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Šokinėjimas per duobes
Atrodo, kad šių dienų pasaulyje žmogus jau bai

gia pasiekti pagarbos ir reikšmės viršūnę. Žmogus - kūrė
jas ir valdovas, apipintas teisėmis bei galimybėmis siekti 
įvairiausių gėrybių, teikiančių jam vis geresnes buities 
sąlygas.

J
OS pasiekiamos moksliniu pasiruošimu, įgimtu ta
lentu, reikiamu įžvalgumu vertinti aplinkybes, daik
tus ir kitus žmones. Jaunuoliui, pradedančiam pla
nuoti savo gyvenimą, laukai platūs ir atviri. Laimingas 

tas, kuris save geriau pažįsta, savęs nepeivertina vien dėl 
to, kad ne tokiu, o anokiu norėtų būti, žiūri į aplinką ra
miai ir sugeba spręsti nesikarščiuodamas. Taipgi, bet ką 
pradėdamas daryti ar ko siekti, žino, kad kiekviename 
žingsnyje gali sutikti kliūčių, kad bandymai atitraukti nuo 
pasirinkto kelio kaip kasdienis vėjas lies jį iš visų pusių. 
Todėl, šalia visų gerų ir atpažintų savybių, reikia ir pa
kankamo stiprumo nepasiduoti vilionėms ar gundančiai 
kapituliacijai: per sunku, daugiau nebegaliu, užteks. Vi
sose siekiamose srityse tų pusiaukelės žmonių nestinga: 
meta mokslą, meta pradėtą verslą, dėl malonesnių dienos 
akimirkų laidoja talentą. Ir niekas natūraliai nedingsta iš 
to gyvenimiško sūkurio, lieka visi - ir tie, kurie savo tiks
lus pasiekia, ir tie, kurie nebežino kur toliau eiti. Taip ir 
susidaro ta margoji visuomenė, kuri teisinėse valstybėse 
paprastai neskirstoma pagal pavienių žmonių pastangas 
ar apsileidimus, pagal būdo ar prigimties savybes. Vi
siems taikoma žmogaus teisių apsauga ir laisvių užtikrini
mas. Tai ženklas civilizuotos pažangos, dėl kurios šimt
mečiais kovota, o kai kur dar ir dabar tebekovojama. Tei
singai ar iškreiptai suprantamo išsilaisvinimo sąjūdis visų 
žmonijos pastangų vyksme šiais laikais užima kone pir
maujančią vietą. Stiprus veržimasis dažnai peržengia ri
bas, kyla nesibaigiantys ginčai, kur sustoti. Teisių ir lais
vių klausimai ir jaunam, ir senam nebeduoda ramybės, ir 
atrodo, kad žmogui tik to ir tereikia. O iš tikrųjų - ne 
vien tik to.

K
Ą apie šių dienų žmogų pasakytų viešoji apklau
sa, kokį sprendimą tartų surengtas teismas? Grei
čiausiai, į šį klausimą nuoširdžiai ir nešališkai pa
sigilinę, ne vienas pamatytų daug duobių, kurias reikėtų 

užlyginti norint matyti visapusiškai tikresnį paveikslą. Ta
čiau užuot bandžius tai daryti, regimas visai kitas vaizdas: 
vis drąsiau tos duobės peršokamos. Ir viskas kaip niekur 
nieko. Šiuo metu akis ypatingai rėžia žmonių nesąžinin
gumas. Apie tai kone kasdien skelbia žiniasklaida, nuro
do atvejus, įvykius, sukčiaujančius asmenis. Ir rečiau ke
liamas klausimas, kodėl taip yra? Ne vienas gal nujaučia 
atsakymą, kurio bijo. Tikintiesiems klausimas aiškesnis: 
žmogus nutolęs nuo Dievo įsakymų praranda ir savi
tvardą. Kaip tą dalyką aiškintų netikintieji? Negi sakytų, 
kad nėra tokio daikto kaip sąžinė, kad nėra ir nuodėmės, 
o yra tik laisvas žmogus, pats sprendžiantis ką daryti ir ko 
nedaryti. Bet kaip tada su valstybės įstatymais? Negi vals
tybė, atsižvelgdama į daugumos veiksmus, tiems veiks
mams pateisinti turėtų ir įstatymus taikyti? Šimtai klausi
mų, o žmoniją jau gąsdina jaučiamas aklo pataikavimo 
poslinkis. Užtat džiugu, kai pasigirsta balsų apie morali
nės pusiausvyros atstatymo būtinybę. Balsai jaunų žmo
nių, kurie mokyklose mokomi labai sudėtingų ir moder
nių dalykų, bet patys pasigenda dvasinio ugdymo pratybų, 
ima jausti spragą ir su ja išeina į gyvenimą. Atrodo, kad 
vienaip ar kitaip gelbėtis reikės. Gal visa tai jau nebe už 
kalnų? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ruošiamasi Ontario biudžetui
Ontario premjero M. Har- 

rio konservatorių vyriausybė, 
rinkimus laimėjusi 1975 m. bir
želio 8 d. stropiai vykdo visus 
rinkiminio vajaus įsipareigoji
mus savuoju sveiko proto meto
du. Pagrindinė kova su NDP so
cialistų premjero Bob Rae vy
riausybės atnešta rekordine 
biudžetinių deficitų skola vyk
doma masiniu valdžios išlaidų 
sumažinimu. Jai buvo pasinau
dota parlamente priimtu “Om
nibus 26” įstatymu, valdžios nu
tarimus leidžiančiu įgyvendinti 
ministerių kabineto sprendimu. 
Rinkiminiame vajuje taipgi bu
vo pažadėta nesilaikyti NDP so
cialistų priimto įstatymo, drau- 
dusio dirbti streiko metu. Esą 
ilgų streikų grėsmė sustabdo už
sienio investicijas Ontario pra
monėm

Valdžios išlaidų taupymas 
buvo susietas ir su Ontario val
džios tarnautojų skaičiaus su
mažinimu. Dėl jo didžiausia to
kių tarnautojų OPSEU unija su 
savo vadove Lea Casselman va
sario 26 d. buvo pradėjusi mė
nesį laiko trukusį streiką, pasi
baigusi be didesnių valdžios pa
žadų. Dabar Ontario premjeras 
M. Harris praneša, kad jo finan

sų ministeris Ernies Eves ge
gužės mėnesį paskelbs pirmąjį 
savo biudžetą, ne tik nepadidi
nęs pajamų mokesčio, bet jį net 
ir sumažinęs. Mat taip buvo ža
dėta rinkiminiame Ontario par
lamento vajuje.

Sensacija į tą biudžetą tapo 
balandžio 10 d. pranešimas apie 
Ontario parlamentarų bei vy
riausybės narių atlyginimų ir 
pensijų sumažinimą. Apie šį 
projektą parlamente kalbėjo fi
nansų ministeris E. Eves 
(Evas). Jis prisipažino, kad atė
jo laikas parlamentarų ir vyriau
sybės narių pajamų reformai. 
Jos jau seniai laukia ne tik On
tario, bet ir kitos provincijos, 
net ir visa Kanada su federa
ciniu parlamentu ir vyriausybe. 
Tad Ontario vyriausybė, tau
panti lėšas kovai su biudžeti
niais deficitais, bus pirmoji Ka
nadoje, šios reformos dėka jon 
įjungusi savo ir provincinio par
lamento narius.

Ontario valdžios ir parla
mento atstovai mažesnius atly
ginimus ir pensijas gaus nuo š. 
m. balandžio 1 d., nors įstaty
mas šį pavasarį dar turbūt ne
bus priimtas. Teks padaryti spe- 

(Nukelta į 9-tg psl.)

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” SPAUDOS VAKARO, įvykusio balandžio 13 d. programą atliko Lemonto tautinių 
šokių ansamblis “Spindulys”. Iš dešinės: vadovė Rasa Poskočimienė, jos padėjėja Audra Lintakienė, smuiku 
akompanavęs torontietis Mindaugas Gabrys Nuotr. B. Tarvydo

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” SPAUDOS VAKARE 1996 m. balandžio 13 d. Anapilio sodybos didžiojoje salėje 
dalyvavę Lietuvos respublikos kariuomenės karininkai, šiuo metu stažuojantys Kanados kariuomenės bazėje 
Camp Borden. Iš kairės pik. Įeit. Algirdas Jurkevičius, Lietuvos aviacijos vadas pik. Zenonas Vegėlavičius, 
kpt. Apolinaras Gaubys ir kpt. Gediminas Macijauskas Nuotr. B. Tarvydo

“Bukite ir dabar su mumis...”
Pokalbis su “Caritas” žurnalo vyriausia redaktore VANDA IBIANSKA Kaune

Dar niekas nebuvo girdėjęs 
sovietinės imperijos girgždėji
mo ir pirmųjų skilimo garsų, kai 
Kaune Apvaizdos valia įsisteigė 
katalikiškas moterų sambūris, 
“Caritas”. Jo steigėja buvo dr. 
sės. Albina Pajarskaitė ir pulke
lis apie ją susispietusių seserų 
bei pasauliečių. Sambūris, pasi
rinkęs savo šūkiu žodžius “kilti 
ir kelti”, išaugo į didžiulę katali
kų vyrų ir moterų struktūrą, ta
po “Caritas Internationalis” na
re - Lietuvos “Caritas” federa
cija. Jos uždavinys yra katalikiš
kosios dorovės ugdymas, sunai
kinto tautinio mentaliteto su
grąžinimas ir krikčioniška pa
galba bei parama stokojamie
siems, našlaičiams, negalios ir 
negandų ištiktiesiems.

- Kokiais keliais atėjote į šio 
žurnalo redakciją? Jūsų profesi
nis pasirengimas, ankstesnės pa
reigos ir šeima?

- Su “Caritas” federacija 
palaikiau ryšius nuo pat pirmo
jo jos suvažiavimo. Aktyviai da
lyvavau Sąjūdžio veikloje, tuo 
metu mes, daugelis Lietuvos 
žmonių, buvome labai veiklūs 
(deja, vėliau gretos išretėjo...). 
Įsteigiau Kaune katalikų inteli
gentų klubą, bet jo veikla buvo 
vangi, sunkiai sekėsi, todėl su
organizavau krikščioniškos pa
galbos grupę; drauge su gydyto
jų sąjungos nariais važinėjome 
po Rytų Lietuvą. Dr. sės. A. Pa
jarskaitei pasiūlius ir žurnalo 
redakcijai pakvietus, atėjau 
dirbti skyriaus redaktore. Po 
kelių mėnesių aplinkybės susi
klostė taip, kad man norom ne
norom teko imtis vyriausiosios 
redaktorės pareigų.

Esu baigusi Statybos fakul
tetą Kauno technologijos uni
versitete; daug metų dirbau in
žinierės darbą, kurio, savo gė
dai prisipažįstu, niekada nemė
gau. Studijavau techniškus 

mokslus todėl, kad kitur moky
tis negalėjau dėl socialinės kil
mės (kai stojau į aukštąją mo
kyklą, dar tikrindavo, ar esi “iš 
proletariato”). Jau ketvirtą de
šimtį beeidama baigiau infor
macijos institutą. Tai buvo su
trumpintas žurnalistikos, poli
grafijos, psichologijos ir infor
matikos kursas turintiesiems 
vienos aukštosios mokyklos dip
lomą. Institutas rengė specialis
tus mokslo ir technikos įstai
goms. Taip įgijau šiokius tokius 
žurnalistikos žinių pagrindus.

Prieš ateidama į redakciją, 
dirbau projektavimo institutuo
se mokslinės informacijos inži
niere, mokslinės ir techninės in
formacijos srities vadove, trum
pą laiką redagavau mėnesinį 
projektuotojų leidinį, daug me
tų rašiau į rimtus spaudos leidi
nius statybos ir architektūros 
klausimais, dalyvavau radijo lai
dose statybos tema. Gimiau 
Kauno apskrityje pasiturinčių 
žmonių šeimoje. Per stebuklą 
išvengėme Sibiro (slapstėmės), 
vėliau praėjome bolševizmo 
siaubą. Apie savo šeimą rašyti 
nenoriu, - man tai skausminga 
tema. Tegaliu pasakyti tiek, kad 
visus savuosius palaidojau.

- Kokie svarbiausi šio žurna
lo praeities organizaciniai tarps
niai ir tikslai? Apimtis ir kryptys?

- Pačioje savo gyvavimo 
pradžioje žurnalas spausdino 
straipsnius tremties, rezistenci
jos temomis, lietuvių religinių 
filosofų veikalų fragmentus, 
patriotinę mėgėjišką poeziją. 
Tuo laiku tai buvo aktualu, nes 
katalikiškoje spaudoje “Cari
tas” - antroji kregždė po “Kata
likų pasaulio”. Taigi to meto 
tikslai buvo - supažindinti Lie
tuvos žmones su A. Maceinos, 
S. Šalkauskio mintimis, pasida
lyti skausmingais praeities išgy
venimais, atvirai išreikšti savo 

meilę Tėvynei, kas iki tol buvo 
draudžiama.

Šiuo metu Lietuvoje būklė 
visiškai kitokia. Mūsų iškilių au
torių raštai spausdinami, knygy
nuose jų pilnos lentynos. Praei
ties pamiršti nevalia, tačiau atė
jo darbo, sėjos metas. Ir paaiš
kėjo, kad “pjūtis didelė, o dar
bininkų maža”. Kaip žinoma, 
visas gerumas (bet ir blogis!) 
kyla iš šeimos. Taigi darbinin
kus Lietuvai turime auginti visi: 
ir Bažnyčia, ir šeima, ir spauda. 
Pornografijos, bulvarinės (blo
gąja prasme) ir politinės spau
dos jūroje mes esame vienas iš 
keleto leidinių, kuris nesiplūsta, 
nerūgoja, nesižodžiuoja. Trum
pai tariant, esame krikščioniš
kas žurnalas visai šeimai.

Kadangi “Caritas” federaci
ja tiesiogiai pavaldi vyskupų 
konferencijai, o Bažnyčia, kaip 
žinoma, nepolitikuoja, tai poli
tinėmis temomis nerašome ir 
mes. Jeigu retsykiais dvelkteli 
vėjas iš dešinės, tai tik - mūsų 
žmogiškojo silpnumo pasireiški
mas. Žurnalo apimtis - 5 spau
dos lankai, per metus išeina 12 
numerių.

- Dabartinė žurnalo leidybi
nė ir kūrybinė padėtis: redakcijos 
darbuotojų sudėtis ir jų profesinis 
pasirengimas, darbo sąlygos, pre
numeratorių skaičius ir pan.

- Šiuo metu redakcijoje dir
bam aš, t.y. vyriausioji redakto
rė, skyriaus “Credo” redaktorė 
sės. Bernadeta Mališkaitė (Vil
niaus pedagogikos universiteto 
absolventė), atsakingoji sekre
torė Regina Pupalaigytė (Vil
niaus universiteto absolventė) ir 
žurnalo platintojas Vytautas 
Zdancevičius. Dailininkas yra 
laisvai samdomas (dabar šį dar
bą atlieka Dailės akademijos 
dėstytojas Erikas Banys). Mūsų 
prenumeratoriai užsisako treč-

(Nukelta į 3-čią psl.)

NATO vadovas Lietuvoje
ELTOS pranešimu, balan

džio 16 d. į Lietuvą iš Ukrainos 
nuvyko ŠAS (NATO) generali
nis sekretorius Javier Solana. 
Susitikime su Lietuvos prezi
dentu Algirdu Brazausku jis 
tvirtino, kad šių metų pabaigoje 
ŠAS žada įvertinti narystės sie
kiančių valstybių būklę ir numa
tyti priėmimo procedūrą. J. So
lana palankiai įvertino Lietuvos 
dalyvavimą taikos misijoje Bos
nijoje ir užtikrino, jog viso 
“struktūriniame dialoge” daly
vaujančios valstybės turi teisę 
tapti narėmis, o sprendimas dėl 
plėtimo bus priimtas sąžiningai 
ir viešai.

A. Brazauskas svečiui pa
brėžė pageidavimą, kad ŠAS 
laikytųsi visų Europos nedalo
mo saugumo principų. Santy
kius su Rusija prezidentas pava
dino normaliais, pabrėždamas, 
jog Rusija neturi įtakoti Lietu
vos bei kitų valstybių siekio 
įstoti į ŠAS. Prieš išvykdamas į 
tolimesnę kelionę į Estiją, Lat
viją, Lenkiją bei Vengriją, J. So
lana susitiko su kitais Lietuvos 
valstybės pareigūnais bei amba
sadoriais.

Tarėsi baltiečių institucijos
Balandžio 13 d. Vilniuje 

įvyko 8-oji Baltijos bendro vi
suotinio susirinkimo (asamblė
jos) sesija, kurioje dalyvavo po 
20 Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
parlamentarų aptarti tarpusavio 
bendradarbiavimą. Kaip rašo 
ELTA, buvo pareikštos nuomo
nės, kad “nedeginti senų tiltų, 
kol nepastatyti nauji”, reikia 
“suderinti laikrodžius” ir sukur
ti mechanizmą, kuris padėtų 
pritaikyti Baltijos valstybių tei
sines nuostatas prie Europos 
sąjungos (ES) reikalavimų.

Balandžio 14 d. buvo pasi
rašytas protokolas, apibrėžian
tis Baltijos ministerių tarybos 
(BMT) ir Baltijos asamblėjos 
(BA) bendradarbiavimo nuo
status. Tą pačią dieną sesijoje 
posėdžiavo abi šios institucijos, 
kurios kartu sudaro vadinamą 
Baltijos tarybą. Joje BA prezi
diumo vicepirmininkas E. Bič
kauskas pareiškė, kad BMT 
santykiai su BA kritikuotini, nes 
ligšiol nesirūpinama “Via Balti- 
ca” projektu nei sienų perėjimo 
problemomis. Jo manymu, rei
kalinga pereiti į “kokybinio 
bendradarbiavimo lygį”.

Narystė ES siektina kartu
Europos parlamento pirmi

ninkas Klaus Hensch, lankyda
masis Lietuvoje balandžio 9 ir 
10 d.d., pasakė, kad derybos dėl 
narystės Europos sąjungoje su 
Lietuva tikriausiai prasidės 
1998 m. pradžioje, rašo “Lietu
vos rytas” (nr. 84). Jis džiaugėsi 
Lietuvos pastangomis prisitai
kyti prie ES normų, tarė manąs, 
kad įsijungimas bus sudėtingas, 
bet sėkmingas.

K Hensch ministeriui pirmi
ninkui Mindaugui Stankevičiui 
pasiūlė, kad Baltijos kraštai turi 
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Iškilmingi pagerbimai, susitikimai su trijų kartų tautiečiais
Spinduliai okeano dugne

Bankų liūtai ir pasiaukojantys tautos darbuotojai
Spaudos konferencija su buvusiu premjeru

Reikalingiausia pagalba - pamokyti demokratinio gyvenimo
Retų atodangų šiupinys (1)

Komunistai niekad nesigyrė, kad išžudė Romanovų šeimą
Maruos namelį aplankius

Ir musulmonai gausiai lanko šią krikščionišką vietą
Irzlūs kunigaikščiai

Naujausias Juozo Kralikausko romanas nėra įkyrus 
“Taboro kalno šalis”

Didelio susidomėjimo sulaukusi K Ambraso knyga

kartu siekti narystės, nerealiu 
pavadino Estijos prezidento L. 
Merio pareikštą ketinimą “nesi
dairyti į Baltijos kaimynes” žen
giant ES linkme. Jis teikė nega
lintis ir nenorintis įsivaizduoti 
naujų narių priėmimo po vieną. 
Susitikime su Lietuvos prezi
dentu Algirdu Brazausku buvo 
konkrečiai aptarti Lietuvos vi
daus reikalai bei pasiruošimai 
įstojimui. Svečio manymu, ne- 
pilnateisės narystės sutartis tu
rėtų įsigalioti kuo greičiau.

Naujas Prancūzuos 
ambasadorius

“Lietuvos aidas” (nr. 68) 
skelbia, kad balandžio 1 d. nau
jas Prancūzijos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lietu
voje Michel Touraine įteikė 
prezidentui Brazauskui skiria
muosius raštus, perimdamas pa
reigas iš penkerius metus jas 
ėjusio Philippe de Suremain. Jis 
pareiškė, kad vienas pagrindi
nių jo misijos tikslų yra rūpintis, 
kad Lietuva kuo greičiau taptų 
Europos sąjungos nare.
Prezidentas lankėsi Bulgarijoje

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas balandžio 10 d. 
pradėjo dviejų dienų vizitą Bul
garijoje. Jis susitiko su parla
mento pirmininku B. Sengovu 
ir pasakė kalbą per šios valsty
bės seimo posėdį, lygindamas 
Lietuvos ir Bulgarijos istorinę 
raidą, geopolitinę padėtį bei 
siekius įsijungiant į Europos 
struktūras. Bulgarijos vyriausy
bės atstovai nedalyvavo tame 
seimo posėdyje, tuo rodydami 
nepasitenkinimą A. Brazausko 
pareikštai paramai dėl ŠAS 
plėtros bei savo prokomunistinę 
laikyseną suartėti su Rusija.

Bulgarijos prezidentas Ž. 
Želevas, pats pritariantis ŠAS 
plėtrai ir teigęs, jog Bulgarija 
nenori būti jokios su Rusija su
sijusios sąjungos nare, aiškino 
vyriausybės poelgį kaip vidinės 
politinės kovos rezultatą. Jo 
nuomone, A. Brazausko vizitas 
buvęs istoriškai labai reikšmin
gas, ir pasirašytos draugystės, 
bendradarbiavimo bei dar trys su
tartys svarbios santykių plėtotei.

Paskola gamtosaugai
Norvegija, Suomija ir Švedi

ja paskyrė negrąžinamą 8 mili
jonų JAV dolerių paskolą Šiau
liuose vykdomam gamtosaugos 
projektui, rašo “Lietuvos rytas” 
balandžio 11d. Praeitais metais 
Pasaulio bankas pritarė 6.2 mi
lijono JAV dolerių paskolos su
teikimui tai pačiai “Šiaulių van
denų” bendrovei, kuri Šiaulių 
Birutės vandenvietėje stato ge
ležies pašalinimo iš vandens bei 
Aukštrakiuose nuotėkių valymo 
įrenginius. Bendrovė įsipareigo
jo pirkti iš Švedijos ir Suomijos 
visą reikiamą įrangą, o Norvegi
joje bus rengiami specialistai. 
Projekto vertė - apie 92 mln. 
litų. Likusią pinigų sumą skirs 
Aplinkos apsaugos ministerija 
bei Šiaulių savivaldybė. RSJ
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Lietuvos prezidentas Pietų Amerikoje -1

Lietuvos katalikų televizijos 
studijos direktorius Gintaras Sa
baliauskas kovo 23 d. pokalbyje 
informacijos centrui pareiškė, kad 
pagrindinis katalikų televizijos 
uždavinys - “skelbti Kristaus 
Evangeliją”. Laidas žiūri ne vien 
tik katalikai, todėl esą negalima 
orientuotis į siaurą, specializuotą 
auditoriją. Rūpi stiprinti tikinčių 
žmonių tikėjimą. Numatoma pa
rapijose bei bendruomenėse pla
tinti vaizdajuostes su įrašytais dva
siniais pamokymais, rekolekcijo
mis ir kt.

Po studijos perorganizavimo 
1995 m. pabaigoje daugelis dar
buotojų - ne nauji žmonės. Anks
čiau būdavo parengiama tik viena 
laida per mėnesį, dabar kelios 
grupės rengia po vieną laidą per 
savaitę. Bandoma parinkti įdo
mias temas ir ne katalikams. Žiū
rovų skaičius padidėjo nuo 3 iki 
12 nuošimčių.

G. Sabaliausko nuomone, 
Kat. Bendrija turėtų būti ne už
dara, bet atvira žmonėms, kurie 
turėtų suprasti, kad dėl neigiamų 
dalykų praeityje ir esančių dabar 
Kat. Bendrija daro atitinkamas iš
vadas ir atgailauja. Direktorius 
apgailestavo, kad studijai trūksta 
profesionalių ir talentingų tikin
čių darbuotojų. Rengiama laida 
vaikams, norima paliesti ir socia
linę tematiką bei kurti specialias 
laidas jaunimui.

Apie tikybos ir etikos dėsty
mą Lietuvos moksleiviams paaiš
kino katechetikos centro vedėja 
sės. Birutė Briliūtė pokalbyje su 
V. Malinausku.

Tikyba pradėta dėstyti 1990-
91 mokslo metais. Pamokas te
lankė apei 27 000 mokinių. 1991-
92 mokslo metais dorinio ugdymo 
(pasirinktinai tikybos ar etikos) 
pamokos jau buvo privalomos. 
Trūko tikybos dėstytojų, bet pa
mokas lankė beveik visi mokiniai. 
Buvo pastebimas susidomėjimas 
religija. 1992-93 m.m. dalis moki
nių “nubyrėjo”, bet tikybos pamo
kas lankė žymiai didesnis mokinių 
skaičius negu etikos, būtent - Ro
mos katalikų 338091, kitų konfe
sijų 12 670, etikos 157 432. Toliau 
tikybos pamokas lankančių skai
čius augo. 1995-96 mokslo metais 
jis jau pašoko iki 348 606. Esąs 
betgi polinkis dorinio ugdymo pa
mokas “kaitalioti” - vienais me
tais tie patys mokiniai lanko tiky
bos, kitais - etikos pamokas.

Neišpažįstantiems jokios reli
gijos siūloma į privalomų dalykų 
tvarkaraštį įtraukti religijotyrą. 
Pasak vedėjos, pastarojo dalyko 
pagrindai esantys ir Romos kata-

Išganymas ateina per kančią, at
rodančią beprasmiškai. Ir Jobas at
rado Viešpatį savo kančioje.

(Karol Wojtyla) 

PADĖKA 
AtA 

kun. PETRAS KAIRIUNAS 
mirė 1996 m. vasario 20 d.

Nuoširdžiai dėkoju kun. J. Staškui už atliktas 
laidotuvių apeigas, kartu dalyvaujant ir kitiems kunigams. 
Dėkinga tiems kunigams, kurie atvyko iš kitų lietuviškų 
parapijų dalyvauti laidotuvėse.

Dėkoju už daugybę užprašytų Mišių mieliems To
ronto lietuviams, taip pat visiems, kurie prisidėjo prie 
paskutinio patarnavimo laidotuvėse.

Jūsų dalyvavimas pasiliks mano atmintyje visados. 
Dėkinga -

sesuo Julija

likų tikybos mokymo plane, o ka
techetas turėtų būti pasirengęs 
atsakyti į visus mokinių keliamus 
klausimus.

Kaišiadorių vyskupui Juozui 
Matulaičiui kovo 8 d. sukako 60 
metų. Kunigu įšventintas 1964 
m., dirbo vikaru, klebonavo Ne- 
maniūnuose, Vievyje, Merkinėje. 
Pasižymėjo išradingumu. Vysku
pu konsekruotas 1989 m. Kaišia
dorių vyskupija balandžio 4 d. 
šventė savo 70 metų sukaktį, o 
gegužės 10 d. sukanka 60 metų, 
kai pirmasis šios vyskupijos valdy
tojas vysk. Juozas Kukta iškilmin
gai pašventino Kristaus Atsimai
nymo katedrą. Šių metų rudenį 
sukanka 90 metų nuo Kaišiadorių 
parapijos įsteigimo.

MIRĘ KUNIGAI
Kun. Konstantinas Jadviršis, 

mirė Akmenėje kovo 11d. Gimęs 
1909 m. Vaičaičių bažnytkaimyje. 
Kunigu įšventintas 1934 m. Dirbo 
vikaru, klebonavo. 1945 m. pasi
traukė į Vilkaviškio vyskupiją. 
Nuo 1949 m., dangstydamasis 
svetima pavarde, dirbo lauko dar
bininku Noreikiškėse ir parduo
tuvės vedėju Vilkyškiuose. 1958 
m. baigė slapstymąsi, klebonavo 
keliose parapijose, o nuo 1974 m. 
iki mirties - Akmenės altaristas. 
Ten ir palaidotas, dalyvaujant 
vysk. A. Vaičiui, 27 kunigams, 3 
klierikams ir gausiems tikintie
siems.

Kun. dr. Juozas Pranka, Vil
niaus Šv. Ap. Petro ir Povilo pa
rapijos vikaras, mirė kovo 26 d. 
Velionis gimė 1925 m. Pasvalio 
parapijoje, kunigu įšventintas 
1949 m. Pastoracinį darbą dirbo 
įvairiose parapijose. 1971 m., Ro
moje baigęs studijas, gavo teolo
gijos daktaro laipsnį. Po to dėstė 
Kauno kunigų seminarijoje, dirbo 
Vilniuje, kur palaidotas Rokan
tiškių kapinėse.

Tikinčiųjų skaičius Rusijoje 
nuolat auga. Apie tai praneša ži
nių agentūra “Blagovest-info”. 
Stačiatikių bendruomenių skai
čius nuo 1991 metų iki dabar iš
augęs beveik dvigubai, musulmo
niškų bendruomenių skaičius pa
didėjo 3 kartus. Savo mečetes jie 
lanko uoliau negu stačiatikiai 
cerkves. Katalikiškų bendruome
nių skaičius išaugo 7 kartus - nuo 
23 iki 169. Iš netradicinių religi
nių judėjimų populiariausias 
“Krišnos sąmonės judėjimas”, 
jungiantis daugiau kaip 100 tūks
tančių Rusijos gyventojų. Rusijo
je šiuo metu tikinčiaisiais save lai
ko apie 50% visų gyventojų, kurių 
didžioji dalis - jaunimas nuo 16 
iki 19 metų. Taipgi pranešama, 
kad stačiatikių institutas neaki
vaizdinėms studijoms priėmė 43 
naujus studentus iš Lietuvos.

(Iš leidinio “Bažnyčios žinios)

FELIKSAS ZUBRAS, 
Venezuela

Nelengvas uždavinys yra ra
šyti apie kelionę, kuri pačių 
prezidentinės delegacijos narių 
buvo apibūdinta ne tik kaip pati 
ilgiausia (dvylika dienų), bet 
turbūt pati svarbiausia ir sėk
mingiausia. Buvojau pats laikas 
Lietuvos prezidentui aplankyti 
P. Ameriką ir pačiam įsitikinti 
diplomatinių ryšių svarba bei 
tvirtumu šiame žemyne, kuriam 
pasaulis skiria kaskart didėjantį 
dėmesį dėl jų energetinių bei 
kitų neaprėpiamų išteklių, o 
taip pat ekonominių-prekybinių 
perspektyvų.

Maža savo teritorija ir gy
ventojų skaičiumi Lietuva mo
derniajame sumažėjusiame pa
saulyje negali savo ekonominės 
politikos riboti vien ryšiais su 
Europa, Japonija, Kinija, Jung
tinėmis Valstybėmis ar nuo jų 
priklausyti; reikia tam tikra 
prasme išmokti ir nuo jų atsiri
boti, turėti ateities viziją ir tuos 
santykius plėsti ten, kur jie 
eventualiai galėtų nešti geriau
sią derlių, pagal principą - ma
žų draugų ir mažų priešų iš viso 
nėra.

Pietų Amerika yra jau iš 
miego prabudęs milžinas, ir tas, 
kuris čia atsiranda pirmesnis, 
yra visuomet geresnis. Lietuva 
kaip tik yra avangardinėje pozi
cijoje, kurios Vidurio ar Rytų 
Europos šalys gali jai pavydėti. 
Pripažindamas žemyno svarbą 
Lietuvos užsienio politikoje, 
šiuo vizitu Lietuvos respublikos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas įvertino atliktą darbą ir da
vė impulsą vienam daugiausia 
patyrusių Lietuvos diplomatų - 
dr. Vytautui Antanui Dambra- 
vai, kuriam yra patikėta diplo
matinės veiklos vadovybė šiame 
žemyne.

Antra, pirmą kartą valsty
bės istorijoje Lietuvos prezi

Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS Sao Paulo mieste Bra
zilijoje su grupe lietuvių 1996.III.17 Nuotr. F. Bacevičiaus

MYLIMAM DĖDEI

a. a. dr. KAZIMIERUI PEMKUI 
mirus,

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo vedėją 
RAMŪNĄ UNDERĮ ir jo šeimą bei kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo darbuotojai

A+A 
PRANUI AUGAIČIUI 

mirus,
žmoną ALBINĄ ir jos šeimą skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame -

A. C. Pažerūnai J. D. Petroniai
A. Gaidelienė J. S. Maksimavičiai

PADĖKA 
AtA 

ZINOS BERŽANSKIENĖS 
mylimos žmonos ir motinos netekus, 

nuoširdžiai dėkojame kun. A. Žilinskui, atlaikiusiam 
pamaldas, giminėms ir draugams, užjautusiems mus 
šią sunkią valandą, ir pagerbusiems jos atminimą au
komis, gėlėmis bei savo atsilankymu.

Beržanskių šeima

dentui teko aplankyti jau kai 
kur prieš šimtmetį įsikūrusius 
labai didelius Lietuvos prieška
rio išeivių ir nemažus karo bei 
pokario tremtinių telkinius, ieš
kančius tvirtesnių ryšių su Tėvy
ne. Prezidentas kaltino save, 
seimą ir švietimo ministeriją dėl 
neatkreipimo tinkamo dėmesio 
į valstybei vertingus užjūrio lie
tuvius. Jis pakartotinai pažymė
jo, kad Lietuva turi realų pa
grindą pakankamą valstybei 
įtvirtinti savo pozicijas P. Ame
rikoje.

Bandysiu kroniška tvarka 
apžvelgti šį svarbų vizitą. Apra
šydamas kelionę į Argentiną, 
Urugvajų ir Braziliją, turėjau 
pasikliauti delegaciją lydėjusio 
“Lithuania in the World” re
daktoriaus Stasio Kašausko pa
galba ir Lietuvos ambasados 
pateikia oficialia programa bei 
informacija. Venezueloje vieš
nagę atidžiai stebėjau ir net ei
lėje atvejų pats dalyvavau, todėl 
tas aprašymas bus pilnesnis ir 
išsamesnis.

Argentinos sostinėje
Kovo 13 d. su trijų valandų 

pavėlavimu nusileidus “Luft
hansa” lėktuvui tarptautiniame 
Buenos Aires orauostyje, prezi
dentas Brazauskas buvo malūn
sparniu perkeltas oficialiam iš
kilmingam sutikimui į miesto 
orauostį, o iš ten skubiai vyko į 
vyriausybės rūmus protokoli
niam susitikimui su Argentinos 
valstybės prezidentu Carlos 
Saul Menem. Čia jis apdovano
tas aukščiausiu San Martin or
dinu. Po to, lydint grenadierių 
garbės rikiuotei, Lietuvos dele
gacija vyko j kongreso rūmus 
prezidento susitikimui su Ar
gentinos viceprezidentu Carlos 
Ruckauf ir kongreso vadovybe.

Popiet prezidentas padėjo 
vainiką prie generolo San Josė 
de San Martin paminklo, o vė

liau Argentinos Tarptautinių 
ryšių centre CARI Lietuvos 
prezidentui buvo suteiktas gar
bės nario vardas. Ten jis pasakė 
kalbą ir atsakė į klausimus. Va
kare prezidentas ir delegacija 
dalyvavo jo garbei suruoštame 
priėmime, kurios šeimininku 
buvo Argentinos prezidentas 
Menem. Sekančią dieną Lietu
vos prezidentas padarė vizitą 
aukščiausiam Argentinos teis
mui, o po to prezidento Menem 
rezidencijoje vyko labai sėk
mingas, abiejų valstybių vadus 
labai suartinęs darbo posėdis.

Po to užsienio reikalų mi
nisterial Guido di Telia ir Povi
las Gylys pasirašė investicijų 
skatinimo ir jų apsaugos sutartį. 
Prezidentas Brazauskas apdo
vanojo Argentinos prezidentą 
Vytauto Didžiojo pirmojo laips
nio ordinu. Oficiali programa 
baigta spaudos konferencija. 
Visai atskirame akte Olivos rū
muose dr. Vytautas Dambrava 
įteikė prezidentui Carlos Me
nem raštus, kuriais yra skiria
mas Lietuvos nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadorium Ar
gentinos respublikoje. Iškilmėje 
dalyvavo Argentinos užsienio 
reikalų min. dr. Guido di Telia 
ir protokolo direktorius min. 
Araujo.

Pasibaigus oficialiai progra
mai, Lietuvos prezidentas ap
lankė lietuvių Aušros Vartų pa
rapiją. Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje salėje vyko iškil
mingi pietūs garbingajam sve
čiui priimti. Ta proga Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no ordinais (trečio, ketvirto ir 
penkto laipsniais), buvo apdo
vanoti nusipelnę Argentinos lie
tuviai: Zeferino Juknevičius, 
Julius Mičiūdas, garbės konsu
las Algimantas Rastauskas, 
Raulas Stalioraitis, kun. Augus
tinas Steigvilas, MIC, Milda 
Račkauskienė ir Birutė Pet- 
rauskaitė-Daratėnienė.

Popietės vizitas buvo pada
rytas ir lietuvių centrui, kur Lie
tuvos respublikos prezidentas 
buvo gražiai pasveikintas ir pa
gerbtas. Vakare karinių oro pa
jėgų ramovėje prezidentas Bra
zauskas suruošė priėmimą Ar
gentinos prezidento Menem 
garbei. Dalyvavo apie 150 sve
čių, jų tarpe ir nemažas skaičius 
Argentinos lietuvių.

Urugvajuje
Urugvajuje su visu valstybės 

vadovui skirtu iškilmingumu 
prezidentas Brazauskas buvo 
sutiktas užsienio reikalų minis- 
terio ir aukštųjų pareigūnų 
Montevideo orauostyje. Iš ten 
buvo vykstama į vyriausybės rū
mus protokoliniam susitikimui 
su Rytinės Urugvajaus respubli
kos prezidentu Julio Maria 
Sanguinetti ir iškilmingiems 
pietums, prieš kuriuos abu pre
zidentai vienas kitą apdovanojo 
aukščiausio laipsnio ordinais. 
Prezidentas Sanguinetti išreiškė 
dėkingumą už 30,000 lietuvių 
ateivių, sąžiningų darbo žmo
nių, davusių žymų įnašą valsty
bės gerovei.

Popiet vyko iškilmingas pa
gerbimas miesto savivaldybėje, 
kur Lietuvos prezidentui buvo 
įteikti Montevideo raktai, susi
tikimas kongrese su viceprezi
dentu Augo Batalla ir kongreso 
vadovybe. Lietuvos prezidentas 
pasakė kalbą Lotynų Amerikos 
integracijos sąjungoje. Užsienio 
reikalų ministerijos rūmuose jį 
pasveikino diplomatinis korpusas.

Sekantį rytą, padėjus vaini
ką prie generolo Josė Artigas 
paminklo, Lietuvos delegacija 
keliom valandom nuvyko į Pun
ta del Este, kur Lietuvos prezi
dentą pietumis pagerbė Urug
vajaus viceprezidentas Batalla 
su ponia. Vakaras buvo praleis
tas Cerro apylinkėje su lietu
viais. Prezidentas Brazauskas 
aplankė jėzuito kun. Jono Gied
rio vadovaujamą lietuvių para
piją. Salėje buvo susirinkę daug 
lietuvių, o trečios ar ketvirtos 
kartos vaikučiai atliko keletą 
scenos dalykėlių svečiui pagerb
ti. Prezidentas noriai atsakinėjo 
į tautiečių klausimus.

Kultūros namuose įvyko iš
kilminga vakarienė, kurios me
tu buvo puikiai atlikta keletas 
tautinių šokių. Vakarui vadova
vo Vytautas Dorelis. Lietuvos 
prezidentas, dėkodamas už lie
tuvybės išlaikymą ir pavyzdingą

(Nukelta į 3-čią psl.)

Atsisveikinimas su prezidentu MENEM Olivos prezidentinėje 
rezidencijoje. Iš kairės: prezidentas CARLOS SAUL MENEM, iškilmės 
vedėjas ambasadorius JORGE FAURIE ir prezidentas ALGIRDAS 
BRAZAUSKAS

Verbų sekmadienis Vilniuje
Minios žmonių arkikatedroje, įvairiausių verbų miškas

Galima sakyti - kas nebuvo 
Verbų sekmadienį Vilniuje, tas 
nematė Vilniaus, vienintelio to
kio miesto pasaulyje. Kaip spal
vingai tą dieną žydi aikštės (prie 
Katedros, Šv. Petro ir Povilo), 
gatvės (Pilies, Didžioji, Aušros 
Vartų). Pilna spalvingiausių, 
įvairiausių verbų; apvaliųjų, 
plokščiųjų, širdinių, karūninių. 
Tai senosios, tradicinės. Šalia jų 
kyla naujos, vos ne metrinės, 
kiek išsidarkiusios, be seno
sioms būdingo spalvų, formos 
santūrumo, kuklumo, darnumo. 
Kainos nevienodos: nuo 1 Lt iki 
10 Lt ir daugiau, net 100 Lt. 
(Brangiausios kaip tik šiuolai
kiškos; kadagio puokštelytė - 
0,50 et.).

Pilna pardavėjų, pirkėjų; 
miestas žydi ne tik nuo verbų, 
bet ir nuo šypsenų - rodos visi 
tampa geresni, atlaidesni, mei
lesni. Kiekvienas stengiasi nu
sipirkti nors sakelytę kadagio ar 
puokštelę kačiukų, nes baugina 
senas posakis - kas Verbų sek
madienį ateis į bažnyčią be ver
bos, tam velnias įkiš į ranką sa
vo uodegą...

Vaikų Mišios arkikatedroje, 
prasidedančios 11.15 v., papras
tai aukojamos minsinjoro K. 
Vasiliausko. Ir tą sekmadienį 
taip buvo, bet skirtingai nuo ki
tų - į jas suplaukė minios. (Pa
našiai buvo ir per ankstesnes 
Mišias, aukotas arkivyskupo A. 
Bačkio, ir per Sumą, aukotą 
vyskupo J. Tunaičio). Gal pa
veikė ankstesni monsinjoro 

skelbimai, kad tą sekmadienį 
bus renkamos aukos kunigų se
minarijai išlaikyti. Tad ir ėjo, 
nešė, aukojo.

Beveik pilnutėlėje, sausa
kimšoje šventovėje monsinjoras 

Verbų sekmadienis prie Aušros Vartų Vilniuje Nuotr. J. Jurkevičiaus

prašo pakelti verbas šventini
mui. Ir pakyla aukštyn miškas 
verbų, kadagio Sakelyčių, kačiu
kų puokštelių. Kelia vaikai, tė
vai, seneliai ir visai mažiukai, 
sėdintys ant tėvų pečių. Koks 
vaizdas! Neapsakomas, graudi
nantis. Saulės nušviestoje erd
vėje ne tik verbos; virpa, ban
guoja, tirpsta skaidrūs choro 
balseliai. O monsinjoras skelbia 
vilties žodžius: “Aš tikiu, ne tik 
jūsų verbos, bet ir jūs šventi. 
Žydėsit kaip gėlės gerumu, dos
numu, paklusnumu ir tuomet 
būsime turtingi”. Kalba apie 
Kristaus kančią, minios reika
lavimą “ant kryžiaus jį”, reika
lavimą paleisti Barabą, plėšiką, 
apie Kristaus prisikėlimą.

Po prisikėlimo ateis švie
sioji savaitė, kurios šeštadienis 
- balandžios 13-oji. Tai Jurgio 
Matulaičio 125-ųjų gimimo me
tinių diena, Palaimintojo diena. 
Čia, Vilniaus ir ne Vilniaus, že
mėje, jis skelbė, gyveno pagal 
šūkį “nugalėk blogį gerumu”. 
Kaip vyskupo Jurgio šūkis 
prasmingai siejasi su paskutine 
monsinjoro mintimi, pasakyta 
Verbų sekmadienį: “Kad gėlės, 
grožis būtų ne tik rankose, bet 
ir širdyse.”

Genovaitė Gustaitė

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



“Caritas” žurnalo redaktorė VANDA IBIANSKA 1996 m. vasario 22 d. 
lankėsi Vatikane, kur turėjo progos pasikalbėti su Šv. Tėvu Jonu- 
Pauliumi II, nepamirštančiu ir Lietuvos rūpesčių

Spinduliai okeano dugne

“Bukite ir dabar...”
(Atkelta iš 1-mo psL) 

dalj tiražo. Džiaugiamės, kad 
prenumeratorių skaičius nuo to 
laiko, kai žurnalas tapo “arčiau 
žmonių”, pamažėle didėja. 
Džiugu, kad mus vis daugiau 
skaito jaunimas.

- Kas Jus remia? Gal jau pa
jėgiate patys išsilaikyti? Ar turite 
prenumeratorių užsienyje?

- Labai svariai parėmė Vo
kietijos Oldenburgo krašto 
“Caritas”, padovanojęs mums 
mažutę spaustuvėlę ir šiek tiek 
popieriaus. Esame vokiečiams 
labai dėkingi, nes jų dėka gali
me spausdinti žurnalą. Truputį 
parėmė “Renovabis” (Vokieti
jos organizacija), “Netherlands 
Communicantes” (olandai). 2. 
000 JAV dolerių atsiuntė Lietu
vių fondas Lemonte, laikas nuo 
laiko paremia mūsų mielas pre
latas J. Prunskis. Prenumerato
rių užsienyje turime, tačiau ne
daug. Patys išsilaikyti nepajė
giame. Aritmetika paprasta: vy
riausios redaktorės, skyriaus re
daktorės, ats. sekretorės atlygi
nimai - po 100 JAV dolerių per 
mėnesį. Dailininkui mokame 
150 JAV dolerių, o platintojui - 
65. Autoriams užmokame vidu
tiniškai 250 JAV dolerių hono
raro. Transporto išlaidos, patal
pų šildymas, elektros energija, 
telefonas, mokesčiai ir t.t. kai
nuoja apie 500 JAV dolerių. Iš 
viso (be popieriaus, kuris jau 
baigiasi) kas mėnesį išleidžiame 
1.265 JAV dolerius. Mūsų žur
nalą redakcijoje skaitytojai nu
siperka už 0,38 dolerio. Bran
ginti negalime, nes žmonės ne
turi pinigų, ypač vyresnio am
žiaus asmenys. O juk ne vien 
duona žmogus gyvas! Mūsų ad
resas: Žurnalo “Caritas” redak
cija, Vilniaus g. 29, 3000 Kau
nas. Tel.: (8-27) 20-96-83, fak
sas (370-7) 20-55-49. Sąskaita: 
for credit to State Commercial 
Bank of Lithuania, J. Basanavi
čiaus g. 7, Vilnius, Lithuania. 
S.W.I.F.T.: BARU LT 2X for 
further credit to Kaunas Branch 
Lietuvos Caritas federacija, re
dakcijai account Nr. 06400029/ 
470070432. Žurnalo prenume
rata Vakarų Europos kraštams, 
JAV, Australijai ir kt. šalims 
vieneriems metams - 15 JAV 
dol. Kai kurie mūsų prenume
ratoriai perduoda pinigus “per 
rankas” į redakciją, tada išven
gtam banko atskaitymų (bankai 
pasiima 15-18% siunčiamos 
sumos).

- Ar buvo kas nors išvažiavęs 
į užsienį susipažinti su panašaus 
pobūdžio leidiniais ir žurnalistais?

- Kokios jau ten kelionės, 
jeigu pagalvosime apie mūsų fi
nansus (žr. aukščiau)! Buvo at
vykę Vilniun amerikiečiai ir 
kalbėjo apie tokio masto leidy
bą, bet mums beliko droviai ty
lėti. Tiesą sakant, truputį užsi
miršau. S. m. vasario mėnesį 
Lenkijos episkopatas surengė 
puikų seminarą pokomunistinių 
šalių katalikiškų leidinių žurna
listams, apmokėdamas visas iš

laidas. Mūsų kolegos kažkodėl 
apie seminarą “Caritas” redak
cijai nieko nepasakė ir nuskrido 
į Varšuvą be mūsų. Bet Dievas 
nebuvo toks užuomarša mums 
ir nelauktai netikėtai sudarė ga
limybes sės. Bernadetai Mališ- 
kaitei nukakti (tiesa, ne lėktu
vu, o labai varganai, kaip tikrai 
krikščionei) į tą šaunų semina
rą, kuris buvo labai naudingas.

- Ar skelbiamose lietuviško 
pobūdžio knygose paminite jų 
kainą, kur ir kaip jas galima gau
ti, nes užsienio lietuviams dėl in
formacijos stokos tiesiog neįma
noma iš Lietuvos parsisiųsdinti 
knygos?

- Dėkoju, kad palietėte šią 
temą. Kainos nenurodome štai 
dėl ko: mūsų platintojai (aš juos 
vadinu mūsų knygnešiais) suva
žiuoja iš visos Lietuvos ir krep
šiais išveža knygas. Jie uždeda 
knygoms antkainį, nes turi tam 
teisę (autobuso bilietas ir kt. iš
laidos). Taigi ta pati knyga 
Klaipėdoje ir Garliavoje kai
nuos skirtingai. Mūsų knygos 
paprastai nekainuoja daugiau 
kaip 1,5 JAV dolerio. Po šio Jū
sų klausimo minėdami knygas 
būtinai skelbsime jų kainas ir 
pašto išlaidas. Mūsų leidyklos 
knygas galima užsisakyti pas 
mus, o apie kitų leidyklų knygas 
parašysime.

- Ar nenorėtumėte šia puikia 
proga kreiptis į svetur gyvenan
čius lietuvius?

- Pirmiausia iš visos širdies 
dėkoju redakcijos ir savo vardu 
visiems, kurie 50 metų nepa
miršo Lietuvos, ėjo, kalbėjo, 
reikalavo okupuotai savo Tėvy
nei laisvės. Mes puikiai žinome, 
kiek daug, brangieji, jūs nuvei
kėte Tėvynės labui ir nuolatos 
prisimename tai su didžiuliu 
dėkingumu. Ak, žinau ir kas jus 
įskaudino. Tai, kas įvyko, ne 
mažiau skaudu ir tai daliai Lie
tuvos, kuri išliko moraliai tvirta 
ir vidujai laisva. Skirtumas tik 
toks, kad mums lengviau suvok
ti, kodėl buvo ir yra taip, kaip 
yra, nes taip ilgai kalėjome... 
Jums, gyvenantiems laisvėje, la
biau apmaudu, nes nesant įsuk
tam į pragaro mašiną, ne taip 
aiškiai matyti, kaip sistemingai 
ir programiškai naikinama tau
tos mąstysena, sukeliamas vis 
plintantis moralinio nuosmukio 
procesas. Jūs esate to paties ka
mieno žaliuojanti šaka, ant ku
rios lapų žymiai mažiau amaro 
ir vikšrų... Dėkojame, kad esa
te, kad išlaikėte Lietuvą savo 
širdyse ir visada buvote su 
mumis. Tada, kai mus trėmė, 
šaudė, rišo pionieriškus kakla
raiščius mūsų vaikams, per lie
tuvių literatūros pamokas pasa
kojo apie Fadejcvo “Jaunąją 
gvardiją”, sekė kiekvieną mūsų 
žingsnį, uždarinėdavo į beprot
namius. Ir tada, kai mes griovė
me raudonosios geležies sieną, 
ir kai tankų vikšrai traiškė žmo
nių kūnus, o mūsų vieninteliai 
ginklai buvo malda ir giesmė. 
Maldauju, būkite su mumis ir

* dabar, kai Lietuvai prireikė tap-

ANTANINA GARMUTĖ, 
Kaunas

Tikrovė - ne pasaka. Sovie
tinė imperija - kreivųjų veidro
džių karalystė - suskilo, savo 
šukėmis sužeisdama šios siste
mos vergus. Duobėje, kurioje 
esame, tamsu, tarsi okeano 
dugne. Kokia vargana gyvybė 
gali būti gelmėse, kurių nepa
siekia saulės šviesa? Seimas pri
iminėja įstatymus, kurie ne tik 
negina žmonių, bet patys yra 
tarsi prievartos įrankiai. JAV 
lietuvis teisininkas Romanas 
Sedlickas Lietuvoje ant kiekvie
no medžio mato plėšrūnus - 
grifus, tykojančius silpnesnių 
žmonių.

Kas tikra, tai tiesa: visuo
menė suskaidyta į grobuonis ir 
jų aukas: užsižiopsojai - ir plaz
dėk plėšrūno naguose! Vagių 
vagys erzeliuoja tuštybės mugė
se. Lenktyniauja. Didžiuojasi sa
vo menkyste. Kartais ciniškai pri
simindami himno žodžius. Iš 
tamsių pokomunistinio okeano 
gelmių tebesklinda aukų aimanos 
ir grobuonių pergalės šauksmai.

Prie butelio “kaukolinio” 
(toks alkoholis) linksmas vyras 
braukia nuo kaktos prakaitą ir 
džiaugiasi: “Jau milijoną turiu. 
Litų. Bus ir dolerių!” Žinoma, 
bus, jeigu vogti ir toliau seksis. 
Bet jis pamiršta, jog vienas kar
tas nemeluoja. įkliūva. Nudega. 
Virvę ant kaklo užsiveria.

Bankų liūtai ir liūtukai
Bankų “liūtai” savo karališ

ko išdidumo nepraranda ir tei
siamųjų suole. Keletą metelių 
pasėdės ir milijonus vartys! 
Vogtus. Tad į kokias “dangaus 
žvaigždes” žiūri tie, kuriems 
valstybės garbę ir bankininkystę 
saugoti derėjo? Pagal juos, 
skęstančiųjų gelbėjimas yra pa
čių skęstančiųjų reikalas. Kalti, 
atseit, gobšūs indėlininkai: ko
dėl santaupas į bankus nešė, o 
ne kojinėse laikė?

Deja, j butus įsibrovę plėši
kai ne tik kaulus sulaužys, bet ir 
už 10 litų gyvybę atims (Ukmer
gės klebono atvejis). “Žvalgy
ba” vyksta nuolatos: aš dirbu 
prie rašomojo stalo. Girdžiu - 
duris rakina. Kažkas užsispyru
siai drasko spyną. Per “akutę” 
nieko nesimato. Staigiai atveriu 
duris, o nuo jų, kaip išgąsdintas 
zuikis, sprunka 10-metis tos pa
čios laiptinės kaimynų sūnus! 
Vaikiščias užsitrenkia savo bu
te, kur dar ilgai erzeliuoja su 
vyresniaisias draugais. “Kam 
taip žioplai ėjęs, reikėjo prieš 
tai paskambinti.” Pasirodo, vog
ti taip pat reikia mokėti.

Gyvenu, beje, toli gražu ne 
valkatų name... Tai gal šį vaikiš
čią lengva perauklėti - pažėrei 
pamokymus kaip žirnius iš rėčio 
ir tvarka? Gal. Tačiau būkime 
nuoseklūs - prieš tai reikia per
auklėti jo tėvus. O Čia jau su 
nuostaba pamatysime, jog rei
kėjo pradėti... nuo senelių! 
Okupacija suluošino tris kartas 
nuo žagrės. Tad ar yra vilties?

Ar yra vilties, kai eini į šv. 
Mišias takeliu, sausakimšu 
žmonių, besidalijančių kasdie
niais rūpesčiais. Ir ausis pagau
na dviejų gal trisdešimtmečių 
vyriškių pokalbio išvadas: 

ti daugiau nei feniksu ir pakilti 
ne iš pelenų, o iš purvo. Kaip 
blogai bebūtų, tai mūsų Tėvynė, 
ir ją prikelsime! Mes tai žino
me, labai norėtųsi, kad tuo tikė
tumėte ir jūs!

- Gal turite skubių uždavi
nių, kurių savo jėgomis negalite 
išspręsti?

- Kur gi ne... Turime ar
chainius kompiuterius, kuriuos 
jau galime naudoti tik kaip 
spausdinimo mašinėles. Tiesą 
sakant, ir tie jau “nusibaigia”. 
Žurnalui maketuoti nuomoda- 
vomės svetimą kompiuterį (irgi 
ne kažin kokį, bet vis...), tačiau 
jau nebeturime ir šios galimy
bės. Mums gyvybiškai reikia 
kompiuterio su lazeriniu spaus
dintuvu (bent 1.200 taškų į 
kvadratinį colį) ir kopijavimo 
prietaisą (scanner). Būtume lai
mingi gavę kad ir ne visai naują, 
tačiau veikiantį. Jo mums reikia 
ne tik žurnalui. Šiais metais 
tikimės išleisti (būtinai reikia!) 
dvylikos pavadinimų svarbių 
švietėjiškų katalikiškų knygų. O 
kaip be kompiuterinės įrangos? 
Vokiečių prašyti nedrįstame: jie 
ir taip labai daug padėjo.

Pokalbi organizavo ir pa
rengė - kun. K. J. Ambrasas, JD

- Svarbiausia yra turėti gerą 
“zeksą”! Kad laiku praneštų. 
Nepražiopsotų. O patekęs į bu
tą, pirmiausia apsižiūrėk, kaip 
pasitrauksi...

Ar verta stebėtis, kad vagys 
renka vagis į valdžią ir atiduoda 
tautos likimą į duobkasių ran
kas? Betgi blogis nėra amžinas. 
Mitologinis Antėjas buvo nenu
galimas, kol lietė motiną žemę. 
Juodą naktį tunelio gale sužim
ba kibirkštėlės. O iš tamsaus 
vandenyno dugno sklinda švie
sa, kurią skleidžia bręstantys 
perlai. Tikėjimas. Gėrio pasėto 
grūdo gyvybingumu. Ir Tiesos 
pergale prieš Netiesą. Antraip - 
argi atsirastų žmonių, aukojan
čių savo jėgas ir lėšas Tėvynei? 
Jos vaikams - tiems perlams, 
kurie auga tamsiame dugne. 
Kaip globoja našlaičius kun. 
Ramašauskas ir mokslininkė 
Zita Matulionytė Krakėse, kun. 
V. Kazlauskas Marijampolėje, 
vidukliškis kun. Aukštakalnis. 
Kaip neatlyginamai švietėjų ir 
laisvės kovotojų atminimą įam
žina tautodailininkas Leonas 
Juozonis. Pasiaukojančiai dar
buojasi katechetai, karitietės, 
seserys vienuolės ir daugybė pa
vienių geradarių įvairiuose Lie
tuvos kampeliuose. Argi va
žiuotų pas mus kasmet žmonės 
su pagalba iš užjūrių kaip tai 
daro kanadiečiai profesoriai 
Irena ir Petras Lukoševičiai, 
“Apple” mokytojai ir daugelis 
kitų? Visa tai juk ne veltui - gė-

Sankt Peterburgo Lietuvių bend
ruomenės valdybos ilgametė_pir
mininkė JŪRATĖ LAUČIUTĖ, 
apsilankiusi viename iš patrio
tinių renginių Birštone

Nuotr. A. Garmutės 

THE BEST AIRLINE 
UNDER THE SUN.

TORONTO TO VILNIUS.
Mūsų saulėtame pasaulyje nėra tokios oro linijos, kuri aptarnavimu,
patogumu, patikimumu ir saugumu pralenktų “Finnair”. Norintiems patirti
Šiaurės Europos grožį ir kultūrą, “Norvista Tours” siūlo puikiausias
keliones. Pakeitėme “Finncharter” pavadinimą, nes “Norvista” aiškiau
perduoda musų siūlomų kelionių perspektyvas Skandinavijoje ir kituose 
Šiaurės Europos kraštuose. Tik nepasikeitė “Finncharter” įgyta ilga patirtis
ir pagarsėjęs sumanumas orgnanizuojant 
keliones. “Finnair” ir “Norvista” - kartu mes 
nušviesim Jums kelią j malonių vasaros 
nuotykių pasaulį.

$97500
FROM X /

GATEWAY TO THE WORLD

Contact your travel agent or call Norvista Tours at (416)222-0203 or 1-800-461-8651.
Non-stop Toronto-Helsinki flights run Sundays & Wednesdays, May 29-September 8, 1996. 

'Some restrictions apply. Applicable airport taxes not included.

rio paruoštoje dirvoje bręsta 
sveiki vaisiai.

Birštone, nuo kalnelio ties 
šventove, leidžiasi du mokinu
kai. Pribėga prie manęs ištiesę 
rankytes: “Leiskite, mes nuneši
me lagaminą!” Paaiškina:

- Matot, mes darom gerus 
darbus! Kunigas taip mokė. Ir 
mums patinka. Ne už pinigus. 
Šiandien bus jau antras geras 
darbas! -supliaukši delnukais.

Šie vaikučiai, kaip pas mus 
sakoma, į Europą “per kanali
zacijos vamzdį” jau neis. O ke
liaus prigimtiniu - širdies keliu. 
Birštono vidurinė mokykla (di
rektorė Jakimavičienė) palaiko 
ryšius su danais. O praėjusiais 
metais net 40 vyresniųjų klasių 
mokinių iš Birštono buvo pa
kviesti ir dalyvavo Štrasburgo 
konferencijoje taikos ir demo
kratijos išsaugojimo Europoje 
klausimais.

Čia neapsieita be anglų kal
bos mokytojos Silevičienės tar
pininkavimo. Šios mokyklos 
mokinių stiprūs jauni balsai per 
pamaldas skamba Birštono 
šventovėje. Jaunosios giesmi
ninkės Beata Urbanavičiūtė, 
Onutė Andriana Šiugždinytė ir 
Jurgita Žukauskaitė noriai at
lieka ir jaunimo repertuaro dai
nas iš ateitininkų stovyklų. 
Tremtinių choro “Pušelė” entu
ziastės Onutės Kurapkienės pa
kviestos, moksleivės dainuoja ir 
šiame chore. “Auginame sau 
pamainą!” - džiaugiasi choro 
vadovas - Prienų muzikos mo
kyklos dėstytojas Dapševičius. 
Jis, beje, yra ir daugelio naujų 
dainų kompozitorius.

Nepaisant ilgai užsitęsusios 
žiemos (tas pats sniegas nuo šv. 
Kalėdų iki šv. Velykų!) kultū
rinės tuštumos čia nesijaučia. Ir 
nebe taip gąsdina uždarytų sa
natorijų (“Tulpės” sanatorijos 
net 5 korpusų) “negyvi” langai, 
kai jauti ir žinai, jog persilauži
mas ekonomikoje, kaip ir pava
saris gamtoje, neišvengiamas.

Taip mes sujungiame savyje 
viską: sėkmes ir nesėkmes, liū
desį ir džiaugsmą, kančią ir gy
venimą. Tad pakilti virš pilkos 
kasdienybės - aukščiau už visas 
menkystas, negeroves, kliūtis - 
kas begali būti kilniau? Te
sklinda plačiau tamsiame okea
no dugne šviesos spinduliai!

į .
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Birštono tremtinių choras su jaunaisiais dainininkais-moksleiviais
Nuotr. A. Garmutės

Grįžusios iš Štrasburgo Birštono moksleivės aplankė tremtinių dainos 
entuziastę ONUTĘ KURAPKIENĘ. Iš kairės: Beata Urbanavičiūtė, 
Onutė Šiugždinytė, Jurgita Žukauskaitė ir Onutė Kurapkienė

Nuotr. A. Garmutės

Lietuvos prezidentas Pietų...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

pilietinę laikyseną, šiuos apdo
vanojo trečio, ketvirto ir penkto 
laipsnio Gedimino ordinais: 
kun. Joną Giedrį, SJ, Vytautą 
Dorelį, Alfredą Stanevičių, 
Martą Carrerą ir Gividą Ma- 
čanską.

Dienos Brazilijoje
Sekmadienio rytą, atsisvei

kinęs su Urugvajaus vyriausybe 
ir lietuviais, prezidentas Bra
zauskas ir delegacija išvyko lan
kyti lietuvių didžiausiame Pietų 
Amerikos telkinyje - Sao Pau
lo. Orauostyje juos sutiko gar
bės konsulas Jonas Valavičius, 
Bendruomenės pirmininkė Ve
ra Tatarūnienė, kun. Petras 
Rukšys, SDB, ir kiti, taip pat - 
vyriausybės atstovai.

Finnair is a partner in 
AEROPLAN.

Lietuvos valstybės prezi
dentas su delegacija dalyvavo 
Mišiose Šv. Juozapo lietuvių 
šventovėje, padėjo vainiką, gro
jant orkestrui Tautos himną, 
aplankė lietuvių pranciškiečių 
vadovaujamą mokyklą, o vaka
re dalyvavo Lietuvių sąjungos 
namuose (kadaise buvusioje 
lietuvių mokykloje) oficialiame 
pagerbime ir iškilmingoje vaka
rienėje. Apdovanotųjų Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordinu 
buvo 85 metus amžiaus atšven
tusi rašytoja ir žurnalistė Halina 
Mošinskienė, buvęs Lietuvių są
jungos pirmininkas Aleksand
ras Bumblys, kun. Petras Ruk
šys, SDB, Albina Ambrazevičie
nė, Lietuvių sąjungos pirminin
kas Algimantas Saldys, Bend
ruomenės pirmininkė Vera Ta
tarūnienė ir buvęs Lietuvos gen. 
garbės konsulas Vincas Tūbelis.

Pirmadienį, kovo 18, prezi
dentas Brazauskas padarė ofi
cialų vizitą Sao Paulo guberna
toriui, kuris pareiškė, jog padėti 
atsikuriančiai Lietuvai ekono
minėje ir prekybinėje srityje 
Sao Paulo laiko savo garbinga 
pareiga. Lengvesnio krūvio li
kusi programos dalis buvo 
miesto įžymybių, muziejų ir me
no paminklų lankymas. Garbės 
konsulas parodė savo vaišingu
mą, pakviesdamas svečius bra- 
zilietiškiems pietums, o vakare
- atsisveikinimo kokteiliams 
viename miesto dangoraižyje.

Sekančią dieną Lietuvos 
prezidentas su protokoliniu iš
kilmingumu buvo sutiktas pas 
Brazilijos federacinės respubli
kos prezidentą. Susitikimas bu
vo šiltas ir nuoširdus, pokalbiai
- atviri ir dalykiški. Po pasitari
mo buvo iškilmingi pietūs, kurių 
metu Brazilijos prezidentas 
Fernando Henrique Cardoso 
palinkėjo abiem šalim glaudaus 
ir sėkmingo bendradarbiavimo.

Ta proga Brazilijos federa
cinės respublikos užsienio rei
kalų ministeris Luiz Felipe 
Lampreia priėmė iš ambasado
riaus dr. Vytauto Dambravos 
skiriamųjų raštų kopijas, kurios 
jį įgalina eiti nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus parei
gas Brazilijoje. Dokumentų ori
ginalų įteikimui valstybės prezi
dentui bus suruošta atskira iš
kilmė, kaip to reikalauja brazilų 
vyriausybės nuostatai.

Po pietų, padarius trumpus 
vizitus pirmajam federacinio se
nato vicepirmininkui Teutonio 
Vilella, atstovų rūmų pirminin
kui Luis Eduardo Magalhaes ir 
aukščiausio federacinio tribu
nolo pirmininkui ministeriui 
Josč Paulo Sepulveda Pertence, 
buvo baigtas sėkmingas darbo 
vizitas, ir lėktuvas pakilo skry
džiui į Rio de Janeiro, kur pre
zidentą Brazauską sutiko Rio 
gubernatorius ir vietinė vadovy
bė. Sekantį rytą jo laukė kitas 
Šešių valandų skrydis paskuti
niam oficialaus vizito tarpsniui į 
Caracas, Venezuelą.
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© LAISVOJE TEVYNEJE
DRAUGUOS SKYRIUS KAUNE

Lietuvos ir Švedijos draugija 
buvo atkurta 1989 m. Tik dabar 
po kelerių metų buvo atidarytas 
šios draugijos Kauno skyrius. Šve
dijai atstovavo Vekšio miesto bei 
Švedijos ir Lietuvos draugijos va
dovai, Šiaurės šalių informacijos 
centro ir Švedijos ambasados va
dovaujantys darbuotojai.

PRIENŲ AVIACIJOS GAMYKLA
Ji pradėjo darbą Prienuose 

1969 m. ir pagarsėjo atviros kla
sės sklandytuvais, paklausą tu
rėjusiais ne tik Sovietų Sąjun
goje, bet ir Suomijoje, Olandi
joje, Islandijoje, Britanijoje, 
N. Zelandijoje bei kitose šaly
se. Gamyklos vadovai dabar 
bando užmegzti ryšius su Pran
cūzija, Suomija, Rusija, Norve
gija. Planuojama gaminti leng
vus amfibijinius lėktuvus pran
cūzams, atnaujinti 1939 m. lai
dos lėktuvus pasiturintiems 
suomiams.

GERIAUSI METŲ ŪKININKAI
Lietuvos ūkininkų sąjungos 

Kretingos skyrius kasmet išren
ka geriausius ūkininkus. Susu
mavus 1995 m. rezultatus, pa
aiškėjo, kad ūkininkauti geriau
siai sekėsi Darbėnų seniūnijos 
žemdirbiams. Pirmoji vieta te
ko 32 hektarų ūkininkui Juozui 
Gadeikiui, laimėjusiam nemo
kamą kelialapį Svedijon. Ūki
ninkavimo pradžia jam nebuvo 
lengva. Buvęs Kretingos mieste
lio gyventojas turėjo tik dvi kar
ves, ūkinius pastatus statėsi 
plyname lauke. Dabar J. Gadei- 
kis jau augina miežius, rugius, 
bulves, laiko nemažai gyvulių 
ir paukščių. Esą jis jau spėjo 
įsigyti ir žemės ūkio technikos, 
kurią laiko naujame garaže. 
Antroji vieta buvo pripažinta 
27 hektarų savininkui Stasiui 
Grigaliauskui, trečioji — Kaziui 
Griciui, turinčiam 25 hektarų 
ūkį. Jie taipgi yra Darbėnų se
niūnijos ūkininkai.

POŽEMIO KAUNIEČIAI

Prisibijant šiemetinės žiemos 
užbaigos didžiuliu potvyniu, Kau
ne buvo susirūpinta požemio gy
ventojais. Nuogąstaujama, kad di
delis potvynis gali palikti kelias 
dešimtis lavonų tų kauniečių, ku
rie gyvena po žeme šiluminėse 
trasose, kolektorių patalpose. 
“Lietuvos ryto” atstovė Vida Sa- 
vičiūtė šia tema rašo: “Manoma, 
kad tokių požemio gyventojų 
Kaune yra daug. ‘Lietuvos rytas’ 
pasidomėjo, kiek ir kur apytikriai 
gyvena benamių, ar pavojingas 
jiems potvynis. Socialinės rūpybos 
skyriaus vyriausioji inspektorė R. 
Širvelienė sakė, kad tokių žmonių 
apskaita nėra vedama. Pašalpų į

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda ”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Ontarioo Sudbury

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

AMER. DOL. KAN. DOL.
Siunčiama suma $.......................... $....................... .
Paslaugos 4% ar 3% ..............................................................

Pristatymas į rankas ................. $12.00 ....... ......... $15.00
IŠ VISO $..................... 00 $..................... 00

* 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.

i. 

skyrių kreipiasi apie 200 požemių 
gyventojų, bet, inspektorės nuo
mone, jų yra kur kas daugiau. 
Visi mini Žaliakalnį, bet daugiau 
iš jų nieko neišpeši. Požemiuose 
praleidžia tik žiemą, o vasarą dir
ba ir gyvena pas ūkininkus, 
privačiose statybose. Informacijos 
prasme jie gerai ‘pasikaustę’, žino 
apie viską, kas vyksta mieste”. 
Pasak “Šiluminių tinklų” vyr. inž. 
R. Skabicko, tie požemio gyven
tojai daugiausia telkiasi aukštuti
nėje miesto dalyje - Partizanų 
gatvės ir Kalniečių mikrorajono 
požemiuose, kur nuo potvynio 
tikrai nenukentės.

SIAURIEJI GELEŽINKELIAI
Lietuvoje ir toliau gyvuoja 

siaurasis geležinkelis tarp Pa
nevėžio, Anykščių ir Rubikių. 
Susisiekimo ministerijos kole
gija nutarė, kad šis atnaujintas 
68 km ilgio ruožas dar ilgokai 
galės tarnauti gyventojams. Juo 
kasmet pasinaudoja apie 80.000 
keleivių, pervežama beveik 
50.000 tonų krovinių. Ne toks 
darbingas yra siaurojo geležin
kelio ruožas tarp Panevėžio, 
Pasvalio ir Biržų (67 km) su at
šaka Joniškėlin ir Linkuvon (23 
km). Jis veikia daugiausia tik 
rudenį, gabendamas labai ma
žai krovinių. Todėl jau pradė
tas ruošti jo uždarymo projek
tas. Šio siaurojo geležinkelio 
metiniai nuostoliai yra dides
ni kaip milijonas litų.

DAILININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Susiskaldžiusiai Lietuvos daili

ninkų sąjungai, pažeisdami jos 
statutą, vadovauja narių neišrink
ti asmenys - pirm. Gvidas Rau
donius ir revizorius Arūnas Ky- 
nas. Jų veiklą dail. Jolanta Tei
šerskytė-Stoškienė kovo 8 d. su
rengtame suvažiavime pavadino 
antihumaniška ir antidemokratiš
ka. “Lietuvos aido” atstovės Ni
kos Aukštaitytės pranešimu, vi
suotinis Lietuvos dailininkų są
jungos suvažiavimas įvyko Vil
niuje, nešildomoje “Lietuvos” ki
no teatro salėje. Problemos nebu
vo išspręstos. Dalyvių skaičius 
greit mažėjo, nebuvo raštu pa
teiktos darbotvarkės, patikimo 
balsų skaičiavimo. Vyko tik kova 
dėl neišsaugoto sąjungos turto. 
Žurnalistė N. Aukštaitytė pasa
koja: “Dail. Aleksandras Vozbi- 
nas pasiūlė dailininkams atsiribo
ti nuo neteisėtos A. Kyno ir G. 
Raudonio veiklos, kad atsakomy
bė už Dailininkų sąjungos turto 
praradimą tektų tik jiem abiem. 
Tačiau sulaukė priekaištų - esą 
atstovaująs raudonajai Vilniaus 
brigadai. A. Vozbinui pritarė ir 
skulptoriai, raginę neleisti buvu
siems partorgams ir nomenklatū
rininkams išdrąskyti Vilniaus dai
lės kombinato. A. Kynas, buvęs 
Dailininkų sąjungos partinės or
ganizacijos sekretorius, skundėsi, 
kad sąjungą užsipuolė spauda, 
kad neteisingus sprendimus pri
ima teismai. Kiti dailininkai kal
tino jį patį, kritikavo jo ir G. 
Raudoniaus veiklą, siūlė, kad 
valstybės kontrolė patikrintų jų 
darbą. O dail. Linas Katinas sakė, 
kad ši diena - tai sąjungos ago
nijos ir mirties diena...” Suva
žiavimas neišrinko naujos vado
vybės, nors pirmininkais buvo pa
siūlyti dailininkai Aleksandras 
Vozbinas, Nijolė Valatkevičiūtė, 
Jolanta Teišerskytė-Stoškienė, Ig
nas Budrys ir Gvidas Raudonius. 
Buvo pažadėta vadovybę išrinkti 
po dviejų savaičių įvyksiančioj 
Lietuvos dailininkų sąjungos kon
ferencijoj, bet apie ją nieko ne
girdėti. v. Kst.

Tel. ir FAX 905 643-3334 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Velykų senelė (M. Kalvąitienė) ir zuikutis (S. Bakšys) aplanko Vysk. M. 
Valančiaus mokyklą Hamiltone Nuotr. O. Stanevičiūtės

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokinį LINĄ RAČKŲ margučių meno 
moko p. PUSDEŠRIENĖ Nuotr. O. Stanevičiūtės

Didžiosios Britanijos Londonas
SIŪLO PARDUOTI IR 

LIETUVIŲ SODYBĄ. Senais ge
rais laikais daugiau kaip prieš 25 
metus, šis DBLS-gos centrinis sky
rius savo eilėse turėjo daugiau kaip 
190 narių, išsisklaidžiusių po visą 
D. Britaniją. Savo metinius susi
rinkimus pravesdavo koresponden
tiniu būdu. Ilgus metus vadovavo 
didysis patriotas pik. Tomas 
Vidugiris. Po jo mirties skyrius pra
dėjo nykti. Šiandien jis jau yra, gali
ma sakyti, mirties patale.

Teko 1996 m. kovo 24 d. po
pietėje dalyvauti metiniame jo na
rių susirinkime, kuris vyko jau už
darytuose Lietuvių Namuose (dar 
neparduoti, nes nėra pirkėjų). Susi
rinkimą pradėjo centrinio skyriaus 
valdybos pirm. K. Tamošiūnas. Pra
džioje buvo 8 nariai, vėliau prisidė
jo dar vienas, tad susirinkime daly
vavo 9 nariai. Žinoma, tokios apim
ties susirinkime buvo paliktas K. 
Tamošiūnas pirmininkauti. Susirin
kimo sekretorių buvo pakviesta J. 
Brazauskaitė-Ashbourne.

Iš skyriaus pirmininko prane
šimo paaiškėjo, kad skyrius savo są
raše turi 16 narių, 10 iš jų sumokėję 
nario mokestį po 1 svarą. Kiti 6 jau 
kuris laikas nemoka nario mokes
čio ir daugumos jų nežinomi adre
sai. Skyrius jokios lietuviškos veik
los nerodo. Kiekvienais metais iš
renka savo atstovą į metinį DBLS- 
gos suvažiavimą. Tai ir viskas!

Šį kartą K. Tamošiūnas kalbėjo 
apie tai kas vyksta Lietuvių Namų 
bendrovėje. Jam, kaip Lietuvių Na
mų bendrovės valdybos pirminin
kui, teko daug išgyventi. Esą ne jis 
kaltas dėl Lietuvių Namų bend
rovės nugyvendinimo ir Lietuvių 
Namų uždarymo. Baigdamas savo 
pranešimą, pasiūlė parduoti Lietu
vių Sodybą netoli Londono, nes be 
Lietuvių Namų, Lietuvių Sodyba 
neišsilaikys.

Bet faktai rodo kitką. Lietuvių 
Sodyba 1994-95 finansiniais metais, 
neskaitant išleistų Sodybos namų 
remontams 22548 svarų dar davė 
29446 svarus gryno pelno.

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

Tel................................... . Tel..'.....

K. Tamošiūnas pasiūlė priimti 
nutarimą parduoti Lietuvių Sody
bą, kuris bus pateiktas DBLS-gos 
metiniam suvažiavimui. Buvo bal
suota, bet nutarimo tekstas nebuvo 
parašytas. Balsuojant 8 už parda
vimą, 1 - prieš.

Skyriui atstovauti metiniame 
DBLS-gos suvažiavime tie aštuoni 
žmonės (nariai) paskyrė K. Tamo
šiūną ir P. Batakį, kurie balsuos už 
Lietuvių Sodybos pardavimą.

Graudu ir apmaudu, kad žmo
nės, kurie įstūmė Lietuvių Namus į 
negerovės duobę, vėl renkami at
stovauti lietuviams, kurių dauguma 
yra kitos nuomonės Atrodo, kad 
artimiausiu laiku D. Britanijos lie
tuviškoji bendruomenė sunyks, kaip 
sunyko šis didžiulis DBLS-gos 
skyrius. g, Kasparas

Prašo atsiliepti
Lietuvoje baigusius Pilviškių 

progimnaziją prašo atsiliepti V. Ku
kis adresu: Pilviškių vidurinė mo
kykla, Vilniaus-2, Pilviškiai, Vilka
viškio raj. Mokykla norėtų su buvu
siais auklėtiniais užmegzti ryšį. Inf.

į
Paieškojimai

Ignas Jonikas, gimęs 1922 m. 
Prienų rajone, n(io 1949 m. tremti
nys Irkutske, ieško savo brolio Pet
ro, siuntusio laiškus į tremtį. Nuo 
1958 m. ryšiai nutrūko. Jei kas ga
lėtų suteikti žinių apie Petrą Joni
ką, rašyti adresu: I. Jonikas, 4230 
Kaišiadorys, Gudiena, Palomenė 
25, Lietuva.

i
Bronė Matuliauskienė, Kazi

miero, Lietuvoje gyveno Svėdasų 
valsč., Anykščių rajone. Ji pati ar 
žinantieji apie ją; prašom skambinti 
tel. 416 530-0979 vakarais.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

Hamilton, Ont.
“PAGALBAI LIET UVOS VAI

KAMS”, užjausdami šeimą ir arti
muosius, vietoj gėlių aukojo: a.a. 
Juozo Murausko atminimui: $30 - 
A. J. Asmenavičiai; $25 - A. P. 
Volungės; $10 - M. J. Rybij; $5 - 
G. Agurkicnė. A. a. Stasio Rakščio 
atminimui: $50 - O. B. Steponavi
čiai; $25 - B. B. Venslovai; $20 - 
K. J. Šlekaičiai, E. K Gudinskai,
D. M. Jonikai, A. A. Pilipavičiai,
A. P. Volungės; $15 - E. Rama
nauskienė; $10 - G. Agurkienė, S. 
V. Matukaičiai, P. Vitienė; $5 - F. 
M. Gudinskai, A. J. Norkai. A. a. 
Petro Zabarausko atminimui: $20 - 
T. J. Povilauskai, O. B. Steponavi
čiai; $10 - D. M. Jonikai.

AUKOS MŪSŲ VEIKLAI: 
$100 - A. J. Asmenavičiai; $50 - 
St. Vaitkus (St. Catharines); $20 -
E. Beržaitienė, M. A. Pusdešriai,
B. Perkauskienė, A. A. Mikalaus
kai, A. P. Styrai; $15 - S. Žvirblis; 
$10 - A. B. Pareščiai, S. A. Urbona
vičiai; $5.50 - G. Ramanauskienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja -
PLV komitetas

LIETUVOS “TREMTINIŲ 
GRĮŽIMO FONDUI” aukojo: a.a. 
E. Norkienės atminimui $25 - KLK 
moterų dr-jos Hamiltono skyrius; 
$20-J. Januškevičius, M. Kazlaus
kienė, J. Z. Rickai; a.a. S. Rakščio 
atminimui: $50 - F. Venckevičie- 
nė; $25 - KLK moterų dr-jos Ha
miltono skyrius; $20 - A. J. Gedri
mai, M. Ribienė, R. Pakalniškienė, 
Z. J. Rickai; $10 - A. Mačiulaitie- 
nė; a.a. V. Venckevičiaus atminimui 
$50 aukojo F.Venckevičienė.

“VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAMS” aukojo: a.a E. Norkienės 
atminimui: $10 - A. Gedminienė, 
P. Lukošienė; a.a. S. Rakšio atmi
nimui: $25 - KLK moterų dr-jos 
Hamiltono skyrius; $20 - R. Cho- 
romanskis, E. Kybartienė, M. Vai- 
tonienė. E.K.

Prisimindami mirusiuosius ir 
reikšdami užuojautą visiems arti
miesiems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo a.a. Stasio Rakščio atmimi- 
mui $50 - K. L. Meškauskai, Aid. 
Erštikaitienė, Aid. Z. Stanaičiai; 
$40 - L. Morkūnienė; $30 - J. E. 
Bajoraičiai, L. J. Koperskiai, L. 
Pliura; $25 - V. J. Pilkauskai, J. M. 
Gimžauskai, P. Z. Sakalai, St. Da
lius, R. Geidukytė, J. R. Pleiniai, L.
G. M. Klevai; $20 - A. Petraitienė, 
K. Meškauskienė, A. N. Aleksos,
H. N. Otto, P. Žulys, P. S. Kanopai, 
J. G. Krištolaičiai, P. G. Breichma- 
nai, I. Repečkienė, V. Kėžinaitis, 
J. A. Norkai, B. D. Trinkai, J. A. 
Skaisčiai, A. A. Zorkai, A. D. Jan
kūnai, G. Agurkienė; $10 - V. G. 
Kairiai, A. Didžbalienė. A.a. Juozo 
Murausko atminimui aukojo: $20 - 
A. Petraitienė, A. Garkūnas, Z. 
Čečkauskas, P. E. Armonai, L. J. 
Koperskiai, A. Bungardienė, L Re
pečkienė; $10 - P. M. Šiuliai.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas.

Calgary, Alberta
A.a. JUOZAS ŽEMAITAITIS 

mirė 1996 m. kovo 19 d. Kalgario 
mieste. Buvo gimęs 1921 m. ba
landžio 4 d. Lietuvoje, netoli Kal
varijos gausioje ūkininko šeimoje. 
Velionis paliko giliame liūdesyje 
sūnų Dean ir dukrą Judith, 
dukraites ir vaikaičius, du brolius ir 
tris seseris Lietuvoje.

Juozas nuo pat mažens mėgo 
sportą ir muziką. Lietuvoje giedojo 
savo parapijos šventovės chore. Pir
maisiais Lietuvos okupacijos metais 
buvo rusų suimtas ir laikomas kalė
jime. Vokiečiams užėjus, kaip ir 
daugelis kitų Lietuvos vyrų, buvo 
paimtas į jų kariuomenę. Du sykius 
sužeistas ir karo pabaigos sulaukė 
Italijos ligoninėje. Pasveikęs kurį 
laiką dirbo italo ūkyje, iš kur vėliau 
pateko į D.P. stovyklą. 1949 m. ba
landžio mėn. išvyko į Kanadą. Ap
sigyveno Kalgario apylinkėje, kur 
dirbo ūkiuose, o vėliau C.P. gele
žinkelio žinyboje. Čia dirbdamas 
susirgo džiova ir dvejus metus pra
leido Baker Mermorial ligoninėje. 
Sveikatai pagerėjus, jis čia ir pasi
liko dirbti ligonių slaugytoju.

Velionis didžiausią savo gyve
nimo dalį skyrė savo vaikų auk
lėjimui bei mokslinimui. 1992 m. 
po 48 metų, sugrįžo į tėviškę aplan
kyti savo seseris Lietuvoje. A.a. J. 
Žemaitais buvo B-nės narys ir nuo
širdžiai rūpinosi Lietuvos reikalais. 
Nepaisant savo sunkių pergyve
nimų, Juozas buvo linksmo ir nuo
širdaus būdo žmogus. Paliko daug 
draugų. K. Dubauskas

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

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Rūtai Klevai Vidžiūnienei iš
vykus gyventi Lietuvoje, Lietuvių 
žurnalistų sąjungos valdybos pir
mininku Los Angeles mieste iki 
naujų rinkimų tapo Karolis Mil- 
kovaitis. Jo iniciatyva ten dabar 
pradedamos rengti žurnalistinės 
popietės. Pirmoji tokia popietė 
vasario 25 d. įvyko Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Žurnalistų po
pietėje dalyvavo poetas Bernar
das Brazdžionis, žurnalistas ve
teranas Bronys Raila, Dr. Vinco 
Kudirkos premijos laureatas. 
Sveikinimą atsiuntė popietėje ne
galėjęs dalyvauti Lietuvos garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas. 
Koncertinę programą atliko Los 
Angeles inžinierių kvartetas, 
ruošdamasis veiklos trisdešimt
mečio minėjimui kovo 10 d. su 
akompaniatore Raimonda Apei- 
kyte. Trumpą pranešimą apie 
Karaliaučiaus krašto problemas 
padarė JAV LB tarybos vykdo
moji vicepirm. Angelė Nelsienė.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje šiemet vėl 
rengia lietuvių kalbos pamokas 
suaugusiems - pradedantiems ir 
pažengusiems. Jos turės keturis 
pamokų ciklus šeštadieniais nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

Argentina
Išeivijos vysk. Paulius Balta

kis, OFM, su jį lydėjusiu prelatu 
Leonu Paškevičiumi aplankė Ar
gentinos lietuvius ir pas juos 
viešėjo vasario 9-17 d.d. Svečius iš 
Niujorko Buenos Aires Ezeiso 
orauostyje sutiko Arturas ir Ju
lius Mičiūdai su Aušros Vartų 
šventovės Avellanedoje klebonu 
kun. Augustinu Steigvilu, MIC. 
Svečiai apsistojo Aušros Vartų 
klebonijoje. Vasario 11d. vysk. P. 
Baltakis, OFM, atnašavo koncele- 
bracines Mišias su prel. L. Paške
vičiumi ir kun. A. Steigvilu. Lie
tuviškas giesmes giedojo Šv. Ce
cilijos choras. Skaitinius atliko 
Vladė Survilienė ir Emilija 
Ožinskienė. SLA jaunimas, pasi
puošęs tautiniais drabužiais, sto
vėjo prie altoriaus su ten atneš
tomis vėliavomis. Mišios, atrodo, 
buvo skirtos Vasario šešioliktajai. 
Tad jos užbaigtos Lietuvos him
nu. Po pamaldų parapijos so
delyje prie lietuviško kryžiaus bu
vo padėtas gėlių vainikas pagerbti 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Kalbėjo ALOS tarybos pirm. Ju
lius Mičiūdas, maldas skaitė kun. 
A. Steigvilas. Tada visų dalyvių 
laukė vaišės parapijos salėje.

Vidurdienį visi susirinko Iva
nus mieste, Susivienijimo lietuvių 
Argentinoj (SLA) salėj. Ten vi
siems buvo paruošti argentinie- 
tiški asado (ant iešmo keptos jau
tienos) pietūs. Apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą kalbėjo 
Lietuvos garbės konsulas inž. Al
gimantas Rastauskas. Svečius 
sveikino SLA pirm. Arnaldo Vez- 
bickas. Vysk. P. Baltakis, OFM, 
dalijosi įspūdžiais iš savo ilgos ke
lionės pas Rusijos ir Sibiro lie
tuvius. Viešnagės metu svečiai iš 
Niujorko lankėsi Senelių židinyje, 
Birutės draugijos namuose Adro- 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje y 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«T AT LIETUVIŲ KREDITO
A kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. Iki.......... 3.50%
santaupas..................................... 3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk...........2.50%
INDĖLIAI:

90 dienų Indėlius........................ 4.25%
180 dienų Indėlius......................4.25%
1 m. term. Indėlius.................. 4.75%
2 m. term. Indėlius.................. 5.25%
3 m. term. Indėlius.................. 5.75%
4 m. term. Indėlius.................. 6.00%
5 m. term. Indėlius.................. 6.50%
RRSP IrRRIF
(Variable)...................................... 3.00%
1 m. Ind.......................................... 4.75%
2 m. Ind.......................................... 5.25%
3 m. Ind.......................................... 5.75%
4 m. Ind.......................................... 6.00%
5 m. Ind.......................................... 6.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje”

go mieste. Jie taipgi susipažino su 
Buenos Aires miestu ir dalyvavo 
ten esančiame Argentinos lietu
vių centre surengtuose pietuose.

Rusija
Maskvos lietuviai savo vai

kams jau turi “Šaltinėlio” mokyk
lą atskirame pastate, veikiančią 
kiekvieną darbo dieną. Šį apleistą 
pastatą “Šaltinėliui” iškovojo lie
tuvių kalbos mokytoja Rita Belo
va ir direktorė Solveiga Valat
kaitė. Pradžia buvo sunki. Mat 
“Šaltinėliui” teko glaustis keliuo
se kambariuose senojoje Lietuvos 
atstovybėje, buvusio pirmojo Lie
tuvos pasiuntinio poeto Jurgio 
Baltrušaičio name. Dabar “Šalti
nėliui” gautą senąjį apleistą pa
statą atnaujinti padėjo Vilniaus ir 
Žemės ūkio bankai. Vidaus dar
bai dar ne visur baigti. Tačiau 
“Šaltinėlio” mokykla tame pasta
te jau sutiko naujuosius 1996 m. 
Tada ji oficialiai buvo pavadinta 
“Maskvos rusų-lietuvių mokykla 
nr. 1247 Šaltinėlis”. Atidaryme 
dalyvavo Lietuvos seimo narys 
Ričardas Žurinskas, švietimo mi
nisterijos sekr. Remigijus Motu
zą, Lietuvos ambasados darbuo
tojai. Darbo pradžiai buvo gauta 
vertinga dovana - kompiuteris.

Apie šią lietuviški) mokyklą 
Maskvoje Romas Belovas “Gim
tojo krašto” skaitytojams š. m. va
sario 8 d. rašė: “Šaltinėlis” - vie
nintelė Maskvos valstybinė mo
kykla, kur klasėse mokosi viduti
niškai po 15 vaikų (tokios sąlygos 
- tik privačiose mokyklose). ‘Šal
tinėlis’ - mokykla nykštukė, paly
ginus ją su tipinėmis Maskvos vi
durinėmis, kur klasėse po 35-40 ir 
daugiau mokinių, o visoje mokyk
loje - ne mažiau kaip tūkstantis. 
‘Šaltinėlyje’ moksleiviai ir namų 
užduotis atlieka, ir pietus, pava
karius pavalgo, ir laisvalaikį įdo
miai praleidžia muzikos, dailės, 
dainavimo užsiėmimuos, vyksta j 
ekskursijas. Dabar tai labai daug. 
Maskvoje nelengvos pragyvenimo 
sąlygos, daugeliui tėvų ieškoti 
tenka papildomo uždarbio, tad 
vaikams mažai laiko lieka. O mo
kykla, pedagogų žodžiais tariant, 
dirba visu krūviu kiekvieną darbo 
dieną”. Tokias mokyklas, kaip 
lietuviškas “Šaltinėlis”, čia turi tik 
gruzinų, armėnų, žydų ir korė
jiečių tautinės mažumos. Jos bet
gi yra įsikūrusios rusiškų viduri
nių mokyklų patalpose. Tik lietu
viškas “Šaltinėlis” turi atskirą pa
statą.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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

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



Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdyba 1996 m. 
Pirmoj eilėj iš kairės: V. BIRETA, dr. S. ČEPAS - pirmininkas, Č. 
JONYS; antroj eilėj: A. BUŠINSKAS, R. UNDERYS - vedėjas ir E. 
GIRDAUSKAS

Mes nestatome dangoraižių
Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 

metinis susirinkimas

Spaudos konferencija su buvusiu premjeru
Buvęs Lietuvos premjeras GEDIMINAS VAGNORIUS Čikagoje susitiko su lietuvių 

spaudos ir radijo atstovais. Konferencijoje išryškėjo aktualieji dabarties ir 
ateities klausimai bei numatomi jų sprendimai

Miestuose matyti dangoraižiai 
arba šiaip dideli pastatai. Dauguma 
jų priklauso bankams arba kitoms 
finansinėms institucijoms. Gal kyla 
klausimas iš kur tas kapitalas? Aiš
ku, kad iš indėlininkų, kurie tuose 
bankuose laiko savo santaupas arba 
iš jų skolinasi.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas per savo 33 veiklos 
metus nestatė dangoraižio ar kokio 
pastato, bet stengėsi patarnauti sa
vo nariams ir šelpti lietuvišką veiklą 
ne tik išeivijoje, bet šiuo laiku ir 
Lietuvoje.

Metinis narių susirinkimas įvy
ko 1996 m. kovo 31 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Dalyvavo 263 na
riai. Susirinkimą atidarė ir jį pra
vedė valdybos pirmininkas dr. S. 
Čepas, kuris šiam kooperatyvui va
dovauja nuo jo įsteigimo dienos - 
jau 33 metai. Malda ir atsistojimu 
buvo prisiminti praėjusiais metais 
mirę nariai, kurių buvo net 40. 
Perskaičius praėjusio susirinkimo 
protokolą, pirmininkas padarė sa
vo pranešimą.

Nepaisant, kad Kanados eko
nominė būklė 1995 m. nebuvo labai 
gera (bedarbių skaičius didėjo, 
naujų namų pardavimas beveik 
sustojo), kooperatyvas pajamų ir 
pelno turėjo daugiau, negu 1994 m. 
Šiuo metu kooperatyvo skyrius ga
na sėkmingai veikia Anapilyje, vis 
daugiau įsijungia naujų narių, gyve
nančių Mississaugojc, arba apylin
kėse. Ten atliekami visi patarnavi
mai kaip ir centre. Kasa Anapilyje 
veikia 3 dienas per savaitę; reikalui 
esant, bus atidalyta ir daugiau 
dienų.

Pirmininkas suminėjo numato
mus įvesti naujus patarnavimus. Tai 
naujos kredito kortelės, su kuriom 
nariai galės pasiimti pinigų bet kur 
Kanadoje, kur tik yra ATM (Au
tomatic Teller Machines), paženk
lintos INTERAC ženklu. Taip pat 
su šita kortele bus galima sumokėti 
už prekes parduotuvėse, kurios yra 
susijungusios su INTERAC siste
ma. Tai padės ypatingai tiems na
riams, kurie gyvena toliau nuo 
kooperatyvo.

Paminėtas statuto papildymas 
ir keitimas, apie kurį atskirai vėliau 
pranešimą padarė Č. Jonys. Pirmi
ninkas padėkojo kooperatyvo vedė
jui R. Underiui ir tarnautojams, 
kurie / kurios sąžiningai aptarnauja 
visus klientus. Padėkojo komisijų 
nariams ir Danutei Keršienei, kuri 
po 22 metų pasitraukė iš revizijos 
komisijos. Jai įteikė gėlių ir dovaną.

Iždininko pranešimą padarė A. 
Bušinskas, pažymėdamas, kad 
1995 m. balansai paaugo 6% arba 
beveik 3.5 mil. dolerių. Pajamų tu
rėta daugiau kaip 4 mil. dolerių, 
beveik 1 mil. dolerių (845,000) 
daugiau negu 1994 m. Metinis pel

/ Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu

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

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

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

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

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

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

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

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

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

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

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

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

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

Siuntinys nr.6 20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 g)

Siuntinys nr.7 31 įvairūs kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v. elektrinis šildytuvas

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-56*1-3113 FAX 416 535-5001

nas - $510,466, taigi beveik dvigu
bai didesnis negu 1994 m. Pelnas 
pervestas į rezervus, prieš tai grą
žinant dalį sumokėtų palūkanų 
skolininkams ir prirašant specialių 
palūkanų taupytojams.

Rezervai šiuo metu sudaro 8% 
nuo viso kooperatyvo balanso. Pa
gal valdžios reikalavimus, visi kre
dito kooperatyvai turi turėti 5% re
zervų. Rezervų kapitalas, beveik 5 
mil. dolerių, yra kooperatyvo nuo
savybė ir garantija indėlininkų sau
gumui. Pabaigoje iždininkas per
skaitė institucijas ir organizacijas, 
kurios buvo sušelptos. Bendra aukų 
suma - $32,000, iš kurių didžiausia 
Maironio mokyklai Toronte - $3,500.

Paskolų-kredito komisijos pra
nešimą padarė R. Kuliavas. Patvir
tintas 41 pareiškimas nekilnojamo 
turto paskoloms už 5 mil. dolerių ir 
120 pareiškimų asmeninėms pasko
loms už 1,2 mil. dol.

Revizijų komisijos pranešimą 
padarė ir kartu atsisveikino D. Ker
šienė.

Patvirtintas tas pats revizorius 
(auditor) - Cholkan and Co. Val
dybos narys Č. Jonys supažindino 
su nauju statuto papildymu, pagal 
kurį nariai's gali tapti ir Toronto 
Išganytojo parapijos parapijiečiai; 
taip pat supažindino su nauju sta
tutu, kuris buvo išdalintas visiems 
nariams ir susirinkimo vienbalsiai 
priimtas.

Į valdybą perrinkti dr. S. Čepas 
ir A. Bušinskas; paskolų komisijon 
- R. Kuliavas. Pagal naują statutą 
turėjo būti perrinkta visa revizijos 
komisija. Vėl išrinkti anksčiau buvę 
J. Freimanas ir V. Valiulis, o vietoj 
D. Keršienės išrinkta Julija Ada- 
monytė.

Loterijoje 14 narių laimėjo pi
nigines premijas - 8 po $25 ir 6 po 
$50. Susirinkimas užtruko tik 1 vai. 
Po to dalyviai buvo pavaišinti.

Norisi vėl visiems lietuviams, 
kurie dar laiko savo santaupas ka- 
nadiškuose bankuose, priminti, kad 
neprisidėtų prie dangoraižių staty
mo, bet, taupydami ir skolindamie
si savo kredito kooperatyve, remtų 
lietuviškas institucijas. Ne tik rem
tų, bet ir sau padėtų, nes sąlygos, 
patarnavimai ir mokami nuošimčiai 
yra aukštesni negu kanadiečių ban
kuose. Kas tuo abejoja, tegu ateina 
pasikalbėti su vedėju. Ar kuris nors 
bankas prirašė specialių palūkanų 
metų pabaigoje iš gauto pelno? Pri
sikėlimo par. kredito kooperatyvas 
taupytojams pridėjo $100,506 pa
pildomų palūkanų ir sugrąžino sko
lininkams $117,500 sumokėtų palū
kanų. Tikslas - padėti savo na
riams. Tad verta pagalvoti, kodėl 
nepervesti visas savo santaupas iš 
kanadiškų bankų į savo lietuvišką 
kredito kooperatyvą.

Vincas Kolyčius

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

“Draugo” redakcijos patal
pose 1996. II. 24 “Saulutės” 
Lietuvos vaikų globos būrelio 
pirm. Indrės Tijūnėlienės buvo 
surengta spaudos konferencija 
su buv. Lietuvos premjeru Tė
vynės s-gos v-bos pirm, ir sei
mo nariu G. Vagnoriumi. Daly
vavo Čikagos lietuvių radijo ir 
spaudos atstovai bei naujai be
sikuriančios lietuvių TV inicia
torius Arvydas Reneckis. Pri
stačiusi spaudos atstovus, I. Ti- 
jūnėlienė pakvietė G. Vagnorių 
prabilti.

G. Vagnorius sakė esąs ne
teisingas tvrtinimas, jog išeivija 
Lietuvai yra reikalinga tik dėl 
pinigų ar visai nereikalinga. 
Lietuvai išeivijos moralinė pa
galba yra labai reikalinga.

Jis kalbėjo apie Lietuvos 
sunkumus. Lietuvą slegia sko
los. Yra sumažėjusi gamyba. 
Pastaraisiais metais gyvenimas 
pablogėjo 2-3 k. Pasikeitus val
dančiai partijai ir ekonomikos 
politikai, žmonių gyvenimas tu
rėtų atsigauti.

Pirmasis klausėjas prašė su
pažindinti su Tėvynės sąjungos 
programa. G. Vagnorius atsakė, 
kad jos gairės buvo pristatytos 
1995 m. pavasarį, o š. m. kovo 
10-11 d. d. Tėvynės s-gos suva
žiavime buvo priimta konkreti 
programa. Daugiausia dėmesio 
skiriama vidaus politikai: 1. 
Įvesti ir palaikyti griežtą pilie
tinę tvarką, ypač kovojant prieš 
korupciją. 2. Pakeisti iš esmės 
valstybės administravimą. 3. 
Įvesti specialią programą, kuri 
atgaivintų žmonių perkamąją 
galią. 4. Remti lietuviškų pre
kių gamybą ir plėsti eksportą. 5. 
Mokestinėmis lengvatomis ska
tinti kapitalo investicijas. 6. 
Stabdyti infliaciją, ribojant pi
nigų kiekį, grįžti prie normalios 
pinigų politikos ir t.t. Iš viso bus 
17-19 programų ir bus žiūrima, 
kad jos būtų vykdomos.

Klausimas: jei naujame sei
me LDDP neturėtų daugumos, 
ar prezidentas nepaleistų seimo? 
- Prezidentas turi tiek galių, 
kiek jį remia seimas. Preziden
tas turės dirbti su tokiu seimu, 
kuris bus išrinktas.

Ar kitos partijos jūsų koali
cijoje turės remti jūsų programą, 
ar bus sudaryta bendra progra
ma? - Yra sutarimas ekono
mikos ir politikos srityje. Pro
blemų nekils, jei nekils politinių 
ambicijų.

Ar esate patenkinti konstitu
cija? - Konstitucija nesame per
nelyg patenkinti. Ne visi įstaty
mai atitinka konstitucijos dva
sią, bet kurį laiką nesinori jos 
keisti, kad nekiltų kitų pro
blemų.

Kokiu būdu stengsitės pa
traukti neapsisprendusius bal
suotojus? - Mes į juos orien
tuojamės, bet stengsimės ska
tinti visus žmones dalyvauti 
rinkimuose. Juose gal daugiau
sia nedalyvaus tie, kurie balsa
vo už LDDP ir nusivylė. Kiti - 
iš viso yra pasyvūs.

Ar Baltijos valstybės planuo
ja bendrą gynybą? - Rusija daro 
viską, kad Baltijos kraštai netu
rėtų nei ekonominės, nei poli
tinės sąjungos. Kita priežastis - 
vidiniai nesutarimai dėl skirtin
gų politinių jėgų buvimo Bal
tijos šalių vyriausybėse. Estija 
yra linkusi labiau bendradar

biauti su Suomija, Latvijos vy
riausybės poziciją apsunkina 
tautinė sudėtis. Lengviau bus 
tartis dėl ekonominės s-gos. Į 
Europos s-gą ir ŠAS Baltijos 
valstybės turėtų eiti kartu.

Kokią numatote svarbiausią 
eksporto pramonę? - Bandysime 
iš verslininku sužinoti, kas turi 
geriausias perspektyvas ir sprę
sime, kokią dalį biudžeto skirti 
šiai programai ir kokias sritis 
įrašyti kaip pirmiausiai remtinas 
ir teikti joms kredito garantiją.

Kaip su krašto saugumu? - 
Dabar kasmet yra Lietuvoje pa
šaukiama apie 15.000 jaunuolių 
į kariuomenę neilgam laikui. To 
pakaktų apsiginti nuo užpuoli
kų riaušių metu, jei ši kariuo
menė būtų rimtai ruošiama. 
Bet valstybė dar turi turėti tiek 
lėktuvų ir laivų, kurie pajėgtų 
apsaugoti jos sienas.

Kaip atmokėsite didžiules 
Lietuvos skolas? - Gauti paja
moms reikia pakelti gamybą, o 
infliaciją slopinti kitais būdais, 
negu dabar. Skolų grąžinimas 
galimas gaunant didesnes paja
mas ir pakeliant gamybą. O 
skolinimasis pravalgymui yra tik 
problemos atidėjimas keliems 
mėnesiams.

Ar mokyklose jau pakeisti 
vadovėliai? - Tik šiek tiek pa
keisti. Su istorijos vadovėliais 
yra kiek geriau, negu kitose sri
tyse, kur dar naudojami seni 
vadovėliai; bet taip yra ne dėl 
politikos, o grynai dėl lėšų sty
giaus.

Kokios socialinės programos 
yra planuojamos beglobiams 
vaikams? - Vienintelis būdas 
kol kas yra garantuoti minima
lią gerovę, atstatant pragyve
nimo lygį bent tokį, koks buvo 
iki 1990-91 m. Be valstybės pa
ramos tų problemų greit neiš
spręsime. Lietuvoje yra apie 
20.000 valkataujančių vaikų. 
Nepakankamas yra ir mokyklų 
dėmesys toms problemoms. Bet 
mokytojų algos dabar yra men
kutės, ir pats mokytojas, rūpin
damasis savo šeimos minimaliu 
pragyvenimu, nebeturi laiko ir 
jėgų rūpintis kitų socialinėmis 
problemomis. Bet yra ir gražių 
išimčių.

Kodėl dabartinė valdžia taip 
labai rūpinasi lenkais Lietuvoje, 
o ne lietuviais Lenkijoje? - Pa
grindinė priežastis yra ta, kad 

Spaudos konferencijoje “Draugo” redakcijos patalpose. Iš kairės: 
Vytas Narutis, Danutė Bindokienė ir Gediminas Vagnorius. Žemiau: 
dalis spaudos atstovi; konferencijoje su G. Vagnoriumi. Iš kairės: J. 
Žemaitis, P. Vaičekauskas, A. Juodvalkis, J. Žygas, A. Kerelis, E. 
Juodvalkis, A. Paužuolis, A. Stepaitis, J. Pabedinskas.

Nuotr. E. Šulaičio

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

3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais* 
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

LDDP rinkėjai yra Lietuvos pa
kraščiuose. Norint gauti lenkų 
balsus, reikia ginti lenkų rei
kalus!

Dėl Lietuvos stipendininkų 
sugrįžimo į Lietuvą. - Jei stipen
dininkas negrįžta, tai jis turėtų 
atmokėti valstybės jam duotą 
paramą.

Kokios yra dabartinių Lietu
vos partijų galimybės rinkimuo
se? - LDDP galimybės mažos. 
Nešališka apklausa rodo, kad ši 
partija galėtų gauti apie 12% 
balsų. Krikščionys demokratai 
ir konservatoriai gautų 55%. 
Lietuvoje yra daug partijų, bet 
ne visos jos yra stiprios. Pagrin
dinės yra LDDP, krikščionys 
demokratai, Tėvynės s-ga (Lie
tuvos konservatoriai), kurie turi 
skyrius visuose rajonuose. 
Mums svarbu yra turėti koa
liciją su krikščion. demokratais. 
Bus ir Centro s-gos bei ma
žesnių partijų. Nebijome LDDP 
pergalės, bet mes bijome žmo
nių apgaulės, kurios dėka 
LDDP gautų balsų iš kitų par
tijų, LDDP satelitų, kaip vals
tiečių, moterų ir pan.

Kaip mes galime geriausiai 
padėti Lietuvai? - Labiausiai 
reikalinga parama padėti mums 
išmokti gyventi demokratiškai. 
Paaiškinti rinkėjui, kaip jis gali 
valdyti šalį, dalyvaudamas rinki
muose. Išaiškinti Lietuvos rin
kėjui būtinumą keisti buvusią 
sovietinę santvarką. “Jūsų 
straipsniai yra pati geriausia pa
galba, mums siekiant išsivaduo
ti iš buvusios Sovietų S-gos jun
go. Norime kiekvienoje ministe
rijoje sudaryti 2-3 asmenų gru
pę, kuri padėtų organizuoti 
pertvarkymą demokratiškai”.

Buvo dar klausiama apie 
Lietuvos kaimo padėtį, žemės 
perleidimą - pardavimą, apie 
rusakalbius, krašto saugumą, 
apie naujos valdžios (po būsimų 
seimo rinkimų) tvarkymą finan
sinių ir prekybinių įsipareigo
jimų, kuriuos padarė dabartinė 
valdžia, apie Mažeikių rafineri- 
ją, apie mokėjimą už dujas, apie 
per Lietuvos sieną vykstančią 
kontrabandą, apie buv. komu
nistų pareigūnų buvimą valdžio
je ir dar daug kitų klausimų, 
kurių visų čia dėl vietos stokos 
neįmanoma suminėti.

Pasikeitimas mintimis iš 
abiejų pusių buvo ne tik išsa
mus, bet ir nuoširdus.

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

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)
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Lietuvos vaikų globos būrelio “Saulutės” pirm. INDRĖ TUUNĖLIE- 
NĖ, kuri rengia diskusinio pobūdžio pranešimus, kalbasi su buvusiu 
Lietuvos premjeru, dabar seimo nariu GEDIMINU VAGNORIUMI. 
Viduryje - lietuvių visuomenės veikėjas dr. VYTAUTAS NARUTIS

Nuotr. Ed. Šulaičio

Čikagos lietuvių vaizdai 
ir vargai

EDVARDAS ŠUIAITIS
Jau ne pirmą kartą šioje vieto

je tenka rašyti apie labai aktyvų Či
kagos kultūrininką, fotomenininką 
Algimantą Kezį, kuris ne tik pats 
kuria, rengia savo kūrybos paro
das, bet ir organizuoja kitų meni
ninkų parodas. Jis taip pat leidžia 
nemažai meno knygų, kurių dalis 
tikrai puošni, ir dėl to stebina, kaip 
gaunami pinigai tokiai brangiai 
leidybai.

1995 m. gruodžio mėnesį jis 
jau antrą kartą 1995 m. laikotarpy
je surengė foto parodą Vilniaus 
“Vartų” galerijoje (vėliau parodos 
buvo perkeltos ir į kitus Lietuvos 
miestus). Šių metų pradžioje pana
ši paroda buvo surengta Lietuvių 
meno muziejuje Lemonte. Dabar 
A. Kezys rengia naują savo parodą 
ir tos parodos tematika knygą ir 
vadinsis “Miestovaizdis II” (angliš
kai “City Scapes II”). Vilniaus 
“Vartų” galerijoje paroda bus ati
daryta rugpjūčio 6 d., o Lemonte 
ją žada pakartoti 1997 m. pradžio
je. Jeigu pirmojoje panašaus žanro 
parodoje buvo vaizduojami pilni 
pastatai, tai šioje gilinamasi j pa
statų fragmentus.

A. Kezys savo “Galerijoje”, 
įsikūrusioje Čikagos pašonėje 
esančiame Stickney miestelyje, 
dažnai organizuoja įvairius kultūri
nius renginius. Kovo 27 d. vakare 
pas jį susibūrė keramikos meno 
mėgėjai. Čia buvo pristatyta Pane
vėžio dailės galerijos direktorė Jo
lanta Labednykienė, kuri organi
zuoja Panevėžyje tarptautinius ke
ramikos simpoziumus. Į juos buvo 
atvykę 65 keramikai iš 15 valstybių, 
jų tarpe ir devyni iš JAV. Viešnia 
iš Panevėžio kovo 20-23 d.d. 
dalyvavo tarptautinėje keramikų 
“NCECA-96” konferencijoje Ro- 
česterio mieste, NY, kur skaitė 
pranešimą.

Čikagoje ir apylinkėse nėra sa
vaitgalio, kuriame nebūtų bent po
ra didesnio pobūdžio renginių. Po 
Velykų švenčių jų bus dar daugiau, 
nes iki vasaros pradžios organizaci
jos nori suspėti įsiterpti su savo 
vienokio ar kitokio pobūdžio ren
giniais. Vienas didžiausių buvo Či
kagos lietuvių operos kolektyvo V. 
K Banaičio opera “Jūratė ir Kas
tytis”. Dalyvavo ne vien tik vietinės 
pajėgos, bet ir 60 žmonių iš Lietu
vos. Šie svečiai kartu su vietiniais 
turės atsisveikinino koncertą ba
landžio 28 d. Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. Ir čia pasirodys sim
foninis orkestras ir puikios meni
nės pajėgos, jų tarpe ir žymusis sol. 
Virgilijus Noreika.

Ne vien tik meninėmis progra
momis Čikagos lietuviai yra vaiši
nami. Dabar labai madoje pasidarė 
įvairios paskaitos, diskusijos. Tokių 
organizavime išsiskiria Lietuvos 
vaikų globos būrelio “Saulutės” 
(vadovė L Tijūnėlienė), kuris bent

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

Per Algimanto Kezio parodos 
“Grįžtančių paukščių preliuduos” 
atidarymą “Vartų” galerijoje, Vil
niuje 1995 m. gruodžio 12 d.

kartą per mėnesį surengia diskusi
nius vakarus. Jie dabar vyksta Pa
saulio lietuvių Centre Lemonte 
penktadienių vakarais. Balandžio 
21 d. buvo politinės svarstybos 
“Quo vadis, Lietuva?”, dalyvaujant 
pranešėjams Valdui Adamkui ir 
Aleksandrui Štromui. Balandžio 26 
d. ekonomikos ir prekybos reika
lais Lietuvoje kalbės Jonas Pabe
dinskas ir Antanas Grina. Gegužės 
17 d. per “Talka Lietuvai” diskusi
jas pasirodys dr. Leonas Kriauče- 
liūnas ir Linas Kojelis. Birželio 7 d. 
įvyks diskusijos sportine tematika 
(labai retas reiškinys mūsų tarpe). 
Lietuvos olimpines perspektyvas 
svarstys Algis Rugienius ir Remi
gijus Gaška.

Užsiminus apie sportą, reikia 
paminėti ir Čikagoje ruošiamas 46- 
sias Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynes gegužės 17-19 d.d. 
(šachmatų varžybos įvyks gegužės 
11-12 d.d.). Bus žaidžiamas krepši
nis (vyrų A, vyrų B, moterų ir jau
nių A) tinklinis (vyrų ir moterų, ir 
galbūt mergaičių A), ledo ritulys, 
šachmatai ir stalo tenisas. Laukia
ma per 300 sportininkų iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių.

Šias žaidynes rengia jaungtinis 
Čikagos sporto klubų komitetas. 
Nors Čikagoje stambesnio masto 
varžybų paskutiniu metu mažai te- 
rengiama, susidomėjimas nėra di
delis. Tikimasi, kad šį kartą lietu
viškoji visuomenė parodys, kad ne 
tik politika ir pramoginiai-meni- 
niai ansambliai yra reikalingi. Pir
mosios panašios žaidynės buvo su
rengtos prieš 45 metus Toronto 
mieste, Kanadoje. Jos tada vadino
si “Kanados ir JAV lietuvių olim
piada”. Tačiau vėliau buvo pradė
tos vadinti kiek kuklesniu vardu - 
žaidynėmis. Dėl sienos pervažiavi
mo sunkumų tuomet iš JAV nega
lėjo nuvažiuoti visi norintieji ten 
dalyvauti.

Per Čikagos popietinę lietuvių 
radijo programą dažnai galima iš
girsti įvairių pasikalbėjimų. Nese
niai buvo perduotas vienas pasikal
bėjimas su iš Armėnijos sugrįžusiu 
ir apie tą kraštą papasakojusiu ar
mėnu. Gal įdomiausia buvo tai, 
kad šis vyras kalbėjo... lietuviškai. 
Jis atidengė “paslaptį”, kad lietu
viškai išmokęs per 3-4 mėnesius, 
kai jis baigęs Politechnikos institu
tą Armėnijoje, buvo išsiųstas dirbti 
Lietuvon. Jis dabar gyvena JAV ir 
neseniai buvo nuvykęs į Armėniją 
(savaitei buvo užsukęs ir į Lietuvą). 
Papasakojo apie sunkias gyvenimo 
sąlygas jo krašte (Lietuvoje, atro
do, yra žymiai geriau). Bet labiau
siai sudomino ta jo pokalbio vieta, 
kurioje jis Amerikoje gyvenančius 
lietuvius skatino vaikus siųsti į 
Kauną, kad jie ten pramoktų lietu
viškai. “Jie ten per 3-4 mėnesius iš
moks kalbėti lietuviškai”, - teigė 
geranoris armėnas. “Nesvarbu ko
kios spalvos yra tavo akys, visi į 
tave Kaune kreipiasi lietuviškai” - 
sakė šis Lietuvą ir lietuvius pamilęs 
armėnas.



Mūsų šaknys kaime
Nieko nėra malonesnio, kaip sugrįžti į savąją 

tėviškę, kurią sovietiniai atėjūnai kankino, 
griovė, naikino
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Retų atodangų šiupinys (i)
JANINA STRIMAITIENĖ. 

Kazlų Rūda
Dar neišdilo iš atminties tas 

netolimas laikas, kai nebuvo 
minimi kaimų, valsčių ar para
pijų pavadinimai, kai vingiuo
jantys per gimtąsias vietas upe
liai buvo paversti centriniais 
melioracijos grioviais. Norėta 
sunaikinti mūsų šaknis kaime, 
net žydinčias obelis verčiant į 
griovius, duobes, išariant taip 
reikalingus kelius, vedančius. į 
atskiras sodybas, kurios buvo 
brangios mūsų tėvams ir sene
liams.

Atsimenu, kaip žmonės, gy
venantys vienkiemiuose, buvo 
savotiškai terorizuojami, prie
varta keldinami į bendras gy
venvietes, “grupinėmis” vadina
mas. Kai kurie žmonės kėlėsi - 
ką darys, kai buvusi pieva, dobi
lų laukas panamėje paverčiami 
taip vadinama “kolektyvine” 
žeme, o karvutei ganykla už ke
lių kilometrų, daržovėms, bul
vėms skirtas rėželis - į priešingą 
pusę akim neužmatomoje vie
toje...

AŠ ir šiandien tarsi matau 
virpančias motinos rankas, aša
rotas akis, kai buvo naikinama 
manoji tėviškė Šakių rajone, 
nes, kaip teigė to meto “išmin
čiai”, buvo lyg šašas plačialau- 
kiame Griškabūdžio kolūkyje, o 
tėvas į “grupinę” pavieškelyje 
eiti atsisakė. Gūdžiai kaukė šu
va, riaumojo buldozeris, versda
mas iš šaknų tėvo sodintus, jau 
gerokai ūgtelėjusius medžius; 
net kaštono nepaliko su manim 
vienmečio...

Taip vietoj jaukios tėviškės 

Veikia geriau - kainuoja mažiau
Veikla kinta kuriant geresnę provinciją

1-800-535-9949 
arba (416) 314-2455

išleisti mažiau -sumažinti išlaidas, suvesti sąmatas, palengvinti sąlygas investicijoms, 
sukurti darbų ir grąžinti provincijai didesnių galimybių viltį

Pakeitimai - tikri ir teisingi
Lapkričio mėnesį mes ministerijoms 

nustatėme, kiek išlaidų jos turėtų sumažinti 
Šiuo metu tos sumos yra pasiekiamos, ir 
valdžios veikla keičiama pagal sudaromas 
išsamias įgyvendinimo gaires.

Pakeitimai - gerai parengti ir 
vykdomi

Nustatyti finansinės veiklos gaires 
kiekvienai ministerijai yra naujas būdas daryti 
sprendimus apie Jūsų mokesčių dolerių 
panaudojimą - “kam, kaip ir kur”. Atsakydami į 
sunkų klausimą - “Kokia yra ministerijos 
pagrindinė užduotis?”, galime savo pastangas 
nukreipti taikliai, kaip lazerio spindulį. Mes 
sumažinsime tarnybas bei darbo dvigubinimą, 
sutaupysime administravimo išlaidas ir 
nuostolius, pervesim bei pagreitinsim 
patarnavimus. Tokiu būdu Jums teiksime 
geresnės kokybės, mažiau kainuojančias 
paslaugas.

Kaip jus galite įsijungti
Paskelbus biudžetą, bus išleidžiami veiklos 

planai. Norintys įsigyti veiklos plano projekto 
apybraižą ir informaciją, kaip pateikti mums 
savo siūlymus, prašomi skambinti telefonu:

Pakeitimai santvarkos 
PAGERINIMUI

Valdžia išleidžia $1 milijoną dolerių per 
valandą daugiau, negu gauna pajamų. 
Neįmanoma nei šeimai, nei verslui, nei 
vyriausybei išsilaikyti tokiomis finansinėmis 
sąlygomis. Reikia sustabdyti bereikalingas 
išlaidas, pvz., $70 administravimo kainą už 
kiekvieną “jury” nario $2.75 kasdieninį 
užmokestį arba siuntimą OPP automobilių 
paprastam taisymui į Thunder Bay. Norime, 
kad Jūsų mokesčių doleriai būtų skiriami 
svarbiausiems reikalams, pavyzdžiui, sveikatos 
priežiūrai. Tokiose srityse taip pat stengiamės 
ieškoti būdų geriausiai panaudoti pinigus — ne 
brangioms institucijoms, bet esminėms 
paslaugoms, kaip ilgalaikei priežiūrai 
rajonuose, inkstų dializei, imunizacijai ir 
kardiologinėms paslaugoms.

liko tik laukai ir vėjas, o mažas 
laukų upelis Nenupė (nuo jos 
mano tėviškės kaimas buvo ga
vęs Panenupių vardą) supana
šėjo su kitais melioruojamų pie
vų, laukų grioviais, prižėlę us
nių ir kl. piktžolių. Dabar mūsų 
žmonės su lietuviams būdingu 
darbštumu pagal galimybes vėl 
kimba į žemę, kur įmanoma 
bando atstatyti sugriautas tėviš
kes, jose mato savo palikuonių 
ateitį. Kur nėra tokių sąlygų, at
skiruose miestuose ir mieste
liuose steigia kraštiečių kuo
peles, dirba kraštotyrinį darbą, 
aprašydami gimtuosius kaimus, 
kartais tik atsiminimuose išliku
sius, supranta, kad mūsų šaknys 
- kaime.

Kazlų Rūdos zanavykai
Kazlų Rūda - nedidelis 8250 

gyventojų turintis tarp miškų, 
prie geležinkelio magistralės 
įsikūręs miestas. Kadangi pati 
esu kilusi iš Šakių rajono (kaip 
mes įpratę sakyti, Zanavykuos 
centro), prieš pusmetį įsteigiau 
zanavykų kuopelę, kurioje šiuo 
metu yra 30 narių.

Tai žmonės, kuriuos išau- 
fino Šakių lygumų kraštas su 

ešupės, Pentos, Liekės, Jotu- 
lės, Novos vingiais, o jų mintyse 
Griškabūdžio, Sintautų, Plokš
čių, Gelgaudiškio ir kt. apylin
kių alksnynų kupolai, linų žie
dais mėlynuojantys tėviškės lau
kai ir garsūs žmonės, kuriais di
džiuojamės nuo vaikystės: lietu
vių kalbos mokovu Jonu Jab
lonskiu, vykupu Justinu Stau
gaičiu, poetu Pranu Vaičaičiu...

Zanavykai (lietuviškiau -

Iš vyskupo P. BALTAKIO viešnagės Sao Paulo mieste Brazilijoje. Kairėje - Šv. Juozapo parapijos klebonas 
kun. J. ŠEŠKEVIČIUS, Lietuvos garbės konsulas J. VALAVIČIUS; dešinėje - prel. LEONAS PECK prie 
Laisvės paminklo Nuotr. F. Bacevičiaus

užnoviečiai) pasklidę visuose 
Lietuvos miestuose, miesteliuo
se, įsteigė savo seimelius, kuo
peles, o Vilniuje - Zanavykų 
bendriją (pirmininkas Albinas 
Vaičiūnas). Neseniai Moksli
ninkų rūmuose buvo paminėtas 
Zanavykų bendrijos penkmetis. 
Mes mėgstame susiburti ir į ma
sinius respublikinius renginius 
(pvz. garsiąsias Zanavykuos 
dainų ir meno šventes, kurias 
rengia Šakiai), ir j mažesnius 
žymių žmonių minėjimus bei at
skirų kuopelių susiėjimus pagal 
savo gyvenamąją vietą.

Kazlų Rūdos Zanavykų 
kuopelėje taip pat yra kūrybin
gų žmonių: tautodailininkės gy
dytojos Irenos Lukoševičiūtės- 
Skučienės batikos, karpinių, go
belenų paroda keliauja po įvai
rius Lietuvos kampelius; ku
riančiųjų eiles spausdina ne tik 
Zanavykuos, bet ir respublikinė 
spauda, kai kurie pateko ir į 
1994 m. Lietuvos liaudies kultū
ros centro poezijos rinktinę “Ei
liavimai” (sudarytojas ir redak

torius Aleksandras Šidlauskas, 
recenzentas poetas Jonas Striel
kūnas); j vietinę marijampolie
čių poezijos antologiją “Saulę 
surinkę” (1992 m.); į Kazlų Rū
dos eiliuotojų Jonavos “Dobi
lo” leidykloj išleistą knygelę 
“Girių versmė” (redaktorius 
Kaimo rašytojų sąjungos pirm. 
Kostas Fedaravičius).

Neseniai Kazlų Rūdos za
navykai surengė miesto visuo
menei pažintinę meninę popie
tę, j kurią buvo atvykusi Za
navykuos centro - Šakių rajono 
savivaldybės kultūros skyriaus 
vedėja Eugenija Kasparevičie- 
nė, atvežusi naujausią zanavykų 
kultūros ir kraštotyros laikraštį 
“Zanavykas” (redaktorė Gied- 
rimė Didžiapetrienė) bei kitų 
zanavykiškų suvenyrų, o svar
biausia - šiltą padrąsinantį žodį, 
kuriuo įvertino mūsų atsigręži
mą į tėviškes, kvietė dalyvauti 
garbingų tėviškėnų jubilieji
niuose renginiuose, padėkojo 
už mūsų surinktą kraštotyrinę 
medžiagą, kurią esame perdavę 

Šakių Zanavyko muziejui.
Novužės krašto vaikai

Mus džiugina dar ir tai, kad 
jau užbaigta kraštotyrinio darbo 
entuziastų brolių Bernardo ir 
Vincento Aleknavičių ruošia
mos knygos “Novužės krašto 
vaikai” II dalis. Idėja parodyti 
Zanavykuos šviesuomenę kilo 
daugiau nei prieš 20 metų Ame
rikoje gyvenusiems mūsų kraš- 
tiečiams. Broliai Aleknavičiai 
(Vincentas gyvena Panevėžyje, 
Bernardas - Klaipėdoje, kur 
laikraštyje ’’Vakarų ekspresas” 
redaguoja “Pajūrio zanavyko” 
puslapį), jau prieš penketą me
tų pradėjo įgyvendinti šią idėją, 
vos tik sualsavo atgimusi Lietuva.

Šioje knygoje susipažinsime 
su 400 zanavykų, gimusių nuo 
1900 m. Broliai Aleknavičiai čia 
naudoja ir dalį enciklopedinių 
duomenų, t.p. dar visai neseniai 
draustą literatūrą. Tai bus tik
ras paminklas Novužės krašto 
šviesuoliams, išėjusiems j amži
nybę ir dar tebegyvenantiems.

VYTAUTAS A, JONYNAS

Įvadinės pastabos
Tikrai neverta prieštarauti. 

Seniai yra apskaičiuota ir nusta
tyta, kad anglų kalba pranoksta 
visas Europos kalbas savo žody
no turtingumu. Nemažiau žino
mos ir priežastys, nulėmusios tą 
jos žodžių gausą. Svarbiausia jų 
buvo normanų invazija į salas 
vienuoliktame šimtmetyje. Nuo 
tada vietinių kalba tapo ger
maniškųjų ir romaniškųjų lyčių 
sąmėžiniu.

Bet ne mažiau būdingas 
reiškinys anglosaksams buvo ir 
jų žvelgimas pro pirštus j kalbos 
skaistybę. Priešingai prancū
zams, kurie apsirūpino kalbos 
žandarmerija (akademija), ang
losaksai nepaisė jokių varžtų, 
kalinėjo kaip tinkami nauja
darus arba grobstė sau skolinius 
iš dešinės ir iš kairės.

Šitaip atsirado visokių keis
tai skambančių, šleivų-kreivų 
žodžių, dažnai neturinčių atitik
menų kitose kalbose. Pavyz
džiui “serendipity”, atsiradęs, 
kaip aiškinama, vienos fantas
tiškos (Horace Walpole) apy
sakaitės apie pasakišką Seren- 
dipo šalį poveikyje. Nors, tiesą 
pasakius, nieko mistiško, kaba- 
listiško ar metafiziško tame žo
dyje “serendipity” nėra. Priešin
gai - jis apsako kiekvieno pa
tirtą dvasinę būseną - palai
mintą savijautą patyrus malo
nią, svaigią staigmeną. Nenuos
tabu, jei tą žodį yra pamilę 
visokie senamadiški “origina
lai”, bibliotekų lankytojai, nes 
dažniausiai tokie atmintini daly
kai atsitinka slampinėjant be 
aiškesnio tikslo knygyne ar bi
bliotekoje ir nenoromis užkliū- 
vant už kažko žavaus.

Šio straipsnelio autoriui, 
kaip ir daugeliui kitų, yra tekę 
gyvenime patirti pakankamai 
tokių prošvaisčių. Bet ne apie 
jas bus kalba, o apie tuos at
vejus, kai teko aptikti vieną kitą 
eilutę apie Lietuvą, jos žmones, 
kalbą ar meną.

Žinia, visos tos užuominos 
atsitiktinės, nebūtinai gilaus po
būdžio, ir ... negausios. Bet taip 
yra gyvenime - mums visada 
malonu išgirsti ką apie mus 
tauškia svetimi (palankiai ar ne) 
ir tuo atžvilgiu šis šiupinys, net 
jei nėra jame nieko sensacingo, 
turėtų būti savotiškai įdomus.

“Mes nepajėgsimi šauti 
į tas mergytes”

Gal paprasčiau būtų pradėti 
pavyzdžiu iliustruojančiu mūsų 
“atrankos” principą. Neperse
niausiai pasirodė anglų ir pran
cūzų kalba Dmitrijaus Volkogo- 
novo veikalas apie “tikrąjį” Le
nino veidą, atkurtą pagal slap
tus KGB archyvų dokumentus: 
Dmitri Volkogonov, LE VRAI 
LENINE. D’apres les archives 
secretes sovietiques. Paris, 
Laffont, 1995.

Per bolševikų diktatūros 
laikotarpį Sovietijoj buvo išleis
tos penkios Lenino raštų laidos. 
Ketvirtoji buvo išversta į dau
gelį Europos kalbų. Žinoma, 
visos jos buvo nepilnos, rink
tinės. Pasirodo (Volkogonovo 
teigimu), partijos archyvuose 
dūlėjo 3724 niekur neskelbti 
Lenino raštai ir maždaug antra 
tiek būta raštų-raštelių su Le
nino parašu. Atseit visa, kas 
rodė Leniną nedėkingoj šviesoj, 
buvo palikta pelėsių ir dulkių 
valiai. Dmitrijus Volkogonovas, 
nelyginant koks senų apskretu
sių drobių restauratorius, ban
do atkurti šiek tiek gyvenimiš- 
kesnį Vladimiro Iljičiaus atvaiz
dą, atskleisdamas visą eilę gal
būt žinomų, bet primirštų, da
lykų. Rasit labiausiai jaučiamas 
jo knygoj polinkis sugriauti ta
riamą Lenino humanizmą, tole
ranciją, kurią skelbė užkimda
mas Chruščiovas, o dar isteriš- 
kiau - Gorbačiovas.

Daugumoje atvejų visa tai 
nėra nežinomi dalykai sąžinin
giems Vakarų pasaulio istori
kams ir žurnalistams; jie nebuvo 
pasakojami tik Sovietuos gyven
tojams. Niekas neskubėjo jiems 
aiškinti, kad ne Stalinas, bet 
Leninas paskelbė kovą pasitu
rintiems ūkininkams (buo
žėms); kad jo sumanymu buvo 
įsteigta slaptoji policija (Čeką); 
kad jis nukalė terminą “liaudies 
priešas” ir visaip skatino žmo
nes įskundinėti kaimynus; kad 

jo pageidavimu buvo įsteigtos 
pirmosios mirties stovyklos ir 
įvesti kariuomenėn politrukai.

Iš viso buvo daug dalykų, 
kuriuose neleista žmonėms 
knaisiotis: po Lenino šeimos 
kilmę, prosenius, jų socialinę 
padėtį. Nebuvo pageidaujama iš 
kitos pusės, kad kas susidomėtų 
Lenino polinkiu j semitofiliją, 
ar jo pragyvenimo šaltiniais. 
Kaip bebūtų, jis daužėsi po 
užsienio kurortus, Europos sos
tines, niekad neskursdamas, 
nors niekur ir neišsišokdamas, 
nesišvaistydamas partijos pini
gais. Pagaliau yra mažai kam ži
noma ir Lenino ligos istorija.

Žodžiu, medžiagos veikalui 
buvo tiek ir tiek, bet neatrodo, 
kad Volkogonovas būtų Leniną 
kiek nujuodinęs. Akivaizdu, 
kad tai būta didelės menkystos, 
fanatiko, gal psichopato. Bet 
autorius paneigia kai kuriuos 
gandus kaip pvz. kad Leninas 
miręs nuo sifilio. Volkogonovas 
taip pat nepraleidžia progos pa
pasakot apie nepaprastą Leni
no užsispyrimą, atkaklumą ir 
apie tai, kaip žavėjo žmones 
Iljičiaus galva, “spinduliuojanti 
intelektu”. Mažiau įtikinamai 
skamba Volkogonovo pasakoja
ma Lenino ir Inesos Armand 
susiburkavimo istorija, skandi
nama pernelyg idilinėje švie
soje.

Deja, Lietuvos vardo ar 
užuominų apie lietuvius knygoj 
beveik nėra. Minima vienoje 
vietoje kad 1920 m. Leninas pa
reiškęs, jog “įsiveržę Lenkijon 
raudonarmiečių daliniai pasi
tarnausią Lietuvos ir Lenkijos 
sovietinimui ir Vokietijos revo- 
liucinimui.

Ar tai anuometinių mūsų 
diplomatų nuopelnas, ar todėl 
kad Lietuvoj vis dar maišėsi 
vokiečių daliniai, atrodytų, kad 
Lietuva nebuvo Leninui taip 
įsipykusi, kaip kitos Baltijos 
respublikos. Vienoj savo lap
kričio mėnesio instrukcijoj jis 
įtaigoja nubausti Latviją ir Es
tiją už tai, kad jos buvo sutei
kusios prieglobstį ir paspirtį 
baltųjų rusų daliniams. Jis įsako 
pričiupti juos “in flagranti” (nu
sikalsiant), peržengti jų sieną ir 
vejantis iš paskos pakarti kokį 
šimtą ar tūkstantį jų valdininkų 
ir turtuolių.

Ir lietuvių knygoje minimas 
kažkoks Jan Rudzutak, centri
nio komiteto narys. Atrodo, 
kad tai nebūta eilinio žmog
žudžio, nes jis iškėlė skandalą, 
esą Turkestane komunistai su
laužė duotą žodį - pakvietė į 
paliaubų derybas stambų būrį 
sukilėlių vadų ir juos suėmė.

Sumirga lietuvių vardas ir 
kitoje nelauktoje vietoje. Ko
munistai niekad per daug ne
sigyrė pasauliui, kad išžudė carų 
Romanovų šeimą, bet patys žu
dikai spėjo surašyti savo atsi
minimus ir net susiginčyti. Tie 
tekstai gulėjo sau ramiai Krem
liaus archyvuose. Vienas jų yra 
Jurovskio, to klaikaus tipo fil
me “Nicholas and Alexandra”. 
Jis rašo:

“1918 m. liepos 16 d. popie
tę, apie 14 vai., atvyko draugas 
Filipas ir pranešė, jog vietinis . 
vykdomasis komitetas yra įsa
kęs nugalabyti Nikolajų. Naktį 
atvyksiąs draugas (jo slapyvar
dis Kaminkrėtys), ir mes priva- 
lėsim atiduoti jam lavonus, kad 
juos užkastų ir užbaigtų tą 
užduotį. Aš pasikviečiau sargy
binius, esančius pastato viduje, 
kurie buvo numatyti Nikolajaus 
ir jo šeimos likvidavimui. Aš 
jiem išdalinau revolverius, na
ganus. Kai aš jiems skirsčiau 
įpareigojimus lietuviai paprašė, 
kad jiems nebūtų paskirta šauti 
į mergaites, nes jie būsią ne
pajėgūs tai atlikti. Man toptelė
jo mintis geriau jų nepainioti į 
tą egzekuciją, nes jie nesugebės 
atlikti, kaip dera kritišku mo
mentu, savo revoliucinės parei
gos. Pusę antros rytą kažkas 
pasibeldė. Tai buvo Kamin
krėtys”.

Dar knygos vienoje vietoje 
minimas Vilnius ryšium su Ju
lijaus Martovo (Cederbaumo) 
tenykšte veikla 1893-95 m. Nie
kur nėra minima vadinamoji 
“Vilniaus programa” (“Wilna 
Programme”), bet pripažįsta
ma, kad Vilniaus revoliucininkų 
sumanyti taktikos pakeitimai 
susilaukė pritarimo Petrapilyje, 
kai grįžęs Martovas paskleidė 
tas idėjas.



“Taboro kalno šalis'’
Matyti ir gyvai aprašyti Šventosios Žemės vaizdai
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BUDĖNIENĖ, Vilnius

Prof. Antanė Kučinskaitė 
Lietuvoje labai džiaugiasi, kad 
kun. Kazimiero Ambraso, SJ, 
knyga “Taboro kalno šalis” yra 
labiausiai perkama iš visų Lie
tuvos katalikų mokslo akademi
jos išleistų knygų. Nėra ko ste
bėtis - juk pats autorius daug 
kam Lietuvoje pažįstamas, geru 
žodžiu minimas; dažnai jo 
straipsnių aptinkame katalikiš
koje spaudoje.

Šiuo metu jis labai entuzias
tingai ir veikliai dirba Kanado
je, Montrealio Aušros Vartų 
parapijoje. Tačiau ne vien pasi
ilgimas ir troškimas tokį kunigą 
matyti gimtojoje žemėje skatina 
nusipirkti, perskaityti dar šiltą 
knygą. Pats jos turinys labai in
triguojantis, netikėtas, įdomus. 
“Taboro kalno šalis” - tarsi va
dovas po Šventąją Žemę. O kas 
nenorėtų joje pabuvoti? Pabu
voti ten, kur gimė, augo, gyveno 
ir mirė mūsų Išganytojas. “Juk 
čia Alyvų kalnas, Getsemanė, 
Betliejus, Nazaretas, Kana, Ka- 
farnaumas, o kur dar Golgota, 
Kristaus kapas, visa Jeruzalė ir 
kitos brangios vietos. Jei jau 
Vilnius - akmens knyga, tai ką 
sakyti apie šį miestą!”, - pratar
mėje rašo kun. K. Ambrasas.

Autorius Šventąją Žemę ap-

KAZIMIERAS AMBRASAS

TABORO
KALNO

ŠALIS

“Musų sparnų” 75-tasis
ALFONSAS NAKAS

Jis išleistas 1975-jų gruo
džio mėnesį, bet skaitytoją pa
siekė smarkiai pavėlavęs. Šį 
kartą redakcija įdėtu lapeliu pa
aiškino vėlavimo priežastį (už
laikė spaustuvė). Knygos for
mato, beveik 100 puslapių žur
nalo eilės numeris 75 imponuo
ja! Tai po vieną, tai po du per 
metus jis tebeina nuo 1951 m. 
Dabartinis red. Mykolas Zab- 
lockas rašinyje “Deimantinio 
jubiliejaus sulaukus” apžvelgia 
sunkų, bet garbingą “MŠ” kelią. 
Skaitome, kad “MS” steigėjas ir 
pirmasis redaktorius buvo kun. 
dr. Eugenijus Gerulis. Spausdi
namas Čikagoje, žurnalas dau
giausia skaitytojų turi JAV bei 
Kanadoje, o Lietuvai laisvę at
gavus platinamas ir tenai, ypač 
ev. reformatų telkiniuose Biržų 
krašte. Red. M. Zablockas įvar
dina visus “MS” buvusius re
daktorius ir kitus talkininkus, 
mirusius ir gyvus.

Spausdinamo pamokslo 
“Kalėdinės mintys” dėl didelio 
vėlavimo nebeprisiminčiau, bet 
jis nesenstantis daugeliui “MS” 
skaitytojų todėl, kad pasakytas 
prieš daugelį metų (1963 m. 
Kalėdoms) kun. Povilo Dilio, 
kuris mirė 1995 m. liepos 24 d. 
Pamokslas pakartotas iš “MS” 
15 nr. Žurnalo skyriuje “Iške
liavę amžinybėn” kun. P. Dilys 
prisimenamas plačiu nekrologu, 
jo laidotuvių aprašymu, nuo
traukomis.

Paminėsiu, mano nuomone, 
vertingiausius ir įdomiausius šio 
sukaktuvinio “MS” numerio 
straipsnius. Chorvedės Irenos 
Skomskienės rašinys “Kalėdų 
giesmės” parašytas žinoviškai, 
sakytum akademiškai. Po trum
pos to žanro giesmių istorijos 
pateiktas ilgas sąrašas giesmių, 
giedotų Lietuvoje nuo XVI š., 
skelbtų M. Mažvydo giesmyne, 
ir net iš pirmųjų krikščionybės 
šimtmečių (šv. Ambraziejaus 
himnas, iš IV š.). Giesmės 
“Bernelis gimė Bethleme” au
torė pateikia tekstą ir gaidas.

Broliai Yčai, prof. Jonas 
(1880-1931) ir dr. Martynas 
(1885-1941) jų amžiaus apvalių 
sukakčių proga pagerbiami 

lankė tada, kai paskutiniaisiais 
savo viešnagės Italijoje metais 
dirbo Vatikano radijo Lietuvių 
skyriuje (1993 m.). Kristaus ir 
Marijos gimtinėje jis praleido 
visą 1993-ųjų metų Didžiąją sa
vaitę. Įspūdžiai, kadaise trans
liuoti per radiją, spausdinti pe
riodikoje, pagaliau buvo sutelk
ti knygoje, kuri laimėjo religinės 
knygos premiją, įsteigtą prel. 
Juozo Prunskio. Tomis lėšomis 
bei Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos pastangomis ir buvo 
išleista “Taboro kalno šalis”. 
Spausdinta Kaišiadoryse, Ado
mo Jakšto spaustuvėje.

Sovietmečiu apie tokio turi
nio knygas negalima buvo nė 
pagalvoti, Tai bene pirmasis to
kio pobūdžio leidinys, atviras 
pokalbis, dienoraštis, katalikiš
kas drąsus pamąstymas, saky
čiau, savotiškas Šv. Rašto ko
mentaras - bandymas jį suvokti 
giliau, prasmingiau. Bandymas 
pateikti šventojo gyvenimo is
toriją lyg ir esamuoju laiku. Iš
kalbingas ir vaizdingas stilius 
skaitytoją įgalina pajusti auto
riaus išgyvenimus, patiems 
nors akies krašteliu pamatyti, 
įsivaizduoti visų tikinčiųjų sva
jonių žemę.

Knyga gausiai iliustruota 
paties autoriaus nuotraukomis. 
“Taboro kalno šalį” redagavo 
vienos iš geriausių Lietuvos ka
talikų mokslo akademijos re
daktorių - Jadvyga Kardelytė ir 
Liuda Sidarienė, apipavidalino 
dailininkas Aloyzas Janulis.

Ir mums visiems vertėtų 
nors mintimis nusikelti į Ain 
Karimą, užlipti į Alyvų kalną, 
nulenkti galvą prie Kristaus ka
po, pamirkyti kojas Genezareto 
ežere, pasivaikščioti po Jeruza
lę, Jordaną..., paklausyti ką 
mums kužda Palaiminimų kal
nas. Gal išgirsim “Kalno pa
mokslą”?

Kazimieras Ambrasas, TABO
RO KALNO ŠALIS. Vilnius, 
1995 m., p. 204.

dukterų prisiminimais, iškilmė
mis prie jų kapų, jų tėviškėje, 
minėjimais Vilniuje ir Kaune. 
Spausdinamas sutrumpintas 
prof. dr. Jono Aničo rašinys 
apie abu Yčus ir kai kurias jų 
pagerbimo iškilmes. Čia tenka 
pasakyti, kad kompartietis dr. J. 
Aničas sovietmečiu buvo di
džiausias krikšionybės priešas, 
jos kenkėjas. Meilė tauriems 
krikščionims Yčams jo širdy 
“užsidegė” bolševizmui žlugus.

Trumpu rašiniu prisimena
mi evangelikai rašytojai - Sta
nislovas Rapolionis ir Abrao
mas Kulvietis 450 metų nuo jų 
mirties proga. Spausdinamas iš
samus, įdomus dr. Ingės Luk
šaitės referatas apie Salamies
čio mokyklą, įsteigtą prieš 450 
metų.

Didelio dėmesio vertas Ma
to Naktinio straipsnis apie 1941 
m. Lietuvos repatriantus j Vo
kietiją (čia tęsinys iš praėjusio 
“MS” nr. ir pabaiga). Rašoma 
su kartėliu, priekaištaujant mū
sų “patriotams”, kurie tuos re
patriantus, gelbėjusius gyvybes 
nuo raudonojo maro, smerkė, 
jiems kenkė. Rašoma logiškai ir 
įtikinančiai.

Tęsiama ir užbaigiama Vy
tauto Trečioko jautriai, su mei
le parašyta Klaros ir kun. Jono 
Šepečių biografinė apybraiža. 
Spausdinama kun. dr. E. Geru
lio paskaita, skaityta dviejuose 
Floridos lietuvių telkiniuose: 
“Lietuva - Stalino, Hitlerio au
ka”. Mums, vyresniajai kartai, 
visus žiaurumus išgyvenusiems 
ar stebėjusiems, skaitant kelia 
kraujospūdį. Kitas kun. dr. E. 
Gerulio rašinys, “Kas yra lais
vė?”, jau akademinio-filosofi- 
nio turinio, ir, manding, kontro
versinis.

Klaipėdos krašto amerikie
tis Hansas Janužys objektyviai, 
su meile, aprašinėja praėjusios 
vasaros viešnagę Lietuvoje. Pa
teikia nemažai pozityvios kriti
kos. Nepaprastai įdomus velio- 
nies Jackaus Sondos-Sondeckio 
atsiminimų skirsnis. Aprašomi 
Šiaulių miesto įvykiai prieš 55- 
60 metų, kai jis buvo to miesto 
meras. Įvykiai aprašomi vaiz
džiai, kartais su lengva ironija,

Tai ue Arktika, o Baltijos jūra. Taip ji atrodė šią žiemą Nuotr. Vid. Šimkūno

Irzlus kunigaikščiai
Juozo Kralikausko romanas “Mindaugas”

Kai kurios geros (ir blo
gos!) knygos skaitytoją supan
čioja, neleidžia jam nuo skai
tymo atsitraukti. O kitos duoda 
laisvę - paskaityk dabar, gal 
paskaitysi rytoj, poryt, už sa
vaitės. Juozo Kralikausko nau
jausias romanas nėra įkyrus, 
nuo svarbių darbų neatitrauks. 
Ir nesukelia didelio smalsumo 
būtinai sužinoti, kas vyks toliau. 
Knyga yra gera, rami, rimta, 
naudinga, gal net kiek nuobo
doka.

Dabarykštis, dimstis, kurpti, 
lėmis, medgrinda, pervarta, 
sprogena, širšuo - šiuos ir dau
gelį kitų, retai arba visai ne
girdėtų, “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyne” nerandamų žo
džių sutinkame Kralikausko 
“Mindauge”. Jie turėtų nuspal
vinti veikėjų dialogus ir mintis 
Lietuvoje tryliktame šimtmetyje 
vyravusiomis nuotaikomis. To
kių žodžių yra pabarstyta gau
siai, ir skaitytojui ne viename 
sakinyje tenka sustoti ieškant 
prasmės. Ši autoriaus maniera 
ryški visuose jo istoriniuose ro
manuose. Laikotarpio spalvas ji 
iš tikrųjų paryškina, bet kartais 
gali vieną kitą nekantresnį as
menį gundyti, kad skaityti ne
baigtą romaną atidėtų šalin.

Trinkčiojimų skaityme įve
da ir autoriaus stilius.

“Tautvilas žaibiškai kumš
čiu - Parnus keberiokšt ant 
grindų, susiverčia keltis, bet vėl 
kniumba nuo smūgio į sprandą” 
(psl. 108).

“Staiga - kranklys kraupiai 
virš galvų!

Ir lyg dygte iš Žemės - ogi 
šeši!” (psl. 114).

Turinių užslėpimas saki
niuose retkarčiais sukapoja 
mintį. Tai yra Kralikausko sti
liaus žymė.

Atsiųsta
Aldona Vasiliauskienė, STA

SIO ANTANO BAČKIO GYVENI
MO IR VEIKLOS BRUOŽAI. Re
daktorės - Jadvyga Kardelytė ir 
Liuda Sidarienė. Dailininkas - 
Aloyzas Janulis. Leidėjas - Katali
kų akademija (prel. dr. Juozo 
Prunskio lėšomis). Tiražas - 500 
egz. Vilnius, 1996 m., 126 psl.

LITHUANIAN HERITAGE, 
nr. 1, vol. 3, dvimėnesinis žurnalas 
anglų kalba, 40 psl. ir viršeliai. Vyr. 
redaktorius V. Ramonis, leidžia 
Baltech Publishing, P.O. Box 225, 
Lemont, II. 60439-0225, USA. Pre
numerata metams Kanadoje $41.95 
(JAV). Gausiai iliustruotas puoš
nus informacinis leidinys.

“LIETUVOS KOVŲ IR KAN
ČIŲ ISTORIJA”, Lietuvos gyven
tojų trėmimai 194-1941, 1944-1953 
metais sovietinės okupacinės val
džios dokumentuose; dokumentų 
rinkinys (pataisytas ir papildytas 
leidimas); atsakingasis redaktorius 
prof, habil. dr. Antanas Tyla; su
darė Eugenijus Grunskis, Vanda 
Kašauskienė, Henrikas Šadžius; lei
dėjai Lietuvos istorijos institutas, 
1995, Pasaulio lietuvių bend
ruomenė, 1995; redaktorė D. Kuo
dytė, dail. A. Žvilius; rinko “XXI 
amžiaus” leidybinis centras, spaus
dino A. Jakšto spaustuvė, Girelės 

humoru. Žadamas tęsinys se
kančiame “MS” nr. Yra keletas 
eilėraščių, įdomių ir vertingų 
nuotraukų. Žurnalo gale - nek
rologai ir keli kronikos pusla
piai. “Mūsų sparnų” redakcijos 
ir administracijos adresas: 3543 
W. 66th Place, Chicago, IL 
60629, USA

“Mindauge” paties Mindau
go beveik nematome. Romano 
centre vyrauja jo brolvaikiai 
Tautvilas ir Eitvydas, po tėvo 
Dausprungo nužudymo valdą 
Kernavės kunigaikštiją. Lietu
viams kunigaikščiams-rikiams 
laikai tada buvę pavojingi. Juos, 
atskirai besitvarkančius, savo 
tarpe besipešančius, lengvai ga
lėjo įveikti slavai, kryžiuočiai, 
kalavijuočiai. Vienijimosi būti
nybę matė Mindaugas Vilniuje 
ir krivė Prutas. Krivė ragina 
Tautvilą ir Eitvydą pripažinti 
dėdės Mindaugo vyresniškumą. 
Tautvilas krivei nepakluso sku
biai ruošė sąmokslą prieš dėdę, 
prisikalbinęs kunigaikščius-ri- 
kius Bulevičius: Vismantą Krė
voje, Eidvilą Ašmenoje ir 
Sprudeiką Alšėnuose. Tačiau 
Tautvilo brolis Eitvydas, švel
naus būdo jaunuolis, nesutikęs 
su ketinimais dėdę nužudyti, 
per vietinį žynį Mindaugą įspė
jo. Mindaugas užklupo nepasi
ruošusius Krėvos ir Ašmenos 
kunigaikščius-rikius. Abu žuvo. 
Tautvilo likimas romane nepa
aiškėja, o jo broljg Eitvydas ne
tyčia iškrinta iš pilies bokštelio. 
Ar užsimuša, ar tik susižeidžia, 
lieka nežinoma. Romane daug 
vietos skirta narsiam Mindaugo 
kariui Gaudžadui. Susipažinda
mi su juo, susipažįstame ir su 
paprastų žmonių gyvenimu.

Nemažai sužinome apie tų 
laikų Lietuvą. Gamta, žmonių 
tikėjimas, papročiai, sodybėlės, 
darbai. Tačiau ne viskuo, ką J. 
Kralikauskas rašo, galima tikėti. 
Toks naivumas, toks atsiliki
mas... Kai smulkūs kunigaikš
čiai pajėgia arklių pakinktus 
sidabru apkaustyti, plačiai susi
žinoti, žmonas iš tolimų vieto
vių parsigabenti, sunku įsivaiz-

paminėti
g.22, 4230 Kaišiadorys, įrišo “Spin
dulio” spaustuvė Kaune; 628 psl. ir 
kieti viršeliai; tiražas 3000 egz. Lei
dinio ruošimo koordinacinio komi
teto pirmininkai: Antanas Stasiškis 
(Lietuvoje), dr. Petras Kisielius (iš
eivijoje).

Leidinį galima gauti PLB fon
de, 1059 Maplegrove Drive NW, 
Grand Rapids, MI, 49504 (JAV) už 
$17.50, plius persiuntimas, iš viso 
$20 . (Kanadoje 25 kanadiški dol.).

BALTIC UNIVERSITY 1946- 
1949, Baltiečių universiteto įstei
gimo 50 nr. sukakties minėjimo lei
dinys, 48 psl. ir viršeliai. Paruošė 
Danutė Jankauskaitė-Eidukienė ir 
Sigitas Miknaitis. Redakcinė komi
sija: K. Lukošiūtė-Kubilienė, E. Ei- 
dukas ir Pr. Jurkus. Leidėjai - buvę 
to universiteto studentai; spausdino 
VI. Vijeikio spaustuvė Čikagoje. 
Leidinys gausiai iliustruotas. Yra 
straipsnių ir anglu kalba.

“TĖVYNĖ”, 1896-1996, Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje 
(SLA) organas, nr. 1, 1996 m. sau
sis; seniausias lietuvių laikraštis, 
leidžiamas Niujorke. Redaguoja 
Vytautas Kasniūnas. Šiame nume
ryje trumpai apžvelgtas nueitas 
šimtametis kelias. Pirmąjį nr. Mt. 
Carmely, PA suredagavo kun. Jo
nas Žilinskas, spausdino J. Paukš
tys. Tai buvusi nedidelė 16 psl. kny
gelė su viršeliais, pasirodydavusi 
kas mėnesį. Laikraščio linkmę nu
sako, kad ir šie redaktoriaus žo
džiai: “Amerikiečiai būsime dėlto, 
kad Amerikos duoną valgome, o 
lietuviais, kad iš Lietuvos esame ki
lę. Amerikoj Lietuvą budavokime 
tik ant tiek, ant kiek ji prisidės prie 
atbudavojimo mūs tikrosios vienati
nės Tėvynės, pakraščiuose Nemuno 
padėtos.”

duoti, kad jie patys ir jų žmo
nės tikėjime būtų tokie naivūs. 
O jau žalčio garbinimas... Ir 
pienu jį lakina, ir vaikai kartu su 
žalčiu pieną siurbia, ir šį šliužą 
lepina, ir jį nakčiai guldo. Kar
tais net koktu.

“Ar tas žaltelis užlaižė tėvui 
pomirtinius vokus?” (psl. 3).

“Ausutas vėl pasilenkia prie 
savo lėtos tarnybos pilkžals- 
viems žalčiams, kurie gajūs ir 
žvilgą lukuoja pieną iš molio 
dubens” (psl. 21).

Kai kur iš J. Kralikausko 
knygos atrodo, kad pagonybė ir 
krikščionybė manierose yra la
bai artimos:

Gerbkime Dievonį! - 
sveikinasi Tautvilas. (...)

Visur ir visada! - atsako 
plikas žynys Ausutas, ...” (psl. 
21).

Man labai priminė žinomus 
pasisveikinimus ir atsakymus: 
Garbė Jėzui Kristui - per am
žius, amen.

O burtų, burtų!
“Kalaviją labuoju lėmiu už

kalbėjo žynys Viltautas, Alke 
degindamas gyvatės išnarą” (psL 35).

“Prisiekti Žemynai galima 
pabučiuojant Žemę, bet juo di
desnė priesaika - suvalgant Že
mės” (psl. 79).

Skaitant atrodo, kad tada 
žmonės nieko neveikė, tik įvai
riems dievams ir deivėms lanks
tėsi, žalčius lepino ir burtuose 
gyvačių išnaras degino. Bet ir 
gyvačių tada būta, jei tiek išna
rų surankiota...

J. Kralikauskas vaizdžiai 
parodo gamtą, ypač miškus 
(pvz. psl. 16-17). Smulkiai nu
piešia ir tuolaikinio Vilniaus 
vaizdą (psl. 20). Ar taip iš tik
rųjų Vilnius atrodė, niekas ne
patikrins, bet pasakojimas - lyg 
nuotrauka. Kas patikrins ir kal
bą, papročius, tikėjimą, burtus? 
Pagaliau ir aprašomi įvykiai ne
būtinai turi perduoti tikras is
torijos iškarpėles. Grožinei li
teratūrai nereikia būti tiksliai.

Ar šį romaną pamėgs jau
nimas? Sunku spėlioti. Reti žo
džiai, sunkūs pagoniški vardai, 
kai kur trūkinėjantis stilius dau
giau tinka vyresniam, kantres
niam skaitytojui, besidomin
čiam irzlių kunigaikščių gyveni
mu. Romanas yra geras, kant
riai parašytas, kantriai skaito
mas. Autoriaus palikta žymė yra 
ryški.

Juozas Kralikauskas, MIN
DAUGAS. Istorinis romanas. 
Redaktorė - D. Sabonytė, me
ninė redaktorė - D. Ciurlytė. 
Tiražas - 3000 egz. Kaišiadorių 
vyskupijos kurijos leidykla 
(Kęstučio 44, 4230 Kaišiado
rys). Kaišiadorys, 1995 m., 151 
psl.

Vytautas Dyvas

Lituanistikos katedra, įsteig
ta PLB valdybos Ilinojaus uni
versitete Čikagoje, lig šiol neturė
jo savo bibliotekos, kuri reikalin
ga studentams ir doktorantams. 
Todėl jie buvo priversti naudotis 
leidiniais iš parankinio lituanisti
kos katedros fondo, juos dauginti 
kopijavimo aparatais, skolintis iš 
profesorių ir studijų draugų. Šią 
problemą išsprendė pernykštis dr. 
Kosto Ostrausko, dramaturgo, li
teratūros istoriko ir kritiko, paža
das PLB lituanistikos katedrai 
dovanoti visą savo gerai sutvar
kytą biblioteką, kurią jis sutelkė 
per ilgus metus. Dėl jos pergabe
nimo su dr. K. Ostrausku susitarė 
Filadelfijon nuvykusi lituanistikos 
katedros vedėja prof. dr. Violeta 
Kelertienė. Čikagon jau pervežti 
3.065 lituanistiniai leidiniai - ir 
knygos, ir žurnalai. Filadelfijoje 
liko tik nedidelė dalis dr. K. Ost
rausko dabartiniam darbui reika
lingų leidinių.

Dail. Almis Zylė (Antanas Ze- 
lenkevičius), pakirstas ilgos ir 
sunkios ligos, mirė 1995 m. spa
lio 13 d. Niujorko centre Manhat- 
tane. Velionis yra kaunietis, Kau
ne gimęs 1925 m. birželio 17 d. ir 
ten gavęs pradinį išsilavinimą. 
Dailę studijavo Niujorko Kolum
bijos universitete. Dirbo meno 
dėstytoju įvairiose aukštesnėse 
mokyklose. Apie dvi dešimtis me
tų iki išėjimo pensijon jam teko 
būti vidinės tvarkos ir saugumo 
vyr. prižiūrėtoju Modernaus me
no muziejuje. Velionis, atsisky
ręs nuo lietuvių ir net savo gimi
nių, Manhattane turėjo darbo 
studiją ir butą. Ten jis reiškėsi 
tapyba, metalo, stiklo, kerami
kos kompozicijomis. Keturi dail. 
Almio Zylės guašu atlikti darbai 
1988 m. buvo rodyti išeivijos lie
tuvių dailininkų darbų parodoj 
Vilniuj. Velionies pelenus pla
nuojama atvežti Kaunan ir palai
doti šalia tėvų.

Žurnalisto veterano Bronio 
Railos dviguba šventė balandžio 
13 d. įvyko Los Angeles mieste, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. 1995 m. Vilniuje buvo iš
leista jo knyga “Rašalo ašaros”. 
Lietuvos žurnalistų sąjunga už tą 
knygą ir jos autoriaus svarų indėlį 
Lietuvos žurnalistikos istorijon 
kalifornietį Bronį Railą paskelbė 
Dr. Vinco Kudirkos 1996 m. žur
nalistikos premijos laureatu. Tad 
balandžio 13 d. renginys Šv. Ka
zimiero parapijos salėje buvo 
skirtas “Rašalo ašarų” sutiktu
vėms šioje Atlanto pusėje ir Bro
nio Railos pagerbtuvėms už jo 
tikrai tvirtą ir ilgą žurnalistinę 
veiklą. Knygos sutikimą ir jos au
toriaus pagerbimą surengė JAV 
LB Vakarų apygarda, vietinis 
ALTos skyrius ir Lietuvių žurna
listų sąjunga. Su “Rašalo ašarų” 
knyga šio renginio dalyvius supa
žindino Pranas Visvydas, su B. 
Railos kūrybinio darbo penkias
dešimtmečiu - rašytoja Alė Rūta 
(Nakaitė-Arbienė).

Muzikas Juozas Stankūnas, 
kompozitorius ir vargonininkas, 
gimęs 1906 m. gruodžio 1 d. Lon
done, Anglijoje, mirė š. m. vasa-. 
rio 14 d. vakarą JAV Elizabethe, 
NJ. Ten jis turėjo muzikos studiją 
ir dirbo vargonininku Šv. Patricko 
šventovėje. Palaidotas vasario 17 
d. Hillside kapinėse, savo šeimos 
kape, kur jau ilsisi pirmoji žmona 
Stefa, vėžio pakirsta sol. dukra 
Irena, baigusi garsiąją Juilliardo 
muzikos mokyklą Niujorke, ir 
sūnus Kazys. Liko tik antroji ser
ganti žmona Emilija. Velionis au
go Lietuvoje, ten tėvų parvežtas 
iš Londono. Baigęs Kretingos 
vidurinę mokyklą, lankė Kauno 
konservatoriją. Lietuvos švietimo 
ministerija jauną muziką J. Stan
kūną pasiuntė Brazilijon dirbti 
pas Sao Paulo lietuvius. Ten jis ir 
paliko giliausius savo darbo pėd
sakus kaip lietuvių muzikas, var
gonininkas, chorų vadovas. 1944 
m. velionis Sao Paule baigė kon
servatoriją ir muzikos mokytojų 
institutą. Ieškodamas platesnių 
veiklos horizontų, į JAV atvyko 
1949 m. ir įsikūrė Lindene, NJ. 
Labiau įsitvirtino persikėlęs į Eli- 
zabethą, būdamas vargonininku 
įvairiose parapijose. Velionies 
kūrybinį palikimą sudaro kūrinė
liai akordeonui lietuviškais moty
vais, šimto dainų rinkinys, Šv. Je
ronimo Mišios, išleistos plokšte
lės ir kasetės. Skaudžiausias smū
gis velioniui buvo Brazilijoje 1940 
m. gimusios dukros sol. Irenos 
Stankūnaitės, baigusios Juilliardo 
muzikos mokyklą 1962 m., mirtis 
plaučių vėžiu 1981 m. rudenį.

Kauniečio fotomenininko Ro
mo Juškelio nuotraukų parodą 
1995 m. lapkričio pradžioj vilnie
čiams surengė Vilniaus fotogale- 
rija Stiklių gatvėje. R. Juškelis 
yra sukūręs nuotraukų ciklus “At
spindžiai”, “Atsarginiai”, “Žmo
nės ir manekenai”, “Diskoteka”. 
Parodai Vilniuje jis buvo atvežęs 
nuotraukų iš naujo ciklo “Kauno 
fortai”.

Klaipėdos muzikos pavasa
ris, surengtas jau dvidešimt pir
mą kartą, šiemet įvyko kovo pa
baigoje. Tradicinius religinės mu
zikos ir vietinių kompozitorių kū
rinius, skambėjusius Klaipėdos 
universiteto meno fakulteto ir 
Stasio Šimkaus konservatorijos 
surengtuose koncertuose, savo 
vakarais papildė Kompozitoriaus 
Eduardo Balsio (1919-1984) me
no gimnazijos atstovai. Šimtosios 
vokiečių kompozitoriaus C. Orffo 
gimimo metinės buvo paminėtos 
Klaipėdos muzikos pavasario fes
tivalyje atlikta jo kantata “Carmi- 
na Burana”. Gausų svečių būrį 
sudarė simfoninis orkestras iš 
Vokietijos su dirigentu W. Wa- 
hertu, Marburgo Bacho choras, 
fortepijoninė trijulė iš Maskvos 
“Romantik trio”, solistai iš Vil
niaus A. Krikščiūnaitė, R. Ma
ciūtė, V. Prudnikovas, B. Ta
mašauskas, R. Tumuliauskaitė.

Geriausi Lietuvos teatrų at
stovai šiemet jau penktą kartą bu
vo paskelbti kovo 27 d. Mat ji 
laikoma Tarptautine teatro diena.- 
Paskelbtiems teatralams jau antrą 
kartą buvo įteiktos Kristoforų sta
tulėlės, susietos su šv. Kristoforu, 
kuris lietuviškai būdavo vadina
mas Kristupu, legendoje nešusiu 
Kūdikėlį Jėzų per upę. Kristoforų 
įteikimą kovo 27 d. vakarą Lie
tuvos operos ir baleto teatre Vil
niuje suorganizavo Teatro ir kino 
rėmėjų fondas. Šiame renginyje 
prieš porą metų Kristoforus gau
davo tik geriausi režisieriai ir ak
toriai. Šiais metais jau buvo įteik
ta net dešimt Kristoforų, apiman
čių ir platesnes teatrinio meno 
šakas. Tačiau dabartiniai Kristo
foro premijų laureatai negauna 
finansinių prizų ir turi tenkintis 
statulėlėmis. Juokaujama, kad ir 
šampano laimėtojams dabar įpila
ma tik pusė jiems skirtos stikli
nės. Esą buteliais jis jau nedalija
mas ir namo nesinešamas. Šie
metiniam Kristoforų įteikimui va
dovavo Gediminas Girdvainis, 
Vilniaus mažojo teatro aktoriai 
Monika Bičiūnaitė, Vytautas Šap
ranauskas ir “Vaidilos” teatro ak
torius Gintaras Liutkevičius. 
Šventės dalyvius linksmino trys 
džiazo muzikantai, šešiolika val
tornistų iš simfoninių orkestrų, 
smuikininkė, trys dainininkai, iš
traukas iš P. Čaikovskio “Sprag
tuko” atlikę žymieji baleto šokėjai 
Eglė Špokaitė ir Edvardas Sma
lakys bei jų talkininkai.

Kristoforai buvo įteikti ge
riausiam režisieriui Jonui Vait
kui, pastačiusiam A. Strindbergo 
“Sapną” ir H. Ibseno “Lėlių na
mus” Vilniaus dramos teatre, ge
riausio aktoriaus - Valentinui 
Masalskiui už Hartmano vaid
menį F. K. Waechterio veikale “Į 
Ašenfeldą”, geriausios aktorės - 
Daliai Overaitei už Noros vaid
menį H. Ibseno “Lėlių namuose”. 
Aktorius Sigitas Jakubauskas 
Kristoforą gavo už geriausiai at
liktus antraeilius vaidmenis K. 
Ostrausko “Čičinske” ir S. Pa
miškio pjesėj “Iš gyvenimo vė
lių”, scenografas Jonas Arčikaus- 
kas - už scenovaizdžius W. 
Shakespearo “Tuščios meilės pa
stangose” ir H. Ibseno “Lėlių na
muose”, kompozitorius Vidman
tas Bartulis - už muziką F. K. 
Waechterio spektakliui “Į Ašen
feldą”. Baleto šokėjas Mindaugas 
Baužys - už Princo vaidmenį P. 
Čaikovskio balete “Spragtukas”, 
operos sol. Sigutė Stonytė - už 
Lady Macbeth vaidmenį G. Ver
džio “Macbeth” operoje. Debiu
tuojančio jaunimo eilėse Kristo
foru buvo įvertinta dramaturgo 
Sigito Pamiškio pjesė “Iš gyveni
mo vėlių”. Padėkos Kristoforas 
buvo paskirtas jau mirusiam J. 
Miltinio Panevėžio dramos teatro 
literatūrinės dalies vedėjui, vertė
jui ir rež. Giedriui Gabrėnui. Ge
riausias spektaklis nebuvo renka
mas, bet juo, atrodo, tenka laikyti 
daugiausia Kristoforų atnešusius 
H. Ibseno “Lėlių namus”. Kristo
forus gavo šio spektaklio rež. Jo
nas Vaitkus, scenografas Jonas 
Arčikauskas, geriausia aktorę ta
pusi Dalia Overaitė. V. Kst.
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R I S I K E I I M O
Parapijos kredito kooperatyvas

7 ' Į.' įį i'ž' ’ ‘.'7 *. • .-.įs

—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8'

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UZ:
90-179 d. term. Ind....................4.25%
180-364 d. term.Ind...................4.25%
1 metų term. Indėlius................4.25%
2 metų term. Indėlius................4.75%
3 metų term. Indėlius................5.50%
4 metų term. Indėlius................5.75%
5 metų term. Indėlius................6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.............4.00%
1 metų GlC-met. palūk........... 4.50%
2 metų GlC-met. palūk........... 5.00%
3 metų GlC-met. palūk........... 5.75%
4 metų GlC-met. palūk........... 6.00%
5 metų GlC-met. palūk........... 6.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP...............3.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd...... 4.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd...... 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd...... 5.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd...... 6.00%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......6.50%
Taupomąją sąskaitą.................3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 4.00%
Kasd. pal. čelklų sąsk.lkl..........2.25%
Amerikos dol, kasd. pal.

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

IMA UZ:
Asmenines 
paskolas 

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................6.50%
2 metų..................6.75%
3 metų..................7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų....... 6.90%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortglčius Iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

q\/į ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES

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

Licence
E-2392

LEDAS ki:i ri(,i:ration 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

TORONTO LIETUVIŲ 
WW' GOLFO KLUBAS

1996 metų sezono 
ateinantys turnyrai:

1. Susipažinimo turnyras - balandžio 27 d. Vieta: “Golf 
Haven”aikštė, laikas: 9 vai.ryto.

2. Sezono atidarymo turnyras — gegužės 11 d. Vieta: 
“Nottawasaga” aikštė, laikas: 9.30 val.ryto. Pereinamos 
taurės visuose žaidėjų klasėse.

KVIEČIAME VISUS GOLFO ŽAIDĖJUS 
PRISIDĖTI PRIE KLUBO VEIKLOS.

Visi turnyrai - varžybiniai pagal “Handicap” sistemą. Jaunimui 
(iki 16 m.) teikiama išlaidų lengvata. Daugiau informacijų ar 
paaiškinimų galima gauti skambinant -

Andriui Zaleskiui tel. 905 607-4203

SPORTAS
Kas n a uj o Europoj e ?

Krepšinio žaidynės Mannheime
Kas antri metai Mannheime 

rengiamos Europos jaunių krep
šinio žaidynės, kviečiant į jas Aus
tralijos bei JAV rinktines. Mann
heime pirmus žingsnius j pasaulio 
krepšinio gyvenimą dar sovietme
čiu pradėjo Arvydas Sabonis, Jor
danas, Jacksonas ir kt. garsūs žai
dėjai, tad žaidynes stebėti atvyksta 
“žvaigždžių medžiotojai” - įvairių 
kolegijų treneriai. Trečią kartą žai
dynėse dalyvauja ir laisvos Lietuvos 
jauniai, kurių didžiausias laimė
jimas buvo antroji vieta 1992 m. 
(baigmėje pralaimėta JAV 95:92) 

I bei 1994 m. užimta ketvirotji vieta.
Šešiolika dalyvių burtų keliu 

buvo suskirtyti į keturias grupes. 
Lietuva su Graikija, Jugoslavija, 
Suomija pateko į “C” grupę. Stipri 
buvo “D” grupė, kurioje žaidė 
JAV, Australija, Prancūzija ir Ru
munija bei “B” su Ispanija, Kroati
ja, Rusija, Italija.

Šiemet gintarų krašto penketu
kas atvyko be aukštaūgių žaidėjų, 
tad didesnių laimėjimų treneris M. 
Dėdelis ir jo padėjėjas M. Paulaus
kas nesitikėjo (ankstyvesniais me
tais treniravo Jonas Kazlauskas, 
dabartinis Kauno “Žalgirio” trene
ris). Jų spėjimai pasitvirtino jau 
rungtynėse su Graikija, kurios 
aukštaūgiai krepšininkai puikiai 
“tvarkė” lentas, įveikdami Lietuvą 
90:67 (43:35). Žymiai geriau 
Lietuvos “ąžuoliukai” pasirodė 
prieš Jugoslaviją, laimėdami prieš 
Balkanų krašto atstovus 74:71

(35:41). Persilaužimas įvyko 27 
min., kai lietuviai persvėrė pa
sekmę savo naudai 61:60, nors to
liau rungtynės vyko “taškas į 
tašką”. Tik paskutinėse minutėse 
lietuviams pavyko išplėšti pergalę, 
kartu turint viltį patekti į aš- 
tuntbaigmę. Šią vietą Lietuvos jau
niai sutvirtino rungtynėse prieš 
Suomiją, įveikdami ją 77:58 
(38:24). Dabar viskas priklausė nuo 
Jugoslavijos-Graikijos susitikimo, 
nes Lietuvai būtina buvo pastaro
sios pergalė. Deja, jugoslavai neti
kėtai po pratęsimo nugalėjo graikus 
ir tuo pačiu “uždarė duris” lietu
viams į aštuntbaigmę - Lietuvos 
krepšių santykis buvo blogesnis už 
pietų slavų ir graikų. Tad Lietuvos 
atstovai jau turėjo kovoti dėl 9-16 
vietų. Deja, čia prasidėjo mūsų 
jaunių nuosmukis: pralaimėta Lat
vijai 65:93 (23:48), Belgijai 87:79 
(48:42) ir Rusijai 80:68 užimant iš 
šešiolikos valstybių tik keturioliktą 
vietą! Visos rungtynės be jokio ryž
to, be jokio noro. Išvada: jeigu 
mūsų valstybė turi tik tokio lygio 
jaunius, Lietuvos krepšinio laukia 
liūdna ateitis. Mūsų rinktinę suda
rė: M. Burneika, T. Rimkus, A. 
Pachomovas, M. Vaitiekus, A. Ma- 
tuzevičius, R. Stūranas (visi iš Kau
no), M. Adamonis, P. Vyšniauskas 
(Vilnius), N. Masiulis (Šiauliai), D. 
Šongaila (Marijampolė), V. Pauliu- 
kėnas (Biržai), M. Ignatavičius (Pa
nevėžys).

Mūsų krepšininkus skandavi
mais “Lietuva, Lietuva” į laimėji-

mus skatino Vasario 16 gimnazijos 
direkt. žmonos M. Šmitienės suor
ganizuota gan didelė lietuvių grupė. 
Salėje skambėjo net lietuviškos 
dainos. Žaidynes laimėjo JAV rink
tinė, baigmėje nugalėdama Prancū
ziją 87:73 (37:42). Trečia vieta ati
teko Graikijai, įveikusiai Turkiją 
81:80 (40:40).

Turėjau spaudos įgaliojimus, 
tad teko pasikalbėti su amerikiečių 
ir vokiečių laikraščių bendradar
biais. Visi jie buvo nustebinti silpnu 
lietuvių pasirodymu, prisimindami 
jų ankstyvesnes pergales bei Lietu
vos krepšinio gerą vardą. Europo
je. Užklausti apie Atlantą, visi vie
nodai pasakė, kad dėl sidabro me
dalio kovos Lietuva, Jugoslavija, 
Kroatija ir gal viena Pietų Ame
rikos valstybė.

Liubecko futbolo klube (antroji 
Vokietjos lyga) žaidžia Mažeikis. 
Teko matyti lietuvį televizijoje, gir
dint labai gerus atsiliepimus. Toje 
pačioje vienuolikėje žaidžia ir Jur
gelaitis).

Vokietijos aukščiausioje lygoje 
pirmauja Miuncheno “Bayern”. 
Paskutines vietas užima Frankfur
tas, Kaiserslautere ir Urdingen.

Hamburgo klubo žaidėjas Val
das Ivanauskas yra sužeistas ir jau 
šiose pirmenybėse nedalyvaus.

K. Baronas, Vokietija.

Naujas pirmininkas
KLB žiniomis, Kanados sporto 

apygardos pirmininku išrinktas Ri
mas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., 
Toronto, Ont. M6P 3C4, tel. 416 
766-2996.

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 
mortglčius Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Klivlando skautijos Kaziuko mugę atidaro perpjaudami vartų kartį - 
j.v.s. V. PETUKAUSKAS ir paukštytė J. KLIMAITĖ

Nuotr. V. Bacevičiaus
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

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

Skautų veikla
• V.s. V. Sendžikui netekus 

brolio Juozo Lietuvoje, ps. Vaide
vučiui Draugeliui Ročesteryje - 
mylimos mamytės, s. M. Kazakevi
čienei tragiškai mirus sesutei Zinai, 
nuoširdžią užuojautą reiškia Toron
to skautininkai-kės.

• “Paramos” ir Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvams už 
dosnias aukas “Rambyno” ir “Šatri
jos” skautų-čių tuntai nuoširdžiai 
dėkoja.

• Balandžio 16 d. Lietuvių na
muose įvyko “Romuvos” narių me
tinis visuotinis susirinkimas. Atida
rė, pasveikino ir padėkojo visiems 
pareigūnams už gerai atliktus dar
bus, pakvietė sekretoriauti R. Paš- 
kauską Kanados rajono vadas j.ps. 
R. Sriubiškis ir padarė pranešimą 
apie veiklą. Revizijos komis, prane
šimą padarė pirm. s. K. Batūra. 
Knygos vedamos kompiuterine si
stema tvarkingai ir atitinka balansą. 
Darbo k-to pirm. dr. A. Pacevičiaus 
pranešimą perskaitė valdybos 
pirmininkas. Ruošiantis ateinančiai 
stovyklai numatyta daug darbų, ku
rių po 34 metų stovyklavimo ne
trūksta. Bus dengiamas didžiojo pa
stato stogas. Mažesniems darbams 
numatomos organizuoti talkos. 
Tuntininkas s. M. Rusinas pranešė, 
kad šią vasarą stovykla bus rugpjū
čio 4-11 d.d. Kitais metais numato
ma rengti dviejų savaičių rajoninę 
stovyklą. M.

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).

Kiti patarnavimai

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

KASOS VALANDOS

• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 
TEL. 416 252-6741 
66 Mimico Avė. Toronto, Ont.

psAMocniA- Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel.(905) 625-2412Savininkas Jurgis Kuliešius

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

ANTANAS
GENYS 

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

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

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

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

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6R.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!

SOLD
? TED STANULiS

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai Į vakarus nuo Lietuvių namų)
tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231 -4937, 

nešiojamas tel. 416 802-1029 FAX 416 769-1524

DAIVA
|| DALINDA,

| BBA, Broker 
Exnect Tel. 416 231-5000 
the best 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

COLDUUCU. 
BANKCRO

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

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

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

Pranešu savo klientams, kad nuo gegužės 1 d. visas kelionių paslaugas teiksiu iš QUEEN 
TRAVEL INTERNATIONAL įstaigos, 133 Roncesvales Avenue, Toronte, telefonas 416 531-4800. 
Ši, milijoninės apyvartos firma naudojasi paskutiniausiomis elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai 
rišančiomis su visomis oro linijomis, kartu ir LIETUVOS AVIALINIJA LAL. Sudarytos palankiausios 
sutartys, duodančios geriausias bilietų kainas ne vien tik j Lietuvą, bet ir j kitus, Kanados, Amerikos 
ir Europos oro linijų aptarnaujamus, kraštus. Mane čia rasit trečiadienias, tarp 11 v.r. ir 6 v.v. 
(11:00 AM - 6:00 PM). Noriu priminti, kad keliones daugiausia sutvarkau pasikalbėjus telefonu,- 
atvykti Jums pas mane nėra būtina. Klientus iš kitų vietovių taip aptarnauju, tad ir torontiečiai tuo 
gali pasinaudoti. Reikalingi patarnavimų kitomis savaitės dienomis galit paskambint, palikti savo 
pavardę ir telefono numerį, o aš Jums tuoj pat atskambinsiu.

Šiuo metu ypatingai geromis kainomis parduodu skrydžius j Lietuvą per Paryžių, Londoną 
ar Frankfurtą, pasinaudodamas bendra tarp AIR CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS sudaryta 
sutartimi. Šiomis nupigintomis kelionėmis gali pasinaudoti ne tik iš Toronto skrendantieji keleiviai, 
bet ir iš Halifakso, Otavos, Montrealio, Edmontono, Kalgario ir Vankuverio. Skambinkit - nustebsit.

Mūsų MEDELIS CONSULTING firma, patarnaujanti visais su Lietuva susijusiais reikalais, dar 
vis Ošavoje. Susirišti čia galit nesvarbu kokiu dienos ar vakaro metu.

Laukiam! Stefa ir Algis Medeliai

i



Didžiosios “TŽ” loterijos 
aukotojai ir laimėtojai

1. 1*. p. Kazilių dovanotų lini
nį takelį ir A. Z. Dobilų gintari
nius karolius laimėjo J. Glizickas, 
St. Catharines, Ont., nr. 8752.

2. A. Jagėlienės dovanotų me
džio drožinį - Pranas Berneckas, 
Vancouver, B.C., nr. 16927.

3. O. Budrienės dovanotų Z. 
Dobilo paveikslų - Vilija Cote, 
Sault Ste. Marie, Ont., nr.16347.

4. J. Dovydaitienės megztų lo
vatiesę - .Jonas Rugelis, Maywood, 
III., JAV, nr. 1071.

5. A. Z. Dobilų dovanotus gin
tarinius paveikslėlius - Magdalena 
Pakulienė, Toronto, OnL, nr. 2238.

6. Galerijos “Nemunas” savi
ninkų dovanotų A. Tamošaičio 
paveikslų - Erick Kuraitis, Kit
chener, Ont., nr. 8708.

7. V. Balsienės keramikos 
lėkštę - Loreta Kongats, Burling
ton, Onl., nr. 9919.

8. A. Jagėlienės dovanotų ser- 
vyzų - Ignas Urbonas, Toronto, 
Ont., nr. 2312.

9. NN austų paveikslų - Julija 
Čėpla, Toronto, Ont., nr. 12360.

10. K. Abromaičio medžio 
drožinį - Irena Lukoševičienė, To
ronto, Ont., nr. 13972.

11. P. p. Kazilių dovanotų li
ninių audinių komplektų - dr. Juo
zas Senikas, St. Jean sur Ri
chelieu, Que., nr. 17001.

12. L Tamošiūnienės dovano
tų A. Laurinaičio paveikslų - Jonas 
Vaškas, Bond Head, Ont., nr. 8862.

13. M. Trumpausko dovanotų 
medžio drožinį - Stasė Bartusevi- 
čienė, Mississauga, Ont., nr. 9167.

14. J. R. Karasiejų dovanotų 
V. Remeikos paveikslų - Jonas 
Tarvydas, Hamilton, OnL, nr. 3584.

15. L. Sendžikienės tautinę 
lėlę - F. Lazauskas, Kitchener, 
Ont., nr. 17481.

16. P. Bigausko paveikslų - 
Jonas Nastajus, White Rock, B.C., 
nr. 16980.

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)

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

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

mūsų lietuviškas kelionių biuras,\ 
veikiantis nuo 1978 m.

Vienintelis Kanadoje lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

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

GARANTUOTOS GERIAUSIOS KAINOSI

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

17. A. Suprono juostinę - 
Ona Juodviršienė, Toronto, Ont., 
nr. 2200.

18. A. Laurinaičio paveikslų - 
Leonida Strumilienė, Toronto, 
Ont., nr. 14210.

19. S. Vyskupaitienės dovano
tų staltiesę - Anelė Allis, St. 
Catharines, Ont., nr. 9829.

20. V. Matulevičiaus dovano
tų A. Dociaus paveikslų - kun. Jo
nas Velutis, Chicago, Ill., JAV, nr. 
1591.

21. Irenos ir MaryLee Micke
vičių dovanotus gintarinius karo
lius - Valerija Armonienė, Toron
to, Ont., nr. 2780.

22. Z. Dobilo paveikslų - nr. 
12406.

23. S. Pacevičienės keramikos 
vazų - Ona Mašalienė, Toronto, 
Ont., nr. 2259.

24. P. Bigausko paveikslų - 
Ada Petraitienė, Hamilton, Ont., 
nr. 9529.

25. L. Dagienės dovanotų a.a. 
J. Dagio skulptūrų - M. Janeliū- 
nienė, Toronto, Ont., nr. 18008.

26. R. Žiūraitienės paveikslų
- Birutė Gerčienė, Tillsonhurg, 
Ont., nr. 16631.

27. A Štuopienės dovanotų 
mikrobanginę krosnelę - Ada Pet
raitienė, Hamilton, Ont., nr. 9530.

28. A Lukavičiaus medinį pa
veikslų - Laima Aleksienė, Hickory 
Hills, Ill., JAV, nr. 6009.

29. Piniginę dovanų $250 - 
Gabrielė Chvedukienė, Oakville, 
Ont., nr. 7728.

30. Piniginę dovanų $500 - 
Emilija Lorcncienė, Toronto, Ont., 
nr. 13920.

Mažojoje loterijoje buvo tradi
cinis “Napoleonas”, kurį jau dau
gelį metų iškepa S. Rakštienė.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
didžiosios ir mažosios loterijos 
laiminkių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaro proga mūsų nuoširdūs rė
mėjai aukojo: $200 - E. ir M. Bu- 
meisteriai, W. ir L Dauginiai; $103
- H. ir G. Lapai; $100 - Dresher 
Insurance Brokers Ltd., Išganytojo 
parapija, Lietuvių namai, kun. V. 
Volertas, A. ir N. Ankai, S. Rakš
tienė; $50 - L. Pevcevičius, dr. A. 
ir S. Pacevičiai, dr. J. ir A. Sungai- 
los, V. ir O. Taseckai, V. ir S. Ma
tulaičiai, Dresher Appraisal Servi
ces Ltd., Dresher Real Estate Ltd.; 
$25 - L. ir D. Garbaliauskai, J. 
Pleinys, S. Dargis; $20 - V. ir O. 
Naruševičiai.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ!’ SPAUDOS VAKARO LOTERIJĄ pravedė Vyt. Aušrotas (dešinėje) su Vidute 
Tumosiene. Laimingų bilietų traukia KLB pirmininkas Alg. Vaičiūnas Nuotr. B. Tarvydo

SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUČIU JŪSŲ RANKŲ 

ŠILUMĄ...
Ačiū už man siunčiamą 

spaudą. Perskaitęs atiduodu biblio
tekai, kur ja naudojasi daug žmo
nių.

Mes, politkaliniai ir tremtiniai, 
stengiamės iš paskutinių jėgų prisi
dėti prie Atgimimo. Einame į mo
kyklas ir gyvu žodžiu pasakojame 
apie mūsų išgyventas kančias kalė
jimuose, lageriuose, tremtyje.

Garliavoje jau turime Juozo 
Lukšos gimnaziją. Būtų malonu čia 
sutikti ką nors iš Jūsų redakcijos. 
Mes pasistengtume parodyti visa, 
ką sugebėjome atlikti šiame mies
telyje po nepriklausomybės sugrį
žimo.

Aš - ne rašytojas, nesugebu 
viską sklandžiai aprašyti. Man ne
teko mokytis lietuviškai, nes buvau 
išvežtas vos pradėjęs 10 metus. Ma
no mokytojas ir vadovėlis buvo nu
sivežta į tremtį maldaknygė. Todėl 
atsiprašau už rašybos klaidas.

Imdamas iš pašto dėžutės at
siųstą spaudą, visuomet jaučiu Jūsų 
rankų šilumą.

Mindaugas Bakanas,
Garliava

Aukos Kanados lietuvių fondui
Raštinėje buvo gauta iš John ir 

Karolinos Zenon (Kriaučiūnaitės) 
$400. Aukojo: $100 - Andrius Če- 
ponkus, Aleksas Čeponkus, Gintas 
Neumann, Pranas Čeponkus, Vero
nika Kubilius; $50 - Juozas Rovas; 
$31 - Balys Vileita; $25 - M. Statu- 
levičius.

Aukos mirusiųjų atminimui: 
a.a. Veronikos Ragauskienės atmini
mui - $20 A. T. Gailius; a.a. Elytės 
Norkienės atminimui: $200 - Simon 
Marketing; $100 - Imagination 
Co.; $75 - Bastoy International 
Co.; $50 - Continental Communi
cations, Vickers-Benson, Perseco,

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

cialias atsiskaitymo pataisas. 
Lig šiol parlamentaras gaudavo 
dviejų dalių algą. Už vieną rei
kėdavo mokėti pajamų mokestį, 
o kita buvo neapmokestinama. 
Prie jos dar prisidėdavo pensi
jos įmokos bei kiti priedai. Taip 
Ontario parlamento vidutinio 
nario metinė alga pakildavo net 
iki 93.389 dolerių.

Paskelbta reforma Ontario 
parlamentarams ir iš jų tapu- 
siems vyriausybės nariams visiš
kai panaikins nuo pajamų mo
kesčio atleistą algos dalį. Dabar 
toks vidutinės veiklos parla
mentaras pajamų mokestį turės 
mokėti už savo visą metinę 
78.007 dolerių algą. Jis betgi 
valdžios priedais už turėtas iš
laidas galės gauti 6.958 dole
rius. Valdžios iždas nepadengs 
ir visos jo pensijos. Iš jo bus 
gauta tik 3.900 dolerių darbda
vio įmoka į Registruotą pensi
jos taupymo planą. Tokiu būdu 
vidutinio parlamentaro metinė 
alga su abiem valdžios priedais 
pasieks tik 88.865 dolerius. Nuo 
anksčiau turėtosios ji sumažės 
4.534 doleriais. Skirtumas nėra 
didelis. Labiausiai bus paliesta 
tik pensija.

Spaudoje rašoma, kad be 
priedų Ontario premjero M. 
Harrio alga bus tik 139.871 do
lerių. Liberalų ir opozicijos va
dovė L. McLeod be priedų gaus 
121.081 dolerį, ministerial - po 
111.001 dolerį. Kvebeko prem
jero alga su priedais buvo 198. 
000 dolerių, Kvebeko provinci
nio parlamentaro su priedais —

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI
Artėjant Lietuvos seimo rinki

mams mes Kanadoje kol kas nieko 
nežinome, kas iš mūsų turėsime 
teisę balsuoti. Turbūt bus taip pat, 
kaip ir praėjusį kartą buvo. Niekas 
iš anksto nieko nežinojome. Jeigu 
tik saujelė, turinti naujus Lietuvos 
pasus ar atnaujintą pilietybę, tega
lės balsuoti, tai tie keli balsai nieko 
nenulems.

Mes turėtume jau iš anksto 
gauti visas informacijas, susijusias 
su balsavimu bei visų partijų kandi
datų pavardes, kad galėtume pasi
ruošti už ką atiduoti savo balsus. 
Turime Lietuvos atstovybes. Tiki
mės, kad jos mus laiku informuos 
bei nustatys balsavimo vietą, kuri 
visiems lengvai pasiekiama.

Stasys Prakapas, Toronto, Ont.

AR NE PER DAUG 
TRIMITUOJAMA?

Teko skaityti (jau ne pirmą 
kartą) su kokiu “nepaprastu iškil
mingumu, išskiriančiu (Lietuvos 
ambasadą Venezueloje) iš kitų... 
krašte veikiančių (taip rašoma ‘TŽ’ 
nr. 11, o tokiame pačiame straip
snyje vasario 22 “Lietuvos aide”, -

M. Jalliffe, Worldwide Co., M.B. 
Sales Ltd.; $25 - M. Britton, V.M. 
Leparskas; $20 - A. Forbes, P.A. 
Volungė; a.a. Zinos Beržanskienės 
atminimui: $25 - K.P. Budrevičius, 
B. Jacka, J. Mažeika; $20 - J.R. 
Dūda, B. Kasperavičius; $10 - A. 
Kanapka; a.a. Albino Jūraičio 
atminimui: $100 žmona Virginija.

Albinas Paškevičius, Fondo įga
liotinis Otavos apylinkėje, savo ir 
žmonos Alės vardu įnešė $10.000 
su pageidavimu, kad pagal KLF tai
sykles būtų paremtas periodinis 
leidinys Lietuvoje. Ačiū už aukas -

Kanados lietuvių fondas

107.00 dolerių. Ontario finansų 
ministeriui E. Evui taipgi teks 
sumažinti valdžios išlaidas dar 
puspenkto bilijono dolerių, dalį 
sumažinimo padengiant bran
gesnėmis valdžios paslaugomis.

Ontario finansinių reikalų 
vadybos pirm. Dave Johnson 
(Management Board Chair
man) balandžio 21 d. pranešė 
Ontario parlamentui, kad teks 
atleisti iš darbo beveik 11.000 
valdžios tarnautojų dėl paslau
gų sumažinimo. Atrodo, tokių 
atleidimų bus dar daugiau, jeigu 
tikrai norima 2000 metų biud
žetą paruošti be deficito. Gero
vės pašalpos bus nutrauktos 
universitetuose studijuojan
tiems vienišiems tėvams ar mo
tinoms, kai yra auginamas vai
kas. Tokiems pilno laiko stu
dentams dabar žadama parū
pinti paskolas iš valstybinio On
tario provincijos studentų fon
do. Jas betgi reikės grąžinti bai
gus studijas.

Gerovės pašalpos bus nu
trauktos ir vaikų neturinčioms 
šeimoms, kai studijuoja ir vyras, 
ir žmona. Tokiems taip pat teks 
kreiptis į valstybinį Ontario stu
dentų paskolų fondą. Ontario 
provincijoje yra 251 iškyloms 
skirtas parkas. Taupant lėšas 62 
tokius parkus planuojama užda
ryti. Ontario premjeras M. Har
ris gyvena viltimi, kad Ontario 
gyventojus išjudins jo tesėtas 
pažadas laimėti kovą su deficitu 
nepadidinus pajamų mokesčio. 
To, deja, niekas negali garan
tuoti. Juk niekas tokios taktikos 
nėra išbandęs. V. Kst. 

reziduojančių) atstovybių”. Esą ten 
buvo puotauta su valdžios didžiū
nais (žinoma, pietinės Amerikos 
stiliumi), kai buvę komunistai di
džiūnai valdžioje Lietuvoje - taip 
iškilmingai atstovaujami - paprastą 
Lietuvos pilietį nuskurdino ligi kau
lo (kad net “gerų laikų” grįžimas 
nebaugina!), o išeivijos - užsienio 
lietuviams akis apmuilino ir me
daliais užliūliavo.

Vienodų (tik su mažiausiais 
pakeitimais) straipsnių spausdini
mas atskiruose laikraščiuose garbės 
nedaro nei autoriui, nei spaudai.

Edmundas Petrauskas, 
London, Ont.

TORONTO
A. a. Leokadijos Budreckienės 

atminimui pagerbti laidotuvių metu 
“Tremtinių grįžimo fondui aukojo: 
$50 - St. Girčienė; $25 - B. Gai
lienė; $20 - J. Bukšaitis, V. Gir- 
čys, R. Del Zotto, V. R. Staba- 
činskai, P. J. Pakalkai; $10 - I. J. 
Birštonai, E. Girinienė, D. Bazi- 
liauskienė, K. Pevcevičius, R. A. 
Simanavičiai, L. L Baziliauskai, A. 
Pakarnienė, B. Dicevičienė, M. 
Elijošienė, V. D. Jurevičius, V. 
Skukauskas, V. Girčys. Lietuvos 
našlaičiams “Vaiko tėviškės namai” 
aukojo: $10 - D. Baziliauskienė, K. 
Pevcevičius, R. A. Simanavičiai, 
Baziliauskai, A. Pakarnienė, B. 
Dicevičienė, A. K. Ivanauskai, G. 
Budreckienė, V. L. Pevcevičiai, J. 
Rutigliano. Aukas rinko D. Bazi
liauskienė ir M. Povilaitienė. Ve
lionės dukrai St. Girčienei, visiems 
aukotojams ir rinkėjoms nuošir
džiai dėkoja

KLK draugijos centro valdyba
A. a. Prano Augaičio atmini

mui pagerbti laidotuvių metu “Ko
vai su vėžio liga Lietuvoje” aukojo: 
$50 - E.K. ir A.R. Šlekiai, E.D. 
Blyškiai; $30 - B. Stalioraitienė; 
$25 - St. Radzevičienė, K. Augai- 
tis, A. R. Sapijoniai; $20 - A. Ja- 
gėlienė, J. N. Budriai, Z. P. Len- 
kevičiai, O. L. Rimkai, J. J. Valiu
liai, dr. A. ir D. Barkauskai, M. P. 
Besaspariai, J. R. Karasiejai, V. S. 
Liuimos, B. K. Žutautai, St. Ma
tulevičienė, A. Buragienė, M. Eli
jošienė, L. G. Matukai, L. R. Gar
baliauskai, P. Čiurlys, D. Zulonie- 
nė, B. T. Stanuliai; $10 - E. Lo- 
rencienė, R. Celejewska, A. Ka- 
telienė, V. P. Dalindos, A. A. Ka- 
zanavičiai, V. Kazlauskas, G. S. 
Krašauskai, J. O. Gūstainiai, R. 
V. Simonaičiai, H. E. Stepaičiai. 
Aukas rinko M. Povilaitienė. Ve- 
lionies žmonai Albinai Augaitienei 
su šeima ir visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja “Kovai su vėžio 
liga Lietuvoje” būrelis.

A. a. Prano Augaičio atmini
mui pagerbti laidotuvių metu 
“Tremtinių grįžimo fondui” auko
jo: $100 - Albina Augaitienė ir 
šeima; $50 - M. B. Siemiesz, K. 
Kuwahara; $40 - dr. J. A. Sun- 
gailos; $30 - J. Kaunaitė, dr. R. A. 
Karkai; $25 - K. Augaitis, B. Sa- 
pijonienė, G. E. Kuchalskiai; $20 
- A. Aperavičienė, E. M. Kaza
kevičiai, P. Z. Augaičiai, J. Ro
vas, J. Petronis, S. V. Aušrotai, 
G. B. Trinkos, S. Bartusevičienė, 
A. S. Petraičiai, V. Balsienė, A. 
Katelienė, L. Morkūnienė; E. D. 
Kripai, G. Balčiūnienė, I. Vibrie- 
nė, J. Pacevičienė, I. H. Petkai, 
G. R. Paulioniai, J. Rinkūnienė, 
S. Girčienė, E. S. Markauskai, S. 
A. Steigvilai, J. V. Arštikaičiai, Z. 
A. Stančikai, S. J. Andruliai, G. N. 
Velinirovic, M. Regina, V. G. 
Butkiai; $15 - J. Z. Mažonai; $10 - 
C. Pakštienė, O. J. Jacikai, F. Ma
čiulienė, E. Jaškienė, M. Kaspa
ravičienė, A. Petkevičienė, A. 
Valienė, O. Ražauskienė, J. B. 
Sriubiškiai, B. P. Čeponkai, U. 
Bleizgienė, I. Kairienė, St. Šakie
nė; $5 - M. Gudelienė; $2 - V. 
Michelli. Aukas rinko M. Povilai
tienė. Velionies žmonai Albinai 
Augaitienei ir jos šeimai, aukoto
jams ir rinkėjai nuoširdžiai dėkoja

KLKM draugijos centro valdyta
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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..

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.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.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
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Anapilio žinios

-Praėjusį sekmadienį, balan
džio 21, mūsų šventovėje giedojo iš 
Lietuvos atvykęs choras “Leliu- 
mai”. Sveikiname chorą ir linkime 
jam sėkmės visuose pasirodymuose 
Kanadoje!
- Parapijos metinis susirinkimas 
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.

- Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 12, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. Bilietai jau platinami 
sekmadieniais Įėjimo bilietai suau
gusiems - $15, jaunimui nuo 12 iki 
18 m. amžiaus - $10, vaikams nuo 7 
iki 12 m. amžiaus - $8, o vaiku
čiams 6 m. amžiaus ir jauniesniems
- nemokamai.

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

- Mišios balandžio 28, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Juliją Štur- 
maitienę ir Barborą Balsienę, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Anelę Gelažienę.

'Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, balandžio 21, 

popietėje dalyvavo 235 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Lucija Va
lys iš Santa Monica, Cal., E. 
Merkelytė iš Palangos, L. Lagūnas 
iš Kauno, J. Bajorienė iš Keswick 
Ont. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos narė 
A. Dargyte-Byskiewicz.

- LN valdybos posėdis - ba
landžio 24, trečiadienį, 7 v.v.

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

- Gegužės 2, ketvirtadienį, 7 
v.v. seklyčioje, šaukiamas LN vi
suomeninės veiklos susirinkimas. 
Kviečiama dalyvauti po 3 moterų, 
vyrų būrelių, kultūros komisijos ir 
“Atžalyno” atstovus.

- “Lokio” lankytojai gali pasi
naudoti pasiūlymų bei pageidavimų 
dėžute svetainėje.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Janulevičienė 
(savo vyro a.a. Viktoro II mir
ties metinių proga); $50 - J. 
Gelažius.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vilniu
je $100 aukojo A. Bražys.

A a. Romo Dulkės atmi
nimui “Tėviškės žiburiams” $30 
aukojo Dranginių šeima.

A a. Pranui Augaičiui mi
rus, užjausdama žmoną Albiną, 
Lina Einikienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Juozo Sendžiko at
minimui pagerbti, užjausdama 
jo brolį Vytautą Sendžiką su 
šeima, tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vil
niuje E. Lorencienė aukojo $20.

Buvę Mažeikių gimnazijos 
mokiniai-ės, šiuo metu gyve
nantys Kanadoje, savo mirusių 
mokslo draugų ir mokytojų pri
siminimui užsakė “Tėviškės ži
burius” M. Račkausko I-jai Ma
žeikių gimnazijai: A. Adomai
tienė, R. Bakevičienė, B. Ga- 
taveckienė, B. Lukoševičienė, 
J. Lukoševičius, B. Maziliaus- 
kienė, J. Pleinys, M. Povilaitie- 
nė, V. Prisčepionka, V. Ska- 
beikis, A. Skaistienė, A. Ski- 
landžiūnienė, B. Stanulienė, B. 
Stankaitienė, V. Tautkevičienė, 
R. Ulbienė, V. Vainutis, A. ir 
V. Žilinskai, A. Štuopienė, bu
vusio gimnazijos direktoriaus is
toriko a.a. Povilo Štuopio našlė.

“Tėviškės žiburiai” gauna 
nemažai laiškų iš Lietuvos, ku
riuose aiškinami pavienių asme
nų ar šeimų ekonominiai sun
kumai bei kitos gyvenimo ne
gerovės. Dažniausiai tie laiškai 
baigiami prašymais pagelbėti. 
Būtų tiksliau, gal ir naudingiau, 
tokio turinio laiškus siųsti šal
pos organizacijoms ar sociali
nius reikalus tvarkančioms įstai
goms. Savaitraštis, jau vien dėl 
apimties, tokių laiškų skelbti 
negali.

PARDUODU tautinius drabužius. 
Skambinti tel. 416 766-7144.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Choras “Leliumai” iš Kauno 

praėjusį sekmadienį, balandžio 21, 
giedojo per 11.30 v.r. Mišias. Gau
siai susirinkę parapijiečiai nuošir
džiai pasveikino svečius ir džiaugėsi 
jų darniu giedojimu. Po pamaldų 
parapijos salėje choristams buvo 
suruoštas priėmimas.

- Balandžio 21, sekmadienį, 
įvyko metinis Prisikėlimo parapijos 
susirinkimas. Buvo išklausyti visų 
parapijos tarybos sekcijų prane
šimai, išdalinta finansų apyskaita, 
renkami nauji tarybos nariai.

- Sekmadienį, balandžio 28, po 
11.30 v.r. Mišių parapijos KLKM 
dr-jos narės renkasi į savo susirin
kimą Parodų salėje. Programoje - 
kun. J. Sasnausko, OFM, paskaita 
apie krikščioniškus tarpusavio san
tykius ir skyriaus veiklos apžvalga.

- Gegužės 5, sekmadienį, per 
10.15 v.r. Mišias keturiolika para
pijos vaikučių priims Pirmąją Ko
muniją.

- Gegužės 1-2 d.d. įvyks var
totų daiktų bei drabužių išparda
vimas, kurį organizuoja parapijos 
tarybos labdaros sekcija. Visi para
pijiečiai prašomi atrinkti tai, kas 
namuose atliekama. Daiktus su
vežti balandžio 28-29 d.d. tiesiai į 
salę. Į pagalbą kviečiami talkinin- 
kai-kės. Jie prašomi paskambinti 
vienai iš labdaros sekcijos narių: J. 
Čuplinskienei (533-7425), M. 
Skrinskienei (483-7359), Z. Stra
vinskienei (248-4958) arba M. Ta- 
mulaitienei (762-8067).

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija skelbia akinių vajų. Visi, tu
rintys namuose nevartojamų aki
nių, yra raginami padovanoti juos 
silpnaregiams Lietuvoje. Nuo atei
nančio sekmadienio šventovės prie
angyje bus padėta tam tikslui skirta 
dėžė.

- Toronto lietuvių choras “Vo
lungė”, minėdamas savo gyvavimo 
20-metį, gegužės 11 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje ruošia iškilmingą 
sukaktuvinį koncertą ir pobūvį. 
Šiuo metu volungiečiai baigia įra
šyti trečiąją savo dainų ir giesmių 
plokštelę “Tegu skamba mūsų dai
nos”.

- Mišios balandžio 28, sekma
dienį: 8.15 v.r. už a.a. Magdaleną 
Sauserienę; 9.15 v.r. už a.a. Gegu
žių šeimos mirusius; 10.15 v.r. už 
a.a. Martą Simanavičienę (10-osios 
mirties metinės), a.a. Arnoldą Olį, 
a.a. Marijoną Petriką; 11.30 v.r. už 
parapiją ir visus parapijiečius.

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama” dėl kom
piuterių pertvarkymo bus užda
rytas gegužės 4, šeštadienį.

Vedėjas
Prisikėlimo parapijos šven

tovėje 1996. IV. 14 sekmadienio 
pamaldose dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės karininkai, lydimi 
V. Pečiulio: karinių pajėgų va
das gen. štabo pik. Zenonas 
Vegelevičius, kariuomenės trans
porto vadas pik. Įeit. Algirdas 
Jurkevičius, kpt. Apolinaras 
Gaubys, kpt. Gediminas Maci
jauskas (negalėjo dalyvauti kpt. 
Romas Petkevičius). Jie Kana
dos Camp Borden kariuomenės 
bazėje mokosi anglų kalbos ir 
susipažįsta su Kanados kariuo
menės struktūra. Parapijos 
spaudos kioske įsigijo lietuviškų 
dalykų. Jie bus reikalingi pa
puošti Camp Borden bazėje lie
tuviškam kampeliui, kurio ati
darymas įvyks gegužės 9 d. su 
pasilinksminimu ir loterija. S.P.

Amerikoje leidžiamas žur
nalas “Two Edged Sword” 1996 
m. Gavėnios numeryje išspaus
dino torontietės Ritos Kolyčiū- 
tės-Raley straipsnį apie jos su
sitikimą su Motina Terese In
dijoje prieš keletą metų. Autorė 
tame straipsnyje pasakoja apie 
savo dvasinę kelionę į giluminį 
tikėjimą, kurioje Motinos Tere
sės pagalba buvusi labai reikš
minga. Iš straipsnio matyti, kad 
autorė 3 mėnesius gyveno Tibe
to budistų vienuolyne ir 3 mė
nesius Motinos Teresės seserų 
vienuolyne Kalkutoje. Baigusi 
medicinos mokyklą Š. Ame
rikoje, autorė tapo vaikų ligų 
specialiste ir darbuojasi JAV-se.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus. 

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio' 
darbus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

^nuoširdžiai
i kviečia 

visuomene i

sukaktuvinį 25 metų
KONCERTAI ALIŲ

1996 metų birželio 1, šeštadienį, 5.30 val.po pietų,
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor street west,

Toronto (prie Dundas St. W.).
: PROGRAMOJE: visos tautinių šokių grupės - vaikučiai, studentai, vyresnieji, veteranai.
: Bufetas su stipriais ir gaivinančiais gėrimais. Turtinga loterija. Kitos staigmenos.

VAKARIENĖ-ŠOKIAI-
Šilta vakarienė su vynu. Pradžia 7.30 vai. vak. Šokiams gros V&V muzikaliais ir vokalinis vienetas. 

; Įėjimas: $30 suaugusiems (koncertas ir vakarienė), $25 studentams (iki 18 m), $15 šokiams.
; Dėl informacijų galima kreiptis j D. Bonner tel. 905 949-8657 arba J. Vitkūnienę tel. 416 621-8671.

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą. Tėvų komitetas

Registracija 1996-1997 moks
lo metams vyks balandžio 27 ir 
gegužės 4 d.d. Toronto Mairo
nio mokykloje. Visi, norintys to
liau lankyti lituanistinę mokyklą 
ateinančiais metais, turi užsire
gistruoti. Kviečiame naujas šei
mas taip pat įsijungti į mūsų 
lietuviško švietimo šeimą. Infor
maciją teikia vedėja G. Paulio- 
nienė tel. 416 249-9893.

Toronto Maironio mokyk
los užbaigimas, iškilminga va
karienė ir diplomų įteikimas 
įvyks gegužės 31, penktadienį, 
6.30 v.v., Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje. Bilietai ($25 
asmeniui) parduodami šeštadie
niais Maironio mokykloje arba 
užsakomi skambinant B. Bat
raks 905-271-1640. Visi kviečia
mi dalyvauti.

“Gintaro” ansamblio meti
nio koncerto, įvyksiančio š. m. 
gegužės 5 d., programą tema 
“Mūsų protėvių žemė” parengė 
choreografė Laima Kisielienė, 
vyriausioji vadovė sekančios 
tautinių šokių šventės (Vilniuje, 
1998 m.). Programos pastaty
mui Ontario Arts Council “Gin
taro” ansambliui paskyrė $5,000 
paramos. Visi kviečiami daly
vauti ir pamatyti šią programą, 
ypatingą pasisekimą turėjusią 
Čikagoje. Metiniame koncerte 
taipgi bus pristatyta nauja an
samblio vyriausioji vadovė, Ri
tai ir Juozui Karasiejams pasi
liekant globėjais.

“Culturelink” agentūra nau
jiems imigrantams organizuoja 
ratelius anglų kalbos tobulini- 
muisi pokalbiais ir rašymo pra
timais. Pokalbiai vyksta trečia
dieniais, 5.30-8 v.v. (nuo balan
džio 17 iki birželio 26 d.d.). 
Rašymo pratimai vyksta trečia
dieniais (nuo balandžio 17 iki 
birželio 26 d.d.) arba ketvirta
dieniais (nuo balandžio 25 iki 
birželio 13 d.d.), 5.30-8 v.v. 
Adresas: 791 St. Clair Ave. W. 
Telefonas: 416 651-4678.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo š. m. gegužės 6 d. 
Toronte bus girdimos 8 v.v. 
9560 kHz dažniu.

Vilniaus styginio kvarteto 
koncerto, įvykusio vasario 4 d., 
George Ignatieff teatre ir įrašy
to CJRT.FM 91.1 radijo stoties, 
įrašas bus transliuojamas gegu
žės 13 d., 7 v. vakaro.

Lietuvos respublikos amba
sada Otavoje praneša, kad nuo 
1996 m. balandžio 4 d. ambasa
dos pirmosios sekretorės parei
goms paskirta Aušrinė Simanai- 
tienė, buvusi Vilniuje anglų kal
bos mokytoja, nuo 1991 m. dir
busi Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje.

Multiple Sclerosis Society 
of Canada ieško savanorių 
“Gvazdikų vajui”, kuris įvyks 
Motinos dienos savaitgalį, gegu
žės 9-11 d.d. Reikalingi prižiū
rėtojai, gėlių pardavėjai, gėlių 
pristatytojai į pardavimo punk
tus. Skambinti tel. 416 922- 
6065._______________________
IŠNUOMOJAMAS butas pirmame 
aukšte netoli Lietuvių namų. 
Kreiptis į LN raštinę, tel. 416 532- 
3311.
IEŠKOME rusiškai kalbančios 
vaikų prižiūrėtojos/namų šeiminin
kės, kuri gyventų kartu 6 dienas 
per savaitę. Skambinti tel. 905 770- 
4337.

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

MONTREAL
Velykų stalas, rengtas KLK 

moterų dr-jos Montrealio skyriaus 
per Atvelykį, praėjo labai sėkmin
gai. Pilna salė dalyvių parodė, kad 
moterų dr-ja savo renginiais nėra jų 
apvylusios. Salė ir stalai buvo iš
puošti pavasarinėmis spalvomis. 
Ant vieno ilgo stalo puikavosi mo
terų paruoštas maistas ir margučiai, 
ant kito - velykinis avinėlis, ežiu
kai, tortai, dirbtiniai grybai. Visą 
popietę sklandžiai pravedė dr-jos 
pirmininkė Genovaitė Kudžmienė. 
Prieš vaišes Montrealio lituanis
tinės mokyklos mokiniai atliko me
ninę programėlę: deklamacijas, 
dainas ir kanklių muziką. Tai pro
gramai vaikus paruošė mokyklos 
vedėja Joana Adamonytė su kitais 
mokytojais. Po programos Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Juo
zas Aranauskas palaimino paruoš
tas gėrybes. Viskas praėjo labai 
tvarkingai, todėl ir pietūs per ilgai 
neužsitęsė. Kavos metu seselė Pau

lė pravedė loteriją, kurios laimi
kiais galėjo pasidžiaugti bene pen
kiolika asmenų. Programos atli
kėjai gavo po dovanėlę, o pati mo
kykla - $100. Rengėjos žada šio 
renginio pelną paskirti “Vaiko tė
viškės namams”.

Žvejų-medžiotojų Įdubas “Ni
da” šaukia metinį susirinkimą ba
landžio 28 d., sekmadienį, po pa
maldų Aušros Vartų parapijos salė
je. Į susirinkimą kviečiami ir sve
čiai, besidomintys klubo veikla.

Aju Onutė Rugieniūtė, 72 m. 
amžiaus, montrealietė, mirė balan
džio 10 d. Vankuveryje. Pelenai bus 
atvežti į Cote dės Neigęs kapines, 
kur palaidoti jos tėvai.

A-a. Sofija Andraitytė, 77 m. 
amžiaus, mirė balandžio 11 d. Iš Šv. 
Kazimiero šventovės balandžio 15 
d. palaidota Cote dės Neiges kapi
nėse. Čia liūdi artimieji ir giminės 
Lietuvoje. B.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

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

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

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

1996 m. balandžio 28, sekmadienį, 1.30 vai. p.p.
Toronto Lietuvių namuose bus rodomas

filmas “G im i n ės ”
Filmas sukurtas režisierių Sauliaus Vosyliaus ir Arvydo Ilginio 

pagal autoriaus Broniaus Bušmos kino romaną “Giminės”. Šis daugiase
rijinis televizijos filmas Lietuvoje turi labai didelį pasisekimą. Filmo turi
nys ryškiai vaizduoja visas šių dienų Lietuvos gyvenimo aktualijas, ir reži
sierių tikslas buvo, kad tos aktualijos nedingtų šiaipsau neužfiksuotos is
torijos dulkėse.

Valanda, praleista bežiūrint “Gimines” - tai malonus pasibuvi
mas su talentingais, atsakingais dabartinio Lietuvos gyvenimo vaizduoto- 
jais - aktoriais, kaip: L. Zelčius, A Šurna, R. Arbačiauskaitė, N. Maine
lytė ir kt. Jų puikios vaidybos dėka dingsta riba tarp žiūrovo ir ekrano, at
rodo veiksmas vyksta kaip gyvenime. Visi maloniai kviečiami pasižiūrėti 
šį populiarų filmą. Įėjimas 3 doleriai.

LN kultūros komisija

KLB Toronto apylinkės 
visuotinis susirinkimas 
|vyks 1996 m. balandžio 30, antradienį, 7 v.v.,

Toronto Lietuvių namuose, Gedimino menėje
(1573 Bloor Street West)

• Tarybos narių dalyvavimas yra būtinas.
• Kviečiami visi Toronto apylinkės lietuviai.
• Darbotvarkėje numatyti įvairūs pranešimai ir 

diskusijos.
• Organizacijos prašomos pristatyti savo veiklos 

pranešimus, pasidalinti rūpesčiais ir pasiekimais.
Laukiame!

KLB Toronto apylinkės valdyba

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

wanwos (dfenos <pi<etvos<e
gegužės 12, sekmadienį, 12.30 v.p.p,
Anapilio salėje. Programų atliks parapijos jaunimas.

O šiltas maistas, vynas ♦ Ocrf JrF
Bilietų kaina: suaugusiems - $15, jaunimui 13-

18 m. - $10, vaikams iki 6 m. - nemokamai. • L®
Bilietai platinami iš anksto sekmadieniais gBmfiypxj

parapijos salėje.
Rengia - Anapilio jaunų šeimų sekcija

Kodėl Čikagos RĄPISSON viešbutyje 
geriausia apsistoti per 

Lietuvių tautinių šokių šventę?
♦ kiekvienas kambarys su salionėliu
♦ kiekviename yra mikrobanginė krosnelė ir šaldytuvėlis
♦ viešbutis yra šalia “Hyatt Regency”, kur vyksta renginiai
♦ nemokami kokteiliai kasdien priėmimo metu
♦ nemokamas automobilių pastatymas
♦ kaina tik $79 (JAV dol.) 1 nakčiai, dviems asmenims

Dėl informacijų ir rezervacijų kreiptis į 
Raimundą Valadką tel. 905 844-6437

Įvairios žinios
Dešimtosios lietuvių tauti

nių šokių šventės org. k-to po
sėdis įvyko vasario 24 d. Čika
goje. Kanados lietuvių bend
ruomenei atstovavo Kaz. Deks- 
nys, įteikdamas renginio įnašą 
$5000. Šventės leidinio redakto
rius J. Masilionis pranešė, kad 
medžiagą jau atsiuntusios 46 
grupės. Leidinio kaina $5 užsi
sakant iš anksto, $7 - perkant 
prie įėjimo. Atsižvelgiant į tai, 
kad šokiai yra geriau matomi iš 
aukščiau, pirmųjų eilių kaina 
$15, truputį aukščiau - $20 ir 
geriausios vietos - $25. Bilietus 
galima užsisakyti šokių šventės 
būstinėje: 2715 W. 71*1- St., Chi
cago, IL 60629, USA.

Amerikos lietuvių fondo 33- 
čiasis metinis narių suvažiavi
mas, įvykęs 1996 m. kovo 30 d., 
tarp kitų svarbių nutarimų pri
ėmė ir tokį, kuris “kviečia visus 
lietuvius ir organizacijas Lietu
vių Fondo nariais įrašyti Lietu
vos partizanus, Sibiro tremti
nius, politinius kalinius ir visus 
tuos, kurie už Lietuvą viso
kiais būdais dirbo, kovojo, au
kojosi”.

Lietuvos žurnalistų ir lei
dėjų etikos kodeksas (taisyklių 
rinkinys), Atviros Lietuvos fon
do pranešimu, priimtas 1996 m. 
kovo 25 d. Vilniuje įvykusiame 
žurnalistų ir leidėjų susirinki
me. Kodeksą parengė Atviros 
Lietuvos fondo Žurnalistikos 
centras. Tikslinant projektą, ku
ris buvo skelbtas didžiuosiuose 
dienraščiuose, atsižvelgta j 200 
pasiūlymų. Už kodeksą balsavo 
Lietuvos žurnalistų dr-ja, Lietu
vos žurnalistų s-ga, Lietuvos pe
riodinės spaudos leidėjų dr-ja, 
Lietuvos radijo ir televizijos 
darbuotojai. Išleistame pareiš
kime siūloma pripažinti ir laiky
tis etikos kodekso.

CANDLELIGHT CATERING
Gaminamas maistas pokyliam*,' 
vestuvėms, mergvakariam*, kriki- 
iynoms ir pusryčiams. Parūpinau! 
gėles. Skambinti tel. 41(1 622-97H 
Joanai Bubulienei.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų , 
("drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio ' 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. (rengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-6323. .

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų.bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidau* 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,, 

ttei. 416 760-7181. ;

Prisiminti 1939 metų isto
rinį žygį į Vilnių Lietuvos at
sargos karininkų s-ga ir žurnalo 
“Kardas” redakcija rengia spe
cialų leidinį, kuriam yra tel
kiama medžiaga. Kreipiamasi į 
visus to žygio dalyvius, gyvenan
čius išeivijoje, prisidėti prisimi
nimų aprašymais, nuotraukomis 
ar įkalbėjimu į garsajuostes. 
Visa medžiaga laukiama iki š.m. 
birželio 30 d. Siųsti “Kardo” re
daktoriui A. Martinioniui, P. O. 
Box 1847, 2043 Vilnius, J. Kra- 
kauskui, Jogailos g. 12-5, Vil
nius 2001 arba išeivijoje - E. 
Vengianskui, 9029 Warren 
Woods Rd., Lakeside, MI 
49116, USA.

Druskininkų sanatorijos. 
Vasaros sezono trukmė - gegu
žės 15 iki rugsėjo 15. Atvykę 
žmonės gali laisvai pasirinkti: 
gydymą, maitinimą ar tik kam
bario nuomą. Daugiausia at
vykstančių naudojasi viskuo. 
Kainos, priklausomai nuo kam
bario įrengimų, svyruoja tarp 10 
ir 40 JAV dolerių vienam žmo
gui vienai parai, įskaitant gydy
mą ir maitinimą (tris kartus per 
dieną). Be to, Druskininkuose 
yra neblogų viešbučių, kuriuose 
kambario nuoma ir maitinimas 
kainuoja 30 JAV dol. Vasaros 
sezono metu čia taipgi nuomo
jami ir privatūs geri kambariai 
už 3-4 JAV dolerius parai vie
nam žmogui. Maitintis miesto 
restoranuose ar sanatorijos val
gyklose galima už 5-6 dol. Jei 
klientas atsisako gydymo, tai 
jam kaina atitinkamai sumaži
nama. Šis pranešimas yra gau
tas iš Druskininkų sanatorijų s- 
gos pirmininko J. Valskio per 
L. Dudeau, gyvenantį Orilijoje, 
Ont. Inf.

KLB žinios
Dr. G. Skrinsko parūpinta 

medicinių reikmenų siunta išsiųsta 
į Lietuvą. Paruošta 31 knygų dėžė 
siuntimui į Vytauto Didžiojo uni
versitetą dr. M. Danytės vardu.

Į X-tąją tautinių šokių šventę 
užsiregistravo 1776 šokėjai. Ketu
rios grupės atvyksta iš Pietų 
Amerikos, dvi iš Lietuvos. Visos 
grupės pačios apsimoka savo ke
lionės išlaidas. Kanados šokėjai už 
pokylį moka kanadiškais doleriais; 
visi kiti - JAV doleriais.

V. Patys, Toronte viešintis 
Kauno dailės instituto docentas, 
pasisiūlė sudaryti sąlygas keliems 
(1*4) jaunuoliams-ėms iš Kanados 
studijuoti Kaune. Ten tereikėtų su
mokėti maisto išlaidas.

t-■
KLB Tofoiito apylinkės 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja A. 
ir I. Žemaičiams už $30 auką 
Toronto apylinkės veiklai pa
remti. Inf.

•A


