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Ko nematyti negalima
Vidurinioji mūsų bendruomenės karta, kurią dau

giausia sudaro čia mokslus baigę žmonės, yra žymiai stip
riau jaugusi į gyvenamąjį kraštą, negu bet kokie kiti anks
tesnieji ar vėlesnieji ateiviai. Priežastys suprantamos.

TAI pajėga, kuri gali laisvai reikštis plačioje gyvena
mo krašto aplinkoje ir savoje, daugiau uždaroje, 
lietuviškoje veikloje. Ne visi jų visuomenininkai, 
ne visi turi pakankamai laiko prisidėti darbais organizaci

jose, parapijose ar Bendruomenėje. Bet tie, kurie priside
da, atlieka jau daug svarbių uždavinių, net ir tokių, kurių 
kito amžiaus ar pasiruošimo veikėjams būtų žymiai sun
kiau įveikti. Taigi po kelių dešimtmečių pagaliau sulaukta 
lietuvybės darbuotojų pamaina, apie kurią dar taip nese
niai netrūko įvairiausių nuomonių. Tiesa, mažesniuose 
telkiniuose jų beveik nėra, nes daugelis jaunesniųjų mo
kėsi ir kūrėsi didesniuose miestuose, kur veikė ir stipres
ni, pastovesni lietuvybės židiniai. Pastarieji daugelyje vie
tų jau buvo visokeriopai įsitvirtinę su savomis parapijo
mis, pastatais, fondais, kooperatyvais bei kitomis institu
cijomis. Tai gražus palikimas. Jauniesiems belieka tęsti 
pradėtą darbą ir naudotis gana stipriais veiklos pamatais. 
Tačiau kas dar nespėjo gerai apsidairyti, netrukus pama
tys, kad lietuviškojo gyvenimo vadovai nebegalės remtis į 
didesnes mases tautiečių, kurių išnykimas sparčiai ima 
lenkti priaugimą. Visų sričių rateliai siaurėja. Kiekvienoje 
organizacijoje - vis mažiau narių. Kai kurios jau ir visai 
išnyksta. Tas siaurėjimas negali būti nematomas žvelgiant 
į ateitį ir jos veiklą planuojant.

GRETOMS retėjant paprastai jos yra glaudinamos, 
nes tik tankumas tegali mėginti atstatyti praran
damą stiprumą, reikalingą tikslams siekti. Kai du 
stos - visados daugiau padarys. Šitaip mokė mūsų seno

liai. Tie “du” - vienybė ir jungtis visiems užmojams, vi
siems darbams ir laukiamai sėkmei užtikrinti. Ir mūsų lai
kams, ir mūsų veiklai nemažiau tai tinka, negu kažkada 
anuomet, kai buvo įsitikinta ir pasakyta. Statistikos netu
rime, ir sunku būtų tiksliau nustatyti, kiek, sakykim, lietu
viškoj veikloj aktyviai dalyvaudavo prieš 30 metų ir kiek 
dabar. Akivaizdūs pavyzdžiai tik rodo mažėjančius skai
čius pamaldose, susirinkimuose, minėjimuose, bendruose 
pokyliuose, laikraščių prenumeravimo vajuose. Atrodo, 
kad į visa tai laikas jau labai realiai pažiūrėti ir padaryti 
atitinkamas išvadas. Kaip beskaičiuotume ir beplanuotu- 
me išeivijos ateitį, mažėjimas neišvengiamas. Ir todėl, kas 
dar taip neseniai buvo reikalinga, netrukus gali būti nebe
reikalinga. Štai pvz. Toronto lietuvių veiklai puoselėti bei 
remti turime dar tris parapijas, Lietuvių Namus, pensi
ninkų namus, Maironio mokyklą, dvi stovyklavietes, du 
kredito kooperatyvus su jų skyriais, keliolika patalpų mi
nėjimams, koncertams, parodoms, susirinkimams, repeti
cijoms, posėdžiams. Tai stiprus ir tikrai pakankamas pa
grindas, vertas labai gerų žodžių. Lietuviško gyvenimo 
vairuotojai betgi bus verčiami gana greitai pasižiūrėti į 
silpnąsias puses, į baimę sukeliančią įžvalgą, kad jau ir tu
rimų pastatų netrukus gali būti per daug. Lietuvybės išlai
kymo tęstinumas iš tikrųjų yra daug sudėtingesnis daly
kas, negu kartais pasirodo. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Sumažino mokesčius
Saskatchewan provincijos vy

riausybė sumažino perkamų pre
kių mokesčius (PST) 2%, nuo 
9% iki 7%. Mokestis buvo pa
keltas iki 9% prieš 5 metus, 
kada provincinė skola siekė $15 
bin., o ją sumažinus, provincijos 
gyventojai gali tikėtis sutaupyti 
apie $200 per metus. Nuolaida 
buvo įmanoma, nes šiais metais 
ypatingai padidėjo biudžeto pa
jamos: už parduotą naftą - $687 
mln., uranijaus firmos Cameco 
pardavimą - $730 mln. O javų 
derlius buvo išskirtinai geras, 
sukaupė 25% daugiau negu me
tinis vidurkis. Pajamos nuo loši
mų (gambling) ir alkoholinių 
gėrimų pardavimo taip pat buvo 
didesnės, negu numatyta.

Naujųjų demokratų partija, 
perėmusi vyriausybę iš konser
vatorių 1991 m., jau įstengė su
mažinti provincinę skolą nuo 
$15 bin. iki $14.1 bin. Ateinan
čiais metais planuojama dau
giau lėšų skirti greitkelių page
rinimui, kiaules auginantiems 
ūkininkams ir švietimui.

Saskatchewan turi žemiau
sią nedarbo lygį visoje Kanado
je, tačiau asmeninių pajamų 
mokesčiai vidutines ir aukštes
nes algas uždirbantiems yra 
aukščiausi.

Gynybos ministeris Doug 
Young teigia, kad Kanados kari
nių pajėgų santvarkoje nėra es
minės krizės, o tik keletą spręs
tinų problemų. Jis siūlo minis- 
teriui pirmininkui Jean Chre

tien sumažinti dalyvavimą už
sienio misijose, vyresnio rango 
kariškiams aiškiau nustatyti pa
reigas, geriau paruošti jaunus 
kareivius etikos ir asmeninės at
sakomybės srityse.

Per tris mėnesius buvo per
žiūrėta pajėgų teisėtvarka, atsi
žvelgta į kitų valstybių pavyz
džius. Ministeris pareiškė, kad 
nenorima keisti pagrindinės san
tvarkos ar vaidmens, o bus 
laikomasi 1994 m. nustatytų ka
riuomenės tikslų, būtent - ap
ginti valstybines sienas, gelbėti 
sąjungininkus ir padėti išlaikyti 
taiką pagal Kanados principus. 
Gynybos biudžetui norima $10 
bin., nors paskutiniame federa
ciniame biudžete numatyta tik 
$8.5 bin. D. Young siūlymu, ka
rinėse pajėgose aktyviai tarnau
jančių reikėtų 60,000, atsarginių 
- 30,000.

Šiaurės Amerikos laisvosios 
prekybos sutartį (NAFTA) 1992 
m. pasirašė Kanada, JAV ir 
Meksika. Tuolaikinis Kanados 
ministeris pirmininkas Brian 
Mulroney užtikrino, kad NAF
TA šioms valstybėms padės 
klestėti, tačiau nebuvo numaty
ta, kad narkotikų prekiautojams 
ši sutartis taip pat bus labai 
naudinga. įsigaliojusi 1994 m. 
sausio 1 d., sutartis panaikino 
prekybos sienas tarp Meksikos 
ir JAV, todėl ir Kanadą pradėjo 
pasiekti didesni kiekiai heroino, 
kokaino ir kitų narkotikų.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, žavėjęs gausius žiūrovus savo metiniame koncerte “Atda
ryki! vartelius” 1997 m. kovo 22 d. Etobicoke meno mokyklos auditorijoje. Viršutinėje nuotraukoje - vyres
niųjų studentų grupė, apatinėje - jaunosios šokėjos dainuoja, šoka ir vaidina Nuotr. R. Puterio

Lietuvoje teisybės ieškant
Teisminė byla vyriausybei, kurios atstovas niekad nepasirodo. Vilniaus krašte 

viešpatauja ne vyriausybė, o tautinės mažumos
ALGIRDAS K. VAIČIŪNAS

Kanados lietuvių bendruo
menė, JAV lietuvių bendruo
menė ir privatus investitorius iš 
JAV Kęstutis Makaitis 1992 m. 
liepos 18 d., gresiant nepriklau
somo žodžio laisvei Lietuvoje, 
užpirko privatizuojamą televizi
jos stotį Vilniuje. Tikėtasi, kad 
dviejų bendruomenių priedan
goje ir kontrolėje bus galima 
apsisaugoti nuo vyriausybės 
cenzūros ir spaudimo. Pasirašy
ta sutartis, deja, vyriausybės ak
tu buvo vienapusiškai panaikin
ta 1993 m. balandžio 13 d. Lie
tuvos vyriausybė buvo patrauk
ta teismo atsakomybėn, tačiau 
procesas buvo vilkinamas ir tik
1996 m. buvo gautas kvietimas 
atvykti į teismą, kuris, atsakovui 
neatvykus, buvo atidėtas iki
1997 m. vasario 24 d.

Tą dieną JAV LB ir KLB 
įgalioti asmenys, K. Makaitis ir 
jų advokatai prisistatė į teismo 
menę. Deja, atsakovas - Lietu
vos vyriausybės atstovas į teis
mą neatvyko ir net nesiteikė 
apie tai pranešti teismo įstaigai. 
Teisėjas atidėjo teismo eigą ko
vo 31 dienai. Visi dalyvavusieji 
turėjo nemažai išlaidų ir praras
to laiko, bet teisėjas, tik primyg
tinai klausinėjamas ar toks vie
našališkas ieškovo reikalų igno
ravimas yra teisiškas, atsakė: 
“Pas mus yra tokia tvarka”.

Iš tikro tai netvarka, nes to
kiu būdu yra perkraunami teis
mai, bylos vilkinamos metais, o 
teisėsaugos pareigūnai nustoja 
bet kokios pagarbos iš nusivylu
sių teisybės ieškančių ir nu
skriaustų asmenų, kurių yra la
bai daug. Paklausus, ar visi teis
man kviesti asmenys gavo vie
nodus šaukimus į teismą ir ar 
teisėjas nesijaučia, kad toks rea
gavimas į šaukimą gali būti su
prastas kaip teisėjo ar teismo 
įstaigos įžeidimas, buvo atsaky

ta: “Pas mus yra tokia tvarka”. 
Lietuvoje yra populiarus posa
kis: netepsi, nevažiuosi, o ant il
go iešmo bekepant, šuo kepsnį 
suėda. Laimi daugiausia įstaty
mų nesilaikantys asmenys ir nu
sikaltėliai.

Teisėsauga yra teisėjų ran
kose, bet, kiek girdėjau, ne visi 
teisėjai yra teisingumo pusėje. 
Visai nenuostabu, kad lietuviai 
nepasitiki nei policija, nei teis
mais, nei prokurorais.

Vilniaus krašto lietuvių dar
buotojų pakviestas vasario 28 d. 
dalyvavau LR seimo valdybos ir 
Adenauerio fondo seminare 
“Tautinių mažumų integracija į 
pilietinę Lietuvos visuomenę”. 
Tautinės mažumos Lietuvoje 
turi “lygesnes” teises už lietu
vius, panašiai kaip Kanadoje 
“matomoji mažuma”. Susidarė 
įspūdis, kad rytinėje Lietuvos 
dalyje jos moka išnaudoti esa
mą padėtį savivaldybių, švieti
mo, kultūros, teisės ir politinių 
reikalų srityse taip, kad ne Lie
tuvos vyriausybė, bet tautinės 
mažumos šeimininkauja toje 
srityje. Perdėtas lietuviškas 
nuolaidumas ir žmogaus teisių 
gerbimas yra vešli dirva įžūles
niems tos srities gyventojams, 
bendruomenėms ir mažumoms.

Tautinių bendruomenių ta
rybos surengtame apvaliojo sta
lo pasitarime kovo 4 d. buvo 
tarsi Adenauerio fondo svarsty- 
bų tęsinys tema “Vietinė oficia
lioji kalba: valstybinės kalbos 
konkurentė ar pagalbininkė?” 
Ten nebuvo kalbama apie dzū
kų ar kapsų tarmes, nes ta vieti
ne “oficialiąja” yra laikoma ru
sų, lenkų ir gudų kalba. Buvo 
svarstyti “galimi valstybinės ir 
vietinės oficialiosios kalbų są
veikavimo mechanizmai”, kur 
man paaiškėjo, kad vietinė ofi
ciali kalba nėra lietuvių kalba. 
Tik neaišku, ar lenkiškai kal

bančioje aplinkoje gyvenanti 
gudų ar rusų šeimos kalba yra 
oficiali vietinė, neoficiali valsty
binė ir atvirkščiai.

Prie šio stalo labai stipriai 
reiškėsi lenkų spaudos ir radijo 
atstovai. Nors ir buvo teigiama, 
kad žmogaus teisės nėra dažnai 
pažeidžiamos, bet lietuviams 
trūksta žmoniškumo jausmo. 
Pavyzdžiu buvo pateiktas atvejis 
(tas pats, kuris buvo cituotas ir 
vasario 28 d. seminare), kur se
nyva moteris, kuriai jau per vėlu 
mokytis valstybinės kalbos, at
nešė prašymą, parašytą vietine 
kalba, į valstybinę įstaigą, ir val
dininkas jo nepriėmė. Ji turėjo 
mokėti privačiai įstaigai už pra
šymo vertimą į valstybinę kalbą. 
Vargas tam valstybės tarnauto
jui, kuris šalia valstybinės kal
bos nemoka dar kitų trijų vieti
nių oficialių kalbų.

Prisidėjau ir aš prie apvalio
jo stalo diskusijų nurodydamas 
pavyzdį iš Kanados tautinių ma
žumų bendradarbiavimo ir susi
klausymo. Pasidžiaugiau, kaip 
beveik visos tautinės mažumos 
tarpusavyje gražiai santykiauja, 
bendrai dirba ir šiuo metu kartu 
klibina parlamento duris dėl 
Baltijos ir Vidurio Europos 
valstybių priėmimo į ŠAS (NA
TO). Tačiau jos visos vartoja 
savo kalbą savo šventovėse, kul
tūros centruose, meno viene
tuose, mokyklose, religinėse, 
idėjinėse, jaunimo ir sporto or
ganizacijose, bendruomeniniuo
se pobūviuose. Priminiau, kad 
norėdami išlaikyti savo kalbą, 
kultūrą, papročius ir tradicijas, 
turime patys už viską mokėti. 
Visa veikla pasidaro mums 
daug mielesnė, šiltesnė ir labiau 
branginama. Kanadoje, anai se
nyvai moterėlei net į galvą ne
ateitų mintis rašyti prašymą jos 
“vietine” kalba. Mano klausi-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Baltijos visuotinis susirinkimas
Kovo 21 d. Vilniuje susirin

ko Baltijos visuotinio susirinki
mo (asamblėjos) BA prezidiu
mas pasiruošti BA dešimtajai 
sesijai, kuri įvyks Estijos Piarnu 
mieste balandžio 25 - 27 d.d. 
Tuo pačiu metu vyks ir trečioji 
Baltijos tarybos sesija, kurioje 
dalyvaus visų trijų Baltijos kraš
tų ministerial pirmininkai.

BA prezidiume Lietuvai at
stovauja delegacijos pirminin
kas Mečys Laurinkus ir jo pava
duotojas Egidijus Bičkauskas, 
praneša ELTA. Prezidiumas pa
ruošė rezoliucijų projektus dėl 
Baltijos valstybių stojimo į Eu
ropos sąjungą bei ŠAS, o taip 
pat dėl kovos su pinigų plovi
mu. Svarbiausias sesijos klausi
mas bus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos saugumas.

ŠAS delegacija Lietuvoje
“Lietuvos ryto” žiniomis, 

kovo 21 d. Vilniuje lankėsi ŠAS 
atstovų delegacija, kuriai vado
vavo ŠAŠ generalinio sekreto
riaus padėjėjas gynybos politi
kos ir planavimo klausimams 
Anthony Crugg. Su krašto ap
saugos atstovais buvo aptartas 
Lietuvos dalyvavimas Peržiūros 
ir planavimo proceso programo
je. Svečias pabrėžė anglų kalbos 
mokymo ir ryšių sistemos tobu
linimo svarbą. Numatoma pa
rengti vieną kuopą, visiškai ati
tinkančią ŠAS standartus.
Naujas Ispanijos ambasadorius

Lietuvos prezidentui Algir
dui Brazauskui skiriamuosius 
raštus įteikė Ispanijos ambasa
dorius Jose Luis Pardos Perez. 
Jis buvo ambasadoriumi JTO, 
Italijoje, Peru, Australijoje ir 
Kanadoje, o Danijoje nuo 1996 
m., kur gyvena Kopenhagoje.

Ispanijos parlamentas 1996 
m. lapkričio mėn. patvirtino Lie
tuvos nepilnateisės sutartį su 
ES. Ambasadorius pareiškė Lie
tuvos prezidentui, kad “Ispani
jos vyriausybė palaiko pagrindi
nį Lietuvos užsienio politikos 
tikslą - integruotis į Europos 
Sąjungą ir transatlantinę saugu
mo struktūrą”.
Ministerė lankėsi Prancūzijoje

Lankydamasi Prancūzijoje 
kovo pabaigoje Europos reikalų 
ministerė Laima Andrikienė su
sitiko su valdžios ir verslo atsto
vais, praneša “Lietuvos rytas” 
(kovo 28 d.). Prancūzija, už
imanti ketvirtą vietą galingiau
sių pasaulio valstybių sąraše, 
turi 6 mln. JAV dolerių investi
cijas Lietuvoje, o kitos užsienio 
valstybės yra investavusios iš vi
so $450 mln. Ministerė sužino
jo, jog Prancūzija domisi inves
ticijomis Lietuvoje, tačiau šio 
krašto pasiūlytų projektų dar 
nepasisekė įgyvendinti. Jų tarpe 
- bendra vandens valymo įmonė 
“Eaux lyonnaises”, “Thomson” 
bendrovės “Societe generale” 
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Meno turtai puošia dail. V. K. Jonyno 90 metų sukaktį

bankas - nesusilaukė teigiamų 
rezultatų. Pastarasis, negavęs 
atsakymo iš Lietuvos, įsteigė sa
vo skyrių Rygoje.
Lankėsi Estijos parlamentarai

Kovo 2 d. Lietuvos seimo 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis priėmė Estijos parlamento 
delegaciją, atvykusią aptarti Bal
tijos kraštų perspektyvas Madri
do bei Amsterdamo susitiki
muose. Pokalbiuose patvirtinta, 
jog svarbi Baltijos valstybių tar- 
pusavė parama siekiant narystės 
Vakarų organizacijose. Seimo 
pirmininkas pabrėžė, kad narys
tės ŠAS ir Europos sąjungoje 
yra vienodai svarbios. Reikš
mingą pažangą rodo ir tai, kad 
JAV pareigūnai Baltijos kraštus 
atskiria nuo buvusių Sovietų Są
jungos respublikų.

Prekybos centras Vilniuje
“The Baltic Times” prane

ša, kad Vilniuje, Ukmergės gat
vėje, bus statomas “World Trade 
Centre”, kuris bus tarptautinių 
WTC sąjungos nariu. Tokių 
centrų yra 300 visame pasaulyje. 
Statybos bendrininkai yra Vo
kietija ir JAV. Vedėjas Irman
tas Povilaika teigia, kad šis 
centras bus svarbus visoms vers
lo šakoms, ypač ryšių palaiky
mui ir bendrininkų paieškai. 
Akcininkais bus Vilniaus savi
valdybė, komercinis bankas, sta
tybos firma ir viešbutis. Pastate, 
užimančiame 2.3 hektarų plotą, 
bus įstaigos ir butai.

Teisėjų mokymo centras
ELTA skelbia, kad kovo 27 

d. Teisingumo ministerijoje bu
vo pasirašyti Lietuvos teisėjų 
mokymo centro steigimo doku
mentai. Iškilmėse dalyvavo JAV 
ambasadorius Lietuvoje James 
Swihart. Vienas centro steigėjų 
yra JAV teisininkų sąjunga. 
Centras rengs seminarus, disku
sijas ir stažuotes, į kurias bus 
kviečiami ir teisėjai (jų dabar 
Lietuvoje yra apie 500) ir visus, 
kuriems reikalingos teisinės ži
nios. Taip pat bus rūpinamasi 
teisinės literatūros ir periodikos 
leidyba, bus nagrinėjama teismų 
praktika.

Sėkminga banko veikla
Kaip rašo “The Baltic Times” 

(nr. 51), didžiausias Lietuvos 
nevalstybinis komercinis ban
kas, Vilniaus bankas (VB), ko
vo 17 d. paskelbė 1996 m. pa
daręs $6.1 mln. (24.4 mln. litų) 
pelno. VB valdybos pirmininko 
J. Niedvaro teigimu, svarbiau
sia, kad bankas sugeba valdyti 
visą savo veiklą. Didelė dalis 
pelno bus investuojama į naujas 
kompiuterių sistemas, skyrių re
montus, rašo “Lietuvos aidas”. 
Beveik 90% šio banko akcijų 
priklauso užsienio kapitalui, ir 
jame bandoma taikyti tarptauti
nes normas. Jis turi gerą vardą 
užsienyje, todėl jam noriai siū
lomos paskolos. RSJ
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Lietuvoje teisybės...

Lietuvos ir Lenkijos vyskupi
jų ryšio grupių susitikimas įvyko 
Vilniuje vasario 25 d. Lietuvai at
stovavo vysk. J. Tunaitis, kan. J. 
Pečiukonis ir kun. V. Aliulis, 
MIC. Lenkijai - Elko vysk. W. 
Ziemba, vysk. A. P. Dydycz, 
OFM Cap., kun. J. M. Rokosz, 
MIC. Visi jie aplankė ligoninėje 
besigydantį Vilkaviško vyskupą J. 
Žemaitį, MIC, pasitarė apie tų 
grupių numatytus artimiausius 
susitikimus. Lenkijos atstovai 
drauge su vysk. J. Tunaičiu kon- 
celebravo Mišias arkikatedros Šv. 
Kazimiero koplyčioje, susitiko su 
arkivyskupu A. J. Bačkiu, kunigų 
seminarijos auklėtiniais, aplankė 
Lenkijos ambasadą, Aušros Var
tus ir kitas Vilniaus šventoves. 
Susitikime daugiausia tartasi sie
lovados bei katalikiškos santuo
kos klausimais, svarstė, kaip su
derinti Lietuvoje ir Lenkijoje ga
liojančius Didžiosios savaitės li
turginius papročius. Nutarta bir
želio 28 d. Varšuvoje surengti at
viras svarstybas arkivyskupo Jur
gio Matulaičio beatifikacijos de
šimtmečio proga, paminint ir 
Punsko parapijos 400 metų su
kaktį.

Antrasis Europos ekumeni
nis susirinkimas įvyks birželio 
23-29 d.d. Austrijos Graz’e. Lietu
vos krikščionių delegaciją sudarys 
9 asmenys, tarp jų 4 kunigai. Bu
simieji atstovai vasario 20 d. Vil
niuje svarstė susirinkimo doku
mento projektą. Lietuvos vyskupų 
konferencijos gen. sekretoriaus 
kun. G. Grušo pranešimu, Berly
ne buvo mėginta suformuluoti ka
talikų poziciją tame būsimame 
susirinkime. Lietuvių pasitarime 
buvo pareikštos kai kurios nuo
monės Ekumeninio susirinkimo 
dokumento projekto reikalu. Dr. 
E. Laumenskaitė radusi, kad do
kumente pabrėžti grynai sociali
niai dalykai, trūksta vertikalumo. 
Elvyra Kučinskaitė įžvelgė, kad 
katalikai esą atsakingi už tai, kad 
trūksta vienybės Kristuje. Kun. R. 
Makrickas teigė, kad dokumente 
“nėra Kristaus vardo”, pamiršta 
ekumenizmo prasmė. Kun. V. 
Karvelis, SJ, mano, kad doku
mento autoriai esą liberalieji 
krikščionys. Kun. G. Grušas pri
pažino, kad dokumentas “neturi 
teologinio pagrindo”. Prieš suva
žiavimą bus tariamasi su kitų 
konfesijų atstovais, vykstančiais į 
Graz’ą. Jų tarpe bus liuteronų 
vysk. J. Kalvanas.

Lietuvos Biblijos draugijos 
penktasis visuotinis susirinkimas 
įvyko Vilniuje kovo 1 d. Pradėtas 
V. Aliulio, MIC, malda už a.a. 
kun. Č. Kavaliauską. Draugijos 
vicepirmininkas Rimantas Kups- 

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

ALBINAS KARTAVIČIUS
mirė 1997 m. balandžio 5 d. St. Petersburg Beach, FL, 

66 metų amžiaus
Pašarvotas “Turner and Porter Butler Chapel” lai

dotuvių namuose, 4933 Dundas St. West, Etobicoke, Ont. 
(tarp Islington ir Kipling gatvių). Lankymas trečiadienį 
nuo 6-9 v.v. ir ketvirtadienį nuo 2-4 v.p.p. ir 6 - 9 v.v. 
Maldos prie karsto trečiadienį 8 v.v. Laidotuvės įvyks 1997 
m. balandžio 11, penktadienį, 10 v.r. iš Prisikėlimo parapi
jos šventovės.

. Liko liūdinčios dukterys -
Zita Goti,
Birutė Obelienienė,
Valytė Gerardi

tys pranešė, kad vasario mėnesį 
draugijai oficialiai priklausė 96 
nariai. Draugijos vykdomasis di
rektorius M. Mikalajūnas apžvel
gė 1996 metų veiklą, pranešė apie 
tarptautinį Jungtinės biblijos drau
gijos visuotinį suvažiavimą Ka
nadoje 50-mečio sukakties proga. 
Direktorius palietė ekumenines 
lietuviškos Biblijos leidimo pro
blemas. Manoma, kad leidinį 
visuomenei bus galima pateikti 
lapkričio mėn., tuo tarpu tik 6000 
egz. tiražu. Surinkus daugiau au
kų, pasirodys didesnis knygų skai
čius. Nariai draugijos veiklą įver
tino gerai, o direktorių tarybos 
darbą - patenkinamai. Sentikiai 
draugijoje nerodė aktyvumo, to
dėl vietoj jų atstovo į direktorių 
tarybą pakviestas Septintosios die
nos adventistų atstovas D. Oželis. 
Katalikai į tarybą pasiūlė kun. J. 
Minderj.

Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) Kauno židi
nys vasario 28 d. marijonų vie
nuolyne surengė susitikimą tema 
“Bioetikos problemos”. Diskuta
vo katalikai gydytojai, valdžios at
stovai, dvasininkai. Gyd. V. Ru- 
dzinskas svarstė negimusių kūdi
kių naudojimo biocheminiams 
eksperimentams problemą. Sakė, 
kad tarptautinėse konferencijose 
tokiais tyrimais pagrįstas moksli
nių pranešimų tezės. Nepaisant 
mokslininkų ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II protestų, tokie tyrimai 
vyksta. Pranešėjas priminė Vati
kano raginimą kuo greičiausiai 
uždrausti įvairius eksperimentus 
su žmonėmis, nes žmonės turi tei
sę gimti “žmogiškai”. JAV-bėse 
per abortą nužudytieji kūdikiai 
naudojami kai kurioms medicini
nėms operacijoms. To jau esama 
ir Maskvoje, gali atsirasti ir Lietu
voje, nes tokia veikla pelningas 
pajamų šaltinis. Dr. Arimantas 
Raškinis pranešė apie Europos 
taryboje priimtą “Bioetikos kon
venciją”. Pirmame dokumento 
skyriuje teigiama, kad žmogaus 
asmeninė gerovė yra svarbesnė už 
mokslinius bandymus. Dr. A. 
Raškinio teigimu, vokiečiai dar ir 
dabar negali užmiršti panašių 
bandymų nacių koncentracijos 
stovyklose. Europos tarybos ko
mitetuose dirbantys medikai ir 
mokslininkai menkai išmano apie 
etines ir moralines problemas. 
Kun. V. Aliulis, MIC, pabrėžė, 
kad baisiausias dalykas esąs neigti 
žmogaus moralinę nuojautą, as
menį ir jo vertę. Diskusijose taip
gi dalyvavo mons. dr. V. Kazlaus
kas, kun. doc. dr. V. Vaičiūnas, 
kun. P. Račiūnas, MIC, kun. dr. 
A. Jagelavičius, gyd. R. Jurkuvie
nė, kiti LKMA nariai.

ZENONAS BRAZAUSKAS, aviatorius, 1991 m. stato kukliausią kryžių savo tėvo, buvusio Radviliškio 
burmistro, atminimui Kazachstane, Aitalak gyvenvietėje, kur buvo sovietų politinių kalinių lageriai, o liko tik 
nežinomi kapai Nuotr. H. Paulausko

Komunizmui žlugus krikščionybė nesuspindėjo
Šiuo klausimu amerikiečių mėnraštis “First Things” 1996 m. 1 nr. išspausdino straipsnį apie 
naują būklę pokomunistiniuose kraštuose. Jo autorius — čekų kunigas TOMAS HALIK, 
sociologas ir Čekijos krikščioniškosios akademijos pirmininkas. Jo mintys bei samprotavimai 

netiesiogiai paliečia ir dabartinę būklę Lietuvoje
1989 m. lapkričio mėnesį, 

“aksominės revoliucijos” dieno
mis. sustreikavę Prahos Karolio 
universiteto studentai okupavo 
universitetą ir surengė paskaitų 
ciklą, pavadintą “Ko mūsų ne
mokė mokykloje?” Filosofai, 
ekonomistai ir istorikai, ku
riems dėl politinių priežasčių 
režimas neleido dėstyti ir kurie 
dirbo durininkais ar krovikais, 
pagaliau susitiko su studentais 
ir gavo progą padiskutuoti 
draudžiamom temom.

Tarp temų, kuriomis karštai 
domėjosi studentai, iškilią vietą 
užėmė teologija ir religijos filo
sofija. Kiekviena ironiška pasta
ba apie valstybinį ateizmą su
keldavo audringą juoką ir ploji
mus. Auditorijoje buvo daug 
neseniai įtikėjusių, bet net neti
kintys rodė gyvą simpatiją ir 
pritarimą, nes “dabar viskas ki
taip” ir tai, ką komunizmas 
draudė, tapo prieinama.

Po pen kerių metų
Praėjo penkeri metai. Stu

dentų klubas pasikvietė mane į 
diskusiją apie tikėjimą. Bet per 
tą laiką religija prarado už
drausto vaisiaus patrauklumą. 
Per tą laiką mano klausytojai 
matė masinius Jehovos liudyto
jų susirinkimus ir evangelikų 
pamokslininkų iš JAV pasirody
mus, sutiko skustagalvius Hari 
Krišna išpažinėjus. Knygynų 
lentynose dabar gali rasti Rush
die “Šėtoniškas eiles” šalia “In
terviu su kardinolu Ratzin- 
geriu”.

“Ar jūs tikrai tikite esąs at
pirktas Jėzaus Kristaus krauju? - 
paklausė po mano paskaitos 
vienas studentas ir tęsė: Kalbate 
apie dialogo tarp religijų būtinu
mą, bet ar tikite, kad Jėzus yra 
kelias, tiesa ir gyvenimas ir tie, 
kurie netiki Jį bus pasmerkti?”

“Aš nesutinku su Jūsų šališ
kumu krikščionybei” - pareiškė 
antras. “Vandenio eroje jokia re
ligija nebevyrauja. Visos jos yra 
lygios - religijos yra tik laivai, 
plukdantys mus į dvasinį paži
nimą, kur tikėjimo nebereikia”.

“Nėra jokio absoliutaus pa
žinimo ir nėra amžinos Tiesos” - 
prabilo trečias. “Visos pretenzi
jos į tiesą ir į privalomą moralę 
turi būti atmestos. Visa yra sąly
giška. Pliuralistinėje politinėje ir 
ekonominėje demokratijoje visi 
turi dalyvauti laisvoje idėjų kon
kurencijoje. Kiekvienas, kuris 
pretenduoja į absoliučią tiesą, 
kelia grėsmę demokratijos pa
grindams. Toks asmuo yra po
tencialus fašistas. ”

Aš atsakiau, kaip išmanyda
mas, Vatikano II susirinkimo 
dvasia, t.y. katalikybės, kuri ryž
tasi dialogui su pasaulietiniu 
humanizmu. Bet bijau, kad ma
no žodžiai nebuvo labai pavei
kūs, nes numanomas pašneko
vas modernizmas, į kurį iki šio
lei kreipiasi teologai, nepasiro
dė. Iš tikrųjų aš stovėjau pomo- 
dernistinėje aplinkoje, žvelgda
mas į tris modernizmo įpėdi
nius: fundamentalizmą, ban
dantį sugrįžti į ikimodernistinę 
situaciją, sinkretizmą su jo 
“New Age” ideologija ir nau
juoju gnosticizmu bei dekonst- 
ruktyvizmu, su jam būdingu 
skeptišku nihilizmu ir moraliniu 
reliatyvizmu.

Aš galiu sutikti su kai kuo iš 
to, ką pasakė kiekvienas iš ma
no pašnekovų, bet visas pokal
bis man buvo ženklas, kad mo
dernizmas per penkerius metus 
išnyko - ir tai yra rimtos grės
mės pokomunistinėms Europos 
visuomenėms ženklas. Funda
mentalistai bando gąsdinti mus 
nudievėjusiais Vakarais, bet so
cialinės apklausos rezultatai liu
dija, kad pokomunistinės šalys, 
ypač Čekijos respublika, yra 
daug daugiau nukrikščionėju- 
sios už Vakarų Europą ar 
Ameriką.

Sovietinis pilietis
Komunistinės visuomenės 

pagrindą sudarė nerašyta sutar
tis - pilietis turėjo nesikišti į 
visuomenės gyvenimą, o valsty
bė užtikrino nei labai turtingą, 
nei labai skurdų vegetavimą be 
problemų. Kol šios sutarties bu
vo laikomasi, valstybė galėjo pa
kęsti beveik viską - prastą dar 
bą, smulkų bendro turto grobs
tymą, neatsakingą ir arogantiš
ką elgesį su kitais žmonėmis ir 
su gamta. Tos sutarties logiška 
išvada buvo moralinis sugedi
mas ir iki šiolei nematytas ver
tybių sunykimas.

Marksizmas iš tikrųjų sukū
rė naują žmogų - bet ne ant
žmogį, apie kurį kalbėjo propa
ganda, o tipą, kuris skyrėsi nuo 
idealaus paveikslo tiek, kiek 
Sanča Pansa skiriasi nuo Don 
Kichoto. “Homo sovieticus” yra 
konformistas, jokio kūrybingu
mo, atsakomybės ir iniciatyvos 
neturintis padaras. Tas padaras 
buvo idealus sovietinės valsty
bės pilietis. Bet, atsisakęs pre
tenzijų į sąmonę, “homo sovie
ticus” neatsisakė pretenzijų į 
materialinę gerovę. Jis be abe
jonės buvo daug neturtingesnis 
už vidutinį Vakarų gyventoją, 
bet jo vartotojiški poreikiai toli 
gražu nebuvo kuklesni. Tad na
tūralu, kad sistemą kritikavo ne 
tik keli moralistai, atsisakę iš
duoti savo sąžines, bet ir didžiu
lės masės, kurių poreikių siste
ma nebegalėjo patenkinti. Jie ir 
sudaro pokomunistinės visuo
menės pagrindą.

Tikinčiųjų gynyba
Komunistinės valstybės ko

vojo su religija labai panašiais 
būdais. K. Bendrijos pasiprieši
nimo taktika įvairiose šalyse 

AtA
ALEKSUI VAIČELIŪNUI į

mirus,
žmoną ZINĄ, sūnų ARŪNĄ, dukras - ELENĄ ir 
LAIMĄ su šeima bei visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame - _ ___ ...

KLB Oakvillės apylinkė

MYLIMAI MAMAI

a. a. ONAI URNAVIČIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos dukrą ALDONĄ, žentą ANTANĄ, vaikaites - 
DEBRĄ ir GAILUTĘ, provaikaites - MALISSĄ ir 
CARINĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Irena ir Antanas Patašiai

AtA
AUGUSTINUI KUOLUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo dukrai Lietuvių tautodailės instituto valdybos 
vicepirmininkei dr. ANGELEI KAZLAUSKIENEI, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Lietuvių tautodailės institutas

skyrėsi. Bene geriausiai tie skir
tumai matėsi Čekijoje ir Lenki
joje. Lenkijos katalikybė nuo 
seno buvo tautinės tapatybės 
nešėja. Tą vaidmenį ji atliko ir 
komunizmo laikais. Kardinolas 
Wyszinski buvo moralinis ir vi
suomeninis vadas tais laikais, 
kai tauta neturėjo teisėto politi
nio vado.

Lenkijos katalikybė sugebė
jo jungti liaudišką, religingumą 
ir pažangią katalikišką mintį, 
pagrįstą prancūzų personaliz
mu, tomizmu ir fenomenologi
ja. Katalikiška Lenkijos intelek
tualų aplinka davė Karolį Woj- 
tylą. Lenkija tautinių pavojų lai
kais visada būrėsi apie K. Bend
riją. Stalinizmas atgaivino šį ins
tinktą ir K. Bendrija tapo jėga, 
kurią net lenkų komunistinis re
žimas turėjo gerbti. Po komu
nizmo žlugimo Lenkijoje katali
kybė turėjo peržiūrėti savo 
vaidmenį. Iki 1989 m. ji buvo 
politinė, kultūrinė ir moraline 
valstybės priešininkė. Todėl da
bar jai sunku tapti visuomenine 
valstybės dalininke. Neokomu- 
nistų priešpuolis tą procesą dar 
labiau apsunkina.

Skirtingai nuo Lenkijos Če
kijos istorija buvo paženklinta 
skausminga įtampa tarp tauti
nio tapatumo ir katalikybės. Tą 
nuo husitų karų ir smurtingo 
katalikybės atstatymo XVII š. 
besitęsusią įtampą dar labiau 
sustiprino praėjusio amžiaus 
nacionalizmas.

Labai supasaulėjusi Čekijos 
visuomenė buvo radikalios 
ateistinės visuomenės idealas. 
Atrodė, jog komunizmo tikslas 
- “miestas be Dievo” - Čekijoje 
buvo jau ranka pasiekiamas. 
Vietiniai komunistai pasidavė 
pagundai pagreitinti ir taip 
daug žadantį supasaulėjimo 
vyksmą ir pasirinko ypatingai 
aštraus katalikybės persekioji
mo kelią.

Čekų tautinė psichologija 
betgi turi įdomų bruožą; čekai 
yra linkę susitapatinti su perse
kiojamaisiais. Tad Katalikybės 
persekiojimas suteikė jai didelį 
moralinį prestižą, kokio ji nie
kada neturėjo naujųjų amžių 
Čekijos istorijoje. Užsimezgė 
persekiojamos K. Bendrijos ir 
persekiojamų supasaulėjusių 
humanistų dialogas.

(Nukelta j 3-čię psl.)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mas: ką daro tos vietinės bend
ruomenės, kurioms taip gaila 
tos moterėlės? Kiek pastebėjau, 
jos yra turtingos, gausios, turi 
pakankamai stiprią atstovybę 
valstybinėse įstaigose ir net sei
me, bet nesiteikė tai senyvai 
moterėlei padėti.

Neteko man į vėlesnes ma
žumų pastabas atsakyti arba su
laukti eilės papildomam prane
šimui, tačiau man buvo pastebė
ta, kad negalima lyginti obuolių 
su apelsinais, nes mes Kanadoje 
esame visi imigrantai, tad mūsų 
padėtis yra visai skirtinga. Šalia 
sėdinčiam lenkų laikraščio ko
respondentui spėjau įterpti, kad 
tautinių mažumų bendravimo 
atveju su valstybe yra mažas 
skirtumas tarp imigranto, kolo
nisto, okupanto ar jų įpėdinių 
gyvenamajame krašte.

Džiugu, kad Vilniaus krašto 
lietuvių benruomenė labai rūpi
nasi savo krašto tautiečiais. 
Jiems trūksta paramos (ypač 
LDDP laikais), išteklių ir tal
kos. Jiems sunku matyti, o man 
tiesiog nesuprantama, kad yra 
skriaudžiami broliai ir sesės lie
tuviai savoje tėvynėje. Jiems 

MIRTIES PRANEŠIMAS
A. a. MATAS ŠIMKŪNAS, 
mylimas patėvis, mirė 1997 m. balandžio 4 d., 

88 m. amžiaus Bramptone, Ont.

A. a. EMILIJA ŠIMKŪNIENĖ, 
mylima mamytė, mirė 1997 m. balandžio 5 d., 

87 m. amžiaus Bramptone, Ont.

Paliko sūnų Algirdą Siriūną, dukterį Birutę 
Marcolini, sūnų William Siriūną, visus su šeimomis bei 
gimines Lietuvoje.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

ALBERTAS ROBERTAS VIRKUTIS, 
atkakliai kovojęs už kiekvieną gyvenimo dieną, ramiai 
numirė 1997 m. balandžio 6, sekmadienį, North West 
ligoninėje, mylimas Tony vyras, Roberto, Viktoro ir 
Dianos tėvas, Rob ir Lorraine uošvis, Liucijos brolis. 
Nuliūdime taip pat pasiliko velionies 7 vaikaičiai ir 
provaikaitė.

Šermenys 1997 m. balandžio 8 d., 7.30 v. vakaro 
“Turner and Porter” laidotuvių koplyčioje, 436 Ron- 
cesvalles Avė. Vietoj gėlių aukas prašoma skirti Kanados 
lietuvių bendruomenei.

Šeima

A+A

VERONIKAI JURGULIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai užjaučiame dukrą VIDĄ, žentą 
FELIKSĄ MOCKUS ir vaikaičius -

Genovaitė ir Stasys Kuzmai

AtA
ALEKSUI VAIČELIŪNUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ZINAI, 
sūnui ARŪNUI bei dukroms - ELENAI ir LAIMAI 
su šeima -

Saulius Jaškus 
Elena Jaškienė

sunku rasti bendrą kalbą su sa
vivaldybėse įsitvirtinusiais tauti
nių mažumų patriotais, kurie 
randa būdų išvengti lietuvių 
kalbos dėstymo Lietuvos vyriau
sybės išlaikomose mokyklose 
Vilniaus krašte, kur mokomoji 
kalba yra rusų ar lenkų. Lietu
vos rytų krašto žemėlapis yra 
nusagstytas lenkiškomis ir rusiš
komis mokyklomis, o ten kur 
bandoma steigti lietuviškas mo
kyklas, yra subtiliai grasinami 
tėvai net darbo netekimu, o at
siųstiems lietuviams mokyto
jams sudaromos kliūtys netoli 
nuo mokyklos esančioje apylin
kėje apsigyventi.

Kanadoje mes stengiamės 
išlaikyti lietuvybę savo jėgomis 
ir savo lėšomis. Galime didžiuo
tis, kad iki šiol netrūko nei jėgų, 
nei noro, nei lėšų. Turime ir to
liau stengtis būti tauriais lietu
viais, per daug nesitikėdami pa
galbos iš Lietuvos, nes ten, kad 
ir nepriklausomoje valstybėje, 
yra daug darbo ir trūksta lėšų. 
Mes turėtume pagalvoti, ar ne
būtu tikslu padėti tai Lietuvos 
sričiai, kuri ilgus metus nešė 
okupanto jungą, kur dar ir šian
dien lietuvis negali didžiuotis 
esąs savo krašto šeimininku.



Vilniaus krašto Marijampolio vidurinės mokyklos mokytojai su sve
čiais. Stovi iš k.: direktorius A. Masaitis, jo pavaduotojas V. Stepona
vičius, Vilnijos draugijos valdybos nariai - K. Garšva ir S. Trepšys. 
Žemiau: moksleivių stalo teniso varžybų pradžia Marįjampolyje. De
šinėje - Žygimantas Dobrodziejus iš Pelesos, ant laiptų - “Valstiečių 
laikraščio” fotografas

Dveji balsavimai į Lietuvos seimus
1996 metais Lietuvos ambasadoje Otavoje, 1940 metais okupuotoje Lietuvoje

Krašte, kur lietuviškai 
kalbantys persekiojami

KAZIMIERAS GARŠVA, 
Vilnius

Lietuvybės draudimo 
laikotarpis nepasibaigė 
1997 m. vasario 27 d. Die

veniškių lenkiškoje mokykloje 
Lenkijos generalinis konsulas 
Vilniuje V. Lipka-Chudzik ir 
Šalčininkų rajono meras J. Ry
bak agitavo balsuoti už Lenkų 
rinkimų akciją. Lietuviška mo
kykla, mero žodžiais, vaikus in
validais daro. Ši nuomonė kas
dien kalama į galvą per lenkiš
kos Lietuvos radijo, televizijos 
laidas (jos transliuojamos vi
siems gyventojams, nors dau
guma lenkiškai nesupranta), 
laikraščiuose, ' susirinkimuose, 
net kai kuriose šventovėse. Kas 
girdėjo kraštą, kur besimokyda
mi valstybine kalba vaikai tam
pa invalidais ar kvailiais?

Kovo 7 d. Lenkų rinkimų 
akcijos pirm. J. Senkevičius ten 
vėl skelbė, kad lietuviškos mo
kyklos vaikus žaloja ir prisaki- 
nėjo, kad lietuvių kilmės “pa
prastai” kalbančius vaikus pagal 
jstatymus reikia leisti ne j gim
tąja kalba dėstomas gudiškas 
mokyklas, o į lenkiškas. Esą 47 
lenkiškos mokyklos mokiniai 
gauna nemokamus pietus iš Lie
tuvos, o dar 58 gaus iš Lenkijos. 
Įsteigtas naujas švietimo, kul
tūros ir sporto fondas “Vilenš- 
cizna” nei Vilnijos, nei Rytų 
Lietuvos nepalaikys.

Lenkuojantieji kartais neiš
tveria ir tiesiogine prasme lie
tuvių invalidais neversdami. Vil
niuje sunkiai sumušta naujai 
atidarytos Eitminiškių pradinės 
mokyklos mokytoja M. Fergi- 
zienė. Buvęs Dūkšto KPSS sek
retorius Kazakevičius perskėlė 
galvą apylinkės rinkimų komi
sijos sekretoriui K. Aidiečiui. 
Nemenčinės lituanistė nebeap- 
sigęsdama nusipirko šautuvą, o 
pareiškimų rinkėjas lietuviškai 
mokyklai be jo saugiai negali 
gyventi.

Valdžią turintys lenkai savo 
užmačias gali įgyvendinti “teisė
tai”. Jų įtakojami teismai jau 
nuteisė mažiausiai tris lietuves. 
Vilniaus rajone algą gauna dau
giausia tik lenkiškų sambūrių 
vadovai, o lietuviai vėl netenka 
darbo ir niekas jiems nepadeda, 
neapgina. Pavyzdžiui, Vilniaus 
rajono administracija nešildė 
Rudaminos kultūros namų. Kai 
direktorė Gražvyda Grigaitė 
gruodžio mėn. bandė dirbti na
mie, lenkas seniūnas parašė pa
peikimą, o Lenkų sąjungos vei
kėjas A. Pilecki 1997.1.09 ją at
leido iš darbo, “nes darbuotoja 
nerūpestingai atlieka savo pa-

• Pasirūpinkite antrine tarnyba - 
nematoma, kur galima slapta! At
merkite akis ir apsidairykite, ar 
kur nors žmogus nėra reikalingas 
truputį laiko, truputį dalyvavimo, 
truputį draugystės, truputį globos. 
Galbūt jis yra vienišas, nusiminęs, 
ligonis, nelaimingas, kuriam tu 
gali padėti. Galbūt senelis, o gal 
vaikas. Nenusigąski, jei reikės 
laukti ar bandyti. Būki pasiruošęs 
ir nesėkmei (Albert Schweitzer).

reigas ar kitaip pažeidžia darbo 
drausmę”.

Vilniaus rajono savivaldy
bės laikraštis “Draugystė” kovo 
7-13 d. laidoje skelbia: “Prieš 
prievartinį tautinių mažumų lie
tuvinimą, asimiliavimą, prieš ru
siškų mokyklų uždarymą”. Blo
ga yra tai, jog buvę lietuviai sa
vanoriškai pasirenka mokyklas 
valstybine kalba, o kad visaip 
verčiami eiti tik į lenkiškas. Ru
siškai mokyklas taip pat uždari
nėja lenkai, o kaltinami lie
tuviai!

Pakartotiniai seimo ir savi
valdybių rinkimai Pietryčių Lie
tuvai gero nežada. Jei ateis 40% 
rinkėjų, Vilniaus-Šalčininkų ir 
Naujosios Vilnijos rinkimų apy
gardose, į seimą gali pakliūti 
prieš Lietuvą labiausiai nusitei
kę lenkai J. Senkevič ir R. Ma- 
ceikianec. Į Vilniaus rajono sa
vivaldybės rinkimų sąrašo priekį 
Lenkų sąjunga-akcija įrašė net 6 
tarybos lenkų teritorinei auto
nomijai kurti narius.

Prošvaistės
Vargstančios Lietuvos rytų 

mokyklos paramos gavo iš Tau
tos, Lietuvių fondų, Kanados 
lietuvių kredito kooperatyvų, 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gos ir jos narių, Religinės kata
likų šalpos, Detroito lietuvių 
kultūros klubo ir kitų organi
zacijų bei asmenų. Vieninga iš
eivijos parama palaiko ir dvasiš
kai, paskatino šiemet stengtis 
atidaryti iki 50 naujų lietuviškų 
mokyklų. Tam turi būti pateikti 
tėvų pareiškimai, rasti mokyto
jai, patalpos.

Pareiškimus parašiusius at
sisakyt visais būdais verčia Vil
niaus, Šalčininkų rajonų savival
dybės, seniūnai, Lenkų sąjungos 
šmėklos. Jos ir mokytojus misi- 
jonierius draudžia priimti. Bui
vydžių mokytojas galėjo išsinuo
moti kambarį tik tada, kai buvo 
kreiptasi į Saugumo departa
mentą ir perspėtas bendrovės 
direktorius autonomininkas M. 
Narunecas. Mokinių po pusme
čio ten padaugėjo nuo 3 iki 7.

Taigi lietuvis mokytojas 
Pietryčių Lietuvoje nelabai lau
kiamas, kai kur net varomas 
lauk kaip “kolonistas”. Rajonų 
savivaldybės, vadovaujančios 
švietimui, jam kenkia, gadina 
nervus. Informaciją apie tai pa
teikėme visoms Lietuvos val
džios įstaigoms, prof. V. Lands
bergiui pristatėme atleistuosius 
iš darbo ir persekiojamus kultū
rininkus. Švietimo įstatymo pa
keitimai, kuriuos seimas greitai 
priims, gali būti nepakankami.

Vilniuje, Ignalinoje, Daugė
liškyje plačiai buvo paminėtas 
buvęs Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus pir
mininkas Petras Noreika. Per jo 
laidotuves surinktos lėšos tapo 
parama mokytojams, premijo
mis gerinusiems Rytų Lietuvos 
lietuviškų mokyklų mokinių 
konkurso darbams. Juose apra
šyta jo krašto partizanų, kultū
ros, visuomenės veikėjų istorija, 
kalbos dalykai. Dauguma moki
nių norėtų vasarą stovyklauti.

J. V. DANYS, Otava 

Balsavimas Otavoje
Pagal paskelbtą tvarką pa

siunčiu Lietuvos ambasadai 
Otavoje reikalingus dokumen
tus, kad būčiau įtrauktas į bal
suotojų sąrašus. Svarbiausias 
dokumentas - nuorašas iš Lie
tuvos respublikos paso, kurį ga
vau lankydamasis Lietuvoje 
1992 m. Jam gauti svarbiausias 
dokumentas buvo mano išlaiky
tas, nusinešiojęs Lietuvos res
publikos pasas, išduotas Vilka
viškio miesto burmistro 1932 m.

Iš ambasados gavau “balsa
vimo biuletenius” su paaiškini
mais ir pasirinkimą balsuoti 
paštu arba ambasadoje. Gyven
damas Otavoje, žinoma, balsa
vau Lietuvos ambasadoje, nes 
jos būstinė, turėdama tarptau
tines teises, yra Lietuvos terito
rijos dalelė. Malonus jausmas, 
kai negali ar nepajėgi nuvykti į 
Lietuvą.

Pirmą kartą žvilgtelėjus į 
“balsavimo biuletenį” - lapą, 
akys raibsta, ypač gerokai pagy
venusiam pensininkui. Balsavi
mo lape pridėta ir kandidatų 
populiarumo įvertinimas (lietu
viškai pagal rinkimų komisiją - 
“reitingas”). Pažymėta, kad jis 
neprivalomas, taigi ir nereika
lingas.

Bet šitam neprivalomam 
“reitingui” panaudota beveik 
trys ketvirčiai balsavimo lape
lio: 240 kandidatų pavardėms 
(po 10 pirmaujančių sąrašuose 
ir 210-čiai mažų langelių 
“reitingo” ženklams). Kažkoks 
gudravimas?

Demokratijoje žmogus turi 
laisvę balsuoti už jam tinkamus 
kandidatus, turi laisvę ir pats 
būti kandidatu. Jau porą mėne
sių prieš rinkimus buvo aišku, 
kad kandidatų į seimą netruks. 
Balsavimo lape išvardintos 24 
partijos, sąjungos ir pan., taigi 
daugiau tūkstančio kandidatų į 
70 vietų, išrenkamų pagal parti
jų sąrašus. Lietuvos spaudoje jie 
buvo vardinami kartu su trum
pa kvalifikacijų santrauka. Man 
skirtoje vienmandatinėje apy
gardoje buvo 12 kandidatų į vie
ną vietą.

Sekančiam iš Lietuvos gau-

Komunizmui žlugus krikščionybė...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Liaudiškoji Čekijos K. 
Bendrija nebuvo gausi, bet, 
ypač miestuose, daugėjo atsi
vertėlių ir prijaučiančių jaunuo
lių bei inteligentų. Kai kas iš ka
talikų intelektualų suprato, jog 
vadovaudama demokratinei san
kirtai su mirštančiu komunis
tišku despotizmu K. Bendrija 
gali atlikti dvigubą vaidmenį: 
ginti žmogaus teises ir skatinti 
moralinį visuomenės atgimimą. 
Toks vaidmuo reikalavo plataus 
katalikų bendradarbiavimo su 
netikinčiais ir su kitom krikščio
niškom bendrijom. Tokią nuo
statą atspindėjo katalikų pa
rengta “Dvasinio tautos atnauji
nimo dešimtmečio programa”, 
atviri kardinolo Tomašek laiš
kai ir pastangos iš naujo teigia- 
miau įvertinti Jano Huso asme
nybę bei veiklą.

1989 m. lapkričio mėnesį 
kardinolas Tomašek ištarė įsi
mintinus žodžius: “Šią svarbią 
mūsų istorijos akimirką aš ir vi
sa Katalikų Bendrija esame su 
liaudimi”. Didžiulė tikinčių ir 
netikinčių minia, užpildžiusi 
Prahos katedrą, atsiliepė aud
ringomis ovacijomis”. Tada at
rodė, kad išsipildys didi Čekijos 
katalikybės viltis, kad bus užgy
dytos praeities žaizdos, subyrės 
sienos, skiriančios tautą ir K. 
Bendriją, kad persekiotų tikin
čiųjų auka duos gausių vaisių...

Viltys neišsipildė
Bet tos viltys neišsipildė ir 

moralinis K. Bendrijos prestižas 
čekų akyse vėl smuko. Kata
likybės iškelta moralinio tautos 
atsinaujinimo vėliava pasimetė 
kitų - daugiausia politinių ir 
ekonominių vėliavų miške. Net
gi dar daugiau - moralinė vėlia
va pradėjo atrodyti nelabai pri
deranti. nepatogi. Ir ne tik to
dėl, kad mosavimo vėliavom lai
kai labai greitai baigėsi, bet ir 
todėl, kad K. Bendrijos gretos 

namą spaudą, informacijos ne
trūko. Partijos skelbė savo de
klaracijas, kadidatai buvo api
būdinami. Matėsi, kad rinkimų 
propagandoje naudojama ir Va
karų valstybių rinkimų praktika. 
Keletas ir iš Kanados dalyvavo 
rinkimų propagandos veikloje. 
Jie, politiniai mėgėjai, padėjo 
laimėjusiai partijai. Dviejų, ku
riuos galima laikyti “profesio
nalais” (dalyvavo Kanados poli
tiniame gyvenime), pagalba ne
buvo sėkminga. “Moterų parti
ja”, pasikvietusi talkon dirbusį 
Kanados konservatorių, vėliau 
liberalų partijų įstaigose, tik 
antrame rate laimėjo vieną at
stovę - Kazimierą Prunskienę. 
Sakoma, kad šios partijos rinki
minis vajus buvo vienas iš ge
riausių.

Gausus skaičius partijų yra 
perėjimo iš ilgametės totalisti- 
nės vienos partijos sistemos į 
demokratinę sistemą reiškinys. 
Galutinai į seimą išrinkti atsto
vai iš 14 partijų. Aštuonios jų 
turi po vieną atstovą, viena - 2. 
Dvilypė rinkimų sistema: pusė 
atstovi} pagal partijų sąrašus ir 
kita pusė - pavienių atstovų iš 
rinkiminių apygardų įgalina 
pravesti atstovą ir mažai parti
jai. Tai savotiškas demokratiš
kumo požymis, bet ir sudarantis 
pavojų išrinkti nedarbingą sei
mą bei nepastovią vyriausybę.

“Liaudies seimo” rinkimai
1940 m. liepos 14 d. turėjau 

progą balsuoti Lietuvoje, deja, 
jau rusų armijos okupuotą ir jau 
keturias savaites valdomą “liau
dies” vyriausybės, vadovauja
mos Justo Paleckio.

Sovietų ultimatumo valan
doms baigiantis, prezidentas 
Antanas Smetona, nenorėda
mas, kad jo vardas būtų pa
naudotas pateisinti Lietuvos 
okupacijai, pasitraukė užsienin, 
paskirdamas Antaną Merkį, lai
kinai einančiu ministerio pir
mininko pareigas, taip pat savo 
pavaduotoju.

1940. VI. 15 po 10 vai. So
vietų Sąjungos kariuomenė 
okupavo Lietuvą. Tą pačią die
ną į Kauną atskrido V. G. De- 
kanazovas, specialus Sovietų 
Sąjungos įgaliotinis, ir nuo to

kiek pakriko ir jos veiklą toli 
gražu ne visada lydėjo pakanka
mai įtikinami ir realūs darbai.

K. Bendriją užgriuvo spręs
tinų problemų lavina, ir ji nesu
gebėjo nustatyti pirmenybių bei 
pasinaudoti naujom galimybėm. 
Tikintieji ir simpatizuojantys, 
laukę naujų ir charizmatinių as
menybių svarbiausiose K. Bend
rijos pareigavietėse, nusivylė 
procesija pavargusių biurokra
tų, kuriems stigo didžiadvasiš
kumo, vizijos ir persitvarkymui 
būtino kūrybingumo.

Galima sakyti, kad po ko
munizmo žlugimo Čekijos kata
likybė, užuot apsvarsčiusi kaip 
reaguoti į sparčiai kintančią si
tuaciją, ėmėsi lipdyti pleistrus 
ant plyšių, skilimų ir lūžių. De
ja, K. Bendrija neįvertino socia
linės komunikacijos priemonių 
vaidmens laisvoje visuomenėje 
ir greitai iš įkvėpėjos ji tapo ma
žai įdomiu, kartais skandalingu 
objektu, kuris kartais prisime
namas, ypač jei reikia ką nors 
apkaltinti. K. Bendrijos turto 
sugrąžinimo problemą politinės 
partijos ir žiniasklaida taip iš
kreipė ir suvulgarino, kad paža
dino jausmus, jau pamirštus nu
sistatymus bei įtarimus. Dabar 
iš esmės apsvarstyti šį klausimą 
neįmanoma.

Sociologinė apklausa paliu
dijo, jog per ketverius metus po 
1989 m. pasitikėjimas K. Bend
rija sparčiai smuko ir asmenų, 
kurie save laiko katalikais, su
mažėjo beveik per pusę. Bet per 
tą patį laiką asmenų, kurie save 
laiko ateistais, sumažėjo trečda
liu. Taigi katalikybės krizė ne
reiškia religingumo krizės.

Dabartinė laikysena
Be abejonės, K. Bendrija 

turi susirūpinti savo pačios kri
ze, bet tuo pat metu ji turi ener
gingai reaguoti į ateizmo krizę. 
Mes negalime verksmingai tei
sinti savo krizės supasaulėjusia, 

momento faktiškas Lietuvos 
valdytojas.

Dekanazovui padiktavus, 
1940. VI. 17 A. Merkys paskyrė 
Justą Paleckį ministeriu pirmi
ninku, patvirtino pristatytą mi
nisteriu sąrašą ir atsistatydino iš 
ministerio pirmininko bei prezi
dento pavaduotojo pareigų. EL
TA paskelbė laikraštyje “Lietu
vos aidas”, kad A. Smetonos 
pasitraukimas į užsienį laiko
mas atsistatydinimu iš. prezi
dento pareigų. J. Paleckis, pagal 
sovietinių respublikų konstitu
cijas, kartu eina ir Lietuvos pre
zidento pareigas. Tokia konsti
tucija Lietuvoje dar nebuvo pri
imta.

1940. VII. 5 J. Paleckis pa
skelbė, kad “liaudies vyriausy
bė” patvirtino pasiūlytas rinki
mų į liaudies seimą taisykles ir 
1940. VII. 14 bus vykdomi 
“liaudies seimo” rinkimai. Lie
tuva buvo paskirstyta į 8 apy
gardas po 3 apskritis. Paskirtos 
apskričių rinkimų komisijos tu
rėjo sušaukti “liaudies” susirin
kimus kandidatams išrinkti ir 
pravesti rinkimus.

Kandidatų į seimą siūlymas 
buvo pavestas staiga komunistų 
sudarytai “Darbo sąjungai”. Kiek
vienoje apskrityje buvo siūloma 
tik tiek kandidatų, kiek apygar
dai buvo paskirta. Tas pats są
rašas buvo visose trijose apskri
tyse. Viešuose “liaudies” susi
rinkimuose rankų pakėlimu bu
vo išrenkamas pasiūlytas sąra
šas, niekam kitų kandidatų ne
siūlant. Balsuotojų sąrašų nesu
daryta. Tą savaitę tarp paskel
bimo ir pačių rinkimų buvo ve
dama labai stipri propaganda 
būtinai balsuoti, pabrėžiant, 
kad “tik liaudies priešai nebal
suos, o tokiems darbo Lietuvoje 
vietos nėra”. Primenama atsi
nešti pasą ar kokį asmens liu
dijimą balsavimo pažymai gauti.

Buvo sakoma, kad “liaudies 
seimas” sieks artimų santykių 
su sovietine Rusija, ūkininkų į 
kolchozus nevarys. Tai tik liau
dies priešų skleidžiami gandai ir 
pan. Tuo pat metu vyko politi
nių, visuomenės veikėjų ir aukš
tesnių pareigūnų suėmimai.

(Nukelta į 5 psl.)

vartotojiška ir materialistine 
Vakarų įtaka. Esame nusivylę, 
bet iš to nusivylimo neskubėki
me nuo mūsų nusigręžusio po
komunistinio žmogaus apšaukti 
ateistu. Tie, kurie po “aksomi
nės revoliucijos” atsimetė nuo 
katalikybės, netapo komunistais 
arba švietėjiško tipo ateistais, į 
kuriuos yra įpratę kreiptis teo
logai. Komunistinio persekioji
mo metais dar galiojo tikėjimo 
tiesas nuo modernaus ateizmo 
antpuolių ginančios katalikybės 
modelis. Bet laikai Čekijoje kei
čiasi, o K. Bendrijos modelis - 
ne. Jo tebesilaikanti K. Bendrija 
neatsižvelgia į antikomunistinės 
revoliucijos pamokas ir į tai, ką 
nuolat primena popiežius Jo- 
nas-Paulius II, būtent, kad 
krikščionių Bendrija yra tikra 
šiuolaikinių politinių laisvių gy
nėja. Todėl Čekijos katalikybė 
rizikuoja prarasti šimtmečiais 
lauktą progą - vėl laimėti čekų 
tautą. (Vetimą paruošė Vatika
no radijo darbuotojai).

Lietuvių ekspedicija 1990 m. pagerbia negrįžusius tremtinius Kazachstano Rudnikų kapinėse
Nuotr. H. Paulausko
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Balsavimai į seimą Lietuvos ambasadoje Otavoje 1996 m. spalio mėn. 
Iš kairės: J. PASLAUSKAS - Lietuvos respublikos reikalų patikėtinis, 
A. SIMANAITIENĖ - pirmoji ambasados sekretorė, J. V. DANYS - 
balsuotojas Nuotr. D. Danienės

SPAUDOS BALSAI

Lenkai patenkinti rinkiniais
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š. m. kovo 25 d. laido
je rašo: “Lietuvos lenkų rinki
mų akcijos (LLRA) kandidatai 
jau laimėjo apie 60 atstovų 
miesto ir rajonų tarybose. LL
RA taip pat turės vienu atstovu 
Lietuvos seime daugiau. (Jan 
Sienkiewicz Vilniaus-Šalčininkų 
apygarda).

Tai puiki pasekmė ir pilnos 
paramos įrodymas sekmadienio 
savivaldybių rinkimuose lenkų 
mažumos gyvenamose apskrity
se. - Taip Waldemar Toma
szewski, LLRA vicepirminin
kas, komentavo pokalbyje su 
Lenkijos spaudos agentūra.

Pagal naujausius duomenis 
lenkai pasiekė neginčijamą per
galę Šalčininkų rajone, laimėda
mi 20 iš 25 vietų savivaldybėje. 
Praėjusioje kadencijoje LLRA 
šiame rajone turėjo 14 atstovų”.

Rinkimuose į Vilniaus rajo
no savivaldybę LLBA laimėjo 
23 iš 27 vietų. Vilniaus mieste 
Lietuvos piliečių sąjunga, pra
lenkdama LLRA, iškovojo ant
rą po konservatorių vietą. Nau
josios Vilnios rinkiminėje apy
gardoje dėl per mažo balsavusių 
nuošimčio rinkimai į seimą ne
įvyko. Čia kandidatavo pats 
LLS vadas R. Maciejkianiec. 
Vilniaus-Trakų ir Trakų apy
gardose įvyks antras rinkimų 
ratas.

Varšuvos dienraštis “Rzecz
pospolita” š. m. kovo 25 d. lai
doje rinkimus Vilniaus srityje 
taip aiškina: “Rinkimų akcija ir 
Lietuvos piliečių sąjunga Vilni
joje aršiai varžosi dėl ‘valdžios 
sielomis’. Sąjunga (aljansas) aiš
kiai pirmauja pačiame Vilniuje, 
o Vilnių supančiuose kaimuose 
Akcija turi didelę įtaką, kur 
rinkėjai nekreipia dėmesio į 
programos niuansus, bet visada 
nori, kad partijos pavadinime, 
už kurią jie žada balsuoti, būtų 
ryšys su lenkiškumu”.

“Gazeta Wyborcza” š. m. 
kovo 25 d. laidoje rašo: “Dėl 
300.000 Lietuvos lenkų balsų 
varžėsi Rinkimų akcija ir tik 
prieš 6 mėn. įsteigta Lietuvos 
piliečių sąjunga drauge su ru
sais. Akcija užtikrintai laimėjo 
Vilniaus rajone (85% mandatų) 
ir Šalčininkų (79% mandatų), 
tačiau Vilniaus mieste Sąjunga 

gavo per 20% balsų, o Akcija 10%.

Kartu su rinkimais į savival
dybes keturiose Vilniaus srities 
rinkiminėse apygardose buvo 
pakartoti rinkimai į seimą. Lie
tuvos lenkų rinkimų akcijos pir
mininko Jan Sienkiewicz Šalči
ninkų apygardoje laimėjimo dė
ka (per 75% balsų) seime bus 
ketvirtas Lietuvos lenkas atsto
vas. Šiuo metu seime yra Zyg- 
munt Mackiewicz (Tėvynės są
junga), Artur Plokszto (LDDP) 
ir Jan Mincewicz (LLRA). Tra
kų apygardoje įvyks antras rin
kimų ratas, nes nė vienas kan
didatas nesurinko reikalaujamų 
50% balsų. Čia varžysis Akcijos 
atstovas Waldemar Tomaszews
ki su konservatorių kandidatu 
Bronislavu Bušma”.

Opozicija konservatoriams 
labai stengsis, kad dar vienas 
TS narys nepatektų į seimą, to
dėl balsai už LLRA atstovą bus 
ne vien tik lenkų balsai.

Valstybinė kalba
Apie sunkią Vilniaus srities 

lenkų kaimo žmonių padėtį ra
šo “Tygodnik Powszechny” š. 
m. kovo 9 d. laidoje: “Nuo 17 
metų ponia Czesia dirbo kol
choze. Jau ketveri metai, kai 
niekur nedirba. Pirmasis jos vy
ras mirė, o antrasis ją paliko ir 
nemoka alimentų, nes irgi netu
ri darbo. Valdžia sako: ‘Eikite 
dirbti’, - skundžiasi ponia Cze
sia, - bet darbą ypač sunku gau
ti nemokant lietuvių kalbos, nes 
negalima susikalbėti su tarnau
tojais. (...) Šalia nedarbo minė
tinas didesnis negu Lenkijoje 
žemės ūkio kultūros atsilikimas, 
bendras žemesnis gyvenimo ly
gis ir... lietuvių kalbos nemokė
jimas”.

Valstybinės kalbos mokėji
mas prisidėtų prie greitesnio 
darbo gavimo. Jos geriausiai iš
moko lietuviškos mokyklos. 
Joms yra labai priešinga Lietu
vos lenkų sąjungos vadovybė, 
kuri išspausdino atsišaukimą, 
raginantį tėvus neleisti vaikų į 
lietuviškas mokyklas. Įvairaus 
spaudimo dėka mokinių skai
čius Lietuvos lenkiškose mo
kyklose padvigubėjo: 1988 m. 
buvo 9.995, o 1996 m. 19.212. 
Lietuviškų mokyklų boikotas 
neprisideda prie geresnio vals
tybinės kalbos mokėjimo. J.B.

■1
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® LAISVOJE TEVfflEJE
POPULIARUS ŠIAULIETIS
Vaikų chirurgijos skyriaus ve

dėjas Povilas Venckus paskutinę 
1996 m. dieną buvo išrinktas po
puliariausiu šiauliečiu. Vaikų chi
rurgijos skyriui P. Venckus vado
vauja jau penkiolika metų. Ten 
pas jį kasmet gydosi beveik 3.000 
vaikų.

STATO KUNIGŲ SEMINARIJĄ
Vilniuje jau pradėta naujos 

kunigų seminarijos statyba. Bū
simos koplyčios kertinį akmenį 
pašventino Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas Bač- 
kis. Naujoji Vilniaus kunigų semi
narija, be koplyčios, turės moks
lui ir gyvenimui skirtas patalpas ir 
net sporto salę. Joje vienu metu 
galės mokytis šimtas klierikų. Da
bar ji yra prisiglaudusi ankštose 
Trinitorių vienuolyno patalpose, 
paliktose Sovietų Sąjungos pasi
traukiančios raudonosios armijos. 
Šią seminariją jau 1582 m. sausio 
11d. įsteigė Vilniaus vysk. Jurgis 
Radvilas jos reikalams padovano
tame Vogėliškių dvare.

KOVA DĖL DEGINAMOS ŽOLĖS
Lietuvoje kiekvienas pavasa

ris pradedamas kova dėl degina
mos žolės. Degintojams atrodo, 
kad jie padeda gamtai atsikratyti 
rudenį paliktų stagarų ir sutviksti 
skaidriu žalumu. Tačiau išsiplėtu
si ugnis dažnai atneša ir gamtai, ir 
žmogui nuostolingų gaisrų. Tad 
žolės deginimas pavasariais drau
džiamas įstatymu, kurio ne visi 
degintojai paiso. Tokį atvejį “Lie
tuvos ryte” atskleidžia Aldonos 
Aleksėjūnienės pranešimas “Žo
lės degintoją pareigūnai tramdė 
šūviais ir antrankiais”. Korespon
dentė A. Aleksėjūnienė pasakoja: 
“Už 15 kvadratinių metrų plotelį 
nudegintos žolės Šilutės rajono 
Vilkyškių seniūnijos Šakininkų 
kaimo gyventojas Česlovas Kaza
kevičius savo žmonos ir dviejų 
vaikų akivaizdoje buvo partrenk
tas ant savo tėvų žemės, surakin
tas antrankiais, iki kraujo suža
lotas jo veidas ir rankos, po to jė
ga įgrūstas į Tauragės aplinkos 
apsaugos inspekcijos automobilį. 
Vyrą išgelbėjo žmona, iškvietusi 
Pagėgių policiją ir užtverusi gam
tosaugininkams kelią. Atvykus 
policijai, nukentėjusįjį paleido...” 
Karingieji gamtosaugininkai ne
buvo nubausti. Nukentėjo tik žo
lės degintojas Č. Kazakevičius, 
įvykio vietoje neturėjęs doku
mentų, pasipriešinęs gamtosaugi
ninkams. Esą jis buvo sukruvin
tas, bet grumtynėse nukentėjo ir 
ranką susitrenkęs Tauragės gam
tosaugos viršininkas J. Krakys. 
Žolės degintojo Č. Kazakevičiaus 
laukia ekologinis 20 litų ieškinys 
ir 400 litų bauda už grumtynes.

“Dievas teikia mums meilę,
i kad mylėtume tą, kurį g 
IJis mums duoda ” 8

Lougheed’s Limited | 
| šeima ir tarnautojai g 

] {] 
i “Žmonės, kurie atjaučia kitus” §

i Sudbury Ontario s

KAIRYS BALTIC
EXPEDITING

siunčia siuntinius ir pinigus į Lietuvą:
$8 kub. pėda, priimame bet kokias dėžes.
$18 pristatymas iki 50 kg į vieną adresą.
Atsižvelgiant j Lietuvos muitinės įstatymus, vienam asmeniui be muito 
galima siųsti tik 31.5 kg.
Kad būtų geriau visiems, pageidaujame, kad dėžės nebūtų sunkesnės 
kaip 20 kg. 
Iš toliau siųsti U.P.S. 
Siunčiant dolerius iki $2,000 - 4%, plius pristatymas. 
Siunčiant daugiau kaip $2,000 - 3%, plius pristatymas.
Kanados dolerių pristatymas - $15 (kan.), Amerikos dol. - $12 (amer.).

MontrealyĮe - Leonas ir Genė Balaišiai...........................tel. 514 366 8259
Hamiltono apylinkėje - Bernardas ir Danutė Mačiai.... tel. 905 632-4558
Delhi, Simcoe - Andrius ir Gertrūda Usvaltai.................tel. 519 773-8007

Dėl pinigų siuntimo, maisto siuntinių kainoraščių, ar dėl platesnių 
informacijų prašom rašyti ar skambinti Vytui ar Genei Kairiams, 

517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Tel. 905 643-3334

BENDRA KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Biržų rajono savivaldybėje 

lankėsi Latvijos Aiskrauklės ra
jono tarybos pirm. Guntis Li- 
beksas. Biržų rajono vadovui Sau
liui Kubiliūnui jis pasiūlė stiprinti 
ryšius tarp šių dviejų Lietuvos ir 
Latvijos rajonų savivaldybių. Bu
vo nutarta suartėjimą pradėti 
kultūriniais ryšiais. Gegužės pa
baigoje Aiskrauklės latviai su
rengs dainų šventę. Jon su savo 
programa sutiko įsijungti ir bir
žiečių saviveiklinės grupės. Tada 
bendradarbiavimą pradės versli
ninkai ir sporto entuziastai.

NENORI BANKROTO BYLOS
Lietuvos taupomasis ir “Tau

ro” bankai reikalauja panaikinti 
pradedamą bankroto bylą užda
rajai akcinei “Dienos leidyklai”. 
Bankrutavusio Lietuvos demo
kratinės darbo partijos laikraščio 
kreditoriai savo skolas nori atsi
teisti atskirai. Mat bankrotinės 
bylos išvaržytas turtas pirmiausia 
tektų bendrovės darbuotojams ir 
mokesčių įsiskolinimams likvi
duoti. Bankų skunde teigiama, 
kad teismo nutarimas pradėti to
kią bankroto bylą pažeidžia mate
rialinės teisės normų taikymo 
procedūrą. Be to, lig šiol nėra pa
skirto įmonės administratoriaus, 
o tai turėjo būti padaryta pra
dedant bankroto bylą. Esą dabar 
trūksta bankroto bylos iškėlimo 
“Dienos leidyklai” pagrįstumo. 
Numatytas kreditorių susirinki
mas kovo 17 d. neįvyko, jin neat
vykus jų daugumai. “Dienos” 
dienraščio leidėjai įvairioms 
bendrovėms yra skolingi apie ke
turis milijonus litų.

KOMPAKTUOS POSĖDŽIAI
Kovo 16 d. Minske įvyko III- 

sis Sovietų Sąjungos tautų kon
gresas. Apie jį “Lietuvos ryto” 
skaitytojus informuoja korespon
dentas Edmundas Ganusauskas. 
Pasirodo, tai buvo ne Sovietų Są
jungos tautybių kongresas, o jos 
kompartijos suvažiavimas, su
šauktas buvusiuose Politinio švie
timo namuose. Jie dabar jau va
dinami Koncertų rūmais. Tačiau į 
juos suvažiavę Sovietų Sąjungos 
kompartijos nariai vis dar gyvena 
apgaulinga viltimi, kad prisikels 
mauzoliejuje gulintis V. Leninas, 
Kremliaus patvory užkastas J. 
Stalinas, vis dar turintis paminklų 
Gruzijoje, o su jais kelsis ir So
vietų Sąjunga bei jos galybę atga- 
vusieji sovietinės kompartijos na
riai. Organizatoriai džiaugiasi 
gausiais suvažiavimo dalyviais, 
kuriems jau buvo ankšta Koncer
tų rūmais tapusiuose Politinio 
švietimo namuose.

BĖGLIAI IR KALINIAI
Suvažiavimo prezidiumo gar

bės nariais buvo išrinkti dabar 
Vilniuje teisiami Lietuvos sovieti
nės kompartijos vadai Mykolas 
Burokevičius ir Juozas Jermala- 
vičius, taipgi suimtas Latvijos so
vietinės kompartijos vadas A. Ru- 
bikas. Tiems mūsų tautos išda
vikams suvažiavime atstovavo 
Gudijon pabėgęs Česlovas Vysoc
kis, kuriam teko būti sovietinės 
kompartijos aktyvistu Šalčininkų 
rajone. Esą lenkas Č. Vysockis 
nustebino suvažiavimo dalyvius, 
visas delegacijas pasveikinęs jų 
gimtosiomis kalbomis, tokią idė
ją, matyt, pasiskolinęs iš lenko 
popiežiaus Jono Pauliaus II. Įsi
tvirtinti Minske bando ir Valeri
jus Makejevas, buvęs sovietinio 
komjaunimo vadas Lietuvoje. Jis 
Gudijoje neturi politinės globos, 
bet jau yra išrinktas atkurtos 
“Spartako” sporto draugijos pir
mininko pavaduotoju. v. Kst.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 1997 m. Sėdi iš kairės: M. GUDINS- 
KAS - vicepirm., B. MAČYS - pirmin., M. BIEKŠIENĖ - sekretorė, J. 
KRIŠTOLAITIS - garbės patarėjas; antroje eilėje: V. REMESAT - jau
nimo ryšininkas, K. DEKSNYS - iždininkas, P. BRAZAS - narys; tre
čioje eilėje: S. SMETONA, G. BALČAITIS - naujų ateivių ryšininkas, 
S. KARECKAS - parengimų vadovas Nuotr. B. Mačio

Hamilton, Ontario
KOVO 11-OSIOS ŠVENTĖS 

iškilmės prasidėjo sekmadienį, ko
vo 9, Aušros Vartų parapijos šven
tovėje. Mišias aukojo už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir pamokslą pa
sakė Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. Juvenalis Liauba, OFM.

Antradienį, kovo 11, 2 v.p.p. 
iškilmės vyko Hamiltono Jaunimo 
centre. Minėjimą surengė Tėvynės 
sąjungos Hamiltono ir Niagaros 
pusiasalio židinio valdyba. Viešnia 
iš Lietuvos dr. Elvyra Kunevičienė, 
Lietuvos seimo biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkė, buvo sutikta 
su gėlėmis ir daina “Tau, sesute, 
puikios gėlės”. Minėjimas pradėtas 
Lietuvos himnu ir vienos minutės 
susikaupimu pagerbti visus žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Kun. J. 
Liauba, OFM, sukalbėjo invokaci- 
ją. Meninę dalį atliko Hamiltono 
lietuvių pensininkų dainos vienetas, 
vadovaujamas Aldonos Matulicz. 
Choras padainavo keturias dainas 
sesutėms Rūtai ir Audrai Balytai- 
tėms pritariant smuikais. Į paskuti
nę dainą “Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos” choro dirigentė pakvietė 
įsijungti ir publiką. Jaunas Tėvynės 
sąjungos valdybos narys Andrius 
Gedris pakalbėjo apie Vasario 16 ir 
Kovo 11 nepriklausomybės švenčių 
reikšmę Lietuvos gyvenime. Dr. E. 
Kunevičienė savo kalboje aptarė 
kelis Lietuvai svarbius klausimus: 
Lietuvos priėmimas į ŠAS (NA
TO), gyventojų indėlių (rublių / ta
lonų) grąžinimas, valstybinė darbi
ninkų tvarka, gamtos Svarinimas, 
Lietuvos atominė jėga, nafta Balti
jos jūroje. Viešnia padėkojo lietu
viams Kanadoje už viskeriopą pa
galbą Lietuvai. Dr. Kunevičienė at
virai kalbėjo ir aiškiai atsakinėjo į 
publikos klausimus. Daugiausia au
kojusiems seimo rinkimo vajui - 
Eleonorai ir Pranui Šeiriams - dr.

Dr. E. KUNEVIČIENĖ, Lietuvos seimo narė, Hamiltone su šios vieto
vės Tėvynės sąjungos grupės pirmininku p. ŠIDLAUSKU ir p. ŠID
LAUSKIENE

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailinintas Kęstutis Keparutis

Tel. fax 905 540-1705

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.,d.ch.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
K ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
£3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Kunevičienė padėkojo įteikdama 
gėlių puokštę.

Programai vadovavo Liuda 
Stungevičienė, ją paįvairindama po
ezijos skaitymu. Aukos buvo ren
kamos artėjantiems savivaldybių 
rinkimams Lietuvoje ir minėjimo 
išlaidoms. Šios iškilmės rengėjos, 
Tėvynės sąjungos, valdybos vardu 
pirm. Petras Sidlauskas padėkojo 
visiems prie minėjimo programos 
prisidėjusiems bei salę užpildžiu- 
siems žiūrovams. Po programos visi 
buvo pakviesti prie užkandžių ir ka
vos stalo.

DR. E. KUNEVIČIENĖ, lydi
ma Tėvynės sąjungos Kanados sky
riaus pirm. Eug. Čuplinsko ir Ha
miltono židinio pirm. Petro Šid
lausko, susitiko su Hamiltono mies
to meru Robert Morrow jo rašti
nėje miesto rotušėje, kur ji pasirašė 
svečių knygoje. Ji apžiūrėjo ir Ha
miltono miestą. Lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” valdybos na
riai, vadovaujami pirm. Jono Stan
kaus, gražiai priėmė viešnią, paaiš
kino kooperatyvo veiklą. Viešnia 
taip pat aplankė ir Niagaros krioklį.

L. Paškus
LIETUVOS TREMTINIŲ FON

DUI a.a. J. Laugalienės atminimui 
Z. J. Riekus aukojo $20.

PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS a.a. Marytės Greisenberg at
minimui, užjaučiant seserį Emą 
Gudinskienę (Simcoe), vietoje gė
lių aukojo: $100 - K. Gudinskas ir 
šeima; $25 J. Dovidaitienė. A.a. 
Stasio. Rakščio mirties metines mi
nint žmona S. Rakštienė aukojo 
$200. A.a. Juozo Bajoraičio atmini
mui aukojo $20 - V. V. Beniušiai, 
S. J. Miškiniai. A.a. Dionyzo Stuko 
atminimui aukojo $20 S. J. Miš
kiniai.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
me. Mirusių artimuosius užjaučia
me. PLV komitetas

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

Lietuvos ambasadorius 
Urugvajui

Dr. Vytautas A. Dambrava 
1997 m. kovo 6 d. įteikė Lietu
vos respublikos ambasadoriaus 
skiriamuosius raštus Urugvajaus 
prezidentui dr. Julio Maria San- 
guinetti Cairolo. Pokalbyje su 
prezidentu glaustai buvo ap
žvelgta dabartinė Lietuvos poli
tinė ir ekonominė būklė. Tarp 
kitko prezidentas pasakė esąs 
dėkingas Urugvajaus lietuviams 
už jų pavyzdingą pilietinę laiky
seną, darbštumą, sąžiningumą, 
žymų kultūrinį įnašą į krašto 
ekonomiką ir kultūrą. Užtikri
no, kad remsiąs Lietuvos pas
tangas jungiantis į ŠAS (NATO) 
ir Europos s-gą.

Po susitikimo Lietuvos am
basadorius padėjo vainiką prie 
Urugvajaus didvyrio Jose Arti- 
gas paminklo, kur buvo susirin
kęs gausus lietuvių būrys, sugie
dojęs Lietuvos himną. Lietuviai 
ambasadorių dr. V. A. Dambra- 
vą gražiai sutiko ir išleido. Vy
tauto Dorelio vadovaujama Urug
vajaus lietuvių kultūros sąjunga 
surengė iškilmingą vakarienę, 
kurioje dalyvavo daug tautiečių. 
Ambasadorius čia savo žodyje 
prisiminė daug nusipelniusį Urug
vajaus lietuvių veikėją kun. 
Joną Giedrį, SJ.

Grįždamas ambasadorius su
stojo Brazilijos Sao Paulo mies
te, kur dalyvavo gen. garbės 
konsulo Jono Valavičiaus su
rengtame Kovo 11-tosios minė- 
j*me’ “Baltipress” Inf.

Calgary, Alberta
A. a. EUGENIJA RASTENIE

NĖ, gimusi 1920 m. gegužės 17 d. 
Marachanske, mirė Kalgaryje po 
labai sunkios ir ilgos ligos 1997 va
sario 12 d. Palaidota šalia savo vyro 
Leono Rastenio Šv. Marijos kapi
nėse. Anksčiau yra mirę velionės 
sūnus Leonardas ir duktė Rita. Li
ko nuliūdę duktė D. Šukienė-Ras- 
tenytė, žentas Henrikas Šukys, vai
kaičiai ir artimieji. Velionė buvo 
veikli Kalgario lietuvių bendruome
nėje rengiant gegužines, susirinki
mus. Reiškėsi ir scenos veikloje.

A. a. ONA (ANNA) ZUBIENĖ, 
93 metų, mirė Kalgario “Rockey- 
view General Hospital” 1997 m. va
sario 21 d. Velionė gimė Lietuvoje 
1903 m. kovo 28 d. Į Kanadą atvy
ko pas savo vyrą 1929 m. Apsistoję 
Albertoje, ūkininkavo iki vyro mir
ties 1948 m. Persikėlusi su šeima į 
Edmontoną dirbo iki pensijos ligo
ninėje. Velionė pergyveno daug rū
pestingų dienų beaugindama savo 
du sūnus Antaną ir Joną ir tris duk
ras Wanitą, Doris ir Ellegnę. Visus 
išleido į mokslus ir augino lietuviš
koje dvasioje. Ji atsiskyrė nuo vie
nuolikos vaikaičių ir vienuolikos 
provaikaičių.

Velionė buvo dosnios širdies, 
mylėjo Lietuvą ir savo tautiečius. 
Nebijodavo pasakyti tiesos. Vie
naip ar kitaip prisidėjo prie Ed- 
montono Lietuvių Namų įsteigimo. 
Buvo gera šeimininkė Lietuvių jau
nimo stovyklų virtuvėse. Iš jos visų 
vaikų Albertoje, ypač Kalgaryje, 
pasižymi savo meile tautiečiams dr. 
Jonas Zubis ir dukra, žinoma meni
ninkė Wanita Zubis. Užmigo velio
nė mylimam sūnui budint.

Kęstutis Dubauskas

Įvairios žinios
Amerikos lietuvių Romos 

katalikų federacija (ALRKF) 
šiemet mini 40 metų sukaktį 
nuo pirmos stovyklos surengi
mo “Dainavoje”. Sukakties mi
nėjimai yra numatyti Detroite, 
Klivlande ir Čikagoje. Pirmoji 
stovykla įvyko 1957 m. ALRKF 
valdybos įgalioti dr. Adolfas 
Damušis ir kun. Antanas Juška 
1955 m. pasirašė pirmuosius už
pirkimo dokumentus perkant 
stovyklavietės žemę iš Mičigano 
universiteto. “Dainavos” žemės 
plotas apima daugiau kaip 220 
akrų. Anot ALRKF pirm. adv. 
Sauliaus Kuprio, “Dainavos” 
įsteigimas buvo vienas reikš
mingiausių Federacijos pasieki
mų pokario metais. Inf.

Metinė^TĖVIŠIŪĖS^IBURIŲ”*prč- 
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
■ sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus j

(Esu “Union Gas” /įfi 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Jaunimo centro reikalai Či
kagoje buvo aptarti narių posė
dyje vasario 9 d. Susirinkimo da
lyvius pasveikino kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, primindamas šiemet 
Jaunimo centro laukiančią ketu
riasdešimtmečio sukaktį. Jis taip
gi pabrėžė, kad jau beveik pusę 
šio laiko Jaunimo centro adminis
tracinius reikalus tvarko -pasaulie
čiai. Jėzuitai jų atliekamu darbu 
yra patenkinti. Mat pačių jėzuitų 
administraciniam darbui nepa
kanka. Kun. A. Saulaitis, SJ, gy
vena viltimi, kad pora jaunų ku
nigų po keleto metų bus gauta iš 
Lietuvos. Centro tarybos pirm. 
Vaclovas Momkus dėkojo jau
niems talkininkams. Mat dabar 
jau ir valdybos nariai yra jauni. 
Jos pirm. Z. Mikuižis pranešė, 
kad pernai buvo sutvarkyti di
džiosios salės ir kavinės stogai, 
apkituoti visi langai, sutvarkyta 
šildymo sistema, nudažytos kai 
kurios sienos.

Ižd. Petro Belkio pranešimas 
pabrėžė, kad paskutiniaisiais fi
nansiniais metais buvo turėta be
veik aštuoniasdešimt tūkstančių 
pajamų ir apie septyniasdešimt 
penkis tūkstančius išlaidų. Tad 
balansas vis dar padengiamas ge
ros pagalbos dėka. Pradedant ke
turiasdešimtuosius metus buvo 
susilaukta paramos iš “Dainavos” 
ansamblio. Jo vadovai, atsilygin
dami už ilgametę globą, surengė 
labdaros koncertą kovo 9 d. Kon
certo pelnas buvo skirtas Jaunimo 
centrui. Keturiasdešimtmečio su
kaktis bus paminėta rudenį. Šia 
proga bus išleistas sukaktuvinis 
leidinys, surengta paroda. Sąra
šuose yra 712 JC narių. Jų galėtų 
būti daugiau. Darbščių narių ieš
ko Jaunimo centro moterų klubas.

Argentina
Viktorįja Vileitytė-Rasiūnie- 

nė, gimusi Petrapilyje 1916 m. 
gruodžio 25 d., mirė 1996 m. 
gruodžio 25 d. Argentinos Moron 
mieste, kur jos vyras Vilius Ra- 
siūnas vertėsi optika. Lietuvoje ir 
ji buvo studijavusi mediciną. Jie
du šeimą sukūrė Lietuvoje. Ar
gentinon juos atbloškė II D. karas 
su artėjančia antrąja sovietine 
Lietuvos okupacija. Argentinoje 
jos liūdi vyras Vilius, sūnus Rai
mundas, marti Liucija ir jau ad
vokate tapusi vaikaitė Andrea.

Australija
Geelongo lietuvių sąjungos 

klubo metiniame susirinkime bu
vo išrinkta naujoji valdyba. Ją, 
pasiskirsčiusią pareigomis, dabar 
sudarė: pirm. J. Gailius, vice
pirm. V. Salaviejus, sekr. B. Lie- 
bich, moterų atstovė I. Gailiuvie- 
nė ir ižd. V. Mačiulis.

Vasario šešioliktosios minėji
me Brisbanėje dalyvavo gausus 
būrys lietuvių, nenusigandusių 
karščio bangos. Juos pasveikino 
ALB Brisbanės apylinkės valdy
bos pirmininkė Gaila Bagdon. 
Paskaitą skaitė Regina Platkaus- 
kienė, trumpai apžvelgusi Lietu
vos nepriklausomybės atstatyman 
vedusius įvykius. Ji trumpu ang
lišku intarpu su įvykiais Lietuvoje 
supažindino ir minėjime dalyva

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

((tat lietuvių kredito
1 AIjIWI 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. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.75% Asmenines nuo...........10.75%
santaupas................................ 2.25% neklln. turto 1 m.......... 6.50%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius.....................2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................. 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius................... 3.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... 3.75% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius................... 4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.................... 5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF3 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).................................... 2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind........................................3.00% sumos draudimu
2 m. ind...................................... 3.75%
3 m. ind...................................... 4.50%
4 m. ind...................................... 4.75%
5 m. ind...................................... 5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

vusius svečius australus. Meninę 
programą atliko tautinių šokių 
grupė “Žilvitis”. Dalyviams sugie
dojus “Lietuva brangi”, buvo pra
dėtos šokėjų jaunimo paruoštos 
vaišės.

Lenkija
Spaudoj per anksti buvo pa

sidžiaugta su lenkais sutarta viela 
vysk. A. Baranausko paminklui 
Seinuose. Mat per daug buvo 
džiaugiamasi, kad paminklas bus 
netoli šventovės ir visiškai arti 
prie dabar statomų Lietuvių na
mų. Turbūt ne visi pastebėjom, 
kad paminklui reikės nupirkti 
sklypą, kuris priklauso vienam 
lenkui. Tad ir kilo mintis, kad tas 
sklypas gali tapti nauja kliūtimi 
Seinų lenkų ir lietuvių susitari
mui. Taip ir įvyko. Baltstogės 
laikraštis “Kurier poranny” jau 
praneša naują trukdymo taktiką. 
Esą to sklypo lenkas savininkas 
nesutinka parduoti lietuviams, 
norintiems statyti paminklą vysk. 
Antanui Baranauskui, “Anykščių 
šilelio” autoriui. Kažin ar nerei
kės kada ir lietuvio vysk. A. Ba
ranausko palaikus gelbėti nuo 
lenkų ir galbūt juos pervežti į spe
cialiai pastatytą koplyčios mau
zoliejų Anykščiuose ar jo išgar
sintam Anykščių šilely, toli nuo 
lietuviams kerštaujančių lenkų. 
Gerai, kad spėjom parsigabenti 
bent Joną Biliūną, kol jo nesu
skubo pasisavinti lenkai.

Stebėtis tenka kitokiais len
kais Valbžycho vaivadijos Dzier- 
žoniovo mieste kur nėra tokios 
įtampos kaip Seinuose dėl pa
minklo lietuviui vysk. A. Bara
nauskui. Dzieržoniovo gimnazijo
je, turinčioje 750 moksleivių, net
gi buvo paskelbtas Lietuvos mė
nuo. Garbingoje gimnazijos vieto
je buvo pakabintas Lietuvos že
mėlapis, vėliava, herbas su svar
biausių Lietuvos įvykių datomis, 
informacija apie Lietuvos ekono
mijos laimėjimus, jos kultūrą ir li
teratūrą.

Dvidešimt astuoniose Dzer- 
žoniovo miesto lenkų gimnazijos 
klasėse, paskelbusiose Lietuvos 
mėnesį, buvo pravestos jai skirtos 
pamokos, atvirukų su Lietuvos 
vaizdais rinkimo ir kryžiažodžio 
apie Lietuvą sprendimo konkur
sas. Kovo 25 d. įvykusiam baigmi
niam vakare buvo susipažinta su 
lietuviškais patiekalais, saviveikli
ninkų surengtu muzikiniu ir lite
ratūriniu montažu. Premijas lai
mėtojams įteikė Lietuvos amba
sados Varšuvoje atstovai, v. Kst.

OFFORD 
yj REALTY LTD. 

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

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

Angelę 
Kalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428
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Lietuvos garbės konsule INGRIDA BUBLIENĖ Kliviande aiškina 
Lietuvos pilietei O. ČAPIENEI (kairėje) kaip balsuoti Lietuvos 
savivaldybių rinkiniuose Nuotr. V. Bacevičiaus

$41,000 lietuvybės reikalams
Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 

metinis susirinkimas

Gražus musų jaunimėlis
Toronto gintariečių metinis koncertas "Atdarykit vartelius"

VINCAS KOLYČIUS
Šis buvo jau 34-tasis metinis 

susirinkimas, kuris įvyko 1997 m. 
kovo 23 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Šiais metais susirinkimas 
buvo ypatingai gausus, susirinko 
net 362 nariai, kuriems buvo įdo
mu sužinoti savo kredito koope
ratyvo dabartinę padėtį.

Susirinkimą pradėjo valdybos 
pirmininkas dr. S. Čepas, perskai- 
tydamas per praėjusius metus mi
rusių narių pavardes. Jie buvo 
prisiminti malda, kurią sukalbėjo 
klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM.

Kooperatyvo problemos
Gal nebūtų tikslu vartoti žodį 

“problemos”, geriau tiktų žodis 
“nemalonumai”. Prieš pradėda
mas savo pranešimą, dr. S. Čepas 
pasakė: “Ankstyvesnius metinius 
pranešimus darydavau su malo
numu, bet šį, 1996 metų veiklos 
pranešimą, man sunku daryti”. 
Visiems buvo aišku, kad to sun
kumo priežastis - buvusio vedėjo 
padaryta žala kooperatyvui. To
liau pirmininkas susirinkusiems 
nariams smulkiai paaiškino, kas 
įvyko ir kas buvo tuoj pat pa
daryta.

Nauja vedėja buvo pakviesta 
buvusi vedėjo pavaduotoja Rita 
Norvaišaitė. Kooperatyvo nariai 
buvo painformuoti apie pasikeiti
mus, nurodant priežastį, atskiru 
laišku, kurį visi galėjo pasiimti 
kooperatyvo patalpose. Vėliau 
tas pats laiškas visiems nariams 
buvo išsiuntinėtas paštu. Pirmi
ninkas savo pranešime pabrėžė, 
kad kooperatyvo veikla visą laiką 
buvo tikrinama ne tik samdomo 
revizoriaus (auditor), bet ir kredi
to kooperatyvų centro revizoriaus 
bei finansų ministerijos atstovų.

Kadangi visi narių indėliai 
yra apdrausti nuo įvairių nelai
mių, ar tai būtų vagystė, ar gais
ras, ar apiplėšimas, tai draudos 
bendrovė gana greitai visus nuo
stolius padengė, išskyrus $50,000, 
kurie buvo draudos bendrovės at
siskaityti (“deductable”). Kadangi 
už tuos $50,000 nereikėjo mokėti 
valdžiai mokesčių, tai kooperaty
vas prarado tik $28,000, kuriuos 
dar yra galimybė atgauti.

Bendra kooperatyvo veikla
Tolimesniame savo praneši

me dr. S. Čepas apibūdino 1996 
m. kredito kooperatyvo veiklą, 
kuri buvo gana gera. Kooperaty
vas paaugo nariais ir taip pat ba
lansu. Metų gale iš gauto pelno 
buvo išmokėta taupytojams papil
domų palūkanų už santaupas, bei 
sugrąžinta skolininkams dalis pa
lūkanų, sumokėtų už paskolas. 
Įsigytas naujas stipresnis kompiu
teris, su kuriuo galima atlikti dau
giau ir sudėtingesnių operacijų. 
Padidintas darbo dienų skaičius 
Anapilio skyriuje - ten tarnyba 
veikia jau 4 dienas savaitėje.

Pirmininkas padėkojo bai
giančiam savo įsipareigojimą val
dyboje dr. Č. Joniui, kuris daug 
padėjo paruošiant įvairias vidaus 
taisykles ir dokumentus valdžios 
patvirtinimui. Dr. Jonys sekan
tiems trejiems metams nebekan- 
didatavo. Padėkojo visiems valdy
bos ir atskirų komisijų nariams ir 
naujai vedėjai Ritai Norvaišaitei, 
kuriai dabar tenka didelis darbo 
krūvis. ..Pranešimai

Iždininko pranešimą padarė 
A. Bušinskas, neminėdamas smul

kiai visų detalių, nes visiems na
riams buvo išsiuntinėtos pajamų 
bei išlaidų apyskaitos. 1996 m. 
aktyvai paaugo per $500,000, ko
operatyvo rezervų kapitalas priar
tėjo prie 5 mil. dolerių. Gryno 
pelno liko $166,000. Skolinin
kams grąžinta 5% sumokėtų pa
lūkanų, o taupytojams prirašyta 
5% papildomų palūkanų prie per 
metus prirašytų palūkanų. Taigi 
skolininkams ir taupytojams grą
žinta $269,000. Įvairioms lietuviš
koms organizacijoms Kanadoje ir 
Lietuvoje paskirta $40,800 aukų. 
Iš jų didžiausia suma - $3,500 
Maironio vardo šeštadieninei mo
kyklai Toronte.

Paskolų komisijos pranešimą 
padarė Algis Nausėdas. Metų lai
kotarpyje gauti 55 pareiškimai 
nekilnojamo turto paskoloms, iš 
kurių buvo patvirtinti 53 prašy
mai $6.5 mil. sumai. Asmeninėms 
paskoloms buvo gauti 128 pareiš
kimai, patvirtinti 123, $1.2 mil. 
sumai.

Revizijos komisijos praneši
mą padarė J. Freimanas. Po jo sa
vo pranešimą perskaitė samdo
mas revizorius p. Cholkan. Atei
nantiems metams, pirmininkui dr. 
Čepui pasiūlius, parinkti samdo
mą revizorių (auditor) buvo pati
kėta kooperatyvo valdybai.

Susirinkime dalyvavo ir kre
dito kooperatyvų centro atstovai 
D. Maisonville ir centro advo
katas D. Guiney. D. Maisonville 
savo trumpame žodyje visiems 
nariams pabrėžė, kad nepaisant 
to nelaimingo įvykio? mūsų ko
operatyvas yra gerose rankose ir 
jo veikla yra sėkminga.

Svečių tarpe buvo ir kitų lie
tuvių kredito kooperatyvų pirmi
ninkai: “Paramos” - D. Vaidila, 
Hamiltono “Talkos” - J. Stonkus 
ir Montrealio “Lito” - L. Dragū- 
nienė.

Valdybon, vietoje dr. Č. Jo
nio, išrinktas Marius Rusinas, 
kredito komisijon perrinktas A. 
Nausėdas, revizijos komisijon 
perrinktas J. Freimanas.

Loterijos būdu išdalintos 8 
premijos po $25 ir 6 - po $50. 
Susirinkimas užtruko 1.5 vai. ir 
po to sekė vaišės.

Kodėl verta remti savo 
kooperatyvą?

Jeigu dar yra abejojančių, ar 
verta laikyti savo santaupas mūsų 
kredito kooperatyve, tai paklaus- 
kim:

- Ar koks nors kanadiečių 
bankas išmokėjo iš savo pelno 
skolininkams ir taupytojams pa
pildomus 5% nuo sumokėtų ir 
gautų palūkanų $269,000 sumai?

- Ar kuri nors kanadiečių fi
nansinė institucija skyrė lietuviš
kiems reikalams $41,000?

- Mississaugoje gyvenantys 
nariai gali naudotis kooperatyvo 
patarnavimais 4 dienas per savaitę.

- Įvesta INTERAC kredito 
kortelė, už kurią iki šiol neima
mas joks mokestis.

- Galima apmokėti įvairias 
sąskaitas be jokio mokesčio.

- Visi indėliai yra apdrausti.
Tad remkime savo koopera

tyvą, tuo padėsime sau ir bend
riems lietuviškiems reikalams.

Baigiant norisi visų koopera
tyvo narių vardu padėkoti valdy
bos pirmininkui dr. S. Čepui, ku
ris jau 34 metai šiai įstaigai sėk
mingai vadovauja, tam paaukoda
mas daug darbo valandų ir dažnai 
rūpindamasis kooperatyvu labiau 
negu savo asmeniniais reikalais.

Varteliai buvo plačiai atida
ryti - šokėjams ir svečiams. Pas
tarųjų galėjo būti ir kiek dau
giau. Bet tikėkime - atvažiuos 
jie kitą kartą, nes koncertas tik
rai ne paskutinis. Šį sykį, kas 
svarbiausia, sugužėjo gražaus 
jaunimėlio: dar nedrąsių, bet 
šokti ir dainuoti labai norinčių 
vaikų, šalia jų jau nebe naujokų, 
scenų grindis ištrypusių paau- 
gesnių berniokų ir mergaičių. 
Visi susirišo j vieną darnų vie
netą, pasiryžusį gražiai pasiro
dyti. Ir galima teigti, kad jiems 
tai pavyko.

Šio pavasarinio koncerto re
pertuaras, sakytume - lietuviško 
kaimo idilijos atšvaitai. Šokiai 
švelnūs, banguojančio ritmo, 
dvelkiantys ramumu, kurį per 
šimtmečius suklostė senojo so
džiaus tradicijos. Reginys iš kar
to patrauklus - tarsi ant sienos 
pakabintas paveikslas iš tų lai
kų, kai šoko mūsų senoliai savo 
mažyčiame gamtos pasaulyje, 
kurį šiandien tik sapnuose bega
lima pamatyti.

Koncertas pradėtas J. Ma
tulaitienės penkių ratelių pyne. 
Puikus gabaliukas, lietuviškas 
visais atžvilgiais: štai vaikai šoka 
ir kartu dainuoja, tarsi pritarda
mi pavasario laukuose pakylan
tiems vyturėliams. Skambumas 
ir netrankus šokio ritmas liejosi 
j patrauklią monotoniją, kurioje 
pasikartojimai ryškina būdingą 
lietuviui dainos ir šokio junginį, 
sukeliantį gerokai skirtingą 
nuotaiką nuo tos, kai improvi
zavimas išreiškiamas vien tik ju
desiais. Šį kartą, gal derinantis 
prie koncerto pobūdžio, net ir 
judrusis “Lenciūgėlis” sušoktas 
kiek kitokiu atspalviu, daugiau 
paryškinant vaidybinį, asmeni
nio pergyvenimo bruožą. Tokia 
ramesnė, banguojanti pradžia 
davė toną ir visai programos ei
gai. Nė vienas atliekamas šokis 
neperkirto slenkančios vienodos 
nuotaikos, neprasikišo kuo nors 
kitu. Ir “Išdaigininkai” - kaimo 
bernelių žaidimų pynė (R. Ta- 
mučio, muz. R. Varno), leidusi 
žiūrovams pasijuokti, derinosi 
prie visumos, nes rateliai ir žai
dimai yra tos pačios kilmės. Tik 
muzika iš garsajuostės suskam
bėjo kaip priedas prie visumos, 
ir kažin ar tikrai reikalingas?

Pirmoje dalyje (dvylika šo
kių ir ratelių, įskaitant ir kaimo 
kapelos sugrotus du dalykėlius) 
vyravo vaikų ir jaunesniųjų gru
pės. Kas atidžiau žiūrėjo į tų šo
kėjų veidelius, ak, kiek juose ga
lėjo pamatyti nuoširdumo ir pa
stangų nepamesti takto, kojas 
derinti su dainelės žodžiais, 
klausytis, ką mergaičių chorelis, 
gražiai prie rampos susėdęs, 
vainikėliais pasipuošęs, dainuo
ja. Ir kas gi nesidžiaugtų, kai 
viskas taip gerai pasisekė, kai 
tėveliai ašarodami plojo, kai va
dovės į užkulisius nubėgusius 
artistus glostė...

Pertraukos metu gretimoje 
salėje žiūrovai vaišinosi an
samblio rėmėjų paruoštais ska
nėstais bei kava, dalinosi įspū
džiais, kalbėjo apie mažuosius 
programos dalyvius, kurie ne
trukus pakeis pasitraukiančius.

Antroji dalis pradėta “Suk
tiniu”, kurį atliko kaimo kapela. 
Turėjo dainuoti jauna solistė E. 
Ambrazaitytė, bet susirgusi pro
gramoje nebedalyvavo. Toliau 
vyresnieji studentai (ansamblio 
viršūnė), jauniai ir jaunesnieji 
studentai (taip jie programoje 
išvardinti) su dviem kaimo ka
pelos išėjimais, įspūdingu Č. 
Sasnausko “Karvelėliu” (vietoj 
solistės T. Pabrėžos birbynė), su

kai kurių šokių palydai įjungta 
garsajuoste stiprėjančiu įspū
džiu (bent taip kai kuriems at
rodė) pasirodymus privedė iki 
paskutiniojo šokio “Trampol- 
kės” - žymiai trankesnės, žiūro
vų plojimais lydėtos koncerto 
užsklandos.

Atsisveikinti su publika j 
sceną pasipylė gražus jaunimė
lio margumynas. Muzikos takto 
judesy spalvų mirgėjimas, pakili 
šokėjų nuotaika, pačių mažiau
siųjų nesulaikomos šypsenėlės 
drąsiai skelbė pasisekimą ir 
nuostabų širdžių užmokestį už 
ilgas repeticijų valandas ir dide
lę kantrybę, pačių atlikėjų ir jų 
gerųjų tėvelių.

Rėmėjų komiteto narys dr. 
Ramūnas Saplys tarė padėkos 
žodelį, į sceną kvietė vadoves ir 
vadovus. Čia džiaugsmo ir sėk
mės akimirkos su nebeišven
giamais atodūsiais buvo išreiš
kiamos gėlių įteikimu pagarbos 
ir padėkos ženklan, auditorijai 
pritariant nuoširdžiu plojimu.

Tas įspūdingas vakaras įvy
ko 1997 m. kovo 22 d. Etobi
coke meno mokyklos patalpose. 
Šešių puslapių nuotraukomis 
iliustruotame lankstinuke, šalia 
24 koncertą sudariusių šokių, 
dainos ir muzikos pasirodymų, 
išspausdintas ilgokas ansamblio 
vadovų ir vadovių, jų padėjėjų, 
tėvų komiteto narių sąrašas, ro
dantis tvirtą šio jaunimo vieneto 
struktūrą, leidžiančia tikėtis, 
kad “Gintaras” dar ilgai gyvuos. 
To ir telieka linkėti. Ansambliui 
šiuo metu vadovauja Gintarė 
Sinskaitė, globėjai Rita (paruo
šusi šio koncerto programą) ir 
Juozas Karasiejai, kapelos va
dovas Teodoras Pabrėža, tėvų 
komiteto pirmininkė Nijolė Ma- 
rijošienė. /, c . ...J C. Senkevičius

Dveji balsavimai į...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Daug kas nebalsavo, ypač 
kaimuose, daug kas tyliam pro
testui pareikšti dėjo tuščius vo
kus ar su subraukytu kandidatų 
sąrašu ir pan. Bet jau VII. 17 
buvo paskelbta, kad balsavo 
95% turinčių teisę balsuoti 
(nors balsuotojų sąrašų nebuvo) 
ir 99% pasisakė už pateiktą 
kandidatų sąrašą.

Po rinkimų propagandos 
tonas labai pasikeitė. Esą tauta 
aiškiai pasisakiusi, kad nori tap
ti “Lietuvos tarybų socialistine 
respublika” ir įsijungti į sovieti
nių respublikų šeimą. Tai turį 
įsidėmėti “liaudies seimo” at
stovai.

1940. VII. 21 “liaudies sei
mas”, susirinkęs į pirmą posėdį, 
rankų pakėlimu (tariamai) vien
balsiai nutarė įsijungti į Sovietų 
Sąjungą. Seimo priimtos dekla
racijos sekančią dieną buvo pa
skelbtos “Vyriausybės žiniose”.

Taip su apgaule ir smurtu 
buvo režisuojamas neva “sava
noriškas” tautos atsižadėjimas 
nepriklausomybės ir noras įsi
jungti į Sovietų Sąjungą.

Staigi okupacija
Staigi Lietuvos okupacija ir 

labai greitai įvykdytas jos įjun
gimas Sov. Sąjungon buvo neti
kėtas. Kai buvo leista sovietams 
steigti karines bazes Lietuvoje, 
jau buvo ženklas, kad artėja 
grėsmė Lietuvos nepriklauso
mybei. Tos grėsmės tinkamai 
neįvertino ne tik eilinis žmogus, 
bet ir vyriausybė bei politiniai 
vadai. Nesitikėta brutalaus klas
tingumo iš sovietų, nežinota, 
kad slaptais Ribbentropo-Mo- 
lotovo aktais sutartas Baltijos 
valstybių įjungimas Sovietų Są- 
jungon.

1939-40 m. ėjau Turniškių 
hidroelektrinės jėgainės staty
bos viršininko pareigas. Gegu
žės-birželio mėnesiais dar papil
domai turėjau pateikti švedų 
specialistų firmai duomenis 
projektui patikrinti ir išlaidoms 
apskaičiuoti.

1940 m. gegužės viduryje 
min. pirm. Antanas Merkys lan
kėsi Vilniuje. Kartu su susisieki
mo ministerijos viceministeriu 
Juozu Jankevičiumi atvyko ir į 
Turniškių hidroelektrinės jėgai
nės statybos vietą. Tada taip pat 
buvo tariamasi su švedų specia
liomis firmomis dėl statybos 
priežiūros ir finansavimo. Turė
jome būsimos hidroelektrinės 
jėgainės su užtvanka ir kitais

Puošnūs Toronto gintariečiai savo metiniame koncerte “Atdarykit vartelius”, 1997 m. kovo 22 d. dainų, 
muzikos ir šokių pynėmis pasitikę senojo Lietuvos kaimo pavasarį Nuotr. R. Gaižučio

Pasakoja Denverio lietuvis
Didžiausias Šiaurės Ameri

kos miestas tarp Misurės (Mis
souri) upės ir Ramiojo vande
nyno valstijų yra Denveris, Ko
lorado sostinė, per aukso karšt
ligę šio brangiaus metalo ieš
kotojų, medžiotojų, pirklių ir 
prekybininkų abipus Pietų Plate 
upės (South Platte River) 1859 
metais įkurtas. Jame sutiksime 
ne vieną darbštų lietuvį, neuž- 
miršusį savo kalbos ir gražių pa
pročių. Tokių čia yra ne vienas, 
tačiau pakalbinkime bent vieną 
šio miesto gyventoją ALBER
TĄ VAITAITĮ, be kurių Den
verio lietuvių bendruomenės li
kimas būtų kur kas skurdesnis. 
Štai kaip jis atsakė į mūsų klau
simus.

- Kada, kas ir kaip sukūrė 
Denverio miesto lietuvių bend
ruomenę?

- JAV LB Denverio apy
linkė (vardas 1963 m. buvo pa
keistas į “Colorado apylinkė”) 

statiniais modelį. Todėl pir
miausia prie modelio paaiški
nau, kaip atrodys visas statybas 
baigus. Po to perėjome per sta
tybos vietovę, kur tada prie pa
ruošiamųjų statybų dirbo apie 
600 darbininkų.

Su švelnia šypsena A. Mer
kys klausė mane, jauną 25 metų 
inžinierių, ar negalėčiau pats 
vadovauti visai statybai ir apsi
eiti be švedų pagalbos, nes bu
vau siųstas užsienin studijuoti 
prie panašių darbų. Atsakiau, 
kad tokiam dideliam ir sudė
tingam projektui dar per mažai 
turiu reikalingos praktikos, o be 
užsienio specialistų iš viso neap
sieisime, kaip kad ir buvo Lat
vijoje.

J. Jankevičius buvo ir Vy
tauto D. universiteto profeso
rius. Pas jį atlikau visus gele
žinkelių kursus ir projektus. 
1940 m. lapkričio mėn. jis buvo 
suimtas ir nugabentas į Lukiš
kių kalėjimą, 1941 balandžio 
mėn. išvežtas į sunkaus režimo 
lagerį Vorkutoje, kur mirė 
1945. V. 22.

Jo mirtis, atrodo, buvo pa
naši į mirtį mano dėdės Antano 
Daniliausko, buvusio švietimo 
ministerijos generaliniu sekre- 
torumi. 1940. VI. 14 masinių 
trėmimų metu suimtas ir iš
tremtas į Krasnojarsko (poliari
nėje srityje) 7-jį lagerį. 1942. 
XII. 31 naktį kartu su kitais įka
lintaisiais sėdėjo aplink stalą ir 
spėliojo, kokią ateitį jiems atneš 
nauji metai. A. Daniliausko 
mirtį taip aprašė kartu kalėjęs 
Petras Barkauskas (“Leiskit į 
tėvynę”, Kaunas 1989, p. 309):

“Sėdintysis prieš Daniliaus
ką pasiūlė užrūkyti. Daniliaus
kas paėmė, mėgino sukti sukti
nę, bet nepavykus grąžino, pra
šydamas jam padėti. Tas ėmė 
sukti suktinę (cigaretę) o Dani
liauskas rankomis užsidengė 
veidą. Susukęs suktinę, žmogus 
kiša ją Daniliauskui, bet jis ne
atsiliepia. Manydamas jį užmi
gus, bakstelėjo ranka. A. Dani
liauskas susmuko - jis jau buvo 
miręs”.

Aš pats buvau vienas tų 
60,000 pasitraukusių iš Lietuvos 
bei vienas iš 20,000 emigravusių 
į Kanadą. Po 56 metų galėjau 
balsuoti nepriklausomos Lietu
vos ambasadoje Otavoje už ma
no paties laisvai pasirinktus 
kandidatus į seimą. 1940 m. bu
vo tik vienas komunistų partijos 
parinktų kandidatų sąrašas. 

buvo įsteigta 1961 m. spalio 29 
d. Organizatorių tarpe buvau aš 
pats, Juozas Lataitis, Algis Vo
sylius, muz. Mykolas Saulius 
(ilgametis Denverio simfoninio 
orkestro čelistas), Jonas Virke- 
tis, Romas Bočkus ir kitos šei
mos. Paminėtieji visi buvome 
“nauji” ateiviai, t. y. į JAV atvy
kę po Antrojo pasaulinio karo. 
Aktyviai prisidėjo ir keletas jau 
seniai čia gyvenusių lietuvių: 
Bruno Zaweckis, Caroline Za- 
weckis, Benedict S. Covey, Sr., 
Stella Nitengale, Linkus (vardo 
neatsimenu). Steigiamajame su
sirinkime, kuris įvyko Bruno 
Zaweckio dėka parūpintoje sa
lėje Lakewood American Le
gion Hall, 1655 Simms Street, 
Lakewood, dalyvavo 28 žmonės. 
Susirinkimo tikslas buvo “susi
organizuoti”. Kai kurie iš mūsų 
buvome šiek tiek susirūpinę ir iš 
anksto bandėme pasiruošti, kad 
būtų įsteigta LB Denverio apy
linkė, vietoj kokio, sakykim, 
“Raudonų rožių klubo”, nes čia 
buvo žmonių, kurie prenumera
vo komunistinio požiūrio laik
raščius ir pritarė tuometinei ta
rybinės Lietuvos santvarkai. 
Privačiai bediskutuojant organi
zavimosi tikslą paaiškėjo, kad aš 
buvau bene vienintelis, dau
giausia informuotas apie JAV 
Lietuvių bendruomenę, nes bu
vau jos nariu gyvendamas Cleve
land, Ohio, iš kur į Denverį per
sikėliau 1959 m. Anksčiau apsi
gyvenę Denveryje buvo visi at
vykę iš Amerikos ar kitų kraštų 
vietovių, kur LB dar neegzista
vo. Telefonu apie naujos apylin
kės steigimą bei užregistravimą 
aiškinausi su Cleveland’o mies
te gyvenusiu kolega Vytautu 
Kamantų, kuris dar ir šiuo laiku 
yra LB ir kitų organizacijų vei
kėjas. Jis mano klausimus per
davė tuo laiku buvusiam JAV 
LB pirmininkui a.a. Stasiui 
Barzdukui. Pastarasis savo 1961 
m. spalio 20 d. man rašytame 
laiške nr. 107 išgyrė mūsų norą 
organizuotis po LB vėliava, 
trumpai paaiškino į Lietuvių 
bendruomenę įstojimo pliusus 
ir kvietė kreiptis į centro valdy
bą bet kuriais reikalais.

Susirinkime jokių problemų 
dėl LB apylinkės įkūrimo ne
buvo. Į ją nariais įstojo ir tie, 
kurie, geriau nežinodami, iki to 
laiko savo simpatijas rodydavo 
komunistinei Lietuvos valdžiai. 
Pirmąją valdybą sudarė Juozas 
Lataitis, pirmininkas, Benedict 
S. Covey, Sr., iždininkas ir Algis 
Vosylius, sekretorius.

- Kaip atsirado Jūsų bend
ruomenės leidžiamas trimėnesi- 
nis laikraštėlis “Žynys” ir kas jį 
dabar leidžia?

- “Žynys” pirmą kartą buvo 
išleistas 1971 m. lapkričio 1 d. 
tuo metu buvusių LB valdybos 
narių Lolitos Rūtelionienės ir 
Irenos Urbonienės pastango
mis. Pirmas numeris pasirodė 
be vardo ir skelbė žiniaraščio 
pavadinimo konkursą. Jį laimė
jo 11-kos metų amžiaus Rimas 
Vaitaitis. Pagrindinis žiniaraš
čio - laikraštėlio tikslas yra pra
nešti LB nariams apie planuo
jamus parengimus, kurių daž
niausiai turime keturis kiekvie
nais metais: Vasario 16 minėji
mas, mūsų dalyvavimas bend
roje metinėje įvairių Colorado 
valstijoj veikiančių tautybių mu
gėje gegužės ar birželio mėn., 
vasaros metu įvykstanti lietuvių 
gegužinė liepos ar rugpjūčio 
mėn. ir Kalėdų eglutė gruodžio 
mėn. Žiniaraštyje taip pat yra 
skelbiamos įvairios apylinkės ži
nutės, gimimai, užuojautos šei
moms nario mirties atveju, ve

dybiniai sveikinimai ir t.t. “Žy
nio” išleidimas yra LB valdybos, 
dažniausiai pirmininko atsako
mybė. Paskutiniuoju laiku, su
prasdami kad valdybos pirmi
ninkai visuomet turi daugiau 
darbų negu laiko ir norėdami 
padėti, aš ir J. Senkienė atlie
kame “Žynio” leidimą. Pagrin
dinę medžiagą pateikia valdyba.

- Ar nemėgino kas nors iš 
jūsų rašyti Denverio ar Kolorado 
valstijos lietuvių istorijos?

- Aš prieš 20 metų mėgi
nau, bet rezultatais didžiuotis ne
galiu. 1976 m. Colorado šventė 
100 metų sukaktį nuo valstijos 
įkūrimo. Tas sutapo su Jungti
nių Amerikos Valstybių 200 
metų jubiliejumi. 1976 m. birže
lio mėn. 5 ir 6 dieną įvyko “Co
lorado tautybių festivalis”. Jį 
rengė “Colorado tautinio meno 
taryba”, kuriai tuo laiku vado
vavo lietuvis Vytas Beliajus. 
Dalyvavo apie 50 įvairių etninių 
grupių, jų tarpe ir lietuviai su 
tautinių rankdarbių parodėle ir 
tautinių šokių grupe “Rūta”. 
Festivalio proga buvo ruošiama 
programa - suvenyrinė knygelė, 
kurioje vienas puslapis buvo 
skirtas kiekvienos dalyvavusios 
grupės / tautybės istorijai Colo
rado valstijoje. Vytas Beliajus 
mane prašė parašyti apie lietu
vius. Šiek tiek medžiagos gavau 
iš Bruno Zaweckio, kuris buvo į 
Denver atvykęs 1924 m. Jis ta
čiau neturėjo ankstyvesnių ži
nių. Pripuolamai pasitaikė, kad 
aš tarnybiniais reikalais tuo me
tu turėjau praleisti 6 savaites 
Vašingtone, DC. Iš ten keletą 
kartų nuvažiavau j Baltimore, 
MD, kur Lietuvių Namuose 
esančioje bibliotekoje radau 
daug lietuviškų laikraščių rinki
nių. Juos pervertęs radau šį tą ir 
apie Colorado lietuvius. Denve
rio miesto bibliotekoje pagelbė
jo kas dešimt metų vykstančių 
gyventojų surašinėjimų duome
nys. Tuo būdu lietuviai jiems 
skirtą puslapį užpildė.

-Kokie ryšiai jus sieja su Lie
tuva? Kokia kryptimi, jūsų nuo
mone, galėtų būti šie ryšiai ple
čiami ateityje?

- Pirmoje vietoje yra artimi 
giminės - broliai, seserys ir jų 
šeimos. Graži gamta, kurios 
labai mažai mačiau iki iš Lietu
vos išvykimo, visą laiką vilioja; 
tos gamtos daugiau pamačiau 
trijų apsilankymų metu negu 
anksčiau gyvendamas Lietuvoje. 
Žmonės patys atranda vieno
kius ar kitokius ryšius. Nema
nau, kad “dirbtinis” ryšių plėti
mas yra reikalingas ar svarbus.

-Kas, kokios Lietuvos moks
lo, technikos, kultūros ar kitos 
gyvenimo sritys galėtų dominti jū
sų mieste gyvenančius lietuvius, 
kad užsimegztų artimesni santy
kiai tarp Tėvynėje ir svetur gy
venančių lietuvių?

- Man atrodo, kad tie san
tykiai yra pakankami ir jokių 
kitų daugiau nereikia ieškoti nei 
galvoti.

-Ačiū Jums už pokalbį!
Kun. K. J. Ambrasas, SJ

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tek 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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Kalėjimas, Sibiras ir laisvė
Vakariečių išduotų kazokų karininkų dienos sovietinių 

saugumiečių rankose

Vienintelė lietuvių 
gimnazija išeivijoje 

Ji kviečia registruoti mokinius naujiems mokslo 
metams, kurie prasideda rugsėjo 1 dieną

LEONAS BALTUŠIS

Kaip rašo Itn. Krasnov’as 
savo atsiminimuose, šioje buvu
sioje cerkvėje Butirkoje, nepai
sant bado ir alkio bei visų nepa
togumų, jis ir tėvas labai suar
tėjo. Tėvas buvo labai patenkin
tas, kad jiedu buvo uždaryti 
buvusioje cerkvėje, kurioje deg
davo žvakės, meldėsi žmonės ir 
buvo atliekamos šventos apei
gos. Nesvarbu, ką bolševikai pa
darys iš šios patalpos - ji buvo ir 
liks Dievo namais.

Pik. N. N. Krasnov’as mirė 
Sibire 1947 m. Tai buvo atviras, 
teisingas ir labai geras žmogus 
bei garbingas karys. Kaip sūnus 
rašo, jeigu jis ir padarė vieną ki
tą klaidą, Dievas jam atleis. Jis 
niekuomet neužmiršiąs jo tėviš
kos meilės, kai jis, gaudamas tik 
400 gr. duonos per dieną, kiek
vieną vakarą jam, savo sūnui, 
atiduodavo 150 gr. savo davinio. 
O sūnus, tėvui nematant, supil
davo visą savo cukraus davinį į 
jo vadinamąją “arbatą”.

Tėvas nuo gegužės 28 d. ne
teko 30 kg svorio. Gydytojas, 
kuris tikrino sveikatą, Itn. Kras- 
nov’ui pasakė, kad juos išveš j 
Sibirą, į skirtingas stovyklas ir 
kad jo tėvas ten neišlaikys.

♦ * *
Ltn. Krasnov’as Sibire kar

tą buvo labai sumuštas vadina
mųjų “urki” (nusikaltėliai, 
žmogžudžiai). Sumušė jį tik už 
tai, kad neatidavė savo karinio 
švarko, kurį vienas tų “urkų” 
pralošė. Kai kitoje kameroje sė
dėjusieji gen. Vlasovo I-os divi
zijos vyrai, kurių buvo 20, tai 
sužinojo, progai pasitaikius taip 
primušė tuos žmogžudžius, kad 
jie nuo to laiko pasidarė visai 
kitokie žmonės. Įdomiausia yra 
tai, kad bolševikai jau nebesu
gebėjo pakeisti buvusių gen. 
Vlasovo karių galvosenos.

Pik. N. N. Krasnov’as, išve
žant į Sibirą, svėrė tik 50 kg. 
Mirė vienišas ir iškankintas, bet 
niekuomet niekam nesiskųsda
vo. Išnešė savo gyvenimo kryžių 
iki pat galo moraliai nepasime- 
tęs, kaip tikras, giliai tikintis 
krikščionis.

* * *
Ltn. Krasnov’ui, išvežamam 

į Sibirą buvo grąžintos kelios 
smulkmenėlės, kurių svarbiau
sia - jo pamiltas senelės dova
notas paveikslėlis - ikona. Tai 
jau buvo Nikitos Chruščiov’o 
laikai. Sibire ir Kazachstane su
tiko visokiausių tautybių žmo
nių, jų tarpe ir lietuvių. Tai bu
vo visiškai nekalti žmonės, ku
rie net nežinojo už ką juos su
ėmė. Mini jis ir ne vieną MVD 
lagerių pareigūną, kurie, jo 
nuomone, buvo žiaurūs, jokios 
širdies neturintys žmonės. Jis 
pats kalėjo Omsko lagery, o vė
liau buvo perkeltas j Karagan
dą. Čia buvo didžiausias buvu
sių kazokų karininkų telkinys. 
Dauguma jų jau buvo sušaudyti. 
Bolševikams jie buvo išdavikai.

Vieną dieną pasirodęs MVD 
karininkas su kažkokiu popie
riumi rankoje pareiškė ltn. 
Krasnov’ui, kad tai yra oficialus 
Švedijos Raudonojo kryžiaus iš
kvietimas jam vykti Švediįon.

- Jeigu norėsite, jus išleisime.
- Aišku, kad noriu, Būkite 

malonus daryti viską, kad tai 
įvyktų.

Įdomiausia, kad šios kelio
nės vienas etapų buvo Maskva. 
Atvežė ltn. Krasnov’ą, dar kitus 
50 repatriantų ir apgyvendino 
vienoje viloje netoli Maskvos. 
Vila caro laikais priklausė gar
siajam Rusijos pirkliui Morozo- 
v’ui, o nuo Stalingrado pralai
mėjimo čia gyveno vokiečių 
feldmaršalas Friedrich von Pau
lus iki sugrįžo Vokietijon.

1955 m. gruodžio 19 d. ltn. 
Krasnov’as gavo pranešimą, kad 
rytoj jis išvažiuos “namo”. Tai 
pranešęs viršininkas Bikov’as 
buvo nepaprastai malonus ir 
paprašė “poną” Krasnov’ą pasi
ruošti kelionei. Kitą rytą, t. y. 
1955 m. gruodžio 20 d., pilnas 
autobusas repatriantų pajudėjo 
į Maskvos geležinkelio stotį. Iš 
perono 7 nr. bus keliaujama 
ekspresiniu traukiniu Maskva- 
Varšuva-Berlynas.

Ltn. Krasnov’as ir dar trys 
bendrakeleiviai gavo atskirą 

vienutę. Vagonai pagaminti Ry
tų Vokietijoje. Prabangios kė
dės, radijas, užuolaidos. Sekan
čioje vienutėje - du civiliškai 
apsirengę MVD karininkai. O 
gal čia vėl koks MVD pokštas? 
Traukinys pradeda judėti. Žeg
nojasi Krasnov’as ir pats sau sa
ko: “Sudiev, į laisvę!”

Valgo vagone - restorane. 
Patarnautojas kalba keliomis 
kalbomis, bet tik pažiūrėjus j jo 
išvaizdą galima pasakyti, kad tai 
slaptas MVD agentas. Po trum
po sustojimo Smolenske eks
presas Maskva-Berlynas lekia 
pilnu greičiu.

Iš ryto pusryčiai: kiaušinie
nė, bulkutės, kava. Nesinori ti
kėti, juk dar visai neseniai buvo 
tik “liaudies priešas” ir “fašisti
nis mėšlas”. Nakties metu su
stoja Varšuvoje, po to - Pozna
nėje. Trečia naktis be miego, 
nes niekaip negali užmigti. At
rodo, čia dar taip neseniai ang
lai išdavė...

Pagaliau Schiesheim stotis 
Rytų Berlyne. Persodinami į au
tobusą, kuris sustoja prie ame
rikiečių srities “Checkpoint 
Charley”, MVD karininkų per
duodamas Švedijos konsulato 
tarnautojams.

Jausmas buvo neapsako
mas: vėl laisvas žmogus laisva
me pasaulyje. Rankoje lėktu
vo bilietas: Berlin-Copenha
gen-Stockholm.

* * ♦
Ltn. Krasnov’as atsirado 

Stockholm’e 1955 m. gruodžio 
28 d. ir lygiai už mėnesio parašė 
savo atsiminimus. Dirbo jis die
ną ir naktį su labai mažomis 
pertraukomis. Knyga pavadinta 
“Nezabivajemoje” (liet. - Neuž
mirštama), 348 psl. Šių eilučių 
autorius turi antros laidos kny
gą rusų kalba.

Ltn. N. N. Krasnov’as, pa
rašęs knygą, išskrido j Buenos 
Aires, Argentiną, kur buvo emi
gravusi jo žmona Lili. Diktato
rius Juan Domingo Peron pa
darė daug gero buvusiems XV 
kazokų korpo, gen. Vlasovo ar
mijos ir rusų teritorinio korpo 
Jugoslavijoje kariams. Jis juos 
visus priėmė 1946 m., nes šie 
vyrai Vakarais nebetikėjo.

Ltn. Krasnov’o žmona Lili 
ir jo motina, 1945 m. gegužės 29 
d. sužinojusios apie kazokų ka
rininkų išdavimą, pasiėmusios 
savo lagaminėlius, pasitraukė į 
Alpių kalnus. Jokių kitokių 
reikmenų jos neturėjo. Lagami
nėliuose buvo tik duona, kon
servai ir ... nuodų buteliukas. 
Buvo pasiryžusios geriau mirti, 
negu būti anglų išduotoms so
vietams.

Pirmoji knygos laida buvo 
labai greit išparduota. Antroji 
laida buvo išleista Niujorke 
1959 m. gale. Ltn. N. N. Kras
nov’as sugrįžo pas savo žmoną, 
bet jo mama gyveno Niujorke. 
Jos nebesuspėjo aplankyti - mi
rė 1958 m. kovo mėnesį.

1959 m. ltn. Krasnov’as 
Buenos Aires mieste buvo KGB 
agentų peršautas apnuodyta 
kulka. Mirė vietoje, nors tada 
oficialiai buvo paskelbta, kad jis 
miręs nuo širdies smūgio. Jo 
žodis skaitytojams antroje da
lyje yra lyg atsisveikinimas. At
rodo, jis jautė, kad greitai iš
keliaus...

KLB Windsoro apylinkės dainuojanti valdyba. Iš kairės: Nijolė Giedriu- 
naitė-McAiney, Valerija Tautkevičienė, Onutė Vindašienė. Jau 10 metų 
ši valdyba atlieka dainų ir dailiojo žodžio programas Windsore ir 
kituose lietuvių telkiniuose

Vasario 16 gimnazijos choras dainuoja Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmėje Hiutenfelde, Vokietijoje.
Žemiau - Vasario 16 gimnazijos mokinės šoka “Trapuką” Nuotr. M. Šmitienės

IŠ GYDYTOJO UŽRAŠU

Vėžys - nepagydoma, užkrečiama, paveldima liga?
Dr. LEONARDAS 

POVILIŪNAS, Vilnius

4. Ar vėžys paveldimas, 
užkrečiamas?

Vėžys - klastinga liga, ta
čiau per savo gyvenimą ne kiek
vienas žmogus ja suserga, nors 
1962 m. Maskvoje įvykusio viso 
pasaulio onkologų forumo me
tu prieita išvada, kad kiekvienas 
mūsų žemės gyventojas turėtų 
numirti nuo vėžio. Žmogui 
senstant, jo organizme susidaro 
sąlygos narvelių supyktibėjimui, 
bet tas supyktibėjimas ateitų 
pas žmogų labai vėlai turint 
120-140-200 metų amžiaus. 
Praktiškai taip neįvyksta ir tur
būt neįvyks, nes žmogus nu
miršta žymiai anksčiau nuo kitų 
ligų (nuo širdies-kraujagyslių, 
plaučių, inkstų ligų ir t.t.).

Žmogaus organizmas gim
damas iš savo tėvų paveldi tam 
tikrą organizmo atsparumą 
(imunitetą) kenksmingiems or
ganizmo poveikiams, kuris sau
go žmogų per visą jo gyvenimą. 
Tai mes matome praktiniame 
gyvenime. Lietuvoje gyvena 
apie 4 milijonai gyventojų, o vė
žiu iš jų serga 20-25.000, t.y. kas 
20-as gyventojas. Reiškia, visus 
kitus gyventojus apsaugo jų 
imunitetas.

Kai kurie žmonės iš savo tė
vų paveldi ne tik atsparumą li
gom, bet ir palinkimą sirgti kai 
kuriom ligom, ir piktybiniais 
augliais. Žmonėms paveldima 
retinoblastoma, žarnyno polipo- 
zė, neurofibromatozė, daugybi
nė bazalioma. Yra šeimos, ku
rių nariai dažnai serga skran
džio vėžiu. Auglių atsiradime 
dar daug neaiškumų. Auglio at
siradimas organizme - sudėtin
gas procesas.

Tačiau tokiems vėžio pavel
dėtojams yra vietų vėžiui nesu
sirgti: nedirbti kenksmingose 
organizmui sąlygose (gama bei 

rentgeno spindulių veikimo zo
noje, su chemikalais), neper
vargti, vengti įvairių psichinių 
įtampų, išgyvenimų. Gerai mai
tintis, nes yra žinoma, kad be 
auglių atsiradimą organizme 
skatinančių medžiagų yra me
džiagos, kurios organizmą sau
go nuo vėžio, t.y. patekusios į 
žmogaus organizmą jos slopina 
vėžį sukeliančių medžiagų veiki
mą. Tokios medžiagos tai “Vit 
A” ir jo provitaminai B karoti
nai, “Vit C”, Seleno druskos.

Kad šitų organizmui nau
dingų medžiagų žmogui užtek
tų, reikia valgyti daug vaisių, 
daržovių. Pats valgymo būdas 
irgi reikšmingas. Pvz. valgant 
obuolius, juos reikia nuplauti ir 
jokiu būdu nenulupti odelės, 
nes odelėje yra vitaminai, saus- 
gyslinės medžiagos, kurios sau
go organizmą nuo žarnų vėžio 
atsiradimo, nevartoti alkoholi
nių gėrimų, nerūkyti, naudoti 
mažai gyvulinių riebalų, daug 
judėti, vengti viršsvorio, gydyti 
skrandžio bei dantų uždegimus, 
t.y. palaikyti sveiką gyvenimo 
būdą.

Sakoma, norint su priešu 
kovoti, reikia jį gerai pažinti, 
ypač jo pavojingą įtaką. Taip ir 
su vėžiu. Jei jo pavojinga įtaka 
žinoma ir izoliuota, tai organiz
mas linkęs pats save saugoti ir 
gintis nuo ligų. Netgi paveldėjęs 
polinkį iš tėvų sirgti vėžiu gali 
juo nesusirgti. O jei nori palikti 
sveikesnius už save palikuonis, 
tai privalo sukurti šeimą su kita 
sveika puse (kurios šeimoje nie
kas iš senesnių nesirgo vėžiu). 
Tada gali tikėtis sveikų atžalų.

Kiekvieną žmogų saugo jo 
imunitetas, tačiau gyvenime 
žmogui įvyksta nelaimės, atsi
randa išgyvenimai (miršta ar žū
na artimi žmonės), nuolatinės 
nervinės įtampos, žmogus per 
daug dirba, tinkamai nepailsi, 
poilsio metu neatgauna savo jė
gų, per silpnai maitinasi (maiste 
mažai vaisių, daržovių, vitami
nų), turi blogų įpročių (girtauja, 
rūko, naktimis lošia kortom, 
persidirba etc.). Tada žmogaus 
organizmo imunitetas susilpnė
ja ir, jei jis dirba su kenksmin
gom cheminėm medžiagom ar į 
jo organizmą patenka kai kurie 
vėžį sukeliantys virusai, toks 
žmogus gali susirgti, užsikrėsti 
vėžiu.

Žinoma gyvenimo tikrovė, 
kad moterys, dažnai keičiančios 
savo partnerius, dažniau seraa 
gimdos kaklelio vėžiu. Vienuo
lės niekad juo neserga. Mano
ma, kad moterys per partnerius 
užsikrečia vėžio virusu.

Užsikrėti vėžiu galima, jei 
tam susidaro palankios sąlygos. 
Pvz. jei yra išopėjęs vėžys ir iš 
tos išopėjusios vietos dalelės 
patenka į sveiko žmogaus žaiz
dą, galimas užsikrėtimas vėžiu. 
Arba žmogų įkando kažkokia 
musė ir įkandimo vietoje atsira
do negyjanti opa ar išaugo pik

tybinis auglys. Reiškia, musė 
buvo nutūpus ant kažkurio vėži- 
ninko opos ar žaizdos ir įkandu
si sveiką užkrėtė jį vėžiu.

Praktiškai užsikrečiama re
tai, net jei šeimoje yra vėžiu ser
gantis žmogus ir net jeigu valgo
ma iš tų pačių lėkščių. Pvz. vie
nas šeimos narys serga skran
džio vėžiu. Jo seilėse gali būti 
vėžio narvelių. Kiti šeimos na
riai, valgydami iš tų pačių lėkš
čių, retai teužsikrečia. Kodėl 
taip yra? Pirmiausia todėl, kad 
po kiekvieno valgio lėkštės ge
rai išplaunamos karštu tekančiu 
vandeniu. Antra, jei iš lėkštės, iš 
kurios valgė vėžininkas, valgo 
sveikas žmogus, kurio burnos, 
skrandžio ir žarnų gleivinė ne
pažeista, kurio sveiki dantys, jei 
po kiekvieno valgio dantys išva
lomi dantų pasta, burna išplau
nama, jei sveiko žmogaus imu
nitetas nesumažėjęs, vartoja 
daug vitaminų, laikosi higienos 
taisyklių, - susirgti vėžiu gali
mybė maža. Tai patvirtina 34- 
me autobuse važiavusios kelei
vės. Iš dalies taip yra dėl to, kad 
tos moterys serga krūtų vėžiu. 
Tokių vėžių atsiradimui priežas
tis, - jų pačių organizme esan
tieji hormonai. Taigi vaikai
čiams užsikrėsti pavojus labai 
mažas.

Kiek blogiau to autobuso 
bendrakeleiviui vyrui, kuriam 
dėl vėžio pašalinta dalis skran
džio. Jo seilėse gali būti vėžio 
ląstelių. Tokiu atveju atsargu
mo dėlei šeimoje vėžiu sergan
tieji ligoniai privalėtų valgyti iš 
atskirų tik jiems skirtų indų. Ži
noma, tai psichologiškai ligonį 
blogai nuteiktų, bet tai tik pro
filaktinis higienos taisyklių lai
kymasis ir pašalintos galimybės 
užsikrėtimui.

Kasdieniniame gyvenime 
mes visur galime užsikrėsti vė
žiu. Kasdien vartom (popieri
nius, varinius) pinigus, nuolat 
autobusuose, troleibusuose lai
komės rankenų, kurias čiupinė
jo vėžininkai, kvėpuojam oru, 
kuriame pilna kenskmingų me
džiagų, išdžiūvusių skreplių su 
plaučių vėžininkų iškosėtom 
bakterijom bei ląstelėm ir, ne
paisant tų pavojų, nesergam 
vėžiu.

Šeimose močiutės, seneliai 
gali sirgti vėžiu, bučiuoti savo 
vaikaičius, valgyti su jais iš tų 
pačių lėkščių, bet nei vaikaičiai, 
nei vaikai vėžiu neserga. Kodėl? 
Ogi todėl, kad vaikaičio orga
nizme vėžiui vystytis nėra sąly
gų. Jis nuolat plaunamas, jo 
dantukai, burnelė, dantys plau
nami su šepetuku ir pasta, gerai 
maitinasi, gauna daug vitaminų, 
kurie slopina į organizmą pate
kusias vėžio ląsteles.

Taigi ne taip jau tas vėžys 
baisus, jei laikomasi sveiko 
žmogaus gyvenimo būdo ir būti
nų higienos taisyklių, o sunega
lavus nepamirštam kreiptis į gy
dymo įstaigą.

Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje yra vienintelė išeivijos 
lietuvių aukštesnioji mokykla. Ji 
auklėja jaunuolius krikščioniš
koje, demokratiškoje dvasioje. 
Mokykloje dėstoma lietuvių ir 
vokiečių kalbomis pagal vokie
čių švietimo ministerijos nusta
tytą programą ir tvarką. Kaip 
visos gimnazijos Vokietijoje, ji 
turi 9 klases - nuo 5 iki 13. Bai
gusieji šią gimnaziją gauna vo
kišką brandos atestatą, kuris 
pripažintas visame pasaulyje.

Gimnazija kviečia mokinius 
iš Kanados ir Amerikos atvykti į 
11-ą klasę. Joje dėstoma: lietu
vių k. ir literatūra, anglų k., vo
kiečių k., matematika, chemija 
arba biologija, Lietuvos istorija, 
muzika, tikyba, sportas ir kt. 
Dalis kursų šioje klasėje dėsto
mi angliškai pagal amerikiečių 
programą ir reikalavimus. Lie
tuvių kalbos dėstymas suskirsty
tas į grupes pagal mokinių ži
nias. Ypatingai lietuvių kalboje 
mokiniai per metus padaro di
delę pažangą. Vokietijoje pra
leisti mokslo metai Amerikoje 
ir Kanadoje užskaitomi ir pa
prastai visur aukštai vertinami, 
ypač stojant į universitetą.

Mokiniai gyvena moder
niuose bendrabučiuose, po du 
viename kambaryje. Jie yra pri
žiūrimi bendrabučio vedėjų ar
ba auklėtojų. Jaunimas turi ge
ras sąlygas mokytis mažose kla
sėse ir daug galimybių įdomiai 
bei prasmingai leisti laisvalaikį. 
Yra televizijos kambariai, skai
tykla, biblioteka, kompiuterių 
kabinetas, su treniruokliais 
įrengtas sporto kambarys, stalo 
tenisas, o gimnazijos parke - 
krepšinio, tinklinio ir futbolo 
aikštės. Organizuojamos įvai
rios sporto varžybos. Mokiniai 
gali mokytis groti muzikos in
strumentais. Gimnazijoje veikia

Vasario 16-tosios gimnazija Vokietijoje, kur mokosi išeivijos ir 
Lietuvos moksleiviai

KANADOS ĮVYKIIAIISO
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kanados raitoji policija yra 
konfiskavusi 11,803 kg. kokaino 
per praėjusius 3 metus, 2,500 
daugiau, negu panašiame anks- 
tyvesniame laikotarpyje. Polici
jos teigimu, konfiskuojama tik 
5% visų nelegalių narkotikų.

Kanados užsienio reikalų 
ministeris Lloyd Axworthy pra
neša, kad Kanados taikos palai
kymo daliniai gali pasilikti Hai
tyje iki šių metų pabaigos. Jung
tinių Tautų (JT) nustatytas ter
minas baigiasi liepos 31d. Haiti 
prezidentas Rene Preval prašė, 
kad kanadiečių misija dar pasi
liktų, sudarant vietinei policijai 
pereinamąjį laikotarpį, leidžian
tį jai palaipsniui priprasti sava
rankiškai tvarkytis tiriant nusi
kaltimus ir ginant valstybines 
sienas. Haityje yra apie 850 ka
nadiečių, dalyvaujančių 1,500 
JT kareivių misijoje. Valstybinė 
Haiti policija turi 5,000 narių. 
Per 3 dalyvavimo metus Kanada 
yra išleidusi daugiau kaip $430 
mln. iš gynybos biudžeto karei
vių išlaikymui ir kitiems projek
tams Haityje.

Kvebeko vyriausybė mažins 
provincijos išlaidas $2.3 bin. 
1997-1998 m. Labiausiai nuken
tės sveikatos apsauga, kuriai ati
mama $760.4 mln., švietimas, ku
riam skiriama $683.4 mln. ma
žiau, ir socialinė pašalpa. Nu
matytos biudžeto išlaidos sieks 
$39.8 bin., kurių $5.9 reikia pro
vincijos $76 bin. skolai išlaikyti.

Akivaizdžiausios pasekmės 
bus aukštesni nuosavybių mo
kesčiai, aukštesnė kaina viešų 

tautinių šokių grupės, choras, 
liaudies dainų būrelis ir jau
nesniųjų bei vyresniųjų mokinių 
orkestrai. Mokiniai skatinami 
dalyvauti saviveikloje ir įsijungti 
j ateitininkų bei skautų eiles. 
Gyvendami bendrabutyje su 
jaunuoliais iš įvairių kraštų, mo
kiniai įgyja daugiau savarankiš
kumo, išmoksta bendrauti su 
kitais ir susiranda draugų visa
me pasaulyje.

Gimnazija yra Vokietijoje, 
60 km į pietus nuo Frankfurto, 
prie pat Heidelbergo. Todėl 
mokiniai turi progos susipažinti 
su Vokietija, atostogas praleisti 
Lietuvoje arba pakeliauti po ki
tus Europos kraštus.

Jau dabar laikas registruotis 
naujiems mokslo metams, kurie 
prasidės rugsėjo 1 d. Kaina už 
bendrabutį, mokslą ir sveikatos 
draudą - 6.250 markių, tai yra 
apie 4.000 JAV dolerių viene- 
riems metams.

Daugiau informacijų galite 
gauti gimnazijoje: Litauisches 
Gymnasium, Lorscher Str. 1, 
68623 Lampertheim, Germany. 
(Tel. 6256-322, faksas 6256-1641).

Gimnazija išlaikoma val
džios, tėvų įnašų ir lietuvių au
kų. Vokiečiai duoda net 2/3 
reikalingų lėšų su sąlyga, kad 
lietuviai bent 1/3 patys surinktų, 
tuo įrodydami, jog jie patys nori 
šią gimnaziją turėti. Todėl pra
šome ir Jus paremti lietuvišką 
jaunimą. Aukas galite siųsti per 
Kanados lietuvių bendruomenę 
arba įmokėti į Vasario 16 gim
nazijos sąskaitas “Paramos” ar
ba Prisikėlimo parapijos banke
liuose Toronte. Paaukoję dau
giau kaip 50 dolerių gausite pa
kvitavimus dėl nurašymo nuo 
mokesčių. Daugiau informacijų 
apie gimnaziją Toronte galite 
gauti pas Daną Šakienę tel. 
416-233-4878. Inf.

institucijų vartotojams. Trečda
lį sumažinimo stengiamasi įvyk
dyti apkarpant valdžios darbuo
tojų algas. Valdžios tarnautojų 
(public sector) unijai pristatytas 
reikalavimas nukirsti 15,000 vie
tų išleidžiant juos į ankstyvą 
pensiją. Unijai nesutinkant, 
premjeras Lucien Bouchard pa
siūlė įstatymą, kuriuo algos bus 
sumažintos 6% daugiau kaip 
pusei valdžios tarnautojų, įskai
tant mokytojus bei ligoninių 
darbuotojus, bet taip pat ir gy
dytojams, teisėjams, politiniams 
pareigūnams bei jų personalui. 
Premjerui dalyvaujant derybo
se, unija priėmė šį pasiūlymą, 
sutaupantį $1.5 bin. šiam sekto
riui, tuo išvengiant Kvebekui 
gresiančio “credit downgrade”, 
kuris būtų smarkiai suvaržęs 
provincijos paskolų gavimo gali
mybes. Manoma, kad šis L. 
Bouchard ėjimas gali rimtai pa
kenkti Parti Quebecois populia
rumui.

Bankrotų skaičius Kanado
je pakilo 22%. Iš viso praėju
siais metais 79,631 gyventojų 
paskelbė bankrotą vartotojų ka
tegorijoje, t.y. ne su verslu su
rištą. Pagal 1992 m. įstatymą, 
bankrotavusiems reikia maž
daug 9 mėnesių laiko pradėti at
sistatyti, ir tai kainuoja $1,275. 
Dirbantiems ir prasiskolinu
siems geriau apsimoka skelbti 
bankrotą. Kitu atveju skolinto
jai gali skolą atsiimti iš skoli
ninkų algų. Negražintų skolų iš 
viso buvo už $1.85 bin. Verslo 
bankrotų pernai buvo 14,229, 
7% daugiau negu 1995 m. RSJ
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□ K1ILTMĖJE VEIKLOJE
IGNAS MEDŽIUKAS

Tai vokiečių, kilusių iš Lie
tuvos kultūros ir informacijos 
laikraštis 1997 m. sausio - kovo 
numeris. Jis leidžiamas Arns- 
berge, Vokietijoje, jau 48 metai. 
Peter Schulz rašo apie Šmito 
fabriką Šančiuose, Kaune. Fab
riko pradžia siekia 19 š., kai 
Lietuva buvo paversta Rusijos 
provincija. 1879 m. rugsėjo 20 
d. Vokietijos fabrikantas W. 
Schmidt gavo rusų valdžios lei
dimą statyti vielos, vinių ir kitų 
geležies dirbinių fabriką. Spe
cialistai buvo pasamdyti Vokie
tijoje, bet daugiausia darbinin
kų buvo priimta vietos žmonių. 
Fabrike dirbo daugiau kaip 500 
žmonių. Darbo diena buvo 13 
valandų. 1893 m. darbininko 
dienos atlyginimas buvo 20-80 
kapeikų. Daugiau kaip rublį 
gaudavo specialistai. Fabrike 
dirbo ir mažamečiai, kurie gau
davo trečdalį, geriausiu atveju - 
pusę suaugusių darbininkų atly
ginimo.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
1913 m. fabrike dirbo 1300 
žmonių, kurie pagamindavo už 
du milijonus rublių geležies dir
binių. Tarpukario Lietuvoje 
Schmidt, patyręs sunkumų, par
davė pigiai fabriką broliams 
Vailokaičiams. 1933 m. fabrikas 
buvo pavadintas “Metalu”. Kai 
1940 m. sovietai okupavo Lietu
vą, fabrikas buvo suvalstybintas 
ir pavadintas J. Greifenbergerio 
vardu. Straipsnyje rašoma, kad 
jame lankėsi sovietų gen. sekre
torius Leonid Brežnev. Dabar 
fabrikas su savo senais įrengi
mais sunkiai gali verstis. Reikia 
investuotojų iš Vakarų, nes Lie
tuvoje ir Rusijoje tokių inves
tuotojų nelengva rasti. Beje, 
straipsnyje klaidingai rašoma, 
kad Greifenbergeris ir kiti trys 
komunistai buvo sušaudyti apie 
1937 m. Iš tikrųjų jie buvo nu
teisti ir sušaudyti po perversmo 
1926 m. gruodžio 27 d.

Evangelikų kun. Bruno Lan
ding ir jo žmonos linkėjimai 
sveikų ir palaimintų 1997 metų. 
Straipsnis remiasi Kristaus po
sakiu: kokia nauda būtų žmo
gui, jei jis laimėtų visą pasaulį, o 
pats save pražudytų ir sau dary
tų nuostolį (Lk 9,25).

Apie evangelikų metodistų 
atsteigtą šventyklą Šančiuose, 
Kaune, rašoma, kad metodistų

Kur nueisim?
Gegutėle, ko liepon įskridus 
Tarsi gedulą skelbi liūdnai? 
Mes juk menam pavasario rytus, 
Kai gegužy linksma kukavai. .

- Kuo gi džiaugtis? - ripuoja 
gegutė -

Kiek pragertų dienų, ar žinai? 
Juk ne vėjai, tą skriaudą atpūtę, 
Virkdo motiną, sesę dažnai.

Gailios rasos ir pakelę virkdo - 
Kraujo dėmės asfalte... Už ką? 
Liūdi beržas, lyg turintis širdį - 
Vėl nauja alkoholio auka.

O žieduoti gegužiai, birželiai, 
O rugsėjai ir gruodžiai balti!
Lai nerauda mergelė prie kelio - 
Ruošias būti anytai marti...

Kur nueisim Tėvynę pragėrę, 
Pasakyki, žmogau, ar mąstai? 

Janina Strimaitienė,
Kazlų Rūda

Vokietijos LB valdybos surengtoje Lietuvos nepriklausomybės šventės 
iškilmėje paskaitą skaitęs Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo mi- 
nisteris prof. ZIGMAS ZINKEVIČIUS apjuosiamas tautine juosta

Nuotr. M. Šmitienės

bendruomenė čia buvo įsteigta 
šio šimtmečio pradžioje. Lietu
vai 1918 m. atgavus nepriklau
somybę, bendruomenė augo ir 
kituose miestuose, turėjo šven
toves. Sovietams okupavus, 
šventovė buvo paversta kino 
teatru, šokių sale ir teniso pa
talpa. Tik po 51 metų naujai at
kurta metodistų bendruomenė 
šioje šventykloje galėjo atlikti 
religines apeigas. Straipsnis ne
pasirašytas.

“Pirmas apsilankymas Lie
tuvoje po 55 metų”. Autorius 
Edmund Henning rašo, kad jis 
1941 m. kovo mėn. būdamas 14 
metų paliko Lietuvą. Dabar su 
žmona lankėsi Klaipėdoje, kur 
buvo apsistojęs vokiečių mo
kykloje. Jos direktorė p. Klitie- 
nė pasakojo, kad anksčiau čia 
buvusi rusų mokykla. Jie turėję 
daug dirbti, kol viską išvalė, iš
dažė. Mokykloje svečiai galėjo 
jos bendrabutyje pernakvoti. Jie 
lankėsi Nidoje, Palangoje. 
Jiems patiko “Tauro” viešbutis, 
esantis kurorto centre. Kelionė 
į Kauną autobusu 220 km. kai
nuoja tik 23,70 Lt.

Pia Lipinski šiltai atsiliepia 
apie Aldonos Gustas (Gustai
tės) eilėraščių rinkinį vokiečių 
ir lietuvių kalbomis. Aldona 
Gustas gimė Lietuvoje 1932 m. 
ir gyveno iki karo pabaigos Ber
lyne. Jos eilėraščiai apima vai
kystę, meilę ir išgyvenimus.

Edmund Danner aprašo 
Frankfurto ir Leipcigo knygų 
muges, kuriose dalyvavo ir 5 
Lietuvos leidyklos, išstatydamos 
savo išleistas knygas.
Evald Hein straipsnyje “Vokie
tija - svarbiausias Lietuvos 
partneris” rašo, kad Lietuvos 
ambasadoriaus dr. Zenono Na- 
mavičiaus pareiškimu, Lietuvo
je įsteigta daugiau kaip tūkstan
tis bendrų (lietuvių ir vokiečių) 
įmonių. Vokietija Lietuvoje in
vestavusi 100 milijonų DM. 
1996 m. daugiau kaip 117.000 
Lietuvoje mokinių mokėsi vo
kiečių kalbos, ir buvo išduota 
daugiau kaip 120,000 vizų ke
lionėms į Vokietiją. Iš pateiktų 
statistinių lentelių matyti, kad 
Vokietija su Lietuva užsienio 
prekybos srityje buvo antroje 
vietoje po Rusijos. Paskutiniais 
metais prekyba vis plečiama.

Oswald Krause aprašo kul
tūrinį sąskrydį Leipcige. Stebisi, 
kodėl po baisaus pasaulinio ka
ro tik dabar galėję pamatyti to 
miesto grožybes. Straipsnyje ra
šoma, kad čia dalyvavo ir viena 
jauna lietuvaitė Nijolė Menso- 
nienė. Rašoma: “Mus, vokie
čius, kilusius iš Lietuvos, su lie
tuviais riša mentalitetas ir kul
tūra. Ta lietuvaitė pasižadėjo 
sveikinimus parvežti į mūsų 
gimtinę ir apie mūsų darbus pa
pasakoti mūsų bendruomenei”.

Laikraštyje yra daug nuo
traukų. Vienoje jų yra svečio iš 
Stuttgart’o Hardy Mett susitiki
mas su Lietuvos respublikos 
prezidentu A. Brazausku, kuris 
aprodo savo medžioklės peilių 
rinkinį. Laikraštyje daug prane
šimų, aprašymų sveikinant su 
vedybų sukaktimi, gimtadienio 
proga, užuojautų mirties atveju. 
Daug skelbimų, kurių vienas 
garsina turistinius skrydžius į 
Palangą.

Pabaigoje rašoma, kad laik
raštį “Die Raute” (Rūta) lei
džia vokiečių iš Lietuvos bend
ruomenė. Apskritai, kilę iš Lie
tuvos vokiečiai apie savo gimtąjį 
kraštą atsiliepia su ilgesiu.

Dail. VYTAUTAS-KAZIMIERAS JONYNAS ir rašytojas PAULIUS JURKUS, susitikę Niujorke vieno meno
renginio proga Nuotr. Vyt. Maželio

Gausus kūrybinis derlius
Dail. V. K. JONYNO kūrybos kelias jo 90 metų amžiaus sukakties proga

PAULIUS JURKUS, Niujorkas

Dail. Vytautas-Kazimieras 
Jonynas 1997 m. kovo 16 pami
nėjo 90-tąjį savo gimtadienį.

Jis gimė 1907 m. kovo 16 d. 
Ūdrijos vienkiemyje, Alytaus 
apskrityje. Kauno meno mokyk
loje mokėsi 1923-29 m. Studija
vo grafiką. Toliau studijas tęsė 
Paryžiaus dailės mokyklose 1931- 
35 m. Studijavo grafiką, medžio 
skulptūrą ir vidaus dekoravimą.

Grįžęs į Lietuvą, 1935-40 m. 
Kauno meno mokykloje dėstė 
grafiką ir skulptūrą. 1941 m. 
Kauno meno mokykla buvo 
pertvarkyta - įsteigtas Taiko
mosios dailės institutas. Jo di
rektoriumi jis buvo 1941-44 m., 
iki pasitraukimo iš Lietuvos.

Pirmieji darbai
Besimokydamas Kauno me

no mokykloje, piešė vinjetes, 
užsklandas, pritaikytas iliustra
cijas moksleivių žurnalui “Švie
sos keliai”. Pirmąjį savo darbą, 
“Naujojo žodžio” plakatą, at
spausdino 1927 m. Vytauto Di
džiojo metais (1930) laimėjo 
plakato konkursą.

1932 m. Kaune susibūrė lie
tuvių modernistų dailininkų 
grupė “Ars”. Pirmoje jos paro
doje 1932 m. lapkričio mėn. da
lyvavo ir V. K. Jonynas. Grupė 
parodos proga išleido manifestą 
ir nusakė savo tikslus: moder-, 
niojo meno priemonėmis kurti 
iš liaudies meno išplaukiantį sa
vitą lietuvių individualinį meną.

Liaudies meno įtakoje
Grupės idėjos paveikė ir 

jaunąjį dailininką V. K. Jonyną. 
Jis sukūrė eilę grafikos kūrinių, 
paimdamas iš senosios liaudies 
grafikos kai kurias savybes. Bu
vo ir net tematika grynai lietu
viška. Tokie kūriniai buvo: 
“Piemenėlis”, “Pasaka”, “Šv. 
Kazimieras”, “Šv. Pranciškus”, 
“Nuėmimas nuo kryžiaus”.

Bet dailininkas greitai suvo
kė, kad ne jam šis kūrybos ke
lias. Jis atsisakė lietuvių liaudies 
meno įtakos ir išvystė gana mo
dernų estetinį realizmą, pasiek
damas meistriškos formos.

Knygų iliustratorius
Tuo metu prof. Juozas Am

brazevičius parengė naują K. 
Donelaičio “Metų” laidą. Su
manė išleisti puošnią, didelio 
formato knygą, kuri būtų ilius
truota ir parodytų lietuvių kū
rybingumą. Knygos dailininku 
pasirinko V. K. Jonyną. Projek
tą parėmė švietimo ministerija.

Dailininkui darbas patiko. 
Studijavo epochos gyvenimą, 
papročius, aprangą, darė pieši
nius ir juos aptarė su prof. J. 
Ambrazevičiumi. Keldavo 4 v.r., 
kad netrukdomas galėtų medyje 
raižyti “Metų” iliustracijas.

Knyga išleista 1940 m. 
Puošni, stilinga, “stalo knygą”, 
kurią gali padėti svečių kam
baryje ant stalo. Knygos ilius
tracijos turėjo didelį pasiseki
mą, buvo kartojamos naujose 
laidose.

(Prof. Juozas Ambrazevi
čius savo pavardę 1944 m. pa
keitė į Brazaitis. 1951 m. atvyko 
į Ameriką, dirbo “Darbininko” 
redakcijoje iki mirties 1974 m.).

Lietuvoje V. K. Jonynas dar 
sukūrė keletą portretų, peizažų, 
pvz. Zapyškio šventovė, iliustra

vo Petro Cvirkos “Žemę mai
tintoją”, vokiečių okupacijos 
metais - Goethe’s “Jaunojo 
Verterio kančias”. Knyga buvo 
išleista lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Leidinys patraukia ele
gantišku stiliumi, grakščiai pa
vaizduotu ano meto gyvenimu.

Meninė veikla Vokietijoje
1944 m. vasarą pasitraukė į 

Vokietiją. Po karo trumpą laiką 
organizavo pabėgėlių stovyklą 
Hanau mieste, amerikiečių oku
puotoje zonoje. Iš ten greitai 
persikėlė į Vokietijos pietus, į 
prancūzų okupuotą zoną. Jis 
mokėjo prancūzų kalbą, buvo 
prancūzų apdovanotas garbės 
legiono ordinu.

Okupacinėje prancūzų val
džioje buvo generolas Raymon- 
das Schmittlein’as, profesoria
vęs Kaune, V. K. Jonyno pa
žįstamas. Tai ir suviliojo daili
ninką ten persikelti.

Generolas tikrai daug pa
dėjo. Su jo pritarimu ir pagalba 
V. K. Jonynas įsteigė Taikomo-’ 
sios dailės institutą, kuris veikė 
nuo 1946 iki 1950 m. Jame stu
dijavo baltiečiai, profesoriavo 
keletas lietuvių. Institutas išau
gino keletą gerų lietuvių daili
ninkų.

Pašto ženklų serija
Generolo užtarimu daili

ninkas okupuotai Vokietijos zo
nai sukūrė 34 pašto ženklus. 
Vokiečiai turėjo ir savo daili
ninkų, bet šie V. K. Jonyno 
ženklai nustebino visus savo 
forma, savo turiniu. Jie vaizda
vo didžiuosius vokiečių žmones, 
okupuotos zonos miestus, ro
mantišką jų praeitį. Ženklai tu
rėjo didelį pasisekimą. Tai buvo 
savotiška lietuvio dovana tai 
Vokietijai, kuri priglaudė karo 
pabėgėlius.

Merimee “Lokys”
Prancūzų rašytojas Prosper 

Merimee (1803-1870), mėgęs 
rašyti apie svetimus kraštus, po 
1863 m. sukilimo Paryžiuje su
tikęs pabėgėlių Lietuvos bajorų, 
1869 m. išleido “Lokį” (su lietu
višku pavadinimu “Lokys”).

Generolas Schmittlein’as šią 
novelę spaudai parengė su pla
čiais komentarais, istorinėmis 
iliustracijomis. Knygą medžio 
raižiniais papuošė dail. V. K. 
Jonynas. Šioje knygoje dailinin
kas dar labiau išvystė medžio 
raižymo techniką.

Su “Lokio” iliustracijomis 
dailininkas tartum pavargo - at
sisakė technikinių įmantrumų - 
piešė jau plunksna ir temai pa
vaizduoti vartoja tik keletą lini
jų. Taip sukūrė iliustracijas 
Šekspyro “Hamletui”, bet kny
ga nebuvo išleista.

Veikla Amerikoje
1951 m. vasarą dailininkas 

atvyko į Ameriką ir įsikūrė 
Niujorke. Čia dailininkas suge
bėjo išplėsti kūrybinę veiklą. 
Įsteigė religinio meno studiją, 
dekoravo ir puošė šventoves. 
Be to, sukūrė daugybę akvare
lių, modernių skulptūrų, pro
jektavo ir net pačias šventoves, 
dėstė meną Catan-Rose institu
te ir nuo 1956 m. Fordham’o 
universitete.

Greitai apvaldė vitražų 
techniką, išryškino jų spalvingu
mą, pabrėždamas linijas, {neš
damas stamantrumo. Vitražais 

papuošė daug lietuviškų ir ame
rikietiškų šventovių.

Tarptautinio konkurso ke
liu laimėjo Wilton, CT, Notre 
Dame seserų koplyčios puošy
bą. Čia dailininkas sukūrė 12 
apaštalų medžio graviūrine 
technika. Kiekvienam apaštalui 
skirta 12 pėdų aukščio ir 2 pė
dos pločio. Tai pačiai koplyčiai 
dailininkas sukūrė 16 vitražinių 
langų, kurių bendras plotas yra 
per 3400 kvadratinių pėdų.. Ji
sai sukūrė savitą techniką relje
finei skulptūrai ir ją daug kur 
plačiai panaudojo.

Ryškios jo kūrybos yra Ken- 
nebunkporte lietuvių pranciško
nų vienuolyne. Pagal dailininko 
projektus ten padaryti ne tik al
toriai, sienų dekoracijos, bet ir 
suolai, žvakidės, skambučiai. 
Dekoravo jis ir Viešpaties atsi
mainymo šventovę Maspeth’e, 
NY, Šv. Kazimiero šventovę 
Worchester, MA. Paliko savo 
kūrybos lietuvių koplyčioje Šv. 
Petro bazilikoje Vatikane. Jo 
moderni skulptūra yra pastatyta 
ir vienoje Brooklyn’o aikštėje.

O kiek nupiešė atvirukų, 
sveikinimų švenčių proga! Kiek 
akvarelių, aliejinės tapybos dar
bų! Kiek piešinių, studijinių 
darbų! Jų dėžių dėžės išvežta į 
Druskininkus, kur įsteigta jo 
meno galerija.

Savo ilgame ir turtingame 
kūrybos kelyje dail. V. K. Jo
nynas išplėtojo savo talentus, 
parodė, kad talentui reikia ir di
delio darbo. O dirbo jis uoliai ir 
daug. Lietuvių dailę kreipė į sai
kingą modernizmą, gerai valdy
damas piešinį. Įveikdamas įvai
rias medžiagas ir technikas, jis 
nuolat ėjo pirmyn, nesikartoda- 
mas, visur turėdamas savitą 
braižą ir kūrybinį polėkį.

Dideli meno turtai puošia jo 
90 m. sukaktį ir lietuvių meną.

RITA MERKELYTĖ-LYNN, Ph.D., 
buvusi torontietė, American Beha
vioral Studies institute, Los Ange
les, CA 1997 m. apgynė disertaciją 
ir įsigijo psichologijos daktarės 
laipsnį. Gimė Lietuvoje. Toronte 
baigė Loretto gimnaziją ir Mairo
nio mokyklą, priklausė skautėms, 
reiškėsi Jaunimo dramos vienete, 
šoko “Gintare”, lankė baleto studi
ją. 1959-63 m. studijavo anglų kal
bą Urbanos (JAV) un-te, kurį baigė 
bakalaurės laipsniu. Išvykusi į 
Anglijos Londoną, studijavo dra
mą, mokėsi dainavimo. Aštuone
rius metus vaidino teatruose, fil
muose, TV programose. 1975 m. 
pasuko kitu keliu - pradėjo studi
juoti psichoterapiją, įsigijo psicho
terapijos specialybę, dirbo įvairiose 
Londono ligoninėse. 1985 m. Bart
holomews medicinos kolegija sutei
kė jai garbės daktarės titulą. Nuo 
1989 m. gyvena Los Angeles, dėsto 
UCLA un-te, skaito paskaitas Los 
Angeles medicinos mokykloje. 
Amerikiečių žurnalams yra para
šiusi mokslinių straipsnių.

Vargonų muzikos rečitalį 
prieš Kalėdas Viešpaties Atsimai
nymo šventovėje Niujorko Mas- 
pethe surengė vargonininkas Vir
ginijus Barkauskas. Rečitalyje 
skambėjo pasirinkti J. S. Bacho, 
P. Hindemitho, L. Vierno, F. 
Liszto, J. Alaino, O. Messiaeno, 
Ch. Tournemiro kūriniai.

Dail. Romo Viesulo darbų 
paroda paskutinį kartą Filadelfi
jos lietuviams buvo surengta kovo 
16, 22 ir 23 d.d. Kultūros centre. 
Parodai buvo sutelkti lietuvių tu
rimi velionies kūriniai. Jis mirė 
1986 m. lapkričio 7 d. Romoje ir 
laikinai buvo palaidotas Porta 
Primos kapinėse, o dabar gegužės 
mėnesį bus perlaidotas Vilniaus 
Antakalnio kapinėse. Ši paroda 
buvo Filadelfijos lietuvių atsisvei
kinimas su Romu Viesulu ir taip
gi priminimas, kad jo perlaidoji
mui reikės lėšų. Aukas prašoma 
siųsti: Romas Viesulas Memorial 
Fund (Lietuvių fondas), 1059 
Maplegrove Dr., Grand Rapids, 
MI 49504, U.S.A.

Velionis Balys Gaidžiūnas, 
poetas, žurnalistas, “Dirvos” re
daktorius, grįždamas Lietuvon, 
savo testamentu paliko 2.500 do
lerių penkiems metiniams patrio
tinės poezijos konkursams JAV 
lietuvių jaunimui iki trisdešimt 
penkerių metų amžiaus. Testa
mento vykdytojas Jonas Kazlaus
kas Balio Gaidžiūno vardo pa
triotinės poezijos konkursų jauni
mui pravedimą perdavė JAV LB 
kultūros tarybai. Pirmajam kon
kursui slapyvardžiu pasirašytus 
eilėraščius, užklijuotam vokely 
pridėjus dalyvio vardą, pavardę ir 
adresą, iki š. m. gegužės 1 d. rei
kia atsiųsti Stasei Petersonienei, 
2534 W. 40th St., Chicago, IL 
60632, U.S.A. Laimėtojų laukia 
dvi premijos 300 ir 200 dolerių.

Kaliforniečio Bronio Railos, 
žurnalistikos veterano, trečiąją 
knygą “Liudytojo poringės” Vil
niuje 1996 m. pabaigoje išleido 
Lietuvos žurnalistų sąjungos lei
dykla “Žurnalistika”. Knygos tu
rinį atskleidžia antrinė antraštėlė 
“Minčių ir išgyvenimų pėdsakais 
1944-1996 m.’ Šio leidinio vyr. 
redaktorius - Domas Šniukas, re
daktorė - Milda Augulytė, virše
lis - Romo Oranto. Leidėjų ad
resas: “Žurnalistikos” leidykla, 
Vilniaus 35, Vilnius 2600. Kaina 
nepažymėta. “Liudytojo porin
gių” autorius Bronys Raila įva
diniame žodyje “Apie šios knygos 
vardą ir tikslus” rašo: “Poringės... 
Nesupraskit to žodžio raidiškai. 
Tai metafora. Norėčiau, kad ji 
reikštų ir apimtų kai ką daugiau. 
Tai ne kokios pasakos, o labai 
margi liudininko pasakojimai 
apie mūsų rūstaus sausmečio ke
lis dešimtmečius užsienio lietuvių 
gyvenimo akiračiuose, apie kai 
kuriuos mūsų rašytojus ir jų kny
gas, apie dainas ir šokius, apie iš
dykavimus ir padebesines iliuzijas 
ir apie mus...”

Knygos įvadą apie poringes 
Bronys Raila užbaigia pastaba: 
“O aš atskirai ir savo būdu šiomis 
literatūrinėmis įvairių gaidų po
ringėmis, kaip minėjau, dar kartą 
rizikavau pateikti seriją rašinių, 
turėdamas dar kitą tikslą: kad 
Lietuvos skaitytojai gautų išsa
mesnį užsienio lietuvių dvasinių 
išgyvenimų vaizdą ir, svarbiausia, 
kad tai įsilietų į bendrąją lietuvių 
kultūros plėtrą, kaip ji reiškėsi 
per dešimtmečius svetur”. Šešis 
šimtus puslapių turinčias “Liudy
tojo poringes” sudaro teminiu po
žiūriu šešios skirtingos dalys”
I. “Kanonadai Rytose dundant”,
II. “Apie knygas ir jų autorius”,
III. “Kunigas Stasys Yla: gelmės 
ir sutemos”, IV. “Su viltimi besi
dairant”, V. “Siluetai”, VI. “Po
žiūris”. Pirmoji dalis tenka jau 
1944 m. pavasarį pradėtam atsi
sveikinimui su Lietuva. Didžiau
sia yra antroji dalis, turinti net 42 
poringes, paskelbtas išeivijos spau
doje. Tarp jų jau rašoma apie J. 
Aisčio rinkinį “Be Tėvynės bran
gios”, B. Brazdžionio “Svetimus 
kalnus”, Vinco Krėvės dovana ta
pusius šešis jo raštų tomus. Visa 
trečioji dalis skiriama kun. Stasio 
Ylos “Dievui sutemose”. Įdomių 
poringių yra ir paskutinėse kny
gos dalyse, susietų su rašytojais, 
poetais, aktoriais ir žurnalistais. 
Bronio Railos “Liudytojo porin
ges” praturtina šešiolika puslapių 
dabar jau archyvinėmis tapusių 
nuotraukų. Knyga turėtų būti įdo

mi ne tik su tomis poringėmis su
sipažįstamiems tautiečiams tėvy
nėje, bet ir mums, jas iš arčiau 
stebėjusiems išeivijoje.

“Katalikų pasaulio” leidyk
los patalpose Vilniuje prieš 1996 
m. Kalėdas buvo atidarytas Šv. 
Rašto centras su nuolatos vei
kiančia Šv. Rašto leidinių paroda. 
Jį atidarė Vilniaus metropolitas 
arkiv. A. J. Bačkis. Nuolatinę pa
rodą centre surengė Lietuvos Šv. 
Rašto draugija, įsisteigusi prieš 
penkerius metus.

Lietuva šiemet ruošiasi mi
nėti totorių ir karaimų įsikūrimo 
Lietuvos didžiojoje kunigaikštys
tėje šešių šimtų metų sukaktį. Jos 
proga Vilniaus rajono Keturias
dešimt totorių kaime šią vasarą 
norima įrengti atminimui skirtą jų 
etninį kultūrinį draustinį. Atviros 
Lietuvos fondo lėšomis jau yra 
išleistas Trakų tarmės karaimų 
pradžiamokslis, turintis docentes 
Reginos Venckutės parašytą įva
dą. Pasak jos, karaimų kalba turi 
apie tris istoriškai susiklosčiusias 
tarmes - Trakų, Galičo-Volynės 
ir Krymo. Ji betgi esanti patraukli 
ir egzotiška kalba.

Mažosios Lietuvos muzikai 
Klaipėdoje atstovauja etnografi
nis “Vorusnės” ansamblis, įsteig
tas Lietuvos konservatorijos Vil
niuje Klaipėdos fakultetams, o 
dabar su jais įsijungęs į Klaipėdos 
universiteto valdas. “Vorusnė”, 
vadovaujama ją įsteigusios dr. 
Audronės Kaukienės, vasario pa
baigoje paruošė naują programą 
“Lietuvininkump ir žemaičiump”, 
skirtą M. Mažvydo pirmosios lie
tuviškos knygos 450 metų sukak
čiai. “Vorusnė” savo repertuare 
turi tokių Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto liaudies dainų, 
kaip “Jūrų marių dainos”, “Lie
tuvininkų vestuvės”, “Kelionės po 
Lietuvą”, “Žodis ir giesmė”, “Lie
tuvininkai”. Į koncertus įtraukia
mos ir pačių “Vorusnės” narių 
ekspedicijose užsirašytos senosios 
dainos. Didžiąją etnografinio 
“Vorusnės” ansamblio narių dalį 
sudaro Klaipėdos universiteto 
Baltų kalbotyros ir etnologijos bei 
lietuvių kalbos katedrų dėstytojai, 
vadovaujantys etnografinėm vai
kų grupėm.

Kompozitoriaus ir dirigento 
Stasio Šimkaus (1887-1943) šim
tas dešimtasis gimtadienis Lietu
voje buvo paminėtas vasario pra
džioje. Iškilmės buvo pradėtos 
Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejuje Kaune atida
ryta dalies St. Šimkaus asmeninių 
daiktų, baldų, nuotraukų, parti
tūrų bei kitos dokumentinės me
džiagos paroda. Aleksote yra išli
kęs paties St. Šimkaus dabar labai 
apleistas namas. Jame būtų ge
riausia vieta jo memorialiniam 
muziejui, bet šiuo metu neturima 
lėšų jo įrangai. Kauno muzikinio 
teatro sodelyje gėlėmis buvo pa
puoštas lietuvių muzikos klasiku 
tapusio St. Šimkaus biustas, ap
lankytas jo kapas kauniečiams 
skirtose Petrašiūnų kapinėse. 
Kauno muzikiniame teatre įvy
kusiame koncerte solistai atliko 
St. Šimkaus harmonizuotas bei jo 
originalias dainas ir duetus.

Pagrindinis sukaktuvininko kū
rinių koncertas vasario 20 d. įvy
ko Klaipėdos universiteto meno 
fakulteto salėje. Programą atliko 
1923 m. St. Šimkaus įsteigtos 
Klaipėdos muzikos mokyklos bei 
jo vardu pavadintos konservatori
jos pedagogai, moksleiviai ir bu
vusieji auklėtiniai. Juostelėn įra
šytą sveikinimą iš JAV buvo at
siuntęs ten gyvenantis St. Šim
kaus sūnus Algis. Gyvuoju žodžiu 
sveikino iš Klivlando Lietuvon su
grįžusi muz. Ona Mikulskienė. St. 
Šimkaus dainomis ir “Pagirėnų” 
operos ištraukomis programon 
įsijungė Klaipėdos muzikinio 
teatro solistai Dalia Kužmarskai- 
tė, Valerija Balsytė, Vytautas 
Kliukinskas, Viačeslavas Taraso
vas. Šarūnas Juškevičius, Vytau
tas Gabrėnas, pianistė Vaiva Pur- 
lytė-Nedzveckienė, konservatori
jos merginų ir mišrus chorai, va
dovaujami dėstytojos Audronės 
Purlienės. Vienintelės St. Šim
kaus operos “Pagirėnai” premje
ra Kaune įvyko 1942 m. birželio 
23 d. Iki antrosios sovietinės oku
pacijos kauniečiams buvo spėta 
parodyti tik trylika šios operos 
spektaklių. Šiuo metu ji laukia 
naujo pastatymo. Fortepijoninį 
St. Šimkaus virtuozinių variacijų 
veikalą “Lietuvos siluetai” atliko 
pianistė Virginija Ruzgienė, vyr. 
dėstytoja. Koncertas buvo baigtas 
atlikėjų ir klausytojų sugiedotu J. 
Sauerveino (1831-1904) ir St. 
Šimkaus (1887-1943) Mažosios 
Lietuvos himnu “Lietuviais esa
me mes gimę”. V. Kst.
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pRISIKELIMO
pARAl’UOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto. Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

I<’AX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 2.25%
1 metų term, indėlius................2.50%
2 metų term, indėlius................3.25%
3 metų term, indėlius................3.75%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.50%
1 metų GlC-met. palūk.......... 2.75%
2 metų GlC-met. palūk.......... 3.50%
3 metų GlC-met. palūk.......... 4.00%
4 metų GlC-met. palūk...........4.50%
5 metų GlC-met. palūk.......... 5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.75%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.15%
2 metų...................... 5.90%
3 metų...................... 6.45%
4 metų......................6.75%
5 metų...................... 7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose.

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.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė___
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

IMlimUEKATIO*
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Je7 norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė
4214 Dundas Street West, Suite 106, 

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

DRALTDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
• ' 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis j

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Lietuviai slidinėtoįai Mont Sutton kalnuose 1997 m. vasario 14-16 d.d.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

Krepšinio pirmenybės
Balandžio 25-26-27 d.d. Ha

miltone įvyksta 1997 m. Š. Ameri
kos lietuvių krepšinio pirmenybės. 
Žaidžia vyrų A klasė, vyrų B klasė, 
jaunių A klasė ir moterys. Su
važiuoja 29 komandos iš JAV ir 
Kanados. Kviečiami jauni ir 
suaugusieji krepšinio mėgėjai pasi
džiaugti mūsų sportininkais. Penk
tadienį ir šeštadienį vakare krepši
ninkai ir svečiai linksminsis Jau
nimo centre. Kor.

Veiklos žinios
Europos krepšinio pirmeny

bėms Lietuvos rinktinėn pakviesta 
30 žaidėjų, įskaitant ir tuos, kurie 
žaidė Atlantos olimpiadoje. Rinkti
nei vadovaus naujas treneris J. Kaz
lauskas ir jo padėjėjas A. Sireika. 
Pirmenybės vyks Badelonoje birže
lio 25 - liepos 5 d.d.

Il-sios Baltijos kraštų sporto 
žaidynės šiais metais vyks Lietuvoje 
birželio 25 - liepos 6 d.d.

Pasaulio futbolo atrankos 
rungtynėse Vilniuje Lietuva pralai
mėjo Rumunijai 1:0.

Europos karat ės pirmenybėse 
T. Turčinskas ir R. Mikšytė laimėjo 
pirmas vietas. Abudu galės daly
vauti pasaulio karatės pirmenybėse

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)

Japonijoje. Šiose pirmenybėse taip 
pat galės dalyvauti O. Jomantaitė.

Krepšinio sezonas artėja prie 
pabaigos. Laukiama tėvynėn su
grįžtančių krepšininkų, kurie buvo 
išsibarstę po platų pasaulį. JAV 
profesionalų lygos pirmenybes pra
dėjo 4 krepšininkai, tačiau tik A. 
Sabonis dar tebežaidžia. Š. Marčiu- 
lioniui ir Ž. Ilgauskui sutrukdė susi- 
žeidimai. V. Paraškevičius, negavęs 
progos pasirodyti Minesotos aikštė
je, grįžo namo. Gausus būrys Lietu
vos krepšininkų žaidė JAV univer
sitetų komandose. Iš lietuvių ge
riausiai atsilaikė A. Jurkūnas, kuris 
su “Clemenson” komanda pasiekė 
pusbaigmį”. J. Einikis ir D. Lukmi- 
nas žaidė Rusijos komandose ir A. 
Karnišovas Ispanijoje. A.S.

Slidinėjimo stovykla
1997 m. vasario 14 - 16 d.d. 

įvyko Aleno ir Rasos Pavilanių bei 
Ryčio ir Vilijos Bulotų suorgani
zuota Montrealio lietuvių slidinėji
mo stovykla Mont Sutton kalnuose, 
apie 75 km. į pietryčius nuo Mont
realio.

Smagus, draugiškas lietuviškas 
bendravimas prasidėjo penktadie
nio susipažinimo vakare, “vyno ir 
sūrio” pobūvyje. Susitikom lietuvių 
slidinėtoji} ne tik iš Montrealio bet 
ir iš Toronto, Klivlando, Otavos ir 
kitų vietovių, iš viso apie 30 asme
nų. Bendravom iki vėlyvo vakaro. 
Kol lietuviai smagiai linksminosi, 
lauke be perstojimo snigo, kad būtų 
šviežio sniego varžyboms.

Išaušo gražus rytas. Šeštadie
nio temperatūra buvo -5°C, sniegas 
geras. Varžybų registracija prasidė
jo 10.30 v.r., ir slidinėtojai susirūpi
nę stebėjo lenktynių kalną, tarda
miesi kokiu vašku išvaškuoti varžy- 
bines slides. Labai smagiai ir greitai 
prabėgo laikas, liko visa popietė 
padiskutuoti rezultatus: kaip kitais 
metais sumažinti asmeninį lenkty
nių laiką, kaip sutaupyti kelias se
kundes. Šeštadienio vakare buvo 
surengta bendra vakarienė Horizon 
viešbutyje. Dalyvavo 45 asmenys. 
Po skanios vakarienės nekantriai

laukėme varžybų rezultatų. Alenas 
Pavilanis organizatorių vardu padė
kojo visiems už dalyvavimą ir pri
statė Rimą Kuliavą paskelbti varžy
bų laimėtojus. (Su jais susipažinsite 
vėliau).

Ilgai kalbėjom, bendravom, 
linksmai baigėsi vakaras. Sekma
dienio rytą pasirodė saulė, ir vėl 
visi atsirado ant kalno. Buvo šalta 
diena, be vėjo, bet smagioj grupėj 
niekas nejautė Šalčio. Per greitai 
pasibaigė 1997 m. Montrealio lie
tuvių slidinėtojų stovykla. Dabar 
jau planuojame 1998 metų. Laukia
me visų, kurie dalyvavo šiais me
tais, ir naujų veidų. Dėkojame vi
siems, kurie padėjo įvykdyti šią sto
vyklą, ypatingai Montrealio lietuvių 
kedito unijai “Litas” už finansinę 
paramą. _ .. . .Rasa Pavilaniene

šYi*s:Er>TOS
Policininkas prisiartina prie 

žmogaus, kuris kažką krapšto 
elektros stulpo šone.

- Ką tamsta čia darai? - 
klausia policininkas.

- Ką darau? Ogi noriu atra
kinti buto duris, - sako žmoge
lis, rodydamas policininkui raktą.

- Bet čia ne durys, žmogau. 
Čia tik stulpas, - sako polici
ninkas.

- Ką man čia, ponuli, aiški
ni. Ar nematai, kad antrame 
aukšte dega šviesa? Tai maniš
kė dar nemiega.

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
2.50% už 1 m. term. Indėlius
3.25% už 2 m. term. Indėlius 
3.75% už 3 m. term. Indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% už 5 m. term. Indėlius 
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 4.95%

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...... ..7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. ..5.15%
2 metų................. ..5.90%
3 metų................. ..6.45%
4 metų................. ..6.75%
5 metų................. ..7.25%

(fixed rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard HPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

LIETUVĄ 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

Skautų veikla
• Kun. Birutės dr-vės sueiga šau

kiama balandžio 15 d., 7.30 v.v. pas 
Daną Šakienę, 46 Pheasant Lane, 
tel. 233-4878. Tema: gamtovaizdis 
(Landscaping) kalbės Asta Šimkie
nė, šios srities žinovė. Visos kvie
čiamos sueigoje dalyvauti. Kor.

• Balandžio 16 d., 7.30 v.v. 
Lietuvių Namuose šaukiamas “Ro
muvos”, skautų-čių stovyklavietės, 
narių visuotinis susirinkimas. “Ro
muva” šią vasarą švęs 35 metų gy
vavimo sukaktį. Per tą laiką įvyko 
daug pasikeitimų, padaryta pageri
nimų, tačiau reikia ir daugiau. Val
dyba susirinkimo metu padarys pra
nešimą apie stovyklavietės būklę. 
Visiems nariams būtina dalyvauti ir 
kartu spręsti iškylančius klausimus.

• A. a. Veronikos Jurgulienės 
atminimui pagerbti tremtinių vai
kaičių mokyklai “Lietuvių Namai” 
Vilniuje aukojo: $55 - H. Stepaitis; 
$20 - M. A. Empakeriai, A. Liau- 
kus, R. Žiogarys; $15 - E. J. Čup- 
linskai; $10 - V. S. Aušrotai, O. 
Dirmantienė, J. S. Andruliai, M. 
Povilaitienė, L. V. Sendžikai, V. Si- 
minkevičienė, A. Skučaitė. Aukas 
rinko A. Stepaitienė. Nuoširdus 
ačiū visiems. F.M.

'SSSBBBBSA
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
6č Mmico Avė., Toronto Ont., M8VIR3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

f 'SAMOCmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

StlttOK
GROUP i 

!»

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

Į Lietuvą su Nordland Express

— 
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).

e
'Quee/n ALGIS

MEDELIS
133 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės j visus kraštus, visomis oro linijomis
Į Lietuvą: su AIR CANADA ir LAL - iš Toronto, Halifakso, 
Otavos, Montrealio, Kalgario, Edmontono ir Vankuverio -

GARANTUOTAI GERIAUSIOS KAINOS
Iš Toronto, Montrealio, Otavos - su FINNAIR
Iš Toronto - su LUTHANSA, KLM, LOT

Skambinkite arba asmeniškai susitikite su manimi 
trečiadieniais tarp 11 vai.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

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!

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai
Nord/ond Express 1650 Bloor St. W.,

Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio

9 v.r. iki 6 v.v.
Toronto 416 535-5000

Skyrius: North York 164 Willowdale Ave., North York, Ont. 
416 222-4021

Hamilton Alfredas Zorkus 
905 522-9966

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

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



Oj SKAITYTOJAI PASISAKO
GERA DOVANA

Ačiū už malonią dovaną - laik
raštį “Tėviškės žiburiai”, kuris man, 
buvusiam sibiriečių! 17 metų, teikia 
daug jėgų skaitant įdomius straips
nius. Jį skaito ir daugelis mano liki
mo draugų.

Stelmokas, Garliava

PAMINKLINĖ ŠVENTOVĖ
Lietuvių tautos kančioms įam

žinti statome paminklinę bažnyčią. 
Deja, iki šiol nė viena Lietuvos 
bendrovė, nė vienas užsienio lietu
vis mūsų neparėmė. Ar nemoku 
prašyti, ar prašymai nepasiekia ge
raširdžių žmonių, nežinau, bet nesi
seka. Manau Dievo palaimą auko
tojams pažadėti galiu, nes Viešpats 
pažadėjo atlyginti ir už stiklinę van
dens. Mūsų bažnyčios finansinė pa
dėtis itin sunki, todėl prašau pagal 
išgales mums padėti. O mes už Jus 
melsimės. Mūsų sąskaita “Litim- 
peks” banke a/s F01315 (litais). Ko
das 260101780. Kauno filialas (va
liuta) 707070-860 (Gavėjas - Do
meikavos bažnyčia).

DĖKINGI GERADARIAMS
Ankstų šių metų sausio 12 d. 

rytą į mūsų duris pasibeldė siunti
nių tarnyba, atvežusi dr. A. S. Kaz
lauskų iš tolimos Kanados siuntinį
- 13 dėžių. Jose, pasirodo, dovana
- gražūs vilnoniai paltai paaug
liams. Jais aprengėme per 60 jau
nuolių. Didžiausią dalį gavo Pane
vėžio Vaikų globos namų auklėti
niai, Katedros labdaringos valgyk
lėlės “Betliejus” vaikai bei uoliausi 
katedros ministrantai. Ačiū gerada
riams A. S. Kazlauskams, kurie 
kiekvienais metais apdovanoja ne
pasiturinčius vaikus.

Mons. Juozapas Antanavičius,
Panevėžio katedros klebonas, 

S. Paškevičienė, Panevėžio Vaikų 
globos namų direktorė

KUR DINGSTA LAIŠKAI?
Tikriausiai nesu vienintelė, ku

rios laiškai nepasiekia Lietuvos. 
Pridedu iškarpas iš Lietuvos laik
raščių, manydama, kad jos bus įdo
mios “TŽ” skaitytojams. Siunčiu, 
nes esu nusivylusi. Man jau labai 
įkyrėjo laiškų vagys. Dingo daug 
gražių nuotraukų ir svarbių žinių.

A. P.
(Redakcijai pavardė žinoma)

Red. pastaba. Minimos iškatį- 
posyra iš Lietuvos aido’. Vienoję 
jų čikagielis Br. Juodelis rašo. Kad 
sovietmečiu laiškai, neliečiantys oku
pacinės valdžios, retai dingdavo. 
Dabar - tai dažnas reiškinys. Jei 
įdedamas vieno puslapio laiškas į 
voką, praeina, nes peršviečiamas. O 
jeigu. įdedamos nuotraukos arba

sveikinimo atvirukai, nepraeina. 
1996 m. jis, grįžęs iš Lietuvos ir iš
aiškinęs nuotraukas, pasiuntė jas 
dvylikoje laiškų - gavo tik du adre
satai. Tai esąs ilgapirščių darbas. Į 
šį pasisakymą atsiliepė Darius Ba- 
lickas “Lietuvos aido” 1997 m., 50 
nr. Pasak jo, Lietuvoje, kaip ir ki
tose šalyse, yra nesąžiningų pašto 
tarnautojų, tačiau laiškai dingsta 
daugiausia orauosčiuose perkrau
nant pašto maišus iš vieno lėktuvo į 
kitą. Ten nėra jokios kontrolės - 
lėktuvo pareigūnai paprastai neži
no kiek ir kokius maišus gabena. 
Būna atvejų, kai pašto maišai nu
keliauja ne į paskyrimo vietą. Pvz. 
vienas maišas, skirtas Vilniui, pate
ko Rygon. Iš ten traukiniu buvo at
gabentas Vilniun, bet jau prapjau
tas ir su atplėštais laiškais. Iš Lie
tuvos užsienin siunčiami laiškai ne
dingsta, nes visi žino, kad juose 
nėra pinigų. Didžioji pagunda - 
doleriai ir markės.

ATVYKUS Į “VILNIŲ”
Jau trys mėnesiai gyvenu “Vil

niaus” rūmuose Toronte. Turto lik
vidacija ir persikraustymas užtruko 
ištisus metus. Prisipažinsiu, kad kė
liausi į “Vilniaus” pensininkų na
mus su baime, nes ėjo visokios kal
bos: ten didelis triukšmas, kai trau
kinys eina, paveikslai krinta nuo 
sienų, name nėra tvarkos, korido
riuose triukšmauja, mušasi ir pan.

Nieko panašaus nematau. Se
niem žmonėm nėra geresnės vietos, 
kaip “Vilniaus” rūmai. Gali neišeiti 
iš namo ir viską turėti. Tame pačia
me name yra krautuvė, valgykla, 
kur labai skaniai gamina pietus - 
kainuoja 6 doleriai. Yra skalbykla, 
visokie žaidimų kambariai, stalo te
niso, bilijardo, šachmatų ir kt. Yra 
įvairūs įrengimai sportui - gali 
mirkti baseine. Veikia visokie rate
liai - mezgimo, sporto, maldos. 
Dažnai įvairūs parengimai. Labai 
gražiai praėjo Vasario 16 minėji
mas. Puikiai pasirodė choras “Dai
na”, kur net keli dainuoja iš “Vil
niaus” rūmų. Patriotinės dainos la
bai maloniai nuteikė publiką. Daž
nai atvyksta asmenys su paskaitom 
apie sveikatą, religiją, politiką ir 
pan. Buvo surengtos Kūčios, Naujų 
metų sutikimas. Jau išdalintas ren
ginių planas ateičiai.

“Vilniaus” pensininkų rūmuo
se yra dvi galimybės: jei nori būti 
vienas, užsidaryk savo kambary, o 
jei nori bendra utį su žmonėmis, tai 
gana plačios galimybės. Kambariai 
šilti, patogūs, vietos pakankamai. 
Yra vieno buto kambariai, vieno 
miegamojo ir dviejų miegamųjų. 
Gyvena įvairaus amžiaus žmonės, 
yra net daugiau kaip 90 metų.

Pranciška Norušienė, 
Toronto, Ont.

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(416) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Juogas (Joseph)

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.
- 25 metai namų remonto patyrimas.
- Daugiau kaip 12 metų pardavimo- 

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

West Realty Inc.

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 532-5893

RBŽMNK

Nemokamas namų įvertinimas

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 neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

c sveikiname
TERESĘ GRAŽULIENĘ,

švenčiančią savo 75-tąji gimtadienį.

Linkime Jums daug laimės per visus ateinančius 
gyvenimo metus. Džiaugsmingo gimtadienio!

Albina Buožienė
Kazys Buožis ir Rosie Hobbs, 
Albinas Buožis ir Tantalee Cooling 
Gina ir Adriano Gerardi 
Valytė ir Vytautas Krasauskai

Vincas ir Elsa Buožiai 
Jonas ir Shelley Buožiai 
Zita ir Stan Gott 
Valytė ir Angelo Gerardi 
Marytė ir Jerry Noll

TO RON T©"'
Lietuvos pašto ženklų paro

da Lithpex XIII įvyko 1997 m. 
kovo 22 - 23 d.d. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Kasmet 
apie gruodžio vidurį filatelistai 
rengia mažesnio masto parodą, 
kur rodomi tik dabartinės Lie
tuvos pašto ženklai, pirmos die
nos vokai ir komerciniai vokai.

Parodos išvakarėse, kovo 22 
d., kaip kasmet, įvyko kuklios 
vaišės - vakarienė. Dalyvavo 
vertinimo k-jos nariai A. Cro
nin, dr. M. Kamienski, H. 
Maeste, kviesti svečiai ir drau
gijos nariai. Vakarienės metu 
pasikalbėta apie pašto ženklų 
parodų rengimą. A. Laurinaitis 
kalbėjo apie paramą Lietuvos 
gimnazijų filatelistams ir prašė, 
kad mūsų filatelistai jiems au
kotų nereikalingus pašto ženk
lus per draugiją, kuri pasirūpina 
ženklų persiuntimu.

Lithpex XIII parodos rengi
mo komitetą sudarė: pirm. A. 
Samsonas, nariai A. Laurinaitis 
ir A. Rūkas. Kodiniams įvertin
ti buvo pakviesti aukščiau pami
nėti svečiai. Jie visi yra geri 
Lietuvos pašto ženklų žinovai. 
Lithpex XIII parodoje dalyvavo 
10 filatelistų, užpildydami 80 
rėmų pašto ženklais ir pinigais. 
Parodos didžiąją premiją (Grand 
Gold Award) gavo S. Vaivada 
už Lietuvos pašto ženklus 1918
- 1941. Al Baltakys gavo paauk
suotą sidabro medalį už pir
muosius (baltus) Lietuvos pašto 
ženklus, A. Laurinaitis - tą pa
čią premiją už Kanados klasiki
nius pašto ženklus, Al. Ruzgas
- sidabro medalį už rinktinius 
Lietuvos pašto ženklus ant vo
kų, A. Samsonas - sidabro me
dalį už dabartinės Lietuvos vo
kus, Ed. Macijauskas - sidabro 
medalį už Guernsey pašto ženk
lus, Aida Vekterytė - bronzos 
medalį už laikinuosius 1993 me
tų Lietuvos pinigus - litus.

Parodoje buvo išstatyti ir 
nepremijuojami pašto ženklų 
rinkiniai: VI. Stabo atvirukai su 
velykiniais sveikinimais ir ko
merciniai vokai, A. Suprono ro- 
dinys Olimpiniai žaidimai 1894 
- 1960. A. Laurinaitis

“Tėviškės žiburių” metinis 
spaudos vakaras (jau 47-tasis) 
praeitą šeštadienį, balandžio 5 
d., surengtas Kanados lietuvių 
katalikų kultūros (KLKK) drau
gijos, sudarė progą savaitraščio 
bendradarbiams, rėmėjams bei 
skaitytojams iš arti ir toli suva
žiuoti į didžiąją Anapilio sody
bos salę Mississaugoje, Ont., ir 
keletą valandų pabūti kartu, pa
bendrauti, pasilinksminti, išban
dyti laimę loterijose.

Programos atlikėjams - Mont- 
realio moterų kvintetui “Aušra” 
ir vyrų oktetui - scenoje pasi
ruošus koncertui, KLKK dr-jos 
pirm. Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė pasveikino montrealiečius 
dainininkus, jų vadovą muz. 
kompozitorių Aleksandrą Stan
kevičių bei visus vakaro daly
vius, pristatydama iš Otavos at
vykusį Lietuvos ambasados pa
tikėtinį Joną Paslauską ir ilga
metį “TŽ” bendradarbį prof, 
dr. Antaną Musteikį iš Buffalo, 
N.Y., kvietė visus smagiai pa
vakaroti. .

Apie vieną valandą užtruko 
koncertas, sudėtas iš neilgų 
liaudies bei estradinių dainelių, 
pritaikytas pabūvio nuotaikai.

Sekė B. Stanulienės paruoš
ta šiltų patiekalų vakarienė, ku
rios metu ir po jos buvo plati
nami bilietai didžiajai loterijai. 
Įvairių gėrimų ir valgių vaišės 
svečius išjudino pasidalinti įspū
džiais, smagiai pabendrauti. Bu
vo. Vytauto Aušroto pravesta ir 
mažoji loterija, kurią šj kartą 
sudarė gėrimų ir skanėstų lai
mikiai. Orkestrui užgrojus tra
dicinį spaudos valsą, kas šoko,

Pamąstymai
Humoreską-monologas

Gana jau... Gana! Užteks 
būti nepartiniu! Tik kurią čia 
partiją pasirinkus? Juk jų Lietu
vėlėje priviso kaip grybų po lie
taus. Ką ten grybų... Greitai 
partijų skaičius viršys respubli
kos gyventojų skaičių...

O gal man pačiam dar ko
kią partiją subūrus? Na, kad ir, 
sakykime, NEGALINČIŲJŲ...

O ko jūs juokiatės? A-a! Ži
nau, ką jūs galvojate... Žinoma, 
ir su moterimis... Jos - irgi ne
galinčios... Aš pats gi galvoti ne
galiu... Vos tik pradedu galvoti, 
tuoj akyse “pilstukas” stovi... 
Vadinasi, irgi negalintis... Kitas, 
žiūrėk, dirbti negali... Vos tik 
pradeda dirbti tuoj vidurius su
suka... Trečias, matote, iš doro 
darbo gyventi negali... Jei nepa
vyksta ko nors “nukniaukti”, 
taip plaukai ir stojasi piestu... 
Ketvirtas ramiai pakalbėti nega
li... Užsiplieskia kaip parakas - 
ir tik “šaltojoj” benurimsta. 
Penktas... Na, žodžiu, visokių tų 
negalinčių yra.

Su laiku, aišku, galėtume 
savo kandidatus į seimą siūlyti. 
O jei taip seime gautume dau
gumą? Turėtume seimą iš nega
linčių dirbti, galvoti, mąstyti, ra
miai kalbėti... Užtat galintys va
dovauti!

Tada, žinoma, būtų galima 
pagalvoti ir apie kitų partijų su
varymą į pogrindį. Vėl būtų vie
na partija, viena tiesa...

Steponas Miltenis

Kelionės į Lietuvą 1997!
Kainos nuo $875.00

*** Iškvietimai iš Lietuvos bei kelionių drauda ***
*** Pramoginės kelionės laivais *** 

Skambinti Audronei tel. 416 255-8473 
Faksas 416 252-8854

Pastaba: Balandžio pabaigoje vykstu į Lietuvą. Norintiems skubiai perduoti 
pinigus, vaistus ar dokumentus mielai patarnausiu. Audronė

kas žiūrėjo, kas šnekučiavosi. 
Visaip išsisklaidę vakaro daly
viai skubėjo linksmintis, nes tą 
vakarą reikėjo laikrodžių rodyk
les pasukti viena valanda pir
myn. S.

J. Driaunevičius, “TŽ” skai
tytojas iš Winipego, atsiuntė 
laišką, nurodantį, kad jis 1996 
m. lapkričio 28 d. pasiuntęs 
Tautos fondui $300 su prašymu 
šią sumą paskirstyti taip: TF 
$150, Lietuvos partizanams $50, 
Lietuvos našlaičiams $50, “TŽ” 
$25, Kanados lietuvių muziejui 
$25. TF vedėjas pranęšęs, kad 
suma išdalinta pagal nurody
mus. Iš aukas gavusių atsiliepęs 
tik vienas asmuo.

Mažosios Lietuvos fondui au
kojo: $1,500 - prof. V. Peteraitis (iš 
viso $2,500); $545 - a.a. dr. A. 
Gailiaus atminimui pagerbti (są
rašas skelbtas anksčiau); $207.18 - 
E. Žilius (iš .viso $487.38); $200 - 
C.A. Januškevičius (iš viso $1,200); 
$133.62 - prof. M. Klein (iš viso 
$264.62); $100 - A. Krakaitienė- 
Ašmytė (iš viso $330), Ant. Bum
bulis (iš viso $920), J.E. Vingilis (iš 
viso $320), dr. A. ir S. Pacevičiai - 
a.a. dr. A. Gailiaus atminimui pa
gerbti, J. Paškus (iš viso $500); $50 
- J. Gustainis (iš viso $260), E. 
Senkus (iš viso $485), B. Laučys (iš 
viso $280); $35 - Rūta Zugaraitė 
(iš viso $310); $30 - G. Delkienė (iš 
viso $300); $25 - H. Lapinienė (iš 
viso $150).

Nuoširdus ačiū visiems už įna
šų padidinimą. Esame dėkingi A. 
Gailienei už aukų nukreipimą j 
MLF; maloniai nustebinti MLF-do 
pirmininko stambia auka, skirta 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos 
parengimui.

MLF valdyba

Tėviškės žiburiai » 1997. IV. 8 • Nr. 15 (2458) « psl. 9

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

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy”)

Priima pasienius pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health cąre benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAiDILIENĖ, p.p.s.
3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

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.) 41 6 763-5677

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.)

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visu rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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 *
ŪDA - 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
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TO RO N T
Anapilio žinios

- Parapijos tarybos sekcijos 
prašomos sušaukti savo posėdžius 
ir pasiruošti savo veiklos praneši
mams metiniame parapijos susirin
kime.

Kovo 30, sekmadienį, 
pakrikštyti Valterio ir Diane (La
binę) Hornerių trynukai: sūnus 
Ryan-Albertas-Juozas ir dukrelės 
Julija-Ona-Birutė ir Juozė-Niko- 
leta-Marija.

- Kovo 31, pirmadienį, palai
dota a.a. Anelė Tamulevičiūtė, 84 
m. amžiaus. Balandžio 3, ketvirta
dienį, palaidotas a.a. Aleksas Vai- 
čeliūnas, 77 m. amžiaus.

- Balandžio 20, sekmadienį, 
Šv. Tėvas yra paskelbęs pašaukimų 
diena. Visi kviečiami tą dieną mels
tis už pašaukimus į Kunigystę bei 
vienuolinį gyvenimą. Jaunimas 
kviečiamas tą dieną pamąstyti ar 
kartais neturėtų pasirinkti Kuni
gystės bei vienuolinio gyvenimo. 
Susidomėjusieji kviečiami tuo rei
kalu pasikalbėti su parapijos ku
nigais.

- Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 11, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. Bilietai jau bus platina
mi parapijos salėje ateinantį sek
madienį.

- Mišios balandžio 13, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Romą Dulkę 
(II mirties metinės), 11 v.r. už para
piją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Vai
tiekų Gatavecką.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 6, sekmadienį, 1 v. 

p.p. LN Karaliaus Mindaugo me
nėje įvyko iškilmingi velykiniai pie
tūs. Dalyvavo apie 360 asmenų. LN 
moterų būrelio pirmininkė V. Bal
sienė pasveikino susirinkusius ir pa
dėkojo už atsilankymą. Nuotaikin
gą meninę programą atliko grupė 
vaikučių kartu su suaugusiais. 
Skambėjo dainos, velykiniai eilėraš
tukai, fortepijono ir smuiko muzi
ka. Programos meno vadovė buvo 
Ilona Beresnevičienė. Velykų stalą 
palaimino ir invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Staškus. Vaišės buvo pa
ruoštos Vyt. Birštono. Baigiant pie
tus, atvyko Velykų senelė (L. Ma
čiūnienė), kuri apdovanojo mažuo
sius dovanėlėmis. LN valdyba dė
koja moterų būreliui už ypatingai 
gražiai papuoštą Kar. Mindaugo 
menę ir už triūsą ruošiant Velykų 
stalo renginį.

- LN valdybos posėdis - balan
džio 10, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Balandžio 10, ketvirtadienį, 1 
v.p.p. įvyks LN vyrų būrelio valdy
bos posėdis. Bus aptariami geguži
nės, poilsio stovyklos ir einamieji 
reikalai. Negalintieji dalyvauti pra
šomi pranešti T. Stanuliui tel. (416) 
769-1616.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

“Caritas” sambūriui Lietu
voje aukojo: $50 - J. Staškevi
čius.

“Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $500 - A. Bernatonis 
(savo tetos a.a. Onos Urnavičie- 
nės atminimui).

Kovos su vėžiu vąjui Lietu
voje aukojo: $25 - A. L Rekš- 
čiai (a.a. Onos Urnavičienės at
minimui).

KLB Windsoro apylinkės 
valdyba “Tėviškės žiburiams” pa
remti atsiuntė $200 auką. Leidė
jai už auką nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Augustino Kuolo at
minimui pagerbti, užjausdama 
artimuosius, Alė Kerberienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Anelės Tamulevičiūtės 
atminimui pagerbti Regina ir 
Jonas Žiūraičiai, Virginija ir 
Romas Dementavičiai, Aida ir 
David Hudson, Ramutė ir 
Jonas Žiūraičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo po $30.

A. a. Alekso Vaičeliūno at
minimui, užjausdami žmoną Zi
ną ir šeimą, Petronėlė ir Jonas 
Vegeliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

Prisimindami amžinybėn iš
keliavusią savo buvusią tunti- 
ninkę a.a. V. Kalendrienę ir 
užjausdami jos dukros ir sūnaus 
šeimas, Irena ir Petras Lukoše
vičiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

Juliaus Gibo atminimui Lie
tuvos vargšams-ligoniams (per 
sės. Nijolę Sadūnaitę) aukojo: 
$20 - B. Remeikienė, V.P. Mel- 
nykai; $10 - J. Gabrienė, D. 
Rocca, V. Gudaitis, H.L. Bu
kauskai.

Dėkingos - VSL globėjos

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, balan

džio 6, per šeimų Mišias 10.15 v.r., 
giedojo jaunimo choras, palydimas 
keturių gitaristų, viešnia iš jAv (N. 
Carolina) Elenutė Stankutė grojo 
violončele.

- Metinis parapijos susirinki
mas įvyks balandžio 20 d. po 11.30 
v.r. Mišių parodų salėje. Susirinki
me bus padaryti visų tarybos sekci
jų ir parapijos perkėlimo komiteto 
pranešimai ir renkama pusė tarybos 
narių. Nominacijų komisija, kurią 
sudaro dr. O. Gustainienė 249- 
7397, I. Poškutė 588-4636 ir A. Si- 
monavičius 239-7226, iš anksto su
darys kandidatų sąrašą į parapijos 
tarybą, kuris galės būti papildytas 
susirinkime. Norintys kandidatuoti 
ar (gavus sutikimą) pasiūlyti kitus, 
prašom skambinti bet kuriam tos 
komisijos nariui.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino narių susirinkimas ir Mišios 
bus šį ketvirtadienį, balandžio 10,10 vx.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
bus gegužės 4 d. per 10.15 v.r. Mi
šias, Sutvirtinimo sakramento - ge
gužės 11 d. per 10.15 v.r. Mišias.

- Kovo 31 d. palaidotas a.a. Ju
lius Gipas, 83 m. Balandžio 3 d. pa
laidotas a.a. Jonas Zabulionis, 82 
m. Balandžio 5 d. Floridoje mirė 
a.a. Albinas Kartavičius, 66 m. Jis 
bus laidojamas iš mūsų šventovės 
penktadienį, balandžio 11, 10 v.r. 
Lietuvoje mirė a.a. Stasys Jūranas, 
Janinos Vegienės brolis.

- KLK moterų šios parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks balan
džio 27 d. po 11.30 v.r Mišių paro
dų salėje.

- Bilietai į parapijos metinę va
karienę platinami parapijos salėje 
sekmadieniais, o kitu laiku pas V. 
Tasecką 905-824-4461.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas įvyks balandžio 30 ir 
gegužės 1 d.d. Daiktus atvežti tie
siai į salę balandžio 29 d.

- Mišios balandžio 13, sekma
dienį, 8.15 v.r. už a.a. Magdaleną 
Sauserienę; 9.15 v.r. už a.a. Joną 
Baltrušaitį; 10.15 v.r. už a.a. Mariją 
Norkienę, a.a. Edvardą Punkrį ir 
Gylių šeimos mirusius; 11.30 v.r. 
už parapijiečius.

Šv. Velykų proga, dr. J. 
Rimšaitė Lietuvos studentui, 
studijuojančiam LŽU universi
tete, aukojo $50, ir $50 “Kovai 
su vėžio liga” Lietuvoje; H.E. 
Stepaičiai “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje aukojo $20. Dėkinga-

KSVL būrelio valdyba

A. a. Aleksui Vaičeliūnui 
mirus, užjausdami šeimą, Anta
nas ir Rimas Musteikiai, Danu
tė Musteikytė-Rankis su šeima 
aukojo “Tėviškės žiburiams” $30.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui aukojo: 
$100-J. Bataitis, A. F. Hylands; 
$75 - V. Urbonas. Vedėja labai 
dėkoja už pagalbą išsaugoti mū
sų veiklos istoriją.

A. a. Stasės Milerienės at
minimui Bronė ir Juozas Staniai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Stasės Milerienės at
minimui, užjausdami šeimą ir 
artimuosius, Marytė ir Vytas 
Kazlauskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

Toronto lietuvių H JL. f>
dramos teatras < * JflttC Ao

švenčia savo veiklos
1997 m. balandžio 20, sekmadienį, 4 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje.
Programoje: vaidinimas “Uošvė į namus, ramybės nebus“; 

karšta vakarienė su vynu.
Įėjimas - $20. Bilietus platina Aldona tel. 416 762-1497
Maloniai kviečiame visus švęsti šią sukaktį, su mumis.

Aitvariečiai

Į KANADOS LIETUVIŲ FONDO I
metinis narių susirinkimas
įvyks 1997 m. gegužės 10, šeštadienį, 10 v. r.,
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Str. West, Toronto, 

DLK Gedimino menėje, III aukšte

Registracija prasideda 9.30 vai. ryto. KLF taryba
KLB rinks solidarumo mo

kestį: balandžio 13 d., balandžio 
20 d., ir balandžio 27 d., Lietu
vos kankinių, Prisikėlimo, evan
gelikų liuteronų Išganytojo pa
rapijose ir Lietuvių Namuose.

KLB Toronto apylinkė
Toronto lietuvių pensinin

kų klubo 1997 m. veiklos planas 
“Vilniaus” rūmuose, 1700 Bloor 
St. W.: gegužės 10 d. - Motinos 
dienos minėjimas 1 v.p.p., birže
lio 30 d. - mezgėjų gegužinė 
“Vilniaus” darželyje 11 v.r., lie
pos 16 d. - tradicinė gegužinė 
(High Park) 11 v.r., rugpjūčio 7 
d. - Otilijos teatro išvyka (plauk
sim laivu ir laive pietausim), 
spalio 3 d. - metiniai Toronto 
lietuvių pensininkų pietūs, spa
lio 10 d. - Stratfordo festivalis, 
muzikinis veikalas “Camelot”, 
spalio 17 d. - rudens išvyka j 
Balą miestelį ir spanguolių der
liaus nuėmimas, lapkričio 3 d.- 
mirusiųjų minėjimas 1 v.p.p., 
gruodžio 24 d. - Kūčios 1 v.p.p., 
gruodžio 31 d. - Naujųjų metų 
sutikimas 8 v.v. Dėl platesnių 
informacijų apie išvykas prašom 
kreiptis į L. Balsienę, socialinių 
reikalų ir išvykų koordinatorę 
tel. 416 766-7724. Dėl pavienių 
renginių - kreiptis į T. Kobels- 
kienę, renginių komiteto pirmi- 
nininkę, tel. 416 760-8003.

T. Stanulis
KLB Toronto apylinkės 

valdybos posėdis įvyko 1997 m. 
kovo 25 d. Svarstyti Kanados 
lietuvių dienų klausimai. Numa
toma sušaukti KLB Toronto 
apylinkės visuotinį susirinkimą 
š.m. gegužės 28 d., 7 v.v. Lietu
vių Namų Gedimino menėje.

Atitaisymas. “TŽ” 14 nr. 5 psl. 
po nuotrauka įsivėlė korektūros 
klaida. Išspausdinta “Kuncevičie
nė”. Turi būti Kunevičienė. Už 
klaidą atsiprašome.

Toronto lietuvių pensininkų choras "Daina”, 
vadovaujamas muz. Lilijos Turūtaitės,

rengia pavasario

KONCERTĄ, 
kuris įvyks 1997 m. balandžio 19, šeštadienį, 
6 vai. vakaro Vilniaus Manor III aukšto salėje

Maloniai kviečiame visus atsilankyti 
Įėjimas - laisva auka

IEŠKOMAS
architektas/architektė Prisikėlimo parapijos

PERKĖLIMO PROJEKTUI
Pakvietimą (Request for Proposal) galima atsiimti iš 

Prisikėlimo parapijos raštinės 1997 m. balandžio 14 d. 
Pasiūlymą (Proposal) reikia įteikti ne vėliau kaip 1997 m.
gegužės 5 d., 12 v.p.p.

Prisikėlimo parapijos perkėlimo komitetas

Daugiau kaip 15 metų kelionių patarnavimo praktika

VILNIUJ IR EUROPA 1997
• Geriausios kainos visame mieste • Kreipkitės j mus prieš 
užsisakydami bilietus kitur • Nuolaida anksčiau užsisakantiems
• Didelis skrydžių ir draudos papiginimas pensininkams • Visi 
skrydžiai geromis ir patikimomis linijomis - Finnair, LAL, KLM, BA, 
AC ir Lufthansa • Taip pat mes patarnaujame iškvietimų ir vizų 
gavimo reikaluose • Nemokamas bilietų pristatymas.

ffil MOMTREAl9UE
Velykų rytą (6 vai. 30 min.) į 

Prisikėlimo pamaldas prisirinko be
veik pilna Aušros Vartų šventovė. 
Nuostabiai daug matėsi jaunimo, 
kuriam tradicinės lietuviškos pa
maldos dar yra gyvai prisimenamos.

Procesijai vadovavo ir Mišias 
koncelebravo kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, su kun. Juozu Aranausku, 
SJ, ir kun. Izidoriumi Sadausku, 
SDB. Procesijoje dalyvavo kunigai, 
Šv. Rašto skaitovai, parapijos 
komiteto nariai, patarnautojai ir 
gėlių barstytojos. Tuo metu choras 
giedojo Naujalio “Linksma diena” 
ir palaiminimo Švenčiausiuoju 
metu Govenlock “O, salutaris”, 
“Tantum ergo” ir Naujalio “Gar
binkime švč. Sakramentą”. Mišių 
metu choras atliko Vivaldi 
“Gloria”, Stankevičiaus “Aleliuja”, 
“Sanctus”, Beinorio “Šlovė tam”, 
Gruodžio “Tėve mūsų” ir Haen- 
del’io “Aleliuja”. Be to, Mišių metu 
sol. Gina Čapkauskienė pagiedojo 
Gudauskienės “Begalinis Viešpa
ties pasaulis” ir Frank’o “Panis an- 
gelicus”, sol. Antanas Keblys - 
Beethoven’o “Garbė Aukščiausiam”. 
Kun. K. Ambrasas per pamokslą 
visus pasveikino šios šventės proga.

Montrealio lietuvių 
kredito unijos

stra Travel_______
& Services Ine.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

I IETĮA/ICIfJIC kelionių biuras LIEI UVlwIvlw kviečia apsilankyti

■ Ypatingai geros kainos į Lietuvą ir kitas pasaulio šalis
■ Viešbučiai, grupės, turistinės kelionės, poilsiavietės
■ Galimybė dalyvauti garbės svečiais visuose 

renginiuose, vykstančiuose šią vasarą Lietuvoje
■ Pačios žemiausios kainos ir didelis pasirinkimas oro 

linijų keleiviams, atvykstantiems iš Lietuvos į Torontą 
ir kitur

■ Malonus ir profesionalus patarnavimas Lietuvoje
■ Darome iškvietimus ir dokumentų vertimus
■ Toronto miesto ribose keleivius, negalinčius apsilankyti 

mūsų įstaigoje, galėtume aptarnauti namuose

Nuo balandžio 11 iki 31 dienos mūsų Įstaigoje vyks loterija.

Siūlome susipažinti su mūsų veikla ir išbandyti laimę 
nemokamam bilietui į Lietuvą įsigyti.

Sekite mūsų švenčių bei kitų skrydžių pasiūlymus 

/KAMBINKITE RTT TEL 416 2374767 
Livia pasiruošusi Jums kuo geriausiai patarnauti 

4204B Dundas St. W., Main Floor, Etobicoke, 
Ontario M8X 1Y6, FAX 416 237-9191

LAUKIAME NAUJŲ NARIŲ ABIEJUOSE SKYRIUOSE 
KVIEČIAME VISUS ONTARIO PROVINCIJOS 

^lietuvius įsirašyti į mūsų narių gretas^

KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
praneša,

kad naujai įstojantiems nariams (nešantiems į sąskaitą 
ne mažiau kaip $200 (jaunimui iki 16 m. amžiaus - 

mažiausiai $100) įmokės $40 vertės šėrus

1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149
2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambiu 
ti bet ’Kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio siste
mos įvedimo (plumbing) darbus, 
'.rengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323.

Šv. Rašto skaitymus atliko dr. Jo
nas Mališka ir dr. Raimundas Za- 
bieliauskas. Choro vadovas - Anta
nas Mickus, dirigentas - muz. 
Aleksandras Stankevičius. Vargo
nais lydėjo muz. Manuel Blais.

Po pamaldų beveik visi rinkosi 
į parapijos salę. Čia prie užkandžių, 
vyno ir kavos sveikinosi su artimai
siais ir svečiais, atvykusiais iš toli
mesnių vietovių.

“Nepriklausoma Lietuva” ren
gia metinį spaudos vakarą balan
džio 19 d., 6 vai. 30 min., Aušros 
Vartų parapijos salėje. Bus meninė 
dalis, muzika, vakarienė ir kitokie 
priedai. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti.

KLB Montrealio apylinkės vi
suotinis susirinkimas šaukiamas ba
landžio 20 d., tuoj po pamaldų Auš
ros Vartų parapijos salėje. Bus įvai
rūs pranešimai apie buvusią apylin
kės veiklą ir aptarti einamieji rei
kalai. Visi kviečiami dalyvauti ir ak
tyviai įsijungti į šio susirinkimo eigą.

A.a. Pranas D. Girdžius, rašy
tojas, 94 m. amžiaus, mirė kovo 24 
d. Po pamaldų Aušros Vartų šven
tovėje kovo 31 d. palaidotas Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko 
du sūnūs. B.S.

“LITAS"
metinis visuotinis nariu susirinkimas
įvyks 1997 m. balandžio 27, sekmadienį, 4 v.p.p. 

Aušros Vartų parapijos salėje,
1465 rue De Seve, Montreal

Narių registracija nuo 3 v.p.p. iki 4 v.p.p. Kandidatų į valdybą ir 
komisijas pasiūlymai turi būti padaryti raštu dviejų unijos narių, 
turėti kandidatų sutikimą ir įteikti unijos sekretoriui ne vėliau kaip 
5 dienas prieš susirinkimą. Valdyba

f Oi LITASl,40J

Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

PE TRAS ADAMONIS, C. I. B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA. A. I. B.

Res. 514 256-5355

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamų bu
tas High Park rajone. $750 į mėne
sį. Tel. 416 588-3930.

IŠNUOMOJAMAS Wasagoje va- 
sarnamis su patogumais 2-3 asme
nims visai vasarai arba atskiroms 
savaitėms. Skambinti Petrutei va
karais tel. 416-531-4089.

PARDUODAMA gerai išlaikyta 
vaikų žaislinė dvivietė mašina su 
elektriniu varikliu. Skambinti tel. 
905-869-9070.

PARDUODU dėl išvažiavimo pigia 
kaina labai gražų paminklą su 
dviguba kapaviete, SONY Stereo 
R.C. kamera, SMITH CORONA 
elektr. rašomąją mašinėlę. Skam
binti tel. 905 566-0510.

IEŠKOMAS dalininkas gerai išlai
kyto, žema kaina buto (condomi
nium) pirkimui. Skambinti tel. 
905-869-9070.

IEŠKOME namų šeimininkės pen
kiom dienom per savaitę, kuri gy
ventų kartu Thornhill rajone. Turi 
kalbėti rusiškai arba angliškai. 
Skambinti tel. 905 889-5373.

Punia Construction 
Ltd,

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).
BANGA RENOVATIONS, namų re- 
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

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

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 416 
979-8822 arba 1-800-267-1177. 
Palikti adresą su pašto kodu. 
Kuo daugiau bus užregistruota 
adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus at
kreiptas didesnis dėmesys.

INCOME TAX 
PARUOŠIMAS

Kaina nuo $20
Skambinti tel.

416 234-9696
Kristina Genienė, 

baigusi H&R Block 
Income Tax kursą

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau 48 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių skaičiui, jie reika
lingi vis didesnės paramos, ypač 
nuolat kylant paruošimo ir spaus
dinimo išlaidoms. Testamentinis 
palikimas “Tėviškės žiburiams” 
bus prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tėviškės 
žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont., L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ” leidėjai


