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Motina laiko tėkmėje
Praeitis yra paveikslas, j kurį galima dieną-naktį 

žiūrėti, pastebėti smulkiausius bruožus ir taškus, grupuoti 
spalvas ir atspalvius, susidaryti nuomonę apie jo vertę 
suskaičiuojant netikslumus bei klaidas.

M
INIME Motinos dieną. Į motiną esame įpratę 
žvelgti kaip į praeitį. (Tiesa, ji tokia ir yra, nes 
kiekviena buvo pirm mūsų). Žvilgsnis sukuria 
kažką naujo - vaizdiniai ir simbolika švelniu šydu užden

gia tikrovės įvairovę, tiesiog magnetiškai sujungia atskirus 
poreiškių gabalėlius. Motinos paveiksle nieko kito nebe- 
ieškom, o tik vardo, kuriam reiškiam pagarbą ir padėką. 
Ir juo toliau grįžtame į praeitį, juo gražesnį paveikslą 
randame - idealizuota motina pavirsta tam tikru granito 
paminklu, nrie kurio kasmet dedame gėlių, tariame pro
ginį žodį. Žinomoji ar nežinomoji motina susilieja į vieną 
simbolį, kylantį virš kasdienio paprasto žmogaus. Visa tai 
sukuria šventinę nuotaiką, tartum nebeatskiriamą pava
sario grožybių papildinį. Vaikai tos šventės džiaugsmą 
išreiškia dovanėlėmis savo mamytėms, mirusios motinos 
prisimenamos maldose, kapų lankymu, gal kai kur ir vie
na kita specialia auka, skirta našlaičiams, kurių motinos 
nežinomos ar nepasiekiamos. Visas tas sujudimas verčia 
ir pamąstyti, save peržvelgti, santykius su dar gyvenan
čiomis motinomis įvertinti, pasiryžti juos pagerinti, jei rei
kia; mirusias prisiminti kaip gyvas, kai jos mylėjo, bandė 
nurodyti gyvenimo kelius, kai pergyveno dėl kiekvienos 
negerovės šeimoje, visuomenėje, tautoje. Gal kai kurie 
neįvykdyti patarimai galėtų rasti vietos šiandienos gyve
nime. Gal apskritai motinėlės sengalvėlės galėtų jau išeiti 
iŠ pasakų pasaulio ir grįžti į namus, kuriuose vis dažniau 
ieškoma dvasinės šilumos.

Mama, šiandieną Motinos diena! Būsiu labai geras ir Atsakysiu lietuvišką eilėraštį, kurį išmokau mokykloje!

Savaitė Lietuvoje

N
ESULAIKOMA dienų ir metų sparta žodį “grįži
mas” braukia iš naujosios terminologijos, nes jis 
nebereikalingas, nieko nebereiškia ir ateitin besi
veržiančioje srovėje dingsta. Kad ir kažin kaip ko nors 

trūktų ir būtinai reikėtų, dairomasi naujų įrankių, senuo
sius paliekant laiko valiai, kuri įstengia vandens lašais ta
šyti akmenis. Jauna duktė - motina šiandien nuoširdžiai 
atsiveria ir pasako: aš negalėsiu būti tokia motina, kokia 
tu buvai man. Tai suprantama. Visiems žinomos ir prie
žastys, kodėl taip yra; matomi to kitoniškumo padariniai. 
O toji besiveržianti laiko srovė tampa per stipri, kad galė
tume ją užtvenkti ir vandeniui nurimus išsigraibyti kas 
vertingiausia. Užtat kartais jau ir nerimu pradeda iškilti 
ateities motinos vizija. O norėtųsi ją matyti virš nualintos 
ir pavargusios minios, kuri labiau džiaugiasi prailginto gy
venimo vidurkiu negu amžinybe. Bet žvelgiant ateitin 
peršasi tik vienas atsakymas: kokia bus visuomenė, tokia 
bus ir ateities motina. O iš kitos pusės - atimk geras mo
tinas, ir pasaulis apsivers aukštyn kojom. Ratas belaikis ir 
nepajudinamas, o žmogaus pajėgumas ribotas - tą ratą jis 
gali sukti j vieną ar į kitą pusę. Tik tiek. Pasirinkimas lais
vas, o neapsižiūrėjimų pilna kasdienybė. Laimingos bus ir 
ateities motinos, kurios įstengs teisingai spręsti. Joks mo
dernus gyvenimas už jas to nepadarys. Gal tik siūlys 
naujas, pagerintas priemones. O visiems kitiems verta 
prisiminti: nepalikime motinų vienų. Prie gėlių, dovanėlių 
ir maldų dar daug ką galime pridėti. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasitraukė, kad vėl išrinktų
Kanados liberalus sukrėtė 

jų vado J. Chretieno, dabartinio 
ministerio pirmininko, rinkimi
niame parlamento vajuje pada
rytas pažadas panaikinti nepo
puliarų prekių ir paslaugų mo
kestį GST. Nors Kanados par
lamento rinkimus liberalai lai
mėjo 1993 m. spalio 25 d., tas 
GST mokestis tebėra nepanai
kintas. Tik dabar Kanados libe
ralų ministeris pirm. J. Chretie- 
nas, lig šiol neatsisakęs GST 
mokesčio, jį bando pertvarkyti 
ir padaryti bendrą visai Kana
dai. Šiam tikslui federacinį GST 
mokestį norima sujungti su skir
tingais provinciniais PST prekių 
mokesčiais.

Ministeris pirm. J. Chretie- 
nas dabar aiškina, kad GST 
mokestį jis tik žadėjo pertvarky
ti. Panašias mintis dėsto ir fi
nansų ministeris P. Martinas, 
GST panaikinimą laikantis klai
dingu nesusipratimu. Dėl pada
rytos klaidos jis jau atsiprašė 
kanadiečius. GST panaikinimo 
reikalavęs italų kilmės Toronte 
išrinktas parlamentaras John 
Nunziata netgi buvo atleistas iš 
Kanados liberalų partijos už 
politinės drausmės pažeidimą. 
Mat parlamento posėdžio bal
savime jis savo balsą atidavė 
opozicijai.

Didžiausios problemos su
silaukė Hamiltone 1952 m. gi
musi Sheila Copps. Ji yra Ha
miltono pramonės miesto prie 
Toronto buvusio populiaraus 

burmistro Victoro Copps duk
ra, pirmą kartą išrinkta Ontario 
liberalų atstove į provincinį par
lamentą 1981 m. Jos ambicin
gus siekius politikoje liudija da
lyvavimas kandidate Ontario li
beralų vado rinkimuose 1982 m., 
pralaimėtas Davidui Petersonui.

Tada šios ambicingos ir la
bai triukšmingos liberalų politi
kės žingsniai nukrypo į plates
nius horizontus Kanados libera
lų politikoje Otavoje. Ten rei
kėjo ir atrodo vėl reikės naujo 
vado. Kanados parlamentan 
Sheila Copps buvo išrinkta jau 
tris kartus savo gimtajame Ha
miltone. Lemtingaisiais Kana
dos parlamento rinkimais 1993 
m. spalio 25 d. ten ji net 17.000 
balsų dauguma sutriuškino re- 
formininkų kandidatą. Tad ne
tenka stebėtis, kad rinkimų bal
sus Hamiltone žvejojantis Ka
nados ministeris pirm. J. Chre- 
tienas ją pasirinko savo pava
duotoja, pradžioje atiduodamas 
gamtosaugos ministeriją, kuri 
nuo 1996 m. buvo pakeista Ka
nados paveldo ministerija. Šio
se pareigose buvo bandoma 
Sheila Copps atpratinti nuo 
triukšmingos ir neapgalvotos re
akcijos į politinius sprendimus.

Deja, daug rėmėjų Hamil
tone turinti Sheila Copps tebėra 
nesutramdyta. Rinkiminiame 
1993 m. Kanados parlamento 
vajuje, remdama liberalų vado 
J. Chretieno kovą su GST mo-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Kai grįžta Rusijos raudonieji
Naciai Vokietijoje negrįš, bet Rusijoje kylanti komunizmo atgimimo grėsmė yra itin 

reali, tačiau mažai į ją kreipiama dėmesio, - rašo Eric Margolis, 
“The Ottawa Sun” 1996.IV.1 laidoje

Šiaurės Amerikos spauda 
labai karštai reaguoja, Vokie
tijoje skustagalvių gaujai pasi
reiškus kokiu nors bjauriu inci
dentu. Antraštės šaukia: “Na
ciai atgimsta Vokietijoje”.

Įsivaizduokime, sako E. 
Margolis, kokią baimę sukeltų 
tikrosios - ’’Demokratinės na
cionalsocialistų” (DNS) - nacių 
partijos atsikūrimas. Iškilęs koks 
nors naujas vadas, kaip Werner 
Sturm, pripažįsta, kad Hitlerio 
laikais buvo padaryta “klaidų”. 
Bet šį kartą žada elgtis demok- 
ratiškiau.

“Būsime euro-naciai”, sako 
jis, “vieningos, turtingos Euro
pos nariai, tačiau Hitleris daug 
kur buvo teisus. Mes reikalauja
me, kad Vokietija užimtų teisė
tą vietą pasaulio santvarkoje”. 
Apklausos rodo, kad DNS par
tija žygiuoja pirmose eilėse ar
tėjant rinkimams.

Šturmui kalbant apie de
mokratiją televizijoje, buvęs Vo
kietijos kariuomenės vadas su
važiavime, kuriame buvo susi
rinkę vyresnieji karininkai, Ge
stapo agentai ir SS veteranai, 
pasakoja, jog atėjusi į valdžią 
DNS partija atkurs senąsias III 
Reicho sienas, jėgą ir drausmę. 
Gatvėse jauni ir seni DNS rė
mėjai žygiuoja su žvakėmis, 
“kankinio” Adolfo Hitlerio at
vaizdais ir plakatais, prašančiais 
“atnaujinti Reicho jėgą” ir vyti 
žydus lauk.

Aišku, tai tik baisi fantazija 
- Vokietija yra aiškiai demokra
tinė valstybė. Tačiau Vokietijos 
totalizmas yra miręs, bet Rusi
joje jis yra itin gyvas.

Naujasis komunistų vadas 
Genadijus Žiuganovas yra pra
lenkęs skęstantį Borisą Jelciną 
Rusijos varžybose į preziden
tūrą. Vakariečiams Žiuganovas 
kalba švelniai, bet rusams jis 
oratoriškai dėsto apie Stalino 
didingumą, apie reikalą grįžti į 
griežtą komunizmą ir būtinumą 
grąžinti “Motinai Rusijai pagar
bos ir jėgos poziciją.

Kovo 16 d. populiarusis so
vietų sausumos kariuomenės 
vadas generolas Valentinas Ver
nikovas susirinkusiems karinin
kams ir KGB pareigūnams pa
reiškė: “Nesirūpinkite, - naujoji 
komunistų partija nenuslys į so
cialdemokratines idėjas”. Ko
munistų partija, kaip pranešė 
generolas, esanti pasiryžusi įgy
vendinti Stalino senąją slaptą 
strategiją, pavadintą “maksima
lia programa”, kuri esanti pa
saulinio masto komunistinė val
džia, vadovaujama Maskvos.

Keista, kad Stalino šmėklai 
kylant Vakarų žiniasklaida ir 
politiniai vadai tyli. Nuo 1991 
m., kai Vašingtonas paskelbė, 
kad “šaltasis karas” pasibaigęs 
Vakarų pergale, žiniasklaida ir 
politikai nusisuka nuo aiškių 
faktų apie Rusiją, kuri lėtai, bet 
skaudžiai atstatinėja senąją so
vietinę imperiją. Gudija trau
kiama atgal į Rusijos globą. Ka
zachstanas, Uzbekija ir Kirgizija 
jau pusiau sugrąžintos. Rusijos 
daliniai kariauja Kaukaze ir 
Tadžikistane. Rusijos ginklai ir 
agentai plaukia į karo suardytą 
Afganistaną. “Nepriklausomos” 
valstybės Armėnija ir Gruzija 
jau tapo Rusijos protektoratais.

Vakarų žiniasklaida vos pa
stebėjo, kad Rusijos gynybos 
ministeris paskelbė “Gračiovo 
doktriną”, kuri visai paprastai 
pareiškia, kad buvusios Sovietų 
Sąjungos sienos esanti Rusijos 
“saugumo zona”. Kitaip sakant, 
Rusija karine ir strategine pras
me valdo visą buvusią imperiją, 
įskaitant Baltijos kraštus ir Uk
rainą. Kas drįs priešintis, kaip 
Čečėnija, bus negailestingai su
triuškinti.

JAV prezidentas B. Clin- 
ton’as šiai imperinei doktrinai 
yra davęs savo tylų pritarimą ir 
tylėjo, kai Maskva nusikalto 
pagrindinei sutarčiai su Vaka
rais dėl ginklų.

Kodėl Vakarai imasi stručio 
politikos? Pirmiausia, Vakarų 
žiniasklaida, išlaikanti liberaliz

mo tradiciją JAV-ėse ir socializ
mo poslinkį Europoje, nuo seno 
laiko komunizmą daug menkes
ne grėsme negu fašizmą. Įsimin
tinas labai geras pavyzdys ilgas 
žiniasklaidos romanas su Mao, 
Fidel Castro ir Prancūzijos, Ita
lijos bei Ispanijos komunistų 
partijomis. Eurokomunistai bu
vo geri, euronaciai - blogi.

Antra, prezidentas Clin- 
ton’as savo politiką sieja su B. 
Jelcino “gerosios Rusijos” įvaiz
džiu. Dabar B. Clinton’ui, savo 
perrinkimo vajuje vaizduojan
čiam stiprų tarptautinį valstybi
ninką, reikia ramios Rusijos, 
kuriai vadovauja B. Jelcinas. 
Todėl Clinton’o valdžia pro 
pirštus žiūri Į nusikalstamą Ru
sijos elgesį Čečėnijoje; prastu
me 10.5 bilijonų JAV dolerių 
paskolą Maskvai per Tarptauti
nės valiutos fondą ir net prista
tė Rusijai didžiulį kiekį JAV 
šimtinių (dolerių), kuriais pasi
naudos kriminalinis Rusijos ele
mentas.

Vakarų Europos vadovai 
imasi panašios, jeigu ne tokios 
ryškios, politikos. Grįžus komu
nistams, Europai turbūt reikės 
žymiai padidinti išlaidas gynybai 
ir nuspręsti, ką daryti su persi- 
gandusiomis Rytų Europos vals
tybėmis. Vokietija yra ypatingai 
daug investavusi - bilijonus 
markių - prezidento B. Jelcino 
naudai ir nemato jokios išeities. 
“Kumštį spaudžia ir švilpauja 
patamsyje”, anot Margolio.

Švilpavimas faktų nepakeis, 
aiškina E. Margolis. Totalistinis 
užmojis yra įsisiūbavęs Rusijoje. 
Šešerius metus buvęs prislėgtas, 
dabar jau karinis, agresyvus ko
munizmas yra atgimęs. Komu
nistai išstūmė savo senus “dino
zaurus” - vadus ir įjungė jau
nesnių, pajėgesnių vadų kartą.

Rusijos ekonomijai atsista- 
tant kapitalistinėje ar komunis
tinėje santvarkoje, nacionaliz
mas stiprės ir taps vis atkakles
nis. Kitaip manyti yra naivu ir 
pavojinga. Optimizmas nėra po- 
litika.RSJ

Seimo pirmininkas Gudijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Česlovas Juršėnas su delegacija 
lankėsi Gudijoje balandžio 25- 
26 d.d., praneša ELTA. Gudijos 
aukščiausios tarybos posėdyje 
jis pabrėžė keturių patvirtintų 
sutarčių svarbą šių valstybių po
litiniam, ekonominiam bei kul
tūriniam bendradarbiavimui. 
Taipgi Gudijos prisijungimas 
prie Vienos sutarties dėl civili
nės atsakomybės už branduoli
nę žalą būtų reikšmingas abiejų 
kraštų saugumui.

Dėl Gudijos suartėjimo su 
Rusija prezidentas Aleksandras 
Lukašenka pokalbyje su Č. Jur
šėnu tvirtino, jog bendrijos su
tartis buvo sudaryta Gudijos 
iniciatyva, o jai artimi ryšiai su 
Rusija ekonomiškai naudingi.

Posėdžiavo ŠAS karinis 
komitetas

Lietuvos kariuomenės va
das generolas J. Andriškevičius 
dalyvavo “SHAPEX-96” ŠAS 
(NATO) karinio komiteto ir 
bendradarbiavimo partnerių gy
nybos vadų susitikime bei vada
vietės junginių pratybose, rašo 
“Lietuvos aidas” balandžio 30 
d. Posėdyje, kurio paskirtis bu
vo aptarti “Partnerystės taikos 
labui” pratybas ir IFOR misiją 
buvusioje Jugoslavijoje, pabrėž
tas informacijos ir laiko trūku
mas pasiruošimui misijai Balka
nuose. Lietuvių pasirengimas, 
prie kurio daug prisidėjo Dani
ja, buvo teigiamai įvertintas. Sa
vo pranešime gen. Andriškevi
čius padėkojo ir kitoms valsty
bėms, padėjusioms Lietuvai: 
Didžiajai Britanijai, Švedijai, 
Norvegijai ir JAV.

ŠAS - IFOR veiksmuose 
dalyvaujant 31 valstybei, iškilo 
lygmens skirtumas, darantis įta
ką geram misijos aprūpinimui. 
Kita opi problema yra minų 
gausumas, ypač Bosnijoje. Taipgi 
sunkus yra humanitarinės pa
galbos transportavimas. Lietuva 
ir toliau ketina dalyvauti ŠAS 
IFOR misijoje, toliau kurti tai
kos palaikymo batalioną ir daly
vauti visuose JT regiamuose 
veiksmuose.

Lankėsi ESBO primininkas
Balandžio 23 - 24 d.d. Lie

tuvoje lankėsi Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo orga
nizacijos parlamentinio bendro
jo susirinkimo (asamblėjos) 
prezidentas, Belgijos senato 
pirmininkas Frank Swaelen, ra
šo “Lietuvos aidas” (nr. 80). Su
sitikime su seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu buvo aptartas 
neigiamas Rusijos požiūris j 
ŠAS (NATO) plėtimą. Jis pa
reiškė asmenišką paramą Lietu
vos siekiui įsijungti j Europos 
sąjungą, seimą paraginęs imtis 
bendrų pastangų, kad ES spar
čiau pasiruoštų plėstis, aktyviau 
įsijungti į ESBO veiklą.

Šiame numeryje
Motina laiko tėkmėje

Ar šių dienų namai priimtų praėjusių laikų motiną?
Kai grįžta Rusijos raudonieji

Vokietijos totalizmas yra miręs, bet Rusijos gyvas 
Taip aiškino buvęs premjeras

Laikas išrinkti valdžią, kuri mokės rūpintis valstybe
Kitais besirūpindami ir savęs neužmirškime

Atkištos kepurės ir pavojaus garsai - išeivijos pusėn 
Šokių šventė - pramoga ir pareiga 

Reikalingi ne vien tik žiūrovai, bet ir aukotojai 
Lietuviškųjų parapijų jungtis

Kanados lietuvių katalikų centro suvažiavimas Toronte
“Volungės” dainai 20 metų

Nuo 8 dainininkių iki 50 narių kūrybinio vieneto 
Lietuviškumo židinys Vilniuje

Prof. Zigmas Zinkevičius - reto darbštumo mokslininkas

Jis pabrėžė, kad ESBO yra 
“krizių prevencijos ir valdymo 
instrumentas”, negarantuojan
tis saugumo, tai gali daryti kitos 
organizacijos, kaip ŠAS. Lietu
vai yra svarbu tapti didelės 
kolektyvinio saugumo organiza
cijos nare, o Europai - turėti 
Lietuvą tarp savų, teigė svečias.

Demonstracijos prieš valdžią
Kaip rašo “Lietuvos rylas” 

(nr. 91), Vilniaus arkikatedros 
aikštėje balandžio 18 d. arti 
5,000 žmonių dalyvavo veikloje 
“Prieš skurdą ir skurdintojus”. 
Dalis jų apsupo seimo rūmus, 
kili demonstracijoje reikalavo 
prezidento ir seimo pirmininko 
atsistatydinimo. Minia apstum
dė seimo seniūno pavaduotoją 
Justiną Karosą bei Lietuvos 
laisvės lygos vadovą Antaną 
Terlecką. Veiklos rengėjų komi
teto nariai išsireikalavo susitiki
mą su Č. Juršėnu. Tautininkų 
frakcijos seimo narys Kazimie
ras Uoka pareiškė atnaujinsiąs 
badavimą, jei nebus paskelbti 
primalaikiai seimo rinkimai iki 
liepos 6 d. ir po to susidegins. 
“Lietuvos rylas” nr. 95 praneša, 
kad primalaikių rinkimų nebus, 
51 seimo nariui po svarstymo 
nepritarus jo nutarimo projek
tui. Balandžio 30 d. ELTA skel
bia, kad aštuonių seime atsto
vaujamų politinių organizacijų 
vadovai pasirašė kreipimąsi 
prezidentui, kad paskelbtų rin
kimus rugsėjo 29 d., tris savaites 
anksčiau, negu jau paskelbtą 
spalio 20 datą.

Balandžio 30 d. Nepriklau
somybės aikštėje įvyko dar vie
na protesto demonstracija “Prieš 
skurdą ir skurdintojus”, tačiau 
ji praėjo ramiau negu pirmoji, 
dalyvavo tik 500 asmenų.

Partijų suvažiavimai
Kaip rašo “Lietuvos rytas” 

(nr. 93), balandžio 21 d. Vilniu
je įvyko Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) moterų 
organizacijos suvažiavimas. Pir
mininke vėl išrinkta Nijolė Ože
lytė. Organizacija siekia glau
desnių ryšių su Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
moterų skyriumi, stoja už ly
giateisiais principais pagrįstus 
vyro ir moters santykius bei už 
kuo spartesnį Lietuvos įsijungi
mą į Vakarų Europos kultūrinę, 
socialinę, ekonominę bei politi
nę erdvę, už Lietuvos narystę 
ŠAS ir Europos sąjungoje.

Reformų partijos steigia
masis suvažiavimas įvyko balan
džio 20 d., dalyvaujant 407 ats
tovams. Partijos pirmininku iš
rinktas verslininkas Algirdas 
Pilvelis. Suvažiavime priimtas 
statutas, patvirtinta partijos 
programa. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas jaunimui. Refor
mų partija pritaria Lietuvos sto
jimui į ES bei pardavimą žemės 
užsieniečiams. RSJ
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Q RELIGINIAME GYWME
“Negalime žemėje pasiekti 

tokio tobulumo, kad nebūtų pa
vojaus pasukti Judo keliu”, - kal
bėjo vysk. Sigitas Tamkevičius 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentų ir jų kapeliono kun. A. 
Jegelavičiaus kovo 30 d. sureng
tose Gavėnios rekolekcijose. Vys
kupas sakė, kad Dievas visiems 
yra davęs laisvę, tai esanti didelė 
dovana. Tačiau kaip ir visos kitos 
dovanos, laisvė gali būti iškreipia
ma, panaudota savo ir kitų žmo
nių nelaimei. Krikščioniškoji as
kezė esąs būdas tinkamai naudo
tis Dievo dovanomis. Susikaupi
mo laikas esąs skirtas, kad išgirs
tume Viešpaties balsą.

Rekolekcijose dalyvavo uni
versiteto rektorius Br. Vaškelis, 
prorektorius P. Zakarevičius, kiti 
un-to darbuotojai, dėstytojai, stu
dentai. Mišių metu giedojo “Gy
vųjų akmenų” bendruomenė.

Velykų liturgiją šiais metais 
Lietuvos rytų apeigų katalikai 
šventė ne tik Vilniuje, bet Kaune 
ir Klaipėdoje. Pamaldoms vado
vavo kunigai - P. Jachimecas ir 
A. Lisovskis. Rytų apeigų katali
kų bendruomenei, atsteigtai 1991 
m., daugiausia priklauso ukrai
niečių, gudų ir rusų kilmės tikin
tieji. Į sekmadienio pamaldas Švč. 
Trejybės šventovėje Vilniuje re
guliariai susirenka apie 50 tikin
čiųjų; beveik tiek pat rusakalbių 
renkasi į Šv. Kazimiero šventovę, 
kur Mišios aukojamos lotynų 
apeigomis. Rytų apeigų katali
kams pamaldas numatoma rengti 
visų didžiųjų švenčių progomis 
Kauno, Klaipėdos ir Visagino ti
kintiesiems.

Vysk. V. Borisevičiaus mo
kykloje, Telšiuose, kovo 22-24 d. 
d. vyko trečioji moksleivių ateiti
ninkų aukštesniosios mokyklos 
sesija, kurioje dalyvavo apie 100 
vienuoliktų ir dvyliktų klasių 
moksleivių. Juos pasveikino vysk. 
A. Vaičius, Telšių kunigų semi
narijos rektorius prel. St. 
Brazdeikis, Lietuvos at-kų federa
cijos vicepirmininkas dr. A. Žy- 
gas, šių kursų vadovas kun. R. 
Grigas. Kursantai išklausė dr. V. 
Vaivados, dr. A. Žygo paskaitų. 
Dr. A. Vasiliauskienė pasakojo 
apie Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos praeitį ir dabartį. Stu
dijiniais klausimais dar kalbėjo A. 

A+A 
BRONIUI VITKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną ALDONĄ, ilgametę Wasagos moterų būrelio 
pirmininkę, jos šeimą ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi -

Wasagos Gerojo Ganytojo misijos 
komitetas ir moterų būrelis

A+A
BRONIUI VITKUI
staiga palikus šį pasaulį,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ALDONAI, 
sūnums-ALGIUI, VYTUI ir dukrai DANUTEI 

bei jų šeimoms -

I. A. Kusinskiai E. H. Kanschat
V. A. Ulhinai E. Budreckienė
M. Laurinavičienė M. Juozaitienė

J. Lenkaitis

AtA
BRONIUI VITKUI 

atsiskyrus su šiuo pasauliu,
jo žmoną ALDONĄ, dukrą DANUTĘ, sūnus - 
ALGĮ ir VYTĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime -

Regina Bražukienė
Teresė ir Liudas Bražukai

■1
Ramunė ir Robertas Alexander
Ramona ir Andrius Bražukai

Diržytė, prel. J. Kauneckas. Kur
sų dalyviai surengė improvizuotą 
Kryžiaus kelio apmąstymą, lankė
si seminarijoje bei Rainių koply
čioje. Pabaigai Kauno jėzuitų 
gimnazijos abiturientų teatro stu
dija parodė M. Meterlinko pjesę 
“Žydroji paukštė”.

Vokietijos Maria Goretti 
draugija kovo 28 d. Į Katecheti
kos centrą atgabeno dovaną Lie
tuvos mokykloms - 72 skaidrių 
rinkinius apie šventąją Mariją 
Goretti, praneša Katechetikos 
centro leidyklos vadovė sės. Auš
ra Karaliūtė. Dovana bus nemo
kamai išdalinta visų vyskupijų 
mokykloms. Vadovė paaiškina, 
kad Centras su Maria Goretti bi
čiuliais iš Miuncheno bendradar
biauja jau nuo 1994 metų. Drau
gijos tikslas - skleisti doros ir 
šventumo idėjas. Leidžiamose 
jaunimui knygose skleidžiama 
krikščioniškos šeimos prasmė, ug
domas teisingas požiūris į šeimos 
gyvenimą.

Marijampolės pedagogikos 
kolegijoje nuo ateinančių mokslo 
metų pradžios įvedama pagrin
dinės mokyklos mokytojo ir šven
tovės vargonininko specialybė. 
Čia bus galima tapti diplomuotu 
muzikos mokytoju ir vargoninin
ku. Tas derinys suteiks galimybę 
įgyvendinti įvairius muzikinius 
užmojus ir kartu užsitikrinti pra
gyvenimo šaltinį. Lietuvos muzi
kos akademija gerai įvertina pa
ruoštą studijų programą. Norin
tiems siekti vargonavimo baka
lauro laipsnio teks studijuoti aka
demijoje.

Arkivyskupas Audrys J. Bač- 
kis su tūkstantine maldininkų 
minia Didijį penktadienį, balan
džio 5, Vilniuje ėjo jau tradiciniu 
tapusį Kryžiaus kelią. Dalyvavo 
įvairių parapijų jaunimo atstovai, 
moksleiviai bei kitos tikinčiųjų 
grupės, nemažai ir vyresnio am
žiaus maldininkų, vienuolių, kuni
gų. Jaunimas buvo parengęs į Tri
jų Kryžių kalną vedančias stotis 
apmąstymams, daug padėjo orga
nizuojant renginį, euroskautai nu
valė nuo kelio sniegą, kuriuo bu
vo einama. Renginys baigtas Kry
žiaus išaukštinimo pamaldomis 
Vilniaus arkikatedroje ir Šv. Jono 
šventovėje.

(Iš leidinio “Bažnyčios žinios”)

Pas buvusį JAV prezidentą RONALDĄ REAGAN’Ą, kuriam buvęs Lietuvos premjeras GEDIMINAS 
VAGNORIUS 1996.11.26 įteikė Sausio 13-tosios memorialinį medalį kaip padėkos ženklą už politinę 
Amerikos paramą Lietuvai. Šalia šių politikų - ALBINAS MARKEVIČIUS ir EDVARDAS MICKUS

Taip aiškino buvęs premjeras
GEDIMINO VAGNORIAUS pokalbis Los Angeles mieste, kur klausimus pateikė 

vietos lietuvių radijo programos darbuotojai - Vytautas Šeštokas, 
Genovaitė Plukienė, Regina Gasparonienė

AtA 
KAZIMIERUI ČEPAIČIUI 

mirus,
jo žmoną BIRUTĘ, dukras - GIEDRĘ ir RŪTĄ su 
šeima bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

A+A 
KAZIMIERUI ČEPAIČIUI 

mirus,
dukrai mūsų mokytojai RŪTAI RYGELIENEI bei 
jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto Maironio mokykla

- Už kurių partijų Lietuvos 
rinkėjai balsuotų dabar seimo 
rinkimuose?

- Pagal sociologinės ap
klausos duomenis už dabartinę 
valdančiąją LDDP balsuotų 
12%, už kr. demokratų partiją 
23%, už Tėvynės sąjungą 35%, 
t. y. KDP ir TS gautų daugiau 
nei 55% balsų. Pati geriausia 
apklausa buvo savivaldybių rin
kimuose, kur LDDP gavo 18%, 
TS ir KDP - 48%, o kartu su 
kitomis mažesnėmis dešiniosio
mis partijomis mes surinkome 
daugiau nei 50% balsų. Mano 
manymu, rinkimai į seimą ne
bus blogesni. Priešingai, turėtų 
būti geresni, nes žmonės pama
tė, kad valdančioji LDDP yra 
savanaudiška, jos pareigūnai 
nesirūpina nei valstybės, nei 
piliečių interesais. Be to, jie yra 
nekompetentingi, nors kai kurie 
žmonės manė, kad buvę ūkinin
kai, sovietų Lietuvos vadovai, 
sugebės geriau tvarkyti ūkį. 
Tačiau laisvos rinkos sąlygos 
parodė, kad jie tos kompeten
cijos neturi,' kaip ir atsakin
gumo, geranoriškumo, kurio 
šiuo laikotarpiu ypač reikia.

- Kiek gili yra Lietuvos ban
kų krizė, kada iš jos išsikapstys ir 
kaip ilgai truks ekonominis nuo
smukis?

- Bankų krizė nebuvo atsi
tiktinė nelaimė; deja, ji buvo or
ganizuota. Viena iš priežasčių 
yra vyriausybės aukštyn kojomis 
vykdoma pinigų ir finansų po
litika. Ji pasirinko ekonomikos 
slopinimo mechanizmą, įmonių 
ir gyventojų pajamų mažinimo 
politiką, eksporto stabdymą ir 
tik importo skatinimą. Be to, 
vyriausybė nusprendė gyventi iš 
skolų, nes pinigų trūksta. Ir ši 
politika bankrotavo. Bendras 
pragyvenimo lygis nusmuko 2-3 
kartus, tiek pat sumažėjo ir ga
myba. Dar viena priežastis - tai 
organizuotas pinigų išgrobsty
mas per bankus. Kai kuriuose 
bankuose, deja, įsikūrė nesąži
ningi pareigūnai. Patikrinimai 
liudija, kad iš bankų išgrobstyta 
per 600 mln. litų. Blogiausia, 

BUVUSIAM CHORO NARIUI į

AtA t

BRONIUI VITKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionies žmoną 
ALDONĄ, dukrą, sūnus bei visus artimuosius -

Anapilio parapijos choras

kad dalį tų pinigų pasisavino 
asmenys, kurie tiesiogiai susiję 
su aukščiausiais valstybės parei
gūnais. Trumpiau, jie veikė iš
vien, todėl ne tik pasisavino pi
nigus, bet ir lieka nenubausti. 
Mat, sukčius bijo sulaikyti tie, 
kurie yra prisidėję prie sukčia
vimų. Štai keletas pavyzdžių: 
vienas pilietis, neturėdamas 
jokio užstato, pasiskolino 120 
mln. litų iš Lietuvos akcinio 
inovacinio banko. Jis paties 
prezidento 1994 m. buvo pa
skirtas Lietuvos Banko valdy
bos nariu. Kitas pavyzdys: 
“Baltic” banko vadovas, iššvais
tęs šio banko pinigus, įstūmęs 
banką bankrotan, buvo paskir
tas Valstybinio žemės ūkio ban
ko tarybos pirmininku. Kitą as
menį, kuris per Kauno “Holdin
go” bendrovę surinko 71 mln. 
litų ir juos taip pat iššvaistė, vy
riausybė paskyrė Valstybinio 
komercinio banko tarybos pir
mininku. Todėl galime padaryti 
išvadą, jog ne eilinis pilietis 
sukčiauja ar grobsto pinigus. 
Sukčiai veikia i.Švįen su valdžios 
pareigūnais. Todėl pastarie
siems ir tenka didžiausia atsa
komybė už šių bankų krizę.

- Atrodo, kad korupcija iš 
tiesų nesuvaldoma ir nepažabo
jama. Naujai valdžiai teks daug 
ką keisti. Ką jau esate padarę, 
kad laimėtumėte ateinančius sei
mo rinkimus?

- Ekonomika nebuvo nu
smukusi prieš 3 ar 5 metus. Iki 
1993 m. mes neturėjome užsie
nio skolų. Gyvenimas pablogėjo 
per pastaruosius tnetus. Tai liu
dija, kad pakenkė ne nepri
klausomybės paįskelbimas, ne 
reformos, bet po įeirno rinkimų 
pakeista ekonominė politika ir 
didžiulis savanaudiškumas. To
dėl mes dabar daugiausia dė
mesio skiriame (aiškinti žmo
nėms, kodėl jie sunkiai gyvena 
ir kaip tvarkytis,! kad šis dirb
tinis nuosmukis bptų atstatytas. 
Mes pateikėme keletą dešimčių 
programų, kurių trys paskutinės 
buvo skirtos bankų veiklos at
naujinimui. Turime programų 
ekonomikos gerinimui, ekono

minės-socialinės politikos neati
dėliotinam pakeitimui, žmonių 
gyvenimo pagerinimui, žemės 
ūkio atstatymui. Ši mūsų veikla, 
atrodo, davė neblogus rezulta
tus per savivaldybių rinkimus. 
Kita mūsų puoselėjama kryptis 
- nuolatinis susitikinėjimas su 
rinkėjais. Nuolatos rengiamos 
Tėvynės sąjungos dienos visuo
se Lietuvos miestuose. Į susiti
kimus vyksta seimo narių gru
pės, norinčios padėti Lietuvai 
tapti demokratiniu kraštu. Ap
lankome ir kaimus, nes didelė 
dalis žmonių, deja, neturi pini
gų laikraščiams nusipirkti arba 
neturi laiko radijui ir televizijai.

- Jūs savo kelionės metu ap
lankėte didžiuosius Amerikos lie
tuvių telkinius. Ko reikėtų, kad 
TS taptų populiaresnė užsienio 
lietuvių tarpe ir laimėtų rinki
mus?

- Pirmiausia noriu pažy
mėti, kad didieji sunkumai jau 
praeityje. Manau, kad trys ket
virtadaliai sunkumų įveikti. Gy
venimas ims taisytis net iki sei
mo rinkimų, t.y., mes jau kyla
me nuo dugno aukštyn. Tai pats 
svarbiausias dalykas. Taigi nori
me kiekvienam Lietuvos pilie
čiui iki galo išaiškinti, kad jo 
gyvenimas priklauso ir nuo jo 
paties, nes jis turi išrinkti val
džią, kuri norės ir mokės rūpin
tis valstybe. Mes turime išaiš
kinti, kad pats pilietis yra aukš
čiausia valdžia ir jo nedalyvavi
mas rinkimuose būtų pats nuos- 
tolingiausias jam dalykas. Taigi, 
jei mes įtikinsime abejinguo
sius, tai Lietuva taps demokra
tiška ir pasiturinčia valstybe.

- Kaip lietuvių kilmės ameri
kiečiai galėtų padėti Lietuvai?

— Daug kuo galėtų padėti, 
tačiau šalį mes turėsime pa
keisti patys. Jūsų aktyvus lie
tuvybės puoselėjimas yra pagal
ba mums. Taigi svarbiausia yra 
politinė-moralinė parama ir ne
komunistinių partijų rėmimas. 
Čia gyvenantys lietuviai daro 
didelį poveikį Lietuvos rinkė
jams, aiškindami, kas vyksta 
Lietuvoje ir kas dėl to kaltas. 
Jūsų parama laiškais, susitiki
mais ir straipsniais spaudoje juo 
labiau svarbi. Jau dabar ieško
me žmonių, kurie po seimo rin
kimų galėtų atvažiuoti į Lietuvą 
dirbti savanoriais, padėtų per
tvarkyti valdžios įstaigas, dirbtų 
ministerių pavaduotojais perso
nalo reikalams. Savanoriai būtų 
tie, kurie sutiktų dirbti už lietu
višką atlyginimą, kuris nėra di
delis. Mes tariamės su tarptau
tinėmis organizacijomis, užsie
nio valstybėmis, kad jos apmo
kėtų ekspertų darbą Lietuvoje. 
Mes ieškome specialistų, turin
čių darbo patirtį užsienio vals
tybinėse įstaigose. Ir jei rasime 
jiems apmokėjimą, mes, žino
ma, juos pasikviesime.

(Nukelta į 3-ėią psl.)

A+A
KAZIMIERUI ČEPAIČIUI

buvusiam Kanados lietuvių fondo iždininkui 
mirus, sunkiu laikino atsiskyrimo metu, šeimą 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

Kanados lietuvių fondas

A+A
KAZIMIERUI ČEPAIČIUI 

mirus,
jo žmonai ir šeimai bei visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Išganytojo parapija ir moterų draugija

MYLIMAM VYRUI, TĖVELIUI, SENELIUI

A+A
KAZIMIERUI ČEPAIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
žmoną BIRUTĘ, dukras - GIEDRĘ ir RŪTĄ su vyru 
ANTANU, vaikaičius - DAINIŲ, AURĄ ir AIDĄ 

bei visus artimuosius skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

R. A. Jonaičiai Ž. V. Vaičiūnai
R. M. Rusinai D. J. Valaičiai
N. A. Simonavičiai A. Šimonėlienė

A+A
BRONIUI VITKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną ALDONĄ, dukrą DANUTĘ, sūnus - 
VYTAUTĄ ir ALGĮ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

S. J. Andruliui
S. V. Aušrotai
M. Elijošienė ir šeima
O. Jakimavičienė
B. A. Matulaičiai

O. N. Narušiai
I. V. Pečiuliai
A. V. Ramanauskai
K. J. Rugiai
A. Šimonėlienė

A+A
BRONIUI VITKUI 

mirus,

jo mylimą žmoną ALDONĄ, sūnus - ALGĮ, VYTĄ, 
dukrą DANUTĘ, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

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).

M. Bernotienė A. Pakamienė
A. Kanapka O. Senkuvienė
B. Kasperavičienė A. T. Sekoniai
V. E. Krikščiūnai E. Tribinevičienė
L. D. Mačikūnai V. M. Vaitkui
A. Masionienė J. A. Vaškevičiai
J. B. Mažeikai S. R. Valickiai
C. Opanavičienė M. P. Žymantai



KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS KIAUKLIŲ PARAPIJOS NAUJASIS PROJEKTAS, paruoštas architekto J. 
Lauciaus. Šventovė numatyta statyti ant sovietinės kariuomenės sudegintosios pamatų. Statyba dar 
nepradėta, nes neleidžia lėšų stoka. Išeivijos tautiečiai prašomi dosniai paremti šį užmojį. Aukos siunčiamos 
per Lietuvos kankinių vardo parapiją: Lithuanian Martyrs’ Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, Ont. 
L5B 2G2, Canada

Liepsnose žuvęs jaunuolis
Iš dienoraščio, rašyto prieš 24 metus, kai susidegino 

ROMAS KALANTA, reikšdamas protestą prieš 
sovietinę vergiją 1972 m. gegužės 14 d.

Kitais besirūpindami ir savęs 
neužmirškime

JUOZAS ŽYGAS, Čikaga
Lietuviška patarlė sako 

“Lengviau duoti kaip prašyti”, 
bet amerikiečiai taria: “Labda
rybė nuo savo aplinkos prasi
deda”. Manau, kad visi, kurie 
lietuvišką spaudą skaito, ir 
Lietuvos žmonių reikalų neuž
miršta. Beveik kiekvienas su 
Lietuva susirašinėjame ir savo 
artimuosius bei pažįstamus pi
nigais ir siuntiniais remiame. 
Tiek Kanados, tiek JAV lietu
viškuose laikraščiuose matome 
siuntinių ir pinigų persiuntimo 
skelbimus. Labai gerai, kad to
kios įstaigos yra ir kad galime jų 
paslaugomis pasinaudoti. Pami
nėjau jas tik dėl to, kad tai 
reiškia, jog mūsų visuomenė ir 
tėvynėje esančiųjų neužmiršta.

Niekas neapskaičiavo ir 
tiksliai nežinome, bet manyčiau, 
kad mūsų kartos šimtai milijonų 
į tėviškę nukeliavo. Senesniais 
laikai ir Maskva daug iš to už
dirbo. Kai prasidėjo masinis tė
vynainių antplūdis, tai teko gir
dėti ir net spaudoje skaityti apie 
tai, kad mūsų salės ir scenos 
prastos, “nėra garso pultų ir tin
kamo apšvietimo. Vilniuje 
tai...” Tiesa! Mūsų salės ne val
džios pinigais statytos, tai ir mo
dernių įrengimų neturime. Vil
niuje tuomet radijas, kinai ir 
teatras propagandai tarnavo, tai 
Maskva ir lėšų nesigailėjo. Kad 
propaganda būtų geriau girdi
ma, įrengė garso pultus. Ka
dangi “tualetai” propagandai 
netarnavo,' tai jų ir neįrengė. 
Deja, praėjus šešeriems me
tams, ši padėtis dar nepagerėjo.

Tiek Lietuvos spaudoje 
skaitome, tiek ir iš atvykstan
čiųjų girdime, kad neturime 
kultūrinio gyvenimo. Taip pat ir 
mes savo spaudoje ne tik skai
tome, bet ir patys apie kultūrinį 
nuosmukį parašome. Keista, 
kad tą reiškinį pradėjome pa
stebėti, kai Vilniuje pradėjo tri
spalvės plazdėti. Kodėl? Gal 
kas pasakytų “kur yra šuo pa
kastas?” Manyčiau, kad per 
tuos keletą metų nesuspėjome 
taip pasenti. Man atrodo, kad 
priežastis yra visai kita. Mes 
buvome visas savo jėgas, laisva

PADĖKA
AtA

ALDONA JURAIIATĖ-ŠEŠKUVIENĖ
iškeliavo amžinybėn 1996 m. vasario 16 d.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už 
ligonės lankymą, maldas koplyčioje, laidotuvių Mišias ir 
palydėjimą j amžino poilsio vietą. Nuoširdi padėka karsto 
nešėjams, draugams ir pažįstamiems už pareikštą užuo
jautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Didelis ačiū skautinin- 
kėms ir skautininkams už budėjimą prie karsto ir v.s. D. 
Keršienei už atsisveikinimo žodžius. Taip pat dėkojame 
J. Vingelienei už suteiktą pagalbą ir V. Grybienei bei po
nioms už pyragus.

Ypatingai dėkingi L. Strumilienei, kuri labai rū
pestingai prižiūrėjo savo draugę Aldoną. Ačiū visiems už 
užprašytas Mišias, gėles, aukas skautams, “Tėviškės žibu
riams”, tremtiniams, širdies fondui bei kitoms labdaros 
organizacijoms.

Jūsų visų nuoširdumas palengvina mūsų liūdesį -
Algis, Jūra ir Laima

laikius ir pinigus paskyrę, kad 
svetimoje jūroje nepaskęstume 
ir nedingtume, bet lietuvybę iš
laikytume, kol vėl Lietuva bus 
laisva. Tuo mes tvirtai tikėjome. 
Dabar, po Kovo vienuolikto
sios, atrodė, kad mūsų tikslai 
jau pasiekti, ir staiga pajutome 
nuovargį. Taip, kaip tas legen
dinis atėniečių karys, kuris at
bėgo į Maratoną pranešti per
galės - sušuko “nugalėjome” ir 
mirė. Jam užteko jėgų tik savo 
žygiui atlikti. Panašiai ir mes - 
ne tik nuovargį pajutome, bet ir 
kišenes ištuštinome.

Kai pradėjo atvykti iš Lie
tuvos įvairūs kolektyvai ir įvai
raus lygio, tai mūsų salės lūž
davo nuo lankytojų gausos. Ne 
tik salės lūždavo, bet ir pirmieji 
atvykėliai netuščiomis kišenė
mis išvykdavo.

Tai pirmajai bangai kiek at
slūgus, jeigu mūsų išeivijos ko
lektyvai bandydavo pasirodyti, 
salės būdavo apytuštės. Tuomet 
ir pradėjome apie mūsų kultū
rinį nuosmukį kalbėti.

Be to, teko pastebėti tai, ko 
seniau nebūdavo. Ateina pensi
ninkų pora, pasiteirauja bilietų 
kainos, apsisuka ir išeina. Kai 
atvykdavo kolektyvai iš Lietu
vos, reikėjo ir kelionę, ir hono
rarą sumokėti, tad teko bilietų 
kainas iškelti. Sykį kainas iškė
lus, jos taip ir nusistovėjo.

Beveik tuo pačiu metu mū
sų spaudoje pradėjo įvairūs pra
šymai ir pagalbos šauksmai mir
gėti: tremtiniams, vaikams, naš
laičiams, medicininei šalpai, se
nelių namams, Rytų Lietuvai, 
Seinų lietuviams ir Karaliau
čiaus kraštui. Tai vis labai svar
būs klausimai ir pageidavimai. 
Bet kai į tuos pačius pensinin
kus yra atkišta dešimtis ke
purių, koncertui (dargi su iškel
tomis kainomis) pinigų ir ne
belieka. Todėl ne į visus pra
šymus ir atsakyti reikėtų. Juk ir 
savų reikalų neturėtume už
miršti.

Savo laikraščiuose, kurie ir 
patys yra sunkioje padėtyje, dar 
matome įvairių Lietuvos laik
raščių prašymus. Vienam iš Lie
tuvos atvykusiam veikėjui buvo 
pasakyta, kad Lietuvoje yra 

500-600 laikraščių ir žurnalų 
(tikslaus skaičiaus jie patys ne
žino). Tad jis buvo paklaustas, 
ar dabartiniu sunkiu metu, to
kios gausos jų reikia? Buvo 
trumpai drūtai atsakyta: tiek jų 
reikia, kiek išsilaikyti gali!

Į tokį jo atsakymą turėtume 
atkreipti rimtą dėmesį. Kadangi 
mums lietuviškos spaudos ir 
kultūrinės veiklos reikia, tad ir 
turime rūpintis, kad ji išliktų. 
Nes išeivija dar gali būti ir Lie
tuvai reikalinga. Šiaip mes nesa
me jiems reikalingi, bet kai tik 
pasigirsta pavojaus garsai, ir 
mus atsimena. Lietuvos kons
titucija tiems, kurie esame pri
ėmę kitą pilietybę, buvo visas 
teises atėmusi. O kai išeivijos 
balso reikia, tai ar kreipiasi j 
tuos, kurie neturi kitos pilie
tybės? Manau, kad ne! Juk 
pilietybės neturintieji beveik jo
kio svorio neturi. Į gyvenamo 
krašto valdžią galime su reika
lavimais kreiptis tik tie, kurie 
esame piliečiai. Pvz. tiek Kana
doje, tiek ir JAV tiesiogiai gali
me padėti tik tie, kurie esame 
piliečiai. Kad reikalui iškilus, o 
tai gali būti, galėtume Lietuvai 
ir vėl padėti, turime būti stip
rūs. Todėl turime išlaikyti savo 
parapijas, organizacijas ir ypač 
spaudą. Jeigu savo spaudos ne
turėsime, tai ir pavojaus ženklo 
neišgirsime.

Monsinjoras J. ANTANAVIČIUS tarp Panevėžio 
Australijos ir Kanados

katedros procesijų mergaičių prie velykinių dovanų iš

Labdaringoje vaikų valgykloje “Betliejus” Velykų rytą Panevėžio mieste. Viduryje - katedros klebonas mons. 
J. ANTANAVIČIUS

ST. ILGŪNAS, Marijampolė

“... 05.20 d. ryte, 8.48 
traukiniu išvažiavau Į Kauną. Ir 
vos tik išlipau Kauno geležinke
lio stotyje, prie manęs ir dar 
vieno vaikino ūš mūsų miesto 
priėjo du milicininkai. Paklausė, 
ar mes turime 'dokumentus. Aš 
dokumentą-pasą turėjau. Mus 
nuvedė į milicijos kambarį sto
tyje ir tenai UŽSirašė, kas tokie 
esame ir kokį tikslą turėdami 
atvykome į Kauną. Tą vyruką 
paleido, nes jis turėjo iškvieti
mo telegramą. O mane dar to 
paties klausinėjo civiliais rūbais 
milicininkas. Supratau, kad tai 
saugumietis. Aš pasakiau, kad 
atvažiavau pas savo krikštamo
tę. Gal patikėjo?

Nuėjau į Laisvės alėją. Nuo
taika labai įtempta. Nesigirdėjo 
įprastų kalbų ir juoko, visi 
vaikščioja tylėdami, neramiai 
dairydamiesi į šonus. Priėjęs 
Muzikinio teatro sodelį, pama
čiau daug draugovininkų ir mili
cininkų. Mačiau, kaip mergaitę, 
ėjusią teatro link su gėlėmis su
griebė du civiliai ir kažkur nu
vedė.

Grįžau į Laisvės alėją. “Tul
pės” kavinės langai užkalinėti fa
neros lapais. O aplinkiniai žmo
nės - lyg kokioje laukimo nuo
taikoje. Vakare užsisakiau kam
barį “Nemuno” viešbutyje ir 
nuėjau į katedrą-baziliką, į šv. 
Mišias. Meldžiausi ir prašiau 
Dievą ir Mariją pagalbos mums. 
23 vai. vėl patraukiau į teatro 
sodelį. Pradėjo lyti. Aš perėjau 
prie kito suolelio, kur sėdėjo 
jauna pora. Kalbėjomės gan il
gai. Prie mūsų suolo prisėdo se
nas, girtas žmogus. Jis daug kal
bėjo ir verkė. Nulijus trumpam 
lietui žmonės skirstėsi.

Atsisveikinau su naujais pa
žįstamais, nes pamačiau, jog įta
riai žiūri milicininkai. Sodelyje 
liko trys intelektualiai atrodan
tys žmonės ir apie pusšimtis mi
licininkų su draugovininkais. 
Skubiai žengiau viešbučio link. 
Vos už 30 metrų nuo durų ma
ne sustabdė. “Sulaikyk šitą”. - 
“Ar šitą?“- “Aha” Mane pa
griebė civilis. Užlaužė rankas ir 
pasodino ant suolelio prieš pat 
viešbutį. Klausinėjo beveik to 
paties, kaip ir stotyje. Sakė, kad 
per dieną pakankamai mane 

stebėjo ir dabar uždarys. Pama
tę, kad turiu viešbučio kvitą, pa
leido, pasakė, kad daugiau nesi
rodyčiau Laisvės alėjoje ir ryte 
važiuočiau namo. Sakė: “Mes 
matysim tave”. Viešbutyje para
šiau eilėraštį, skirtą Romui Ka
lantai. Iš ryto 12 vai. vėl buvau 
katedroje pamaldose. Ir visas, 
kažkaip pasikeitęs, autobusu iš
važiavau į namus.

Gaila, jog tiesiogiai nedaly
vavau gatvių neramumuose, nei 
R. Kalantos laidotuvėse, bet la
bai išgyvenau tuos įvykius. Šir
dies gilumoje tikėdamas, jog 
Gyvojo Fakelo auka ne veltui. 
Tuometiniai aštuoniolikmečiai 
siejasi su jaunais žmonėmis, ku
rie buvo Sausio 13-ąją Vilniuje 
ir kituose Lietuvos miestuose.
Viltis būti laisviems niekuomet 
manęs neapleido. Išlikau tikė
damas Laisve. Ir esu dėkingas 
už Vilties ugnį, kuri švietė kelią 
į Laisvę. Dėkui Tau - Laisvės 
Fakele.

Taip atrodė a.a. ROMAS KALAN
TA, susideginęs Kaune 1972 m, 
gegužės 14 d., protestuodamas 
prieš sovietinę vergiją

Taip aiškino buvęs...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

- Ar svarbu, kad jie kalbėtų 
lietuviškai?

- Aišku, patogiau dirbti su 
kalbančiais lietuviškai, tačiau 
Lietuvoje mes dabar turime pa
kankamai vertėjų. Nemokėji-
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Trys karininkai iš Lietuvos susitikę su Panevėžio vyskupu JUOZU 
PREIKŠU, vadovavusiu rekolekcijoms Lietuvos kankinių parapijoje 
Mississaugoje. Šie karininkai atlieka stažuotę karinėje Kanados bazėje 
Camp Borden, Ontario

Lietuvos karininkai Kanadoje
Iš susitikimo su jų penketuku Toronte

B. STUNDŽIA
Kanados lietuvių šaulių va

dovai kartais pasikviečia iš 
Camp Borden karinės bazės lie
tuvius karininkus, kurie ten mo
kosi su kitų Rytų ir Vidurio Eu
ropos tautų atstovais. Kartą Ka
nados lietuvių šaulių rinktinės 
vadas B. Savickas atsivežė j To
rontą pas kuopos vadą V. Pe
čiulį Lietuvos karo aviacijos vir
šininką pik. Z. Vegelevičių, pik. 
Itn. A. Jurkevičių ir tris kapito
nus - G. Macijauską, R. Petke
vičių ir A. Gaubį.

Šių eilučių autoriui teko 
daugiausia kabėtis su pik. Z. Ve- 
gelevičiumi. Lietuvos spauda daž
nai matanti kariuomenę per 
kreivus veidrodžius; net neski
rianti kario, kariūno, karininko 
pavadinimų. Esą pasigirsta bal
sų apie iš sovietų imperijos, rau
donosios armijos atsineštus ne
pageidaujamus įpročius. Sako
ma, kad kasmet, taikos sąlygo
mis, žūsta tam tikras skaičius 
lietuvių karių. Gal tai vyksta ry
šium su girtuokliavimu ar per 
pratybas; pasitaiko ir savižudžių, 
kuriems karinė drausmė ar vir- 

mas lietuvių kalbos nėra pagrin
dinė kliūtis dirbti Lietuvoje.

- Kaip manote, kas bus se
kantis prezidentas?

- Lietuvai svarbu ne prezi
dentas, o seimas. Lietuva, skir
tingai nuo JAV, yra parlamen- 
tinė-prezidentinė valstybė. Pre
zidentas turi tiek valdžios, kiek 
turi daugumos seime, t.y. di
džiausią valdžią Lietuvoje turi 
seimas ir vyriausybė. Be abejo
nės, mes norėtume turėti ir sa
vo prezidentą. Galiu tvirtai pa
sakyti, kad dabartinis preziden
tas juo nebebus. Aš norėčiau, 
kad juo būtų prof. V. Lands
bergis.

- Ar galėtumėte aptarti san
tykius su Rusija?

- Įtampa Rusijoje gali padi
dėti po jų prezidento rinkimų. 
Nors daugelis Vakarų valstybių 
vadovų suvokia, kad nauja Ru
sijos valdžia gali būti žymiai re- 
akcingesnė, tačiau aš pastebė
jau, kad daugelis tikisi, jog taip 
neįvyks. Iš tikro, reakcingesnės 
valdžios tikimybė yra didelė. 
1997-1998 m., kai naujas prezi
dentas ir Durna nebepajėgs te
sėti gražių pažadų, pristabdys 
reformas ir apsunkins savo gy
ventojų būklę. Tada Rusija gali 
pamėginti savo vidaus nesėk
mes perkelti į užsienio politiką, 
t.y. atitraukti gyventojų dėmesį 
nuo realių dalykų. Todėl tarp
tautiniai sprendimai dėl Rusijos 
turėtų būti padaryti šiiį metų 
antrame pusmetyje ir kitų metų 
pradžioje, kai nauja valdžia, 
švęsdama medaus mėnesį, ne
bus linkusi didinti įtampos už
sienio politikoje. Šiandien Rusi
ja nesipriešina Europos sąjun
gos, o tik NATO plėtimui. Bet 
kas gali laiduoti, kad reakcin- 
gesnė Rusija nesipriešins ir Eu
ropos sąjungos plėtimui? Mes 
tikimės, kad Vakarų valstybės 
suspės laiku padaryti reikiamus 
sprendimus dėl Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių integravimosi 
į ekonomines ir kolektyvinės 
gynybos sistemas.

- Visų susirinkusiųjų vardu 
dėkoju už pokalbį.

Regina Gasparonienė 

šininkų neteisėta elgsena pada
ro gyvenimą karinėje aplinkoje 
nemalonų. Keista, kad dabar 
tarp pašauktų į karinę tarnybą 
randamas didelis nuošimtis ne
tinkamų. Pik. Z. Vegelevičius 
pakartojo ne kartą spaudoje pa
sirodžiusį teiginį: “Kokia tauta, 
tokia ir kariuomenė”.

Daug kas priklauso nuo va
dų, kurių gerokai trūksta. Karo 
mokykla išleido dvi laidas jaunų 
leitenantų, kurie mokėsi dvejus 
metus. Mokykla pamažu persi
tvarkys j karinę akademiją, kur 
mokslas truks ketverius metus. 
Ne tik spaudoje pasirodo nepa
lankių rašinių, bet ir seime yra 
kariuomenei neigiamai nusitei
kusių, o nuo seimo priklauso 
kariuomenės aprūpinimas.

Organizuojant karines pajė
gas pasitaikė atvejų, kad kari
niai laipsniai buvo teikiami as
menims, neturintiems karinio 
apmokymo. Bet tokių daugu
mas nubyrėjo ir liko tie, kurie 
turi karinių sugebėjimų ir sten
giasi mokytis. Iškilo ir klausi
mas apie 1940 m. įvykius, kai 
gerai paruošta ir neblogai gink
luota kariuomenė, neiššovusi nė 
vieno šūvio, pasidavė rusams. 
Aiškinama, kad prezidentas A. 
Smetona, kaip vyriausias gink
luotų pajėgų vadas, nedavė įsa
kymo gintis, o kariuomenės va
das gen. V. Vitkauskas stengėsi, 
kad rusai be sunkumų okupuo
tų kraštą.

Mokyklose dar nedėstomas 
karinis parengimas, bet tikima
si, kad ateityje bus. Karinėje 
spaudoje užsimenama, kad ka
rių apmokymui neturima pa
kankamai šovinių šautuvams ir 
kulkosvaidžiams, bet pramonin
kai nesiveržia į ginklų, šovinių ir 
sviedinių gaminimo sritį. Iš viso 
kariuomenės aprūpinimas yra 
ribotas.

Ginkluotos pajėgos, pagal 
Š. Atlanto sąjungos reikalavi
mus, sudaro ne pulkus, bet ba
talionus, nes tokie daliniai leng
viau valdomi. Siekiama karinėje 
srityje bendradarbiauti su estais 
ir latviais. Dabar Lietuvoje 
esančios beveik lygiagretės dvi 
karinės savanoriškos organiza
cijos, - tai SKAT - Savanoriš
koji krašto apsaugos tarnyba ir 
atsikūrusi šaulių sąjunga. Lai
kas parodys, kokia bus jų 
ateitis.

Pokalbyje nuomonės išsi
skyrė dėl sovietų priimto žodžio 
“šturmavimas”. Rusai šturmuo
ja priešą, mėnesinius ir metinius 
planus, fabrikuose darbą. Mo
kantis karo mokykloje buvo 
vartojamas žodis “puolimas” ar
ba tam tikrais atvejais “staigus 
puolimas”. “Šturmavimo” kari
niame žodyne nebuvo.

Laikas neleido baigti pa
šnekesį ir dar kai ką išsiaiškinti.

DAIVA 
|Įįffi^įjĮ DALINDA,

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

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6
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<į> LAISVOJE TfHffiF
DEVYNI JAUNI KUNIGAI
Vilniaus kunigų seminarija 

buvo atkurta 1993 m. Dabar jos 
pirmuosiuose trijuose kursuose 
yra 36 klierikai. Dešimčiai klieri
kų iš Vilniaus arkivyskupijos bu
vo leista penkerius metus moky
tis tarpdiecezinėje Kauno kunigų 
seminarijoje. Ten jie buvo įšven
tinti diakonais ir pradedantį 
veikti šeštąjį kursą baigė Vilniaus 
kunigų seminarijoje. Pirmąjį šeš
tadienį po Velykų devyni buvo 
įšventinti kunigais Vilniaus arki
katedroje bazilikoje. Vienam 
diakonui šventimus teko atidėti 
dėl per jauno amžiaus. Jis bus 
įšventintas vėliau. Šventimus de
vyniems naujiems kunigams su
teikė Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas A. J. Bačkis. Devyni 
jaunieji kunigai kartu su juo at
našavo pirmąsias Mišias. Prieš 
trejus metus atkurta Vilniaus ku
nigų seminarija yra įsikūrusi bu
vusio vienuolyno patalpose Anta
kalnio gatvėje prie Trinitorių 
šventovės. Kunigais įšventinti de
vyni diakonai, lankydami šeštąjį 
kursą Vilniaus kunigų seminari
joje, jau dirbo parapijose. Juos 
tenka laikyti pirmaisiais atkurtos 
Vilniaus kunigų seminarijos auk
lėtiniais.

SANTUOKOS IR IŠTUOKOS
Liūdną santuokų ir ištuokų 

vaizdą Ukmergės rajone atsklei
džia “Lietuvos rytas”. Trumpame 
balandžio 10 d. laidos pranešime 
rašoma: “Ukmergė. Pastaruoju 
metu į rajono civilinės metrikaci
jos skyrių žmonės dažniau užsuka 
norėdami ne susituokti, o išsiskir
ti. Šiemet čia susituokė 28, išsi
tuokė 38 ukmergiškių poros. Pa
sak šio skyriaus vedėjos Reginos 
Jackūnienės, iki šios dienos gauti 
45 pareiškimai santuokai ir 49 
ištuokai. Skiriasi tik porą mėnesių 
kartu pagyvenę, skyla ir pensijos 
sulaukusių šeimos židiniai...”

BĖGLIŲ BADO STREIKAS
Su pavasariu vėl prasidės 

ekonominių bėglių iš Azijos ant
plūdis Lietuvon. Bėglių vedliai 
jau renkasi pelningo uždarbio 
kelius, kuriais juos bus bandoma 
per Lietuvą nelegaliai nugabenti 
j Švediją ir Vokietiją. Lietuvon 
tie nelegalūs migrantai veržiasi iš 
pamaskvės, Kijevo ir Minsko 
priemiesčių. Gintaro Mikšiūno 
pranešimu “Lietuvos aide”, jos 
teritorijoje šiuo metu yra beveik 
trys šimtai bėglių, o grąžinti į 
centrus Nepriklausomų valstybių 
sandraugos šalyse pavyko tik 
apie dvi dešimtis. Mat NSV šalys 
nesutinka pasirašyti sutarties su 
Lietuva priimti tokius jos terito

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

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

Tel. Tel

Tel. ir FAX 905 643-3334 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

rijoje sulaikytus bėglius. “Diena” 
balandžio pradžioje pranešė, kad 
44 tokie bėgliai iš Kinijos, Afga
nistano ir Irako pareikalavo lais
vės ir politinės globos Lietuvoje. 
Jie suimti ir laikomi kadaise 
Sniečkumi vadintame Visagine. 
Ten dabar yra centras nelega
liems bėgliams priimti. Tą centrą 
tvarko Lietuvos vidaus reikalų 
ministerija. Ši bėglių grupė, rei
kalaudama oficialaus pripažini
mo, netgi buvo pradėjusi bado 
streiką, iš trečio aukšto pro langą 
išmesdama maistą ir grasindama 
pati iššokti, jei nebus gautas ofi
cialus politinio atbėgėlio statu
sas. Tačiau po vienos badavimo 
paros vėl pradėjo valgyti.

JŪROS TILTAS PALANGOJE
Albertas Liukpetris kovo 4 d. 

laidoje praneša “Dienos” skaity
tojams, kad šį rudenį jau bus 
galima vaikščioti naujuoju jūros 
tiltu Palangoje. Pasak Palangos 
burmistro Justino Šatkausko, pir
masis jūros tilto statybos darbų 
etapas jau esąs užbaigtas. A. 
Liukpetris rašo: “Sukalti visi 276 
gelžbetoniniai poliai. Jiems paga
minti sunaudota 320 tonų metalo 
ir beveik 2000 tonų betono. 
Mokslininkai gerai įvertino gelž
betonių polių kokybę ir pažymė
jo, kad iki šiol Lietuvoje tokių dar 
niekas nėra pagaminęs. Tai ge
neralinių rangovų - bendros Lie
tuvos ir Latvijos įmonės ‘Via- 
dukts’ sąžiningų darbininkų nuo
pelnas. Naujojo jūros tilto ilgis - 
430 metrų, plotis - 7 metrai 90 
centimetrų. Naujasis tiltas trisde- 
šimčia metrų ilgesnis už senąjį. 
Statybininkai, nors jiems ir labai 
trukdė Baltijos jūroje siautusios 
audros bei pūtę stiproki vakarų 
vėjai, savo žodį ištesėjo. Palangos 
specialiosios paskirties UAB ‘Ko
munalinis ūkis’ vyriausiasis inž. 
Danius Puodžius pridūrė, kad už
sakovas - palangiškiai - nelabai 
jaukiai jaučiasi, žiūrėdami statybi
ninkams į akis. Darbas padarytas, 
bet... už jį nesumokėta. Įsiskolin
ta pusantro miliono litų...”

IŠLAIDŲ SKOLA PADIDĖS
Lietuvos vyriausybė, nepaisyda

ma šios skolos, jūros tilto statybai 
šiemet paskyrė tik keturis milijo
nus litų, kurių neužteks. Vyr. inž. 
D. Puodžius praneša, kad dabar 
tilto statybai jau ruošiama me
diena, o jos reikės 500 kubinių 
metrų dvigubai pjautų lentų. Mat 
ir šio tilto grindinys, kaip ir se
nojo, bus medinis. Atramos taipgi 
bus medinės. Jam atrodo, kad 
užsakovams teks atsisakyti kai ku
rių darbų. Iš jūros dugno teks iš
rauti senuosius medinius polius, 
iškelti tūkstančius akmenų, sve
riančių kelis šimtus kilogramų. 
Juk prie naujojo jūros tilto bus 
įvairių klasių ir nedidelių kelei
vinių laivų prieplauka. Tad ten 
negalima palikti jokių akmeninių 
kliūčių. Senojo tilto medinių po
lių liekanų ištraukimą dėl lėšų 
stokos teks atidėti sekantiems 
metams. Vyr. inž. D. Puodžiui 
betgi atrodo, kad šį rudenį pa
langiškiai ir jų svečiai galės vaikš
čioti naujuoju jūros tiltu, iš spe
cialios aikštelės prie tilto gaudyti 
strimeles ir vėgėles. Pranešimas 
baigiamas optimistiškai: “Projek
tuotojų ir statybininkų teigimu, 
naujojo Palangos jūros tilto ga
rantija - 25 metai. Kadangi Lie
tuvos ir Latvijos įmonė ‘Viadukts’ 
gamino ir tiltui statyti naudojo tik 
labai kokybiškas statybos medžia
gas, palangiškiai įsitikinę, kad juo 
poilsiautojai galės vaikštinėti visą 
dvidešimt pirmąjį amžių”. V. Kst.

Los Angeles lietuvių susitikimas su Tėvynės sąjungos valdybos pirmininku GEDIMINU VAGNORIUMI. Iš 
kairės: Aleksas Sinkys, Kathryn Sinkys, Gediminas Vagnorius, Julija Sinkienė, Augustinas Sinkys, Betty 
Sinkys, Emilis Sinkys. Trūksta Alberto Sinkio

Los Angeles, CA
LIETUVIŲ PARAMA TĖVY

NEI. Šiuo metu išeivijos dėmesys 
yra nukreiptas į Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vadovus 
Gediminą Vagnorių ir Vytautą 
Landsbergį. Los Angeles lietuviai, 
kaip ir visa mūsų išeivija, palankiai 
vertina dešiniųjų partijų vykdomą 
politiką, dažnai yra lankomi atsa
kingų veikėjų, palaikomi nuolati
niai informacijų ryšiai. Santa Mo
nikoje prieš trejus metus įsisteigė 
Tėvynės sąjungos (LK) rėmėjų 
grupė, kuriai vadovauja stambus fi
nansininkas Albinas Markevičius. 
Pagalbos Lietuvai idėja įgijo labai 
konkretų pavidalą, kai š.m. pra
džioje Julija ir Emilis Sinkiai Santa 
Monikos Tėvynės sąjungos (LK) 
rėmėjų pirmininkui Albinui Mar
kevičiui pasiūlė suruošti susitikimą 
su Gediminu Vagnoriumi ir įsipa
reigojo steigiamam fondui paauko
ti $10,000. Julija ir Emilis Sinkiai 
yra garsūs nuolatine parama Lietu
vos žmonėms. Per paskutiniuosius 
penkerius metus p.p. Sinkių para
ma Lietuvai per jų įsteigtus fondus 
pasiekė 2,5 mln. dolerių. Ši labda
ringiems darbams atsidavusi šeima 
sušelpė daugelį Lietuvos ligoninių, 
universitetų, mokyklų, kalėjimų, se
nelių ir našlaičių prieglaudų. Pirmą 
kartą p.p. Sinkiai savo paramą pa
siūlė politinei partijai. Tad šia nau
ja auka p.p. Sinkiai paskatino ir ki
tus losangeliečius prisidėti prie šio 
fondo.

Vasario 26 d. vakare Vitos ir 
Albino Markevičių namuose įvyko 
Los Angeles lietuvių susitikimas su 
buvusiu premjeru, Tėvynės sąjun
gos (LK) valdybos pirmininku Ge
diminu Vagnoriumi, atvykusiu vie
nos dienos vizitui į mūsų saulėtą 
pakrantę. Apie 70 fondo steigėjų 
įdėmiai išklausė svečio pranešimą 
apie dabartinę Lietuvos ekonomi
nę būklę, politinę krizę bei būsimų 
seimo rinkimų pasirengimo dabus. 
Šios vakaronės pagrindiniai orga
nizatoriai, Julijos ir Emilio Sinkių 
bei jų sūnų Augustino ir Alberto 
šeimos paaukojo, kaip ir buvo įsi
pareigoję, daugiau nei pusę $21,000 
surinktos sumos. Vakaronės metu 
p. Vagnorius atsakė į daugybę klau
simų, pritarė sumanymams ir dė
kojo už tą didžiulę išeivijos para
mą. Vėliau susitikime su spaudos 

Dosnus Lietuvos poreikių rėmėjai Santa Monikoje su Tėvynės sąjungos 
valdybos pirmininku GEDIMINU VAGNORIUMI (viduryje). Kairėje - 
ALBINAS MARKEVIČIUS, dešinėje - VYTAUTAS MARKEVIČIUS - 
Tėvynės sąjungos rėmėjų grupės vadovai

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

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

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

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

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

ir radijo darbuotojais kalbėjo apie 
Tėvynės sąjungos (LK) planus ar
tėjant seimo rinkimams. Tą pačią 
dieną G. Vagnorius aplankė buvusį 
Amerikos prezidentą Ronaldą 
Reaganą ir įteikė šiam žymiam pa
saulio politikui specialiai Sausio 
13-tajai išleistą memorialinę mo
netą, tuo išreikšdamas didžiulę pa
dėką už nuoseklią Amerikos politi
ką, vykdytą Baltijos šalių atžvilgiu 
per visą sovietų okupacijos laiką.

Regina Gasparonienė

Hamilton, Ontario
PIRMASIS PAVASARINIS ir 

jau 30-tasis pobūvis-koncertas bu
vo surengtas Giedraičio medžioto
jų ir meškeriotojų klubo balandžio 
27 d. jaunimo centre. Programa 
pradėta taurių ir žymeniu įteikimu. 
Meninę programą atliko Londono 
“Pašvaistės” choras, jau penktą 
kartą gražiai pasirodantis klubo 
renginiuose. Gaila, kad šį kartą jo 
klausėsi žymiai mažesnis dalyvių 
skaičius, negu tai buvo prieš 10 
metų.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
visuotinis susirinkimas įvyko balan
džio 28 d. Klebonas kun. J. Liauba, 
OFM, padarė pranešimą. Parapija 
skaičiumi mažėja, bet apskritai 
būklė esanti gera. Numatyti page
rinimai. atnaujinimai. Klebonas dė
kojo už pagalbą, salių bei aplinkos 
puošimą bei tvarkymą. Parapijos 
iždininkas J. Stankus po operacijos 
sveiksta savo namuose. Vyrų cho
ras “Aras” gegužės 26 d. giedos 
Mišių metu.

GIEDRAIČIO KLUBO narių 
metinis susirinkimas šaukiamas 
birželio 2 d., 2v.p.p. Nario mokes
čio nesusimokėję gali prarasti bal
savimo teisę. J. K.

PRISIMINDAMI a.a. JUOZĄ 
KOLAKAUSKĄ ir reikšdami užuo
jautą žmonai Gabrielei ir visiems 
artimiesiems, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $25 - L. K. Meškaus
kai ir R. Geidukytė.

Fondas dėkoja už aukas -
KLF

HAMILTONO ATEITININ
KAI įdomius ir sėkmingus veiklos 
metus baigia gegužės 19 d. organi
zuotai dalyvaudami 9 vai. Mišiose 
Aušros Vartų šventovėje. Po pa
maldų - kavutė Jaunimo centre.

D. Trumpickienė 

i Motinos dienos pietūs i 
• gegužės 12, sekmadienį, ■

4 v.p.p. - 9 v.v.,
i Heidelberg inn, 461 Hume St„ i 
« Collingwood, Ont. Visos motinos ■ 
■ bus apdovanojamos loterijos bi- J 
J lietais.
I Maloniai kviečia visus dalyvauti - I

J. Lapavičius^

Calgary, Alberta
A. a. kun. PETRO KAIRIŪNO 

1996 metų pradžioje Kalgaryje mi
rusio testamento palikimu našlai
čių vaikų kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje, velionies sesuo 
Julija Kairiūnaitė atsiuntė $1000. 
Tai reikšminga ir dosni auka Lietu
vos našlaičių globai ir auklėjimui.

Lietuvos ateitis - dabartiniuo
se jos vaikuose: ar jie auga norma
liose šeimose, ar gatvėje ir patiltė
se. Visi tai supranta, tačiau tik ne
daugelis ryžtasi teikti konkrečią 
pagalbą apleistų vaikų auklėjimui. 
O jų vis daugėja. Ši skaudi žaizda 
palikta labdarai ir pripuolamai ini
ciatyvai, kuri dažniausiai yra tik lai
kina ir nepankama, o kartais ir pikt
naudžiaujama. Valdžios prieglaudos 
auklėjimo neteikia. Sulaukę tam 
tikro amžiaus (16 metų), neparuoš
ti gyvenimui, vaikai yra paleidžia
mi į gatvę, kur jie tampa prityrusių 
nusikaltėlių įrankiais arba sudaro 
savas gaujas.

Vaikų kaimas prie Marijam
polės “Vaiko tėviškės namai” yra 
planinga sisteminga auklėjimo pra
džia - vaiką auginti, mokyti ir juo 
rūpintis tol, kol jis sugebės išeiti į 
gyvenimą kaip savarankiškas ir do
ras žmogus.

Tai projektas, reikalaująs daug 
darbo, pasišventimo, kantrybės ir 
lėšų. Tačiau jo reikšmė ir svarba 
nėra trumpalaikė, bet siekia tolimą 
ateitį. Jis vertas visų lietuvių dėme
sio ir pritarimo.

Visiems Kanados lietuviams, 
dosniai rėmusiems šį projektą, 
nuoširdžiai dėkojame. Aukas paštu 
galima siųsti adresu: A. Sungailie- 
nė, 1 Aberfoyle Cres., suite 1106, 
Etobicoke, Ontario, M8X 2X8 Tel. 
416 237-1761

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Oakvillle, Ontario
MAŽA KLB OAKVILLĖS 

APYLINKĖ veikia nuo 1949 metų. 
1995 metais jai priklausė 26 nariai. 
Pastaruoju metu metiniai susirinki
mai ir Vasario 16-tosios minėjimai 
yra sujungti ir vyksta privačiuose 
namuose.

Praeitais metais toks buvo Pra
no ir Zitos Linkevičių namuose, 
pirmininkaujant Reginai Žiūraitie- 
nei ir sekretoriaujant Emilijai Gra
bauskienei. Šių metų susirinkimas- 
minėjimas įvyko Jono ir Reginos 
Žiūraičių namuose pirmininkaujant 
Vytautui Grabauskui ir sekreto
riaujant Zitai Linkevičienei. Po Va
sario 16-tosios minėjimo dalies 
Leonas Radzevičius padarė išsamų 
ir įdomų pranešimą apie gyvenimą 
ir tvarkymąsi Lietuvoje.

KLB veiklai remti vajaus reika
lais ir pinigų telkimu rūpinasi Alek
sas Vaičcliūnas. Apylinkės nariai
yra gana dosnūs, nes ir šiais (1996) 
metais suaukojo $2210. Iki 1995 m. 
pabaigos per paskutinius penkerius 
metus KLB Oakvillės apylinkė su
rinko beveik $15000. Į tą sumą įei
na ir apylinkės solidarumo mokes
čio pusė, persiunčiama KLB krašto 
valdybai. Oakvillės valdybą, per
rinktą vieneriems metams, šiuo me
tu sudaro: Pranas Linkevičius, Ona 
Pulkauninkienė, Elena Sergautie- 
nė, Zina Vaičeliūnienė ir Jonas 
Žiūraitis; revizijos komisiją - Emi
lija Grabauskienė ir Bronius Liš- 
kauskas. Ž.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu "Union Gas” A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių fondas Čikagoje 
neužmiršo finansinės paramos li
tuanistinei Maironio mokyklai 
Niujorke, veikiančiai šeštadie
niais Bruklyne, Kultūros židinyje, 
šioje Audrės Lukošiavičiūtės va
dovaujamoje mokykloje šiais 
metais buvo užregistruota pen
kiolika vaikų, bet ją reguliariai 
lanko tik apie dešimt. Mokyklą 
aplankė ir jos vedėjai A. Luko- 
ševičiūtei tūkstančio dolerių čekį 
Įteikė Lilė Milukienė, Lietuvių 
fondo atstovė Niujorke. Be mo
kyklos vedėjos Audrės Lukoševi- 
čiūtės, Maironio mokykloje dirba 
kiti du mokytojai - Irena Pui
dokienė ir Vytas Pranckūnas. 
Dėl mažo vaikų skaičiaus ir jų 
nevienodo amžiaus mokytojams 
sunku dėstyti lietuvių kalbą, Lie
tuvos istoriją, supažindinti vaikus 
su lietuviškais papročiais ir dai
nomis.

Suomijos “Finnair” linijos 
lėktuvu kovo 22 d iš Lietuvos į 
JAV buvo atskridusi 22 versli
ninkų grupė. Šią išvyką jiems 
surengė “G.T. International” 
turistinė agentūra. Tuos versli
ninkus iš Lietuvos lydėjo agentū
ros vicepirm. Rūta Pauperas ir 
angliškai kalbanti vertėja bei va
dovė Ligita Lukaševičiūtė. Sve
čiai iš Lietuvos keturias dienas 
praleido Niuj’orke, tris - Vašing
tone, penkias poilsio dienas - 
Floridos Orlande, kur didelio dė
mesio susilaukė maudymasis ir 
renginiai “Disney World” par
kuose. Lietuvos verslininkų eks
kursija Vilniun išskrido balan
džio 3 d.

Vokietija
VLB tarybon korespondenti

niu būdu buvo išrinkti - A. Šmi
tas, V. Bartusevičius, M. Dam- 
briūnaitė-Šmitienė, T. Bartusevi
čius, dr. K. Ivinskis, A. Šiugždinis, 
dr. V. Lenartas, A. Lipšys, E. 
Tesnau, R. Šneideris, B. Lipšienė, 
R. Žaliukas, P. Nevulis, E. Jan
kūnas ir P. Odinis. VLB šiuo 
metu turi 726 oficialiai įregist
ruotus narius. Balsavime dalyva
vo daugiau kaip pusė - 385.

Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos suvažiavime Annaberge 
prie Bonnos didžiąją suvažiavusių 
lietuvių dalį sudarė Vasario šešio
liktosios gimnazijos moksleiviai. 
Prie jų prisijungė ir Miunsterio 
latvių gimnazijos moksleiviai. Va
karais buvo pasišnekučiuojama 
prie stiklo vyno, o dienomis vyk
davo įdomūs pokalbiai įvairiomis 
temomis darbo būreliuose.

Brazilija
Palangos vietininkijos lietu

viai skautai Sao Paulo kolonijos 
Lituanikos sodyboje 1996 m. sau
sio 21-28 d.d. turėjo stovyklą, 
kuri buvo skirta lietuvių imigra
cijos Brazilijoje septyniasdešimt
mečiui. Skautų stovykla susilaukė 
apie 60 dalyvių, kurių didžioji 
dalis stovyklavo palapinėse. Jų 
buvo pastatytas visas tuzinas. 
Stovyklautojus aplankė Brazili
jon atvykęs keliaujantis kape
lionas kun. E. Putrimas. Skau- 
taujantys vaikai pramoko lietuvių 
kalbos, susipažino su lietuviškais 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

anp at lietuvių kredito
A IV/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........................3.75%
180 dienų indėlius......................3.75%
1 m. term, indėlius................... 4.25%
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 ir RRIF
(Variable)......................................3.00%
1 m. ind..........................................4.25%
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”

žaidimais bei rankdarbiais, skau
tų šūkiu: “Dievui, Tėvynei ir Ar
timui”. Stovykloje dalyvavo gra
žus būrys su Sao Paulo lietuvių 
vaikais dirbančių vadovų bei va
dovių.
Australija

Kun. Romualdas Ramašaus- 
kas, Krakių klebonas iš Lietuvos, 
penkias savaites viešėjo Austra
lijoje, ten atvykęs pravesti reko
lekcijų. Jo dėka rekolekcijas tu
rėjo Pertho, Adelaidės, Melburno 
ir Sidnio lietuvių kolonijos. Pas
kutinius pamokslus po Verbų 
sekmadienio svečias iš Lietuvos 
sakė Sidnio lietuviams. Verbų 
sekmadienio pamaldose giedojo 
"Dainos” choras australų katalikų 
šventovėje, kurioje tą sekmadienį 
susirinko daug lietuvių. Pasak 
sporto veikėjo Antano Laukaičio 
rašinio “Mūsų pastogėje”, jie 
džiaugėsi jaunatve ir energingu
mu spindinčiu kunigu, kuris yra 

• toks paprastas ir nuoširdus su vi
sais.

Seselė Pranciška Gaidama
vičiūtė, misionierė vienuolė, 
apaštalavusi Kinijoje dvidešimt 
devynerius metus, Australijon 
buvo perkelta tik 1953 m. Ji mirė 
š. m. vasario 21 d. Sidnio prie
miestyje Rooty Hill, sulaukusi 
beveik devyniasdešimt devynerių 
metų. Mat buvo gimusi 1897 m. 
kovo 1 d. Rubikonių kaime, 
Kiauklių parapijoje, dabartinia
me Širvintų rajone. Pirmojo Di
džiojo karo metais nublokšta 
Petrapilin, susipažino su misio
nierėmis seselėmis ir 1920 m. 
įstojo Marijos misionierių pran
ciškonių vienuolijon. Ta vienuo
lija, patyrusi daug vargo sovieti
nėje revoliucijoje, naujokę Pra- 
nutę išsiuntė ton vienuolijon Ita
lijos Grottaferrato mieste. Ten 
atlikusi naujokyną ir gerai pa
siruošusi misionierės darbui, 
1924 m. ji išvyko tolimojon Ki- 
nijon. Misionierės apaštalavimo 
darbą ji ten atliko mokytoja ir 
medicinos sesele ligoninėse, kol 
1953 m. buvo ištremta iš Kinijos 
sovietinį komunizmą imituojan
čio ateistinio režimo. Velionė, 
Sidnyje palaikiusi ryšius su lie
tuviais, ypač su A. Matukevičie- 
ne ir M. Medešiene, vasario 23 
d. buvo palaidota Rookwoodo 
kapinėse, dalyvaujant daugeliui 
kunigų ir vienuolių. Velionė dėl 
senatvės neturėjo jėgų apsilanky
ti Lietuvoje. Jos antkapis turi 
įrašą: “Sr. Francisca Gaidamavi
čius”.

OFFORD 
yj REALTY LTD. 

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PASKOLAS

Asmenines nuo.............8.00%
nekiln. turto 1 m............6.50%

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. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



Šokių šventė - pramoga 
ir pareiga

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

Šiais metais 1996 liepos 5-6 
dienomis įvyks jubiliejinė, de
šimtoji Amerikos lietuvių tau
tinių šokių šventė, kurią bend
romis jėgomis rengia JAV ir 
Kanados lietuvių bendruome
nės. Bendram organizaciniam 
komitetui pirmininkauja Jūratė 
Budrienė su Įvairių sričių spe
cialistų talka. Šokių programai 
vadovauja Tautinių šokių insti
tutas, o muzikine šventės dalimi 
rūpinasi jaunosios kartos muzi
kas Darius Polikaitis. Rengėjai 
tikisi bent 15,000 žiūrovų, kurie 
stebėtų užsienio lietuvių prie
auglį, šokantį mūsų tautinius 
šokius, parodytų vyresniųjų pa
sididžiavimą juo, todėl šis šau
nus renginys bus ne tik pra
moga, bet ir kiekvieno lietuvio 
pareiga jame dalyvauti. Jei nuo 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo kiek atslūgo užsienio 
lietuvių kultūrinė veikla, savait
galius užpildžiusi iš Lietuvos at
vykusiomis meno grupėmis, tai 
vis dėlto susirūpinimas naujų 
kartų prieaugliu nemažėja. Dau
gelio tautų istorija, jų tarpe ir 
Lietuvos, rodo, kokį reikšmingą 
vaidmenį atlieka užsienyje įsi
kūrę tautiečiai, kai jų gimtąjį 
kraštą ištinka tragedija.

Jei Kanados ir JAV lietuvių 
visuomenės daugiau kaip ketu
ris dešimtmečius išgyveno “auk
so amžių”, tai jam neleistina 
baigtis. Užsienio lietuvių ateitis 
ir gyvastingumas yra tik priau
gančių kartų rankose. Vyres
niajai kartai tenka priekaištauti, 
kad mažai tepajėgė priauginti 
visuomenininkų iš savo sens
tančių rankų nepaleisdama “va
delių”. Dėl to iškilo daugiausia 
tik natūralūs talentai, jų tarpe ir 
šokių srityje, per keturis dešimt
mečius nepraradę ištvermės ir 
žinojimo, nenutolo nuo seno
sios lietuvių kultūros šaknų.

Dešimtosios šokių šventės 
proga galima bus ne vien pasi
gėrėti įdomia programa, kurioje 
dalyvaus apie 2000 šokėjų, bet 
ir iškelti jaunimą į dėmesio 
centrą, jį pagerbti, pasidžiaugti 
jo pasiryžimu “iškentėti” ilgas 
repeticijų valandas, paaukojant 
kuklų laisvalaikį po mokslo ar 
tarnybos.

Laikas bėga greitai, todėl 
yra ypatingai svarbu, kad Kana
dos lietuviai sukrustų ir skubiai 
užsisakytų bilietus ir viešbučius, 
o dosnieji patektų į mecenatų, 
rėmėjų ar aukotojų sąrašus, ku
rie bus išspausdinti šventės lei
dinyje.

Šventei numatytas biudže
tas siekia 400,000 JAV dolerių.

Dėl to ne vien žiūrovai, bet ir 
aukotojai yra labai reikalingi. 
Garbė kiekvienam, kuris tą ju
biliejinę šventę parems, tuo 
būdu ne vien finansiškai, bet ir 
moraliai pasijus padaręs įnašą į 
užsienio lietuvių kultūros aruo
dus. Garbės mecenatais skelbia
mi asmenys, paaukoję 1,000 
dol., mecenatais - 500 dol., rė
mėjais - paaukoję 250 dol. Jie 
gaus po du bilietus į visus rengi
nius. Bet kokią mažesnę sumą 
paaukojęs asmuo bus taip pat 
įtrauktas į šventės leidinį.

Buvimas tūkstantinėje tau
tiečių minioje teiks daug ir as
meninio džiaugsmo - susitiks 
seniai matytus pažįstamus ir 
draugus, užmegs naujas pažintis 
įvairių renginių metu - susipaži
nimo vakare ar uždarymo poky
lyje. Puikios patalpos, patarna
vimas autobusais aprūpins atvy
kusius visais patogumais. Štai 
šventės lankytojams reikalinga 
informacija:

Penktadienį, liepos 5, 8 v.v., 
susipažinimo vakaras Čikagos 
“Navy Pier” viešbučio didžio
joje pokylių salėje; bilietai po 20 
JAV dol.

Šeštadienį, liepos 6, 1 v.p.p. 
Dešimtoji tautinių šokių šventė 
Čikagos priemiesčio Rosemont 
Horizon arenoje; bilietai - po 
25, 20 ir 15 dol.

Sekmadienį, liepos 7, 7 v.v., 
uždarymo pokylis “Hyatt Re
gency O’Hare” pokylių salėje; 
bilietai - po 50 dol.

Mokestį už bilietus ir aukas 
siųsti čekius rašant: X Lithua
nian Folk Dance Festival, 2715 
West 71-st St., Chicago, IL 
60629, USA.

Informacijų teirautis telefo
nu 312-737-9504 arba faksu 
312-436-6909. Užsakytojai turi 
nurodyti savo vardą, pavardę, 
adresą ir telefoną. Komitetas 
praneša, kad bilietų užsakymai 
be mokėjimo nebus priimami.

Kad iš toliau atvykusieji ne
turėtų apsistojimo problemų, 
organizacinis komitetas susitarė 
su “Hyatt Regency O’Hare” 
viešbučiu, kuris bus oficialus 
šventės viešbutis ir kambariai 
bus papiginta kaina, tai net ke
turi asmenys, apsistoję viename 
kambary, už vieną naktį temo
kės po 65 dol. Iš viešbučio kur
suos autobusai į visus šventės 
renginius. Rezervacijas patarti
na padaryti iš anksto, skam
binant tiesiog į “Hyatt’ telefonu 
708-696-1234 ir pabrėžiant, kad 
kambarys užsakomas šokių 
šventei.

Skubėkite, kad liktų ir bilie
tų, ir kambarių, ir malonėkite pri
sidėti bent kuklia auka. Iki pasi
matymo Dešimtoje tautinių šo
kių šventėje!

Kanados lietuvių katalikų centro suvažiavimo dalyvių grupė pertraukos metu Toronto Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Viduryje - svečias iš Lietuvos Panevėžio vyskupas JUOZAS PREIKŠAS Ntr. R. Choromanskytės

Lietuviškųjų parapijų jungtis
Kanados lietuvių katalikų centro suvažiavimas, apžvelgęs savo veiklą ir išrinkęs naują 

vadovybę. Tai viršūnė, jungianti Kanados lietuvių katalikų parapijas.
misijas, organizacijas.
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Susitikimai po 50 metų
Baltiečių universiteto, veikusio pokario Vokietijoje 

1946-1949 metais, sukakties iškilmė Čikagoje

Lietuvos prezidentas A. BRAZAUSKAS kalbasi su Venezuelos lietuvių 
surengtame priėmime dainavusia Argentinos lietuvaite ADRIANA 
JOCYTE (Caracas, 1996.III.23)

ANGELIKA SUNGAILIENĖ
Kanados lietuvių katalikų 

centro suvažiavimas 1996 m. 
kovo 30 d. Toronte prasidėjęs 
šv. Mišiomis Prisikėlimo par. 
šventovėje vyko įprastine tvar
ka. Pirm. Vyt. Taseckas savo 
pranešime nušvietė centro veik
lą paskutinių trejų metų laiko
tarpyje. 1993 m. jis atstovavo 
KLK centrui Lietuvoje popie
žiaus vizito metu. Visame kraš
te jaučiamas dvasinis pakilimas 
rodė, kad tikėjimas lietuvių tau
tos širdyje tebėra gyvas ir gilus.

Kanadoje surinktos religi
nei šalpai aukos būdavo per
siunčiamos j Lietuvą per religi
nės šalpos centrą Niujorke. 
Nuo 1994 m. jas skirsto pats 
KLK centras ir persiunčia tie
siogiai be tarpininkų. Per pas
kutinius trejus metus Lietuvos 
religinei šalpai Kanadoje buvo 
surinkta $92,130. Iš jų Adomo 
Jakšto katalikų spaustuvei pa
skirta $23,147; dvasinės pagal
bos centrui Klaipėdoje $16,300; 
naujai statomai pal. Jurgio Ma
tulaičio šventovei Vilniuje 
$5,000; katalikiškoms mokyk
loms ir spaudai remti - visa eilė 
mažesnių sumų. Pirmininkas 
dėkojo visų parapijų ir misijų 
klebonams, N. Pradėtosios 
Marijos seselėms ir visiems na
riams, prisidėjusiems savo dar
bu prie sėkmingos centro veiklos.

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebono kun. Juvena
lio Liaubos, OFM, išsamus 
pranešimas rodė, kad apie 400 
šeimų naudojasi parapijos pa
tarnavimais. Nors daugiau lai
dojama nei krikštijama, ji tebė
ra lietuviška sala, stipri savo re
ligine ir tautine veikla. Švenčia
mos katalikiškos ir tautinės 
šventės įjungiant jaunimą. Per 
paskutinius pusantrų metų pa
rapija sutelkusi per $14,000 lie
tuviškiems šalpos reikalams. 
Jeigu ši suma ir mažesnė negu 
ankstyvesniais metais, tai dėl to, 
kad didėja į Lietuvą išsunčia- 
mos pačių žmonių tiesioginės 
aukos. Parapija tautiškai atspa
ri, nesileidžia skaldoma ir ne
pasiduoda iš Lietuvos atsiųstų 
valdžios pareigūnų įtikinėji-

mams bei propagandai.
Lietuvos kankinių parapijos 

Mississaugoje pranešimas, kurį 
padarė tarybos pirm. Juozas 
Karasiejus, parodė, kad ją su
daro apie 400 aktyviai daly-

Dr. Gina J. Ginčanskaitė 
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

vaujančių šeimų. Parapijoje vei
kia visa eilė religinių, kultūrinių 
bei visuomeninio pobūdžio or
ganizacijų. Ypatingai veiklios 
katalikių moterų draugija ir 
Anapilio moterų būrelis labda
roje, parengimuose, parapijos 
šventėse.

Gerojo Ganytojo misiją 
Wasagoje apibūdino klebonas 
kun. J. Staškus. Ji aptarnauja 

apie 120 šeimų. Joje savaitga
liais vyksta visas tos apylinkės 
religinis ir socialinis gyvenimas. 
Daugiausia pensininkų šeimos; 
jaunimas pasirodo tik žiemos ar 
vasaros atostogų metu.

Toronto Prisikėlimo para
pijos pranešimą padarė klebo
nas kun. Augustinas Simana
vičius, OFM. Parapija aptar
nauja apie 1000 šeimų. Nema
žai yra jaunų šeimų, tačiau pa
rapijos išlaikymo ir aukų telki
mo atsakomybę neša vyresnie
ji. Veikia eilė religinių, labdaros 
ir kultūros sekcijų bei vienetų.

Delhi Šv.“ Kazimiero para
pijos pranešimą padarė Teresė 
Pargauskienė. Parapijai pri
klauso 80 asmenų. Klebonui 
kun. L. Kemešiui visuose dar
buose talkina KLK moterų 
draugijos Delhi skyrius.

Apie N. Pradėtosios Mari
jos vienuolijos seserų veiklą 
kalbėjo seselė Judita. Ligi šiol 
jų veikla rėmėsi Prisikėlimo 
par. gyvenimu. Dabar norėtų 
įsteigti skyrių ir Anapilio para
pijoje, kur būtų geros sąlygos 
darbui ir daugiau mažų lietu
viukų, tačiau dėl mažo seselių 
skaičiaus šis planas sunkiai įgy
vendinamas.

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos pranešimą pa
darė centro valdybos pirminin
kė Angelika Sungailienė. Vei
kia penki draugijos skyriai: 
abiejose Toronto parapijose, 
Hamiltone, Delhi-Tillsonburge 
ir Montrealyje. Tiek skyriai, 
tiek pati centro valdyba išplėtė 
labdaros veiklą. Didžiausia šal
pos dalis išsiunčiama j Lietuvą.

Ateitininkų sendraugių są
jungos Kanadoje pranešimą pa
darė dr. Ona Gustainienė. Su
telkta Lietuvos ateitininkams 
per $6,000. Kiekvienais metais 
rengiamos ateitininkų Kūčios 
Toronte.

Įdomiausia suvažiavimo pro
gramos dalis buvo svečio iš 
Lietuvos - Panevėžio vyskupo

Juozo Preikšo pranešimas. Ka- 
nadon atvykęs vadovauti Gavė
nios rekolekcijoms lietuvių pa
rapijose, svečias suvažiavime 
kalbėjo apie Panevėžio vysku
pijos veiklą ir darbus, iš kurių 
buvo galima išskaityti visos Lie
tuvos religinę būklę. Keičiasi 
politinės sistemos - kraštas 
kenčia. Katalikų Bendrijai pir
miausia rūpi tautos tikėjimas ir 
dorovė, nes tik šias savybes iš
auginus tauta gali pakilti iš dva
sinio skurdo. Didžiausias dėme
sys kreipiamas į auklėjimą. Vei
kia jaunimo organizacijos: atei
tininkai, skautai, maironiečiai 
(tautinio sąmoningumo), valan- 
čiukai (blaivybės). Rengiami 
būsimų šeimų kursai ir semi
narai, nes jaunimas, pripratęs 
prie civilinės metrikacijos, žiūri 
j šeimą labai paviršutiniškai. 
Atrinkti jauni mokytojai siun
čiami į VDU teologijos fakul
tetą pasiruošti katekizacijai, nes 
yra didelis pareikalavimas šios 
rūšies darbuotojų.

Didžiausias vyskupijos rū
pestis šiuo metu - tai Vyskupo 
Paltaroko mokykla Panevėžyje. 
Įsteigta 1991 m. penkerių metų 
mokykla sparčiai auga ir šiuo 
metu sunkiai talpina visus no
rinčius jon patekti. “MES NO
RIME, KAD MŪSŲ VAIKAI GAU
TŲ TAI, KO NEGAVOME MES TA
RYBINĖSE MOKYKLOSE,” - sako 
tėvai. Netolimoje ateityje ji iš
augs į dvylika klasių ir galės tal
pinti 700 mokinių.

Katalikiškomis mokyklomis 
valdžia nesirūpina. Šiek tiek pa
deda Vokietijos katalikai, bet 
labai reikalinga pastovesnė pa
galba. Nemažai vaikų ateina į 
mokyklą alkani - reikia juos 
pamaitinti. Reikia naujų klasių, 
inventoriaus, knygų, mokymo 
priemonių. “Mes turime aųklė-

Iškilmės įvyko 1996 m. kovo 
17 d. Jaunimo centre, Čikagoje. 
Jos buvo pradėtos ekumeninė
mis pamaldomis Jaunimo cent
ro jėzuitų koplyčioje. Mišias at
našavo kun. J. Vaišnys, S/, ir 
kun. R. Krasauskas, buvęs Bal
tiečių universiteto kapelionas. 
Pamokslą pasakė evangelikų re
formatų kunigas dr. E. Gerulis 
(buvęs BU studentas), iškelda
mas ekumenizmo reikšmę tikin
čiųjų gyvenime. Esą ryšium su 
šiuo judėjimu vis labiau įsigali 
tarp krikščionių santarvė ir bro
liškumas. Mirusių profesorių ir 
studentų prisiminimui ant alto
riaus buvo uždegta žvakė.

Mišių metu įspūdingai gie
dojo sol. D. Eidukaitė-Fanclli 
(D. ir E. Eidukų, buvusių uni
versiteto studentų, duktė), var
gonavo muz. M. Motekaitis. 
Minėjimą-akademiją pradėjo ir 
jai vadovavo Pr. Jurkus. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. dr. E. Geru
lis. Mirusių profesorių pavardes 
perskaitė A. Puzinaitė-Čepienė, 
o studentų - V. Čepėnas. Miru
sieji pagerbti tylos minute. Po 
to sugiedotas studentų himnas 
“Gaudeamus”. Įvadinį žodį tarė 
D. Jankauskaitė-Eidukienė, pa
žymėdama ir reikšmingąsias 
universiteto datas.

Minėjimo dalyvius pasveiki
no buvęs universiteto kapelio-

ti jaunąją kartą Dievo ir tėvynės 
tarnybai. Tikiuosi, kad jūs su
prasite šios mokyklos aspiraci
jas ir įtrauksite ją į savo rūpes
čių sąrašą,” baigė savo praneši
mą vyskupas Juozas Preikšas.

Šalia parapijų, misijų, kata
likiškų organizacijų atstovų, pri
klausančių Kanados lietuvių ka
talikų centrui iš pareigos, se
kančiai kadencijai išrinkta de
šimt asmenų: Jonas Andrulis, 
Vytautas Bireta, Regina Choro- 
manskytė, Elena Gudinskicnė, 
Juozas Karasiejus, Audronė 
Kazanavičienė, Feliksas Moc
kus, Teresė Pargauskienė, An
gelika Sungailienė, Danutė 
Vindašienė. Pirmame Centro 
posėdyje, įvykusiame Anapilio 
patalpose š. m. balandžio 24 d., 
išrinkti pareigūnai: pirmininku 
- Jonas Andrulis, vicepirmi
ninku - Juozas Karasiejus, iždi
ninku - Vytautas Taseckas, 
sekretore - Angelika Sungailie
nė. Revizijos komisija: pirm. 
Danutė Vindašienė, sekr. Te
resė Pargauskienė, narė Elena 
Gudinskienė.

nas kun. R. Krasauskas, primin
damas gražų profesorių ir stu
dentų sugyvenimą, pasireiškusį 
plačia tolerancija. Profesorių 
vardu kalbėjo P. Gruodis, ap
gailestaudamas labai jau suretė- 
jusias profesorių gretas. Lietu
vių fondo vardu sveikino jo ta
rybos pirm. M. Reinienė. Raštu 
gauta sveikinimų iš buvusių 
profesorių ir studentų, negalė
jusių atvykti į šias iškilmes.

Pagrindinis minėjimo kal
bėtojas prof. dr. V. Černius, su 
lengvu humoru atskleidė profe
sorių ir studentų gyvenimą aka
deminėje stovykloje, pabrėžda
mas, kad daugelis jaunų žmonių 
šioje mokslo institucijoje sura
do savo gyvenimo kryptį. Apie 
studentų organizacinę veiklą 
pranešimą padarė J. Andrulis, 
aktyviai anuomet joje dalyvavęs. 
Savo asmeniškais ir iš literatū
ros bei muzikos valandėlių įspū
džiais pasidalino J. Vaičiulėnai- 
tė-Kairienė. Meninę programą 
atliko sol. J. Vaznelis, buvęs BU 
studentas. Jis padainavo keletą 
populiarių lietuviškų dainų, su
keldamas ant kojų minėjimo da
lyvius. Plojimams nenustojus, 
solistui reikėjo ir kartoti. Jam 
akompanavo muz. M. Motekai
tis. J. Vaičiulėnaitė-Kairicnė 
padeklamavo Aisčio eilėraštį 
“Draugystė”, savo turiniu labai 
tikusį šiai progai.

S. Miknaitis supažindino su 
sukaktuviniu leidiniu “Baltic 
University 1946-1949”, o K. Lu- 
košiūtė-Kubilienė priminė Lie
tuvoje įsteigtą profesorių Biržiš
kų fondą. Šiam fondui buvo 
skirtas ir iškilmių likutis. Visi 
trys broliai Biržiškos profeso
riavo BaĮtiečių universitete. K. 
Kubilienė taip pat visų dalyvių 
vardu padėkojo daugiausiai 
darbo įdėjusiems minėjimo ren
gėjams E. Eidukienci ir Pr. 
Jurkui, įteikė jiems ir dovanų.

Parodėlę, gausią nuotrau
komis, suorganizavo L. Rama
nauskas ir J. Bcndikas. Minėji
mas baigtas giesme “Lietuva 
brangi”. Ne vienam itin buvo 
įdomi paskutinė programos da
lis - vaišės ir pasisvečiavimas. 
Buvo tokių, kurie pirmą kartą 
susitiko po 50 metų. Negalėjo 
vienas kito atpažinti. Tik pasisa
kius pavardes, kažkaip pasidarė 
pažįstami veido bruožai, asmuo, 
atrodo, pajaunėjo, akivaizdžiai 
sugrįžo praeitis... Jau vien dėl 
tokių susitikimų buvo verta mi
nėjime dalyvauti. J.A.

Dalis buvusių Baltiečių universiteto profesorių ir studentų, dalyvavusių universiteto 50-čio minėjime. Sėdi iš 
kairės: Milda Šilbajorienė, prof. dr. Vytautas Černius,p. Gruodienė, prof. Petras Gruodis, Pranas Jurkus

/ Lietu vą su Nordland Express
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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 i 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄT

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai

Nordland Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8 
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
traukinio Keele stoties)

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

Skyrius: North York

London

Montreal

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

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

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

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

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

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

London: antrais ir ketvirtais menesio sekmadieniais

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

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

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

3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais 
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

Siuntinys nr.1 10 kg miltų 10 kg cukraus 10 kg ryžių
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrui
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemes riešutų sviestas 112xt>00 <]>

Siuntinys nr.C 20 kg cukraus (10x2 kųi
400 g tirpstančios kavos (2x200 <|i

Siuntinys nr.7 31 įvairus kanadiski pr Hi.ktai (20 kip
Siuntinys nr.8 17 (vairus kanadiski produktai 114 kgi
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

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

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

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



Toronto choras “Volungė” gegužės 11 d. švenčia savo veiklos 20-metį. Viduryje vadovė muz. Dalia
Skrinskaitė-Viskontienė Nuotr. Meek Capuszczak

Paremti svarbus projektai

“Volungės” dainai 20 metų
INGRIDA PIVORIUTĖ
Jau 20 metų Toronto miš

rus choras “Volungė” turtina ir 
džiugina tautiečius. Kūrybinis 
vienetas, pasivadinęs mažojo 
paukštelio giesmininko vardu 
yra vienas stipriausių ir didžiau
sių chorų Šiaurės Amerikos lie
tuvių išeivijoje.

Aštuonetas dainingų lietu
vaičių susibūrė 1975 m. 1976 m. 
pavasari oktetas “Volungė” pa
sikvietė vadovę - kūrybingą ir 
energingą muzikę Dalią Skrins- 
kaitę - Viskontienę. Merginos 
nenuilstančiai repetavo, gauda
mos vis daugiau pakvietimų pa
sirodyti publikai. O repeticijų 
pirmoji ir ilgalaikė talkininkė 
buvo okteto akompaniatorė 
Silvija Freimanieinė. “Volun
gė” tapo mielai laukiama klau
sytojų: džiugino liaudies ir estra
dinėmis dainomis ne tik Toron
to ir Kanados lietuvius, bet ir 
platino skambų dainos žodį 
Niujorke, Čikagoje, koncertavo 
IV Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Anglijoje bei Vokieti
joje.

Prie okteto 1980 m. prisi
jungė devyni vyrai. “Volungė” 
susijungė į mišrų chorą. Dėl to 
keitėsi ir plėtėsi repertuaras. 
Savo daina choras praturtino ne 
vieną minėjimą, koncertą bei 
vakaronę. Kūrybinis vienetas 
palaipsniui gilinosi j religines 
giesmes, choralus. Ypatingai šiltai 
jauną chorą rėmė ir dabar tebe- 
riama Toronto lietuvių Prisikė
limo parapija ir jos klebonas 
kun. Aug. O.F.M. Simanavičius. 
“Volungė” nekartą giedojo ir 
Mišiose, religinėse šventėse. 
Taip chorui vis labiau vėrėsi re
liginės muzikos skrynia, lei
džianti studijuoti ne tik lietuvių, 
bet ir užsienio kompozitorių 
darbus.

Neįmanoma išvardinti visų 
kūrybinio vieneto aštuntojo de
šimtmečio pasirodymų. Štai kele
tas jų: koncertuota 63 Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo me
tinių minėjime Toronto univer

Pasakoja duktė, buvusi partizanė

Tėvo vasara
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mūsų sodyboje glaudėsi 
partizanai broliai Keručiai, Sa
dauskas - Velėna, Ūsas, Šarū
nas, Aidas, Einiukas, Dragūnas 
ir kiti vyrai. Vasaras metu jie 
buvo įsirengę stovyklas prie nu
sekusio ežero Duonkampio ir 
Vencynės pelkėse. Pušynėlyje 
prie kaštono, netoli mūsų tro
besių, Sadauskas su draugais 
įrengė vasarinį bunkerį. Jis sir
go bronchitu, o Dragūnas buvo 
sužeistas. Abu gydėsi tame bun
keryje.

Vieną 1946 m. vasaros die
ną atėjo pas mus pusseserė Sta
sė Mačiūtaitė. Ji pradėjo verkti 
ir pasakoti:

- Brolis Stasys, slapyvardžiu 
Vaidila, žuvo netoli Kazlų Rū
dos. Dabar aš stosiu į jo vietą.

- Nebijai?
- Kai širdyje skausmas, bai

mei vietos nėra. Tėvynė rusų 
pavergta. Turime ją ginti. Jei 
reikės - ir gyvybę paaukoti. 
Kas, jei ne mes, apgins?

Ji priėmė priesaiką. Gavo 
Vaidilutės slapyvardį. Kartu su 
kito partizano seserim Kristina, 
ji kurį laiką gyveno pas mus. 
Vaidilutė žuvo prie Veiverių. 
Ten ir užkasta.

* * *
Tėvelis seniūno reikalais 

dažnai lankėsi Jankuose. Ten 
milicininkas Juozas Dubininkas, 
kilęs iš Pilypų kaimo, pranešda

siteto “Convocation” salėje 1981 
m.; atlikta dainų programa 
Montrealyje 1982 m. lietuvių 
žvejotojų - medžiotojų klubo ’’Ni
da” penkiolikos metų sukakties 
proga; atlikta programa su so
liste Irena Černiene 1982 m. 
Lietuvių Namuose Toronte; kon
certuota toje pačioje salėje, pri
statant VPLJK atstovus 1983 m.; 
surengtas šv. Kazimiero 500 
mirties jubiliejinis koncertas 
1984 m. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje Ročėsteryje: Tais metais 
“Volungės” repeticijose vis daž
niau akompanuoja Paulius Vy
tas, kuris taip pat chorą lydi 
koncertų metu. Vis dažniau kū
rybinio vieneto koncertuose 
akompanuoja ir Leokadija Pau
lauskaitė - Kanovičienė.

“Volungė” įrašė pirmą 
plokštelę 1985 m. Laimėjo lau- 
retų vardą 1986 m. Kanados 
CBC radijo “Choral Competi
tion” etninių chorų konkurse. 
“Giesmės” - tai antroji choro 
plokštelė, išleista 1987 m. Tais 
pačiais metais chorinio meno 
puoselėtojai dalyvavo Lietuvos 
krikšto jubiliejiniame koncerte 
Ryersono teatro salėje. Įspūdin
gas koncertas buvo surengtas ir 
MacMillan teatro salėje 1988 
m., kur scenoje publika išvydo 
Klivlando Dievo Motinos para
pijos (vadovė muzikė R. Čyvai- 
tė - Kliorienė) ir “Volungės” 
jungtinį chorą, išklausė pianisto 
Vyto Bakšio atliekamus fortepi
joninius kūrinius. Tas koncertas 
padarė pradžią ir vėlesniam 
Klivlando bei Toronto lietuvių 
chorų bendradarbiavimui.

Nuo 1980 m. “Volungė” su
brendo j 50 narių kūrybinį vie
netą, vis tobulėdamas dainavi
mo technikos srityje, rinkdama
sis vis sudėtingesnį, išraiškin- 
gesnį ir įdomesnį repertuarą. 
Per dvidešimties metų laikotar
pį per choristų eiles perėjo dau
giau kaip 100 giesmininkų.

Vadovės dėka nemažai dė
mesio “Volungė” skiria ir au

vo kada stribai ruošiasi gaudy
nėms. Partizanai pasiruošdavo.

Per Užgavėnes partizanai 
Simokų kaime sutiko elgetą. 
Tėtė ją iškart atpažino. Tai bu
vo šnipė Bakienė. Jis tiesiog už
klausė:

- Kokiais tikslais pasidarei 
elgeta, Bakien?

Toji iš mūsų kaimo išspru
ko. Šnipinėti vis tiek nesiliovė. 
Todėl Katinų kaime kito būrio 
partizanai ją likvidavo. Tąsyk 
sumanė įvilioti stribus į spąstus. 
Nušautąją paliko ant kelio, iš
dėstė pasalas ir pasiuntė žmogų 
į Jankus pranešti stribams. Tuo
met žuvo stribai Maskvytis, Ba- 
kys ir milicininkas Juozas Du
bininkas. Per neapdairumą tu
rėjo aukų ir partizanai: žuvo ke
li vyrai ir jų vadas Žalvaris.

* * *
Tais pačiais metais gretimo

je, senelių Kosto ir Antaninos 
Sutkų sodyboje apsigyveno vo
kietė su vaikais. Kaimynas Bro
nius Raulynas priėmė du jaunus 
vokietukus ir vieną vokiečių ka
reivį, pabėgusį iš nelaisvės. Ka
reivis įstojo į partizanų būrį. 
Mūsų tėvelis susikalbėjo su jais 
ir pradėjo bendradarbiauti. Vo
kietukai važinėjo į Tilžę ir Ra
gainę. Iš ten į sutartą vietą at
veždavo ginklų^ ir šovinių mūsų 
partizanams. Šovinius, kažkur 
gavęs, pristatydavo ir Vytas Le- 
kešius. Kai ginklų ir šovinių su
sidarydavo didesnis kiekis, tėve
lis sakydavo mamai: 

gančiai kartai, kviesdama bei 
rengdama koncertus su Toron
to lietuvių parapijų vaikų cho
rais, Maironio mokyklos moki
nių choru, jaunimo ansambliais, 
pavieniais bręstančiais solistais. 
Tradiciniu tapo choro bendra
darbiavimas su solistais Anita 
Pakalniškyte - Puodžiūniene ir 
Jonu Vašku. Reikšmingą įnašą 
“Volungės” repertuarui davė 
kompozitorius ir dabartinis choro 
akompaniatorius - muzikas Jo
nas Govėdas.

Per gyvavimo dvidešimtme
tį “Volungė” surengė 10 kalėdi
nių koncertų, du religinės muzi
kos koncertus su Klivlando 
Dievo Motinos parapijos mišriu 
choru (’’Dieve, išgirsk mano 
maldą”, “Iš Tavo rankos”), da
lyvavo tarptautiniame chorų 
festivalyje “The Joy of Singing”, 
įrašinėjo CBC, dalyvavo eilėje 
išeivijos rengiamų Lietuvių die
nų (Hamiltone, Klivlande ir ki
tur), išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventėje Hamiltone, dai
nų šventėje Čicagoje, Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje Lietuvo
je. “Volungė” surengė koncer
tinę kelionę po Lietuvos mies
tus. Choro atliekamomis daino
mis grožėjosi ne vienas Šiaurės 
Amerikos miestų klausytojas.

Jau trečią sykį “Volungė” 
išleidžia jų atliekamų dainų įra
šus. “Tegul skamba mūsų dai
nos” - tokia antrašte šių metų 
gegužės viduryje pasirodys cho
ro kompaktinė garsajuostė. Tai 
lyg ir savotiškas choristų ir jų 
vadovų brandaus darbo vainika
vimas. O klausytojas įrašuose 
galės pasiklausyti įvairių kartų 
lietuvių kompozitorių, išgirs net 
devynis kompozitoriaus J. Go- 
vėdo darbus, jungiančius tris šio 
šimtmečio dešimtmečius.

Tegul dar ilgai aidi daina - 
tautos sielos ir širdies kalba. Te
gul ir ateity savo skambiu balsu 
“Volungė” perduoda klausyto
jui muzikos, poezijos ir jausmų 
išraiškos pasaulį.

- Pasiruošk. Vešime j turgų 
uogas! Ant vežimo dugno, po 
uogomis buvo sudėtos ginklų ir 
šovinių dėžės. Tėvai jas prista
tydavo partizanams.

Minėtas Vytas Lekešius bu
vo kalvio Broniaus Raulyno 
mokinys. Jis taisė sugedusius 
partizanų ginklus. Kalvio seserį 
Levutę užpuolė prievartautojas 
stribas. Mergina gynėsi. Išsuko 
stribui ranką. Tuomet stribas ją 
nušovė.

Vieną kartą Vytautas Leke
šius sutartoje vietoje užkasė šo
vinius. Miške, netoli mūsų. At
bėgęs pas mus pasakojo:

- Eidamas namo atsisėdau 
ant kelmo parūkyti. Pakėliau 
galvą į viršų. Ogi medžiuosna 
sulipę stribai. Seka jūsų sodybą. 
Jūs apsupti.

- O tėtė turi tuoj grįžti su 
partizanais! Aš bėgsiu, perspė
siu - susivokė mama.

Šunų lojimas ir amsėjimas 
kėlė įtarimą kaimynams Z.Z. ir 
Z.P. Jie pradėjo skųsti mus 
Jankų stribams apie dažnus 
partizanų apsilankymus Sutkų 
namuose.

Jankų stribai abejojo:
- Betgi Sutkus - seniūnas! 

Savas žmogus.
Tačiau iš Pylipų kaimo Jur

gio Stenkio sūnus, komjaunuo
lis, taip pat sekė ir šnipinėjo 
mūsų sodybą. Kai Jankų stribai 
nekreipė dėmesio, paskundė 
Barzdų stribams.

* * *
Namus apsupo Barzdų stri

bai. Darė kratą, ieškojo bunke
rio. Mamą, seserį Bronę ir 
mane spardė. O jaunesnėms se
sutėms siūlė saldainių:

- Pasakykite ar ateina ban

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Amerikos lietuvių fondo 

trisdešimt trečiasis metinis vi
suotinis narių suvažiavimas įvy
ko Lemonte, IL 1996 m. kovo 
30 d. Jį atidarė LF t-bos pirm. 
M. Remienė.

Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Paliokas, SJ. R. Steponavi
čiūtė perskaitė 81-ją 1995 m. 
mirusių LF narių pavardę. Pir
masis LF valdybos pirm. T. 
Blinstrubas uždegė žvakę, visi 
sugiedojo “Marija, Marija”. 
Prezidiumą sudarė: V. Kirvelai- 
tis, R. Steponavičiūtė ir R. Sta
niulienė. Jį papildė LF t-bos 
pirm. M. Remienė ir LF v-bos 
pirm. R. Kilius. Sekretoriavo P. 
Masilionienė. Tarybos pirmi
ninkė pakvietė St. Barą ir įteikė 
jam dovaną už sėkmingą 20 me
tų veiklą. Jam vadovaujant, LF 
ypač išaugo įnašais ir paliki
mais.

Žodžiu sveikino konsulas 
V. Kleiza, PLB v-bos pirm. B. 
Nainys, JAV LB krašto v-bos 
pirm. R. Narušienė, ALTos var
du - K.. Burba. Tautos fondo v- 
bos pirm. J. Vilgalys sveikino 
raštu. D. Kojelytė perskaitė Pr. 
Masilionienės parašytą praeito 
suvažiavimo protokolą. Tarybos 
pirm. M. Remienė padarė pra
nešimą apie 1995 m. veiklą. Tu
rėjo 5 posėdžius, sekė nutarimų 
vykdymą. Padėkojo v-bos pirm. 
St. Barui, kurio dėka perženg
tas 8 milijonų kapitalas. Baigda
ma dėkojo spaudos ir radijo 
darbuotojams, redaktoriams ir 
visiems nariams, kurie LF re
mia ir ugdo.

Valdybos pranešimą padarė 
St. Baras. Jis sakė, kad v-ba tu
rėjo 9 posėdžius ir kad užsi
brėžtas tikslas (8 pasiekti milj.) 
buvo įvykdytas net su kaupu. 
1995 m. įnašais ir palikimais bu
vo gauta 907,873 dol., įstojo 82 
nauji nariai, kurie pakėlė LF 
narių skaičių iki 6854.

Pirmą kartą Kanadoje koncertavo garsusis Kauno choras “Leliumai”. 
Nuotraukoje choro įsteigėjas ir vadovas muz. ALBINAS PETRAUSKAS 
1996 m. balandžio 21 d. po koncerto Toronto Lietuvių namuose, 
susitikęs su sol. LILIJA TURŪTAITE, Toronto vyrų choro “Aras” 
vadove Nuotr. A. Kazlauskienės

ditai? Kas ateina? Geriems vai
kams - bus daug skanių sal
dainių!

- Nieko nežinom. Mes mie
gojom... - Mažylės nepasidavė 
stribų vilionėms.

Tėvelį stribai suėmė ir išsi
vežė. Kartu išgabeno ir visa, ką 
sugebėjo išgrobstyti - maistą, 
drabužius, daiktus.

Barzdų stribynėje tėvelį 
kankino. Geležinėmis replėmis 
lupinėjo nagus. Į kojų ir rankų 
panages kišo įkaitintus virbalus. 
Ir vis klausinėjo, kur yra “ban
ditai”. Nieko neišgavo. Tuomet 
suruošė akistatą su minėtu 
komjaunuoliu Stenkiu. Skundi
kas buvo labai drąsus ir įro
dinėjo: kiek, kada, ir kur buvo 
atėję “banditai” ir kur jie nuėjo.

Tėvelis vis tiek neprisipaži
no. Tada jį paleido, o sekliams 
nurodė eiti iš paskos. Gal atves 
pas partizanus? •

Tėvas neturėjo jėgų pareiti 
į namus. Šiaip taip pasiekė gi
minaitę Baltrušių kaime Bon- 
kartienę. Ji ir parvežė nelaimėlį 
į namus.

Du mėnesius gydėsi tėvelis, 
kol sugijo rankų ir kojų pirštai. 
Pagijęs pasakė:

- Daugiau tie velniai manęs 
gyvo nepaims!

O velniai - stribai nerimo. 
Jau ir Jankų stribai nedavė ra
mybės. Lankėsi. Ruošė pasalas. 
Kvietė tėvelį pas save. O atva
žiavę enkavedistas Šmakovas ir 
stribas Bakys mus, moteris, 
daužė, klausinėdami apie tėvą.

* ♦ ♦
Jankų stribai “gynė liaudį” 

- siautėjo prie Paltavičynės 
miškelio. Atsivedė dvi mergi
nas. Nuogas, sulenktas pririšo

Finansų k-jos pirm. P. Ki
lius kalbėjo apie tos komisijos 
veiklą. LF pagrindinį kapitalą 
sudaro 7,127,346 dol. ir dar yra
l, 150,212 dol., paskirtų Lietu
vai. Komisija pasiūlė tarybai 
šiemet skirti 350,000 dol 1995
m. pelno paskirstymui. Jei būtų 
svarbių ir tikrai reikalingų fi
nansinės paramos projektų lie
tuvybės išlaikymui, finansų ko
misija siūlė patvirtinti dar 
150,000 dol.

Iš Pelno skirstymo k-jos 
pirm. D. Kojelytės pranešimo 
matyti, kad 1995 m. švietimui, 
kultūriniams ir visuomeniniams 
reikalams buvo paskirta 263, 
000 dol. Smulki tos komisijos 
informacija buvo išsiųsta na
riams 1995 m. rugsėjo mėn.

Palikimų komisijos prane
šimą padarė pirm. A. Ostis. 
1995 m. į LF palikimais buvo 
įnešta 827,963.47 dol. Nuo LF 
įsteigimo palikimais gauta 3, 
951,992 dol. Jis suminėjo, kad 
dar keletas palikimų yra teismo 
procedūrose. Didžiausias sumas 
LF palikimais davė dr. V. Karo
blis, M. Žilinskas, E. Zitke ir S. 
Sagamogas. Šie keturi palikimai 
sudaro daugiau kaip 1,8 milj. dol.

Įstatų komisijos reikalais 
kalbėjo dr. K. Ambrazaitis. Jis 
sakė, kad šiais metais nėra įsta
tų pakeitimo. Praeitais metais 
buvo išdiskutuoti ir pakeitimai 
priimti.

Dr. G. Balukas padarė me
no k-jos pranešimą. 1980 m. LF 
nupirktas dail. Pr. Domšaičio 
meno darbų rinkinys. Į Vilniaus 
meno muziejų jau yra nusiųstas 
181 Domšaičio tapybos darbas.

Dr. Antanas Razma, LF pa
tikėtinių t-bos pirm, padarė 
pranešimą apie LF skirtus 
1,150,212 dol. Lietuvai. Jau iš- 

prie medžio. Prievartavo visi iš 
eilės. Išgirdome baisų riksmą. 
Mama pasiuntė mane pažiūrėti, 
kas ten darosi. Pamačiau klaikų 
vaizdą: Šmakovas, Bakys ir kiti 
tenkino savo gyvuliškus instink
tus. Parbėgus pasakiau mamai. 
Kadangi tėvelis tuo metu buvo 
pas partizaųus, mama bėgo 
jiems pranešti. Tačiau kai par
tizanai sugrįžo, stribai savo au
kas jau buvo išgabenę į Jankus.

Mūsų namuose prisilaikė 
mamos brolis Vaclovas Tama- 
liūnas, kuris aprūpindavo parti
zanus maistu. Stribai jį suėmė, 
kankino ir daužė, reikalaudami 
išduoti partizanus. Atsivarė ir 
Vincą Dudonį. Jis taip pat buvo 
kažkieno įskųstas. Nieko neiš
gavę kankinimais, vėliau abu 
vyrus išvežė į Sibirą.

Rugpjūčio mėnesį vyko Balt
ramiejaus atlaidai. Vos spėjome 
pareiti iš bažnyčios, kai namus 
apsupo stribai su rusų karei
viais. Išbuvome apsupti dvi pa
ras. Tėvelis turėjo grįžti su par
tizanais. Bet jį suspėjo perspėti 
Bronė Grikietytė. Stribai iš
draskė visas trobas, išlupo grin
dis, nugriovė krosnis. Net mėšlą 
iš tvarto išmetė, ieškodami bun
kerio. Išsėmė iš šulinio vandenį.

O mes, Sutkų moterys, ėjo
me kančių golgotą prie ąžuolo, 
kiemo vidury, kaip tik ten, kur 
kadaise davėme priesaiką ginti 
Tėvynę. Ir gynėme. Savo kant
rybe ir kančia. Buvome nepa
našios į žmones. Nuo mušimo 
sutinusios. Nepagailėjo tie žvė
rys ir močiutės.

Stribams nepastebint, ma
ma pasišaukė mažąją sesutę Vi
dutę, kuriai buvo 5 metukai, ir 
liepė:

- Vaikeli, bėk apkasais pas
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Amerikos lietuvių fondo trisdešimt trečiasis suvažiavimas 1996 m. 
kovo 30 d. Lemonte, II. Viršutinėje nuotraukoje suvažiavimo 
prezidiumas: iš kairės - V. KIRVELAITIS, R. STANIULIENĖ, M. 
REMIENĖ, P. KILIUS ir PR. MASILIONIENĖ - sekr. Apatinėje 
nuotraukoje - ilgamečiam LF tarybos pirmininkui ST. BARUI 
(kairėje) įteikiama dovana; šalia jo P. KILIUS ir M. REMIENĖ

Nuotr. Z. Degučio

mokėta 667,515 dol., o dar ne
išmokėta 482,697 dol. Jis pa
brėžė, kad išmokėjimai yra da
romi labai atsargiai, LF patikri
nus projektų vykdymą, reika
laujant atsiųsti pakvitavimus. 
LF čekiai siunčiami tiesiog pro
jektų vykdytojams. Jis suminė
jo, kad didžiausi projektai Lie
tuvoje yra Vytauto Didžiojo un
to biblioteka, kuri bus pavadin
ta LF vardu. Jai buvo paskirta 
100,000 dol. Kitas projektas - 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus Kaune. Jo atstatymui, drėg
mės ir šilumos sistemų įrengi
mams patvirtinta 300,000 dol.

Vykdomų ir įvykdytų pro
jektų sąrašai yra skelbiami Lie
tuvos ir išeivijos spaudoje.

P. Stončius perskaitė kont
rolės k-jos aktą, kuriame nuro
doma, kad visos atskaitomybės 
knygos vedamos tvarkingai, pa
jamoms bei išlaidoms pateisina
mieji dokumentai yra. Paminė
jo, kad LF investavo 100,000 
dol. Lietuvos akciniame inova
ciniame banke, kuris dabar yra 
Lietuvos valdžios suspenduotas.

A. Razmienė pranešė, kad 
šiame suvažiavime dalyvauja 
113 LF narių bei įgaliotinių su 
10,005 balsais. Galimas balsų 
skaičius 26,486. Ji pabrėžė, kad 
vienas narys gali turėti 3% visų 
balsų, o su įgaliojimais - 5% ir 

tetą Juškevičienę. Ir Jadvygutei 
pasakyk, kad ten Dalytę nu
neštų.

Vidutė, pavaizdavo, kad 
žaidžia ir šoko į apkasus. Jad- 
vygutė su 5 mėnesių Dalyte lei
dosi jai iš paskos. Jas ėmė per
sekioti stribai. Tuomet tėvelio 
giminaitis Jonas Lietuvininkas, 
kuris sirgo astma ir gyveno kai
mynystėje pas Sendžikus, jas 
abi pasišaukė ir paslėpė pas sa
ve lovoje po antklode. Stribai 
pasitraukė. Mergaitės vėl tais 
pačiais apkasais nubėgo j Pilypų 
kaimą. Ten jas priglaudė Juške
vičienė. Ji turėjo daug vaikų, ir 
stribai jau negalėjo susigaudyti 
kieno kuris vaikas yra.

- Visi mano! - pareiškė 
teta.

- Kur banditukės?
- Ko čia pristojot lyg piktos 

dvasios? Vaikų nematę, ar ką? 
Savais rūpinkitės, o ne sveti
mais. Vaikai - mano. Atstokit!

Mūsų kieme stovėjo stribų 
paruoštas vežimas su pakinkytu 
arkliu. Jie patys sulindo į kluo
ną ir užmigo. Paliko tik sargy
binį. Buvo vėlus metas. Temo. 
Mes, moterys, nutarėme bėgti. 
Kai sargybinis kažkur nuslinko 
- tikriausiai vogti ir plėšti, ma
ma davė ženklą:

- Ramiai. Nesukelt triukš
mo. Išvažiuokim per pievas į 
keliuką.

Niekas nešaudė. Pasiekę 
keliuką, paraginome arklį. Lei
domės risčia. Privažiavome iki 
Grikiečių. Jų duktė Bronė nu
rodė, kur rasti partizanus.

Miške, Duonkampio sto
vykloje, mes radome tėvelį ir ki
tus partizanus. Įsijungėme į bū
rį. Kelio atgal nebuvo. Miško 
keliukais, susėdę į vežimą, par

niekas ribos neperžengė. Sekė 
rinkimai. Dr. A. Razma prane
šė, kad šiemet 6 LF t-bos nariai 
yra perrenkami. Visi kandidatai 
yra davę raštišką sutikimą. Kol 
balsavimo komisija skaičiavo 
balsus, buvo tęsiamos diskusijos 
dėl pranešimų.

Diskusijoms pasibaigus, bal
sų skaičiavimo komisija pranešė 
rezultatus. Balsų gavo: K. Amb
razaitis - 7604, P. Kilius - 7394, 
V. Kirvelaitis - 7340, M. Re
mienė - 5962, R. Staniulienė - 
7188, R. Steponavičiūtė - 6819, 
K. Ječius - 6318. Tarybon iš
rinkti 6, daugiausia balsų gavę.

Į kontrolės komisiją balsai 
pasikirstė taip: V. Juška - 6715, 
R. Kronas - 7437, P. Stončius - 
5764, D. Puškorienė - 5268. Iš
rinkti trys pirmieji.

Nutarimų komisija, kurią 
sudarė A. Juodvalkis, V. Ka- 
mantas, A. Ostis, dr. A. Razma 
ir dr. J. Valaitis, perskaitė suva
žiavimo nutarimus, kuriuos su
važiavimas priėmė. Uždaryda
ma suvažiavimą M. Remienė 
pasveikino išrinktuosius t-bos 
narius, dėkojo prezidiumui ir 
visam suvažiavimui. Sugiedotas 
Tautos himnas. Po to dalyviai 
pavaišinti gardžiais A. Šoliū- 
nienės ir jos pagalbininkų pa
ruoštais pietumis.
(Pranešimas sutrumpintas.RED.) 

tizanai Šarūnas, Dragūnas, Ei
niukas, Velėna, mano tėveliai, 
sesuo Bronytė ir aš, patraukė
me Kardokų stovyklos link. Su
stojome pailsėti nuo kankinimų. 
Toliau - ėjome j didesnę parti
zanų stovyklą Raudonplynės 
pelkėse. Apsistojome.

Partizaniškoji kasdienybė. 
Gyvenimas rašė naujus pusla
pius į mūsų šeimos likimo kny
gą. Mudvi su mama virėme val
gyti ir skalbėme partizanų au
tus, tėvelis ir sesuo Bronė su 
ginklu rankose kovojo su oku
pantais. Kasdien ėjo į užduotis. 
Jie grįždavo pavargę, alkani, su
šlapę, kartais tą pačią dieną, o 
kartais ir po kelių dienų. Prie 
laužų džiovindavosi drabužius. 
Atkutę ir pavalgę neprarasdavo 
vilties ir humoro. Tėvelis su vy
rais dainuodavo:
Budėk, budėk lietuvi, už garbę 

Lietuvos.
O kai sutiksi stribą - 

kulkosvaidžiai kvatos!
Su maistu sunkiai vertėmės. 

Rinkome uogas ir grybus.
Nelabai toli nuo stovyklos 

ganė karves skerdžius ir pie
muo. Skerdžius visuomet atva
rydavo mums vieną nemelžtą 
karvę, kurią mudvi su mama 
pamelždavom. Atnešdavo bul
vių ir kitokio maisto. Šių apy
linkių gyventojai buvo netur
tingi. Mūsų talkininkę Grikie- 
tytę išvežė į Sibirą. Jos brolį 
Sigitą stribams išdavė kaimynas 
stribas Zigmas Z. Nuvežė į 
Kazlų Rūdą. Ten taip mušė, jog 
vaikinas, neišlaikęs skausmų, į 
visus klausimus atsakinėjo taip, 
kaip liepė stribas Z. (Jo vaikai 
tebegyvena Lietuvoje).

* * * (Bus daugiau)



Lietuviškumo židinys Vilniuje
Lituanistikos centras Vilniaus universitete - jo darbai, darbuotojai ir ateities viltys
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01 KULTMEJE VEIKLOJE
KUN. KAZĮ MI ERAS ,Į. 

AMBRASAS, ,Į1)
Per sunkius laikus, per 

klampius politinius atvašynus ir 
pasaulėžiūrų sąvartas daugelis 
žmonių palūžta, nemaža verty
bių sumąžta, kai kurios jų visiš
kai išnyksta arba taip suglemba, 
kad negalima pažinti buvusios 
šlovės ir neįkainojamos reikš
mės. Tačiau gera, kad mūsų 
tauta dar turi daug kuo vertai 
pasididžiuoti. Viena tų didžiųjų 
vertybių - lietuvių kalba.

Čia ypatingą svorį, neįsi
vaizduojamą atsakomybę ir 
vaidmenį nuo kadais turi tikra 
lietuviškumo kalvė, baltiškosios 
savimonės ugdytoja, tautiškumo 
pamatas - Vilniaus universitete 
Filologijos fakultete įsikūręs Li
tuanistikos centras, kurį sudaro 
keli svarbūs padaliniai: Lietuvių 
kalbos, Baltų filologijos, Lietu
vių literatūros. Lituanistinių 
studijų bei Eksperimentinės 
kalbotyros katedros.

Reikia manyti, kad Litua
nistinių studijų katedra nebus 
išardyta, nes tai vargais negalais 
veiklios šios katedros vedėjos 
Meilutės Ramonienės triūsas. 
Kol ji ilgametėje komandiruo
tėje Suomijoje (Helsinkio uni
versitete, iš kurio 6 metus dir
busi grįžo Vilniaus universi
tetan doc. Regina Venckutė), 
gal sąmoningai ir neapdairiai šis 
neseniai Suorganizuotas Litua
nistinio centro padalinys nebus 
likviduotas, nes sistemingai, 
nuosekliai ir rūpestingai rengti 
iš užsienio atvažiavusius kita
kalbius ar net savus, lietuvių 
kalbos mažai arba visiškai ne
mokančius mūsų išeivių sūnus ir 
dukras - labai atsakingas, svar
bus ir tikrai didelės organiza
cijos, net specialios katedros 
reikalingas darbas.

Verta pasidžiaugti, kad tiek 
audrų praūžė per Vilnių, visą 
Lietuvą, o šis lietuviškumo bas
tionas, tautiškumo tvirtovė ir 
pamatas “tebestovi dar vis”: 
rengia visai Lietuvai lituanistų 
būrius moksliniam ir pedagogi
niam darbui, redakcijoms, lei
dykloms ir kitoms sritims, kur 
būtina lietuvių kalbą gerbiančių 
ir gerai išmanančių specialistų.

Šio fakulteto koridoriais

Atsiųsta paminėti
Saulius Stoma, UŽRAŠAI IŠ 

PASMERKTŲJŲ NAMŲ. Išleido 
“Lietuvos rytas”. Tiražas - 7000 
egz. Vilnius, 1996 m„ 127 nsl.

Tos pačios autorės SĖLIŲ 
KRAŠTO LEGENDA, pjesė, 56 
psl. ir viršeliai, red. Kostas Feda- 
ravičius, išleido “Dobilas” Jonavoje 
1994 m., spausdino Panevėžio 
spaustuvė Panevėžyje, tiražas 500 
egz. Kaina nepažymėta.

Vytautas-Antanas Dambrava, 
KELYJE Į LAISVĘ. Straipsniai, 
esė, interviu. Vyriausiasis redakto
rius Stasys Kašauskas, redaktorė 
Ema Vanagienė, dailininkas Dai
nius Paškevičius. Tiražas - 1600. 

Vilniaus universiteto Baltų filologuos katedros profesoriai. Iš kairės: Z. 
Zinkevičius, J. Palionis, J. Balkevičius, B. Stundžia, R. Koženiauskienė

Vilniaus universiteto Baltu filologijos profesorių sukaktuvininką J. PALIONĮ sveikina jo bendradarbiai-bės 
1994 m. birželio 18 dieną

vaikštinėjo ir uoliai darbavosi 
žinomi mūsų garsūs profesoriai: 
žemintas, bartas, sovietinio re
žimo “šukuotas”, bet niekados 
nepasidavęs Juozas Balčikonis, 
siaubingus kryžiaus kelius išėjęs 
Karsavinas, per raudonuosius 
filtrus leistas ir lamdytas V. My
kolaitis-Putinas, netikėtai, ne
lauktai ir kartu paslaptingai iš 
gyvųjų pasitraukęs Jurgis Lebe
dys, įtartinomis aplinkybėmis 
anapus iškeliavęs gabus kalbi
ninkas Jonas Kazlauskas, fronte 
sužeistas ir daugel knygų, 
straipsnių, visą lietuvių stilistinę 
mokyklą sukūręs Juozas Pikči- 
lingis, kurio 5-ąsias mirties me
tines šiemet sausio 6-ąją pami
nėjo televizija, specialiai skyrusi 
“Mūsų kalbos” laidą.

Šio profesoriaus įpėdinė, 
dabar fakultete skaitanti stilis
tikos ir retorikos kursus doc. 
Regina Koženiauskienė, šiemet 
jau atšventusi 50-ąjj pavasarį, 
taikliai pabrėžė, kad prof. Juo
zas Pikčilingis primenąs Mika
lojų Daukšą, tikrą kalbos riterį, 
gynusį jos grožį, jos gyvastį, o 
kartu ir lietuvių tautą, jos vals
tybingumą.

Prof. J. Pikčilingio 5-ųjų 
metinių proga Lietuvių kalbos 
katedra organizavo kelionę į 
Zanavykų klubo surengtą didelį 
savo žemiečio pagerbimą Ša
kiuose ir Sintautuose, kur palai
dotas šis pasišventęs gimtajai 
žemei ir lietuvių kalbai zana
vykas.

Daugel turi garsių ir darbš
čių žmonių ši lituanistų kalvė. 
Profesoriai - A. Paulauskienė, 
V. Labutis, A. Piročkinas, A. 
Rosenas, dabartinė lietuvių ka
tedros vedėja Evalda Jakai
tienė, neseniai paminėjusi 55-ąjį 
gimtadienį. Prie tokių priklauso 
kitų katedrų darbštieji vyrai ir 
moterys: literatai - Viktorija 
Daujotytė-Pakerienė, Albinas 
Jovaišas, Juozas Girdzijauskas, 
Donatas Sauka ir kt.

Baltų filologijos katedroje 
darbuojasi garsių savo darbais 
ir ilgu pedagoginiu stažu moks
lininkų:- įžymus tarptautinio 
masto baltistas akad. prof. Vy
tautas Mažiulis, profesoriai - 
Vincas Urbutis, Aleksas Girde
nis, Jonas Palionis. Neseniai ak-

Atspaude A. Jakšto spaustuvė Kai
šiadoryse. Leidykla - “Du Ka”, Vil
nius, 1995 m., 390 psl. Knygos iš
leidimą parėmė Antanas Rudis ir 
Algis Didžiulis.

Albertas Šimėnas, EKONO
MIKOS REFORMA LIETUVOJE, 
276 psl. ir viršeliai. Plati ir išsami 
studija apie Lietuvos ūkio bei so
cialinę raidą 1990-1994 metais. 
Iliustruota diagramomis, brėži
niais, perpinta statistiniais duome
nimis. Redagavo E. Budzinaus- 
kienė, išleido ir spausdino UAB 
“Pradai” leidykla, T. Vrublevskio 
g. 6, 2600 Vilnius. Leidybą parėmė 
Konrado Adenauerio fondas. Ti
ražas - 500 egz. Kaina sutartinė. 

centologijos hab. daktaro diser
taciją apsigynęs Bonifacas Stun
džia (ne taip seniai apgynė taip 
pat šiaulietis lituanistas Kazi
mieras Župcrka iš stilistikos).

Viena ryškiausių ir kūry
bingiausių šio Lituanistinio 
centro asmenybių - nuo Uk
mergės kilęs akademikas prof. 
Zigmas Zinkevičius, ilgametis 
katedros vedėjas, kapitalinių 
darbų - dvitomės “Lietuvių 
kalbos istorijos”, šešiatomės 
“Lietuvių kalbos istorijos” (to
kios apimties neturi nė viena 
Vakarų Europos šalis!), “Lie
tuvių dialektologijos”, šimtų 
straipsnių autorius. Šio bran
daus ir darbštaus mokslininko ir 
puikaus pedagogo vardas pla
čiai žinomas ligvistikos pasau
lyje. Jis - Norvegijos mokslų 
akademijos, Švedijos karališko
sios mokslų akademijos, Lietu
vos mokslų adademijos tikrasis 
narys, Lietuvių katalikų mokslų 
akademijos narys, Latvijos uni
versiteto garbės nąrys, tarp
tautinės Herderio premijos lau
reatas, neseniai apdovanotas 
Gedimino ordinu.

Studentai šį dėstytoją visad 
puikiai vertino, gerbė ir mylėjo, 
nes tai buvo ir yra reto darbš
tumo mokslininkas, pareigingas 
administratorius, pavyzdingas 
šeimos tėvas ir vyras, prisirišęs 
prie gimtosios žemės ir lietuvių 
kalbos žmogus. Štai kaip jis į 
vieną klausimą atsakė žurna
listams: “Daugiau negu 15 metų 
beveik visą atliekamą nuo pa
skaitų Vilniaus universitete lai
ką skyriau šešiatomės ‘Lietuvių 
kalbos istorijos’ rašymui. Bent 
dvigubai daugiau laiko reikėjo 
medžiagos sukaupimui. Sudėjus 
gautą už leidinį honorarą išeitų, 
kad per dieną už tą darbą gau
davau tik po 30-40 centų. Jei 
būčiau rašęs ne šį veikalą, bet 
populiarias brošiūrėles, būčiau 
uždirbęs dešimtimis kartų dau
giau. Be to, po Atgimimo gavau 
ne vieną pelningą pasiūlymą 
skaityti paskaitas Vakarų šalių 
universitetuose, tačiau jos būtų 
sutrukdžiusios ‘Lietuvių kalbos 
istorijos’ rašymą. Teko atsisa
kyti” (“XXI a.” 1995.03.15).

Idealizmas, pasišventimas, 
principingumas. Parašyti šitiek 
knygų, apginti disertacijas, išbū
ti anais laikais dekanu, prode- 
kanu, katedros vedėju, tapti pa
saulinio garso profesoriumi ir 
nebūti partiečiu, - nuostabus ir 
unikalus mūsų universiteto, viso 
mokslinio kelio atvejis.

Idealizmo nestokoja ir jau
noji karta. Tie, kurie jau stojo 
ar rengiasi pakeisti vyresnius, ■ 
jau pavargusius profesorius, nes 
dabar lengvųjų mašinų, naujų 
vilų, poilsinių į Havajus, būda
mas aukštosios mokyklos litua
nistu, neužsidirbsi. Žiūrėk, kad 
netrūktų būtiniausio švarko, 
marškinių, kad nebūtų gėda nu
eiti apiplyšus pas studentus į 
auditoriją.

Lituanisto duona niekad 
nebuvo lengvai, o juo labiau 
šiandien, uždirbama. O juk 
žmogus ne vien duona gyvas. 
Tokie jau tie mūsų darbo pelės 
- Vilniaus universiteto Litua
nistikos centro žmonės, tau
tiškumo, tautinės savimonės ir 
lietuviškumo ugdytojai. Gerai, 
kad sėkla, pasėta Basanavičiaus, 
Kudirkos, Maironio, Jablons
kio, Balčikonio, Pikčilingio, dar 
kelia želmenį ir neša vaisių. 
Sėkmės, ištvermės, broliai litua
nistai! Jūsų ryškus idealizmas 
teatsispindi jaunosios kartos 
darbuose ir visoje plačiašakėje 
šiandienos veikloje!

Dail. PRANAS BALTUONIS, Nuskinsi rožę, paliksi žaizdą. Aliejus

Lietuvon, grįžęs poetas
Buvęs čikagietis DONIUS REMYS, išleisdinęs keturis 
savo kūrybos rinkinius, veikliai reiškiasi Lietuvoje

EDVARDAS ŠULAITIS
Šį rašinį iššaukė “TŽ” 1996 

m. 6 nr. “Kultūrinėje veikloje” 
kiek ilgesnė žinia apie Donių 
Remį. Ji pradedama tokiu tei
giniu: “Lietuvoje dažnai lanky
davosi Čikagoje gyvenantis Do
mus Remys, mums nežinomas 
poetas, ten išleidęs jau keturis 
poezijos rinkinius...” Po trumpų 
biografinių žinių apie šį tautietį 
sakoma, kad jis Mažeikių cent
rinei bibliotekai padovanojo ap
lanką su ilgai rinkta medžiaga 
apie Mažeikius ir jų žmones.

Apie D. Remį, savo buvusį 
kaimyną Čikagoje, jau esu šiek 
tiek rašęs “TZ” ir kai kurioje 
kitoje lietuvių spaudoje kelio
mis progomis^ Vieną kartą ra
šiau, kai pernai jis minėjo savo 
amžiaus 70-metį. Tai buvo tik 
kuklus šio asmens ir kūrybos 
apžvelgimas, žinant, kad jis jau 
yra išleidęs net keturis poezijos 
rinkinius.

Minėtą žinią “TŽ” reikia 
kiek papildyti, nes poetas D. 
Remys jau persikėlė gyventi į 
Lietuvą ir įsikūrė Palangoje, kur 
jis anksčiau praleisdavo maž
daug pusę laiko. 1995 m. jis bu
vo priimtas į Lietuvos kaimo ra
šytojų sąjungą. Šios sąjungos 
nariai negyvena kaimuose, o pa
ti sąjunga yra antroji rašytojų 
sąjunga Lietuvoje.

Pirmojo D. Remio eilė
raščių rinkinio “Išsipildymo sa
la” pradžioje pateikiamos žinios 
apie autorių jo paties lūpomis: 
“Gimiau 1925.02.10 Mažeikiuo
se. Gimnazijoje pradėjau kurti 
eilėraščius. Teko vadovauti lite
ratų būreliui. 1944 m., siaučiant 
karo audrai, pasitraukiau į Vo
kietiją, kur studijavau psicholo
giją ir filosofiją. Dirbau moky
toju Ingolštato lietuvių gim
nazijoje, dalyvavau skautų veik
loje. 1950 m. išvažiavau į Ame
riką. Dirbau inžinieriumi. Savo 
eilėraščius spausdinau “Drau

Liūdesys
Koks saldus, 
Pritilęs liūdesys - 
Prisiglaudžia širdyje 
Palaimos šventė, 
Užveria pasauliui 
Geliančiam duris, 
Nepanoręs 
Chaose gyventi.

Nuskambės 
Skaidriu lietaus lašu, 
Saulės spinduly 
Sudužęs. 
Atgaivą tylos 
Širdy nešu, 
Skambančios pilnatvės 
Skaidrų dūžį...

Gyvybės tąsa
Pasisemsiu
Gyvybės versmės, -
Ji žemelėj
Gyva, 

ge”, “Aiduose” ir kitur. Gyven
damas Amerikoje, daug kelia
vau. Lietuvai iškovojus nepri
klausomybę, lankiausi jau du 
kartus. Linkiu jai klestėjimo ir 
ramaus gyvenimo”.

Toliau kas metai susilaukė
me ir kitų rinkinių: “Auksinės 
vasaros”, “Išlikusio džiaugsmo” 
ir “Svajonių gėlių”. Jie visi iš
leisti Lietuvoje, 700 egz. tiražu 
ir išimtinai platinti tik Lietu
voje. Todėl užsienyje gyvenan
tiems lietuviams dabartinių lai
kų jo kūryba negalėjo būti pri
einama, tačiau tie, kurie skaitė 
mūsų periodiką, D. Remį galėjo 
pažinti iš jo ankstesniųjų laikų 
kūrybos, spausdintos išeivijos 
laikraščiuose ar žurnaluose.

Lietuvos spaudoje apie D. 
Remį pastaraisiais ketveriais 
metais buvo gana plačiai rašo
ma. Ten buvo apžvelgti jo kūry
bos tomai, rašoma apie gausius 
pasirodymus įvairiuose kūrybi
niuose vakaruose ar šiaip vaka
ronėse. Paskutiniu metu D. Re
mys dažnai rodosi kartu su kitu 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjun
gos nariu Pranciškum Šernu, 
apie kurį “TŽ” 1996 m. 14 nr. 
rašė Janina Štrimaitienė.

Kretingoje išeinantis laik
raštis “Švyturys” 1996 m. va
sario 17 d. laidoje rašo: “Kaimo 
rašytojų sąjungos nariai Pran
ciškus Šernas ir Donius Remys 
surengė literatūrinį susitikimą 
su Kretingos policijos darbuo
tojais. Poetas Donius Remys iš 
eilėraščių rinkinio “Išlikęs 
džiaugsmas”, “Auksinė vasara” 
ir “Svajonių gėlės” skaitė eilė
raščius apie jaunystės svajonių 
polėkį bei stipriausią žmonijos 
jausmą - meilę...” Taip pat 
šiame straipsnyje minima, kad 
šie literatai literatūrinę popietę 
surengė ir Padvarių pensionate, 
kuriame lankėsi jau ne pirmą 
kartą.

Akelėm linų
Pražydės,
Rugiais nubanguos 
Per kalvas.

Suspindėjus 
Žydrais ežerais, 
Nesugrįžtančių 
Lauks.
Po skarotais 
Baltais jovarais 
Jų vardai 
Atsišauks.

Nusiprausus 
Saulelės šviesa, 
Ryto vėju 
Sušilus gaiviu, 
Liksiu žemėj 
Gyvybės tąsa, 
Giesmele 
Vyturių...

Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva

“Giedros” korporacfja 1996 
m. premiją “Lietuvė moteris, la
biausiai pasižymėjusi krikščioniš
kų idealų tarnyboje” paskyrė či- 
kagietei JAV LB socialinių reika
lų tarybos pirm. Birutei Jasaitie
nei. Tai buvo jau septinoji “Gied
ros” korporacijos premija, kurią 
laureatei planuojama įteikti bir
želio 9 d. Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centre. 1995 m. ši premija 
buvo paskirta Vilniuje leidžiamo 
savaitraščio “Dienovidis” red. Al
donai Žemaitytei. Ankstesnį 
“Giedros” korporacijos premijos 
laureačių sąrašą eilės tvarka su
daro jau mirusi Juzė Daužvar- 
dienė, Nijolė Sadūnaitė, Alina 
Grinienė, Gintė Damušytė ir Al
bina Pajarskaitė.

Keturiasdešimt trečioji šie
metinė Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitė įvyks liepos 14-21 d.d. 
Vokietijoje, Vasario šešiolikto
sios gimnazijai priklausančioje 
Romuvoje. Studijų savaitės pro
gramų vadovai yra Darius Kuolas 
(Vilnius), dr. Jonas Norkaitis 
(Stuttgart) ir dr. Kajetonas J. Če
ginskas (Uppsala, Švedija). Da
lyvius Vokietijoje registruoja ir 
jiems platesnių informacijų parū
pina Tomas Bartusevičius, Lor- 
scher Str. 1, 68623 Lampertheim- 
Huettenfeld, Germany. Telefonas 
06256-322 (dienos metu), Fax 
(faksas) 06256-1641.

Buvęs klivlandictis Balys 
Gaidžiūnas (1911-1996), tauti
ninkas, laisvės Lietuvai siekęs 
politikas, žurnalistas ir poetas, 
atgimstančion Lietuvon iš JAV 
sugrįžęs 1994 m., neilgai džiau
gėsi gimtosios žemės ir padangės 
oru. Velionis ten mirė Vilniuje š. 
m. balandžio 7 d., pasak “Dir
vos”, po trumpos sunkios ligos. Iš 
Lietuvos spaudos sužinome, kad 
velionis jau ilsisi Karmėlavos ka
pinėse, ten palaidotas balandžio 
11 d. po Mišių Karmelitų šven
tovėje Kaune. Kažkodėl praneši
muose bei nekrologuose niekas 
net neužsiminė, kad šiemetinė 
balandžio septintoji buvo pirmoji 
Velykų diena, didžioji Kristaus 
Prisikėlimo šventė, vėl atgavusi 
teises ir atgimusioje Lietuvoje. 
“Dirva”, paskelbusi pluoštą B. 
Gaidžiūno eilėraščių, cituoja ir jo 
ten poetui Romui Daugirdui po
kalbyje tartus žodžius, atspaus
dintus “Gimtojo krašto” 1995 m. 
4 nr. Tie B. Gaidžiūno žodžiai 
sutampa su daugelio vyresnio 
amžiaus sulaukusių išeivių nuo
taikomis ir mintimis: “Aš sugrį
žau, nes negalėjau nesugrįžti. Vi
sas mano gyvenimas susijęs su 
Lietuva ir skirtas Lietuvai. Jau
nesnei kartai kebliau. Vis padū
sauju: kaip gaila, kad Atgimimas 
neatėjo bent dvidešimčia metų 
anksčiau. Tada tikrai būtų daug 
kas grįžęs...”

Prnf. Vytauto Marijošiaus, 
JAV Putname š. m. vasario 17 d. 
mirusio išeivijos dirigento, pa
skelbtą vienaveiksmės operos 
konkursą Lietuvoje laimėjo jau
nas kompozitorius Vidmantas 
Bartulis. Jam teko Prof. V. Ma
rijošiaus fondo pagrindinė pus
antro tūkstančio litų premija už 
absurdo teatrui skirtą operą “Pa
moka”, kurios libretui V. Bar
tulis pasinaudojo taip pavadintos 
Eugene Ionesco pjesės motyvais. 
Šios operos premjera įvyko kovo 
14 d. Kaune, Menininkų namuo
se. Spektaklį atliko ne profesi
niai operos dainininkai, o naujo
vių ieškantys dramos teatro ak
toriai - Valentinas Masalskis 
(Mokytojas), Audronė Paškonytė 
(Mokinė), Robertas Vaidotas 
(Tarnaitė), mušamaisiais instru
mentais grojęs simfoninio orkest
ro būgnininkas Saulius Astraus
kas, klavišiniais instrumentais - 
tarptautinių konkursų laureatas 
Kazimieras Stonkus, garso ope
ratorius Arnoldas Akelaitis. Pa
sak spektaklį finansiškai rėmusio 
Atviros Lietuvos fondo, dirigavo 
basakojis kompozitorius Vid
mantas Bartulis. Juos ir kitus 
penkis atlikėjus dail. Jonas Arči- 
kauskas buvo aprengęs ekstrava
gantiškai komiškais apdarais. Su 
tokia “Pamokos” opera juos Lie
tuvos sostinėn pakvietė Vilniaus 
mažasis teatras. Keisčiausia, kad 
kovo dvidešimt septintąją, minint 
Tarptautinę teatro dieną, Chris- 
toforais už nuopelnus ankstes
niems spektakliams buvo apdo
vanoti aktorius Valentinas Ma
salskis, kompozitorius Vidman
tas Bartulis ir dail. Jonas Arči- 
kauskas.

Lietuvai minint Vasario še
šioliktąją, Suomijos užsienio me
no muziejuje Helsinkyje buvo ati
daryta tris mėnesius truksianti 
Vidurio Eruopos XVII-XIX š. 
paveikslų paroda. Joje buvo rodo
mi paveikslai iš M. K. Čiurlionio 
muziejaus Kaune, M. Žilinsko ga
lerijos ir Lietuvos dailės muzie
jaus rinkinių.

Velykų pirmąją ir antrąją 
dieną Šv. Mykolo Arkangelo 
(įgulos) šventovėje buvo tęsiama 
pirmojo nepriklausomybės laiko
tarpio tradicija - atnašaujamos 
Mišios Lietuvos kariams. Litur
ginę muziką grojo V. Šereckio 
vadovaujamas karinis pirmojo 
pulko dūdų orkestras. “Lietuvos 
ryto” atstovės Vidos Savičiūnai
tės pranešimu, Šv. Mykolo Ark
angelo (Įgulos) šventovė yra ta
pusi ne tik religiniu, bet ir kul
tūriniu židiniu. Ji yra vienintelė 
šventovė Kaune su nuolatiniais 
klasikinės muzikos koncertais bei 
kitais meno renginiais, nepažei- 
džiančiais jos sakralumo.

Kauno Šv. Mykolo Arkange
lo (Įgulos) šventovė Velykas su
tiko papuošta naujomis Kristaus 
kančios kelio stotimis, kurias se
nieji lietuviai tebevadina stacijo
mis. Tų šešiolikos stočių ciklą iš 
trintos uolienos, smėlio, audinio, 
pigmentų sandėrio ir natūralių 
pastelinių spalvų sukūrė vilnietis 
dail. Vaidotas Kvašys. Moderniai 
sukurtos Kristaus kančios kelio 
stotys, papuošusios šventovės ko
lonas, gerai derinasi su jos vi
dumi. Velykų sekmadienio po
pietės metu pamaldas šioje šven
tovėje rusų kalba laikė ir unitais 
vadinamų Rytų apeigų katalikų 
Bazilijonų ordino vienuolijos at
stovas Lietuvoje Tėvas Pavelas 
su jam talkinusiu kun. Alek
sandru. Pamaldų intarpai buvo 
atlikti lenkų kalba. Jose dalyvavo 
apie tris dešimtis šios religinės 
grupės atstovų, pamaldoms gim
tąja kalba šion lietuvių šventovėn 
pakviestų kun. Ričardo Mikuta
vičiaus, populiaraus klebono ir 
poeto. Jį Kauno gyventojai yra 
išrinkę populiariausiu kauniečiu.

“Sidabrinės nendrės” premi
jas pernai Šilutės rajono taryba 
įsteigė žmonėms, labiausiai nusi
pelniusiems pamario krašto kul
tūrai. Šiemet toms premijoms Ši
lutės rajono savivaldybė pritrūko 
lėšų, nors vertintojų komisija bu
vo pasiūliusi keturis kandidatus. 
Tad juos teko pagerbti tik kintiš- 
kio juvelyro R. Tarvydo nukal
dintais sidabriniais nendrę sim
bolizuojančiais ženklais. Tie “Si
dabrinės nendrės” ženklai, be li
tų, tik su pasirašytais diplomais 
buvo įteikti architektams Marijai 
ir Martynui Purvinams, kurie 
rūpinasi savitos pamario krašto 
architektūros įamžinimu bei iš
saugojimu. Juos taipgi gavo 
Švėkšnos vidurinės mokyklos 
mokytojas P. Čeliauskas už kraš
totyros bei istorijos veiklą ir Š. 
Bajoraičio viešoji biblioteka už 
nuolatos organizuojamus kultūri
nius bei literatūrinius renginius.

Džiazo muzikos festivaliai 
Birštone buvo pradėti rengti 
1980 m. Jie dabar ten įvyksta kas 
dveji metai ir yra skiriami lietu
viams. Pasak šio nekonkursinio 
festivalio organizatoriaus Zigmo 
Vileikio, tai yra vienintelis tauti
nis festivalis, kuriame visada ri
bojamas užsieniečių, o ne lietu
vių muzikų skaičius. Festivalyje 
groja Lietuvos džiazo jaunos gra
pes, jau žinomi Lietuvos džiazo 
ansambliai ir Lietuvos džiazo 
žvaigždėmis laikomi atlikėjai. 
Šiemetinis jau devintasis džiazo 
festivalis “Birštonas 96” įvyko 
kovo 29-31 d.d. Tokiame džiazo 
festivalyje paskiriamas tik didysis 
Birštono prizas muzikantui, la
biausiai pasižymėjusiam paskuti
niųjų dvejų metų laikotarpyje. 
Šiemetinis didysis prizas - Ri
čardo Anskaičio sukurtas stikli
nis saksofonas - buvo įteiktas 
saksofonistui Vytautui Labučiui, 
festivalin įsijungusiam su projek
tu “Džiazo nublokšti”, kuriame, 
be jo paties, dar grojo Neda Ma- 
lūnavičiūtė, Artūras Anusauskas, 
Leonidas Šinkarenka ir Gedimi
nas Laurinavičius. Lietuvos kon
certinės veiklos vadybininkų 
draugija šiemet 1995 m. diplomu 
apdovanojo ir ilgametį Birštono 
džiazo festivalių organizatorių 
Zigmą Vileikį. Šiemetinio festi
valio programą paįvairino džiazo 
grupės iš Švedijos, Rusijos, Lat
vijos ir Estijos. V. Kst.
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....................4.00%
180-364 d. term.ind.................. 4.00%
1 metų term, indėlius................4.00%
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........... 3.75%
1 metų GlC-met. palūk..............4.25%
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............. 3.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......6.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......6.50%
Taupomąją sąskaitą..................3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 3.00%
Kasd. pal. čeikių sąsk.iki......... 3.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................3.00%

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

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

D\/| 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 ri:i rk;ekati()n 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• 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).

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

Lina Kuliaviene
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

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

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

^HOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
■—i   3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TED STANGUS______ &

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEOD ORĄ STANJJLj
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

BLOOR-ISLINGTON rajone skubiai parduodamas vienaaukštis dviejų 
miegamųjų namas (bungalow).

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

ARVYDAS SABONIS, jau spėjęs pagarsėti JAV-bėse, žaidžiantis 
Portlando profesionalų komandoje, įtemptame susitikime su krepšinio 
varžovais Nuotr. “Sports Illiustrated”

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................6.50%
2 metų..................6.75%
3 metų..................7.25%
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

Raudonieji Hollywood’© 
patriotai

HENRIKAS KUDREIKIS
Mums, lietuviams, Nixon’o 

pavardė neturi didelės reikš
mės. Be vieno kito pasveikini
mo Vasario 16-tosios proga jo 
pagalba Lietuvos išlaisvinimo 
byloje beveik nežinoma.

Vidinėje Amerikos kovoje 
prieš komunizmą Nixon’as - 
milžinas. Prezidentas Roosevelt’ - 
as ir jo žmona buvo prisiauginę 
raudonųjų agentų. Sovietų šni
pai, kaip Alger Hiss, perdavinė- 
jo visas Amerikos paslaptis. Iš 
Lietuvos kilęs Harry Dexter 
White ne tik šnipinėjo, bet ir 
perdavė sovietams Vokietijos 
pokarinių kariškų markių plokš
tes, tuo Amerikai padarydamas 
apie bilijoną dolerių nuostolio. 
Aišku, nei jo, nei Alger Hiss, 
nei tuzino žymių raudonųjų nie
kas nebaudė. Nepaisydamas 
grasinimų, Nixon’as viešumon 
iškėlė visas sovietų penktosios 
kolonos Amerikoje pastangas.

Pasak žymių Amerikos žur
nalistų, kaip Joseph Sobran ir 
Mona Charen, Amerikos, ypač 
Hollywood’o raudonieji viešai 
šaukė: “Vieną dieną Nixon’as 
gailėsis savo žygių”. Pirmas 
smūgis - Watergate byla. Nors 
visi politikai, ypač rinkimų me
tu, išbando įvairius kreivokus 
politinius ėjimus, įskaitant prie
šininkų šnipinėjimą, Nixon’ą 
užgriuvo dangus - išmetė iš pre
zidento kėdės.

Šiandien Nixon’as ilsisi ne
ramioje Kalifornijos žemėje. Ir 
čia jam ramybės nėra, nes virš 
kapo kyla juodi debesys. Holly
wood’o direktorius Oliver Sto
ne neseniai sukūrė J. F. Kenne
dy nužudymo filmą “JFK”, ku
riame pilna fantazijos ir melo. 
Apkaltinta Amerikos vyriausy
bė, ČIA, Amerikos dešinieji, 
net ir pats prezidentas John- 
son’as.

Homelife
HomeLIfe/Realty 

One Ltd.
Realtor-Member 

FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

Oliver Stone filme “Ri
chard Nixon” net keliuose epi
zoduose skelbiama, kad Ni
xon’o kova prieš Alger Hiss ir 
kitus raudonuosius tebuvo poli
tinės naudos ieškojimas. Bet 
kiekvienas amerikietis, skaitąs 
spaudą, žino, kad Alger Hiss 
buvo sovietų šnipas. Oliver Sto
ne gerai atliko Hollywood’o ir 
Amerikos raudonųjų uždavinį - 
sunaikino Nixon’o asmenį. Fil
mas - gero meninio lygio, su 
pirmos klasės veikėjais. Jis ro
domas ir užsienio filmų festiva
liuose, kaip pvz. Berlyne. Ten jį 
matę lietuvių atstovai “L. Aide” 
(š.m. vasario mėn.) rašo: “Kaip 
Amerika galėjo išrinkti tokį 
niekšą į savo prezidentus?”

Nixon’o šeima, artimi jo 
bendradarbiai, rimti istorikai 
pareiškė, kad filme iškeltoji Ni
xon’o neigiamoji pusė nepagrįs
ta jokiais faktais. Nixon’as nie
kad nebuvo alkoholikas, pasak 
gen. Haig’o net Baltųjų Rūmų 
kabinete jis neturėjo jokių alko
holinių gėrimų. Filme rodoma, 
kad savo žmonos akivaizdoje 
vartojo keiksmus ir nepadorų 
daugiausia kareivių vartojamą 
keturių raidžių žodį. Bet tai me-

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kesčių, ji viešai įsipareigojo at
sistatydinti, jeigu to mokesčo 
nepanaikins parlamento rinki
mus laimėję liberalai. Kai dabar 
visi pradėjo reikalauti jos atsis
tatydinimo, ministerio prim. J. 
Chretieno pavaduotoja Sheila 
Copps teisinosi, kad tai buvo 
neapgalvota klaida. Esą jos pa
sitraukimas iš parlamento ir per
rinkimas mokesčių mokėtojams 
kainuotų 100.000 dolerių.

Radijo stotys, paskelbusios 
tokį Sheilos Copps pasiteisini
mą, susilaukė daug klausytojų 
atsiliepimų. Jie sakėsi esą pasi
ruošę padengti išlaidas, jeigu tik 
ji pasitrauks iš politikos. Su aša
romis akyse dabar ji paskelbė 
pasitraukimą iš Kanados parla
mento, o Kanados ministeris 
pirm. J. Chretienas - papildo
mus rinkimus toje Hamiltono 
apylinkėje birželio 17 d. Sheilos 
Copps varžovai savo kandidatū
ras turi paskelbti iki gegužės 10 d. 
Tai yra pirmas toks atvejis Ka
nados parlamento istorijoje. 
Neatsargioji ministerio pirm. J. 
Chretieno pavaduotoja Sheila 
Copps hamiltoniečių dėka per
rinkimą turbūt laimės, bet tai 
gali padaryti didelės politinės 
žalos liberalams sekančiuose 
parlamento rinkimuose visoje 
Kanadoje.

Ed Broadbentas, ilgametis 
Kanados NDP vadas, niekada 
neįstengęs su savo socialistais 
laimėti Kanados parlamento 
rinkimų, iš politikos pasitraukė 
1990 m. Jį anuometinis Kana
dos ministeris pirm. Brian Mul
roney tada buvo paskyręs Tarp
tautinio žmogaus teisių ir de
mokratijos centro pirmininku 
Otavoje. Ed Broadbentas, da
bar jau penkiasdešimt devyne- 
rių metų amžiaus, yra gavęs sti
pendiją atlikti politiniams tyri
mams Anglijos Oksfordo uni
versitete. Sį rudenį jis pradės

| Sportas Į
Veiklos žinios
Arvydas Sabonis NBA krepši

nio lygos žaidimus pradėjo atsar
giai, bet pamažu įsisiūbavo ir tapo 
Portlando komandos pagrindiniu 
vidurio puolėju. Jo taiklūs tritaškių 
metimai ir nuostabūs perdavimai 
daug prisidėjo prie komandos pas
taruoju metu pasiektų laimėjimų. 
Jis taip pat dažnai surinkdavo dau
giausia taškų. Pagaliau, 1996 m. 
kovo 25-31 d.d. jis buvo pripažintas 
savaitės geriausiu žaidėju. "Sports 
Illustrated” plačiai aprašė jo pasie
kimus krepšinio aikštėje ir už jos ri
bų. Žurnale įdėtos kelios nuotrau
kos žaidžiant krepšinį ir su šeima. 
Ten pat Sabas, taip jį vadina ko
mandos draugai, pasakoja apie sa
vo žuvavimo laimikį - eršketą, kuris 
savo dydžiu ir svoriu beveik prilygo 
jam. Dabar po kiekvienų rungtynių 
Sabonis skuba namo pas žmoną 
Ingridą, sūnus Žygimantą ir Taut
vydą, o gegužės mėn. laukia tre
čiojo.

Š. Marčiulionio krepšinio mo
kyklos 13-mečiai Prancūzijoje vyku
siose krepšinio žaidynėse laimėjo 
pirmą vietą. Baigminiame žaidime 
jaun. lietuviai sudorojo graikus 
34:14. Tai buvo 12-tos jaunučių 
klasės krepšinio žaidynės.

A. Zadneprovskis Meksikoje 
vykusiose šiuolaikinės penkiakovės 
kontrolinėse varžybose laimėjo 3- 
čią vietą ir galės dalyvauti Atlantos 
žaidynėse. Jis surinko 5317.6 taškų
ir tik 5 taškais atsiliko nuo 2-ros 
vietos laimėtojo. A.S.

las. Filme rodomi ginčai ir ne
santaika su žmona yra išgalvoti, 
nes keikvienas pažįstąs Nixon’u 
šeimą tvirtina, kad per 53-jų 
metų vedybinio gyvenimo laiką 
jie buvo tvirtai vienas kitam at
sidavę ir veikė vieningai. Kai 
Nixon’as pralaimėjo Kaliforni
jos gubernatoriaus rinkimus, 
pasak filmo, žmona norėjusi 
skyrybų. Tai irgi melas - tam 
nėra jokių įrodymų.

Kiti išgalvoti triukai: esą 
būdamas Eisenhower’io vice
prezidentu Nixon’as planavo 
nužudyti Castro. Ryšium su tuo 
buvęs nužudytas Eisenhower’io 
šalininkas John F. Kennedy. 
Esą per visą likusį gyvenimą Ni
xon’as bandęs tai užtušuoti. Tai 
nepagrįsta jokiais faktais.

Kodėl Stone purvais ap
drabstė prezidento Nixon’o as
menį? Istorikas Štephen Amb
rose mano, jog Stone siekia ap
juodinti pačią Ameriką kaip 
Mafijos, ČIA ir karinės pramo
nės galybės landynę. Galimas 
dalykas, jaunimas didelę dalį 
šio filmo laikys teisybe.

rimtus tyrimus Oksfordo Visų 
sielų kolegijoje, susietus su pa
saulio ekonomijos vystymusi ir 
socialiniu teisingumu.

Kanados ministeris pirm. J. 
Chretienas birželio mėnesį Ota
voje žada sušaukti visų Kana
dos premjerų konferencią, ku
rioje bus svarstomi Kanados fe
deracijos pertvarkymo reikalai. 
Kvietimai Kanados premjerams 
bei jų vyriausybių atstovams jau 
išsiųsti. Tačiau konferencija gali 
būti atidėta, jei tuo laiku vyks 
Britų Kolumbijos parlamento 
rinkimai. V. Kst.

ANTANAS 
GENYS

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklavietės 

valdyba nuoširdžiai dėkoja “Para
mos” ir Prisikėlimo parapijos ko
operatyvams už stambią auką.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai balandžio 28 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje Šv. Jurgio pro
ga gausiai susirinkę meldėsi už ge
rai praėjusias žiemos sezono suei
gas, šventes, minėjimus. Giedant 
muz. N. Benotienės vaikų choreliui, 
Mišias atnašavo kun. V. Volertas. 
Skaitinius atliko s.v.v.sl. P. Sukaus- 
kas, aukas nešė sesės ir broliai. Po 
Mišių visi perėjo į Anapilio salę iš
kilmingai sueigai. Įnešus vėliavas,
vyko tuntų įsakymai ir įžodžiai. Vil
kiuko įžodį davė: A. Bancevičius, 
A. Hopkins, M. Kamaitis, T. Kra- 
kowski, S. Krikščiūnas, D. Pazne- 
kas, D. Šarūnas, S. Wasowicz. 
Skautų - VI. Bancevičius, S. Barise- 
vičius, P. Didžbalis, A. Marijošius, 
L. Paškauskas, D. Puzeris, M. Ro- 
vas, G. Tirilis. Prityrusių - J. Baliū- 
nas, A. Ignatavičius, St. Kuliavas, 
T. Skrinskas. Pakelti į paskiltinin- 
kio laipsnį prit. sk. P. Leknickas ir 
L. Ruslys. Visiems, davusiems įžodį 
ir pakeltiems, linkėtina stengtis tar
nauti Dievui ir tėvynei, padėti arti
mui ir vykdyti skautų įstatus.

• Registracija į “Romuvos” 
stovyklą vyks birželio 6 ir 13 d.d. 
tautinių šokių repeticijos metu 
Anapilio salėje 7 v.v. M.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.00% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.00% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.00% 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
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% 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. 
3.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.50% 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. 
3.25% už OHOSP (variable rate) 
3.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
3.75% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.50% už Amerkos dol. 1 m. GIC
3.00% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Kiti patarnavimai

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų.................... 6.25%
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.......6.40%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
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 (mortgage) 
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

\^įSSSSSS5Sk
Atliekame visus paruošimo ir 

spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEL. 416 252-6741 
66 Mimlco Avė. Toronto, OnL 
Savininkas Jurgis Kuliešius

SAMOGmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A- F* I e n y s
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

Sutton
I---- -=^-J GROUP j

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

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

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines ii 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!

KELIONĖS Į LIETUVĄ DAR VIS GERIAUSIOMIS KAINOMIS 
IŠSKRENDANTIEMS IKI GEGUŽĖS 31 D„ NEŽIŪRINT KAIP ILGAI LIETU
VOJE VIEŠĖTUMĖT, BILIETAS SU MOKESČIAIS IR BILIETO DRAUDA- 

TIK $991.00 - TAI VISKAS - NĖ CENTO DAUGIAU!
Skrendam per Londoną su AIR CANADA ir LIETUVOS AEROLINIJA (LAL) 
specialiai sudaryta sutartimi.

Per Payžių - TIK 12 DOLERIŲ DAUGIAU!
Ieškantiems kelionių į kitus (ar per kitus) Europos miestus, - leiskit Jums 
pasiūlyt skrydžius gegužės mėnesį su didžiausiomis, geriausiomis Oro Lini
jomis (ne čarteriaisl):
LONDONAS - nuo 499, HAMBURGAS nuo 559, PARYŽIUS - nuo 599, 
ZURICHAS - nuo 699, ROMA - nuo 799, Atėnai - nuo 1159.

(Prie šių kainų reikia pridėt mokesčius ir pageidaujamą draudą) 
SĄLYGOS - DAR VIS GERIAUSIOS, PATARNAVIMAS 

TIKSLIAUSIAS!
Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 ir 18 
vai (11 AM - 6 PM). Kitomis dienomis - užsitikrinti mano 
asmenišką dėmesį Jūsų reikalams, - paskambinę palikit 
savo telefono numerį ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu 
laiku, atskambinsiu.

QUEEN TRAVEL ALGIS
INTERNATIONAL LTD. MEDELIS 
133 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 TEL. 416 531-4800



MYLIMAI MAMAI
AtA

LEOKADIJAI BUDRECKIENEI
mirus,

narę STASĘ GIRČIENĘ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

KLK moterų dr-jos Anapilio parapijos skyrius

PADĖKA
AtA

PETRAS ZABARAUSKAS
mirė 1996 m. balandžio 14 d.

Nuoširdžiai dėkoju draugams, kurie lankė mano 
tėvą ligoninėje ir atsisveikino su juo laidotuvių 
koplyčioje. Ačiū už gėles, užprašytas Mišias ir aukas 
Kanados lietuvių fondui bei Lietuvos vaikų pagalbos 
fondui. Padėka šauliams ir ponioms už pyragus. 
Ypatingai dėkoju kun. J. Liaubai, OFM, už malonius, 
raminančius žodžius.

Duktė Kristina King ir šeima

Panevėžio vaikų globos namų auklėtiniai džiaugiasi velykinėmis dovanomis, gautomis iš Kanados ir 
Australijos
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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.

Tartum paukštis žemę vos tylėjai
Ir šešėlių nusigandęs pakilai...
Tavo karstau dvelkia Rojaus vėjai, 
Lyg sparnais mojuotų angelai.

K. Bradūnas

a. a. VINCAS VYČINAS,
mylimas vyras ir tėvas, mirė 1996 m. kovo 27 d., 

palaidotas balandžio 2 d.
Nuoširdi padėka Vankuverio lietuvių bendruo

menei, dalyvavusiems gedulinėse Mišiose; ačiū karsto 
nešėjams ir visiems už pareikštas užuojautas žodžiu bei 
raštu, už gražias gėles, užprašytas Mišias bei aukas 
“Kidney foundation”. Dar kartą nuoširdi padėka už 
velionies Vinco palydėjimą į amžino poilsio vietą -

Nuliūdusios -
žmona Bronė ir duktė Audrey

ŽIBURIAI
0 F HOMELAND

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

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

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

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

Siunčiu prenumeratą...............dol., auką.................dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

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 
*11***1111111111**11****1111**********

* 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

Ir mums reikia paramos
MIELI TAUTIEČIAI!

Visais laikais bažnyčios buvo 
statomos ir remontuojamos tikin
čiųjų aukomis - smulkiomis ir 
stambesniais atskirų rėmėjų (fun
datorių) įnašais. Sovietmečiu, nete
kusi valstybės paramos, o ir dabar, 
Lietuvos valstybei esant dar ne
turtingai, bažnyčia laikosi tik pa
rapijiečių lėšomis.

Tokios paramos šiuo metu la
bai reikalinga ir Vilkaviškio vysku
pijos Kazlų Rūdos bažnyčia. Po 
sovietmečio, parapijiečiams ir at
skiroms įmonėms padedant, buvo 
atnaujintas bažnyčios vidus ir išorė. 
Tačiau šiuo metu laukia nauji sku
būs ir svarbūs darbai. Reikia atlikti 
kapitalinį remontą senelių prie
glaudos ir klebonijos, kuri daug 
metų buvo nusavinta. Be to, labai 
reikia užbaigti bažnyčios vargonus, 
kurių įpusėta statyba buvo nu
traukta, mirus tuometiniam kle
bonui. Kadangi Kazlų Rūdos baž
nyčia nėra kultūros paminklas, vals
tybė šio darbo neremia. Padėti eko
nominės krizės sąlygomis negali ir 
įmonės bei įstaigos. Daugiau nei 
šimteriopai pabrangus statybinėms 
medžiagos ir darbų vertei, kyla pa
vojus, kad šie darbai, 6 ypač var
gonų statyba, gali likti neįvykdyti.

Užsienyje gyvenančių, iš Kazlų 
Rūdos kilusių tautiečių pasiūlymu, 
nuo 1993 m. sausio 1 d. atnaujintas 
aukų priėmimas vargonams mūsų 
bažnyčioje užbaigti. Tuo tikslu mes 
kreipiamės į Jus, mieli žemiečiai, 
prašydami paremti savo bažnyčią 
ne vien maldomis, bet ir mate
rialine auka - pinigais. Ir maža 
Jūsų auka nepaprastai brangi. Pa
dėdami bažnyčiai, Jūs nupelnote 
Dievo malonių gyviems ir įniru
siems savo giminės nariams, o 
drauge ir sau, nes Šventajame Raš
te pasakyta: “Kraukite nenykstantį 
lobį danguje, kur joks vagis neprieis 
ir kandys nesuės” (Lk 12,33). 
Aukojusių už bažnyčios vargonus 
vardai bus įtraukti į aukotojų są
rašą, o skyrusių didesnes sumas - 
įrašyti atminimo lentoje prie var
gonų (joje, rėmėjui pageidaujant, 
bus įrašomi ir vardai tų mirusiųjų, 
už kuriuos aukojama). Įsiamžinti 
save arba mirusius bažyčioje gali ir 
nebūtinai Kazlų Rūdos žemiečiai. 
Kiekvieną sekmadienį ir šventa
dienį už parapiją aukojamos šv. Mi
šios, kuriose meldžiamasi ir už jos 
bažnyčios rėmėjus.

Aukos gali būti asmeniškai 
įteikiamos Kazlų Rūdos klebonui, 
gali būti atsiunčiamos laiške var-

diniu banko čekiu žemiau nurodytu 
adresu. Aukos gali būti perve
damos į Lietuvos banko valiutinę 
sąskaitą. Tai daroma tokiu būdu: 
pinigai įnešami į sąskaitą viename 
iš užsienio bankų (Kanadoje: Cana
dian Imperial Bank of Commerce), 
nurodant tokį Lietuvos banko są
skaitos numerį ir prierašą: 
6400032-071070517 in the name of 
The Commercial Bank of Lithua
nia. Atskirame laiškelyje taip pat 
nurodote savo vardą ir pavardę, au
kos sumą ir, jei norite įamžinti mi
rusiuosius, taip pat jų vardus ir pa
vardes (ar tik vardus) tokia tvarka: 
a.a. N. atminti aukojo sūnus N. (ar
ba duktė N., šeima N. ir pan.).

Laiškelį siųsti adresu: Kun. 
kleb. Tadeušui Vallianui, Sporto 7, 
4500 Kazlų Rūda, Marijampolės 
apskritis, Lithuania.

Iš anksto dėkojame ir prašome 
Jums Dievo palaimos!

Kun. T. Vallianas,
Kazlų Rūdos parapijos klebonas

Red. prierašas. Šis kreipima
sis yra patvirtintas Vilkaviškio vys
kupo J. Žemaičio, MIC. Mūsų ži
niomis, lengviausias bei praktiš
kiausias pinigų persiuntimo būdas į 
Lietuvą - tarptautinė banko per
laida arba čekis registruotu laišku.

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel '416 530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

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

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

Tel. 416 751-0082

SKAITYTOJAI PASISAKO
KREDITO UNIJOS LIETUVOJE

GERBIAMI KANADOS LIETUVIAI,
Šiuo metu Lietuvoje žemdir

biai rūpinasi sėja: reikalingos lėšos 
ne tik sėkloms, bet ir trąšoms, 
technikai tvarkyti bei kitaip ruoštis 
šių metų derliui, kuris maitins Lie
tuvos žmones. Kaip žinote, finansi
nė padėtis čia yra labai sunki. Visi 
kreipiasi į vyriausybę, prašydami 
paramos, o jos visiems neužtenka.

Suprasdami, kad nebegalima 
tikėtis pagalbos iš “pašalies”, ūki
ninkai pradėjo steigti savo kredito 
unijas. Jau veikia dvi ūkininkų kre
dito unijos: Radviliškio “Trys skati
kai” ir Marijampolės “Sūduvos pa
rama”. Šiomis dienomis pradės 
veiklą Šilutės “Ūkininko sėkmė”, 
Plungės “Žemdirbio parama”. Su
praskite, kad kiekvienam nariui rei
kia sumokėti po 20 litų stojamąjį 
mokestį (dokumentų užregistravi
mas, licencija, notarė ir t.t. kainuo
ja per 1,000 litų) bei po 300 litų 
įstatymo nustatytą pajų (šėrą). 
Ūkininkui tai didelė suma pinigų, 
bet jis tokią sumą patikėjęs naujam 
“bankeliui”, įrodė savo pasitikėjimą 
ir norą spręsti savo problemas be 
“išmaldų”. Iš surinktų pajų įstaty
mas draudžia skolinti (duoti kredi
tus galima tik iš santaupų), o, kaip 
jau minėjau, dabar pats darbymetis 
ir ūkininkams labai trūksta pinigų 
iki pat rudens, kai bus užmokėta už 
parduotą derlių. Bankai smulkių 
sumų visai neskolina, o už didesnes 
prašo užstatyti visą savo nekilnoja
mą turtą.

Tad kreipiuosi į Kanados ko
operatininkus (aš ir save skaičiuoju 
jų tarpe), kuriems jų “bankeliai”, 
kredito unijos, padėjo įsikurti ir 
prasigyventi su prašymu paremti 
mano darbą Lietuvoje. Jei turite gi
minių, gyvenančių minėtuose mies
tuose ir apylinkėse, skatinkite juos 
stoti į šias naujas kredito unijas, to
kiu būdu imtis demokratiniu pa

grindu spręsti saro finansines pro
blemas. Didinant savo kredito uni
jos narių skaičių (dabar kiekvienoje 
unijoje yra maždaug po 50-55 na
rius), didės galimybė augti ir klestė
ti bei sau padėti. Dar (ir man ne
lengva tai daryti) drįstu prašyti, kad 
galintys remtų savo gimines, atsiųs
dami jiems reikiamą sumą (apie 
$120 kdn.), kad galėtų tapti kredito 
unijos nariais.

Žinau Kanados lietuvių gera
širdiškumą ir supratimą, kad Lietu
va turi išmokti demokratiniais pa
grindais tvarkyti savo reikalus. To
dėl drįstu kreiptis į Jus, tikėdama, 
jog atsiliepsite į šį mano prašymą 
padėti besivystančiam kooperati
niam judėjimui Lietuvoje.

Su pagarba -
Regina Piečaitienė,

Kredito unijų projekto Lietuvoje 
direktorė, Donelaičio 2, kab. 314,

3000 Kaunas
P.S. Esu montrealietė, ilgus 

metus dirbusi Montrealio lietuvių 
kredito unijoje “Litas”. 1994 m. 
birželio gale, remiama Kanados už
sienio reikalų ministerijos, Atviros 
Lietuvos fondo (Soros Foundation) 
bei Developpement international 
Desjardins pradėjau vadovauti kre
dito unijų steigimo projektui Lietu
voje. Su šeima jau beveik dvejus 
metus gyvenu Kaune. Tik šį pavasa
rį pradėjau matyti konkrečius savo 
darbo rezultatus.

LENKŲ KALBA LIETUVOJE
1992 m. rugsėjo mėn. stovėjau 

ant Gedimino kalno bokšto, stebė
damas iš jo gimtąjį savo miestą. 
Girdžiu, šalia manęs mokinukai su 
mokytoja šneka lyg lenkiškai. Juo
kaudamas klausiu mokytoją lenkiš
kai, iš kokios valstybės mokinukai 
atvyko. Džiaugsmingai jauna moky
toja atsako: “Eišiškių lenkų mokyk
la”. “O ponas iš kurios Lenkijos da
lies?” Atsakau: esu Vilniaus lietu
vis. literatūrinę kalbą išmokau lie-

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 patirti. 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 (vertinimas

tuvių gimnazijoje”. “Ok, taaaip... 
Sudiev”.

Lenkijos spaudos atstovai, at
vykę su prez. Kvasnievskiu į Lietu
vą, rado joje gerai lenkiškai kalban
čius gyventojus, o prezidentas... net 
Lietuvos elitą! Taip, prez. A. Bra
zauskas yra gyvenęs aplenkintoje 
Kaišiadorių apylinkėje, o švenčio- 
niškio seimo pirmininko Č. Juršėno 
tėvas tarnavo net lenkų kariuome
nėje, buvo mobilizuotas Vokietijos- 
Lenkijos kare. Tačiau esu tikras, 
kad jų lenkų kalba, kaip ir viso Lie
tuvos elito, nesiskiria nuo girdėtos 
Eišiškių mokinukų, turgavietėse 
ūkininkų ar prie Vilniaus šventovių 
sėdinčių bobučių, prašančių iš
maldos.

Gaila, labai gaila, kad Lenkijos 
prezidentas ir spauda neskiria lite
ratūrinės kalbos nuo sulenkintų lie
tuvių “žargono”.

K. Baronas, Vokietija

VELYKINIS DŽIAUGSMAS 
VAIKAMS

Kiekvienais metais p.p. Kaz
lauskai iš Kanados atsiunčia saldu
mynų siuntinį vaikams šv. Kalėdų 
proga. Tačiau šis siuntinys mane 
pasiekė tik š.m. sausio 27 d. Tuoj 
turėjau išvykti Australijon. Ten lie
tuviai taip pat paaukojo neturtingų 
šeimų vaikams. Aukojo p.p. Pociai, 
p.p. Saugai, Adelaidės moterų 
draugija.

Panevėžyje buvo suruoštos 
šventinės velykinės dovanėlės vai
kams iš neturtingų šeimų, kurie val
go labdaringoje valgyklėlėje “Bet
liejus” prie katedros, Panevėžio 
Globos namų auklėtiniams, kated
ros procesijos vaikams. Šventinių 
dovanėlių sulaukė ir buvo pradžiu
ginti apie 300 vaikų. Matyt, Dievas 
taip sutvarkė, kad vėluotų p.p. Kaz
lauskų siuntinys, o ir kelionėje gau
tos aukos buvo labai reikšmingos, 
nes šv. Kalėdų proga vaikai dova
nėlių buvo gavę. Atsirado ir vieti
nių firmų, kurios pasveikino Glo
bos namų vaikus, o šv. Velykų rytą 
šių vaikų niekas nebūtų pradžiugi
nęs, jei ne lietuvių iš užsienio pa
galba.

Šių eilučių autorius, Globos 
namų direktorė St. Paškevičienė ir 
auklėtiniai, valgyklėlės “Betliejus” 
darbuotojai ir vaikai dėkoja visiems 
aukotojams ir meldžia Dievą jiems 
gausaus atlyginimo.

Mons. J. Antanavičius,
Panevėžys

Paieškojimas
Rita Jakubkienė, gyv. Lietuvo

je, Geležinkelio 7-44, 235730 Šilu
tė, ieško savo giminių, išvykusių į 
JAV 1938 m. ir gyvenusių Čikagoje 
ir Filadelfijoje. Tai Antanas Balsys, 
Viliūnas Balsys ir Rozalija Šal
kauskienė. Žinantieji ką nors apie 
šiuos asmenis prašomi pranešti 
aukščiau nurodytu adresu.

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,

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

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

B.Sc., LL.B.

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

-Praėjusį sekmadienį, gegužės 
5, per 11 v.r. Mišias giedojo To
ronto vyrų choras “Aras”.

- Balandžio 30 d. palaidotas 
a.a. Bronius Vitkus, 71 m. amžiaus.

- Gegužės 5, sekmadienį, sėk
mingai praėjo parapijos metinis 
susirinkimas, kurio metu rotacine 
tvarka buvo perrinkti arba išrinkti 
šie tarybos nariai: religinėje sek
cijoje - G. Kurpis, sekcija įgaliota 
pasirinkti dar vieną asmenį 3 metų 
laikotarpiui; kultūrinėje sekcijoje - 
J. Bakis; socialinių reikalų sekci
joje - Gr. Balčiūnienė ir A. Pa
jaujienė; administracijos ir paren
gimų sekcijoje - B. Jurienė ir R. 
Pacevičius.

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena bus gegužės 26, sekmadienį. 
Mišios bus kapinių koplyčioje 3 
v.p.p. Autoaikštėje bei kapinėse 
tvarką prižiūrės Toronto VI. Pūtvio 
kuopos šauliai. Autobusas kapinių 
lankymo pamaldoms važiuos nuo 
Islington požeminių traukinių sto
ties Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos Anapilin į pamal
das įprasta sekmadienio tvarka.

- Gegužės 26, per Sekmines, 
mūsų parapijoje lankysis naujai 
paskirtas mūsų apylinkei vyskupas 
Terrence Prendergast, SJ. Jis sakys 
pamokslus per visas pamaldas 
šventovėje ir kapinėse.

- KLK moterį} draugijos sky
rius mūsų parapijoje pradeda var
totų drabužių vajų Lietuvos netur
tingiems buvusiems tremtiniams 
paremti. Naudoti, bet dar gerame 
stovyje drabužiai priimami sekma
dieniais parapijos salėje prie dra
bužinės.

- Pirmąją Komuniją vaikučiai 
priims per Sekmines, gegužės 26 d.

- Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 12, sekmadienį,
12.30 v.p.p.

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

- Mišios gegužės 12, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Eleną ir 
Magdaleną, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Marcelę 
Korsakienę.

' Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, gegužės 5, po

pietėje dalyvavo 140 asmenų.
- Gegužės 12, sekmadienį, Ka

raliaus Mindaugo menėje įvyks 
tradiciniai Motinos dienos pietūs. 
Motinas sutiks su gėlėmis ir vynu 
bei pasveikins LN vyrų būrelio na
riai.

- Gegužės 12, sekmadienį,
1.30 v.p.p. Toronto Lietuvių na
muose bus rodoma filmo “Gimi
nės” trečia ir ketvirta dalis.

- LN valdybos posėdis - ge
gužės 15, trečiadienį, 7 v.v.

- Nauja LN narė - Dana Styra.
- Gegužės 23, ketvirtadienį, 7 

v.v. rengiamas Lietuvių namuose 
trijų Lietuvos pianisčių koncertas.

- Birželio 8 d. įvyks LN ren
giamas vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas. Daiktai priimami 
LN darbo valandomis nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p. Tel. 416 532-3311. Par
duodamos medinės kėdės po $1.

- “Lokio” lankytojai kviečiami 
pasinaudoti siūlymų bei pageidavi
mų dėžute.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - S. Liuimienė 
(savo tėvų a.a. Karolinos ir 
Antano Stauskų atminimui); 
$75 - E. Mardosienė; $50 - N. 
Merkelienė (a.a. Romo Dulkės 
atminimui).

A. a. Joana Smolskienė, il
gesnį laiką gyvenusi slaugos na
muose, mirė gegužės 3 d., su
laukusi 98 metų amžiaus. Ve
lionė paliko sūnus Gediminą ir 
Algį su šeimomis, dukraites Vi
dą Šiaučiulienę ir Liną Kulia- 
vienę bei provaikaičius. Palai
dota gegužės 6 d. iš Prisikėlimo 
parapijos šventoves Šv. Jono 
lietuvių kapinėse šalia savo vyro 
a.a. Jurgio Smolskio.

PARDUODU namą Lietuvoje 12 
km nuo Vilniaus. Namas mūrinis 
su patogumais netoli kelio, susisie
kimas su miestu labai geras. Yra 2 
hektarai žemės. ($38.000). Skam
binti Gražinai tel. 519 766-1055.

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį, gegu

žės 5, per 10.15 v.r. Mišias pen
kiolika berniukų ir mergaičių pri
ėmė Pirmąją Komuniją. Juos 
parengė sės. Teresėlė ir Audra 
Karaite. Iškilmėse dalyvavo vaiku
čių tėvai, šeimos nariai, giminės. 
Turiningą pamokslą pasakė kun. 
Edis Putrimas, vadovavęs šventės 
liturgijai.

— Dvi dienas trukęs vartotų 
daiktų bei drabužių išpardavimas, 
kurį organizavo parapijos tarybos 
labdaros sekcija, davė per 4 tūkst. 
dol. pelno. Lėšos bus paskirstytos 
šalpos reikalams.

- Gegužės 1 d. kun. Pijus 
Sarpnickas, OFM, paminėjo savo 
vienuoliškojo gyvenimo 50-metį.

- Gegužės 6 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidota a.a. Joana 
Smolskienė, 98 m. amžiaus. Gegu
žės 2 d. palaidota a.a. Albina Vin- 
gevičienė, 83 m. amžiaus.

- Parapijoje vieši Vilniaus uni
versiteto profesorė ir Religijos stu
dijų centro vadovė dr. Eglė Lau
menskaitė, šiuo metu studijuojanti 
Vašingtone. Šį trečiadienį, gegužės 
8, pasibaigus gegužinėms pamal
doms (apie 7.30 v.v.), įvyks jos 
susitikimas su parapijiečiais. Vieš
nia pasidalins savo mintimis apie 
Lietuvos ir išeivijos katalikiškų 
bendruomenių ateitį, atsakys į 
klausimus.

- Gegužinių pamaldų tvarka 
Prisikėlimo šventovėje šiokiadie
niais - 7 v.v., šeštadieniais - po 9 
v.r. Mišių, sekmadieniais - po
11.30 v.r. Mišių. Per pamaldas 
prieš litaniją skaitomos ištraukos iš 
popiežiaus Jono Pauliaus II encik
likos “Atpirkėjo Motina”.

- Pranciškonų pasauliečių 
(tretininkų) Mišios ir susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, gegužės 9, 10 v.r.

- Parapijos kompiuteris yra 
prijungtas prie tarptautinių tinklų 
ir naudojasi elektroninio pašto (e- 
mail) dėžute adresu <prancisk- 
@interlog.com >.

- Mišios gegužės 12, sekma
dienį: 8.15 v.r. - už a.a. Joną ir An
taną Murauskus; 9.15 v.r. - už a.a. 
Magdaleną Seliokienę; 10.15 v.r. - 
Motinos dienos novena, už Eleną 
ir Vladą Stanulius, padėkos in
tencija; 11.30 v.r. - už parapiją ir 
visus parapijiečius.

“Paramos” kredito koope
ratyvas paskyrė Toronto Mai
ronio mokyklai $5,000. Mokyk
los vadovybė dėkoja už šią gra
žią dovaną jaunimo švietimui.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui aukojo; 
$7,000 - Kanados lietuvių fon
das; $1,000 - “Paramos” kredi
to kooperatyvas; po $100 - J. 
Bataitis, J. Mažeika. Nuošir
džiai dėkojame už paramą pa
dėti saugoti išeivijos istoriją.

Valdyba
Dail. Juozas Bakis Anapi

lio parapijos tarybos kultūrinės 
sekcijos veiklai aukojo $100. 
Nuoširdžiai dėkoja sekcijos va
dovė.

Inž. Bronius Nainys, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas, atvykęs iš 
Lemonto, IL, į savo mokslo 
draugo a.a. Kazimiero Čepaičio 
laidotuves, balandžio 29 d. ap
lankė “Tėviškės žiburius”, 
trumpame pokalbyje pasidalino 
veiklos bei spaudos aktualijo
mis ir prašė perduoti linkėjimus 
Kanados lietuviams.

A. a. B. Vitkaus atminimui, 
užjausdami artimuosius, Mėta 
ir Edis Kazakevičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Zinos Beržanskienės 
atminimui, užjausdami arti
muosius, Petras, Emilija ir Arū
nas Stosiai su šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Kazimiero Čepaičio 
atminimui, užjausdami žmoną, 
dukras ir visą šeimą, M. Juo
zaitienė, dukros ir sūnus “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Kazimiero Čepaičio 
šviesiam atminimui pagerbti, 
užjausdama jo žmoną Birutę, 
tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių namai” Vilniuje E. 
Lorencienė paukojo $20.
IEŠKOME moters, galinčios dirbti 
restorane ir mokančios anglų kal
bą. Skambinti tel. 705 444-0626.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja- 

, mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 

,tel.416 760-7181.

Vasario 16-tosios šventė Toronto Maironio mokykloje buvo paminėta dainų programėle. Dainuoja II-III 
skyriaus mokiniai Nuotr. G. Paulionienės

©“ATŽALYNAS"?25“' į ~ - visuomenę į.

sukaktuvinį 25 metų
KONCERTĄ BALIU

1996 metų birželio 1, šeštadienį, 5.30 vai.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. !
; {ėjimas: $30 suaugusiems (koncertas ir vakarienė), $25 studentams (iki 18 m), $15 koncertui.

Dėl informacijų galima kreiptis j D. Bonner tel. 905 949-8657 arba J. Vitkūnienę tel. 416 621-8671.
Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą. Tėvų komitetas

Kanados lietuvių fondas iš 
1995 metų gautų pajamų už in
vestuotus narių įnašus paremti lie
tuviškai veiklai išeivijoje paskyrė 
$75,380.45. Paramą gavo: Mont- 
realio lietuvių radijo valandėlė - 
$300; Toronto senolių choras 
“Daina” - $400; Toronto vyrų cho
ras “Aras” r- $500; Londono lietu
vių choras “Pašvaistė” - $500; To
ronto lietuvių choras “Volungė” - 
$2,000; KLB krašto valdyba - 
$46,000; Londono sporto klubas 
“Tauras” - $500; Hamiltono spor
to klubas “Kovas” - $500; Toronto 
moksleiviai ateitininkai - $300; 
Vasario 16-sios gimnazija (Vokie
tija) - $2,000; Hamiltono taut, šo
kių grupė “Gyvataras” - $1,500; 
Toronto jaunimo ansamblis “Gin
taras” - $1,500; Kanados lietuvių 
muziejus-archyvas - $7,000; To
ronto dramos teatras “Aitvaras” - 
$500; Toronto filatelistų draugija - 
$100; “Tėviškės žiburiai” - $5,000; 
“Nepriklausoma Lietuva” - $2,500;
N. P M. vienuolyno vaikų darželis - 
$500; Mažosios Lietuvos fondas - 
$200. Iš viso išdalinta $71,800. Li
kutis, kurį sudaro $3,580.45, tary
bos nutarimu perkeltas į paramą 
Lietuvai. Svarstymas bus gegužės 
mėnesį. Reikia paminėti, kad ke
turi prašymai buvo atmesti, o trys 
nebuvo svarstyti dėl pavėlavimo 
prašymą pristatyti j Fondo raštinę 
ne vėliau kaip š. m. kovo mėn. 31 
d. Ateinančiais metais prašantys 
paramos su prašymais turės prista
tyti šių metų išlaidų apyskaitą.

Reikalų vedėjas 
A a. Broniaus Vitkaus atmi

nimui, užjausdami Aldoną Vitkie
nę ir šeimą, Tremtinių grįžimo 
fondui aukojo: $20 - Salomėja ir 
Jonas Andruliai, Sigita ir Vytautas 
Aušrotai, Regina Bražukienė, 
Dana ir Ted Chornomaz, Ona 
Jakimavičienė, Marytė Elijošienė, 
Jadvyga Rukšienė, W. Žukauskie
nė, Birutė ir Antanas Matulaičiai, 
Alvina ir Vladas Ramanauskai.

A. a. Prano Augaičio atmini
mui aukojo: $20 - E. ir V. Smilgiai 
(Vancouver, BC). Aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja

KLKM draugijos centro valdyba
Sibiro tremtinei sesutei a.a. 

Onai Novogreckįenei mirus, E. ir 
A. Mačiulaičiai paaukojo $200 
“Tremtinių grįžimo fondui”.

Nuoširdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos 

centro valdyba
A. a. Magdalenos Pargauskie- 

nės atminimui pagerbti našlaičių 
fondui “Vaiko tėviškės namai" Lie
tuvoje aukojo: $110 - O. Ažubalie- 
nė, V. L. Balaišiai, G. J. Bacevičiai,
O. J. Dirmantai, M. Daukšienė, O. 
A. Dziamonai, M. Genčienė, V. 
Gudaitis. P. J. Ivanauskai, A. Karo- 
saitė, J. J. Kamaičiai, A. J. Kuncai- 
čiai, A. P. Kružikai, I. Lutkienė, O. 
V. Marcinkevičiai. I. H. Matušai- 
čiai, B. S. Prakapai. G. Slabosevi- 
čienė, B. Vilkienė.

A. a. Bronio Vitkaus atmini
mui pagerbti našlaičių fondui “Vai
ko tėviškės namai" Lietuvoje auko
jo: $100 - dr. A. ir B. Spūdai; $25 - 
V. A. Ulbinai. A. J. Vaškevičiai, M.

V. Vaitkai; $20 - M. P. Žymantai, 
T. D. Tarvydai, R. S. Valickiai, A. 
T. Sekoniai, Č. L. Javai, P. J. Pakal- 
kai, J. A. Lapavičiai, M. Gaivelie- 
nė; $10 - E. Tribunavičienė, I. E. 
Gataveckai, I. J. Birštonai, J. A- 
Trinkūnai, A. Daunekienė, A. J. 
Bataičiai, O. Bleizgienė, J. Bab- 
rauskas, P. A. Bridickai, A. V. Balt
rušaičiai, B. Jacko, E. B. Rakaus
kai, H. Bernotienė, B. J. Sriubiš- 
kiai; $5 - M. Norkienė.

Tremtinių grįžimo fondui au
kojo: $50 - F. K. Š. Janavičiai ir Al
gimantas K.; $25 - A. V. Ulbinai, J. 
A. Vaškevičiai, V. M. Vaitkai; $20 
- J. A. Gudai, A. Masionienė, B. 
Kasperavičienė, U. Opanavičienė, 
V. E. Krikščiūnas, K. Beržanskas,
A. Kanapka, S. B. Ignatavičiai, J. 
Rinkūnienė; $15 - G. J. Petkevi- 
čiai; $10 - V. Paškauskas, P. A. 
Bridickai, A. Pakarnienė, B. Bar- 
sienė, M. Juozaitienė, J. Barauskas, 
M. Bernotienė, J. M. Ignatavičiai,
B. Jacko, E. B. Rakauskai, V. A. 
Baltrušaičiai, M. Gudelienė.

Aukas atsiuntė M. Vaitkienė 
ir A. Vaškevičienė. Velionies žmo
nai Aldonai Vitkienei su šeima, rin
kėjoms ir visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Tarptautiniame pianistų 
konkurse Bathurst (New 
Brunswick provincijoje) gegu
žės 14-19 d.d. dalyvaus jaunos ir 
talentingos Lietuvos muzikos 
akademijos studentės Indrė 
Petrauskaitė, Ieva Maceinaitė, 
A. Maceinos dukraitė, ir Indrė 
Baikštytė, M. K. Čiurlionio me
nų mokyklos mokinė. Pianistes 
lydi Lietuvos muzikos akademi
jos fortepiono katedros vedėja 
prof. V. Vitaitė. Tų pianisčių 
koncertas Toronte numatomas 
gegužės 23 d., 7 v.v. V.K.

Balys Maskeliūnas (Mas
kell Insurance Brokers, Ltd. 
savininkas) seka spaudą ir laiš
kais taikliai reaguoja į proble
mas, liečiančias Baltijos kraš
tus. “The European” vasario 
15-21 laidoje išspausdino jo pa
stabą, kurioje jis atsiliepia į žur
nalistės B. Helgadottir straipsnį 
apie rusų gyvenimo varžymus 
Latvijoje. Laišką baigia primi- 1 
nimu, kad daugelis lietuvių dar 
ir šiandien ieško kapų savo my
limųjų, be kaltės nužudytų 
Sibire. B. Maskeliūnas sunkio
mis Lietuvos laisvėjimo ir tarp
tautinio pripažinimo dienomis 
yra rašęs laiškus JAV preziden
tams R. Reagan’ui, vėliau G. 
Bush’ui. Inf.

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

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

Toronto “Gintaro” tautinių 
šokių ansamblio metinis kon
certas, įvykęs Anapilio didžiojo
je salėje sekmadienį, gegužės 5, 
susilaukė gausios publikos ir di
delio pasisekimo. Programa 
“Mūsų protėvių žemė” pasižy
mėjo šokių įvairumu, atlikėjų 
puikiu paruošimu, prasmingais 
žodiniais ir gražiais muzikiniais 
įtarpais. Koncerto užbaigoje 
abiejų ilgamečių vadovų Ritos 
ir Juozo Karasiejų vardu kal
bėjo jisai, padėkodamas vi
siems, padėjusiems jiems an
samblį vesti per praėjusius 30 
metų. Jis pristatė būsimą an
samblio vadovę Gintarę 
Cinskaitę, kuri jau padės “Gin
tarui” pasiruošti X Tautinių šo
kių šventei Čikagoje šią vasarą 
bei Kanados lietuvių dienoms 
Toronte spalio mėn. (Plačiau 
kt. nr.).
Tautinių šokių šventės 

žinios
- Primenama, kad X-toji Lie

tuvių tautinių šokių šventė įvyksta 
Čikagoje, Rosemont Horizon salė
je liepos 6, šeštadienį, 1 v.p.p.

- Bilietus šventės raštinėje ga
lima įsigyti antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 6-8 v.v., šeštadie
niais nuo 9 v.r. iki 12 v., sekma
dieniais po Mišių Lemonte, IL.

- Susipažinimo vakaras - lie
pos 5 d., penktadienį, Navy Pier 
Grand Ballroom salėje. Visi kvie
čiami bilietus įsigyti iš anksto, nes 
vietos ribotos. Kreiptis į raštinę, 
2715 W. 71st. St., Chicago, IL 
60629.

- Pošventiniame koncerte da
lyvaus Lietuvos ir Pietų Amerikos 
grupės. Koncertas įvyks Čikagos 
Jaunimo centre liepos 9, antra
dienį.

— Šventės pradžiai - “Antrojo 
kaimo” pasirodymas su nauja ir se
nesne programa liepos 3, trečia
dienį, Jaunimo centre.

- Violeta Fabionavich - šven
tės meno vadovė, rūpinasi kad ši 
sukaktuvinė šventė būtų patrauk
lesnė ir įdomesnė už buvusias. Inf.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

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).

“Nepriklausomos Lietuvos” 
tradicinis spaudos vakaras įvyko 
balandžio 27 d. Aušros Vartų para
pijos salėje. Prisirinkus artipilnei 
salei dalyvių, vakarą sveikinimu 
pradėjo laikraščio bendrovės pir
mininkas Romas Otto. Redaktorė 
Birutė Nagienė trumpai papasa
kojo apie laikraščio leidybą ir dė
kojo visiems bendradarbiams, iš
vardino gausius talkininkus, kurie 
laikraštį veža į spaustuvę ir parveža 
iš jos, adresuoja, paskirsto į pašto 
maišus, veža į paštą. Be to, pa
slaugūs talkininkai prižiūri ir “Ne
priklausomos Lietuvos” pastatą. 
Dėkojo ir šio vakaro rengėjoms - 
Danai Urbonavičienei su dukra, 
Aldonai Vaičekauskienei ir kt. Ne
pailstančius laikraščio darbuotojus 
sveikino KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirmininkas Arūnas 
Staškevičius. Tarė žodį ir Juozas 
Šiaučiulis, ilgus metus nuoširdžiai 
darbavęsis laikraščio bendrovės val
dyboje ir dabar besiruošiąs išsikelti 
pastoviam apsigyvenimui į Lietuvą. 
Jis Tautos fondo vardu "Nepri
klausomai Lietuvai” įteikė $1000.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

Atostogaudami Lietuvoje aplankykite valgyklą-kavinę

(Ji lengvai randama - prieš pat autobusų stotį)
Žemos kainos, geras maistas ir 

maloni šypsena laukia Jūsų.
Adresas: Palanga, Kretingos g-vė nr. 6

Vilniaus universiteto Litua
nistinių studijų katedra prane
ša, kad yra galimybė moderniais 
metodais mokytis lietuvių kal
bos, susipažinti su Lietuvos lite
ratūra, kultūra bei istorija. 
1996/97 mokslo metais galima 
studijuoti du semestrus po 15 
savaičių nuo rugsėjo 10 iki vasa
rio 10 d. Vieno semestro kaina 
$1000 (JAV), keturių savaičių 
vasaros kursas (liepos 2-30 d.d.) 
$500 (JAV), dviejų savaičių 
(liepos 2-16 d.d.) $320 (JAV). 
Žiemos dviejų savaičių kursas 
(sausio 7-21 d.d.) $250 (JAV). 
Apsigyventi galima universiteto 
bendrabutyje. Kaina - priklau
somai nuo laiko ir kambario ti
po tarp $180 ir $25 (JAV). 
Drauda, bilietais ir vizomis pa
sirūpina patys studentai. Dau
giau informacijų teikia: Vil
niaus un-tas, Lituanistinių stu
dijų katedra, Universiteto 3, 
2734 Vilnius, Lietuva, tel. (370- 
2) 61-07-86, faksas (370-2) 61- 
07-86.

“Baltipress” pranešimu, 
1996 m. balandžio 19 d. amba
sadorius dr. Vyt. A. Dambrava 
dalyvavo Santa Anos mieste, 
Venezueloje, išlaisvintojo S. 
Bolivaro garbei surengtoje 
šventėje ir tarp kitų buvo ap
dovanotas 1820 m. lapkričio 20 
d. vardo pirmos klasės ordinu. 
Apdovanojimo pažymėjime nu
rodoma, kad dr. Dambrava sa
vo straipsniais padaręs milži
nišką įnašą, skleisdamas krikš
čionišką mąstyseną; tuo pačiu 
pagerbiama ir Lietuvos valsty
bė, kuriai jis atstovauja.

Gautas pranešimas, kad 
Klivlande leidžiamas savaitraš
tis “Dirva” paskelbė savo tris
dešimt ketvirtąjį novelės kon
kursą. Nenurodomo turinio bei 
pobūdžio novelių rankraščius 
autoriams reikia įteikti iki š.m. 
rugsėjo 15 d. šiuo adresu: “Dir
va”, (novelės konkursas) P.O. 
Box 19191, Cleveland, Ohio, 
44119-0191. Iš a.a. S. Kašelio-

Po šių trumpų kalbų pasirodė 
viešnia iš Toronto Lilija Turūlaitė 
su deklamacijomis bei dainomis, jai 
pačiai pritariant akordeonu ar pia
ninu. Dainos buvo naujos, o porai 
galėjo pritarti ir visa publika. Pro
grama visiems labai paliko. Meni
nei daliai pasibaigus, visi vaišinosi 
šeimininkių paruoštu skaniu mais
tu. Kavos metu vyko loterija. Jono 
Šulmistro muzika privertė šokti ir 
vyresnio amžiaus dalyvius.

Lilija Turūtaitė balandžio 28 
d. Aušros Vartų šventovėje per 11 
vai. Mišias, šalia choro, pagiedojo 
keletą giesmių.

Gegužinės pamaldos Aušros 
Vartų šventovėje vyksta savaitės 
dienomis 7 v.v., išskyrus šeštadie
nius, o sekmadieniais po 11 vai. 
Mišių.

Juozas A. Jonelis su Andrea 
Blanchette ruošiasi vedyboms.

A.a. Galina Šimaitienė, 70 m. 
amžiaus, staiga mirė balandžio 25 
d. B.S.

nio palikimo skiriamos dvi pre
mijos - $500 ir $300 (JAV). Są
lygos - kaip įprasta: pasirašoma 
slapyvardžiu ir atskirame voke 
- tikroji pavardė ir adresas.

Lietuvos leidykla “Scena” 
kartu su Teatro, muzikos ir ki
no muziejumi bei Teatro ir kino 
rėmimo fondu ruošiasi išleisti 
knygą “Egzodo teatralai”. Už
sienio teatralai ir dirbantys 
teatre, kine, televizijoje prašo
mi siųsti savo autobiografijas ir 
portretines nuotraukas bei atsi
minimus ir informaciją apie mi
rusius išeivijos teatro veikėjus 
“Scenai”, Lietuvos teatro sąjun
ga, Gedimino pr. 1, 2001 Vil
nius. Redakcija domisi į užsienį 
išvykusių ar išeivijoje gimusių 
teatralų asmeniniais bei profe
siniais duomenimis (gimimo 
vieta, vaikystė, profesinis pasi
rengimas, paskatinimas, kūrybi
nio darbo pradžia, sukurti vaid
menys ar veikalai). Taipgi pra
šoma aprašyti savo (arba tėvų, 
senelių) išvykimą iš Lietuvos, 
dalyvavimą lietuvių kultūrinėje 
veikloje, ryšius su Lietuva. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Ronccsvallcs Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

interlog.com

