir 
Šventakalnio istorija, ir lietuvių 
tautos istorija, Kristaus kara
liaus istorija...

Lengva eilių forma paliečia
ma ir partizanų golgota, ir Sibi
ro taigų bei Lenos ledynų, kur 
“tremtinio kraujas sustingęs” (21 p.).
Kryžių kalno tankynėj 
miega ramiai partizanas, 
nešęs už laisvę ginklą, 
nešęs žodį už Žodį. (16p.).

Skambteli taip pat Popie
žiaus kelionės takai Lietuvoje, 
jų prisiminimas.

Kryžiai ant Kalno tyli ir tyli, 
sklinda maldinga tylos kalba. 
Girdi pirkelė, girdi širdis, 
girdi jų tylą visa Lietuva.
Girdi ją baltas 
Romos senelis, 
o gal ir žemė visa išgirs. (23 p.).

Ši 42-jų puslapių knygelė - 
skambia klasikine eilėraščio 
forma (nebūtinai ketureilio) - 
kupina ramios, tylios ir tyros A. 
Radžiaus poezijos. Skaitant nu
teikia giedriai, raminančiai, vil
tingai... Nes Kryžius - viltis. Net 
ir mirtyje.

Pažvelk į savo mirtį 
be baimės ir be siaubo: 
nebus tai miegas amžinas, 
nebus nei prapultis, - 
tiktai pažvelk į mirtį 
angelo akim. - 
Tiktai pažvelk į mirtį 
kūdikio akim. (38p.).

Aleksandras Radžius anks
čiau pamėgtas astronomijos te
mas čia pakeičia į dvasinę sritį, į 
žmogaus sielos ir tautos gilumi
nes erdves.

Aleksandras Radžius, KRY
ŽIŲ KALNAS. Šventakalnio is
torijos ir padavimai. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas 1995 
m. Čikagoje. Viršelio dailinin
kas - Paulius Jurkus. Gaunama 
“Drauge”.

Eglė Bernotienė-Pacevičie- 
nė, Lietuvos centrinio archyvo 
darbuotoja, turinti aštuonerių 
metų patirtį, atvyko Čikagon. Ji 
pusę metų padės tvarkyti Litua
nistikos tyrimų ir studijų centre 
susikaupusią archyvinę medžiagą.

Dail. Rimgailės Jonynaitės- 
Zotovienės darbų parodą Flori
dos Juno Beach vietovėje 1995 
m. lapkričio 10 d. atidarė bur
mistras Frank Harris. Iki 1996 m. 
sausio 17 d. turėjusion trukti pa- 
rodon rotušės salėje buvo sutelkti 
33 kūriniai kurių net 26 buvo ak
varelės, o kiti aliejinės tapybos 
darbai. Dail. R. Zotovienė — ži
noma ir Lietuvoje. Ten ji yra da
lyvavusi parodose, savo darbų 
dovanojusi Vilniui ir jaunystės 
miestui Marijampolei. Jos kūry
bą “Literatūros ir meno” jau 1993 
m. spalio 2 d. laidoje yra nagri
nėjusi menotyrininkė Zita Žemai
tytė, monografijų autorė.

Sol. Vladislava Polovinskai- 
tė-Grigaitienė, Lietuvos operos 
dramatinis sopranas, gimė Kau
ne 1890 m. o mirė Niujorke 1961 
m. liepos 25 d. Išeivijoje niekas 
neprisiminė šimtas penktųjų gi
mimo metinių. Jos betgi nebuvo 
užmirštos Vilniuje. Velionės at
minimui skirtą parodą ten 1995 
m. lapkričio 20 - gruodžio 15 d.d. 
surengė Martyno Mažvydo biblio
teka, pasinaudodama fonduose 
sutelkta medžiaga - jos dainavi
mo operų spektakliuose nuotrau
komis, laikraščiais ir žurnalais su 
kritikų atsiliepimais.

Izolda Poželaitė-Davis, gyve
nanti Australijoje, dažnai lankė
si Lietuvoje ir ten pradėjo orga
nizuoti anglų bei lietuvių kalbų 
konkursus vidurinių mokyklų 
dvyliktokams. Ji suranda mece
natų, doleriais padengiančių to
kių konkursų premijas. Mecenatų 
aukos dažniausiai būna susietos 
su jiems artimais miestais ar ra
jonais. Dabar viena mecenatė yra 
parūpinusi 300 australiškų dole
rių konkursui, kuriuo nori pagerb
ti dr. V. Kudirkos ir savo motinos 
atminimą.

Devynioliktosios Lietuvių 
dienos Australijoje šių metų pa
baigoje įvyks Melburne. Dienų 
rengėjų komiteto pirmininkė yra 
Bronė Staugaitienė, į jį pasikvie
tusi dvidešimt keturis narius, jau 
pasiskirsčiusius pareigomis. Dai
nų šventės organizatorius yra P. 
Kviecinskas, tautinių šokių šven
tės - D. Antanaitienė, poezijos, 
dainos ir tautosakos vakaro - A. 
Karazijienė, dailės parodos - G. 
Gasiūnienė, tautodailės parodos 
- R. Eskirtaitė, Lietuvių dienų 
Australijoje informacijos koordi
natorius - G. Žemkalnis. Aus
tralijoje pas brolį viešėjo Lietuvos 
kinematografininkas Petras Abu- 
kevičius ir jį lydėjusi žmona Gra
žina, aktorė. Jis, lankydamasis 
Australijos lietuvių kolonijose, 
rodė savo atsivežtus filmus, o ji 
juos praturtino deklamacijomis. 
P. Abukevičius, išskrisdamas Vil
niun, įsipareigojo atvykti į XIX 
Lietuvių dienas Melburne ir jas 
nufilmuoti. Pusmetį čia paviešė
jęs, jis taipgi galėtų sukurti filmą 
apie įdomią Australiją ir jos lie
tuvius.

Mažosios Lietuvos fondas 
konkursinę 1998 m. Dr. Vydūno 
5.000 JAV dolerių premiją pa
skirs už mokslinį veikalą “Ma
žosios Lietuvos vaidmuo išsaugo
jant lietuvių tautinį savitumą”. 
Šios premijos mecenatas yra ML 
fondo tarybos pirm. Kurtas Vė
lius. Premijuotinas veikalo rank
raštis turi būti parašytas lietuvių, 
anglų ar vokiečių kalbomis ir tu
rėti apie 400 mašinėle rašytų pus
lapių. Maždaug 40 puslapių san
trauka gali būti rašyta kita kalba. 
Mecentas Kurtas Vėlius praneša, 
kad numatytoji 5.000 JAV dole
rių premija nebus skaldoma. Jei 
betgi pasitaikytų gauti du premi
jos vertus veikalus, jis galbūt 
pridės 2.000 dolerių antrajai pre
mijai, nors tokio įsipareigojimo 
nėra linkęs daryti. Vertintojų ko
misiją sudarys Lietuvos ir išeivijos 
specialistai, kurių sudėtis bus pa
skelbta vėliau 1996-97 m. Premi
jai gauti reikia atsiųsti tris premi- 
juotino veikalo rankraščius su 
santraukos priedu iki 1998 m. 
sausio 15 d. MLF pirmininko ad
resu: V. Pėteraitis, 6980 Cote St. 
Luc Rd., Con. Nr. 807, Montreal, 
Quebec H4V 3A4, Canada. Tel. 
(514) 485-9144. Premiją planuo
jama įteikti visuotiniame MLF 
narių susirinkime 1998 m. rugsėjo 
mėnesį Toronte, Kanadoje. Pre
mijuoti darbai įjungiami Mažo
sios Lietuvos fondo leidinių se
rijom

Zanavykų švietėjo kun. Anta
no Tatarės (1805-1889) gimtojoj 
sodyboj Šakių rajono Rygiškių 
kaime rastas zanavyką primenan
čias liekanas prel. A. Maskeliū
nas pervežė senojon Sintautų 
šventovėn. Jos klebonu nuo 1855 
m. teko būti kun. A. Tatarei. Jo 
atminimui skirtą parodėlę seno
joje šventovėje žada įrengti prel. 
A. Maskeliūnas.

Senosios Varėnos šventovėje 
sėkmingą savo medinių skulptūrų 
parodą surengė tautodailininkas 
Vytautas Šibaila, neprisimenan
tis, kada jis pirmą kartą paėmė 
kaltą į rankas. Skulptūras jis ku
ria kalbėdamasis su medžiu. Taip 
buvo sukurtos jo skulptūros “Gi
minės”, “Šokėjai”, “Liūdesys”, 
“Šauksmas”, “Demonas”, “Rū
pintojėlis” ir “Paukštis rytą”.

Fotomenininko Mariaus Ba
ranausko meninių nuotraukų pa
roda Panevėžio fotogalerijoje ta
po ne tik jo paskutine, bet ir 
pomirtine. Mat jis mirė Vilniuje 
1995 m. lapkričio 28 d., šios savo 
parodos “Pasaulio moterys” ati
darymo išvakarėse. Jos atidary- 
man negalėjusį atvykti fotomeni
ninką M. Baranauską pakeitė, 
apie jį bei jo nuotraukų ciklus 
kalbėjusi galerijos direktorė M. 
Čičirkienė. Ji priminė, kad M. 
Baranauskui, teko būti dviejų 
tarptautinių fotomenininkų drau
gijų nariu, dalyvavusiu 34 auto
rinėse teminėse ir 432 grupinėse 
parodose, laimėjusiu 200 diplo
mų, medalių bei kitų tarptautinių 
apdovanojimų.

Du premjeriniai Kazimiero 
Viktoro Banaičio operos “Jūratė 
ir Kastytis” spektakliai Lietuvoje 
įvyko kovo 16 ir 30 d.d. Kauno 
muzikiniame teatre. Išeivijoje 
šios 1955 m. Niujorke sukurtos 
operos premjera buvo jau 1972 
m. Ten “Jūratę ir Kastytį” savo 
jėgomis pastatė tada dar pajėgi 
Čikagos lietuvių opera su savo so
listais ir dirigentu Aleksandru 
Kučiūnų, premjerai paskyrusi ke
turis spektaklius, kurių, deja, ne
sulaukė Niujorke per 1963 m. 
Kalėdas miręs Kazimieras Vikto
ras Banaitis. Kastyčio vaidmenį 
Kauno muzikiniame teatre pa
ruošė tenorai Virgilijus Noreika 
ir Vaidas Vyšniauskas, o Jūratės
- sopranai Sabina Martinaitytė ir 
G. Juknevičiūtė. Čikagoje Jūratę 
dainuos S. Martinaitytė, Kastytį - 
V. Noreika. Pagalbinius vaidme
nis ten atliks vietiniai Čikagos 
lietuvių operos solistai abiejuose 
spektakliuose balandžio 21 ir 22 
d.d. Kauno muzikinis teatras K. 
V. Banaičio “Jūratę ir Kastytį” 
pastatė savo lėšomis. Čikagos lie
tuvių opera įsipareigojo padengti 
iš Kauno muzikinio teatro atvyks
tančių 60 atstovų kelionės išlai
das. Lietuvoje “Jūratės ir Kasty
čio” pastatymas yra skirtas K. V. 
Banaičio šimtosioms gimimo me
tinėms, o Čikagoje - ir jos lietu
vių operos veiklos keturiasde
šimtmečiui.
- Rietavo katalikiškoje viduri
nėje mokykloje Plungės rajone 
buvo surengta antroji istorikų 
konferencija “Lietuvos valstybin
gumo raidos bruožai, laisvės kovų 
idealai”. Pasak šios mokyklos di
rektoriaus Vyto Rutkausko, šioje 
konferencijoje dalyvavo mokiniai, 
kurie domisi Lietuvos istorija ir 
Rietavan žada rinktis kasmet. 
Pernai iš Telšių, Kretingos, 
Plungės, Kulių, Žemaičių Kalva
rijos vidurinių mokyklų ir Šilalės 
gimnazijos susirinkę mokiniai bei 
istorijos mokytojai kalbėjo tema 
“Mano gimtasis kraštas. Jo švie
tėjai, kovotojai už laisvę”. Tokio
se konferencijose 20-40 minučių 
pranešimus skaito mokiniai. Per
traukų metu dainuojamos krašto 
dainos, pasakojami padavimai ir 
legendos. Direktoriaus V. Rut
kausko pranešimu, kiekvienoje 
mokykloje yra mokinių, kuriems 
neužtenka istorijos žinių, gauna
mų pamokose. Jie diskutuoja, 
dalijasi patirtimi. Šio pranešimo 
“Lietuvos ryto” vasario 23 d. lai
doje autorė Jūratė Sprindžiūnai
tė, cituodama tokių konferencijų 
organizatoriaus V. Rutkausko 
mintis, rašo: “Norime, kad ir mo
kytojai, ir mokiniai suprastų, jog 
istorija - ne tik datos ir žymių 
asmenybių vardai. Reikia išmokti 
vertinti istorijos procesus, kad ga
lėtum suvokti, kas lemia tautų gy
vybinę galią”. Metinę tokių kon
ferencijų medžiagą jų dalyviai 
planuoja išleisti atskiru leidiniu, 
kad ateityje būtų užmegzti ryšiai 
ir su Lietuvos aukštųjų mokyklų 
istorijos dėstytojais bei studen
tais. v. Kst.
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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.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

®*>SPOKTAS
Sportiniai šokiai

Lietuvoje yra labai prigiję spor
tiniai šokiai, kuriuos taip pat ma
tome ir Amerikoje, tik kitokiu var
du. Šie šokiai jau visur paplitę ir jų 
varžybas matysime 2000-siais me
tais Australijoje rengiamoje olim
piadoje. Kad Lietuvoje yra jie po
puliarūs, reikia padėkoti gydytojų 
porai - Jūratei ir Česlovui Nor
vaišoms iš Kauno. Jų mokiniai Da
rius ir Jolanta Mosteikos, dabar tu

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.............
180-364 d. torm.lnd............
1 metų term. Indėlius.........
2 metų term. Indėlius.........
3 metų term. Indėlius.........
4 metų term. Indėlius.........
5 metų term. Indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIF Ir OHOSP........
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd 
Taupomąją sąskaitą...........
Kasd. pal. taupymo sąsk.... 
Kasd. pal. čelklų sąsk.Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...............

.4.25% 

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

3.25%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo....

7.75%

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

D\/l ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w 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
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus

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

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

Skalbimo mašinas, džiovintuvus 
Indų plovimo mašinas, 
viryklas

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

ChoFkan 1XS1;HANCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

SOLD
TED STANULIS

ė
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rintieji šokių studiją Niujorke, 
kurioje dirba 11 specialistų, yra 

, dažnai matomi per Amerikos tele
viziją. Šokdami profesionalų varžy
bų baigmėse, du kartus yra gavę 
antrąją vietą. Šalia jų Amerikoje 
dirba ir šoka dar dvi Norvaišų auk
lėtinių poros: Darius Penkauskas ir 
Marija Klibkova bei Valdas ir Lilija 
Padrėžos. Už nuopelnus ugdant 
sportinius šokius Lietuvos prezi-

Čikagos “Lituanicos” klubo vyrų 
komandos vyr. treneris Jonas 
Žukauskas daro pranešimą per 
šio klubo narių susirinkimą kovo 
17 d. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte Nuotr. Ed. Šulaičio

dentas Norvaišoms vasario mėn. 
įteikė Gedimino ordinus.

“Lituanicos” klubo 
susirinkimas

Kovo 17 d. Lietuvių centre Le
monte įvykusiame “Lituanicos” fut
bolo klubo narių susirinkime buvo 
svarstyta tolimesnės šio vienintelio 
Šiaurės Amerikoje lietuvių futbolo 
vieneto ateities reikalai. Praneši
mus padarė klubo pirm. Alb. 
Glavinskas, vicepirm. Gediminas 
Bielskus, komandų treneriai, iždi
ninkas irkt.

Vyrų komandos vyr. treneris J. 
Žukauskas pasidžiaugė, kad laimė
ta antroji vieta salės pirmenybėse. 
Klubo iždininkas L Juraitis pareiš
kė, kad pernai pajamų turėta 
daugiau kaip $16000. Kadangi nau
jų kandidatų neatsirado, patvirtinti 
buvę valdybos nariai ir šių metų 
valdybon. E. Šulaitis

Kėgliavimo varžybos
Šiaurės Amerikos lietuvių kėg

liavimo pirmenybės įvyko vasario 
24 d. Wickliffe, Ohio, prijungus ir 
XI-tąsias Klivlando LSK “Žaibas” 
tradicines “Draugystės” varžybas. 
Pastarosioms vadovavo A. Nage
vičius, talkinant L Andrušaitytei ir 
A. Kaminskaitei.

Iš viso varžybose dalyvavo 69 
kėgliuotojai, daugiausia iš Kliv
lando ir Toronto. Komandinėse 
varžybose daugiausia taškų surinko 
“Žaibas”, sekė Toronto “Jungtis 
A” ir “Jungtis B”. Gerai pasirodė J. 
Stulginskienė, R. Krasauskaitė - 
abi torontietės; vyrų - M. Jaglowitz 
iš Toronto; Y. Tomasic-Laurinavi- 
čiūtė, torontietė. “Draugystės” var
žybose pirmavo torontiečiai A. Čy- 
gas, D. Sysak-Simonaitytė, A. 
Stauskas. Inf.-amb.

Krepšinio pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių jau

nučių krepšinio pirmenybės įvyks

LEONAS JURAITIS, Čikagos 
“Lituanicos” futbolo klubo iždi
ninkas Nuotr. E. Šulaičio

1996 m. gegužės 25-26 d.d. Toron
te. Jas vykdys ŠALFASS-gos krep
šinio k-tas, talkinant Toronto 
“Aušrai” ir “Vyčiui”. Organizaci
nio k-to pirm. Rimas Miečius, var
žybų k-to pirm. Andrius Klimas. 
Varžybos vyks įvairiose amžiaus 
klasėse. Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių sporto klubai ar kiti viene
tai, atlikę 1996 m. narių registraci
ją. Varžyboms registruotis reikia 
iki gegužės 1 d. šiuo adresu: R. 
Miečius, 54 Burrows Ave., Etobi
coke, Ont., M9B 4W7, Canada, tel. 
416 234-0878, faksas 416 234-8506. 
Papildomas ryšys - A. Klimas tel. 
416 245-7210. Daugiau informacijų 
galima gauti kreipiantis aukščiau 
nurodytais telefonais.

Hamiltono “Kovas” 
- laimėtojas

Jau trečius metus iš eilės Šiau
rės Amerikos lietuvių vyrų (35 m. 
ir vyresnių) krepšinio pirmenybes 
laimėjo hamiltoniečiai. Šių metų 
varžybos įvyko kovo 29-30 d.d. 
Londone, Ont. Jose Hamiltono 
“Kovas” baigminėse rungtynėse 
įveikė Toronto “Aušrą” 93:62. Da
lyvavo 5 komandos, (amb)

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16-tosios proga

KLB valdybai: $20 - E. Ali
šauskas, J. Ališauskas, P. Augaitis, 
V. Aušrotas, L. V. Balaišis, O. J. 
Balsys, p. Baltramaitis, J. Bartni- 
kas, J. Birgelis, A. Bočkus, J. Buk- 
šaitis, V. Butkys, R. Celejewski, P. 
Čiurlys, P. Derliūnas, B. Galinis, K. 
Gaputis, p. Gataveckas, M. Girčys, 
p. Grigaliūnas, J. Gudavičius, p. 
Ivanauskas, p. Jakimavičius, E. Jaš- 
kus, B. Jonynas, R. Karasiejus, G. 
Kaulius, p. Kazlauskas, V. Keco- 
rius, D. Keršis, p. Klibingaitis, p. 
Krašauskas, p. Kulikauskas, A. 
Kuolas, p. Laurinaitis, V. N. Lia- 
čas, J. Lomanas, L Meiklejohn, J. 
Morkūnas, M. Pakulis, V. Paulio- 
nis, A. S. Petraitis, V. S. Piečaitis, 
F. O. Poliak, J. Poška, S. J. Poška, 
A. Pūkas, A. Radžiūnas, A. Ra- 
žauskas, E. Repečka, O. Rimkus, J. 
Repečka, J. Rinkūnas, V. Ruslys, 
E. Senkus, L. Šileika, V. Stabas, B. 
Stankaitis, p. Stravinskas, p. Tamo
šauskas, E. A. Underys, L Urbonas, 
L Vadauskas, B. Vaičiūnas, S. Vait
kus, E. Valeška, L. Valevičius, I. 
Vibrys, J. Žakas, p-lė Zarembaitė, 
A. Zubrickas, K. V. Žulys; $25 - G. 
Balčiūnas, V. Birštonas, J. Budrys, 
P. Čeponkus, p. Ciplijauskas, J. B. 
Danaitis, E. Girėnas, V. Kolyčius, 
p. Malinauskas, A. Matulionis, A. 
Mikšys, P. Mockus, p. Naruševi
čius, J. A. Ranonis, p. Simanavi
čius, p. Simonavičius, R. Sirutis, A.
R. Ulba, B. Vaidila, A. Zalagėnas; 
$30 - J. Andrulis, U. Bleizgys, p. 
Budrevičius, S. M. Gudaitis, T. 
Gustainis, P. L. Jurėnas, P. Krilavi- 
čius, J. Pacevičius, G. R. Paulionis, 
A. Pažėrūnas; $40 - V. A. Bubelis, 
J. Z. Didžbalis, O. Juodviršis, A. 
Kalendra, p. Ramanauskas, P. G. 
Stauskas;

$50 - A. Abromaitis, V. V. Ba
lionas, L. Balsys, J. Dabrowski, V. 
Demikis, L. Dūda, I. Ehlers, V. K. 
P. Gaputis, p. Jasinevičius, O. Juo- 
dišius, P. Kudreikis, V. A. Kulnys,
S. Kuzmickas, A. Lukošius, A. Ma
šalas, S. Matulaitis, p. Matulevičius, 
P. Melnykas, A. Puteris, M. Putri

mas, G. L Ross, J. Rov.as, P. B. 
Saplys, L. Senažikas, S. Setkus, A. 
S. Šileika, p. Staloraitis, H. Stepai- 
tis, M. Tamulaitis, V. O. Taseckas, 
R. Tumpa, M. J. Uleckas, J. B. Vai
dotas, A. Valius, p. Vyšniauskas, E. 
A. Zolpis, M. Zubrickas; $60 - V. 
Šukys, V. Zentins; $75 - R. S. 
Saplys;

$100 - E. Ažubalis, J. P. Bara- 
kauskas, F. Barzdžius, P. Basys, E. 
Bersėnas, S. E. Čepas, A. Diržys, 
Rev. P. Gaida, K. Gilman, A. Kazi- 
lis, V. Kubilius, p. Kuras-Lasys, A. 
Pacevičius, p. Pargauskas, J. Pirelis, 
V. Plečkaitis, A. Rūta, G. A. Sakus, 
P. Sidaras, J. Šileikis, p. Simonavi
čius, E. K. Šlekys, V. Volertas, J. 
Yčas; $150 - L. Daunys, J. P. Ma
lis; $175 - E. Čuplinskas; $200 - 
V. Montvilas, Tėvai Pranciškonai, 
J. Vaškela.

Toronto apylinkės valdybai: 
$20 - V. Adomonis, J. Ališauskas, 
E. Ališauskas, A. Bacevičius, J. Ba
cevičius, B. G. Čižikas, E. Čuplins
kas, p. Derliūnas, Z. J. Didžbalis, p.

Ginčauskas, A. R. Grigonis, M. 
Gudelis, J. O. Gustainis, V. Jocas, 
p. Juozapavičius, p. Kasparavičius, 
p. Kazanavičius, N. V. Liačas, Z. 
Mažonas, p. Mockevičius, F. Moc
kus, V. Paškus, A. Pavilonis, S. Pet
rulis, S. V. Piečaitis, V. Plečkaitis, 
p. Pranevičius, P. Puidokas, p. Puo
džiūnas, A. Sagevičius, S. Sakus, A. 
Saplys, S. Sinkevičius, V. Skrinskas, 
G. Sprainaitis, Z. Stančikas, A. Su- 
pronas, V. Vaidotas, A. A. Vaišvi
la, R. Vaišvila, p. Vaitkevičius, S. 
Valiukas, J. J. Valiulis, J. Yčas, A. 
Zimnickas; $22 - J. Petronis; $25 - 
p. Aperavičius, p. Budrevičius, E. 
Čepas, L. A. Čepas, L. Dūda, p. 
Kazakevičius, V. Nausėdas, R. Si
monaitis, B. Vaidila, p. Vyšniaus
kas; $30 - L. Balsys, p. Skukauskas; 
$35 - T. Stanulis; $40 - A. Marcis, 
V. Narus; $50 - I. Ehlers, M. Em- 
pakeris, V. L Ignaitis, V. Karaus- 
kas, U. Paliulis, Z. Stančikas, Tėvai 
Pranciškonai, J. Vaškela; $75 - A. 
Steigvilas; $100 - p. Girdauskas, A. 
Nausėdas, p. Pargauskas, G. A. Sa
kus, p. Staškevičius, A. J. Šulcas, R. 
Žiogarys; $150 - p. Butkevičius.

Visiems aukotojams nuošir
džiausia KLB valdybos ir Toronto 
apylinkės valdybos padėka.

Kad mokykla nebūtų “raudona”
Kazlų Rūdos politkalinių ir 

tremtinių dr-jos skyriaus pirm. 
Algimantas Lelešius 1996 m. 
kovo 17 d. laiške “Tėviškės ži
buriams” rašo apie Kovo 11- 
tosios minėjimą kartu su moks
leiviais.

Pastarųjų pirmą kartą tiek 
daug dalyvavo Mišiose už ne
priklausomybę ir minėjime prie 
Tremtinių paminklo. Pavyzdį 
rodė direktorė Rita Pleseckie- 
nė, visų mokyklų mokytojos. 
Dr. K. Griniaus vidurinės mo
kyklos mokiniai, vad. R. Saka
lauskienės, parodė įtaigų mon
tažą. Buvo deklamuojami Jani
nos Štrimaitienės eilėraščiai, 
džiugino ir jaudino patys ma-

žieji mokinukai, kurie dainavo 
patriotines dainas. Kalbėjo sei
mo narys J. Mikalonis, polit
kalinys A. Grigaitis. Mokytojų 
R. Mocevičiūtės ir J. Bašins- 
kienės pakviestas, mokiniams 
pamokų metu kalbėjo A. Le
lešius.

Po šešerių metų tai buvo 
didelė moralinė pergalė - mo
kykla su politiniais kaliniais! 
Esą, reikia atmesti demorali
zuojantį posakį “mokykla rau
dona”. Reikia “eiti j mokyklą, ir 
ji bus su mumis”. Inf.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

arduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULf
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai j vakarus nuo Lietuvių namų)

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

1 573 Bloor St. West, Toronto, Ont M.6P 1 A6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

MOKA:
4.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.25% už 180-364 dienų term. Indėlius
4.25% už 1 m. term. Indėlius
4.75% už 2 m. term. Indėlius
5.50% už 3 m. term. Indėlius
5.75% už 4 m. term. Indėlius
6.25% už 5 m. term. Indėlius
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 4 m. GIC Invest, pažym.
6.50% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
6.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.50% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
4.00% kasd. pal. čekių

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

(US dol. Sav. Acc.).

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

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Kiti patarnavimai

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

KASOS VALANDOS
■ Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukota kokybč.
TEL. 416 252-6741
66 Minilco Avc. Toronto, OnL
Savininkas Jurgis Kuliešius

psAMocmA- . Knygų rišykla 

“SAMOGITIA” 
' meniškai (riša 

knygas bei žurnalus.
/X. Plėnys

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

ANTANAS
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmėsi, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

MEDELIS CONSULTING
*** 1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1 -905-436-9903 FAX 1 -905-728-5745

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

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

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

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

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

MŪSŲ KAINOS DAR VIS GERIAUSIOS, PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS 
a************************** « * « *

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



“Parama” auga ir plečiasi
Naujos nuosavos patalpos

1996 m. kovo 24 d. įvyko 43-sis 
metinis Toronto lietuvų kredito 
kooperatyvo “Parama” susirinki
mas Lietuvių namų Mindaugo me
nėje. Dalyvavo 374 nariai. Prasidė
jo lygiai 3 v.p.p. Susirinkimui vado
vavo pirm. D. Vaidila, kuris, atida
ręs susirinkimą, paprašė vicepirm. 
H. Stepaitį perskaityti pernai miru
sių 71 nario pavardes. Mirusieji pa
gerbti atsistojimu ir minutės tyla. 
Praeitų metų susirinkimo protoko
lą perskaitė sekretorius K. Draud- 
vila. Toliau sekė pranešimai. Pra
vedė valdybos pirm. D. Vaidila, 
paminėjęs, kad praėjusieji metai 
negreitai bus užmiršti, ypač kad 
Federacinė Valdžia vos nepralai
mėjo Kvebeko provincijos refe
rendumo dėl atsiskyrimo. Kanados 
centrinio banko politika ir Kvebe
ko referendumo klausimas turėjo 
daug įtakos Kanados dolerio ver
tei. Visos vyriausybės, jų tarpe ir 
federacinė, norėtų sumažinti defi
citą, bet artėjantys rinkimai maži
na sritis, kur valdžia norėtų ar ga
lėtų sumažinti savo išlaidas. JAV ir 
Kanados ekonomijos glaudžiai su
sijusios, todėl 1996 metų ekonomi
nė būklė teikia vilčių ir kelia rū
pesčių.

“Paramos” narių indėliai pa
augo apie 4 mil. dol. Paskolų at
žvilgiu paaugo tik asmeninės. Pel
no atžvilgiu 1995 metai buvo sėk
mingi. Valdžios reikalaujamą 5% 
rezervą “Parama” lengvai patenki
na, nes jis siekia daugiau kaip 7.5 
milj. dol. Numatomi pagerinimai 
1996 m. Nuo š.m. birželio mėnesio 
bus atidarytas “’’Paramos” skyrius 
2975 Bloor St. W., netoli Royal 
York požeminio traukinio stoties. 
Naujasis pastatas, turintis patalpas 
banko darbui I aukšte, dar turi 2 
butus ir buvo nupirktas už $925, 
000.00. Naujasis skyrius sudarys 
galimybę pasinaudoti naujiems pa
tarnavimams, būtent: 1)ATM -Au
tomatic Teller Machines (automa
tinės kasos mašinos), kurias turi vi
si bankai; 2) bus galima naudotis 
INTERAC sistema - išimant pini
gus iš savo sąskaitų iš bankų auto
matų Kanadoje ar bet kur pasauly
je; 3) numatome naujame skyriuje 
įrengti “Safety Deposit Boxes” - 
saugių dokumentų ar vertingų po
pierių laikymui; 4) gegužės mėnesį 
pereisim į naują kompiuterinę sis
temą, kuri palengvins raštinės dar
bą ir įgalins plėsti veiklą; 5) nauja 
sistema įgalins įvesti debito korte
les, kurias naudodamas narys galės 
užsimokėti už pirkinius atitinka
mose krautuvėse, visai neturėda
mas pinigų kišenėje.

Baigdamas pranešimą, pirmi
ninkas padėkojo visiems už pasiti
kėjimą, o tarnautojams bei komite-

HomeLife/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member
—FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

tel. 416 763-5161 
( 24 vai, pager)

tams už gerai atliktą darbą. Valdy
bos ižd. V. Aušrotas palygino mū
sų padėtį su Lietuva, kur taupyto- 
jams per porą metų dingo apie 
200,000 litų santaupų. Daugelis pa
dėjo pinigus bankuose, o gaus tik 
po “švilpuką”, kaip rašo giminės iš 
Lietuvos. Mūsų sutarimas, sąžinin 
gumas ir pasitikėjimas neša gražius 
rezultatus. Mūsų santaupos ir ba
lansai “Paramoje” per paskutinius 
10 metų padvigubėjo. Ir pernai pa
augome arti 5% ir pasiekėme 
$104,611,254 balansą. Jau pernai 
valdyba, matydama, kad bus gauta 
nemažai pelno, nutarė nariams iš
mokėti 5% nuolaidų (rebate) už 
paskolas ir pridėti 5% už indėlius, 
kas sudarė $404,212.

Nekilnojamo turto paskoloms 
nesant pareikalavimo, vis daugiau 
pinigų tenka investuoti į vertybi
nius popierius. Apmokėjus valsty
binius pajamų mokesčius ($200, 
000), dar liko daugiau kaip $322, 
000 pelno, kuris perkeltas į atsar
gos kapitalo rezervus. Nariams pa
geidaujant, iždininkas perskaitė iš
duotų aukų sąrašus. Iš viso iš pra
eitų metų pelno išmokėta $51,949 
skirtų paremti lietuviškai veiklai. 
Per praeitus metus paaugome 26 
nariais ir metų pabaigoje “Para
ma” turėjo 5614 narių su 44,912 
akcijų.

Kredito komiteto pranešimą 
perskaitė T. Stanulis. Sumažėjo 
prašymai nekilnojamo turto pirki
mui. Iš viso paskolų išduota už $8, 
868,350 (1994 - 9,961,890).

Gintaras Dalinda pateikė 
Priežiūros komiteto pranešimą, 
siūlantį priimti visas finansines 
apyskaitas. Revizorius Bo Macher- 
niak iš “Bums Hubley Chartered 
Actg.” firmos rado viską tvarkoje 
ir žadėjo savo pranešimą sekan
čiais metais išversti į lietuvių kalbą.

Per trumpą klausimų ir paaiš
kinimų laiką, plojimu buvo priim
tos visos apyskaitos. Toliau sekė 
naujų įstatų pristatymas. Valdybos 
pirmininkas gana išsamiai viską iš
aiškino, kad pernai, pravedus nau
ją kredito unijų įstatymą, vadina
mą Bill 134, buvome priversti įra
šyti pakeitimą senuose įstatuose. 
Valdyba, dirbdama kartu su kredi
to unijų centro advokatais, paruo
šė naujus įstatus, kuriuos čia ir 
pateikia metiniam susirinkimui pri
imti 2/3 balsų dauguma. Po to jie 
bus pasiųsti įstaigai “Director of 
Credit Unions” tvirtinti ir išversti į 
lietuvių kalbą.

Kelis klausimus iškėlė p. Bal
sienė ir p. Saplys, nepatenkintas, 
kad kandidatai į valdomuosius or
ganus turės būti pristatyti nomina- 
cinei komisijai 5 dienas prieš susi
rinkimą.

Įstatai rankų pakėlimu buvo 
priimti. Tokiu būdu buvo priimtas 
pakeitimas ir “Paramos” steigimo 
įstato, kuriuo bus galima išleisti 
specialių kredito unijos kapitalo 
akcijų.

Sekė rinkimai. Nominacinė 
komisija pranešė, kad yra 4 kandi
datai į Revizijos komitetą. Balsuo
jant tik už tris narius, gauti tokie 
rezultatai: T. Stanulis - 249, išrink
tas 3 metams, A. Vaičiūnas - 246, 
išrinktas 2 metams, A. Masionis - 
240, išrinktas 1 metams, A. Su- 
kauskas - 226, kandidatas. Balsavi
mai ir balsų skaičiavimas vyko vai
šių metu. Pranešus rezultatus, susi
rinkimas uždarytas 5.30 v.p.p.

Vytautas Aušrotas

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” valdyba 1996 m. Pirmoje eilėje iš kairės: KĘSTUTIS 
DRAUDVILA - sekretorius, DAINIUS VAIDILA - pirmininkas, HERBERTAS STEPAITIS - 
vicepirmininkas; antroje eilėje iš kairės: JONAS SLIV1NSKAS - narys, LINAS ZUBRICKAS - vedėjas ir 
VYTAUTAS AUŠROTAS - iždininkas Nuotr. O. Burzdžiaus
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

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

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį 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) -j-g| ■ 4"| 6 530-1 070

<& SKAITYTOJAI PASISAKO

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

mūsą lietuviškas kelionią biuras,\ 
veikiantis nuo 1978 m.

CARNEGIE HALL NEKVIETĖ
Straipsnyje: “Ko trūko ir 

trūksta” (“TZ” 1996 m. 11 nr.), M. 
G. rašydamas apie Vilniaus styginį 
kvartetą, atvykusį į JAV, sako, kad 
jis kvietimą buvo gavęs iš Carnegie 
Hall Niujorke. Tai netikslu. Carne
gie Hall yra viena garsiausių pa
saulyje koncertinė salė. Ji (teisin
giau salės administracija) dėl kvar
teto atvykimo į šią Atlanto pusę nė 
piršto nėra pajudinusi, galbūt apie 
jį nė negirdėjusi. Jeigu Carnegie 
Hall būtų kvartetą iš Lietuvos pasi
kvietusi, tai būtų sudariusi ir sąly
gas toje salėje kvarteto koncertui. 
Deja, to nebuvo! O kas kvartetą j 
JAV pakvietė, tegu kalba kvarteto 
narė Audronė Vainiūnaitė. Su ja, 
kvartetui atlikus koncertą Kos- 
ciuszko Foundation salėje Niujor
ke, kurį rengė generalinis Lietuvos 
konsulatas, kartu su LB NY apy
gardos valdyba, padariau pasikal
bėjimą (“Draugas”, 1996 m. 19 
nr.). Į mano klausimą: “Kas jus į 
JAV pakvietė?” - atsakymas buvo: 
- Mus pakvietė mūsų kraštietė, stu
dijavusi Vilniuje M. K. Čiurlionio 
muzikos mokykloje, dabar gyvenanti 
Niujorke, pianistė Goldą Vain- 
bergaitė-Tatz. Tos pačios pianistės 
Goldą Vainbergaitės-Tatz pastan
gų dėka Vilniaus styginis kvartetas 
atliko du koncertus amerikiečių vi
suomenei, nedidelėje Merkin reči
talių salėje, Manhattan, NY.

P. Palys,
Richmond Hill, NY

PERSEKIOTŲ ASMENŲ 
PARTIJOS

Atsiliepiu j “TŽ” skaitytojų 
klausimą, esą užsienio žmonėms, 
ne visada aišku, kokias partijas ir 
politines organizacijas yra įsteigę 
Lietuvoje buvę politiniai kaliniai, 
tremtiniai, partizanai. Juo labiau, 
kad pastaruoju metu dar steigia
mos naujos partijos.

Tarp šiuo metu įregistruotų 26 
Lietuvos partijų ir politinių organi
zacijų yra dvi, kurios jungia politi
nius kalinius, tremtinius, rezisten
tus. Tai Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga (LPKTS) ir 
Lietuvos politinių kalinių partija.

Turimomis žiniomis, LPKTS pri
klauso per 60.000 narių, o Lietuvos 
politinių kalinių partijai - per 400. 
Greta šių dviejų politinį statusą tu
rinčių organizacijų, persekiotų (re
presuotų) asmenų yra ir kitose par
tijose, nes dalis Lietuvos gyventojų 
dar prieš Sov. Sąjungos įvykdytą 
okupaciją buvo įvairių partijų na
riai ir tą priklausomybę jie išsaugo
jo iki šios dienos. Besikuriant nau
joms partijoms, neteisėtai perse
kiotieji, kaip ir kiti Lietuvos gyven
tojai, norintys dalyvauti politinia
me Lietuvos gyvenime, turi galimy
bę pasirinkti tą politinę organizaci
ją, kuri geriausiai atitinka jo nuo
statas.

Didžioji dalis likusių gyvų, 
prieš komunistinę santvarką kovo
jusių žmonių, prasidėjus Atgimi
mui, visuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose būrėsį į politinių kali
nių ir tremtinių pi^anizacijas, ku
rias vėliau jungė Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, vado-

ir

Kanado
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šiam tikslui ir vėl trūksta tik po
ros atstovų. Buvo tikėtasi, kad 
L. Bouchardo pasitraukimas 
Kvebeko politikon susilpnins 
Kvebeko bloko separatistus Ka
nados parlamente. Jį betgi leng
vai pakeitė naujuoju šio bloko 
vadu išrinktas Michel Gauthier, 
pakartojęs tik Kanadoje užtin
kamą politinį kuriozą. Kaip gi 
kitaip bepavadinsi lojalios opo
zicijos teisių suteikimą separa
tistiniam Kvebeko blokui, sie
kiančiam nepriklausomybės Kve
beku! federacinės Kanados 
griuvėsiuose?

Papildomi perrinkimai Ka
nados parlamentan neatnešė 
nieko naujo. Tenka sutikti su 
komentatoriais, kad neįvyko jo
kių esminių pasikeitimų. Minis- 
terio pirm. J. Chretieno libera
lai išsaugojo lig šio turėtas pen
kias rinkimines apylinkes, bet

Vienintelis Kanadoje lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

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

GARANTUOTOS GERIAUSIOS 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

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.

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

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

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

• įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie

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

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

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

vaujama Balio Gajausko. Tai di
džiausia politinė organizacija Lie
tuvoje.

Žiūrint Lietuvos interesų mas
tu, nėra pateisinamos priežasties 
skaldyti šią organizaciją, prikalbi
nėti jos narius pereiti j kitas orga
nizacijas, sudarant atskiras kovoju
sių ir nukentėjusių žmonių grupes. 
Visiems turėtų pakakti vietos po 
vienu stogu. Tik vienybėje išliksi
me stiprūs.

Vanda Briedienė,
Lietuvos respublikos seimo narė

Paieškojimas
Kupiškio gimnazijos karo me

tais (1942-44) buvę 6-7 klasės mo
kiniai 1997 m. birželio mėn. rengia 
klasės draugų suvažiavimą. Rengė
jai ieško buvusios bendraklasės 
Genovaitės Giedraitytės. Jų nuo
mone, Genovaitė gyveno Kana
doje. Žinantieji apie jos likimą, ar
ba ji pati prašomi atsiliepti adre
sais: Prof. Linas Vidugiris, P. Vi
leišio 14-17, 2055 Vilnius, 822-74- 
45-38, arba P. Adomaitis, 29 Jar
dine Pl., Weston, Ont. M9R 2B8. 
416-248-4056.

s įvykiai
nelaimėjo šeštosios, priklausiu
sios pasitraukusiam Kvebeko 
bloko vadui L. Bouchardui. Ją 
Kvebeko blokui išsaugojo Ste
phan Tremblay, kitas šios gru
pės separatistas.

Nė vienos naujos vietos ne
laimėjo ir P. Manningo refor- 
mininkai. Jie betgi šį kartą su
rinko daugiau balsų, išsilaikyda
mi antroje vietoje su anksčiau 
turėtu atstovų skaičiumi. O juk 
buvo proga turėtą atstovų skai
čių padidinti bent dviem naujais 
ir tapti pagrindine opozicine 
partija. Ja dabar vėl liko sepa
ratistinis Kvebeko blokas, kurio 
visi atstovai yra išrinkti tik toje 
provincijoje. Reformininkams 
ši pozicija būtų geriau tikusi vi
sos Kanados parlamente. Juk 
jie yra išrinkti ne vienoje, o net 
keliose Vakarų Kanados pro
vincijose. Tik jų proveržis į Ry
tus yra sustojęs prie Kvebeko 
sienos.

Parlamento papildomuose 
perrinkimuose silpniausi buvo 
Kanados progresyvieji konser
vatoriai, parlamente turintys tik 
du atstovus - laikinai vado pa
reigas einantį kvebekietį J. Cha- 
restą, o jam talkina New Bruns- 
wicke išrinkta buvusi burmistre 
Elsie Wayne, apie kurią beveik 
nieko negirdėti. Apie vykdomas 
reformas kalba tik J. Charestas. 
Joms betgi reikia daug laiko. 
Tad nenuostabu, kad Albertos 
konservatorius premjeras R. 
Kleinas pasiūlė susijungti refor
mininkams ir konservatoriams. 
Tokiam sumanymui pritarė ir 
žymusis žurnalistas P. Wor- 
thingtonas. Esą abi grupės yra 
panašios dešinėn nukreiptais 
sparnais. Reikėtų tik paruošti 
bendrą programą.

Kanadai reikia jau dabar 
turėti pakaitą liberalų partijai. 
Juk ja nusivylę kanadiečiai da
bar neturi už ką balsuoti. Atski
rai veikdami, liberalų negalės 
pakeisti politinių sparnų netekę 
konservatoriai ir jų dar nespėję 
užsiauginti reformininkai. Deja, 
susijungimą atmeta abu vadai: kon
servatorių - J. Charestas ir re- 
formininkų - P. Manningas. V. Kst

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.) 4-| 6 753.567?

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
draikia - i/VkS
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
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Anapilio žinios
- Parapijos metinis susirinki

mas bus balandžio 28, sekmadienį, 
parapijos salėje. Parapijos tarybos 
sekcijose į rotacine tvarka baigian
čiųjų savo kadencijas vietas bus 
renkami nauji atstovai, todėl prašo
me numatyti ir gauti sutikimą nau
jų kandidatų. Kiekviena tarybos 
sekcija duos savo metinį prane
šimą, todėl prašome sekcijų pirmi
ninkus sušaukti savo posėdžius 
prieš metinį parapijos susirinkimą 
ir tiems pranešimams pasiruošti.

- Balandžio 3 d. palaidotas a.a. 
Pranas Augaitis, 82 m. amžiaus.

- Vienas iš geriausių Lietuvos 
mišrių chorų “Leliumai” giedos 
Lietuvos kankinių šventovėje per
9.30 v.r. Mišias balandžio 21, 
sekmadienį.

- KLB Toronto apylinkės at
stovai rinks solidarumo mokestį 
Anapilyje tris sekmadienius iš eilės: 
balandžio 14, 21 ir 28 d.d. Visi 
kviečiami savo mokestį susimokėti 
ir tuo paremti KLB apylinkės 
veiklą.

- Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 12, sekmadienį,
12.30 v.p.p. Bilietai bus pradedami 
platinti balandžio 14, sekmadienį. 
Įėjimo bilietai suaugusiems - $18, 
jaunimui nuo 12 iki 18 m. amžiaus 
- $10, vaikams nuo 7 iki 12 m. am
žiaus - $8, o vaikučiams 6 m. 
amžiaus ir jauniesniems - nemo
kamai.

- Motinos dienos proga “Gin
taro” ansamblio nariai pardavinės 
rožes gegužės 12, sekmadienį, Ana
pilyje po Mišių.

- Mišios balandžio 14, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Albertą Niu- 
nevą, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Ziną Beržanskienę.

'Lietuvių namų žinios
- 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.

- Balandžio 23, antradienį, 11 
v.r. Lietuvių namuose šaukiamas 
LN moterų būrelio visuotinis narių 
susirinkimas.

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

- “Lokio” svetainės lankytojai 
gali pasinaudoti pasiūlymų bei pa
geidavimų dėžute.

- A. a. E. Vaštokienės atmini
mui Slaugos namams $50 aukojo J. 
V. ir A. Simkai. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario, M6P 1A6.

- Lietuvių namai yra gavę 
žurn. Sauliaus Stomos knygą “Už
rašai iš pasmerktųjų namų”. Au
torius - buvęs “Lietuvos aido” vyr. 
redaktorius, be jokio oficialaus kal
tinimo 4 mėnesius laikytas Lukiš
kių kalėjime, knygoje aprašo kalė
jimo gyvenimą, kuris nedaug kuo 
skiriasi nuo sovietmečio. Knygą 
paskaitymui galima gauti LN 
bibliotekoje. Kreiptis į LN adminis
traciją tel. 416 532-3311.

Kiauklių šventovės staty
bai aukojo: $250 - B. A. Gri
mai; $50 - J. Dičpetris.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Velykų naktį Prisikėlimo 

Mišias su visais parapijos kunigais 
koncelebravo klebonas kun. Aug. 
Simanavičius, OFM. Po pamaldų 
katalikės moterys salėje vaišino 
Mišių dalyvius.

- Pakrikštytas Jonas Darius 
Hosseinzadch, Jūratės Uleckaitės ir 
Teanoosh Hosseinzadch sūnus.

- A. a. Magdalena Pargaus- 
kienė mirė Velykų naktį sulaukusi 
67 m. amžiaus. Laidotuvių Mišios 
trečiadienį, balandžio 10,10 v.r.

- Balandžio 11 d., 10 v.r. įvyks 
pranciškonų pasauliečių (tretinin
kų) Mišios ir susirinkimas Tėvo 
Bernardino kambaryje. Šeštadienį, 
balandžio 13, “Gyvojo Rožinio” 
draugijos nariai 10.30 v.r. renkasi 
melstis ir 11 v.r. dalyvauja Mišiose.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija gegužės 1-2 d.d. vėl rengia 
vartotų daiktų bei drabužių išpar
davimą. Daiktus suvežti balandžio 
28-29 d.d. tiesiai į salę. Kviečiami 
savanoriai talkininkai. Pelnas ski
riamas labdarai.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 14: 8.15 v.r. - už a.a. Račių 
šeimos mirusius; 9.15 v.r. - už a.a. 
Lili Lemaw; 10.15 v.r. - už a.a. An
taną Smailį ir a.a. Manglicų šeimos 
mirusius, a.a. Reginą Hilenbrand, 
a.a. Praną ir Juzę Žaliauskus ir a.a. 
Oną Skukauskienę; 11.30 v.r. už 
parapiją ir visus parapijiečius.

Kanados lietuvių katalikų 
centro metinis suvažiavimas 
įvyko kovo 30 d. Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje. Dalyvavo 
trisdešimt atstovų. Pirmininka
vo ir pranešimą padarė centro 
valdybos pirm. V. Taseckas, 
sekretoriavo A. Sungailienė. Su 
veikla parapijose supažindino 
vietovių atstovai. Ilgesnę kalbą 
pasakė Panevėžio vyskupas Juo
zas Preikšas.

Į naują centro valdybą iš
rinkti: J. Andrulis, V. Bireta, R. 
Choromanskytė, E. Gudinskie- 
nė, J. Karasiejus, A. Kazanavi- 
čienė, F. Mockus, T. Pargaus- 
kienė, A. Sungailienė ir D. 
Vindašienė, pagal statutą valdy
boje liekant buvusiam pirmi
ninkui V. Taseckui. Išrinktieji į 
valdybą pareigomis netrukus 
pasiskirstys. Inf.

Tikinčiosios Lietuvos šal
pai aukojo: $100 - J. Staške
vičius.

A. a. Prano Augaičio atmi
nimui, užjausdami žmoną, duk
rą ir sūnų, G. Kaulienė, dukros 
Aldona ir Genutė su šeimomis 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Prano Augaičio 
atminimui, užjausdami žmoną 
Albiną, sūnus Vidą ir Edvardą, 
dukrą Silviją bei visus artimuo
sius Stasė ir Vincas Radzevičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Marijos Šetkuvienės 
atminimui, šeimos pageidavi
mu, “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $50 - J. Rinkūnienė, J. 
E. Čuplinskai, A. Matulionie
nė; $20 - P. G. Breichmanai, E. 
Senkuvienė, K. J. Batūros, G. 
R. Paulioniai, J. K. Dervaičiai, 
P. B. Sapliai, J. S. Sendžikai; 
$10 - A. Janušonis, J. Augus- 
tinavičienė, B. Sapijonienė, J. 
B. Tamulioniai, M. Tamulaitienė.

“VILNIAUS” rūmuose išnuomoja
mas butas pensininkams. Pareiški
mai gaunami raštinėje, 1700 Bloor 
St. W.. tel. 416 762-1777.

^TĖVIŠKĖS
*T THE LIGHTS

ŽIBURIAI
OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata S30.00)

Vardas, pavardė............. ..............................................................

Adresas ..........................................................................................

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką................dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

gr^i “tėviškės žiburiv”

"F SPAUDOS VAKARAS
1996 m. balandžio 13, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos 
tautinių šokių ansamblis “Spindulys”, 
vadovaujamas Rasos Šoliūnaitės- 
Poskočimienės.
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro “Žagarai" 
šokių muzika.
Bilietai užsakomi “TŽ" administracijoje tel. 275-4672.
BILIETO KAINA - $8 asmeniui.

Pradžia — 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos — 6.30 v.v.

MANO PROTĖVIŲ ŽEME

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS

METINĮ KONCERTĄ

1996 m. gegužės 5, sekmadienį, 5 vai.p.p., Anapilio salėje.
Programoje - visos “Gintaro šokėjų grupės, dainininkai, kaimo kapela.
Bilietai platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę tel. 416 233-8108.
Įėjimas $10, vaikams - $8. Visos vietos numeruotos.

Gintaro" tėvų komitetas

ffl MONTREAL

‘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.

Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga “Tėviškės žiburius” 
bei jų darbuotojus daug kas 
sveikino iš Lietuvos, Kanados, 
JAV ir kitų kraštų. Sveikintojų 
tarpe buvo kardinolas V. Slad
kevičius, vysk. VI. Michelevi- 
čius, vysk. S. Tamkevičius, 
Kaišiadorių vyskupas J. Matu
laitis ir kiti. Kauno vyskupų 
sveikinime išreikštas toks linkė
jimas: “Garbingai prisikėlusio 
Kristaus šviesa teišsklaido tam
są mūsų Tautoje ir kiekvieno 
mūsų širdyje. Aleliuja!” Po juo 
galėtų pasirašyti ir visi kiti svei
kintojai. “TŽ”, reikšdami nuo
širdžią padėką visiems sveikin
tojams, taip pat pasirašo po 
šiuo linkėjimu ir siunčia jį vi
siems tautiečiams.

Velykinio “TŽ” nr. iliustra
ciją šiais metais sukūrė dail. 
Genė Valiūnienė, su savo kūri
niais Toronte dalyvavusi įvai
riose parodose. Jos pusiau ab
straktinio pobūdžio kūrinys iš
reiškė Kristaus Prisikėlimą 
kaip galutinę pergalę, nešančią 
per kančią ir kryžių žmonijai 
naują dvasinį gyvastingumą.

Kauno “Aušros” gimnazijų 
1941 m. laidos (X-tų ir IX-tų 
klasių) susitikimas yra rengia
mas 1996 m. birželio 22 d. Kau
ne. Organizacinė komisija kvie
čia dalyvauti visas aušrokes ir 
aušrokus, ypač gyvenančius už 
Lietuvos ribų, ir tuo būdu pami
nėti 55 metų sukaktį nuo gim
nazijos baigimo. Dienos progra
moj yra numatytos pamaldos 
Karmelitų šventovėje, gėlių pa
dėjimas prie Laisvės paminklo, 
aplankymas abiejų gimnazijų ir 
pobūvis Politkalinių ir tremtinių 
klubo salėje. Smulkesnių infor
macijų galima teirautis pas Algį 
Stanėną, tel. ir faksu: 905-889- 
7910, arba paštu - 52 Apple 
Orchard Path, Thornhill, Ont., 
L3T 3B7.

“The Globe a. Mail” 1996. 
II. 24 paskelbė žinią, kad teis
mas nubaudė 20 metų kalėjimu 
gimnazijos mokinį Phu Cuong 
Ta, 1994. X. 29 šaudžiusį savo 
mokytojus - Ronaldą Dagilį ir 
Dennis Hunt. Abudu buvo sun
kiai sužeisti. Pirmasis pasveiko, 
antrasis liko invalidas.

GAMINU KOLDŪNUS su mėsa, 
varške ir grybais, pristatau į na
mus. Kaina - $15 už 100 koldūnų. 
Uždirbti pinigai bus skiriami šal- 
pai-vargstantiems Lietuvoje. Skam
binti Aldonai tel. 416 233-5996.

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

MOTERIS IS 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.

ROMUVA INC. narių 
metinis susirinkimas 

1996 metų balandžio 16, antradienį, 
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose (pirmo aukšto 
posėdžių kambaryje). Kviečiame dabartinius ir naujus narius. 
Nario mokestis - $5 metams.

VALDYBA

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 BĮoor Street West). Vietos numeruotos. Bilietai po 
$10 platinami iš anksto sekmadieniais abiejose parapijose 
ir Lietuvių namuose. Kitu metu kreipkitės j V. Tasecką, 
tel. 905824-4461.

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

Visi maloniai kviečiami renginiuose gausiai dalyvauti.'

Montrealio lituanistinės mo
kyklos mokiniai su savo tėvais ir 
mokytojais kovo 23 d. buvo išvykę 
pasižiūrėti, kaip daromas klevų si
rupas. Apie 50 km į pietryčius nuo 
Montrealio yra Mt. St. Gabriele 
kalnas, apaugęs klevais. Aplinkui 
kalną yra įsisteigusios kelios bend
rovės, kurios gamina klevų sirupą. 
Daroma taip. Į kiekvieną medį 
įgręžiama skylė ir po ja paka
binamas kibiras. Prisipilę kibirai iš
pilami į netoli esančią statinę, ir 
vamzdžiais sula nubėga į pakalnėje 
esant didelį kubilą. Ten prie malko
mis kūrenamos krosnies sula gari
nama, kol pasidaro sirupas. Čia 
lankytojai jau gauna paragauti švie
žio sirupo, kuris atšaldomas, pa- 
liejant jį ant sniego, esančio spe- 
ciliame lovyje.

Šalia virinimo krosnies yra 
įruošta valgykla ir didelė salė šo
kiams bei kultūriniams renginiams. 
Atrodo, kad ta sale apylinkės jau
nimas naudojasi ir ne sulos leidimo 
metu. Mūsų vaikai ir tėvai buvo la
bai patenkinti šia kelione. Vaikai 
dar buvo pavėžinti arkliais.

A.a. Juozas Malcius, 83 m. 
amžiaus, mirė kovo 28 d. Po ge
dulinių pamaldų Šv. Kazimiero 
šventovėje balandžio 1 d. kūnas su
degintas. Liūdi žmona, duktė ir sū
nus su šeimomis, brolis bei kiti gi
minės. B.S.

Nauja garsajuostė. 1996 m. 
kovo 21 d. į Planetarium salę susi
rinko graži kviestinė publika - per 
200 žmonių. Dauguma jų atvyko su 
savo prieaugliu, nes ši garsajuostė 
skirta jiems. Nemažai atsilankė ir 
Aušros Vartų parapijos choristų. 
Po vaišių-užkandžių publika buvo 
sukviesta į auditoriją, šios garsa- 
j uostės (audiokasetės) “Le Petit

Prince de Saint-Exupery” sutiktu
vėms. Kalbėjo jos leidėjas kompo
zitorius Aleksandras Stankevičius. 
Auditorijos gaubtose lubose buvo 
didžiuliai atvaizdai princo, kuris 
yra ant garsajuostės viršelio.

Po kalbos prigesino šviesas. 
Pirmiausia pasirodo didžiulės snie
go pusnys, gaubiančios žemę. Pa
mažu (specialus technikas) keičia 
vaizdus ir atsidaro dangaus skliau
tai su plaukiančiais debesimis ir 
žvaigždynais. Tose gaubtose lubose 
pasirodo paukščių takas su milijo
nais žvaigždžių. Vaizdas labai im
ponuojantis. Per visą tą laiką kal
bėtojas apibūdina princo kelionę ir 
kur jis lankėsi ir ką jis sutiko. Vaiz
das dangaus skliautuose vis keičia
si, ir meteorai nuskaidrina dangaus 
skliautus.

Pasibaigus šiam gražiam spek
takliui, kompoz. Aleksandras Stan
kevičius supažindina su šios garsa
juostės aktoriais. “Coffragants” 
bendrovė, kurios savininkai yra 
Gaila ir Aleksandras Stankevičiai, 
jau anksčiau yra išleidę visą eilę 
pasakų vaikams prancūzų kalba, 
nes tam yra gera rinka. Jų išleistos 
garsajuostės: “Boucles d’or et trois 
ours”, “Le Petit Chaperon rouge”, 
“Le Chat Botte”, “Reves et Comp
lices”. Naujoji garsajuostė skirta 
vaikams, kurie negali miegoti (koš
maras). Po šios garsajuostės sutik
tuvių buvo ir paskaita šios srities 
specialistės. “Le Petit Prince de 
Saint-Exupeiy” muzikinę palydą, 
kaip ir kitoms garsajuostėms sukūrė 
kompozitorius Aleksandras Stanke
vičius. Leidėjų adresas: Mr. A Stan
kevičius, 5400 Louis-Baidaillac, Co- 
rignan, Que. J3L 4A7. A Keblys

te Organizacinis komitetas Ir 
KLB Toronto apylinkės valdyba

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

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

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

Kanados žymūnai
Ministeris pirmininkas Louis 

Stephen St. Laurent gimė 1882 
m. vasario 1 d. Kvebeko provin
cijoje, Compton miestelyje. Jis 
baigė teisės mokslus Lavai uni
versitete, paskutiniaisiais moks
lo metais laimėjęs generalinio 
gubernatoriaus medalį. Jam bu
vo pasiūlyta Rhodes stipendija 
mokytis Anglijos Oxford uni
versitete, tačiau jis jos atsisakė 
ir, būdamas dvidešimt trejų me
tų amžiaus, pradėjo advokato 
praktiką.

Ministeriui pirmininkui 
Mackenzie King reikėjo pran
cūzo leitenanto ir teisingumo 
ministerio, kuris perimtų nese
niai mirusio kabineto ministerio 
pareigas, o L. St. Laurent tam 
buvo tinkamas, nors neturėjo 
patirties politikoje. Sutikęs stoti 
į kabinetą 1941 m., jis jau buvo 
užsibrėžęs tikslą - padėti valsty
bei vienytis, jai pergyvenant kri
tišką laikotarpį.

Po Antrojo pasaulinio karo 
L. St. Laurent tapo Mackenzie 
King pirmuoju pavaduotoju. Jis 
taipgi buvo vicepirmininkas Ka
nados delegacijos į Jungtinių 
Tautų pirmąją konferenciją bei 
Kanados delegacijos pirminin
kas pirmojoje visuotinėje JT se
sijoje. Jis buvo paskirtas valsty
bės sekretoriumi užsienio reika
lams, vėliau tapo vienu pirmųjų 
Šiaurės Atlanto sutarties su 
JAV ir Europa puoselėtojų.

Liberalų partijos suvažiavi
me 1948 m. rugpjūčio mėn. St. 
Laurent laimėjo Mackenzie 
King įpėdinio vietą ir po trijų 
mėnesių tapo ministeriu pirmi
ninku.

Jam vadovaujant, į Kanados 
federaciją 1949 m. įsijungė 
Newfoundland kraštas, buvo 
pastatyta St. Lawrence Seaway, 
pradėtas tiesti Trans-Canada 
greitkelis, įsteigta Kanados ta
ryba (Canada Council).

L. St. Laurent buvo puikus 
administratorius, nors kai kas 
manė, kad jis buvo pernelyg 
autoritarinis. Jis buvo Kanados 
ministeriu pirmininku nuo 1948 
iki 1957 m., mirė Kvebeko 
mieste 1973 m. liepos mėn., su
laukęs 90 m. amžiaus. Liko jo 
žmona Jeanne ir jų penki 
vaikai. Chris/Korwin-Kuczynski,

Toronto miesto tarybos narys

Įvairios žinios
Lietuvos respublikos misi

jos prie Jungtinių Tautų prane
šimu, kovo 4-8 d.d. ambasado
rius O. Jusys dalyvavo įvairiuo
se susitikimuose bei pasitari
muose su kitų kraštų atstovais. 
Pokalbiuose su Švedijos ir Da
nijos ambasadoriais prie JT kė
lė galimybę glaudžiau bendra
darbiauti, pvz. sekant JT Saugu
mo tarybos veiklą, koordinuo
jant pasiūlymus dėl ST reformos.

Tilžėje atsteigta “Birutės 
draugija” po 111 metų š.m. ko
vo 9 d. Steigiamajame susirinki
me dalyvavo atstovai-ės iš Kara
liaučiaus, Tilžės, Įsručio, Stalu
pėnų, Gastų, Kaukėnų, Kaini
ninkų, Metežerynų, Kryžionių, 
Karaliaučiaus krašto klebonas 
kun. A. Gauronskas, svečiai - 
pareigūnai iš Vilniaus E. Petro
vas, S. Stungurys, V. Šilas bei 
konsulas Karaliaučiuje S. Šile
ris. “Birutės” dr-jos tarybos pir
mininke išrinkta tilžiškė ”Cari- 
tas” veikėja Danutė Narušaitė, 
valdybos pirmininke - Onutė 
Kruglikova. Draugijos tikslas šį 
kartą - gintis nuo surusinimo, 
gaivinant lietuvių kalbą, žadi
nant tautinę savimonę.

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

<40> LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Mažosios Lietuvos fondo
1998 metų dr. Vydūno $ 5,000 (JAV) vertės

premija
(prem. mecenatas KURTAS VĖLIUS, JAV MLF-o tarybos pirmininkas)

1. Mažosios Lietuvos fondas skelbia 1998 metų dr. Vydūno $5,000 (penkių 
tūkstančių JAV dolerių) vertės premiją už mokslo veikalą tema:

“Mažosios Lietuvos vaidmuo išsaugojant 
lietuvių tautinį savitumą”.

2. Premijuotinas rankraštis turi būti apie 400 mašinėle rašytų puslapiij 
lietuvių, anglų ar vokiečių kalba su maždaug 40 psl. santrauka kita 
kalba.

3. Atsiųstini trys rankraščio egzemplioriai ir jie nebus grąžinami, 
nebent iš anksto kitaip susitarus.

4. JAV $5,000.- vertės premija nebus skaldoma, bet, gavus du premijos 
vertus rankraščius, mecenatas Kurtas Vėlius gali, bet neprivalo, 
skirti papildomai $2,000. - antrajai premijai.

5. Premijos vertinimo komisija, į kurią įeis išeivijos ir Lietuvos 
specialistai, bus paskelbta 1996/97 metais.

6. Premijuotini rankraščiai atsiunčiami iki 1998 m. sausio 15 dienos 
MLF valdybos pirmininko adresu: V. Pėtemitis, 6980 Cote St. Luc Rd., 
Con. Nr. 807, Montreal, Que. H4V 3A4, Canada. TeL 514 485-9144.

7. Premija ar premijos bus įteikta/os 1998 m. rugsėjo mėn. Toronte, 
Kanadoje, MLF-o visuotinio susirinkimo metu.

8. Premijuoti darbai bus leidžiami MLF-o leidinių grandinėje.
Pasaulio Mažosios Lietuvos fondo valdyba

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

Pasigydė
Ponas sako tarnui:
- Atnešk raudono vyno, man 

kažkas negerai.
- Raudono vyno jau nebėra.
- Kaip nebėra! Juk vakar dar 

liko butelis.
- Taip, sako tarnas, - bet man 

pačiam vakar buvo kažkas ne
gerai.


