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Kritika ir šnabždesiai
Įprasta sakyti, kad kritikuoti lengviausia. Tais ar 

panašiais žodžiais dažniausiai atsiliepia paliestieji arba jų 
gynėjai. Bet ar iš tikrųjų kritikuoti yra lengviausia?

K
iekvienas iškilesnis žmogus, atstovaujantis ar vado
vaujantis, yra kitų stebimas ir vertinamas. Tai visai 
normalu, nes negi nematysi virš minios pakilusių, 
negi užsimerksi, kai jie ką daro, negi negirdėsi, kai viešai 

šneka? Taip ir susminga visų žvilgsniai į tuos prasikišusius. 
Kyla ne tik noras, bet ir reikalas pasakyti ką matai, ką gir
di, kaip manai. Tų reikalų ir pastabėlių - kiekvienoje gyve
nimo srityje nuo ryto iki vakaro. Dažnai jose susimaišoma, 
ir tada sunkiau susikalbėti. Menkiausia pastabėlė tuojau 
pavadinama kritikavimu. O jei dar kas neigiamo prasita
riama, sprogimas beveik tikras. O iš kitos pusės būtų ir 
naivu tikėtis nereagavimo, jei vadinamoji kritika nuskam
ba kaip priekaištas, gal ir pasišaipymas, jei ji turi kokių 
nors paslėptų tikslų ką nors suniekinti, užgauti, varyti “iš 
kantrybės”, kelti savo ambicijas, atskiestas žmogiško pavy
do lašeliais. Tokie “kritikai” virsta visuomenės kurmiais, 
kurie nedaug ką mato (matyti nenori), o rausiasi tik savų 
praėjimų ieškodami. Tikroji kritika nieko bendro su tuo 
neturi. Ji nėra lengvas užsiėmimas, nes rimtai kritikuoti 
yra menas. Į pastarojo reikalavimus ne visiems yra skirta 
tinkamai atsiliepti. Prisimintina tik, kad geras kritikas pir
miausia turi būti visiškai nešališkas. Tai nėra lengva, ypač 
tais atvejais, kai reikia ką pasakyti apie artimo žmogaus 
kūrybą, veiklą, darbus. Antra, kritikas turi būti pakanka
mai įžvalgus. Neesminių dalykų kėlimas nesukuria laukia
mo vaizdo. O meno (plačiąja prasme) kritikai, šalia įgimto 
talento, turi būti ir atitinkamos srities žinovai, kurie pa
prastai prilygsta kūrėjams.

G
yvenimas betgi pilnas būtinų kasdienių darbų, 
apie kuriuos nuolat ir kalbama. Ir juo darbas svar
besnis, juo daugiau ir kalbų. Bendrieji visuomeni
niai, tautos, ar valstybės darbai bei uždaviniai savaime at

kreipia daugumos dėmesį, nes jų vykdymas ir rezultatai, 
kad ir netiesioginiu būdu, paliečia kiekvieną toje valdoje 
gyvenantį. Valstybiniu mastu demokratijose kritikų vaid
menį atlieka opozicija. Nuo jos laikysenos ir tinkamumo 
labai priklauso vyriausybės žingsnių sekimas, nepavėluoti 
įspėjimai, nurodymai, žodžiu - visas reikalingas budrumas. 
Visuomeninės veiklos sluoksniuose jokios opozicinės insti
tucijos nėra. Kai kuriais atvejais gal būtų naudingiau, jei ji 
būtų. Bet tai kitas klausimas. Dabar kritiniai poreiškiai 
vyksta daugiausia pavienių žmonių iniciatyva ir išmone. 
Ne visada jie taiklūs, ne visada reikalingi. Kai kada jie pa
sireiškia nuomonių skelbimu spaudoje, kai kada specialiais 
atsišaukimais, o labiausiai uždaruose rateliuose, kur kar
tais iškyla ir neblogų minčių, bet viskas dingsta, kai pašne
kovai išsiskirsto. O vertėtų visuomeninio pobūdžio nuo
mones kelti viešumon. Tai tik pagyvintų pačią veiklą, ir vi
suomenei būtų leidžiama susipažinti su svarbesnėmis pro
blemomis ir sprendimų galimybėmis. Jūs, vadovai, darykit, 
o mes čia tarpusavy apie jūsų darbus pasišnabždėsim - 
nėra gera pažiūra. Darbas be vertinimo ar tikros kritikos 
nėra baigtas. Kai kuriomis temomis privačių ratelių šnabž
desiai galėtų drąsiai eiti į viešumą. Platesni pasisakymai 
sureikšmina ir pačią problemą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pirmas konservatorių biudžetas
Ontario progresyvieji kon

servatoriai parlamento rinki
mus po ilgokos pertraukos lai
mėjo 1995 m. birželio 8 d. Lai
mėjimą jiems atnešė naujasis 
vadas Mike Harris, rinkiminia
me vajuje paskelbęs sveiko pro
to revoliuciją. Jis įsipareigojo 
visiškai panaikinti NDP socia
listų premjero Bob Rae paliktą 
didžiulį biudžetų deficitą vien 
tik drastiškų valdžios išlaidų su
mažinimu. Iš tikrųjų revoliuciš- 
kai atrodė jo drąsus pažadas 
šioje kovoje nepadidinti provin
cinio pajamų mokesčio gyvento
jams ir netgi jį sumažinti. Daug 
kam atrodė, kad pajamų mo
kesčio sumažinimas yra neįgyven
dinamas rinkiminio vajaus paža
das. Jo betgi nebuvo atsisakyta.

Finansų ministeris E. Evas 
(Ernie Eves) pradedamą suma
žinimą įvedė į pirmąjį savo biu
džetą, paskelbtą gegužės 7 d. 
Tai iš tikrųjų buvo revoliucija. Mat 
pajamų mokesčio sumažinimo 
Ontario provincija nėra turėjusi 
dvidešimt penkerius metus. Pro
vincinį Ontario pajamų mokestį 
šiuo metu sudaro 58% Kanados 
pajamų mokesčio. Provincinio 
mokesčio sumažinimą Ontario 
finansų ministeris E. Evas įves 
dviem dalim. Tas mokestis nuo 
š.m. liepos 1 d. sumažinamas 
7%, o nuo 1997 m. sausio 1d. - 
dar 8,5%. Šiemetinis sumažini
mas bus labai menkas, bet se
kančiais metais jis padidės, pa
siekus 15,5% sumažinimą nuo 

sausio 1d., o 1999 m. - net 30,2%.
Šią Ontario biudžeto dalį 

skeptiškai sutiko liberalų vado
vė Lyn McLeod ir naujasis pro
vincijos NDP socialistų vadas 
Bud Wildman. Pasak jų, Onta
rio provincinio mokesčio suma
žinimus greit nusineš gyvento
jams padidintos kitos išlaidos. 
Juk lieka ir premjero M. Harrio 
įsipareigotas visiškas deficito pa
šalinimas iš biudžetų. Jo betgi 
nėra užmiršęs finansų ministe
ris E. Evas. Tai liudija jo supla
nuotas ir jau, atrodo, įvykdo
mas šiemetinių biudžetinių me
tų užbaigimas 1997 m. kovo 31 
d. su palyginti nedideliu 8,2 bili
jono dolerių deficitu. Biudžetinį 
Ontario deficitą buvo žadėta 
pašalinti iki 2001 m., kai prem
jero M. Harris konservatorių 
vyriausybei teks skelbti Ontario 
parlamento rinkimus.

Specialaus mokesčio prie
das OHIP sveikatos ir ligoninių 
draudai dabar įvedamas tiems 
Ontario gyventojams, kurių me
tinis uždarbis yra didesnis kaip 
52.000 dolerių. Darbovietėms 
šio mokesčio nereikia mokėti už 
pirmuosius 400.000 algoms iš
leistų dolerių. OHIP draudos 
reikalam numatytus 17,4 bilijo
no dolerių finansų ministeris E. 
Evas padidino dar 300 milijonų 
dolerių.

Nauja idėja tenka laikyti fi
nansų ministerio E. Evo įstei
giamą Ontario galimybių fondą, 

(Nukelta į 8 psl.)

1. Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas GINTAS ŽILYS įteikia simbolinę skulptūrą “Paukštis” 
Čikagos lietuvių operos valdybos pirmininkui VYTAUTUI RADŽIUI per pokylį balandžio 21 d. Čikagos Lie
tuvių jaunimo centre. 2. Lietuvos operos solistas VIRGILIJUS NOREIKA, Čikagoje atlikęs Kastyčio vaid
menį. Jis matomai kartu su sol. STASIU BARU, kuris jį atliko čikagiečių pastatyme prieš 24 metus. 3. Jū
ratės vaidmenį čikagiečių pastatymuose dainavusi viešnia iš Lietuvos SABINA MARTINAITYI'Ė (dešinėje) 
su operos choriste po premjeros Mortono vid. mokyklos auditorijos scenoje Cicero mieste prie Čikagos. 4. 
Amerikos lietuvių muzikinėje veikloje jau daug pasireiškęs muzikas-profesorius dr. Leonardas Šimutis su 
Lietuvos vyčių pirm. Evelyna Ožeiiene pokylyje Nuotr. Ed. Šulaičio

“Jūratė ir Kastytis” vėl Čikagoje 
Sėkmingas čikagiečių ir kauniečių bendravimas

EDVARDAS ŠULAITIS

1996 m. balandžio 21-ji yra 
istorinė diena Čikagos ir apy
linkių lietuviams, nes tą dieną 
Čikagos pašonėje - Cicero 
mieste esančioje Mortono vid. 
mokyklos salės scenoje buvo 
parodyta Kazio-Viktoro Banai
čio opera “Jūratė ir Kastytis”, 
bendraujant Čikagos ir Kauno 
muzikiniams sambūriams.

Ši opera pirmą kartą nu
skambėjo Čikagoje prieš 24 me
tus vien tik Čikagos lietuvių 
operos sambūrio jėgomis (iš
skyrus orkestrą, kurį sudarė 
samdyti amerikiečių muzikan
tai). O šį kartą dauguma atli
kėjų (įskaitant ir orkestrą) buvo 
iš Kauno, o chorą, kai kuriuos 
solistus bei technišką personalą, 
sudarė čikagiečiai. Net ir gra
žios dekoracijos bei apranga 
(autorė Janina Malinauskaitė) 
oro keliu atkeliavo iš Kauno. 
Šią operą kovo 16 d. pastatė 
vien tik savo pajėgomis ir Kau
no valstybinis muzikinis teatras, 
kurio žmonės ir buvo atvykę į 
Čikagą.

Šios operos Čikagoje prem
jera buvo susieta su dviem pro
gom: kompoz. Banaičio gimimo 
100 metų ir Lietuvių operos 
sambūrio 40 metų sukaktimis. 
Jos buvo tinkamai paminėtos, 
nes tie žmonės, kurie atėjo į 
čikagiečių premjerą arba antrąjį 
spektaklį sekančios dienos po
pietėje, matė tikrai gražią ir pa
trauklią muzikinę šventę, kuri 
dabar išeivijoje labai retai jau 
pasitaiko.

Kai prieš operos pradžią at
sivėrė rūtos šakele papuošta ir 
su “40” skaitline pažymėta sce
na, buvo sugroti JAV ir Lietu
vos himnai, nes tai iš tiesų buvo 
ne tik muzikinė, bet ir Lietuvos 
bei išeivijos lietuvių laimėjimus 
žyminti šventė. Prasmingas ope
ros turinys, išradinga muzika, 
puikūs solistai (ypač Kastyčio 
vaidmenį atlikęs Virgilijus No
reika, Jūratės - Sabina Marti
naitytė) traukė publikos dėmesį 
ir jį išlaikė iki baigminės scenos. 
Kadangi pati opera nėra ilga, 

tai žiūrovai net nepajuto, kai 
nuskambėjo paskutiniai jos 
akordai ir nusileido scenos už
danga. Tada prapliupo gausūs 
plojimai, pasirodė gėlės, na, ir 
ašaros. Daug kas pasijuto kaip 
pasakoje. Daugeliui širdyje bu
vo malonu, kad dar išeivijoje 
sugebama beveik stebuklus pa
daryti. Nors kai kas prieš tai 
gal manė, kad mūsiškė veikla 
jau baigiama palaidoti.

Žinoma, tai nuopelnas ne 
vieno žmogaus, bet geros šim
tinės asmenų, kurie dirbo, triū
sė gal kokius 8 mėnesius, kol 
“Jūratė ir Kastytis” išvydo sce
nos šviesą.

Operos atlikėjai
O dabar reikia išvardinti 

solistus ir kitus tiesioginius ope
ros darbuotojus. Be jau minėtų 
pagrindinių vaidmenų atlikėjų, 
solo dalis atliko Aldona Stem- 
pužienė, Birutė Sodaitytė (ba
landžio 21 d. spektaklyje), Auš
ra Cicėnaitė, Audronė Gaižiū- 
nienė (balandžio 21 d.), Gedi
minas Maciulevičius, Vaclovas 
Momkus (balandžio 21 d.). Re
žisavo Kauno valstybinio muzi
kinio teatro vadovas ir režisie
rius Gintas Žilys, dirigavo Ju
lius Geniušas, chormeisteriu 
buvo Ričardas šokas. Dekora
cijas sukūrė Janina Malinaus
kaitė, apšvietimą ir sceną tvar
kė Laima Šulaitytė-Day ir Tho
mas Rusnak, grimavo Julius 
Balutis (jis seniau buvo gana žy
mus scenos aktorius).

Iš Kauno atvyko ir aštuo- 
nios baleto šokėjos, kurios čia 
reiškėsi kaip undinės. Tai Ieva 
Dabašinskienė, Audronė Ei- 
nienė, Rasa Malinauskienė, Ina 
Radionova, Daiva Raškauskie- 
nė, Vaiva Sapažinskaitė, Asta 
Žiluvienė, Laimutė Žiupkienė.

Vieną didžiausių Įnašų pa
darė daugiau kaip pusšimtis 
choristų, kurie ilgą laiką du 
kartus per savaitę rinkdavosi j 
repeticijas, o paskutines 10 die
nų repetavo kasdien. Prie jų 
prisijungė dar dešimtis daini
ninkų iš Lietuvos. Įdomu, kad 
vienas iš choristų (Petras Čel- 

kis) šiame sambūryje dainuoja 
40 metų ir dar numatęs nepasi
duoti, kol sveikata leis.

Išskirtinai reikėtų paminėti 
operos sambūrio valdybą, ku
rios dabartinis pirmininkas Vy
tautas Radžius pirmininkauja 
33 metus (dvejus metus jis buvo 
vicepirmininkas). Ilgesnį laiką 
valdyboje yra išbuvę: Vaclovas 
Momkus, Jurgis Vidžiūnas, Al
girdas Putrius, Vladas Stropus 
ir kt. Minėtini keturių dešimt
mečių dirigentai: Aleksandras 
Kučiūnas, Vytautas Marijošius, 
Alvydas Vasaitis, Aloyzas Jur
gutis, Robertas Arūnas Ka
minskas, Bronius Kazėnas, Vy
tautas Viržonis, Julius Geniu
šas.

Baigiamasis pokylis
Daug gražių minčių, padė

kų ir įvertinimo žodžių buvo iš
sakyta per pokylį, kuris įvyko 
po antrojo operos spektaklio. Į 
Jaunimo centro didžiąją salę 
susirinko gal per 300 asmenų, 
kurių dauguma kuo nors prisi
dėjo prie “Jūratės ir Kastyčio” 
operos spektaklių pasisekimo. 
Čia į susirinkusius prabilo ope
ros valdybos vicepirm. Jonė Bo- 
binienė, kuri vadovavo visai 
programai. Sukalbėjus invoka- 
ciją kun. Juozui Vaišniui, SJ, 
prabilo gen. Lietuvos garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza. Jis 
iškėlė faktą, kad čikagiečių ope
ra yra vienintelė tokio pobūdžio 
tautiniu pagrindu susidariusi 
grupė. Jis dėkojo svečiams iš 
Lietuvos, kurie taip puikiai įsi
jungė j šios operos pastatymą.

PLB valdybos pirm. Bro
nius Nainys savo žodyje pažy
mėjo, kad Lietuvių opera yra 
dar vienas mūsų tautos gajumo 
pažymys. Ilgametis lietuvių vi
suomenės veikėjas, žymus JAV 
pareigūnas Valdas Adamkus 
operai linkėjo dar nenutilti, 
nors po 40 metų jau tenka iš
girsti balsų, kad reikia užversti 
veiklos lapą. Lietuvių fondo ta
rybos pirm. Marija Remienė sa
vo trumpą kalbą baigė šūkiu: 
“Tegyvuoja Lietuvių opera!”

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas Latvijoje
Kaip skelbia ELTA, Lietu

vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas lankėsi Latvijoje gegu
žės 6-7 d.d. Įvyko susitikimai su 
Latvijos prezidentu, seimo pir
mininke bei ministeriu pirmi
ninku. A. Brazauskas Latvijos 
seime pasakė kalbą, kurioje jis 
išreiškė viltį, kad ginčas dėl jū
ros sienos nesugriaus tarpvals
tybinių santykių, o bus išspręs
tas patenkinant abi šalis. Tačiau 
Latvijos parlamento komitetai 
jau pradėjo svarstyti ir ketina 
pateikti tvirtinimui sutartį su 
JAV bendrove AMOCO ir Šve
dijos OPAB.

“Lietuvos rytas” (nr. 106) 
rašo, kad Latvijos prezidentas
G. Ulmanis sutiko su visomis A. 
Brazausko mintimis apie stoji
mą j ŠAS (NATO), abu sutarė 
dėl būtinybės supaprastinti Lie
tuvos ir Latvijos pasienio kont
roles. “Respublikos” žiniomis 
(gegužės 8 d.), Lietuvos prezi
dento pasiūlymas steigti bend
rą energetikos sistemą nesusi
laukė G. Ulmanio pritarimo. 
Dėl ligšiol nepasirašytos žemės 
ūkio srityje laisvos prekybos 
sutarties, kuri, kartu su muitų 
sureguliavimu palengvintų Bal
tijos kraštų muitų sąjungos su
darymą, A. Brazauskas aiškino, 
jog Lietuva pažadėjusi Tarptau
tiniam valiutos fondui nemažin
ti muitų tarifų.

Prezidento vizito metu bu
vo pašventinti busimosios Lie
tuvos ambasados Latvijoje pa
matai. Pastatą numatoma baigti 
statyti iki š.m. pabaigos. Visų 
trijų Baltijos valstybių vadovų 
susitikimas įvyks gegužės 28 d. 
Vilniuje, kai bus aptarti pirma
eiliai užsienio politikos reikalai.

Ministeriu pirmininkų 
susitikimas

Gegužės 3-4 d.d. Švedijoje 
įvyko Baltijos jūros kraštų mi
nisteriu pirmininkų susitikimas. 
Dalyvavo 11 vyriausybių vado
vų, tarp jų Vokietijos kancleris
H. Kohl ir Rusijos premjeras V. 
Černomyrdinas. Susitikimas bu
vo neformalus, pavesta atsto
vams sudaryti gaires bendrai 
spręsti jaunimo problemą - 
ypač švietimo srityje bei nusi
kalstamumo, kontrabandos, nar
kotikų ir pabėgėlių klausimus.

Susitikime su Rusijos prem
jeru V. Černomyrdinu, kuris 
įvyko pastarojo iniciatyva, Lie
tuvos ministeris pirmininkas M. 
Stankevičius kalbėjosi dėl naf
tos pervežimo sutarties, kurią 
pasiūlė V. Černomyrdinas, taip 
pat dėl valstybių skolų bei nele
galių imigrantų.

Populiarumo apklausa
“Baltic Surveys” pravestos 

apklausos duomenimis, galimo 
prezidentinio kandidato Valdo 
Adamkaus populiarumas pakilo 

Šiame numeryje
Kritika ir šnabždesiai

Viešumon keliami rimti pasisakymai pagyvintų veiklą 
“Jūratė ir Kastytis” vėl Čikagoje

Ne pasaka, bet maloni tikrovė rodė, kad dar gyvuojame 
Kur rinksis Bendruomenės seimas?

Nesusipratimus lengviau išspręsti juos gvildenant pradžioje 
Lietuvos lenkai ruošiasi rinkimams

Jų poreikiams keturių mandatų seime per mažai
Artėja X-oji tautinių šokių šventė

Surengti tokio masto šventę reikia daug darbo ir lėšų
Retų atodangų šiupinys (2)

KGB pareigūnas O. Kaluginas kalba ir apie Sausio 13 žudynes 
Atvirumas laikui, ištikimybė idealui 

A.a. filosofo dr. Juozo Girniaus minėjimas Čikagoje
Tėvo vasara

Ardė seną megztuką, mezgė kojines ir pirštines
Suvelto laiko paveikslas

Rašytojo Vyt. Volerto pasakojimas, skirtas Lietuvos augintiniams

5% balandžio mėnesį, iki 54%. 
Seimo pirmininko pavaduotoju 
Egidijum Bičkausku pasitiki 
51% apklausos dalyvių. Pasiti
kėjimas prezidentu Algirdu 
Brazausku krito 4%, iki 39%, 
skelbia OMR1. Populiariausia 
partija buvo Krikščionių de
mokratų, gavusi 13.6% teigia
mų atsakymų į klausimą, už ku
rią partiją balsuotų, jei šiandien 
būtų seimo rinkimai; 19.9% tei
gė, kad nebalsuotų, o 26.6% 
sakė - neapsisprendę. Konser
vatorių populiarumas krito
1.3%, LDDP liko penktoje vie
toje, Centro sąjunga pralenkusi 
ją su 7.5% visų “balsų”, Moterų 
partija - su 5.7%.

Tarėsi Vakarų sąjungos 
ministerial

Didžiojoje Britanijoje gegu
žės 7 d. įvyko Vakarų Europos 
sąjungos (VES), ministeriu ta
rybos ir nepilnateisių narių už
sienio reikalų bei gynybos mi
nisteriu posėdis. Kaip rašo 
BNS, ši organizacija buvo 
įsteigta prieš 42 metus ir atgai
vinta praėjusį dešimtmetį, lai
koma Europos sąjungos dalimi 
ir ŠAS ramsčiu. Posėdyje daly
vavo 27 valstybių ministerial, jų 
tarpe ir Lietuvos užsienio reika
lų ministeris Povilas Gylys, 
krašto apsaugos ministeris Li
nas Linkevičius. Buvo aptarti 
įvairūs Lietuvos bei kitų Balti
jos valstybių santykiai su Rusija; 
jos ir Ukrainos vaidmuo Euro
pos saugumo srityje; taikdarys- 
tės veiksmai Balkanuose.

Posėdžiui pasibaigus, vyko 
britų Gynybos studijų instituto 
konferencija apie ŠAS “bendra
darbiavimo taikos labui” pro
gramą. Daugiausia kalbėta apie 
VES vaidmenį ateities krizėse, 
pabrėžta, jog “svarbiausias VES 
tikslas turi būti išplėtoti savo 
pajėgumą politiškai kontroliuo
ti kai kuriuos veiksmus, glau
džiai bendradarbiaujant su ES 
ir NATO”. Pritarta planams su
teikti šiai organizacijai didesnę 
veikimo laisvę, imtis karinių mi
sijų be tiesioginio JAV dalyva
vimo.

Gyvuoja žalioji partija
Lietuvos žaliosios partijos 

specialus suvažiavimas įvyko 
balandžio 20 d., pirmininku iš
rinktas Rimantas Astrauskas. 
Vienbalsiai nutarta, kad LŽP, 
kurios narių yra apie 400, daly
vautų rinkimuose į seimą.

ELTOS žiniomis, balandžio 
26 d. Lietuvos žaliųjų judėjimas 
Vilniuje pradėjo veiklą Černoby
lio katastrofos dešimtmečiui pa
minėti. Iš Lietuvos buvo išvežta 
7000 vyrų likviduoti avarijos pa
darinių. Jų amžiaus vidurkis ta
da buvo 30 m. Iš jų jau 200 mi
rė. Vilniaus Sapiegos ligoninėje 
įsteigtas Černobylio medicinos 
centras, kuriame sudaromas 
sąrašas. RSJ
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Veikėjų pasitarimas, kuriame iškilo trys pasiūlymai dėl seimo vietos, būtent - Lietuva, 
Seinai, Šiaurės Amerika. Buvo aptarti ir kiti aktualūs bendruomeninės veiklos klausimai

Didelei naštai reikia daug rankų 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje atlikti darbai ir 

ateities planai

MIELI KOLEGIJOS GERADA
RIAI IR BIČIULIAI,

1995 m. rudenį pradėjome 
švęsti Kolegijos 50-ties metų sukak
tį. Ta proga rugsėjo 18 d. Vatikane, 
Aušros Vartų koplyčioje, atnašavo
me padėkos Mišias, meldėmės už 
Kolegijos steigėjus ir auklėtinius, o 
ypač už geradarius, gyvuosius ir mi
rusius. Mišioms vadovavo pagrindi
nis celebrantas prel. L. Tulaba, bu
vęs pirmasis Kolegijos rektorius.

Iškilmingą sukakties šventimą, 
kaip ne kartą esame minėję, atidė
jome iki sueis 50 metų nuo oficia
laus Šventojo Sosto pripažinimo 
bei patvirtinimo. Tai įvyks 1998-tai- 
siais metais.

Su džiaugsmu ir viltimi laukė
me šių metų PASAULINĖS MAL
DŲ UŽ PAŠAUKIMUS DIENOS. 
Norime Jus pasveikinti. Jums padė
koti už maldas ir paramą. Linkime 
Jums gausios Dievo palaimos. Ne 
tik didelės, bet ir mažesnės Jūsų 
aukos yra rūpesčio ženklas šia Lie
tuvos Bažnyčiai reikšminga įstaiga, 
ypač dabartiniu, mūsų krašto dvasi
nio atgimimo, laikotarpiu.

Dabartinis Kolegijos rektorius 
stojo prie Kolegijos vairo 1985 m. 
rudenį. Nuo to laiko jau praėjo 10 
metų. Vicerektoriaus pareigas eina 
visą savo gyvenimą pašventęs Kole
gijai prel. Kazimieras Dobrovolskis, 
kuris š.m. birželio 11d. švęs savo 
kunigystės 60 metų sukaktį. Jam ir 
kitiems bendradarbiams rektorius 
šia proga reiškia viešą ir nuoširdžią 
padėką. Tik glaudžiu bendradarbia
vimu ir sutarimu buvo galima atlik
ti nelengvą auklėjimo darbą išlai
kant veiksmingą ir šaunią Kolegiją.

Bent trumpai norime pranešti, 
kas per tuos naujojo rektoriaus va
dovavimo metus Kolegijoje buvo 
daroma. Pirmiausia verta paminėti 
gal pačius reikšmingiausius Lietu
vos Bažnyčiai renginius Romoje, 
būtent: Šv. Kazimiero 500 metų 
(1985) ir Lietuvos krikščionybės 
600 metų (1987) sukaktis. Lietuvių 
saujelė Romoje būtų buvusi bejėgė 
be Kolegijos vadovybės mižiniško 
įnašo. Sukaktys nuaidėjo ne tik Ro
moje, bet ir visame pasaulyje. 1984 
ir 1994 m. iškilmingai atšvęsta bu
vusio Kolegijos pirmojo rektoriaus 
prel. L. Tulabos 50-ties ir 60-ies 
metų kunigystės jubiliejai.

Su Lietuvos vyčių pagalba 
Amerikoje buvo įsteigta Šv. Kazi
miero sąjunga, gavusi “tax exempt” 
numerį, kad Kolegijai siunčiamos 
aukos būtų nurašomos nuo mokes
čių. 1985 m. vyčiai “įsūnijo” Šv. Ka
zimiero Kolegiją. Kai naujasis rek
torius, Šventojo Tėvo padrąsintas ir 
paragintas, ėmė organizuoti 20 
klierikų atvykimą iš Lietuvos, vyčiai 
padengė JAV $20.000.00 naujų bal
dų įsigijimą, be to, ir toliau regulia
riai remia Kolegiją.

J. E. Vysk. Antano Deksnio 
padrąsinimu ir dėka, buvo (1990) 
įvestos naujos telefonų linijos į vi
sus keturių aukštų Kolegijos kam-

Tuzner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

barius; pertvarkyta telefonų siste
ma - centrinė ir laidų tinklai - 
“Villa Lituania” (svečių namuose). 
Abiejuose namuose dabar veikia 
atskiri fakso aparatai (apie $20. 
000.00).

Keleto geradarių dėka Kolegi
joje ir svečių namuose iš pagrindų 
buvo atnaujinti elektros laidų tink
lai, prisitaikant prie Europos reika
lavimų. Projekto įvykdymas kaina
vo apie $100.000.00 JAV.

Pastate “Villa Lituania” 1995 
m. rudenį buvo įvesta nauja šildy
mo sistema dujomis, kainavusi JAV 
$35.000.00. Kun. Izidoriaus Gedvi- 
los dosnumo dėka buvo įsigytas 9 
vietų autobusas ($25.000.00). Ruo
šiantis maitinti Kolegijoje 20 naujų 
studentų, vadovybę ir 8 seseris vie
nuoles, Kolegija įmontavo du neju
damus šaldytuvus (šaldytuvą ir šal
diklį). Už abu - per $30.000.00.

Paskutinis jau baigiamas įvyk
dyti labai svarbus ir skubus projek
tas - Kolegijos biblioteka. Naują 
metalinę, dviejų aukštų lentynų 
įrengimą finansavo Vokietijos šal
pos organizacija “Renovabis” - 
$24.350.00. Skirtumą padengė lie
tuviai Kolegijos geradariai. Nau
jiem veikalam įsigyti $20.000.00 pa
aukojo buvęs Kolegijos auklėtinis J. 
E. arkiv. Jonas Bulaitis, apaštališ
kasis nuncijus Pietų Korėjoje. Prieš 
tai jis atsiuntė 5 kompiuterius, ku
rie buvo labai reikalingi mūsų 
įstaigai.

Kun. Rapolas Krasauskas pra
turtino mūsų naują biblioteką kny
gomis lietuvių kalba iš archyvo 
“ALKA”. Baigę tvarkyti biblioteką, 
prieš sukaktį norėtume dar įvykdyti 
keletą kitų projektų, būtent: pasta
tų perdažymą iš lauko, Kolegijos 
pastato apšildymo atnaujinimą ir 
eilę kitų mažesnių darbų.

Kolegijoje dabar gyvena ir stu
dijuoja 20 jaunų kunigų ir trys sese
lės studentės, šalia kitų penkių, ku
rios rūpinasi Kolegijos aptarnavi
mu. Tad šiuo metu mūsų studentai 
visi yra kunigai. Jie gavę diplomus, 
veikiai grįš į Lietuvą, stos į darbą ir 
patys ugdys bei auklės naujus pa
šaukimus, Gal kai kuris iš jų atvyks 
į talką lietuviams, gyvenantiems už 
Lietuvos ribų, kur daugelyje vietų 
lietuvių kunigų jau trūksta.

Šv. Kazimiero kolegija Romoje 
ne tik švenčia savo auksinį jubiliejų, 
bet ir išgyvena AUKSINĮ savo eg
zistencijos laikotarpį. Šv. Tėvas ir 
apskritai Vatikanas - Kolegijos tie
sioginiai viršininkai - dažnai išreiš
kia savo palankumą Kolegijos va
dovybei ir studentams. Kolegijos 
statuso pakeitimas yra laikinas, bu
vo padarytas su Vatikano pritari
mu, kol Lietuvos episkopatas nu
spręs siųsti studijoms į Romą ne 
kunigus, o klierikus.

Esame didžiai dėkingi visiems 
lietuviams geradariams, ypač Ame
rikos episkopatui, kuris jau penkti 
metai mums ir visiems Rytų bei Vi
durio Europos kraštams, teikia di
delę medžiaginę paramą. Episko
patui atstovauja nuoširdus Kolegi
jos bičiulis - gerbiamas prel. Jurgis 
Šarauskas, Ph.D.

Esame ypač dėkingi lietuviams 
kunigams. Su mumis reguliarų ryšį 
palaiko 64 kunigai ir apie 300 pa
sauliečių. Tai pats gausiausias Ko
legijos bičiulių skaičius visoje 50- 
ties metų istorijoje! Todėl dabarti
nė Kolegijos vadovybė drąsiai žiūri 
ir žengia į priekį, pasitikėdama 
Dievo globa ir gerų žmonių, ypač 
lietuvių, pagalba.

Reiškiu nuoširdžią pagarbą ir 
padėką visiems, kurie Lietuvių ko
legijos vaidmenį Romoje supranta 
ir įvertina. Gerasis Dievas teatlygi
na visiems už gerą širdį. Visų Kole
gijos gyventojų vardu prašau - ne
užmirškite mūsų ir toliau.

Prel. Alg. Bartkus, rektorius, 
Pontificio Collegio Lituano, 

Att.: Msgr. Al. Bartkus, Rector, 
V. Casalmonferrato, 20, 

00182 Rome - Italy

ALGIRDAS VAIČIŪNAS

Pagal nusistovėjusią bend
ruomeniniu santykių tvarką Pa
saulio, JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenių pirmininkai kas 
metai susitikdavo pasitarti jiems 
bendrais klausimais. Kaip šei
moje, taip ir visuomeniniame 
darbe atsiranda nesusipratimų, 
kuriuos yra daug lengviau iš
spręsti juos gvildenant dar už
uomazgoje.

Praėjusių trejų metų laiko
tarpyje tokio susitikimo nebuvo, 
tad Kanados lietuvių bendruo
menės (KLB) valdybos iniciaty
va tokį pasitarimą sutiko suor
ganizuoti PLB valdyba. Šiame 
susitikime, įvykusiame Lemonte 
(JAV) balandžio 28 d., dalyva
vo beveik visa PLB ir JAV LB 
valdyba, o KLB valdybai atsto
vavo KLB valdybos pirmininkas 
Algirdas Vaičiūnas ir vicepirmi
ninkė Natalija Liačienė.

Darbotvarkėje buvo numa
tyta nuspręsti PLB seimo vietą 
ir laiką, kraštų suporavimo, lėšų 
telkimo ir atskaitomybės bei pa
galbos Lietuvai reikalus. Šiam 
susitikimui pirmininkavo PLB 
valdybos pirmininkas Bronius 
Nainys. JAV LB valdybai atsto
vavo pirmininkė Regina Naru- 
šienė. Pokalbyje dauguma daly
vių turėjo progos pareikšti savo 
nuomonę.

Po ilgų diskusijų PLB val
dyba pasiliko prie savo nusista
tymo šaukti PLB seimą Lietu
voje, o PLB valdybos kadenciją 
pratęsti iki 1997 m. Pagal KLB 
konstituciją seimo vietą nustato 
valdyba, tačiau joje nėra numa
tyta, kad seimo nariai gali pra
tęsti savo kadenciją ir tuo pačiu 
PLB valdybos veiklą dar viene- 
riems metams. Nėra garantijų, 
kad ir ateinančiais metais Lie
tuvoje bus palankesnės sąlygos 
PLB seimui. Praeitos kadenci
jos (o gal ir naujos kadencijos) 
nariai korespondenciniu būdu

balsuos už PLB valdybos ka
dencijos pratęsimą. O kas bus, 
jei seimo nariai nutars balsuoti 
prieš pratęsimą arba visai susi
laikys nuo balsavimo? Kai ku
rios bendruomenės jau išsirinko 
seimo narius 1996-2000 metų 
kadencijai, gi kitos, prieš bal
suodamas, laukė žinios, ar sei
mo vieta ir laikas bus tinkami ir 
sutaps su kandidatų atostogų ar 
laisvalaikio planais.

Nesijautė, kad PLB valdyba 
seimo organizavimo srityje no
rėjo derintis su JAV LB ir KLB 
tarybų nutarimais ar ieškoti 
kompromisų. JAV LB pageida
vo, kad seimas būtų rengiamas 
Šiaurės Amerikoje, o KLB - 
Seinuose arba bent už Lietuvos 
ribų. KLB valdybos nuomone, 
patvirtintą nutarimu, PLB val
dybos kadencijos pratęsimas 
yra tik nesugebėjimas laiku at
likti savo pareigų.

KLB ir JAV LB diskusi
joms apie materialiai pajėges
nių kraštų suporavimą su ma
žiau pajėgiais kraštais trūko 
gairių. Projektas labai kilnus ir 
vertas dėmesio, tačiau KLB 
valdyba turi laikytis praeitos ta
rybos sesijos rezoliucijų. Išeiti 
dar į naujas lankas, kai sąmato
je nėra tam numatyta lėšų, būtų 
netikslu. JAV LB valdyba buvo 
linkusi tą reikalą toliau gvil
denti. Gaila, kad PLB valdybos 
vicepirmininkas labai griežtai 
atsisakė nuo to projekto koor
dinavimo. Dėi menkos kliūties 
nevertėtų palaidoti verto dėme
sio plano. PLB valdyba buvo 
įtaigota tai padaryti.

PLB valdybos sudėtyje la
bai gražiai veikia socialinės-hu- 
manitarinės veiklos organizacija 
“Saulutė”. Gaila, kad kertasi 
kompetencijų ribos, tuo kenkia
ma darniai PLB ir JAV LB 
veiklai. Gal ir nesvarbu kuri 
ranka pagelbsti savo artimui, 
tačiau atrodo, kad šiuo metu 
“Saulutė” veikia tik JAV. PLB

“Jūratė ir Kastytis” vėl Čikagoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kalbėjo ir svečiai iš Lietu
vos. Gintas Žilys pareiškė, kad 
išsiplėtė geografija, nes daugelis 
išeivijoje sužinojo, kad yra ne 
vien tik Vilnius (kadangi anks
čiau čikagiečiai yra bendravę su 
Vilniaus operos ir baleto teat
ru), bet ir Kaunas. Jis atsiprašė 
už netaktus iŠ kauniečių pusės, 
nors neįvardino, kokie jie buvo. 
Jis Čikagos lietuvių operos val
dybos pirm. Vytautui Radžiui 
įteikė simbolinę dovaną - 
skulptūra “Paukšti”.

Žodį tarė ir garsusis solistas 
Virgilijus Noreika, kurio ryšiai 
su Čikagos lietuvių opera jau 
senoki. Jis čikagiečių sambūriui 
linkėjo sulaukti 50 metų. Taip 
pat kalbėjo ir dirigentas Julius 
Geniušas.

Ilgiausiai kalbėjo pats di
džiausias darbuotojas - operos

valdybos pirm. Vytautas Ra- 
džius, kuris išskaičiavo visus, 
kurie vienaip ar kitaip prie šios 
operos pastatymo prisidėjo ir 
pakvietė atsistoti. Iškėlė faktą, 
kaip beveik stebuklingu būdu 
buvo iš okupuotos Lietuvos 
gauta Karnavičiaus opera “Gra
žina”, kuri buvo pastatyta Čika
gos operos sambūrio 10 melų 
sukakties proga. Jis išvardino 
kitus operos valdybos narius, 
sakydamas: “Daugel rankų pa
keliame didelę naštą”.

Prie ,IC salės scenos buvo 
išdėlioti visų pastatytų operų 
plakatėliai, kurių nemažą dalį 
paruošė dail. Ada Sutkuvienė. 
Šios operos pastatymo proga 
buvo išleistas gana stambokas 
programinis leidinys (per 50 
puslapių), kuriam statistikos 
duomenis surinko Kazys Skais- 
girys, o jį išspausdino Morkūno 
spaustuvė.

valdybai reikėtų “Saulutės” 
veiklą plėsti ir kitų kraštų bend
ruomenėse, kuriant panašaus 
masto socialinius vienetus.

Paskutinių ketverių metų 
laikotarpyje KLB sąžiningai at
siskaitė su PLB valdyba solida
rumo ir rinkliavų nuošimčių sri
tyje. KLB yra teisiškai laikoma 
šalpos organizacija, tad jai rei
kia pristatyti savo finansinę at
skaitomybę Kanados vyriausy
bei. Sunkumų sudarė trūkumas 
PLB valdybos apyskaitų. Susi
tarta su PLB iždininku dėl 
apyskaitos formos ir apimties. 
Ji bus atsiųsta artimiausiu laiku. 
KLB iždas yra labai gerose ran
kose, ir šis paskutinis ataskaitos 
slenkstelis, reikia tikėtis, jau 
bus peržengtas. JAV LB irgi 
turi ataskaitos problemų, kurias 
išspręsti buvo įgalioti abu iždi
ninkai. Nors jie susitarė dėl 
bendros sumos, tačiau PLB val
dyba nesutinka su galutine su
ma. Prieš išsiaiškinant nuomo
nių ir sumų skirtumus, pasita
rimo metu gautame “Pasaulio 
lietuvyje” atspausdintame PLB 
valdybos pranešime nuošimti- 
niai mokėjimai jau vadinami 
skola. Gana dramatiškai apra
šyti atsiskaitymo netikslumai 
neatitiko pasitarime kalbėjusių 
iždininkų pasisakymų. Kiek yra 
žinoma, dauguma bendruome
nių siunčia tik dalį arba visai 
nesiunčia savo duoklės PLB 
valdybai.

Taipgi “Pasaulio lietuvyje” 
išspausdintame PLB valdybos 
pranešime jau buvo įdėta žinia 
apie PLB seimo atidėjimą. Gai
la, kad buvo sugaišta laiko aiš
kinantis apie atidėjimą, kada 
PLB valdyba jau buvo padariusi 
savo sprendimą ir jį viešai pa
skelbusi. Nukeliant seimo datą į 
1997 metus, seimo nariai pratę
sia ir savo kadenciją. Lygiai taip 
pat buvo viešai paskelbta ir sei
mo vieta - Lietuva.

Pasitarimas praėjo draugiš
koje nuotaikoje. Reikia tikėtis, 
kad iš tokių pasikalbėjimų iš
augs rugių, avižų, bet, kaip vi
suomet, liks šiek tiek ir pelų. 
Daug lengviau yra tęsti darbą, 
nors ir kartu neišsprendus, tai 
bent aptarus bendras proble
mas ir pažvelgus ne vien tik iš 
savo, bet ir iš kitų bendruo
menių taško.

DAIVA 
DALINDA, 

į BBA, Broker 
Exnect. Tel. 416 231-5000 
theeest 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

Vertingi dailės paminklai Degučių šventovėje - trys vietinių meistrų 
drožinėti altoriai ir keletas paveikslų, tarp jų “Šv. Vincentas”.

Nuotr. Alf. Laučkos

A+A
BRONIUI VITKUI

mirus,
jo žmoną ALDONĄ, dukrą DANUTĘ, sūrius - 
ALGĮ, VYTĄ ir jų šeimas bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Ada ir Valius Poškaičiai
Zigmas Čeponis

MYLIMAM SŪNUI

A+A
PAULIUI KOSMAUSKUI

mirus Lietuvoje,
motiną VERUTĘ KOSMAUSKIENĘ, gyv. West
Lome, Ont., gimines Lietuvoje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

Aleksas Kojelaitis Vytautas Jakūbaitis
Dana Ketienė Stasys Paketūra
Albina, Alfa Pilipavičiai Teresė, Vytautas Macas

A+A
JONUI STONKUI

mirus Čikagoje,
jo brolį BENEDIKTĄ STONKŲ, jo žmoną 

ANTANINĄ ir visą jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

St. Augustinavičius 
St. R. Beržiniai 
V. A. Čiuprinskai 
V. Galeckas 
A. Klemkienė 
M. Mickevičienė 
M. Obelienienė

P. T. Pargauskai
K. J. Pociai
G. E. Rugieniai
J. E. Stradomskiai
O. Šiurnienė
P. O. Vežiauskai
J. Z. Vitai

J. A. Vieraičiai

PADĖKA

HAMILTON 
615 Main St. E.
(East of Sanford)

Tel. 528-6303

THE

JRMarjatt
Funrral

Ja-SSjUISKW LIMITED tĮfffiŽįnjT

DUNDAS
195 King St. West.
Tel. 627-7452
Robert G. Amm, 

Manager

A+A
ELENA DVILAITIENĖ

mūsų mylima mamytė, uošvienė, močiutė, mirė 
1996 m. vasario 1 d., palaidota vasario 5 d.

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Volertui už maldas 
laidotuvių koplyčioje, kun. L. Januškai, OFM, Anapilio 
parapijos klebonui kun. J. Staškui, kun. Edžiui Putrimui 
už atlaikytas gedulingas Mišias, kun. E. Jurgučiui, OFM, 
ir kun. J. Staškui už palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines 
Mississaugoje.

Nuoširdus ačiū muz. D. Radtkei už gražų giedoji
mą ir vargonavimą Mišiose. Didelis ačiū karsto nešėjams.

Nuoširdi padėka giminėms, pažįstamiems ir arti
miesiems už užprašytas Mišias, gėles, aukas ir užuojautas. 
Didelis ačiū mano tetai E. Ginčauskicnei bei dėdėms A. 
Bacevičiui ir J. Bacevičiui už parodytą rūpestį ir pagalbą 
palengvinant mūsų naštą. Ačiū B. Stanulienei už maisto 
paruošimą ir ponioms už pyragus.

Dėkingi už paguodą liūdesy -
duktė Irena, žentas Rimantas, vaikaičiai - 
Paulius, Jonas ir Antanas Repšiai



Mons. A. SVARINSKAS atnašauja Mišias už KGB rūmuose Vilniuje nukankintus tautiečius. Gieda Vilniaus 
arkikatedros choro grupė Nuotr. A. Račo

SPAUDOS BALSAI

Lietuvos lenkai ruošiasi 
rinkimams

Prošvaistės kančios rūmuose
Verbų sekmadienį, 15 v., 

buvusių KGB rūmų Vilniuje 
antrame aukšte susirinkę vilnie
čiai ir budėtojai pasimeldę už 
nukankintus šiuose Tautos kan
čių namuose pradėjo Didžiąją 
savaitę.

Krikščionių demokratų par
tijos frakcijos seime seniūnas I. 
Uždavinys pasakė, kad šiandien 
minime tą dieną, kai Kristus 
atėjo į Jaruzalę ir buvo žmonių 
minios iškilmingai sutiktas, o po 
trijų dienų tos pačios minios 
reikalautas prikalti prie kry
žiaus. Nesąžiningi valdininkai ir 
šiandien daro tą patį: apgaudi
nėja Lietuvos žmones, stumia į 
skurdą ir griauna pasitikėjimą 
nepriklausoma valstybe.

Mons. A. Svarinskas susi
rinkusiems priminė, kad nepri
klausomybę atgavę džiaugėmės, 
tai ir dabar nepulkime į neviltį. 
Esame laisvi. Mūsų ateitis - 
mūsų pačių rankose ir priklauso 
nuo mūsų pačių noro gyventi 
geriau. Mes privalome sakyti 
tiesą, dirbti ir siekti gėrio. Sei- 
fno narys P. Miškinis kalbėjo 
apie LDDP valdžios nesugebėji
mą tvarkyti Lietuvos žemės ūkį. 
pramonę ir finansus, atsakė į

Velykų šventės buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje. Iš dešinės: prof. V. LANDSBERGIS, mons. A.
SVARINSKAS, S. ŽUKAS, septintas - Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirm. B. GAJAUSKAS

Nuotr. A. Račo

Telšių seminarijos rėmėjams
MIELI KRISTUJE!

Kreipiamės j Jus, pirmiausia 
išreikšdami nuoširdžiausią padėką 
už aukas, kuriomis Jūs 1994-1995 
mokslo metais parėmėte Telšių ku
nigų seminariją. Teatlygina Jums 
gerasis Dievas !

Jūsų aukų dėka buvo atlikta 
daug darbų: iš pagrindų atnaujinta 
koplyčia, pertvarkyta virtuvė, sudė
ta daug naujų-sandarių langų, 
baigtas statyti penktas aukštas virš 
koplyčios, pertinkuota ir nudažyta 
daug lauko ir vidaus sienų bei 
grindų.

Šiemet esame pasiryžę toliau 
tęsti būtiniausius remonto - atnau
jinimo darbus, o, svarbiausia, nori
me kunigų seminarijos teritorijoje 
pastatyti šešių butų namą gyventi 
dėstytojams, kurie netrukus grįš 
baigę studijas Romoje.

1995 metais buvo pašventinti 
16 kunigų. 1996 metais numatome 
pašventinti 10 ar 11 kunigų (kiti 
turės palaukti dėl amžiaus). Šiuo 
metu Telšių kunigų seminarijoje 
mokosi 88 auklėtiniai. Mūsų ku

susirinkusių klausimus. Meninę 
dalį atliko P. Bagdonavičiaus 
vadovaujama arkikatedros cho
ro grupė.

Velykų antrą dieną, 15 v. 
prie Velykų šventėms papuošto 
altorėlio mons. A. Svarinskas 
aukojo šv. Mišias, giedojo P. 
Bagdonavičiaus vadovaujama 
arkikatedros choro grupė. “Aš 
džiaugiuosi matydamas Lietu
vos bažnyčias sekmadieniais pil
nas žmonių, tarp jų daug jauni
mo. Džiaugiuosi matydamas Jus 
šiuose Tautos kančių rūmuose. 
Tikėkimės, kad tiesa nugalės 
blogį. Per Atvelykį 10.30 v.r. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus krikš
tijama ir priims pirmąją Komu
niją grupė karių”, pasakė mons. 
A. Svarinskas ir kvietė krikšty
nose dalyvauti. Užbaigus šv. 
Mišias buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

Susirinkusius pasveikino su 
Velykų šventėmis prof. V. 
Landsbergis, atėjęs su vaikai
čiais Gabija ir Luku. Lietuvos 
PKT sąjungos pirm. B. Gajaus
kas papasakojo apie pastangas 
buvusį KGB pastatą paversti 
tautžudystės aukų muziejumi.

nigų seminarija duoda kandidatų 
vienuolynams, o ateityje, pagal 
Šventojo Tėvo mintį, duos kunigų 
ir kitiems pasaulio kraštams.

Jūsų aukos bus panaudotos iš
imtinai kunigų seminarijos išlai
kymui.

Šaukiamės Jūsų pagalbos ir ti
kimės Jūsų kilnių širdžių atsilie
pimo.

Antanas Vaičius,
Telšių vyskupas

Mons. J. P. Gedgaudas, 
generalvikaras

MIELI GERADARIAI,
Iš vyskupo Antano Vaičiaus 

laiško matote, kiek daug darbų pa
daryta 1995 metais su Jūsų dos
niomis aukomis. Taip pat jis patei
kia savo planus šiems metams, 
jeigu finansinės galimybės leis juos 
įvykdyti, bet tai priklausys nuo mū
sų dosnumo.

Be to, pagalbinis vyskupo ko
mitetas gavo laišką iš prelato Ste
pono Brazdeikio, seminarijos rek

Šv. Mišiose taip pat dalyvavo 
Krikščionių demokratų partijos 
seime frakcijos seniūnas I. Už
davinys, dail. V. Ciplijauskas, 
dail. A. Račas ir kiti kultūros 
bei meno žmonės. Po kalbų visi 
susikibę rankomis dainavo “Že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...”. 
Velykų šventės ir dainos baigėsi 
vakare.

Per Atvelykį, 15 v. buvu
siuose KGB rūmuose koncerta
vo didysis 50-ies žmonių Vil
niaus arkikatedros choras ir so
listas Danielius Sadauskas. 
Choro vadovas - L. Pranulis. 
Seimo narys P. Jakučionis savo 
kalboje pažymėjo chorų ir kul
tūros darbuotojų svarų įnašą į 
žmonių dvasinį pakilimą ir iš
reiškė viltį, kad per sekančias 
Velykas susirinkusius bus gali
ma sveikinti viso Lietuvos sei
mo vardu.

Pabaigai buvo sugiedotos 
“Spalvos” ir Lietuvos himnas. 
Velykų altorėlio aplinką papuo
šė dail. A. Račas savo paties ta
pytais paveikslais.

Stasys Žukas, 
Protesto akcijos “KGB archyvai į 

švarias rankas” štabas

toriaus. Su vyskupo leidimu jis pra
šo mus padėti jam nupirkti 30 bre
vijorių naujai įšventintiems kuni
gams ir diakonams. Viena brevi
joriaus kopija susideda iš keturių 
knygų, kuriose sudėtos kasdieninės 
kunigų maldos keturiems meto lai
kotarpiams. Vienos kopijos kaina 
$130. Taipgi nepamirškime, kad 
vyskupas turi rūpintis klierikų pra
gyvenimu.

Mieli broliai ir seserys Kris
tuje, išgirskime vyskupo ir semina
rijos rektoriaus prašymus. Ištieski
me jiems dosnią aukos ranką. Vys
kupas, rektorius, klierikai ir komi
tetas meldžiasi už jus, prašydami 
Gerąjį Viešpatį jums palaimos, ge
ros sveikatos ir šimteriopo atly
ginimo.

Prašome rašyti ant čekių: Lith. 
League-Seminarian Fund ir siųsti 
Rev. Adam Pupšys, P. O. Box 
2163, Westerly, R. 1. 02891, USA.

Nuoširdus ačiū už nuolatinį 
rėmimą tų, kurie yra reikalingi Jū
sų ir mūsų visų finansinės pagal
bos.

Kun. Zenonas A. Smilga 
Kun. Adomas Pupšys

Šeštajame Lietuvos lenkų 
sąjungos suvažiavime kalbėjo 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
pirmininkas Jan Sienkiewicz, 
kurio pasisakymus pakartojo 
“Kurier Wilenski” korespon
dentai š.m. kovo 26 d. laidoje: 
“LLRA pirmininkas aiškiai iš
dėstė, kad kiekvienos politinės 
organizacijos tikslas yra val
džios arba politinės įtakos sieki
mas. Jis pareiškė, kad keturių 
mandatų seime Lietuvos lenkų 
poreikiams yra tikrai per mažai. 
Galima kalbėti apie 7-8 arba 
net 10 atstovų seime.

Jis mano, kad priešrinkimi
nė kova bus arši ir atkreipė dė
mesį į galimybę kenkti lenkišku
mui lenkų kalba. Apibūdinda
mas LLRA rinkiminę deklaraci
ją jis pareiškė, kad organizacija 
reikalaus besąlyginio nuosavy
bės grąžinimo, lenkų kalbos 
kaip vietinės valstybinės kalbos 
pripažinimo, tautinių mažumų 
teisių gynėjo įstaigos, lenkų kal
bos egzamino įvedimo tiems 
tarnautojams, kurie darbuosis 
vietovėse, kur vyrauja lenkų 
mažuma. ‘Tai jie turi per 10 me
tų išmokti’ - pareiškė LLRA 
pirmininkas. Klausytojai tai pri
ėmė audringais nloiimais”

Plojo taip pat ir Lenkijos 
atstovai, kurių tarpe buvo Len
kijos seimo ir senato nariai, du 
Lenkijos konsulai (ambasado
riaus Widacki’o nebuvo) ir Pa
saulio lenkų bendruomenės pir
mininkas bei jos nariai. Cz. 
Okinczyc “K.W.”š.m. balandžio 
5 d. laidoje pastebėjo, kad jie 
taip smarkiai neplotų, jeigu len
kų valdininkams Silezijoje, kur 
yra gausi vokiečių mažuma, rei
kėtų mokytis vokiečių kalbos.

Ta pačia rinkimų tema Vil
niaus lenkų savaitraštis “Slowo” 
š.m. balandžio 5-11 d. laidoje 
rašo: “Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos vadovai mano, jog rinki
minės apygardos yra taip suda
rytos, kad suskaldytų lenkišką 
aplinką. Rinkėjai, gyvenantieji 
vadinamuose lenkiškuose rajo
nuose, daugiausia lenkai, tapo 
įjungti į įvairias apygardas, ku
riose yra lietuvių dauguma, kad 
tuo būdu sukliudytų išsirinkti 
savo atstovus”.

THE BEST AIRLINE 
UNDER THE SUN.

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

GATEWAY TO THE WORLD

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

Some restrictions apply. Applicable airport taxes not included.

Faktiškai tai tik Vilniaus- 
Šalčininkų rinkiminėje apygar
doje lenkai yra tokia dauguma 
ir gali išrinkti savo kandidatą. 
Centrinės rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigaus- 
kas tvirtina, kad Lietuvos su
skirstymu į rinkimines apygar
das niekas nėra patenkintas, ta
čiau dabartinis suskirstymas yra 
tinkamiausias, o apygardų suda
rymas pagal tautybes būtų ne
tikslingas.

Kadangi Lietuvoje yra dau
giau rinkiminių apygardų negu 
administracinių rajonų, todėl 
norint apygardose išlaikyti bent 
apytikriai vienodą rinkėjų skai
čių reikia rajonus skaldyti.

Bijo didesnio Vilniaus
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. balandžio 26-28 
d.d. laidoje rašo: “Lietuvos sei
mas 58 balsais ‘už’ (septyni bu
vo ‘prieš’) trečiadienį (bal. 24 
d.) priėmė nutarimą dėl Vil
niaus miesto ribų praplėtimo 
apie 10.5 tūkstančio hektarų. 
Vilniaus srities lenkai, kurių čia 
yra apie 260.000, yra priešingi 
miesto ploto didinimui, o seimo 
sprendimą laiko žmogaus teisių 
laužymo reiškiniu. Lenkai bai
minasi, kad po prijungimo prie 
miesto žemė nebus grąžinta sa
vininkams (šiuo metu tik 0.5% 
aplink Vilnių gyvenančių žemės 
savininkų atgavo savo nuosavy
bę), bet taps manipuliacijų ob
jektu: prasilenkdami su įstaty
mais, žemę pirks tie, kurie turės 
daug pinigų. Jų nuomone, pa
kils elektros kaina, kuri dabar 
už miesto ribų yra šešiais cen
tais už vieną kWh žemesnė”.

Be to, lenkai dar mano, kad 
Vilniaus miesto ribų praplėti
mas gali pakeisti šios srities tau
tinį pobūdį ir sumažinti len
kams galimybę išrinkti savo at
stovus į seimą ir savivaldybes. 
Lietuvos lenkų sąjungos atsto
vai žada prašyti prez. Brazaus
ką, kad jis šio įstatymo nepasi
rašytų ir, jeigu nebus išklausyti, 
kreiptis į tarptautines organiza
cijas. Lenkijos ambasadorius J. 
Widacki sako, kad šis įstatymas 
buvo rimtai apsvarstytas, žmo
gaus teisių nepažeidžia. Kadan-

Norvista
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Pasiryžę priimti kunigystės sakramentą diakonai Panevėžio katedroje: 
Algirdas Bute, Tomas Skrudupis, Romantas Visockas

Iš katedros sklindanti šviesa
Balandžio 14 d. katedroje 

vyskupas Juozas Preikšas tris 
jaunus diakonus šventino kuni
gais: Algirdą Butę, Tomą Skru- 
dupį ir Romantą Visocką. Pir
mą kartą per katedros gyvavimą 
du jos parapijiečiai balandžio 21 
d. aukojo kartu pirmąsias šv. 
Mišias. Į primicijas susirinko 
Panevėžio dekanato kunigai, 
gausus būrys giminių, artimų 
draugų, parapijiečių.

Gražų jaunimą išaugino ka
tedra, gerus kunigus paruošė 
Kauno kunigų seminarija bei 
katedros klebonas mons. Juo
zapas Antanavičius. Jo paramą, 
pagalbą bei patarimą jauni ku
nigai jautė visus studijų metus. 
Drąsiai priėmė sakramentus, 
gražiai praėjo primicijos ir jau 
išvyko jie iš savo gimtųjų namų 
- Kristus Karaliaus katedros. 
Vyskupas Juozas Preikšas juos 
paskyrė į kitus dekanatus, o 
mons. Juozapas Antanavičius 
gavo naują mokinį - diakoną 
Egidijų Vijeikį, kuriam reikia 
padėti pasiruošti kunigystei.

Balandžio 18 d. vakarą ka- 

gi tai būtinybė, reikia su ja su
tikti.

Ambasadorius yra teisus. 
Lenkas, gyvenantis Vilniaus ra
jone, ir nepalikdamas savo na
mų atsiras Vilniaus mieste, liks 
ir toliau lenku, o rinkiminių 
apygardų sudarymas nieko 
bendro su šiuo pakeitimu ne
turi. J.B.

*975®
Finnair is a partner in 

AEROPLAN. 

tedroje į vakarines pamaldas 
rinkosi žmonės su gėlių puokš
tėmis: norėjo išreikšti pagarbą 
ir meilę vienam žymiausių pa
nevėžiečių, visada mielam ir rū
pestingam kunigui, užtarusiam 
ir ne vienam pagelbėjusiam. Šią 
dieną katedros klebonui mons. 
Juozapui Antanavičiui suėjo 65- 
eri.

Ne toks lengvas ir paprastas 
buvo monsinjoro gyvenimas. 
Gimė ir augo Pakruojo rajone, 
Pašvintinio miestelyje. Graži 
vaikystė nepriklausomos Lietu
vos metais, pirmos mokytojos 
R. Šiaučiūnaitės-Jasaiticnės 
meilė ir mokymas dar ir šian
dien maloniai prisimenami. 
Septyniolikmetis neteko tėvo, 
karo sūkuryje dingo brolis, apie 
kurį ir šiandien nieko nežino. 
Viso gyvenimo ramstis ir dva
sinė ramybė - mama, lydėjusi 
sūnų iki paskutinės savo gyve
nimo akimirkos.

Jaunystės troškimai skatino 
rinktis prasmingesnį gyvenimą - 
stoti į kunigų seminariją. Čia jis 
mokėsi ir gyveno šalia žmonių, 
kurių asmenybės formavo pa
siaukojimo tautai ir žmogui tra
dicijas. Tai buvo klierikų auk
lėtojas, dabar kardinolas Vin
centas Slatkevičius, rektoriai - 
Vaitekaitis ir kan. K. Žitkus, 
prof. Šlapkauskas, prof. Gri
gaitis, bendramoksliai - dabar 
jau vyskupai - J. Tunaitis ir R. 
Kriščiūnas.

1954 m. įšventintas kunigu, 
jaunas vikaras atvyko Panevėžio 
vyskupo Kazimiero Paltaroko 
globon. Ir šiandien mena vys
kupo priesaiką, kaip reikia tvar
kyti katedrą bei šventorių. Vys
kupas mylėjo gamtą, patiko 
Jam, kad ir jaunas vikaras buvo 
neabejingas aplinkos grožiui. 
Patikėjo vysk. Kazimieras Pal
tarokas jaunam kunigui ir savo 
širdies skausmą - a.a. kun. Al
fonso Lipniūno palaikus par
vežti ir palaidoti katedros šven
toriuje. Tik po 30 metų buvo 
įvykdytas vyskupo noras. Mons. 
Juozapas Antanavičius, pade
dant kunigo giminėms, parvežė 
kunigą-kankinį a.a. Alf. Lipniū- 
ną iš Lenkijos į Lietuvą, nese
niai išleido apie jį knygelę.

Nenuolaidžiavo sovietinei 
santvarkai. Už tai Saugumas 
gąsdino, neleido vienu metu ku
nigauti. Nepabūgo, ištvėrė, o po 
to vėl grįžo prie altoriaus.

Visada norėjo, kad Panevė
žio Kristaus Karaliaus katedra 
būtų graži, tvarkinga bei dvasin
ga savo parapijiečiais. Daug jė
gų atiduoda statydamas parapi
jos senelių namus, puošdamas 
šventorių vertingais, istorines 
datas menančiais paminklais. 
Visada laukiamas miesto mo
kyklose ir organizacijose. Yra 
moterų kolonijos kapelionas, 
katalikiškojo Prano Daunio 
fondo akliesiems ir silpnare
giams remti pirmininkas, atkur
tos Lietuvos katalikių moterų 
sąjungos dvasios vadas. Todėl 
susirinkę panevėžiečiai sukak
ties proga linkėjo mons. Juoza
pui Antanavičiui sveikatos, 
energijos ir stiprybės jo ne
sibaigiančiuose kasdieniniuose 
rūpesčiuose.

Romualda Gasparaitytė

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 

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

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

(contact lenses).
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
PAMALDOS STELMUŽĖJE
Stelmužės kaimas Zarasų ra

jone prie Imbrado turi tris is
torinius paminklus — vieną se
niausių ąžuolų Europoje, medi
nę varpinę ii' 1650 m. tik kir
viais be pjūklo pastatytą medi
nę koplytėlę.- Joje buvo atsisa
kyta pamaldų laikymo ir 1961 m. 
įrengtas liaudies skulptūrų mu
ziejus. Prasidėjus dabartiniam 
Lietuvos atgimimui, sekmadie
niais ir švenčių dienomis bu
vo sustabdyti iš Stelmužės į Za
rasus kursuojantys autobusai. 
Stelmužės bei jos apylinkių ka
talikai liko be pamaldų. Zara
sų šventovės dekanas kun. Vy
tautas Kapočius dabar vėl at
gaivino lietuviškų Mišių laiky
mą medinėje Stelmužės koply
tėlėje. Jos ten atnašaujamos 
kartą per mėnesį.

SALAKO SUKAKTIS
Zarasų rajono Salako miestelis 

šią vasarą ruošiasi švęsti penkių 
šimtų metų sukakti. Atrodo, ji yra 
susieta su Salako parapijos pami
nėjimu istoriniuose šaltiniuose jau 
1496 m. Tos parapijos 1905 m. su
degusią medinę šventovę pakeitė 
1906-11 m. gotikos stiliaus mūrinė, 
pastatyta vien tik iš tašytų lauko 
akmenų. Tik jos 40 metrų aukščio 
akmeninis bokštas turėjo metalinę 
viršūnę. Deja, šiame bokšte besi
traukiantys vokiečiai 1944 m. buvo 
įsirengę stebėjimo punktą. Bokštą 
patrankos šūviais sugriovė sovietai. 
Jis dabar jau atstatytas, bet yra 
gerokai žemesnis. Salako miestelis, 
taipgi gerokai sumažėjęs, soviet
metyje išliko apylinkės ir vieno kol
ūkio centru. Miestelio aplinką yra 
pakeitusi Antalieptės hidroelektri
nės jėgainės užtvanka, Duseto eže
ro vandens lygį pakėlusi trim met
rais ir apsėmusi kai kuriuos kai
myninius ežerus. Salako 500 metų 
iškilmėms yra pasirinktos Petrinės 
birželio 29 d. Į jas kviečiami bu
vusieji salakiečiai. Zarasų miškų 
urėdija šventei yra paskyrusi 4.000 
litų vertės ąžuolą, iš kurio tauto
dailininkas Jonas Tvardauskas iš
skaptuos jubiliejinį stogastulpį. At
siminimus apie Salaką bei jo pra
eitį renka mokytojos Apolonija 
Rimšienė, Valė Šeduikienė ir Vida 
Žilinskienė. Jie bus paskelbti rajo
no laikraštyje “Zarasų kraštas”.

PASKUTINIS KOVU SAVANORIS
Algirdo Meilaus pranešimu 

“Lietuvos aide”, kai 1995 m. lap
kričio pabaigoje Giedraičiuose 
buvo prisiminta 1920 m. L. Želi
govskio armiją sustabdžiusių 
kautynių deimantinė sukaktis, 
dar buvo gyvas tose kautynėse 
dalyvavęs paskutinis 1918 m. Lie
tuvos kovų savanoris Antanas 
Vižinis, gyvenęs Laumėnų kaime

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

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

* 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. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

prie Molėtų. Giedraičių kautynių 
minėjime dėl senatvės ir ligos jis 
jau negalėjo dalyvauti. “Lietuvos 
aido” balandžio 18 d. laidoje A. 
Meilus praneša skaitytojams, kad 
paskutiniuoju Lietuvos nepri
klausomybės 1918 m. kovų sava
noriu laikytas Antanas Vižinis, 
sulaukęs beveik šimto metų, pas
tarąją žvarbią žiemą mirė ligo
ninėje ir buvo palaidotas Molėtų 
miesto kapinėse. Giedraičių kau
tynėse jam teko šaudyti didžiuoju 
tų laikų kulkosvaidžiu. A. Meilus 
pateikia prisimintą senuko sava
norio pasakojimą: “Tai buvo 
ypatingas kulkosvaidis. Jį trauk
davome keturi vyrai. O šaudy
davome tol, kol įkaisdavo vamz
delis iki raudonumo. Tada vamz
dį keisdavome atsarginiu ir vėl 
pildavome. Kautynėse prie Gied
raičių vieną dieną iššaudžiau tris 
kibirus šovinių...”

BASANAVIČIAUS SODYBA
Tautos patriarcho dr. Jono Ba

sanavičiaus gimtojoje sodyboje 
Ožkabaliuose, dabartiniame Vil
kaviškio rajone, sparčiai plečiasi 
jo atminimui skirtas Tautinio at
gimimo ąžuolynas. Pasodinti 
ąžuoliukai jau užima 30 hektarų 
plotą. Beveik penkerius metus so
dyboje stovi atstatyti gyvenamasis 
namas ir klėtis. Sodyba dabar pri
klauso Vilkaviškio kraštotyros 
muziejui, kurio vadovė yra Gab
rielė Karalienė. Sodyboje gyveno 
ir ją tvarkė konkursą laimėjusi 
jauna vilniečių lituanistės ir eko
nomisto Romano Raulynaičių 
šeima, dabar ją pakeitė taip pat 
jauna Vilkaviškio pedagogų An
tano ir Vilmos Klimų šeima, au
ginanti devynių mėnesių sūnų, 
sodybos priežiūrai taip pat išrink
ta konkurso būdu. Dr. J. Basana
vičiaus sodyboje dabar ruošiamasi 
atstatyti kluoną ir aliejinyčią.

ATGIS "SAKALO” LEIDYKLA?
Vidojs Savičiūnaitės praneši

mu “Lietuvos ryte”, buvęs biolo
gijos ir chemijos mokytojas Pra
nas Sasnauskas stengiasi atgai
vinti tarpukario Lietuvoje veiku
sią “Sakalo” knygų leidybos 
bendrovę. Ją 1924 m. Kaune 
įsteigė A. Kniūkšta, A. Virė liū
nas ir L. Indreika, o jai beveik 
dvidešimt metų vadovavo A. 
Kniūkšta. Su tos bendrovės ženk
lu buvo leidžiamos originalios ir 
verstinės literatūros knygos, žur
nalai ir net laikraščiai. “Sakalas” 
iki antrosios sovietinės okupa
cijos buvo išleidęs daugiau kaip 
600 knygų. Pasak V. Savičiūnai
tės, Prano Sasnausko atgaivina
mas “Sakalas” dabar Kaune jau 
yra išleidęs pirmąsias keturias P. 
Mašioto, V. Pietario, J. Mackevi- 
čiaus-Nord ir R. Kiplingo pasakų 
vaikams knygas, atspausdintas 
“Aušros” Kaune. V. Savičiūnaitė 
rašo: “Kaip ‘Lietuvos rytui’ sakė 
P. Sasnauskas, ir ateityje, laikan
tis ‘Sakalo’ tradicijų, numatoma 
leisti literatūros vaikams knygas 
bei vertingus pirmiausia lietuvių 
rašytojų kūrinius. Vadovas pati
kino, kad ‘Sakalo’ knygų skaity
tojai niekada neras komercinių 
leidyklų produkcijai būdingo bru
talumo ar vulgarumo. Leidykla 
kol kas glaudžiasi P. Sasnausko 
leidybos įmonės ‘Sakalas’ vadovo 
bute. Planus paruošti padeda 
knygų atrinkimo komisija, suda
ryta iš rašytojų, poetų, filosofų, 
dailininkų, knygų specialistų. P. 
Sasnauskas niekaip nenorėjo pa
sakyti, kas finansuoja ‘Sakalo’ 
vardu atgimstančios leidyklos 
veiklą, tik kartojo, kad verčiasi 
sunkiai...” V. Kst.

Krakių parapijos vaikų globos namų gyventojai, kurių globa daugiausia rūpinasi klebonas kun. 
ROMUALDAS RAMAŠAUSKAS

Britanijos Londonas
METINIS PARAPIJOS SUSI

RINKIMAS. Balandžio 14, sekma
dienį, parapijos svetainėje įvyko 
metinis lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos narių susirinkimas. Dalyva
vo per 30 žmonių, neskaitant tary
bos narių. Paskutiniaisiais metais 
žmonės pradeda nesidomėti savo 
išeiviška lietuviška veikla.

Susirinkimas buvo pradėtas 
parapijos klebono kun. dr. Jono Sa- 
kevičiaus, MIC malda. Sudarytas 
susirinkimui vadovauti darbo prezi
diumas. Pirmininkavo Justas Čer- 
nis, sekretoriavo - Viktorija Puido
kienė.

Klebonas kun. dr. Jonas Sake- 
vičius, MIC padarė pranešimą. Esą 
be Londono ir jo atskirų dalių pa
rapijai priklauso viso pietryčių 
Anglijos ploto lietuviai. Juos aptar
naujant tenka naudotis autobusais 
ir traukiniais. Praėjusiais metais Šv. 
Kazimiero šventovėje buvo palai
mintos 9 sutuoktuvės, įvyko 5 krikš
tai, suteikta pirmoji Komunija 5 
jaunuoliams. Palaidota 15 asmenų. 
Dabar šventovėje lankosi daug nau
jųjų ateivių iš Lietuvos. Dalis mie
lai jungiasi į parapijos chorą ir kitus 
vienetus.

Tarybos pirmininkas Stasys 
Kasparas savo pranešime daugiau 
kalbėjo apie parapijos ir šventovės 
išlaikymą. Esą prieškarinės išeivijos 
karta baigia iškeliauti. Jie buvo 
vieni iš geriausių aukotojų, paliki
mai testamentais siekdavo tūkstantį 
ir daugiau. Dar turime iš prieška
rinės išeivijos palikto jaunimo, ku
ris neužmiršta paremti savo senelių 
statytos šventovės. Pokarinės išeivi
jos jaunimo dauguma ne tik nesi
lanko pamaldose, bet ir neaukoja. 
Kai laikas nuo laiko būna jaunimo 
pasauliniai kongresai, tada jie pa
sirodo ir tai tik paprašyti aukų, kad 
galėtų tame ar aname kongrese da
lyvauti. Bent šiuo metu esą galima 
pragyventi. Aukos savos parapijos 
ir šventovės išlaikymui labai reika
lingos.

Savaitinis parapijos gyvenimas 
vyksta jau gana nusistovėjusia vaga. 
Metų eigoje nebuvo jokių didesnių 
minėjimų ar parengimų, kad galė
tum nudžiuginti pasaulį. Darome 
tai, ką patys pajėgiame.

Tarybos iždininkas pranešė: 
1995 metais pajamų turėta 10198 
svarai, išlaidų 5128 svarai, likutis 
5069 svarai lieka banke ateinančių 
metų rezervui papildyti.

Revizijos komisijos vardu Albi
nas Ivanauskas-Ives sakė, kad revi
zija neužbaigė savo darbo bet jis 
galįs tvirtinti iždininko pranešimą.

Diskusijų dėl pranešimų be
veik nebuvo, vienas kitas mažas 
klausimas, pvz. kodėl prarapija turi 
mokėti Westsminsterio arkivysku
pijai 506 svarų.

Parapijos tarybon perrinkti ak
lamacijos būdu: pirmininkas - Sta
sys Kasparas, vicepirmininkas - 
Justas Černis, iždininkas - Petras 
Žurenkas, sekretorė - Viktorija 
Puidokienė, valdybos-tarybos narės

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

Siuntėjas:.................

Tel.............................  

- Hilda Pisčikienė, Frances Senku
vienė. Po rinkimų vyko diskusijos 
dėl parapijos įregistravimo, kaip 
labdaros vieneto (Charity Trust). 
Susirinkimas tam pasiūlymui prita
rė: su teisininkų pagalba sudaryti 
“Trust” įstatus, sukviesti parapijos 
susirinkimą, išrinkti “Trustees” - 
patikėtinius ir įregistruoti Britų 
labdaros komisijoje - “British Cha
rity Commission”.

Kalbėta ir apie kunigą pagal
bininką mūsų garbingo amžiaus su
laukusiam klebonui. Pasiųstas pra
šymas Lietuvos marijonų kongrega
cijai, kad jie atsiųstų artimiausiu 
laiku pagalbininką.

Be to, svarstyta, ar neverta 
ruošti metinę parapijos vakarienę, 
savo choro pagerbimo vakaronę, 
nes jie kas sekmadienį tarnauja 
parapijai.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
lietuvių sąjungos pirmasis skyrius 
1996 m. balandžio 21 dienos po
pietėje parapijos menėje sušaukė 
metinį susirinkimą. Šis skyrius yra 
vienas iš didžiųjų . Dabartiniu me
tu turi 58 narius.

Susirinkimą pradėjo skyriaus 
pirmininkas Justas Černis. Jam bu
vo patikėta ir susirinkimo darbo 
prezidiumo kėdė, o sekretoriatas - 
Viktorijai Puidokienei.

Pirmininkaujantis pradžioje 
perskaitė pavardes skyriaus narių, 
mirusių 1947-1996 m. Jie buvo pa
gerbti - prisiminti dviejų minučių 
tyla.

Šiam skyriui ilgesnį laiką yra 
pirmininkavęs veljau išvykęs į To
rontą Juozas Senkus. Toronte yra 
ir daugiau šio skyriaus buvusių na
rių.

Skyriaus pirmininkas padarė 
pranešimą apie skyriaus veiklą. Su
ruošta autobusu sėkminga išvyka į 
Pavasario lietuvių sąskrydį mūsų 
“mažojoje Lietuvoje” - Lietuvių 
sodyboje. Šiais metais vėl vyksim 
švęsti Sekminių Lietuvių sodyboje. 
Surengtas Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas. Parapijos chorą 
sudaro beveik visi skyriaus nariai, 
kurie kas sekmadienis gieda Šv. 
Kazimiero šventovėje, o jam vado
vauja Justas Černis, kartu būda
mas skyriaus pirmininku ir chor
vedžiu.

Iždininkė Bronė Černienė pra
nešė apie skyriaus turimą turtą. 
Banke yra 357 svarai. Jos apyskaitą 
patvirtino revizorius Albinas Ives- 
Ivanauskas.

Į DBLS-gos metinį suvažia
vimą 1996 m. balandžio 27-28 d.d. 
Lietuvių sodyboje atstovais išrinkti 
- Justas Černis ir Stasys Kasparas.

Aklamaciniu būdu perrinkta 
skyriaus vadovybė: pirmininkas - 
Justas Černis, vicepirmininkas - 
Jonas Baublys, sekretorė - Vikto
rija Puidokienė, iždininkė - Bronė 
Černienė, revizorius - Albinas 
įves-Ivanauskas.

Susirinkimo metu skyriaus na
riai išsakė savo nepasitenkinimą 

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

................. $12.00 ................. $15.00
$..................... 00 $..................... 00
Gavėjas: ................................................

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

dėl DBLS-gos centro valdybos, ku
ri vienerių metų laikotarpyje už
darė savo laikraštį “Europos lie
tuvis”, prarado Lietuvių namus 
Londone, o dabar jau planuoja 
parduoti ir Lietuvių sodybą. Buvo 
siūloma pareikšti DBLS-gos centro 
valdybos pirmininkui J. Alkiui ir 
Lietuvių namų akcinės bendrovės 
direktorių valdybos pirmininkui K. 
Tamošiūnui nepasitikėjimą. Sky
rius išrinktiems atstovams susirin
kimas nurodė kovoti suvažiavime 
dėl Lietuvių sodybos išlikimo.

S. Kasparas

STEPAS ULBINAS,
šiemet atšventęs 95 m. amžiaus 
sukaktį. Gimė 1901 m. balandžio 
3 d. Varėnos valsčiuje ūkininko 
šeimoje. Lietuvoje tarnavo polici
joje. Kanadoje gyveno Niagara 
Falls, Ont. Jį sveikina Liucius, 
Ida ir šeima, vaikaičiai bei pro
vaikaičiai

Hamilton, Ontario
MOTINOS DIENOS PROGA, 

mirusių motinų Marijos ir Paulinos 
atminimui, “Pagalbai Lietuvos vai
kams" aukojo: $100 - D. M. Joni
kai. Mūsų tolimesnei veiklai auko
jo: $50 - A. Lukos. A.a. Kazimiero 
Čepaičio atminimui aukojo: $20 - 
E. K. Gudinskai; $10 - F. M. Gu- 
dinskai. A.a. Juozo Kolakausko at
minimui aukojo: $10 — F. Šopienė.

Ačiū visiems -
PLV komitetas

Windsor, Ontario
WINDSORO LIETUVIAI per 

Romą Dumčių atsiuntė $1,500 au
ką “Tremtinių grįžimo fondui" Lie
tuvoje paremti. Sis stambus įnašas 
padės reikšmingai sumažinti mūsų 
skriaudžiamų brolių ir seserų skur
dą, kurį jie kenčia, sugrįžę į tėvynę.

Geriesiems Windsoro aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Edmonton, Alberta
KLB EDMONTONO APY

LINKĖ balandžio 14 d. metiniame 
susirinkime išrinko šios sudėties 
valdybą 1996-98 m. laikotarpiui: 
Jonas Gazankas - pirm., Jean Luke 
- vicepirm., Ann Gazankas - sekr.- 
ižd., Helen Papley - socialinių rei
kalų vedėja, Titas Uogintas švento
vės statybos reikalams. Dėkojame 
dr. Vincui Kadžiui, buvusiam pir
mininkui už nuoširdų ir 
pasiaukojantį darbą per praėjusius 
ketverius metus.

A. a. BIRUTĖ-MARIJA ŽOL- 
PIENĖ, mirė 1996 m. kovo 3 d. su
laukusi 68 metų amžiaus. Velionė 
paliko dideliame liūdesyje vyrą 
Kostą, dukterį Vidą, sūnų Edvardą, 
seserį Oną Popikaitienę ir brolį 
Adolfą Šmidtą. Kartu liūdime visi 
draugai, netekę taip nuoširdžios, 
mielos Birutės. D.E.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Atvelykio popietę Lietuvių 

moterų federacijos klubas Niu
jorke surengė balandžio 14 d. 
Kultūros židinyje Bruklyne. Šion 
tradicinėn popietėn, kuri jau ren
giama apie 40 metų, įsijungė 
pusantro šimto Niujorko lietuvių. 
Tarp jų buvo Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Ani
cetas Simutis, lietuvių pranciš
konų vienuolyno viršininkas 
kun. Pranas Giedgaudas, OFM, 
“Darbininko” red. kun. Korneli
jus Bučmys, OFM. Popietės 
svečius ir viešnias pasveikino 
Moterų federacijos Niujorko klu
bo pirm. dr. Marija Žukauskie
nė. Humoristinę programą atliko 
aktorius Vitalis Žukauskas. Kun. 
Pr. Giedgaudas, OFM, sukalbė
jęs invokaciją, vaišes pradėti pa
kvietė Janiną Simutienę. Įvairius 
patiekalus nuo jais apkrauto sta
lo reikėjo atsinešti patiems po
pietės dalyviams. Vaišių metu 
labdarai skirtą žodį tarė Danutė 
Venslauskaitė. Dalyviai laimę ga
lėjo išbandyti labdarai skirtoje 
loterijoje. Nenumatytą muzikinę 
programėlę atliko Niujorke vie
šėjęs svečias iš Šilutės Romas 
Bučauskas, pagrojęs akordeonu 
ir padainavęs su akordeono pa
lyda.

Lietuvos (lukteri; draugija 
Čikagoje savo metinį susirinkimą 
vasario 25 d. pradėjo Tėvų jė
zuitų koplyčioje kun. Juozo Vaiš- 
nio, SJ, atnašautomis Mišiomis. 
Jos buvo skirtos Lietuvos duk
terį; labdaros draugijos įsteigėjui 
kun. dr. Feliksui Gureckui ir 
mirusioms narėms. Draugijos 
veikla buvo aptarta Jaunimo 
centro mažojoje salėje sušauk
tame susirinkime. Perrinktą val
dybą sudarė: pirm. Joana Kru- 
tulienė, jos padėjėja Danutė 
Gierštikienė, I vicepirm. Janina 
Mikutaitienė, II vicepirm. Valė 
Plepienė, namelių administrato
rė ir ižd. Genutė Maldėnienė, 
sekr. Marija Barienė, raštinės 
vedėja Vanda Prunskienė ir gau
sus būrys kitų pagalbininkių.

Marija Reinienė, žymioji Či
kagos lietuvių veikėja, buvo ap
dovanota popiežiaus Jono Pau
liaus II padėkos medaliu “Pro 
Ecclesia et Pontifice” (“Už Baž
nyčią ir Popiežių”). Pranešimas 
yra gautas iš Vatikano nunciatū
ros Vašingtone. Medalio įteiki
mo data bus paskelbta vėliau.
Australija

Susirgus kapelionui kun. Po
vilui Martūzui, Sidnio kolonijai 
dabar labai reikia lietuvio kunigo. 
Jį buvo tikėtasi gauti iš Lietuvos 
ir tuo reikalu buvo kreiptasi net į 
Vilniaus arkivyskupą metropolitą 
Audrį Bačkį. Iš jo gautas atsa
kymas buvo paskelbtas “Mūsų 
pastogėje”. Esą Australijos lietu
vių prašymas buvo aptartas net ir 
Lietuvos vyskupų konferencijoje, 
bet jo šiuo metu neįmanoma pa
tenkinti. Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas A. J. Bačkis rašo: 
“Aš su skaudančia širdimi turiu 
prisipažinti, kad šiandien neturiu 
kunigų, kuriuos galėčiau pasiųsti 
net ir Punsko lietuviams į Lenki
ją, kur jau seniai maldauja lietu

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
AT lietuvių kredito

A /VL/IK/Y 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 DOLERIŲ
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”

vio kunigo, lietuvių bendruome
nei Peterburge ir kitose vietovė
se. Melskime Viešpatį, kad gau
sėtų pašaukimai ir galėtume visus 
aprūpinti gerais kunigais. Iš visos 
širdies sveikinu visus brolius lie
tuvius Australijoje ir meldžiu 
Dievą, kad sustiprintų jų tikėjimą 
ir pasitikėjimą bei viltį, kad tikrai 
sulauks gerų ganytojų. Telaimina 
Dievas Jus ir Jūsų artimuosius”.
Vatikanas

Vatikane balandžio pradžio
je lankėsi dvi grupės iš Lietuvos. 
Pirmąją sudarė buvusiųjų Vaikų 
namų auklėtinių brolijos nariai 
su globojamais našlaičiais. Antra
jai grupei atstovavo Irenos Šu- 
mauskaitės-Visockienės vado
vaujamas berniukų choras “Ry
tas”. Abi grupes bendrojoje au
diencijoje lietuviškai pasveikino 
popiežius Jonas Paulius II. Jam 
buvo sugiedotas vienas posmas 
giesmės “Marija, Marija”. Šios 
dvi grupės taipgi lankėsi ir Va
tikano radijo laidų lietuviškoje 
redakcijoje. Jų atstovams buvo 
leista tarti Lietuvai skirtą žodį 
Vatikano radijo bangomis.

Karaliaučiaus kraštas
Pasinaudodami samdos su

tartimis, dabar jame dirba dau
giau kaip 1.600 Lietuvos piliečių. 
Jų beveik 90% yra įsijungę staty
bos pramonėn. Antroje vietoje 
užsieniečių statybininkų skaičiu
mi yra apie 500 lenkų. Trečioji 
vieta tenka gudams. Darbininkų 
migracija Karaliaučiaus krašte 
pernai beveik padvigubėjo. Dabar 
jau ten su samdos sutartimis yra 
maždaug pustrečio tūkstančio už
sieniečių statybininkų.

Dabartinė Karaliaučiaus kraš
to administracija yra pradėjusi 
derybas įsteigti su užsieniu bend
radarbiaujančias komisijas, kurios 
apimtų žemės ūkį, gamtosaugą, 
statybą, kultūrą, kovą su nusi
kalstamumu bei kitas sritis. Šiose 
derybose lietuviams atstovavo 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos sekr. Albino Januškos va
dovaujami derybininkai. Kara
liaučiaus krašto atstovai derybose 
dalyvauja su Kaliningrado srities 
administracijos vadovu Jurijumi 
Matočkinu. Jau buvo kalbėta apie 
pastangas Lietuvoje surengti Ka
liningrado dienas. Esą Lietuvos 
verslininkai tada galėtų susipažin
ti su verslo galimybėmis Kara
liaučiaus krašte, kurį Rusija va
dina Kaliningrado sritimi.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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. do/. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



Lietuvos balsas Argentinoje
Pokalbis su Lietuvos Informacijos biuro direktoriumi 

ARTURU MIČIŪDU

- Pirmiausia malonėkite pa
pasakoti apie save ir savo šeima.

- Esu gimęs 1931 m. Argen
tinoje, kur vedžiau čionykštę 
lietuvę. Su ja turime dvi dukras
- Ceciliją ir Kristiną, kurios 
mums padovanojo tris vaikaites 
ir vieną vaikaitį. Kadangi studi
javau teisę, Teisingumo minis-' 
terijoje einu antstolio pareigas. 
Be to, baigiau žurnalistiką ir 
buvau, kaip lietuviškosios EL
TA, argentinietiškos TELAM 
tarptautinių žinių skyriaus virši
ninku. Šiuo metu esu prekybi- 
ninkas-verslininkas ir kartu Lie
tuvos respublikos konsultantas 
ekonominiams ryšiams su Pietų 
Amerikos šalimis.

- Kada ir kokiais tikslais 
įsikūrė Lietuvos informacijos 
biuras Argentinoje? Kiek jame 
dirba asmenų ?

- Lietuvos informacijos biu
ras Argentinoje (LIBA) įsikūrė 
po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 1991 m. Šiuo metu 
esame šeši (iš jų penki argenti- 
niečiai, dirbą Argentinos dien
raščių ir radijo programų re
dakcijose). Svarbiausias mūsų 
tikslas - supažindinti Argentiną 
ir kitus P. Amerikos kraštus su 
dabartiniu Lietuvos gyvenimu, 
nes sovietmečiu mes gaudavo
me vien pagal Maskvos skonį ir 
stilių sukurptas žinias. Esame 
įsitikinę, kad žinių pasidalijimas
- geriausias tiltas tarp užsienyje 
ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių.

- Kaip biuras išsilaiko ir ar 
jo veikla save pateisina?

- Mūsų veiklos pamatas - 
meilė gimtajam tėvų kraštui, 
darbas be atlyginimo. Visas iš
laidas, susijusias su LIBA iki 
šiolei reikėjo padengti pačiam. 
Jau esame gavę teigiamų atsilie
pimų iš Lietuvos ir mūsų žemy
no lietuvių, skaitančių Argenti
noje leidžiamus laikraščius 
“Laikas” ir “Argentinos lietuvių 
balsas”. Iš visų Lietuvos vyriau
sybių esame gavę palankių atsi
liepimų ir padėkos laiškų. Lie
tuvos prezidentas A. Brazaus
kas, neseniai viešėjęs Argenti
noje, aplankė ir mūsų LIBA, su
sipažino su jo veikla, paskatino 
mus ir toliau sėkmingai dirbti 
ateityje. Taip regis, mūsų veikla 
pasiteisina.

- Kas renka, parengia ir kam 
siuntinėjate savo žinias? Kokie 
Jūsų ryšiai su lietuviškomis, už
sienio agentūromis ir Lietuva?

- Žinias renku pats ir jas 
siunčiu “Laikui” ir “Balsui”, o 
redakcijos jas panaudoja savo 
nuožiūra.

- Kokius turite patalpas ir 
specialias ryšio priemones su pa
sauliu ?

ARTURAS MIČIUDAS, Lietuvių 
informacijos biuro Argentinoje 
direktorius

- Kadangi neturime jokių 
pajamų, tad esame įsikūrę savo 
namuose. Šitaip taupiau verčia- 
mės, nors ir tai per metus turi
me 5.000-7.000 dolerių išlaidų. 
Žinias gauname iš agentūros 
ELTA, lietuviškų laikraščių ir 
kitų šaltinių. Naudojamės telek
su, faksu, oro paštu ir retkar
čiais internetu. Ateityje gal pri
reiks nuolatinio interneto.

- Keliomis kalbomis ir kokio 
pobūdžio žinias daugiausia per
duoda Jūsų vadovaujamas biuras?

- Svarbesnes žinias renku iš 
lietuviškų laikraščių, išverčiu jas 
į ispanų kalbą ir perduodu Ar
gentinos dienraščiams, radijui, 
televizijai.

- Kokie paskutiniai Argenti
nos lietuvių gyvenimo svarbiausi 
įvykiai?

- Retas įvykis mūsų bend
ruomenės gyvenime - Lietuvos 
respublikos prezidento Algirdo 
Brazausko atvykimas. Ta proga 
itin bendravome su vietine spau
da, radiju ir televizija. Šitaip 
Lietuva buvo plačiai išgarsinta, 
nes populiariausi dienraščiai 
išspausdino nemaža straipsnių 
ir pokalbių su garbingu svečiu.

- Ar Jūsų vadovaujamas 
spaudos informacijos biuras ne
galėtų pagarsinti lietuviškų kata
likiškos krypties žurnalų - “Ka-t- 
alikų pasaulis", “Bažnyčios ži
nios”, “Caritas”, “Naujasis židi
nys”; laikraščius - “XXI am
žius”, “Apžvalga”, “Dienovidis”. 
Jie itin reikalingi užsienio lietuvių 
paramos, nes kai kuriems iš jų 
gresia pavojus ne tik paskęsti vi
sos kitos spaudos sraute, bet ir vi
siškai dėl lėšų stokos nutraukti 
savo veiklą?

- Minėtus leidinius mielai 
paplatintume, bet pirmiau no
rėtume juos pamatyti, kad galė
tume įsitikinti, ar skaitytojai jais 
domėsis ir kokį jie turės po
veikį.

- Tolesnės Jūsų darbo gairės, 
uždaviniai, planai?

- Žurnalistas privalo per
duoti faktus, atsižvelgti į skaity
tojų poreikius, nuomones. Jis 
turi tiksliai atsakyti į klausimus: 
kas, ką, kur, kada ir kaip? 
Mums visada rūpi ne kokios 
nors patrauklios paskalos, gan
dai, o dalykiški, tikslūs ir objek
tyvūs faktai. Mes ir toliau at
sakysime į Argentinos ir kitų ša
lių lietuvių klausimus, padėsime 
susirasti gimines ar teiksime 
jiems kitokias žinias.

- Koks Jūsų adresas, telefo
nas, faksas?

- Lietuvos informacijos biu
ras Argentinoje. Oficina De In- 
formaciones De Lituania En La 
Argentina. Saladillo 5585 - (14- 
39) Capital. ARGENTINA. 
Tel. (541) 601-0298; (541) 638- 
6237. Fax 312-3800 / 601-0298. 
Telex 23554 LITMI AR - 27248 
ONOR AR.

— Jūsų žodis kolegoms žur
nalistams, spaudos darbuoto
jams ir visiems po pasaulį išsi- 
sklaidžiusiems lietuviams ?

- Nepaisant, kur būtų ir gy
ventų lietuviai, mūsų supratimu, 
jie turėtų padėti vienas kitam ir 
Lietuvai išsaugoti lietuviškumą, 
papročius, tradicijas ir mūsų 
garbę. Juo geriau ir vieningiau 
gyvens mūsų tėvynainiai, juo la
biau būsime laimingesni atlikę 
savo pareigą Tėvynei.

Montrealio lituanistinės mokyklos mokiniai, atlikę programą per Velykų stalo renginį. Iš kairės sėdi: Krista 
Ptašinskaitė, Antanas Mickus, Antanas Staškevičius; stovi: Mykolas Savignac, Alina Staskevičiūtė, 
Sebastįjonas Ptašinskas, Paulius Mickus Nuotr. A. Mickaus

Artėja X-oji tautinių šokių šventė
KAZIMIERAS DEKSNYS

Kanados lietuvių tautinių 
šokių grupės jau seniai pradėjo 
ruoštis dešimtajai - sukaktuvi
nei - išeivijos tautinių šokių 
šventei. Dabar jau laikas vi
siems Kanados lietuviams prisi
dėti prie šio didžiausio lietuvių 
susibūrimo išeivijoje. Kiekviena 
šventė palieka savo ženklą lie
tuvių gyvenime ir visi prisime
name skirtingas šventes pagal jų 
vietovę arba kokį žymesnį įvykį 
surištą su ta švente. Niekas Ka
nados lietuvių tarpe negali už
miršti aštuntosios šventės. Ji 
mums svarbi dviem atžvilgiais. 
Pirmiausia, šventė įvyko Kana
doje - pirmą kartą už JAV ribų. 
Taip pat į šventę buvo pakvies
tas ansamblis “Jotva” iš Puns
ko. Jo dalyvavimas suteikė vi
siems tikrą viltį, kad netrukus 
dalyvaus šokėjai ir iš laisvos 
Lietuvos.

Kuo skirsis ši dešimtoji 
šventė nuo praėjusių? Šalia to, 
kad ji sukaktuvinė, iš anksto 
sunku ribotis vienu šventės pra
matytu parengimu, bet žinome, 
kad parvažiuodami iš Čikagos 
gailėsimės šventės trumpumo, 
pasiilgsim senų dienų ir jau pra
dėsim svajoti apie vienuoliktąją 
šventę.

Dalyvaujant tokio masto 
šventėje, tenka žvilgtelėti atgal į 
praėjusias devynias šventes. 
Kiek tų šokėjų ar choristų daly
vavo visose tose šventėse ir ko
kia nauda Lietuvai bei išeivijos 
lietuviams? Jei bent vienas jau
nuolis grįždamas iš šventės pa
siryžo neužmiršti savo tėvų že
mės, įsijungė į jaunimo bei vi
suomeninių organizacijų gretas, 
galima sakyti, kad šventės tiks
las pasiektas, o tokio jaunimo 
buvo nemažai. Matome šian
dien jog mūsų buvę vadovai jau 
perėjo iš veikėjų j žiūrovų eiles, 
o mūsų jaunesnioji karta per
ėmė vadovavimą mokyklose, 
meniniuose vienetuose bei or
ganizacijose. Dalyvavimas šven
tėje atnaujina lietuvybės kraują,

ne tik šokėjams bet ir visiems 
dalyvaujantiems, įkvepia naują 
gyvybę į visą išeiviją ir jungia 
mus visus arčiau prie mylimos 
tėvynės. Musulmonų tikyba rei
kalauja, kad kiekvienas tikin
tysis nors vieną kartą savo gy
venime nukeliautų į šventą vie
tą, Meką. Panašiai ir visų išei
vijos lietuvių pareiga yra daly
vauti mūsų kultūriškos dvasios 
atgimime kas ketverius metus 
tautinių šokių šventėje.

Šventė vyksta, kaip anks
čiau jau paskelbta, liepos 5-6 
d.d. Čikagoje. Šventė prasidės 
penktadienio vakare naujai per
tvarkytose prabangiose Navy 
Pier patalpose su tradiciniu su
sipažinimo vakaru. Čia bus gera 
proga atnaujinti senas draugys
tes ir sudaryti naujas pažintis 
erdviose patalpose ant Mičiga
no ežero pakrantės. Šeštadienį, 
liepos 6, 1 v.p.p. įvyks nuostabi 
tautinių šokių šventė naujai 
atremontuotame Rosemont Ho
rizon stadione. Vakare puoš
nioje Hyatt Regency salėje 
įvyks užbaigimo pokylis. Tuo 
pačiu, Hyatt Regency yra pa
grindinis šventės viešbutis, ku
riame šiuo metu šventės dalyvių 
jau užregistruota daugiau kaip 
700 kambarių. Norintiems užsi
sakyti kambarį patariama kuo 
greičiau skambinti į Hyatt Re
gency viešbutį telefonu 1-706- 
696-1234. Reikia paminėti, kad 
esate šokių šventės dalyviai. 
Kambario kaina - $69 JAV (su 
visais mokesčiais - apie 100 Ka
nados dolerių) vienai nakčiai.

Bilietai į visus renginius jau 
parduodami Kanadoje sekančia 
tvarka: Toronte - KLB raštinė
je pirmadieniais ir trečiadie
niais nuo 10 v.r. iki 6 v.v.

(telefono numeris 416 533- 
3292; Hamiltone - sekmadie
niais nuo 9.30 iki 10.30 v.r. Jau
nimo centre arba skambint Ka
zimierui Dcksniui telefonu 905- 
332-6006; Londone - pas Klarą 
Dcksnienę, nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio dienos metu 
skambinant 519-640-7375. Raš
tu galima užsakyti bilietus se
kančiais adresais: KLB, 1011 
College St., Toronto, Ont., 
M6H 1A8 arba K. Deksnys, 
1257 Royal Drive, Burlington, 
Ont., L7P 2G2. Čekius už bi
lietus rašyti vardu “KLB Šokių 
šventė”. Bilietų kainos (visos 
kanadiškais doleriais): susipaži
nimo vakaras - $28; užbaigimo 
pokylis - $69; šventė - $21 (pir
mos keturios eilės), $28 (sekan
čios penkios eilės) ir $35 (visos 
kitos vietos). Autobusas iš Hyatt 
Regency viešbučio vežios į vi
sus renginius. Kaina - tarp 6 ir 
12 dolerių.

Surengti tokio masto šventę 
reikia ne tik daug darbo ir pa
siaukojimo bet ir milžiniškos 
lėšų sumos, be kurios nebūtų 
įmanoma pradėti tokį sudėtingą 
darbą. Šios šventės numatytas 
biudžetas viršija 500,000 Kana
dos dolerių. Norintys prisidėti 
prie šios sukaktuvinės šventės 
savo aukomis galite siųsti če
kius aukščiau nurodytais adre
sais. Visos aukotojų pavardės 
bus įrašomos šventės leidinyje, 
o mecenatams ir rėmėjams bus 
skiriami bilietai. Visos aukos 
bus atleidžiamos nuo valdžios 
mokesčių (Income Tax).

Atkreipkime dėmesį į šį 
gražų ir jaunimui aktualų ren
ginį. Prisidėdami prie jo pasise
kimo padėsime išlaikyti svarbų 
lietuviškos kultūros reiškinį.

Tėviškės žiburiai « 1996. V. 14 » Nr. 20 (2411) • psl. 5

Retų atodangų šiupinys (2)

- Dėkojame už Jūsų išsa
mius ir informatyvius atsakymus. 
Linkime ir toliau sėkmingai eiti 
garbingas ryšių karininko parei
gas Argentinoje.

Kalbėjosi kun. KJ. Ambrasas. JI) 
Argentina, Buenos Aires, 
1996.04.17

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

/ Lietuvą su Nordland Express • A < V'.j

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.
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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 
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Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius 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
Siuntinys nr.2
Siuntinys nr.3
Siuntinys nr.4 6 kg žemes riešutų sviestas 112x500 gi

10 kg miltų 10 kg cukraus 10 kg ryžiu •

12 litrų augalų alyvos (4x3 litrui

4 5 kg vištienos buljonas

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

Siuntinys nr.C

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

20 kg cukraus 110x2 kgj

31 .vairus kanadiski pu >duki.'u (20 Rgi 

1 7 įvairus kanadiski produktai (14 Kg i 

220 v elektrinis šildytuvas

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

Žirinovskio nesėkmė Lietuvoje
Savo fanatizmu ir mania

kišku skėtojimusi Žirinovskis 
gerokai primena Leniną. Suma
nus demagogas, linkęs save 
išgarsinti visokiausiais būdais. 
Jis kruopščiai ruošiasi užimti 
Rusijos prezidento sostą ir yra 
jau išleidęs savo autobiografiją. 
Čia rašančiam pateko į rankas 
kitų dviejų autorių veikalas: 
Vladimir Solovyov and Elena 
Klepikova, ZHIRINOVSKY. 
RUSSIAN FASCISM AND 
THE MAKING OF A DIC
TATOR. Translated by Cathe
rine A. Fitzpatrick, N.Y. Ad- 
disson Wesley, 1995.

Vaizduodami busimąjį dik
tatorių autoriai neišsiverčia ne
minėję paties Žirinovskio auto
biografijos minčių bei jo pasi
sakymų spaudoje.

Lietuvos vardas sumirga 
knygoje daugely vietų ryšium su 
įvairiais įvykiais. Savotiška ir, 
sakytume, maloni staigmena yra 
ta, kad knygoj atpasakojamos 
ypatingos paskirties dalinio 
OMONO įvykdytos žudynės 
Vilniuje ir Medininkuose. Tuos 
dalykus kažkaip visada yra linkę 
skubiai užmiršti Vakarų istori
kai ir žurnalistai. Autoriai iš 
kitos pusės nelinkę palaikyti 
pasakėlės, kad tarp Gorbačiovo 
ir vadinamojo “pučo” vadų ne
būta draugiško sandėrio. Jų ma
nymu, jei “sąmokslas” būtų už
sitęsęs dar porą dienelių Gorbis 
būtų parlėkęs Kremliun ir pri
sidėjęs prie perversmininkų.

Ta prasme Žirinovskio būta 
gal net švaresnio žmogaus ar 
bent mažesnio skiedaliaus negu 
Gorbio. Siekdamas valdžios ir 
garbės, jis, žinoma, išnaudojo 
visas galimybes ir, kaip paaiš
kėjo, ėjo ranka rankon su 
Gorbiu, kai tas “drausmino” 
Lietuvą. Panašiai kaip Gorba
čiovas, jis turėjo savo ištikimų 
draugužių Lietuvos komunistų 
partijoje. Pasirodo, jis buvo net
gi kviečiamas apsilankyti Klai
pėdoje, Vilniuje ir Sniečkuje, 
tik įvykiai Maskvoje tą viešnagę 
atidėjo vėlesniam laikui. Knygoj 
rašoma:

“Praėjus porai savaičių po 
žudynių pasienyje, Maskvos ša
lininkai komunistai buvo ėmę 
organizuoti Žirinovskio ir jo 
sargybinių kelionę į Lietuvą. 
Stebuklingu būdu yra išlikę keli 
oficialūs dokumentai.

‘1991 rugpjūčio 14 d. SSSR 
MVD OMONO viršininkui Vil
niuje, policijos majorui B. Ma- 
kutynovičiui.

Malonėkite padėti užtik
rinti saugumą Sov. Sąjungos 
Liberalinės demokratų partijos 
atstovams jų viešėjimo metu 
Klaipėdos, Vilniaus ir Snieč
kaus miestuose nuo rugpjūčio 
20 d. 15 vai. iki rugpjūčio 23 d. 
20 vai. Saugumo procedūra bus 
nustatyta atskiru susitarimu. 
YU. Galtsev, Vilniaus miesto 
Lietuvos SSR komiteto vykdo
masis sekretorius’

Ne kažin kokia tai sensa
cija, bet kas žino, jei toji Ži
rinovskio išvyka būtų pavykusi, 
gal įvykių raida būtų dar labiau 
paspartėjusi lietuvių grįžimo į 
bolševikinę avidę linkme. Pa
našiai samprotauja knygos au
toriai, rašydami:

“Už kelių mėnesių po Žiri
novskio apsilankymo Vengrijoje 
vietiniai komunistai grįžo val
džion, laimėję demokratinius 
rinkimus, ir Vengrija tapo tre
čia Europos šalis, po Lietuvos ir 
Lenkijos, kuri atmetė kapitaliz
mą. Bet ji nebuvo paskutinė”.

Baltijos valstybės minimos 
vienoje vietoje, kur primenama, 
jog Žirinovskis yra žadėjęs nu
raminti jų sirgalius nepriklauso- 
mybininkus atominiais radioak
tyviais teršalais. Bet Žirinovs- 
kiui, kaip ir Leninui, priešai 
lenda iš visų plyšių. Kur kas la-

biau atrodo jam įsipykęs Ka
zachstanas, kuriame jis užaugo 
ir kur esama nemažiau naftos 
kaip Aliaskoje. Esą ją ruošiasi 
panaudoti amerikiečių bendro
vė “Chevron”.

O jei tai būtų tiesa?
Per pastarąjį penkmetį pa

gausėjo įvairių “atodanginių” 
knygų, kuriose buvę KGB bai
sūnai pliekia reveliacijas apie 
savo “gerus darbelius”. Viena 
tokių knygų yra parašyta stam
baus KGB pareigūno Olego 
Kalugino, patekusio Gorbačio
vo nemalonėn. Jį išėdė Gorbio 
globotinis Kručkovas, vėliau su
vaidinęs “priešo” vaidmenį per 
“pučą”. Savo atsiminimų knygoj 
Oleg Kalugin with Fen Mon
taigne, THE FIRST DIREC
TORATE, N.Y., St. Martin’s 
Press, 1994, jis pasakoja savo 
nuopelnus partijai ir vyriausybei 
bei patirtas nuoskaudas.

Apie KGB smurtą Lietuvo
je, žinoma, nekalba (per smul
kus objektas), bet Kaluginas pa
tvirtina, kad sausio 13-tos žu
dynės buvo atliktos su Gorbio 
žinia ir palaiminimu.

“1991 m. sausio mėn. Gor
bačiovas, spaudžiamas krašto 
apsaugos ir saugumo viršininkų, 
davė sutikimą malšinti Lietuvos 
nepriklausomybės sąjūdį puo
lant Vilniaus televizijos bokštą. 
Penkiolika žmonių žuvo tą nak
tį Lietuvos sostinėje”.

Šiaip įdomiausia Kalugino 
atodanga mums yra šioji:

“KGB buvo jau insifiltravu- 
si į daugelį rusų emigrantų or
ganizacijų. Niujorke leidžiamas 
rusų kalba laikraštis “Rusų bal
sas” (“Russkoe slovo”) buvo iš
imtinai KGB operacija, prade
dant jo finansavimu ir baigiant 
redaktoriaus paskyrimu. Mes 
buvom įsiskverbę faktiškai į vi
sas sovietinių emigrantų grupes: 
lietuvių, armėnų ir t.t. Vėliau, 
kai aš tapau KGB kontržvalgy
bos direktoriato užsienyje virši
ninku, dar giliau įsivėliau į šių 
tariamai antisovietinių grupių 
griaunamąją veiklą”.

Nemalonios ausiai tokios 
Kalugino atodangos, juo labiau, 
kad nėra kaip jų paneigti. Ir iš 
viso abejotina, ar kada bus įma
noma bent dalį tų paslapčių at
skleisti. Tuo atžvilgiu labai įdo
mi kito kagėbisto, turėjusio sa
vo priežiūroj britų šnipų penke
tuką, pastaba:

“Šiandien žurnalistai ir isto
rikai puola į tariamus slaptus 
KGB archyvus. Jie turėtų žino
ti, kad nebėra juose kažinko, 
susijusio su šnipinėjimu, išsky
rus santraukas ir užrašus; jokio 
originalaus teksto. Be to, stam
biausia archyvų dalis apie Cam- 
bridge’o agentus buvo sunaikin
ta 1953 metais. Aš esu katego
riškas; daugumos dokumentų, 
kuriais buvo informuojamas 
Kremlius, nebėra”.

(Youri Ivanovitch Modine 
avec la collaboration de Jean- 
Charles Deniai! et Agnieszka 
Zizrek, MES CAMARA DĖS DE 
CAMBRIDGE. Paris Laffont, 
1994).

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

UGNIUS ŠVEIKAUSKAS, 10 metų 
amžiaus, sunkiai sergantis, reika
lingas materialinės pagalbos. Apie 
jį ir jo tėvus rašė “Kauno diena” 
1995.XI.10. To laikraščio iškarpą 
ir nuotrauką atsiuntė “TŽ” Vanku
veryje viešinti kaunietė Birutė 
Venclovaitė. Ji prašo tautiečius pa
gelbėti tam berniukui, nes labai 
brangūs vaistai. Pastarojo motinos 
adresas: Palmira Švaikauskienė, R. 
Kalantos gt. 121-15, Kaunas 3014, 
Lithuania. Tel. 75-84-82. B. Venc
lovaitė pasiekiama telefonu Vanku
veryje 600-254-8164 iki birželio mė
nesio. Royal Bank Toronte atidary
ta sąskaita 5020052 branch 06352.



Kauno choras Amerikoje ir Kanadoje
Nelietuvių pakviestas choras “Leliumai” žavėjo ir lietuvius daugelyje vietovių

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Kauno mišrus choras “Le
liumai” į Ameriką buvo iškvies
tas Buffalo miesto choro “Villa 
Maria Chorale”. Abiejų chorų 
vadovai yra pažįstami jau daug 
metų. “Villa Maria Chorale” 
choro dirigentas ir choro tary
ba nusprendė apie Lietuvos 
choro atvykimą paskelbti ir lie
tuvių visuomenei, kuri tikriau
siai norėtų rengti koncertus ir 
išgirsti aukšto meninio lygio 
chorą. Amerikoje choras “Le
liumai”, be organizatorių “Villa 
Maria Choralle” numatytų kon
certų, aplankė ir didesnes lietu
vių kolonijas, kuriose koncerta
vo vietos lietuviams. Kanadoje 
pirmąjį koncertą “Leliumai” tu
rėjo Hamiltono lietuviams. Jį 
surengė KLB Hamiltono apy
linkės valdyba.

Toronto lietuviai pasitiko 
savo svečius balandžio 20 d. vė
lai vakare Anapilio sodybos 
aikštėje, o likusius - prie Lietu
vių Namų. Iš viso buvo 49 as
menys, įskaitant akomponiato- 
rius ir maestro A. Petrauską.

Rekordinis sekmadienis
Toronte praleistas choro 

“Leliumai” sekmadienis pasiekė 
rekordinį koncertų skaičių visos 
kelionės eigoje. Lietuvos kanki
nių šventovėje choras giedojo 
labai gausiai susirinkusiems pa
rapijiečiams 9.30 v.r. Mišių me
tu. Po paskutinės baigiamosios 
giesmės G. F. Haendel “Aleliu
ja” žmonės pradėjo ploti. Tai 
labai retas dalykas minėtoje pa
rapijoje. Parapijos choro pavai
šinti kava ir pyragaičiais daini
ninkai išskubėjo į Prisikėlimo 
parapiją, kur jų laukė susirinkę

Su “Leliumai” choro nariais prie vaišių stalo Toronte. Iš kairės: choro dainininkė, dr. A. KAZLAUSKIENĖ, 
choro vadovas A. PETRAUSKAS, KLB Toronto apylinkės valdybos pirm. D. GARBALIAUSKIENĖ ir choro 
dainininkė

Pasakoja duktė, buvusi partizanė

Tėvo vasara
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Prasidėjo 1947/48 metų šal
čiai. Galvojome apie žieminius 
bunkerius. Kur glaustis žiemą 
partizanams? Man vis sunkiau 
darėsi eiti su partizanais: nepa
kenčiamai skaudėjo koją. Nesu- 
spėdavau. O skirtis nuo parti
zanų nenorėjau. Todėl prašiau:

- Nušaukite mane. Taip bus 
geriausia.

- Nekalbėk niekų! Išvešime 
tave į Plutiškes. Pasimokysi pas 
siuvėją siūti, - kalbėjo tėvelis.

- Kai pasistatysime gerą 
žieminį bunkerį, - susigrąžin
sime tave atgal į būrį, - žadėjo 
partizanai.

Su pasiūlymu sutikau, nors 
nuojauta, kažkoks šeštasis jaus
mas sakė ką kita. Ar išvysiu 
juos dar kada?

Neramia širdimi atvykau į 
Plutiškes. Čia buvo atkeltas iš 
Nemirų bažnytkaimio pažįsta
mas kunigas su vargonininku. 
Jo žmona buvo siuvėja. Tad per 
žiemą ji mokė mane siūti. Jiems 
gimė kūdikis. Aš padėjau jį 
auginti. Dar sukausi zakristijoje 
ir namų apyvokos darbuose, 
šėriau kiaules.

Prie senų kapinių žoliauju 
kiaulėms, ir viena sau tyliai dai
nuoju:
Eglute, žalia ir galinga, 
Vadinsiu tave motute.
Apginki nuo priešo siaubingo, 
Priglausk po žalia šakute...

Iš kapinių išeina nepažįs

tautiečiai 11.30 v.r. Mišioms. Po 
jų Prisikėlimo parapijos klebo
nas, talkinamas įvairių organiza
cijų, svečius pavaišino pietumis.

Lietuvių Namuose
Toronto Lietuvių • Namų 

Mindaugo salė buvo pilnutėlė. 
Organizatoriai, idėję daug triū
so, nesitikėjo tokio gausaus bū
rio žiūrovų. Nors ir labai apgal
votai viskas iš anksto buvo su
planuota ir paruošta, tačiau dar 
reikėjo pristatyti kėdžių. Deja, 
visi norintieji į koncertą nebe
tilpo.

N. Benotienė supažindino 
su “Leliumai” choro veikla, 
nuopelnais Lietuvos chorinio 
meno kultūrai ir pakvietė į sce
ną įsteigėją, iki šiol vienintelį 
vadovą Albiną Petrauską. Nusi
stovėjusia choro koncertine tra
dicija sekmadienio popietė bu
vo pradėta daina “Leliumai” 
(liaudies daina, harm. A. Bra
žinsko), po kurios vadovas 
trumpai apibūdino šios dainos 
reikšmę ir choro pavadinimo 
“Leliumai” atsiradimą.

Originalias dainas keitė 
giesmės, giesmių rimtį sklaidė 
liaudies harmonizuotos dainos. 
Jautriai nuskambėjusią giesmę 
“Malda už Tėvynę” (kom. J. 
Dambrauskas), žiūrovai pager
bė atsistojimu. Reikia pastebėti, 
kad koncertas neturėjo teminio 
rėmo, choro repertuaras buvo 
gana įvairus ir kūrinių stiliais, ir 
temomis, ir charakteriais. 
Sprendžiant iš plojimų, visų dė
mesį patraukė originalūs šiuo
laikiniai Lietuvos kompozitorių 
kūriniai - A. Martinaičio, J. Ta- 
mulionio, A. Bražinsko ir kitų 
kūryba ar harmonizacijos.

tamas vyras. Apsidairęs aplink, 
jis prieina prie manęs ir tyliai 
sako:

- Kodėl tu, mergaite, 
partizaniškas dainas dainuoji ir 
vis verki?

- Širdgėlą išlieju, - atsa
kiau.

- Ar tu pažįsti Juozą 
Simonavičių?

- Pažįstu. Jis patarnauja ku
nigui vietoje zakristijono.

Nepažįstamasis perdavė 
raštelį, kurį įteikiau Simona- 
vičiui. Nuo to laiko, kai tik 
eidavau žoliauti, jis man įduo
davo nunešti ryšulį maisto. Su
tikdavau ten dar ir senelį su ki
birais. Jis sakydavo, kad prižiū
ri kapus. Susėdę pasikalbėda- 
vom su juo. Taip slinko laikas. 
Bėgo dienos. Nebuvo jokios 
žinios iš tėvų.

* * *
Kartą iš pat ryto skalbiau 

vaiko drabužėlius. Po langais 
suburzgė mašina. Ji buvo ku
pina Jankų stribų ir enkavedistų 
- pažinau Šmakovą, Bakį, 
Zalatą. Pasirodė ir Kazlų Rū
dos, ir Šilavoto stribai. Supo 
Plutiškes. Įpuolė į zakristiją ir, 
pamatę mane, sušuko:

- Znakomaja! Šita banditų 
baltinius skalbia!

Puolė stumdyti, tardyti, 
klausinėti, kur yra partizanai. 
Uždarė kambaryje ir paliko 
stribą saugoti. Kiti darė kratą 
bažnyčioje, zakristijoje, tvartuo
se, rūsiuose. Mane saugojęs 
stribas užmigo ant suolo. Atvė

Koncertą ar bet kokį muzi
kos klausymą galima vertinti 
pagal pažintinę kūrinio vertę, 
kai turėdami atitinkamą muzi
kinį pasiruošimą klausytojai 
analizuoja atliekamo kūrinio 
struktūrą ir kitus elementus, su
darančius muzikinį audinį, ir 
emocinę-estetinę pusę, kur pa
grindinį vaidmenį atlieka jaus
mai. Kurie yra daugiau susipaži
nę su šiuolaikine chorine Lietu
vos kompozitorių kūryba, jiems 
be abejonės kiekvienas kūrinė
lis buvo atskiras meno pasaulis, 
visuma įvairių minčių ir jausmų, 
kurie užvaldydavo klausantis 
choro “Leliumai” atliekamų kū
rinių. Vertinant techninę atliki
mo pusę, buvo jaučiamas cho
ristų balsų ir bendras nuovargis.

Sekmadienio koncertas To
ronte buvo dviejų dalių. Per
traukos metu dainininkai pakei
tė juodą koncertinę aprangą 
tautiniais drabužiais. Antroje 
dalyje programos paįvairinimui 
buvo atlikti keli svetimų kraštų 
kūriniai: Ispanijos, Italijos, Ve- 
nezuelos ir kt. Lietuvių visuo
menei tie kūriniai nebuvo nau
jiena, tačiau choro “Leliumai” 
šių kūrinių atlikimas buvo savo
tiškai įdomus.

Koncerto programos kūri
nius dirigavo maestro Albinas 
Petrauskas. Keletą jų atliko 
chormeisterė Ramutė Štreimi
kytė. Mūsų klausytojai labai šil
tai priėmė svečius iš Kauno, 
karštais plojimais ir šūksniais 
“Bravo”, įvertindami jų puikų 
dainavimą.

Po koncerto svečius sveiki
no Toronto lietuvių choras 
“Volungė” ir KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirmininkė 

riau langą. Iššokau. Pasiėmiau 
kašę ir, skindama lapus, pro 
daržus, paruge, leidausi kapinių 
link. Verčiantis per tvorą, pa
jutau, kad sudiegė koją. Pasi
pylė kraujas. Čia mane pa
stebėjo Nepažįstamasis, kuris 
perduodavo raštelius. Jis įsi
traukė mane j bunkerį, kuris, 
buvo sumaniai įrengtas po senu 
antkapiu. Paslėpė. Suteikė pa
galbą. Koja buvo peršauta per 
ropelę. Skausmą pajutau tik po 
geros valandos. Bunkeryje buvo 
dar trys partizanai. Ištisą parą 
tūnojome jame. Stribai siautėjo, 
šmirinėjo, ieškojo. Pagaliau iš
girdome sutartą švilpimą. Atėjo 
tas pats senelis. Vyrai tarėsi:

- Ką daryti su mergaite? 
Jos palikti čia negalima.

Pasisakiau, kas esanti. Nu
rodžiau, kur yra mano tėvai.

Po kaimus ir miškus vyko 
didelės gaudynės. Tėvams pri
statyti mane partizanai nega
lėjo.

- Nuvešime į saugią vietą, o 
paskui matysime, - nutarė. Įso
dino mane į vežimą, užrišo akis 
ir išvežė. Nepažįstamoje sody
boje nuvedė į kluoną. Ten buvo 
slėptuvė. Sodybos šeimininkė 
paliko maisto, vandens. Nura
mino:

- Rytoj atvažiuos seselė. 
Perriš tau koją.

Iš tikrųjų, kaip buvo sakyta, 
dviračiais atvažiavo seselė, ly
dima 16-mečio jaunuolio, vardu 
Jonelis. Taip buvau gydoma be
veik mėnesį laiko. Seselė at
vykdavo kas antrą dieną. Ji 
lankė ir kitas vietas, gydė par
tizanus, leido vaistus. Pažadėjo 
seselė mano tėvams pranešti 
apie mane. Bet atėjo kartą šei
mininkė ir tarė:

- Žuvo seselė. Ir Jonelis.

“Leliumai” choras iš Kauno, reikšdamas savo dėkingumą koncertų 
rengėjoms, įteikė verbą KLB Toronto apylinkės valdybos pirm. 1). 
GARBALIAUSKIENEI (dešinėje) ir užrišo juostą KLB krašto valdybos 
pirm. A. VAIČIŪNUI. Viduryje - “Leliumai” choristė L. ČIUPLIENĖ, 
inž. L. GARBALIAUSKAS Nuotr. A. Kazlauskienės

D. Garbaliauskienė. Svečiai sa
vo dėkingumui išreikšti užrišo 
tautinę juostą KLB valdybos 
pirmininkui A. Vaičiūnui, kaip 
ženklą draugystės, nuoširdumo 
ir padėkos visiems Toronto ir 
Hamiltono lietuviams.

Po koncerto svečiai buvo 
greitai pavaišinti skania vaka
riene ir išlydėti į paskutinį sek
madienio renginį Maksymilian 
Kolbe šventovėje 7 v.v. Mišias, 
kurias Kauno choras praturtino 
lietuviškomis ir lotyniškomis 
giesmėmis. Per pamokslą minė
tos parapijos kunigas gražiai 
pristatė svečius trumpai pami
nėdamas Lietuvos kankinių pa
rapijos pagalbą, kai prieš keletą 
metų statydamiesi Maksimylian 
Kolbe šventovę, jų parapijiečiai 
buvo priglausti lietuvių - leido 
naudotis Anapilio patalpomis.

Po Mišių visų susirinkusiųjų 
palydėti gausiais plojimais cho
ristai buvo pakviesti į parapijos 
salę ir pavaišinti pyragaičiais bei 
kava. Taip baigėsi sekmadienio 
rekordinė maratoninio koncer- 
tavimo diena ištvermingam ir 
kantriam Kauno chorui “Leliu
mai”. Buvo jaučiamas didelis 
dainininkų nuovargis, matėsi 
pavargę veidai ir besišypsančios 
akys. “Pakliuvom į amerikoniš
ką mėsmalę” dar bandydamas 
juokauti pratarė vadovas A. 
Petrauskas, “TjĮfc,. valgom ir 
giedam, tik giedam ir valgom” 
pastebėjo kažkas iš chorisčių. 
“Dar gyvenime tiek daug Dievui 
nesimeldėme, kaip Toronte” - 
prasitarė kažkas iš bosų. Sekan
čią dieną choristams buvo su
rengta ekskursija po Toronto 
miestą. Nelepino jų geras oras, 
o kai pakilo į televizijos bokštą, 
tai tik turėjo galimybę iš arčiau 
pasižiūrėti į vandens pritvinku
sius debesis. Tačiau choristai 
dėl to per daug nesijaudino, nes 
ekskursijos metu, turėjo progos

Aplink didelės kratos. Ilgiau 
negaliu tavęs laikyti.

Vėl užrišo man akis, kad 
neatpažinčiau sodybos, kurioje 
buvau, ir išvežė.

- Kur nuvešite?
- Pavėžėsim iki Jūrės miš

ko. Tada jau pati ieškok, kur pri
siglausti.

- Pavėžėkit iki Marijampo
lės-Kauno plento, - paprašiau, 
važnyčiojusio senuko.

Jis taip ir padarė. Atsisvei
kindamas davė 30 rublių ir pa
rodė kryptis:

- Ten Marijampolė. Ten 
Kaunas. Į tą pusę - Kazlų Rū
da. Štai ten Jūrės miškas. Ke
liauk, vaikeli. Dieve, padėk!

* * *
Atsisėdau prie plento. Ką 

toliau daryti? Ašaros nieko ne
padės. Sustabdžiau pravažiuo
jantį viliuką. Paprašiau, kad 
paleistų prie Garliavos. Žino
jau, kad ten giminės gyvena. 
Gal nors laikinai priglaus!

Giminės geri, tik jų šunys 
pikti. Dar sakoma, kad giminė 
geras tik tuo metu, kai tavim 
pasinaudoti gali. Stambiu mas
tu. Ir be rizikos. Taigi pasi
beldžiau aš į giminių duris. Iš
girdau tiradą:

- Oi, kaip tu mus išgąs
dinai! Eik eik savo keliu. Dar 
bėdą užtrauksi...

Atsisakė bet kokią pagalbą 
suteikti. Leido tik pernakvoti 
tvarte. Auštant išėjau.

Pasiekusi Alšėnų miškelį, 
tūnojau jame visą dieną. Nebu
vo jokios išeities. Burzgė alka
nas pilvas.

Prasidėjo mano - elgetos - 
keliai...

...Alšėnų dvare davė duo
nos riekę. Nakvoti neleido. Nu

pamatyti miesto centrą, valdžios 
įstaigas, prekybos centrus.

Vėlai vakare, po trumpo 
koncerto lenkų visuomenei Mi- 
ssissaugoje (Maksimylian Kol
be), kuriame buvo ir j Lietuvių 
Namus nebetilpusiu klausytojų, 
svečiai linksmi išvyko atgal į 
Buffalo, iš kurio specialiai jų 
pasitikti buvo atvykę choro 
“Villa Maria Choralle” atstovai 
ir vadovas.

Kam dėkoti?
Choro “Leliumai” koncerti

nės kelionės po Kanadą organi
zavimas pareikalavo daug laiko 
ir pasiaukojančių žmonių. Į or
ganizacinį komitetą buvo kvies
tos organizacijos, meno viene
tai, pavieniai asmenys. Kurie 
galėjo ar matė šio renginio svar
bumą, visi nuoširdžiai prisidėjo 
ir atsakingai dirbo. Jungėjos 
vaidmenį organizaciniame ko
mitete atliko KLB Toronto apy
linkės valdyba. Būtų rizikinga 
pradėti vardinti visus asmenis 
ar atskirų organizacijų atstovus, 
atėjusius pagelbėti šiame chori
nės muzikos skleidimo darbe, 
tačiau kelias pavardes reikia su
minėti.

Labai daug prisidėjo V. 
Kulnys, J. Karasiejus, V. Tasec- 
kas. Prie šių žmonių norėčiau 
rikiuoti ir visas organizacijas, 
vienu ar kitu būdu pagal išgales 
pagerinusias svečių viešnagę 
mūsų lietuviškoje padangėje; vi
sus mielus Toronto lietuvius, 
kurie su didžiausiu nuoširdumu 
atvėrė savo namų duris ir pri
ėmė į savo šeimas toki gausų 
būrį choristų. Jų parodytos mei
lės ir rūpesčio ilgai nepamirš 
choro dainininkai ir organiza
toriai. Paskutinis ir didžiausias 
AČIŪ yra gausiai susirinku
siems klausytojams, be kurių vi
sas organizacinis darbas ir kon
certas būtų buvęs nesėkmingas.

rodė ūkininką Šileiką. Bet ir 
ten nepriėmė. Išlydėjo sakydami:

- Valkatos tik utėles už
neša!

...Vokiečių kapinaitėse, prie 
pušynėlio, susiradau tankią eg
lę. Po ja buvo duobė, tur būt, 
šernų išknista. Atsinešiau iš lan
kos šieno ir įsiruošiau sau guolį. 
Tvenkinyje buvo vandens. Juo 
prausiausi ir troškulį malšinau. 
Susitikau elgetaujančią nesvei
ką 14 metų vokietaitę su 8 metų 
broliuku. Dieną kartu elgetau
davome. Naktį po egle miegojo
me. Taip praėjo maždaug pus
antro mėnesio.

* * *
Prasidėjo pirmosios šalnos. 

Ruošėmės žiemai. Vienas ūki
ninkas atidavė seną megztuką. 
Jį išardėme, mezgėme kojines ir 
pirštines. Su vokietukais išsisky
rėme: jie patraukė į Kauną, o aš 
klajojau Digrių kaime. Perėjau 
5 sodybas - niekas nepriėmė 
nakvynei. Einu verkdama, savo 
dalią apraudodama. Pamatė 
darže runkelius valanti mergi
na. Išklausinėjo. Paprašė padė
ti. Paskui pasakė:

- Matai mažytį namelį? 
Mama yra gera. Priims.

Iš tiesų priėmė. Leido apsi
skalbti. Tik maisto liepė prisi- 
elgetauti, nes joms pačioms trū
ko. Tai buvo Genutė Rudze- 
vičiūtė su savo mama Ona. Jų 
broliai ir sūnus buvo partizanai, 
bet tuo metu dar apie tai neži
nojau. Aš, pasivadinusi taip pat 
Genute, išbuvau pas jas apie 
mėsesį laiko.

Atėjo 1949 metų žiema. 
Labai greitai užsnigo laukus ir 
kelius. Elgetaudama užsukau 
pas gyventojus Jurkšus. Jurk- 
šienės mama nuvedė mane į

Atvirumas laikui, 
ištikimybė idealui
Apie filosofą dr. JUOZĄ GIRNIŲ kalbėjo iš Lietuvos 

atvykusi profesorė Aldona Vasiliauskienė

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Minėjimą surengė Ateiti
ninkų federacija ir Lietuvių 
fronto bičiuliai 1996 m. balan
džio 14 d. Jaunimo centre, Či
kagoje. Jis buvo pradėtas šv. 
Mišiomis T. Jėzuitų koplyčioje. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. dr. Kęstutis Trima
kas. Skaitinius skaitė dr. Aud
rius Polikaitis, giedojo sol. Da
nutė Stankaitytė, vargonavo 
muz. Manigirdas Motekaitis.

4 v.p.p. prasidėjo akademi
nė dalis. Mažosios JC salės sce
nos dekoracijomis rūpinosi Do
natas Kavaliūnas. Sceną puošė 
šūkis, cituojantis dr. J. Girniaus 
žodžius “Atvirumas laikui, išti
kimybė idealui”. Scenoje buvo 
gėlių, stalelis su žvake, dr. J. 
Girniaus portretas ir jo raštų 
pirmieji 3 tomai, išleisti Lietu
voje. Salėje buvo ir dr. J. Gir
niaus raštų paroda, nuotraukos 
rodančios jo perlaidojimo iškil
mes Lietuvoje. Tarp jų buvo ir 
įrašas jo kapo paminkle: “Lie
tuvoje gyventi negalėjęs - gyve
no Lietuvai”.

Pradėdama akademinę dalį, 
Marija Remienė pasveikino iš 
Bostono atvykusią Oną Girniu- 
vienę, iš Prahos - sūnų dr. Sau
lių bei visus susirinkusiuosius. 
Programai vadovauti ji pakvietė 
“Į laisvę” red. Juozą Baužį. Jis 
paprašė O. Girniuvienę ir sūnų 
Saulių uždegti simbolinę žvakę . 
Visiems sustojus, Rima Polikai- 
tytė tas apeigas palydėjo švelnia 
fleitos muzika. Tada J. Baužys 
supažindino klausytojus su šio 
minėjimo paskaitininke moksli
ninke dr. Aldona Vasiliaus
kiene, atvykusia iš Lietuvos. Ji 
dėsto istoriją Vilniaus un-te, yra 
LKMA istorijos sekcijos pirmi
ninkė, daug važinėja po Lietu
vą, ruošdama konferencijas 
apie žymius lietuvius veikėjus. 
Dabar ji renka medžiagą konfe
rencijoms apie prof. J. Eretą, 
prof. Pr. Dovydaitį, prel. dr. J. 
Prunskį ir kt.

Dr. A. Vasiliauskienė savo 
paskaitą pavadino “Dr. Juozas 
Girnius ir Lietuva”. Ji sakė, kad 
istorija rodo, jog Lietuva dauge
lį kartų yra ėjusi kryžiaus keliu. 
Bet ji vis pajėgė pakilti, nes ją 
kėlė kilnios asmenybės, kurių 
viena yra ir dr. J. Girnius, kilęs 
iš Utenos krašto, garsėjančio 
žymiais asmenimis. Ji įdomiai, 
sklandžiai ir gana smulkiai ap
žvelgė dr. J. Girniaus biografiją 
ir suminėjo jo nuveiktas darbus, 
parašytus mokslinius veikalus, 
straipsnius. Ji ypač iškėlė jo di
džiulį darbą, redaguojant, “Lie
tuvių enciklopediją” bei “Ai
dus” ir jo darbus LKMA. Ji sa
kė, kad per geležinę sieną į Lie
tuvą buvo pernešami ne tik jo 
veikalai, bet net ir straipsniai, 
kurie Lietuvos studentų buvo 
slapta skaitomi ir platinami. Jis 
tikėjo Lietuvos laisve ir tą ti
kėjimą diegė kituose.

Ji toliau suminėjo, kas yra 
daroma Lietuvoje Juozą Girnių 
garsinant ir supažindinant Lie
tuvos žmones su šiuo žymiu 
Lietuvos filosofu.

Tabariškes prižiūrėti pusantrų 
metukų vaiko ir šeimininkauti 
Jarų šeimoje. Šeimininkė sirgo, 
o ir šeimininkas buvo be svei
katos, turėjo džiovą. Aš sakiausi 
esanti iš Rytprūsių.

Įpusėjus sausiui, nelauktai 
atvažiavo pas Jarus Marijona 
Dubininkienė iš Pilypų kaimo. 
Atpažino mane.

- Matai, kokia tu ubagė iš 
Vokietijos? - pasakė man šei
mininkai. Tačiau jie neapkentė 
bolševikų. Ir dabar jau manęs 
nesisaugojo - šelpė partizanus.

Priprašiau Stasį Kamaraus
ką, kuris nuomojo pas Jarus 
kambarį, kad nuvažiuotų j Pi
lypų kaimą pas Juškevičienę ir 
duotų žinią mano tėvams.

Kada gi jis pasiims į žieminį 
bunkerį mane pas save?

* * *
Baigėsi gili ir šalta 1949-jų 

žiema. 1950 m. kovo mėnesio 
pradžioje pradėjo atšilti. Kama
rauskas nuvažiavo pas Juške
vičius, kur buvo priglaustos trys 
mano sesutės. O tėvai?

Sugrįžęs jis kurį laiką tylėjo. 
Numykė, jog viskas tvarkoje.

1990 m. buvo suruošta kon
ferencija dr. J. Girniaus 75 m. 
jubiliejaus proga. Lietuvoje jau 
yra išleisti 3 tomai jo raštų. I- 
jam tomui pats autorius parašė 
įvadą. Yra numatoma išleisti vi
sus jo raštus. 1991 m. “N. Židi
nio” pirmame numeryje yra ne
mažai rašyta apie J. Girnių. 
1992 m. Budrio fondui sukurtas 
filmas “Dr. J. Girnius”, buvo 
rodomas ir Lietuvos žmonėms. 
1994 m. liepos 1 d. Lietuvos res
publikos prezidento dekretu dr. 
J. Girniui buvo suteiktas D.L. 
kunigaikščio Gedimino IV 
laipsnio ordinas.

1995.V.23 buvo surengta 
konferencija “Juozas Girnius - 
filosofas ir žmogus” 80-osioms 
jo gimimo metinėms paminėti. 
1995.VI.30-VILI LKMA suor
ganizavo mokslinę konferenciją 
“Daktaras Juozas Girnius - su
grįžimas”. 1995. VILI J. Gir
niaus palaikai buvo palaidoti 
Sudeikiuose. 1995.IX.30 LK
MA paminėjo pirmąsias dr. J. 
Girniaus mirties metines. Spa
lio mėn. “N.Židinio-Aidų” nr. 
buvo skirtas dr. J. Girniui.

Baigdama paskaitą, dr. A. 
Vasiliauskienė sakė, kad Lietu
va yra dėkinga tautiečiams Va
karuose, sugebėjusiems išugdyti 
tokias šviesias asmenybes, kaip 
dr. J. Girnius. Kol yra tokių 
žmonių, Lietuva- Marijos žemė, 
nepražus.

Po paskaitos ji įteikė At-kų 
fed. vadui Juozui Polikaičiui ant 
lietuviško drobinio rankšluosčio 
padėtą lietuviškos duonos kepa
liuką su įrašu “Kasdieninės mū
sų duonos duok mums šian
dien”. Jos teko vėliau ragauti. Ji 
buvo man skanesnė už puoš
niausią tortą...

Po R. Polikaitytės muziki
nio įvado fleita, aktorė Audrė 
Budrytė skaitė ištraukas iš dr. J. 
Girniaus raštų. Ona Girniuvie- 
nė pasidalino prisiminimais 
apie savo vyrą. Kalbėjo apie tai, 
kuo jis daugiausia gyveno ir sie
lojosi. Jis didžiulę gyvenimo 
dalį skyrė LE ir “Aidams”. Per 
metus reikėdavo parengti vieną 
LE tomą, dėl to dirbdavo nuo 8 
v.r. iki nakties. Be to, rašė kny
gas, straipsnius, perėmė iš rašyt. 
A. Vaičiulaičio “Aidų” redaga
vimą. (Nukelta į 7-tą psl.)

A. a. dr. JUOZAS GIRNIUS

Paskui neištvėrė. Išklojo visą 
teisybę.

♦ * *

Nieko negaliu nei valgyti, 
nei dirbti. Verkiu ir verkiu kas
dien. Peršautoje kojoje vėl atsi
vėrė negyjanti žaizda. Pamatęs, 
kad su manimi visai blogai, 
nuvežė mane Jaras pas gydytoją 
Kavaliauską į Marvelę. Davė 
man vitaminų. Leido antibioti
kus. Tuomet streptomicinas dar 
buvo brangus. Bet gailėjosi ma
nęs šeimininkas ir pirko tuos 
vaistus. Gaudavo juos gydytojas 
iš užsienio. Po vaistų dozės lie
pė peršviesti koją. Raudonojo 
kryžiaus ligoninėje peršvietė. 
Pasakė, jog genda ropelė, teks 
operuoti.

Vasarą Juškevičienė atvežė 
Jarams priglausti ir mano sesu
tę Jadvygą. Ją dabar vadino 
Maryte.

O man vis stovėjo akyse 
tarsi gyvi tėveliai...

Kaip įvyko tragedija?
* * *

(Bus daugiau)



Poeto Santvaro pėdsakai
Straipsniai, surikiuoti naujame leidinyje 

“Kadieninė lietuvybės duona”
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Poetas, rašytojas dramatur
gas, publicistas, operos solistas 
Stasys Santvaras 1902.V.27 - 
1991.IV.12) praėjo gyvenimu 
kaip šviesi kometa. Jau penkeri 
metai praslinko po jo mirties, o 
tebešviečia lietuvio patrioto, 
poeto-mąstytojo, spaudos dar
bininko, draugo atminimas.

Trumpai net suminėti ne
įmanoma visų jo knygų, dramų, 
išverstų operos libretų, straips
nių (daugybė!), paminėjimų žy
mių asmenų ir kultūros apraiškų.

Stasys Santvaras - poetas 
simbolistas jau nuo 22-jų am
žiaus metų žinomas (pirmas jo 
eilėraščių rinkinys “Saulėtekio 
maldos” išleistas 1924 m.). Gy
venimą užbaigiant pasirodė 
“Saulėlydžio sonetais” (1990 
m.). Santvaras žinomas ir kaip 
Lietuvos teatro kūrybinis talki
ninkas, ir kaip solistas, dramų 
autorius (“Žvejai” - 1926, “Kai
mynai” - 1944), ir kaip Kauno 
Jaunimo teatro direktorius, ir 
kaip operų libretų bei dainų 
vertėjas...

Jis - ir rašytojų draugijos 
veiklus narys, 1947 m. ją tremty
je atgaivinęs, jai pirmininka
vęs... Paskaitininkas ir publicis
tas. Atrodė, nė viena reikšmin
gesnė kultūrinė apraiška nepra
ėjo Santvaro nepastebėta ir ne
įvertinta spaudoje. Ar Santvarą 
galima pamiršti? Yra Kaune 
susibūrę jo gerbėjai į vienetą 
(vadovaujamą poeto Roberto 
Keturakio), kuris puoselėja 
Santvaro kūrybines idėjas ir 
skleidžia jo kultūrinį palikimą. 
Jis leidžia ir Santvaro raštus; 
poetas Keturakis buvo atvykęs į 
Bostoną surinkti visų poeto 
Santvaro rankraščių, jo didelio 
kūrybinio palikimo.

Santvaro “Lyrika” 1984 m. 
buvo išleista Vilniuje su įvadi
niu literatūrologo prof. dr. Vy
tauto Kubiliaus žodžiu. Po 
Santvaro mirties buvo išleistas 
nedidelis jo eilėraščių rinkinys, 
redaguotas R. Keturakio. Da
bar trečiuoju Santvaro raštų to
mu išėjo Kaune stambi Santva
ro straipsnių knyga “Kasdieninė 
lietuvybės duona”. Tai proza. 
Kas bus pirmuose dviejuose to
muose, dar nežinoma: Santvaro 
gerbėjų ir jo kūrybos redaktorių 
valia.

Šioje knygoje - per metų ei
lę vienur ir kitur spausdinti 
straipsniai išeivijoje, paminint

VACYS KAVALIŪNAS
Tarp arimų skausmas ima...

Tarp linelių mėlynžiedžių, 
Tarp arimų 
Skausmas ima,
Kai mintyse vienas sėdžiu,

Sieloj liūdna ir nyku,
Kad Tėvynė
Mano miela
Su erškėčių vainiku. 

VACIO KAVALIŪNO (1907.VI.28 - 1994.V.15) dvejų me
tų mirties sukaktį prisimenant Visų sielų kapinėse, Chardon, 
Ohio. Prie kryžiaus, dovanoto jo mokinės Ritos Čyvaitės-Kliorie- 
nės, pedagogo ir rašytojo dukros - Aldona ir Jolita.

V. Kavaliūno romaną “ESTHER” (HESTERA), išverstą 
prof. dr. J. Kavaliūnaitės į anglų kalbą su Hardin-Simmons uni
versiteto prof. dr. Robert D. Hamner įvadu, galima įsigyti Dievo 
Motinos šventovės spaudos kioske ($7.00) arba užsisakyti pas O. 
Kavaliūnienę, 17918 Harland Ave., Cleveland, Ohio 44119, USA, 
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žymius žmones ir įvykius. Pra
džioj - poetiškas straipsnelis: 
“Vardas, kuriuo vadiname gra
žiausius dalykus, tas vardas - 
Lietuva”; toliau - apie lietuvių 
kalbą bei Mikalojų Daukšą, jo 
350 m. mirties sukaktį minint. 
Ilgesni straipsniai apie Maironį 
(1862-1932), Vaižgantą (1869- 
1933), poetą kun. Mykolą Vait
kų (1883-1973), Faustą Kiršą, 
Antaną Škėmą, Stepą Zobars- 
ką, kun. Stasį Ylą...

Išnyra Vytė Nemunėlis 
(Bern. Brazdžionis) - jo keli ei
lėraščiai iš knygos “Mažųjų die
nos”. Augustino Griciaus mirtis 
(1972 m.) aprašyta jautriai. Su 
pagarba ir šiltai aprašyti Jurgis 
Jankus, Juozas Brazaitis, Anta
nas Gustaitis, Bronys Raila. Pa
minėta ir Bostone mirusi moky
toja Elena Juciūtė, kuriai teko 
ir Sibiro tremties ir laimė pa
siekti Ameriką. Minėtini ir šilti 
žodžiai rašytojams Pauliui Jur
kui, Antanui Vaičiulaičiui.

Ypač nuotaikingai, šiitai ir 
dalykiškai Santvaras iškelia Lie
tuvos teatro žmones: Kiprą Pet
rauską, Aleksą Kulkų, Vladisla- 
vą Grigaitienę, Antaną Kučingį, 
Jadvygą Vencevičaitę, muziką 
Stasį Šimkų, Vincę Jonuškaitę, 
Vladą Baltrušaitį... Ir ilgas 
straipsnis apie muzikinių tekstų 
vertimus apskritai bei savo at
liktuosius.

Įdomiai aprašomas ir Fio
doras Dostojevskis, remiantis jo 
dukters studija, kur tvirtinama, 
kad didysis rusų rašytojas buvęs 
lietuvių (bajorų) kilmės. Yra ir 
kitų, smulkesnių straipsnių tarp 
didžiųjų... Knyga informatyvi ir 
maloniai skaitoma, nes parašyta 
su poeto jautrumu, erudito 
įžvalgumu, gražia lietuvių kalba. 
Straipsniai, atrodo, čia sudėti 
pagal jų parašymo eilę (istoriš
kai), tik nepažymėti šaltiniai 
(kur buvo-spausdinta) ar kalbų, 
pokalbių su minimu kultūrinin
ku datos.

Stasys Santvaras, KASDIENI
NĖ LIETUVYBĖS DUONA. 
Publicistika, Santvaro raštų 
(III knyga), kurių išleidimą re
mia Lietuvių fondas, Tautos 
fondas ir Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos Bostono sky
rius. Išleido “Santara” Kaune 
1996 m. Sudarė ir redagavo 
Robertas Keturakis. Meninis 
redaktorius - Algirdas Jurėnas. 
Spausdinimo darbą atliko 
“Spindulys”, Gedimino 10, 
3000 Kaunas). Tiražas - 1,000.

Bėga dienos, metai eina - 
Vis klausau
Vienas sau -
Gal išgirsiu laisvės dainą,

Gal alpūs man šalti vėjai
Iš rytų,
Kad jau Tu
Lyg prie kryžiaus atkentėjai.

1945.11.27

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos suaugusių ir vaikų choras atlieka meninę programą Vasario 16 
iškilmėje Pasaulio lietuvių centre Lemonte, JAV, 1996.11.18 Nuotr. J. Tamulaičio

Suvelto laiko pav eikslas
Perskaičius rašytojo Vytauto Volerto atsiminimus

Č. SENKEVIČIUS

Autobiografijas skaityti žmo
nės paprastai mėgsta, ypač jei 
autorius yra plačiau žinomas 
arba susijęs su kokiu gyvenimo 
laikotarpiu, kuris ir skaitan
tiems pakankamai pažįstamas. 
Atsiminimų knygos pirmiausia 
vertinamos dėl tikrovės atsklei
dimo, tam tikro įvykių ar žmo
nių charakterių liudijimo.

Rašytojas Vytautas Voler- 
tas 1995 m. Lietuvoje išleistoje 
knygoje “Angelams vedant, vel
niams painiojant” pasakoja 
apie savo vaikystę ir okupacijų 
bei karo sūkuriuose praleistas 
jaunystės dienas. Įvadiniame 
žodyje autorius sako, “kad to
kio suvelto laiko negalima išgal
voti” ir kad visas pasakojimas 
skiriamas nepriklausomos Lie
tuvos augintiniams, tai “apgrob
tai” kartai, kurios žmonės “visi 
vienodai paliesti juodos nelem- 
ties”.

Knygą sudaro šeši skyriai: 
Tarp gojų ir kalnelių, kur “įsi
veržiau įsiklykiau į šį pasaulį”, 
kur “rūkdavo tėčio kalvė, atsi
šliejusi vieškelio, dulkančio į 
Seirijus (...) ir aš neapdriskęs, 
gerai nuvalyta panose, apyšva- 
ris, beveik miesčioniškas vai
kas” Noragėlių kaime. Čia 
išdaigos, linksmi pokštai, vai
kiški gudravimai, puikūs tė
viškės gyvenimo laikai, kai “tė
tis tą melą tinkamai ištaisė (...) 
jokios užuojautos man nerodė”.

Antrasis skyrius Mažiausieji 
ir didesni mokslai, kur namie 
“mama šaukia ir vėl kaišioja 
raides”, o Noragėliuose 4 skyrių 
mokyklą baigė 8 berniukai ir 2 
mergaitės ir “kai nuėjau į pirmą 
skyrių, mokėjau gausybę dainų, 
mokėjau skaityti, rašyti ir Lie
tuvos himną giedoti, nors žo
džio himnas prasmės nesupra
tau”. Toliau vis painiau, vis su
dėtingiau.

Skyrius Studijų pirmieji, 
Laisvės paskutinieji metai po 
giedrų vaikystės dienų padvel
kia tamsia vėsuma, nes “ver
kiant reikėjo pinigų. Kaip Kau
ne gyvensiu, kaip įsikursiu”, o 
dar čia kaip tyčia “Stalinas - ge
ras tvarkdarys”, Vilnių atidavė, 
Lietuvą pasiėmė, o toje suirutė
je “finansinė liga nuo manęs 
nesitraukė”.

Skyriuje Sąlyčiai su komu
nistais - ne tiek tas pirmasis, 
daugumos vienodai išgyventas 
bolševikmetis, kiek savas žmo
gus, mokyklos draugas, geras 
pažįstamas, kaip tas ar anas nu
ėjo tarnauti okupantams, visi 
tie žmonių lūžiai atsiveria ir iš
siryškina. “Atrodė, kad mano 
gyvenimas, dar nespėjęs tinka
mai įsibėgėti, jau žuvo. O Tadas 
Bloznelis pakėlė galvą,” - auto
rius prisimena.

Tolimesnė sumaištis skyriu
je Vakarai į Rytus, Rytai atgal - 
ir vėl atgal. Naujoji iš kitos pu
sės okupacija, “stebėjausi karei
vių švara (...) visi net blizgėjo 
(...) Prieš metus mačiau į Kau
ną atvykstančius rusus, į ku
riuos buvo gaila žiūrėti”. O apie 
traukimąsi į Vakarus - “Žydų 
kelionė iš Egipto per dykumas 
buvo lengvesnė”...

Skyrius Ir lapas, ir šapelis 
užsklendžia tą suveltąjį laiko
tarpį (“...vyresniųjų ryšuliuose 
yra paslėptų lašinių su dešrom, 
kurios vertingesnės už kriaušes 
(...) Bus juodai dienai, - guo
džia tie lašinių turtuoliai. Mul

kinimas! Juodų dienų nėra, tik 
naktys yra juodos. Ar man rei
kia suprasti, kad tų paslėptų la
šinių, dėl kurių Eitkūnuose ge
ležinkelietį auksu papirkau, ne
matysiu? Logiška. Juk auksas 
buvo ne mano ir lašiniai yra ne 
mano”).

Atsiminimai nepririšti prie 
chronologinio siūlo. Jie daugiau 
sukasi apie tam tikras ašis - 
žmones, pažiūras, įvykių prie
žastis, įžvalgas iš šalies ir iš vi
daus. Jos skatina autorių nueiti 
tolyn ir vėl grįžti atgal, jei to 
reikia. Tai ypač ryšku pasako
jime apie sąlyčius su komunis
tais.

Kas dar krenta į akis, tai 
autoriaus rūpestis ne tiek save 
atverti (nors vietomis ir to ne
trūksta), kiek papasakoti apie 
aplinką, visas būkles, kuriose 
jam teko veikti, dalyvauti savo 
noru ar ne. Ir rūpėjo gražiai 
papasakoti (kitaip jis tikriausiai 
ir būtų negalėjęs). Tai, sakytu
me, žydinčio sodo pasakojimas: 
visur gaivi, pavasariška nuotai
ka. Net kalėjimo kamera ar po 
bombardavimų rūkstančios gat
vės pašviesėja puošniame žody
je ir kandaus humoro posa
kiuose.

Kad užsimota gnybtelti, pa
juokauti - skaitytojas ploja, jam 
patinka, skaityti nenuobodu. Pi
nasi gijos įdomių veikėjų, tipų, 
charakterių, tikrų, gal kai kam 
ir pažįstamų žmonių. Pats auto- 
rns tarpais net statistu pabūna, 
palaukia, kada anie iki galo iš
siryškins. '

O turbūt skaitytojui įdo
miausia. kad tose “velnių pai
niavose” nesunkiai gali ir save 
atrasti, nes negi autorius vienin
telis anuomet ganyklose botagu 
švaistėsi, gal gi ne jis vienas, 
bernų papirktas, lįsdavo po sta
lu pažiūrėti kaip apsirengusios 
merginos. Juk tokių išdaiginin
kų, gerų ir naivių vaikelių anuo-

Atvirumas
(Atkelta iš 6-to psl.)

Kalbėdama apie jo būdą, 
sakė, kad J. Girnius stengėsi ki
tus įtikinti tuo, kuo pats tikėjo. 
Oponentui lengvai nenusileis
davo, drįso turėti skirtingą nuo
monę.

Kalbėdama apie dr. J. Gir
niaus visuomeninę veiklą, ji 
suminėjo, kad jis buvo LB t-bos 
narys, dalyvavo LF bičiulių 
veikloje, buvo ateitininkas, At- 
kų federacijos vadas, paskai
tininkas. Vaikų nelepino, bet 
domėjosi, ką jie išmoksta, ką 
skaito. Juozas buyo šeimos 
žmogus. Svečiavimasis jam buvo 
tuščias laiko eikvojimas. Daug 
draugų neturėjo ir artimiau 
draugavo su tais, kurie domė
josi kuria nors kultūrine šaka. 
Prasivėrus geležinei uždangai, 
ieškojo ryšio su Lietuvos žmo
nėmis.

Sūnus Saulius trumpai, 
jautriai paliudijo, kad tėvas ro
dė meilę sūnums ir suformavo 
juos tikrais, gerais lietuviais.

Muz. Dariaus Polikaičio va
dovaujamas vyrų oktetas sudai
navo trejetą lietuviškų dainų.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Ateitininkų fed. vadas Juozas 
Polikaitis, kuris pažvelgė į dr. J. 
Girnių kaip į ateitininką. Jis 
ypač pabrėžė dr. J. Girniaus rei
kalavimus, kad turime skiepyti 
idealizmą, kad reikia daugiau 

met augo šimtai.
Ir vėliau visi koja kojon 

žengė su viltimi gerai pasiruošti 
gyvenimui, būti naudingais Lie
tuvai. Deja, okupacijų griūtis 
viską sumaišė, supriešino ir 
draugus. Vieni ištvėrė, kiti pa
lūžo; vieni gelbėjosi kovodami, 
kiti pataikaudami, išdavinėda- 
mi. Išsiryškino tie nepriklauso
mos Lietuvos augintiniai, iš 
naujo statę savo gyvenimus ne 
vieną kartą.

Šitame puošniame atsimini
mų paveiksle labai daug smul
kių taškų. Bet jie spalvingi, ryš
kūs. Tai lyg griaučiai, ant kurių 
viskas lipdoma. Štai autorius 
prisimena persikėlimą iš gim
tųjų Noragėlių į Juozapavičius, 
kur apleisto dvaro “alėją baigė 
knisti kiaulės, akacijas ėdė 
amarai”, o buvusioje spirito va
rykloje “vakarais bernai su 
merginomis kažkokiais reikalais 
šlaistydavosi”.

Prisimena sunkumus ir lai
mėjimus Alytaus gimnazijoje, 
kur vidines autoriaus nuotaikas 
stipriai paveikė ateitininkai. 
Ten ateitininkus kažkodėl pra
vardžiuodavę “šyviais”. Auto
rius rašo: “Tarp mūsų nebuvo 
ponų vaikų, miesčioniukų, tar
nautojų dukryčių ir sūnelių. 
Daugiausia jie būrėsi į skautus, 
klaidžiojo po gausius Alytaus 
miškus, narpliojo mazgelius, 
puošėsi uniformomis. Atsiker- 
šydami už “šyvius”, vadinome 
juos “varliamušiais”. Tokių ryš
kių taškelių pilna 208 puslapių 
knyga. Vaikystės dienų aprašy
muose jie spindi ypatingai spal
vingai.

Vytautas Volcrtas, ANGELAMS 
VEDANT, VELNIAMS PAI
NIOJANT. Redaktorė Viole
ta Butkienė, dail. Evaldas Mi
kalauskis; leidėjas “Į laisvę” 
fondo filialas, Sasnausko g. 50, 
3005 Kaunas. Spausdino “Mor
kūnas ir Ko.” Kaune. Tiražas - 
3000 egz.

laikui...
tiesos alkio, kad pirmiausia rei
kia siekti to, kas žmogiškai ver
tinga, o ne to, kas apsimoka ir 
duoda naudos. Dr. J. Girnius 
skatino ateitininkus nepavargti, 
ragino plačiau atsiverti atviro
sios katalikybės dvasiai ir ją 
spinduliuoti kitiems, ragino at
virai žvelgti ne tik į krašto pro
blemas, bet ir į vargstančią 
tautą.

J. Baužys dėkojo programos 
atlikėjams bei svečiams, kvietė 
apžiūrėti dr. J. Girniaus raštų 
parodą, įsigyti dr. A. Vasi
liauskienės atvežtų leidinių, o šį 
minėjimą prašė baigti “Lietuva 
brangi”.

Nors minėjimas ilgokai už
truko, bet žmonės neskubėjo 
skirstytis, vaišinosi kava bei už
kandžiais ir dalinosi įspūdžiais. 
Rengėjų komitetą sudarė: dr. 
K. Ambrazaitis, J. Baužys, J. 
Kavaliūnas, V. Kazlauskas, dr. 
P. Kisielius, K. Kramčiūnas, J. 
Kučėnas, J. Polikaitis ir M. Re
inienė.

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
.religijos jėga, ypač tikėjimo Į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo i Dievą, be 
tikėjimo į atlygį ir bausmę, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

Gen. Vladas Nagius-Nagevi- 
čius, gydytojas ir archeologas, 
Vytauto Didžiojo dabartinio ka
ro muziejaus įsteigėjas Kaune, 
gimęs 1881 m. birželio 17 d. Kre
tingoje, mirė 1954 m. rugsėjo 8 d. 
JAV, Ohio valstijos Villanghby 
miestelyje prie Klivlando. Jo ir 
žmonos Veronikos palaikai 1995 
m. rugsėjo 8 d. buvo perlaidoti 
senosiose Kretingos kapinėse. 
Šiemet Kretingoje ruošiamasi 
paminėti šimtas penkioliktąjį V. 
Nagiaus-Nagevičiaus gimtadienį. 
Kretingos muziejuje jau atidaryta 
jo atminimui skirta paroda su jon 
įjungtais velionies tyrinėto Pryš- 
mančių kapinyno radiniais.

Los Angeles vyrų kvartetas 
veiklos trisdešimtmetį paminėjo 
šiai sukakčiai skirtu koncertu š. 
m. kovo 10 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje. Atsparųjį 
kvartetą vis dar sudaro dainuo
jantys inžinieriai: Emanuelis Ja- 
rašūnas (I tenoras), Bronius Se- 
liukas (II tenoras), Rimtautas 
Dapšys (bosas), /Antanas Polikai
tis (baritonas) ir jiems akompa
nuojanti pianistė Raimonda 
Apeikytė. Šiuo metu patarimais 
sceninės laikysenos klausimais 
kvartetui talkina rež. Petras Ma
želis. Administratorius yra Albi
nas Markevičius. Kvartetas jau 
dukart su koncertais yra viešėjęs 
Lietuvoje. Trisdešimtmečio su
kakties proga ilgoką Vytautės 
Markeliūnienės rašinį “Sveiki
name Los Angeles vyrų kvar
tetą!” kovo 15 d. paskelbė “Lie
tuvos aidas”. V. Markeliūnienė, 
užbaigdama informacinį rašinį, 
pasakoja: “Kas žino, kuo dabar 
gyvena Los Angeles vyrų kvar
tetas: gal naują programą bran
dina, o gal ketina vėl apsilankyti 
Lietuvoje? Greta nuoširdžiausių 
sveikinimų ir ‘Ilgiausių metų!’ 
norisi dar ir atkakliai paraginti šį 
ansamblį vėl atvykti Tėvynėn, ku
rioje laukia didžiulis jų nuotai
kingų dainų išsiilgusių gerbėjų 
būrys”.

Dr. Juozas Girnius (1915- 
1994), žymusis išeivijos lietuvių 
filosofas, daugelio veikalų auto
rius, buvo prisimintas ir pagerb
tas Čikagoje, Jaunimo centre, 
balandžio 14 d. Velionies prisi
minimą ten surengė Ateitininkų 
federacija ir Lietuvių fronto bi
čiuliai. Rengėjų komitetą sudarė 
dr. Kazys Ambrazaitis, Juozas 
Baužys, Jonas Kavaliūnas, Vytas 
Kazlauskas, dr. Petras Kisielius, 
Kazys Kriaučiūnas, Jonas Kučė
nas, Juozas Polikaitis ir Marija 
Remienė. Minėjimas buvo pra
dėtas kun. dr. Kęstučio Trimako 
atnašautomis Mišiomis ir pasa
kytu pamokslu Tėvų jėzuitų ko
plyčioje. Akademinė prisiminimo 
dalis įvyko Jaunimo centro salė
je, pradėta rengėjų komiteto var
du kalbėjusios M. Reinienės, 
programai vadovauti pakvietu- 
sios Juozą Baužį. Pranešimą “Dr. 
Juozas Girnius ir Lietuva” skaitė 
iš Vilniaus atvykusi dr. Aldona 
Vasiliauskienė, Lietuvoje atgai
vintos Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos istorijos mokslų sek
cijos pirmininkė. Jos ilgokas 
pranešimas, matyt, skirtas Lietu
vai, apėmė šakotą dr. J. Girniaus 
veiklą išeivijoje. Nebuvo užmirš
tas net ir “Aidų” redagavimas, 
redakcinė talka “Lietuvių encik
lopediją” Bostone leidusiam Juo
zui Kapočiui.

Paskaitą atsiminimais papil
dė velionies našlė Ona Gimiu- 
vienė, iš Prahos atskridęs ten da
bar dirbantis sūnus dr. Saulius 
Girnius, dabartinis Ateitininkų 
federacijos vadas Juozas Polikai
tis. Pastarasis priminė, kad 1963- 
67 m. dr. J. Girniui teko būti ir 
ateitininkų federacijos vadu, o 
ateitininkas jis buvo jau nuo gim
nazijos laikų. Aktorė Audrė Bud
rytė pagerbimo programon įsi
jungė paskaitytomis ištraukomis 
iš dr. J. Girniaus veikalų, atsklei- 
dusiomis dalį jo pagrindinių min
čių. Muzikinę programėlę atliko 
fleitininke Rima Polikaitytė ir 
trim jautriom dainom jon įsijun
gęs vyrų oktetas, vadovaujamas 
Dariaus Polikaičio. Išeivijos filo
sofo dr. Juozo Girniaus prisimi
nimas buvo užbaigtas dalyvhj 
sugiedota “Lietuva brangi”. Ve
lionies palaikai pernai vasarą bu
vo nuvežti Lietuvon ir perlaidoti 
gimtųjų Sudeikių kapinėse, da
bartiniame Utenos rajone. Išeivi
joje liko tik jo prisiminimas bei 
1961 m. išleistas dabar visiems 
lietuviams ypač svarbus veikalas 
“Tauta ir tautinė ištikimybė”.

Mokslinę konferenciją “Ba
lio Sruogos teatras ir dabartis”, 
skirtą šio rašytojo šimtosioms gi
mimo metinėms, surengė Klaipė
dos universiteto teatro pedagogi
kos katedra ir Lietuvos teatro tra
dicijų draugija. Konferencijoje 
dalyvavo literatūros ir teatro spe
cialistai, dramos teatrų režisieriai. 
Jie aptarė B. Sruogos dramų teat- 
riškumo aspektus, Lietuvos teatro 
viziją, tautinius savitumus, teatro 
sampratą ir Lietuvos teatruose 
statytus B. Sruogos spektaklius.

Skulptoriaus Juozo Genevi- 
čiaus Sausio tryliktajai skirtų vie
nuolikos skulptūrų parodų suren
gė “Arkos” galerija Vilniuje. Jos 
buvo suskirstytos į grupes “Pavar
gęs Dievas” ir “Apraudojimas”. 
Medinės skulptūros “Altorius” ir 
“Rūpintojėlis” yra veikiamos 
skulptoriaus J. Genevičiaus pan
teistinės idėjos. Jam atrodo, kad 
Kristaus atvaizdą galėtų pakeisti 
lietuviškasis Rūpintojėlis. Rokiš- 
kietis J. Genevičius 1978 m. yra 
baigęs skulptūros studijas Dailės 
institute.

Stasio Vainiūno (1909-1982) 
tarptautinis pianistų konkursas 
14-19 metų moksleiviams Vilniu
je įvyko balandžio pradžioje. 
Šiuo konkursu norima pagerbti 
pianisto ir kompozitoriaus S. 
Vainiūno atminimą. Mat jis yra 
pirmasis lietuvis pianistas 1933 
m. tarptautiniame konkurse 
Vienoje išsikovojęs VIII vietą su 
diplomu ir teise vadintis to kon
kurso laureatu. Aštuntoji vieta 
nėra aukšta, tačiau negalima už
miršti, kad tame tarptautiniame 
konkurse dalyvavo net 252 pia
nistai iš viso pasaulio. Šieme
tiniame St. Vainiūno tarptau
tiniame konkurse Vilniuje pir
moji premija buvo paskirta 
Charkovo muzikos mokyklos 
moksleiviui Andrejui Cygičkai ir 
Vilniaus Balio Dvariono vaikų 
mokyklos auklėtiniui Kasparui 
Uinskui, antroji - Gudijos moks
leiviui Vitalijui Stachjevičiui, 
trečioji - Vilniaus M. K. Čiur
lionio meno gimnazijos dešimto
kui Aidui Puodžiukui. Diplomus 
laimėjo Lietuvos pianistai Vytis 
Šakūras, Gabrielė Gylytė ir Jur
gita Jauniškytė.

Balio Sruogos “Raštai” pra
dedami leisti Lietuvoje. Jų net 
septyniolika tomų buvo sudaręs ir 
su komentarais paruošęs darbštus 
literatūrologas Algis Samulionis, 
1931 m. lapkričio 24 d. Klaipė
doje gimęs literatūros ir teatro 
kritikas, ilgai laukęs ir nesulaukęs 
leidimo pradžios. Tik dabar, jam 
jau mirus, pirmasis B. Sruogos 
“Raštų” tomas balandžio pradžioj 
buvo sutiktas Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institute. Į šį tomą 
sudėta visa poetinė B. Sruogos 
kūryba: eilėraščiai, poemos, į rin
kinius nepatekę kūriniai. “Raštų” 
I tomą spaudai paruošė Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institu
tas, išleido “Alma Littera”. Dar 
šiemet tikimasi išleisti “Raštų” II 
ir III tomus. B. Sruogos “Raštų” I 
tomo sutiktuvėse dalyvavo iš JAV 
atvykusi jo dukra Dalia ir dukrai
tė Aušrinė. Pastaroji anglų kal- 
bon verčia savo senelio “Dievų 
mišką”, kurį dar šiais metais no
rėtų išleisti “Vaga”.

Poetas Marcelijus Martinai
tis, gimęs 1936 m. balandžio 1 d. 
Paserbentyje, dabartiniame Ra
seinių rajone, amžiaus šešiasde
šimtmečio proga buvo prisimin
tas Martyno Mažvydo biblio
tekoje vilniečiams bei jų sve
čiams surengta paroda “Toli nuo 
rugių”. Taip yra pavadinta jo šeš
toji poezijos knyga, išleista 1982 
m., laimėjusi tada dar LTSR va
dintos Lietuvos literatūrinę pre
miją. Vilniaus universiteto stu
dentai filologai savo dėstytoją M. 
Martinaitį pagerbė teatralizuotu 
renginiu, kurio neįstengė su
drumsti balandžio pirmąją iškri
tęs sniegas. Rašytojų klube Vil
niuje sukaktuvininkui M. Marti
naičiui buvo įteikta naujoji jo 
poezijos knyga “Atrakinta”, iš
leista Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidyklos, suredaguota V. Sven- 
ticko. Pasak jo, šion knygon, pa- 
ruošton dail. K. Granto, yra 
įjungtas penkiasdešimt vienas ei
lėraštis, R. Vėliuvienės tuzino 
ofortų ciklas “Evangelijos skaity
mai”. Po linksmo įvado, matyt, 
susieto su balandžio pirmąja. Da
lios Musteikytės pranešimu 
“Dienoje”, pats sukaktuvininkas 
M. Martinaitis iš pageltusio lapo 
skaitė poemą apie įsiaudrinusios 
rašytojų draugijos išvarymą iš 
“Žirmūnų” restorano. 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.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
111 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8’

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

I ._____________________________ . ___________ _

5L S P O R TĄ S
Kas naujo Europoj e?

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.................3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........3.75%
Kasd. pal. čeikių sąsk.iki.........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

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 darbaij/arantuoti pagal susitarimą.

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Licence
E-2392

Stebėdamas televizijoje pasau
lines ledo ritulio pirmenybes Aus
trijos sostinėje, nenorėjau savo 
akim tikėti pamatęs pirmose rung
tynėse ant vieno Rusijos rinktinės 
žaidėjo nugaros didelėm raidėm 
užrašytą “Kasparaitis” pavardę. 
Aišku, kad tai NHL lietuvis žaidė
jas. Gavęs Lietuvos pasą, D. Kas
paraitis amerikiečių spaudos atsto
vams pasakęs, kad Rusijos koman
doje jis niekuomet nežais, rusai esą 
Lietuvos okupantai ir t.t. Kas pri
vertė lietuvį sulaužyti savo paža
dus? Gal tai rusės žmonos įtaka, 
graži piniginė premija, laimint Ru
sijai pirmą vietą - sunku pasakyti. 
Vokietijos sportinio televizijos ka
nalo geopolitinis analfabetas pa
reiškė, kad rusas Kasparaitis turė
jęs alkoholinių problemų, tačiau 
tas esą visiškai suprantama, nes 
rusas, atvykęs j turtingą Ameriką ir 
pasirašęs miljoninę sutartį, labai 
dažnai papuola į dievaičio Bacho 
glėbį. Prie to dar prisidėjo žmonos 
nelaimė, praradus jai trinukus. 
JAV rinktinėje žaidžiantį graikiška 
pavarde žaidėją vokietis pavadino 
graikų kilmės.

Vokietijos Ašafenburge įvyko 
Lotynų Amerikos šokių varžybos. 
M. Germanavičius ir E. Visockaitė 
užėmė antrą vietą. Televizijos ko
mentatorė jau prieš varžybas pa
reiškė, kad Vokietijos ir kt. valsty
bių atstovai turi mažai tarptautinio 
patyrimo, tad “kova” vyks tarp Slo
vakijos ir Lietuvos atstovų. Penkių 
taškų persvara laimėjo slovakai 
prieš lietuvius ir italus.

Į stiprią Europos moterų ran
kinio pirmenybių grupę pateko 
Lietuva. Jai teks susitikti su Rusija, 
Norvegija, Rumunija ir Ukraina. 
Rungtynės vyks š.m. gruodžio mėn. 
6 - 15 d.d.

Valdas Ivanauskas su Ham
burgo futbolo klubu pasirašė sutar
tį iki 1998 m.

Maratono bėgime Hamburge 
antrą vietą užėmė Lietuvos rusas 
Fedorenka prieš Virbicką iš Vil
niaus. Motenj pusėje pirma atbėgo 
Kristina Pečiulis iš Lenkijos. Rei
kia spėti, kad K. Pečiulytė(ienė?) 
yra Suvalkų trikampio dukra. K. B.

Krepšinio žymūnai 
JAV spaudoje

Arvydas Sabonis, žaidžiantis 
Portlando profesionalų komando
je, susilaukia vis daugiau dėmesio 
ir įvertinimo. Jam net 4 puslapius 
paskyrė milijoninį tiražą turintis 
JAV savaitinis sporto žurnalas 
“Sports Illustrated”. Balandžio 22 
d. numeryje žurnalistas Phil Jaylor 
rašo apie jo sugebėjimus krepšinio 
aikštelėje, nesigailėdamas gerų žo
džių. Minimi ir jo pasireiškimai 
Lietuvoje, kai “Žalgirio” komanda 
tris kartus buvo Sovietų Sąjungos 
čempionais, ir vėlesni jo nuopel
nai, Lietuvai laimėjus bronzos me
dalius 1992 m. oliminiuose žaidi
muose. Straipsnis pailiustruotas tri
mis nuotraukomis: dvi iš jų yra da
rytos krepšinio aikštelėje, o viena - 
Sabonių namuose Portlande, kartu 
su žmona Ingrida ir vaikais - Žygi
mantu ir Tautvydu.

Tris puslapius A. Saboniui pas
kyrė NBA lygos leidžiamas žurna
las “Hoop”. Šio žurnalo 6 nr. raši
nio autorius Bob Edelman prisi
mena ir Praną Lubiną, kuris po 
1936 m. olimpinių žaidimų Berlyne 
(ten jis buvo JAV olimpinės krep
šinio komandos kapitonu), atvykęs 
į savo tėvynę, išmokė tautiečius 
žaisti krepšinį, ir netrukus ši maža 
Baltijos šalis laimėjo Europos krep-

AIDAS BATURA, torontietis, Mi
chael Power/St. Joseph’s gimnazijos 
vyresniųjų jaunių varžybose 1996 m. 
gegužės 10 d. tapo laimėtoju, su kar
timi peršokęs 4 metrų aukštį

Ntr. P. Power - “The Toronto Star”

šinio pirmenybes. Straipsnio pabai
goje rašoma, kad Portlando ko
manda kaži ar būtų patekusi j at
krentamąsias varžybas (“playoffs”) 
be Sabonio, kuris yra “didžiausia 
Lietuvos dovana NBA”. O apie Lu
biną čia sakoma, kad jis dabar sau 
ramiai leisdamas pensininko die
nas Glendale, CA tik šypsosi, nes 
kas galėjo tikėti, kad jo kelionė 
prieš 60 metų į savo “old country” 
duos tokius rezultatus.

E. Šulaitis

Kanados įvykiai

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.).

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

Kiti patarnavimai

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

JL.EDA.S llEFIUaiJlATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

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

(Atkelta iš 1 osl.) 
kurin bus sutelktos aukos šios 
provincijos biudžetų deficitams 
bei jų atneštai skolai mažinti. 
Birželio pradžioje bus išleisti 
Ontario galimybių fondo pasko
los lakštai, kuriais galės pasi
naudoti Kanados regisruoto pen
sijų plano taupytojai. Ontario vy
riausybė dabar kasmet išleidžia 
beveik devynis bilijonus dolerių 
savo paskolų palūkanoms pa
dengti. Beveik pusė šios sumos 
iškeliauja užsienin, nes iš jo bu
vo gautas paskolos kapitalas. 
Bus stengiamasi, kad palūkanos 
už tokias skolas liktų Kanadoje.

Pirmajame Ontario finansų 
ministerio E. Evo biudžete taip
gi yra lėšų, iš kurių gaus kreditą 
Ontario gyventojai, įsigiję pir
mą kartą naujus namus. Tuo 
kreditu bus grąžintas provinci
nės žemės pakeitimo mokestis. 
Šimtas milijonų dolerių bus pas
kirta užtikrinti saugumui Ontario 
miestų viešajame susisiekime.

Dienraštis “Edmonton Sun” 
balandžio 23 d. laidoje atsklei
dė Kanados karo aviacijos kpt. 
Paul Ransburio meilės išdaigas 
Cold Lake “CF-18” modernių 
naikintuvų bazėje. Jis iš tos ba
zės dažnai skrisdavo naikintuvu 
į Tulsą Oklahomoje, kur gyve
no jo amerikietė sužadėtinė.

Skautų veikla

I>I<ALTI>A
Gyvybės — verslo — namų - automobilių - sveikatos — 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

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

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

Oficialiai tie jo 7.000 kilometrų 
skrydžiai j abi puses “CF-18” 
naikintuvu būdavo užregistruo
jami kaip instrumentinio skrai
dymo treniruotė. Viena tokių 
skrydžių valanda Kanados mo
kesčių mokėtojams kainuodavo 
apie 20.000 dolerių. Tačiau Ka
nadoje 1.500 galionų aviacijos 
kuro kainuoja 5.300 dolerių, o 
Tulsoje - tik 1.650. Įsimylėjusio 
kpt. P. Ransburio viršininkas 
mjr. Gary Hook teisinosi, kad 
“CF-18” pilotai privalo kasmet 
tais lėktuvais ore praleisti apie 
200 valandų.

Esą jiems būdavo leidžiama 
tokiems skrydžiams patiems pa
sirinkti skrydžio vietas ir skir
tingas oro bei laiko sąlygas. Po 
šio pranešimo “Edmonton Sun” 
dienraštyje kpt. P. Ransbuiio 
skrydžius Tulson užbaigė jo ir 
amerikietės Leslie Thomas san
tuoka Edmontone. V. Kst.

Paieškojimai

Eugenija Trijonytė-Žemliaus- 
kienė, gyv. Lietuvoje, Tauragėje, 
Stoties 21, ieško savo giminių Ka
nadoje: Elenos Trįjonis, Marijos 
Trijonis-Burke, Juditos Trijonis- 
Salas.

Olimpija Petrauskaitė ieško 
Irenos Šeinauskaitės, su kuria Lie
tuvoje lankė Šilalės gimnaziją ir ku
ri 1944 m. pasitraukė j Vokietiją. 
Rašyti adresu: Dariaus ir Girėno 
13-73, Marijampolė 4520, Lietuva.

• Skiltininkų kursai įvyks birželio 1- 
2 d.d. Anapilio salėje. Kursus praves 
Čikagos skautininkai. Juose dalyvaus 
30 skautų-čių. Registraciją tvarko 
sk.v.v.sl. Linas Narušis tel. 905 277- 
1128.
• A.a. K. Batūros, V. Turūtos, P. Re
ginos, A. Šeškuvienės ir kitų miru
siųjų atminimui pagerbti “Romu
vos” skautų-čių stovyklavietei au
kojo $117.28 v.s. St. Ilgūnas iš Ro- 
česterio vietininkijos. Ačiū! M.

Aukojo “T. žiburiams"
$103 - dr. R. Zabieliauskas; 

$100 - A. Markevičius; $30 - L. 
Abromonis; $24 - K. Bubelis; $22
- P. Lapinskas; $10 - Pr. Baltuotus, 
J. A. Damušis; $5 - V. Januška; $3
- I. Verbyla, A. Balsas; $1 - A. Eis- 
kat, V. Kecorienė, B. Vycintas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50 - O. Trečiokas, A. Man- 

kus, E. Baltrušaitienė, P. Kariūnas, 
V. Pečiulis, dr. A. Šležas, P. Put
nus, B. Garbas, A. B. Vyniautas, 
O. S. Kačinskas, A. Kiškis, K. J. 
Grigaitis, E. Albright, M. Rybienė, 
B. Stasiulis, M. Kairienė, B. M. 
Kušlikis, B. Bernatt.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$60 - A. Karosas, W. S. Kuz

mas, J. Šileikis, J. Zabieliauskas, 
dr. R. Zabieliauskas, V. Levickas.

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

- TED STANDUSa

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
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

• 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 BloorStreet West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

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

f sAMocmA- Knygų rišykla 
ĮEIKIT “SAMOGITIA" 

' meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
- pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

GENYS 
sutton group - assurance realty inc. realtor , 

5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

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)

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

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

• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie 

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

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

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

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

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

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

1- - - - . — - --->
i ~ Fredoj

'.Tdamddfon
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

I REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
L.......  ...........................................

KELIONĖS Į LIETUVĄ DAR VIS GERIAUSIOMIS KAINOMIS 
IŠSKRENDANTIEMS IKI GEGUŽĖS 31 D., NEŽIŪRINT KAIP ILGAI LIETU
VOJE VIEŠETUMĖT, 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 j kitus (ar per kitus) Europos miestus, - leiskit Jums 
pasiūlyt skrydžius iki birželio 20 d. su didžiausiomis, geriausiomis Oro Linijo
mis (ne čarteriais!):
PARYŽIUS - nuo $559, BRIUSELIS nuo $659, NUERNBERGAS, VIENA - 
$759. BUDAPEŠTAS - $919 ir t.t., ir t.t.

(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.

MEDELIS
Ll&įL 133 Roncesvalles Avė., 

TORONTO, Ont. M6R 2L2 TEL 416 531-4800



1996 metų religinis konkursas
Prel. Juozas Prunskis 1996 me

tais skiria premiją(s) $4.250 Krikš
čionybės idealų ugdymui.

I projektas - Krikščioniškų idealų 
ugdymas kasdienybėje: praktiška 
programa, seminaras ar stovykla, 
skirta katechetams, religijos, etikos 
dėstytojams, jaunimo vadovams, 
jaunom šeimom.

Konkurso komisijai prisiųsti: 
programos turinj, pravedėjo(ų) var
dus, kvalifikacijas, patirtį, finansi
nę sąmatą, po to 4 dalyvių raštiš
ką apklausą, kaip įvertino programą.

II veikalas - “Krikščioniškas gyve
nimas kasdienybėje”, praktiškas va
dovas - 2 metų programa besiruo
šiantiems Sutvirtinimo sakramen

BRANGIAI MOTINAI

A+A
KLEOPAI GRINKIENEI

Los Angeles mirus,
dukrą DANUTĘ ZAKAREVIČIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame -
V. V. Augėnai O. Yčienė
B. Žiobienė L. Urbonienė

A+A
ALBINAI VINGEVIČIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame KRISTINĄ ANDERSON 
bei kitus velionės artimuosius -

Audronė ir George Kairiai ir visi 
“Audra Travel” darbuotojai

PADĖKA.
A+A

KOSTUI ČINČIKUI
1996 m. kovo mėn. 1 d. iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams: 
kun. L. Januškai, OFM, kun. J. Sasnauskui, OFM, kun. 
E. Putrimui už atnašautas laidotuvių Mišias, kun. E. Jur- 
gučiui, OFM, už maldas laidotuvių namuose ir atliktas 
laidotuvių apeigas Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Dėkojame dr. M. Valadkai už rūpestingą ligonio 
gydymą, Br. Sapliui už ligonio lankymą namuose bei tartą 
atsisveikinimo žodį laidotuvių metu. Nuoširdi padėka pri
sikėlimo parapijos chorui giedojusiam per laidotuvių Mi
šias ir D. Radtkei už vargonavimą.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, draugams ir pa
žįstamiems iš toli ir arti pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu bei spaudoje. Ačiū už gėles, užprašytas Mišias bei 
aukas “Kovai su vėžio liga Lietuvoje” ir “Tremtinių grįži
mo fondui”. Ačiū B. Stanulienei už paruoštus pietus, taip 
pat visiems atsilankiusiems laidotuvių namuose ir kapinėse.

Liūdintys -
žmona Elena, sūnus Jonas, duktė Birutė, 

žentas Mirando, vaikaičiai - Matas ir Danielius

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

mūsų lietuviškas kelionių biuras,\ 
veikiantis nuo 1978 m.

Vienintelis Kanadoje lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

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

GARANTUOTOS GERIAUSIOS KAINOS!

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

Smulkesnių žinių teiraukitės tel: 416 533-8443

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

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

Telefonas 416 533-8443,
FAX 416 533-6279

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

Kelionių verslo registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

tui. Turiny turėtų būti bent šie sky
riai: jaunuolių maldos būdai - asme
ninė, liturginė, šv. Raštas, savo san
tykio su Dievu ir artimu peržvalga, 
sakramentai ir t.t., pagalba artimui, 
tarnavimas, parapijinė veikla, krikš
čioniškos vertybės šeimoje, mokyk
loje, veikloje, draugų tarpe ir pan., 
savaitgalio rekolekcijų prog- 
rama(os).

Projektas ar veikalas pasirašo
mas slapyvardžiu. Atskirame užkli
juotame voke pridedama tikroji au
toriaus pavardė, adresas ir telefonas.

Konkurso medžiagą reikia pri
siųsti iki 1996 m. spalio 1 d. šiuo 
adresu: Sisters of the Immaculate 
Conception, Religinis konkursas, 
600 Liberty Highway, Putnam, Ct. 
06260 Inf. Lietuvių grupė su Kanados valdžios atstovu baltiečių priėmime 1996 m. balandžio 26 d. Latvių namuose 

(Willowdale). Iš kairės: HARIS LAPAS - Lietuvos generalinis garbės konsulas, ALGIRDAS VAIČIŪNAS - 
KLB krašto valdybos pirmininkas, JESSE I LIS — Kanados parlamento atstovas, padaręs pranešimą, 
JONAS PASLAUSKAS - Lietuvos ambasados reikalų patikėtinis, DANUTĖ GARBALIAUSKIENĖ - KLB 
Toronto apylinkės pirmininkė ir VINCAS PIEČAITIS - KLB darbuotojas

Parama savivaldybėms | TORONTO1®1, |
Kanados tarptautinės plėt

ros agentūra (Canadian Inter
national Development Agency 
- CI DA) paskyrė $2.2 milijonus 
dolerių Baltijos valstybėms savi
valdybių tobulinimui. Balandžio 
26 d. Latvių namuose (Willow
dale) ministerio tarptautinio 
bendradarbiavimo ir prancūzų 
kalbos reikalams Pierre S. Pet
tigrew vardu pranešimą baltie
čių atstovams padarė Kanados 
parlamento atstovas (High 
Park-Parkdale) Jesse Flis. Pri
ėmime dalyvavo Lietuvos am
basados reikalų patikėtinis Ota
voje Jonas Paslauskas, Lietuvos 
generalinis garbės konsulas 
Haris Lapas, KLB valdybos pir
mininkas Algirdas Vaičiūnas, 
Latvijos ambasadorius Kanadai 
Georgs Andrejevs, Latvijos mi
nisterio pirmininko pavaduo
tojas ir švietimo ministeris 
Maris Grinblats, Estijos garbės 
generalinis konsulas Ilmar 
Heinsoo, kiti baltiečių bendruo
menių pareigūnai bei atstovai.

SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE PANAŠIUS STRAIPSNIUS

Nesutinku su gerb. Edmundo 
Petrausko nuomone (“TŽ” 1996 
m. 17 nr.), kur jis protestuoja už
tikęs ta pačia tema parašytus 
straipsnius apie Lietuvos amba
sadą Venezueloje ir “Tėviškės ži
buriuose”, ir “Lietuvos aide”. Vie
nodi straipsniai, kad ir “su mažiau
siais pakeitimais”, jo nuomone, ne
daro garbės nei spaudai, nei 
autoriui. Betgi tiesa, kad “TŽ” 
išeina Kanadoje, o “Lietuvos ai
das” Lietuvoje . Kiek užsienio lie
tuvių prenumeruoja abu? Puikiai 
žinau, kad dauguma lietuvių šeimų 
prenumeruoja du ar tris lietuviškus 
laikraščius, bet toli gražu ne visus, 
nes ne visi pajėgia užsimokėti 
prenumeratą, bet nori skaityti, kas 
ir kitur parašyta, tai dauguma 
“apsimaino” leidiniais. Sutinku, 
kad tai nėra priimtina leidėjams, 
bet tokia jau yra tikrovė.

Ta pačia tema, bet skirtingai 
parašytus straipsnius galime skelbti 
keliuose laikraščiuose, kaip tai da
ro visa didžioji Amerikos ir Kana
dos spauda, pripažindama faktą, 
kad ne visi visus žurnalus ar laik
raščius prenumeruoja. Štai artėja 
dešimtoji tautinių šokių šventė. 
Organizacinis komitetas kreipėsi į 
mane ir kitus žurnalistus apie tą 
šventę rašyti visoje lietuviškoje 
spaudoje. Argi to daryti negalima, 
nors straipsnių turinys bus pana
šus?

Jei koks minėtinas įvykis pasi
rodo viename leidiny, tai nieko 
blogo nėra, jei jis yra aprašytas ir 
kitur, tuo informuojant didesnį 
skaičių skaitytojų. Paprastai ir pa
našia tema rašant pasirodo skirtin
gas stilius, skirtingos nuomonės, 
įspūdžiai ar net nauji, kitų nepa
stebėti faktai. Aprašymas tų pačių 
įvykių skirtinguose leidiniuose nė
ra joks “nusikaltimas”.

Aurelija Balašaitienė, 
Richmond Heights, OH

DRĄSUOLIŲ SKRYDIS
Jau esu ne kartą įvairioje spau

doje rašęs apie dviejų drąsių lakūnų 
- J. Jukniaus ir E: Slušnio žygį per 
Atlantą 1993 m. iš Čikagos, turintį 
tikslą Dariaus ir Girėno 60-sias 
skridimo metines paminėti.

Gana daug mūsų tautiečių šį 
įvykį ignoravo ar atsiliepė neigia
mai - net ir Dariaus-Girėno sukak
tuvinio komiteto pirm. V. Ramo- 
nis. Jis “TŽ” 1996 m. 14 nr. mini 
mano rašinį, kuriame aš aprašiau 
lakūno J. Jukniaus antrąjį vizitą Či
kagoje (“TŽ” 1996 m. 4 nr.). V. 
Ramonis cituoja mano rašinio iš-

Pranešime J. Flis aiškino, 
kad naujoji programa duos Ka
nados firmoms daugiau galimy
bių įsijungti į įvairius projektus 
Baltijos kraštuose, ypač savival
dybių srityje. Trejų metų pro
gramoje, kurią administruos 
Canadian Urban Institute, Ta- 
linui, Rygai ir Vilniui bus su
teikiama profesinė ir techninė 
pagalba strateginiam planavi
mui. Miestų planuotojai ir val
džios pareigūnai galės išmokti 
apie Kanados miestuose naudo
jamus demokratinius metodus 
darant sprendimus.

Jis taip pat pranešė, kad 
ODA Baltijos iniciatyvų pro
grama bus pratęsiama dar tre
jiems metams. Ją administruos 
Foundation for International 
Training, skirdama iki $40,000 
Kanados orgnizacijoms vykdyti 
mažesnio masto bendradarbia
vimo projektus Baltijos kraš
tuose. Lėšos šioms programoms 
buvo numatytos 1996 m. biu
džete. RSJ

l!l£; I.
r c _

trauką, kurioje teigiau, kad lakūnai 
buvo pasiūlę sukaktuvinio minėji
mo komitetui mintį dėl jų skrydžio 
per Atlantą, “tačiau rengėjai į jų 
pasiūlymą visai nereagavo ir buvo 
abejingi”. Esą aš rašinyje sudaręs 
įspūdį, kad “komitetas nenorėjo 
skrydžio finansuoti dėl kokių nors 
paslaptingų priežasčių” (m. pa
braukta, E.Š.). Tai nepagrįstas įta
rimas.

Taip pat turiu pareikšti, kad V. 
Ramonis manęs negalėjo matyti 
komiteto posėdžiuose, nes aš juose 
nedalyvavau. Apie priešišką kai ku
rių komiteto narių nusiteikimą dėl 
drąsuolių sumanymo sužinojau iš 
pačių lakūnų, ir kelių komiteto 
žmonių, nes tai nebuvo ir nėra jo
kia paslaptis. Tik keista, kad ir da
bar, kai šis drąsuolių lakūnų pro
jektas puikiai pavyko, komiteto pir
mininkas nepagarbiai apie tuos 
taurius lietuvius atsiliepia, juos va
dina “vyrukais” (žinome, kad jie so
lidaus amžiaus žmonės, su garbin
gomis profesijomis, šeimomis ir 
pan.).

V. Ramonis daug kalba apie 
pinigus, bet šis žygis komitetui bū
tų nekainavęs nė cento (arba labai 
mažai). Nieko nenustojo ir iš savo 
kuklių pensininkės išteklių pinigus 
paskelinusi Domicėlė Petrulytė. Jai 
pinigus drąsuoliai lakūnai sugrąži
no su gražiausiais padėkos žodžiais.

Aš nesistebiu, kad anas komi
tetas su V. Ramoniu priešakyje bu
vo abejingas (pilna to žodžio pras
me) J. Jukniaus ir E. Slušnio pasiū
lymui, kuris tada kai kam ir atrodė 
fantastinis, nes daug kas ir Dariaus- 
Girėno planuotą skrydį tokiu laikė. 
Tačiau dabar, kai jų projektas, ga
lima sakyti, tik su Dievo pagalba 
buvo įgyvendintas, drąsiųjų lakūnų 
ir jo negausių rėmėją nedera nu
vertinti.

Edvardas Sulaitis, Čikaga

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

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

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

A. a. Kazimiero Čepaičio atmi
nimui pagerbti Lietuvos našlaičių 
fondui “Vaiko tėviškės namai" au
kojo: $50 - N. A. Baneliai; $20 - A. 
Žemaitaitis, V. V. Rasiuliai, D. L. 
Garbaliauskai, I. M. Sungailos, A.
J. Bušinskai, P. Basys, P. V. Jankai
čiai, K. J. Batūros, A. K. Rūkas, A.
M. Radžiūnai, R. Š. Valiuliai, A. J. 
Jurcevičiai, O. Jurkienė, P. L. Mu
rauskas; $15 - M. E. Kazakevičiai; 
$10 - St. B. Prakapai, A. R. Grigo- 
niai, G. Kobelskienė, P. B. Sapliai,
N. Šimkienė, L. V. Štuikiai.

Tremtinių grįžimo fondui au
kojo: $50 - Lietuvių tautodailės 
instituto Toronto skyrius; $30 - O. 
Juodišienė, dr. A. B. Spūdai; $25 - 
V. L. Nakrošiai, B. Tamulaitis, O. 
Skrebūnienė, dr. J. A. Sungailos; 
$20 - D. St. Rukšos, S. J. Sinkevi
čiai, A. J. Pūkai, V. P. Dalindos, A. 
V. Vaitoniai, M. S. Bušinskai, J. S. 
Andruliai, dr. S. E. Čepai, J. V. Ig- 
naičiai, I. Vibrienė, G. Balčiūnienė,
A. Augaitienė, K. Kaminskienė, J.
B. Danaičiai, S. V. Aušrotai, O. L. 
Rimkai, G. L. Matukai, D. Balsie
nė, M. Regina, A. V. Žalnieriūnai, 
A. J. Kulkos; $10 - N. Pečiulytė, A. 
Burdulienė, V. V. Baliūnai, J. Pa- 
cevičienė, H. J. Lasiai, R. A. Sima
navičiai, A. A. Kuolai, A. Valienė, 
A. R. Grigonienė.

Aukas rinko L. Nakrošienė, M. 
Povilaitienė, B. Sapijonienė, A. 
Sungailienė. Velionies žmonai Bi
rutei Čepaitienei su šeima, visiems 
aukotojams ir rinkėjoms nuošir
džiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

A. a. Kazimiero Čepaičio atmi
nimui pagerbti “Alkanų virtuvėms 
Lietuvoje" aukojo: $50 - D. Jankie- 
nė (Detroit), J. A. Rygeliai, A. N. 
Baneliai, dr. P. I. Lukoševičiai; $30 
- E. Bersėnienė; $20 - L. P. Bi- 
gauskai, D. K. Manglicai, M. V. 
Indris; $10 - N. Pečiulytė, A. J. Bu
šinskai, R. A. Simonavičiai, O. J. 
Dirmantai, I. Poškutė, J. Augusti- 
navičienė.

Tėvynės sąjungai - Kanados 
skyriui aukojo: $50 - dr. J. E. Čup- 
linskai; $40 - A. R. Ulbos; $30 - P. 
Z. Linkevičiai; $25 - B. V. Biretos; 
$20 - Br. Sapijonienė, A. Rūta, A. 
Bražys, I. Punkrienė, E. G. Ku- 
chalskiai, V. Balnienė, V. Lapaitie- 
nė; $10 - V. Bleizgienė, A. Žemai
taitis.

Kovai su vėžio liga Lietuvoje: 
$40 - N. Racevičienė; $30 - Z. O. 
Gudauskai, B. Stankaitienė; $20 - 
V. A. Yorkai, dr. Č. J. Kūrai, Č. L. 
Senkevičiai, A. R. Kalendros, A. J. 
Bušinskai, G. Ignaitytė, M. Povilai
tienė, A. A. Vaičiūnai; $15 - M. 
Pranaitienė; $10 - A. Zarembaitė,
K. B. Žutautai, K. Kaminskienė, A. 
Empakeris, R. O. Berentai, V. E. 
Steponas, B. J. Tamulioniai, I. Kai
rienė, A. O. Keršiai; $5 - B. Nor
kienė.

Linkuvos šventovės atnaujini
mui aukojo: $50 - E. R. Stravins
kas; $30 - Pr. Z. Linkevičiai, Z. J. 
Stravinskai; $25 - R. Stravinskaitė, 
V. K. Gapučiai; $20 - A. M. Prane- 
vičiai, E. Simonavičienė, dr. O. J. 
Gustainiai; $10 - A. Zarembaitė, J. 
J. Morkūnas.

Aukas rinko L. Nakrošienė, M. 
Povilaitienė, B. Sapijonienė, A. 
Sungailienė. Velionies šeimai, au
kotojams ir ir rinkėjoms nuoširdi 
padėka.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., fi.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

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

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.Sc.,ll.b.

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

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

ĮĮĮdresher
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

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 *
JRTk- INSURANCE 

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

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett
Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

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

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



TORONTO O MONTREAL®
Anapilio žinios

- 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.

- Ryšium su vietos vyskupo 
lankymusi Anapilyje gegužės 26, 
kapinių lankymo dienos metu, Wa- 
sagoje Gerojo Ganytojo šventovėje 
tą savaitgalį sekmadieninės Mišios 
bus gegužės 25, šeštadienį, 2 v.p.p. 
Po Kapinų lankymo dienos Wasa- 
goje pamaldos sekmadieniais jau 
bus 11 vai. ryto.

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

- Sutvirtinimo sakramentui 
besiruošiančio jaunimo pamokos 
nutraukiamos ryšium su vasaros 
atostogomis. Sekanti pamoka bus 
paskelbta po vasaros atostogų.

- Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” visus kviečia į 25-rių metų 
gyvavimo sukaktuvinį koncertą-ba- 
lių, birželio 1, šeštadienį, 5.30 v.p. 
p. Toronto lietuvių namuose. Pro
gramoje - visos “Atžalyno” grupės, 
baras, loterija, šilta vakarienė su 
vynu, šokiai. Įėjimas: suaugusiems 
- $30, moksleiviams iki 18 m. am
žiaus - $22 su vakariene, be vaka
rienės - $15.

- Mišios gegužės 19, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Pa
liūnų, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Antaną. Ma- 
sionj.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos - gegužės 26 d. Po 

jų vyks trumpas parapijos susirin
kimas šventovės salėje. Kviečiame 
visus parapijiečius gausiai dalyvauti.

- Parapijos bazaras įvyks bir
želio 1 d. Pradžia 9 v.r. Visi parapi
jiečiai prašomi prie šio renginio 
prisidėti. Daiktus išpardavimui su
nešti gegužės 31 d. tarp 6 ir 8 v.v. ir 
palikti šventovės salėje.

- Pamaldos su Šv. Vakariene 
bus laikomos kun. A. Žilinsko bir
želio 9 ir birželio 23 d.d. Iki liepos 
1 d. visos pamaldos bus 11.15 v.r.

- Dėkojame parapijiečiams, 
prisidėjusiems prie šventovės valy
mo darbų.

- Naujas Agutės Šmitienės ad
resas: Prefered Health Care Ine., 
225 St. George, 3rd floor, Toronto, 
Ont. Tel 416 924-8800. EJ.St.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, gegužės 12, 

popietėje dalyvavo 370 asmenų. 
Pranešimus padarė LN valdybos 
narys - vyrų būrelio pirm. T. Sta- 
nulis.

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

- Gegužės 19, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. LN seklyčioje šaukia
mas LN vyrų būrelio valdybos 
posėdis. Negalintieji dalyvauti pra
šomi pranešti T. Stanuliui 416-769- 
1616.

- Gegužės 28, antradienį, 11 
v.r. Lietuvių namuose šaukiamas 
LN moterų būrelio visuotinis narių 
susirinkimas.

- Gegužės 23, ketvirtadienį, 7 
v.v. LN įvyks trijų Lietuvos pianis
čių koncertas.

- Birželio 8 d. bus LN rengia
mas vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas. Daiktai priimami LN 
darbo valandomis nuo 10 v.r. iki 5 
v.p.p. Tel. 41S 532-3311. Parduo
damos medinės kėdės po $1.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $200 - S. Radzevičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - S. Rakštienė 
(savo vyro a.a. Stasio atmini
mui).
IEŠKOME rusiškai kalbančios 
vaikų prižiūrėtojos/namų šeiminin
kės, kuri gyventų kartu 6 dienas 
per savaitę. Skambinti tel. 90S 770- 
4337.

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. 410 622-9753 
Joanai Bubulienei.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, gegužės 12, 

paminėta Motinos diena. Per 10.15 
v.r. Mišias klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, pasveikino motinas 
ir dėkojo joms už priimtą motinys
tės pašaukimą, kuris atspindįs pa
ties Dievo veidą.

- Gegužės 11 d. parapijos sa
lėje Toronto lietuvių choras “Vo
lungė” surengė sukaktuvinį kon
certą. Dalyvavo būrys svečių ir iš 
kitų Kanados bei JAV vietovių. 
Choristus pasveikino gen. garbės 
konsulas Haris Lapas, organizacijų 
bei meno sambūrių atstovai. Kon
certo programa buvo turtinga, įvai
ri ir sužavėjo klausytojus.

- Praėjusį trečiadienį, gegužės 
8, įvyko parapijiečių susitikimas su 
Toronte viešėjusia Vilniaus univer
siteto profesore ir Religijos studijų 
centro vadove dr. Egle Laumens
kaite. Viešnia pasakojo apie Kata
likų Bendrijos būklę Lietuvoje, ly
gino ją su išeivijos katalikų bend
ruomenių padėtimi.

- Velykų proga keturios To
ronto lietuvių katalikų organizaci
jos paskelbė kreipimąsi į Lietuvos 
tikinčiuosius, kuriame raginama 
pradėti maldos žygį už šviesesnę ir 
teisingesnę Lietuvos ateitį. Kreipi
mosi tekstas gaunamas Prisikėlimo 
parapijoje.

- “Kretingos” jaunimo stovyk
los registracijos lapai jau išsiunti
nėti. Negavę prašomi teirautis pa
rapijos raštinėje. Stovyklos vadovai 
ieško senų Wasagos jaunimo sto
vyklų nuotraukų, kurių reikia pa
rodai. “Kretingos” stovyklavietei 
sutvarkyti du savaitgalius - birželio 
1 ir 8 d.d. - rengiama talka. Jei kas 
galėtų prisidėti, išsamesnę infor
maciją gaus paskambinę Rūtai 
Jaglowitz, tel. 622-9919.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Valerija Kartavičiūtė ir Ange
lo Gerardi.

- 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”.

- Mišios gegužės 19, sekma
dienį: 8.15 v.r. - už a.a. Tamošiūnų 
šeimos mirusius; 9.15 v.r. - už a.a. 
Antaniną ir Leoną Drainantus; 
10.15 v.r. - Motinos dienos nove
na, už a.a. Joną R. Simanavičių, 
a.a. Joną Maziliauską; 11.30 v.r. - 
už parapiją ir visus parapijiečius.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas” Tėviškės ži
buriams” paskyrė $2,000 auką. 
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

P. ir I. Zubai muziejaus- 
archyvo išlaikymui paaukojo 
$50. Vedėja dėkoja už pagalbą 
išsaugoti Kanados lietuvių isto
riją.

Kanados lietuvių muziejus- 
archyvas Anapilyje dabar gavo 
naudingų knygelių - “Vilnius in 
Your Pocket” (ir tokių pačių 
leidinių apie Klaipėdą ir Kau
ną) bei “Lithuania: A Busi
nessman’s Guide” ir naujausių 
žinių anglų kalba apie Rytų Eu
ropą, paruoštų Amerikoje 
OMRI institute ir išsiųstų per 
“Internet”.

A. a. Broniaus Vitkaus at
minimui, užjausdamas artimuo
sius, Balys Vaišnoras “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Kleopai Grinkienei 
mirus, užjausdama Danutę Za
karevičienę ir sūnų Sigitą, Re
gina Bražukienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A. a. Brigitos Augaitienės 
atminimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $10 - Barisų šeima, J. 
L. Giriūnai, A. K. Gudžiūnai, 
R. R. Kličiai, G. S. Mitalai; $20
- E. J. Dalmotai, Dr. Vinco Ku
dirkos mokykla.

A.a. Prano Augaičio atminimui 
pagerbti Kovai su vėžio liga Lietu
voje $20 aukojo dr. A. A. Valadkos.

A. a. Joanos Smolskienės at
minimui pagerbti laidotuvių metu 
Klaipėdoje steigiamam centrui 
“Dvasinė pagalba jaunimui” auko
jo: $30 - A. Kairienė; $25 - J. A. 
Smalenskai, M. Janeliūnienė; $20
- J.LA. Morkūnai, D. R. Puteriai, 
O. Juodišienė, B. Čepaitienė, T. 
V. Gražuliai, A. Z. Girdauskai, G. 
Balčiūnienė, J. Pacevičienė, J. 
Vibrienė, A. E. Abromaičiai; $15
- G. E. Kuchalskiai; $10 - B. J. 
Danaičiai, dr. J. E. Čuplinskai, V. 
Skukauskas, A. L. Sirvinskai, S. 
Ignatavičius, B. Sapijonienė, E. 
R. Stravinskai, N. Racevičienė V. 
Siminkevičienė; $5 - D. Danai- 
tytė, A. J. Venslovaičiai. Aukas 
rinko Irena Vibrienė ir Monika 
Povilaitienė.

Velykų rytą Aušros Vartų šventovėje. Iš kairės: choro vadovas Antanas Mickus, sol. Antanas Keblys, 
vargonais palydėjęs Manuel Blais, sol. Gina Čapkauskienė, dirigentas muz. Aleksandras Stankevičius

Nuotr. R. Bulotos
Dr. Antanas Vinkus, Lietu

vos sveikatos ministeris, gegu
žės 19-25 d.d. lankysis Kanado
je ir tarsis su Kanados valdžios 
pareigūnais dėl medicininės pa
galbos Lietuvai. Jo susitikimas 
su Toronto lietuviais įvyks ge
gužės 23 d., 7 v.v. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Tą pa
čią dieną 11 v.r., Toronto lietu
vių pensininkų klubo kvietimu, 
“Vilnius Manor” salėje jis pa
darys pranešimą apie sveikatos 
būklę Lietuvoje. Visi kviečiami 
dalyvauti. KLB Inf.

Anapilio moterų būrelis 
rengia Elenos Zebrauskaitės- 
Weir meno parodą gegužės 26 
d. Atidarymas po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio parodų salėje.

Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai sekmadienį, gegu
žės 26, kapų lankymo dieną, da
lyvaus su vėliava 11 v.r. Mišiose 
Anapilio šventovėje. Po Mišių 
vyks susikaupimas prisimenant 
kuopos mirusiuosius prie pa
minklo kapinėse. Valdyba

Dieviškojo gailestingumo 
maldininkų šventė-iškilmė ren
giama Midlande š. m. gegužės 
26 d. Ją rengia kanadiečių or
ganizacija. Informacijų teirautis 
tel. (416) 233-8316. Z.

Toronto Maironio mokyk
los abiturientų iškilmingas po
kylis ir diplomų įteikimas bus 
gegužės 31, penktadienį, 6.30 
v.v. Prisikėlimo parapijos salė
je. Bilietas asmeniui - $25. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bilietus ga
lima įsigyti šeštadieniais Mai
ronio mokykloje arba skambi
nant B. Batraks tel. (905) 271- 
1640.

Lietuvių kunigų rekolekci
jos Putname šiais metais bus 
birželio 10-14 d.d. Rekolekcijas 
ves kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, iš Montrealio.

Laima Šimoliūnienė-Jocai- 
tė iš Šiaulių, lydima dėdžių Jo
cių, gegužės 8 d. aplankė tėvo 
kapą Šv. Jono lietuvių kapinėse 
ir “Tėviškės žiburiams” paau
kojo $30.

A. a. Mykolo Vaišvilo vie- 
nerių mirties metinių (birželio 1 
d.) proga, mylimo vyro ir tėve
lio atminimui pagerbti “Tėviš
kės žiburiams” $100 aukojo 
žmona Adelė, vaikai Rūta ir 
Gediminas.

“The Toronto Star” balan
džio 10 d. maisto skyriaus 
straipsnyje apie maisto pirkimą 
ir prekes buvo išspausdinta Zi
tos Bersėnaitės-Cers nuotrauka 
ir gana daug jos, dirbančios re
gistruota “dietician”, pateiktų 
nurodymų. Perkant produktus 
reikia atidžiai skaityti etiketes, 
sužinoti kas perkama, nepaisant 
reklamų ir didelių užrašų, ku
riais pirkėjai gundomi. Jos nu
rodytuose 10 patarimų tarp kitų 
siūloma pirkinėtis su sąrašu, pa
sitikrinti kainas bei kiekius ir 
naudotis kuponais.
NU VEŽAME, PARVEŽAME į To
ronto aerouostą. Skambinti telefo
nu 905 545-8868 Hamiltone.

VYKSTAME Į LIETUVĄ liepos 1 
d. Galime nuvežti pinigus, vaistus 
ar nedidelius paketus. Skambinti 
telefonu 905 545-8868 Hamiltone.

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).

Lydimos prof. V. Vaitaitės, INDRĖ BAIKŠTYTĖ, 
IEVA MACEINAITĖ ir INDRĖ PETRAUSKAITĖ, 
dalyvaujančios tarptautiniame pianistų konkurse 

Kanadoje, kviečia jus į 

koncertą,
1996 m. gegužės 23, ketvirtadienį, 7 v.v., 

Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bloor Street West.
Vakarą praves Lietuvos muzikos akademijos profesorė, 

fortepiono katedros vedėja V. V it aite. Ji kalbės apie LM 
akademiją ir mūsų jaunuolių galimybes ten studijuoti 
muziką.
įėjimas $7 asmeniui. Rengia LN kultūros komisija

Pranešimas
AUDRA TRAVEL CORPORATION 

nauju pavadinimu
ATC CRUISE WORLD, 

gegužės 15-17 d.d. keliasi j naujas patalpas judriame 
BLOOR WEST VILLAGE rajone.

Naujas adresas: 256A Durie St. (Bioorw.&
Durie, 2 aukštas., įėjimas iš Durie),Toronto, Ont. M6S 3G3

Naujas telefonas: 416 762-7447 (762-ship), 
telefaksas: 416 769-6753 (76-world).

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos Toronte girdimos kasdie
ną 8 v.v. 9560 kHz. (31 m.) dažniu.

Kanados lietuvių fondo 
metinis narių susirinkimas įvy
ko Toronto Lietuvių namuose 
gegužės 11, šeštadienį, 10.30 v.r. 
Užbaigus susirinkimą, kuriame 
buvo padaryti įvairūs praneši
mai, įvyko specialus susirinki
mas dėl KLF konstitucijos pa
keitimų. Platesnis aprašymas — 
kitame “TŽ” numeryje.

Toronto lietuvių choras 
“Volungė” savo dvidešimtmečio 
koncertą, sujungtą su iškilminga 
vakariene, atliko gegužės 11 d. 
Prisikėlimo parapijos didžiojoje 
salėje, pripildytoje torontiečių 
ir svečių iš kitų vietovių. Ilgokas 
koncertas dalyviams paliko gra
žių įspūdžių.

Motinos dienos platesnis 
minėjimas su pietumis ir pro
grama įvyko muziejaus parodų 
salėje, Anapilyje, gegužės 12, 
sekmadienį. Dalyvavo apie 180 
žmonių. Vaišes palaimino Ana
pilio parapijos klebonas kun. J. 
Staškus. Gražiai dainavo tos pa
rapijos vaikučių choras, vado
vaujamas muz. N. Benotienės, 
kuri pasakė ir motinoms skirtą 
sveikinamąjį žodį. Vaikai ten 
dalyvaujančioms mamytėms įtei
kė po gėlytę, padeklamavo die
nai pritaikytų eilėraščių. Vaišes 
paruošė J. Bubulienė.

Motinos taipgi buvo pa
gerbtos, sutiktos su gėlėmis ir 
vynu Lietuvių namuose sureng
tuose pietuose.

VILNIUJE ieškome pirkti 1 ar 2 
miegamųjų butą netoli Gedimino 
prospekto bei tame pačiame rajone 
išsinuomoti butą nuo liepos 11 iki 
20 d. Skambinti telefonu 416 963- 
8469.

VILNIETĖ, 48 metų, turinti nuosa
vą butą, ieško vienatvę jaučiančio 
žmogaus (45-55 metų), kalbančio 
lietuviškai, rimtai draugystei. No
rėtų gyventi Lietuvoje. Rašyti: Vir
ginija Januškaitė, Taikos 44-92, 
Vilnius 2017, Lithuania.

KURJERIS Į LIETUVĄ! Galime 
patikimai nuvežti į bet kurią Lietu
vos vietą (arba atvežti iš Lietuvos) 
svarbų paketą, pinigus, vaistus do
kumentus ir kt. Mes vykstame į 
Lietuvą kas 2 mėnesiai. Artimiau
siu metu kurjeris išvyksta birželio 
2 d. Kreiptis į Ričardą telefonu 905 
385-3453 Hamiltone.

Tautinių šokių 
šventės žinios

- Klaipėdos “Vėtrungė” at
vyksta su 20 studentų šokėjų grupe. 
Vienetui nuo pat įsisteigimo vado
vauja prof. J. Gudavičius. “Vėtrun
gė” netrukus minėsianti savo veik
los trisdešimtmetį.

- Argentinos “Šaltinis”, įsteig
tas O. Levanavičiaus, pirmą kartą 
dalyvauja tarptautiniame pasirody
me - X-tojoje TŠ šventėje.

- Brazilijos Sao Paulo “Nemu
nas”, vad. R. Taschetto-Ramašaus- 
kaitės, atvyksta su 23 šokėjais.

- Argentinos Buenos Aires 
vienetas “Inkaras”, vad. J. Puliko, 
jau dalyvavęs VII, VIII ir IX tauti
nių šokių šventėje, X-toje pasiro
dys su 37 veteranais ir studentais.

- Panevėžio “Grandinėlė”, 
įsteigta Z. Rimkuvienės, ne sykį 
koncertavusi Europoje, pirmą kar
tą pasirodys Amerikoje su 22 stu- 
dentais-šokėjais. Inf.

Slaugos namų 
pranešimas

Ilgai užtrukę Toronto miesto 
savivaldybės pareigūnų pasiruoši
mai dėl Lietuvių slaugos namų 
projekto dokumentų sudarymo, 
pradėjo rodyti rezultatus. Š. m. ba
landžio 9 d. Žemės naudojimo ko
mitetas (Land Use Committee) 
pasiūlė miesto tarybai priimti ati
tinkamų potvarkių pataisas, dėl 19 
ir 20 Dorval Rd., U-toje apylin
kėje.

Miesto taryba savo posėdžiuo
se balandžio 29 ir 30 d.d. svarstė ir 
priėmė visas siūlomas pataisas pro
jekto pastato išorei ir autoaikščių 
naudojimui. Toliau miesto taryba 
pavedė planuotojams paruošti pa
keistus plėtotės (development) ir 
garantijos (collateral) susitarimus.

Miesto advokatui (City Solici
tor) pavesta pristatyti visą užbaigtą 
dokumentaciją Ontario savivaldy
bių komisijai (Ontario Municipal 
Board - “OMB”). OMB svarsty
mui data dar nenustatyta, bet buvo 
pasakyta, kad įvyks po poros mė
nesių nuo posėdžio datos.

Lygiagrečiai su slaugos namų 
projektu, miesto savivaldybė įjungė 
ir Lietuvių namų lankytojų auto
mobilių pastatymo problemą, dėl 
to, kad pastatui užėmus dabartinę 
autoaikštę, reikės kur nors rasti 76 
vietas automobiliams. Gegužės 7 d. 
pataisų komitetas (Committee of 
Adjustment) priėmė sprendimą, 
kuriuo nustatytos 24 vietos skersai 
gatvės prie 20 Dorval Rd., 32 vie
tos TTC keleivių autoaikštėje prie 
Indian Rd. gatvės, o 20 vietų at
imtos, kaip nereikalingos.

J. V. Šimkus,
Slaugos namų komiteto pirmininkas

Pirmąją Komuniją gegužės 5 
<1., 10 v.r. baltomis gėlėmis išpuoš
toje Aušros Vartų šventovėje iš 
klebono kun. Juozo Aranausko 
rankų duonos ir vyno pavidalu pri
ėmė aštuoni vaikučiai: Jonas A. 
Greenspoon, Krista V. Green- 
spoon, Aušrinė A. Kličiūtė iš At
lantos, Ga., Karolina V. Kličiūtė iš 
Otavos, Simas E. Mainville, Pau
lius J. Mickus, Sebastijonas A. P. 
Ptašinskas ir Alina D. Staskevičiū
tė. Mišių metu giedojo dainos vie
netas “Aušra”, vargonais pritariant 
muz. Aleksandrui Stankevičiui. Į 
šventovę tokia proga prisirinko 
daug žmonių - vaikučių giminės ir 
šiaip maldininkai. Vaikučius Pir
majai Komunijai paruošė seselė 
Paulė.

Montrealio lietuvių žvejų - 
medžiotojų klubo “Nida” metinį 
susirinkimą balandžio 28 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje pravedė 
Juozas Šiaučiulis. Aptarus eina
muosius reikalus, klubo pirminin

(?) UTAS
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Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
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Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
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Atostogaudami Lietuvoje aplankykite valgyklą-kavinę 
66AKEZ LEIVIS ” 

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

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

Telefonas 5-38-35 jįjĮE?

įvairios žinios
“Tėviškės žiburius” pasiekė 

Ukrainos respublikos lietuvių 
bendruomenės pirmininko Pet
ro Grinio atviro laiško, rašyto 
Lietuvos valdžios įstaigoms, ko
pija. Laiške datomis ir sumomis 
nurodoma, kad Lietuvos vyriau
sybės skirtos lėšos Ukrainos lie
tuviams paremti ir siųstos per 
Lietuvoje veikiančią bendriją 
“Lituanica” nėra gautos. Kelia
mas klausimas, kodėl lietuvių 
mažumų bendruomenės nere
miamos be tarpininkų?

Lietuvos respublikos nuola
tinės misijos Jungtinėse tautose 
ambasadoriaus dr. Oskaro Jusio 
pranešimu, š.m. birželio 25 d. 
Niujorke Rytų-Vakarų studijų 
institutas savo kasmetiniame 
renginyje apdovanos Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos prezidentus 
už jų vaidmenį siekiant demok
ratizuoti Baltijos valstybes. Pra
eitų metų renginyje buvo apdo
vanoti Ukrainos prezidentas L. 
Kučma ir buvęs JAV preziden
tas G. Bush’as.

Lietuvos žydų draugija Iz
raelyje leidžia anglų ir hebrajų 
kalba laikraštį “Gachalet”, ku
rio 1996 m. kovo mėn. laidoje 
yra išspausdintas Efraim Zu
roff, Simon Wiesenthal centro 
direktoriaus straipsniukas, nu
rodantis kad lietuviams nepa
vyko atsistoti tiesos pusėje. Ja
me rašoma, jog praėjo beveik 
penkeri metai nuo tos dienos, 
kai Simon Wiesenthal centras 
atkreipė dėmesį į Lietuvos val
džios reabilituotus asmenis, 
kurių tarpe buvo nacių - karo 
nusikaltėlių. Per tą laiką buvusi 
sudaryta bendra Lietuvos ir Iz
raelio komisija peržiūrėti rea-

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų namas netoli Wasagos su 
dideliu sklypu. Skambinti tel 705 
445-6409

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. . 

ku, vietoj mirusio Stasio Rimeikio, 
buvo išrinktas jo sūnus Jonas. Kiti 
valdybos nariai pasiliko tie patys: 
P. Ražanas, Ant. Račinskas, Br. 
Kirstukas, Ant. Žiūkas ir G. Ri
meikienė. Revizijos komisiją suda
ro Jonas Ladyga, Margarita Kasta- 
nauskaitė ir Leonas Balaišis. Susi
rinkimas baigtas G. Rimeikienės ir 
jos sūnaus Jono paruoštomis vai
šėmis.

Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” metinis narių susi
rinkimas įvyks gegužės 26, sekma
dienį, 4 v.p.p. Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. Registracija pra
sidės 3 v.p.p.

KLK moterų dr-jos Montrea
lio skyriaus susirinkimas šaukia
mas birželio 2 d. po 11 vai. pamal
dų seselių namuose.

Aušros Vartų parapijos klebo
nui kun. J. Aranauskui birželio 30 
d. Jūrų šaulių kuopa “Neringa” 
rengia 80 metų amžiaus sukakties 
minėjimą. B.S.

bilitacijai ir atšaukti kai kuriuos 
atvejus. Deja, Lietuvos pareigū
nų 1993 m. padaryti tuo reikalu 
pažadai nepasistūmėję į priekį 
ir jokie patikslinti sąrašai nepa
siekę Jeruzalės. Lietuvių nacių 
- kolaborantų klausimus Lietu
vos valdžia atidėliojanti. Be to, 
dar nė vienas nacis karo nusi
kaltėlis nepriklausomoje Lietu
voje nebuvo teisiamas. Buvęs 
Vilniaus apygardos saugumo 
policijos vadas Aleksandras Li
leikis, gyvenantis Norwood’e, 
Mass., paliekamas ramybėje - 
Lietuvos valdžia neprašo jo grą
žinti j Vilnių.

Muz. Ona Mikulskienė, iš 
Klivlando, OH, persikėlusi gy
venti į Vilnių, paminėta Ingos 
Glinskaitės straipsniu (“MB” 
nr. 23-24, 1995 m. žurnale) 
“Grįžimas j Lietuvą”. Rašoma, 
kad 1995 m. lapkričio 9 d. Vil
niuje, M. Mažvydo bibliotekoje 
buvo iškilmingai atidaryta Al
fonso ir Onos Mikulskių kūry
binės veiklos paroda. Prisime
nami jų atlikti reikšmingi mu
zikiniai darbai, ypač išauginant 
tautinio meno ansamblį “Čiur
lionis”. Parodos atidaryme O. 
Mikulskienę sveikino bibliote
kos direktorius VI. Bulavas, 
prof. R. Žigaitis, muzikologas 
V. Juodpusis, buvusi čiurlionie- 
tė Stefa Gedgaudienė ir kt. 
Straipsnis pailiustruotas O. Mi
kulskienės nuotrauka, kurioje ji 
tautiniais drabužiais su didžiule 
gėlių puokšte. Inf.

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

“TŽ" leidėjai

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.


