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Pastangos išlikti
Išeivijoje vienas sunkiausiai sprendžiamų klausimų 

yra išlikimo klausimas. Nors (ir reikalas) išlaikyti savo 
tautinę tapatybę persipina visose darbuotėse, prisijun
gia visuose kasdienybės poreikiuose nuo ryto iki vakaro.

F
1IZINĘ sveikatą išlaikyti aukštesnės civilizacijos 
kraštuose yra daug lengviau, negu tautinę, nekal
bant jau apie gyvybę. Atsiskyrus nuo kamieno, tau
tinė sveikata gana greitai ima pašlyti. Kai kas tą triuš

kinantį procesą vadina nepagydoma emigrantų liga. Yra 
betgi pavyzdžių, įrodančių atsparumą. Jais galbūt pir
miausia ir remiasi noras išlikti. Mūsų pokarinė lietu
viškoji išeivija, niekada neprisiėmusi emigracijos vardo, 
išlikimą pastačiusi pagrindu, kad galėtų veikti kaip at
skira tautos šaka laisvojo pasaulio forumuose, negalėjo 
drebėti dėl savo tautinio gyvastingumo, ir pats išlikimo 
klausimas, nors ir nelengvas, bet vis rasdavo tam tikrų 
patenkinamų praėjimų, ir tai tęsėsi iki šių dienų, iki ma
sinio “sudiev”, kai kone kasdien pradėjo dygti vis nauji 
antkapiai. Tačiau šita didžioji netektis, kaip matome, 
gyvenimo nestabdo. Ir negali stabdyti. Išlikimo pavojus 
betgi darosi didesnis. Tuo tarpu priemonės lieka vis dar 
tos pačios. Jos vis minimos, kalamos į galvą, kad nepa- 
mirštume, kad jomis naudotumės. Tai - šeima, parapija, 
organizacijos, savoji mokykla, chorai, ansambliai ir lie
tuviškoji spauda. Pastaroji tarsi visų anų priemonių bū
tina jungtis. Tačiau ekonominiu pajėgumu turbūt silp
niausia, nors nuolatinių lėšų reikalaujanti, pakliuvusi į 
tokią darbuotę, kur nieko negalima nei sustabdyti, nei 
sulėtinti, nei atidėti ar ką nors atkištinai padaryti ir ku
rį laiką ramiai sau laukti.

M
ETAMS baigiantis ir kitiems prasidedant, perio
dinės spaudos finansinės suvestinės, kur tik ne
pasižiūrėsi, džiaugsmo nekelia. Tasai apyskai- 
tinių galų durstymas yra toks sudėtingas ir vis naujus 

rūpesčius keliantis, kad tikrai suprasti tegali tik tie, 
kurie mato skaitmenis, susiduria su administraciniais 
darbais, dažnai labai panašiais į pilno vežimo stūmimą 
prieš kalną. O stumti reikia, kartais žmogaus jėgas virši
jantį svorį atlaikyti, kad aplinka ir mūsų pačių dažnokas 
aplaidumas nesutriukškintų lietuviškojo spausdinto žo
džio. Iš arčiau pažvelgus į išeivijos laikraščių finansinę 
būklę, nėra ko stebėtis, kad vis dejuojama, kad aukų pra
šoma. Tai jau kasdienybe tapęs, nebeatjungiamas reiški
nys, ramiausiai maišomas su daugybe kitų prašymų, iš- 
skirtingesnį dėmesį praradęs. Bet kaip būtų gerai, kad 
prašymai spaudą paremti neleistų niekam ramiau jaus
tis, kol jie nebus patenkinti, nes tai yra mūsų pačių dva
sinė gyvastis, neleidžianti užtrokšti. Skaitome atsišau
kimus, kad reikia išlaikyti vienintelį išeivijoje dien
raštį “Draugas”. Sumanymas sutelkti jo gyvavimui už
tikrinti pajėgų išteklių fondą yra sveikintinas ir remti
nas. Savo raštijos periodinei leidybai tokių fondų gal jau 
seniai reikėjo. Būtų buvę mažiau vargo rankiojant pri
puolamas aukas ar tikintis palikimų. Bet anuomet žmo
nėse nebuvo tiek daug pinigų. Dabar jų yra kur kas dau
giau. Organizuotu būdu juos sutelkiant ir palūkanas nau
dojant, nesunkiai galima būtų ne tik savuosius laikraš
čius išlaikyti, bet ir gerinti jų kokybę, didinti bei daž
ninti. O visa tai teigiamai atsilieptų ir tautinio išlikimo 
klausimą, nes išnyksta tik tos grupės, kurios praranda 
ryšius su sava kultūra. Užtat ir kita kalba apie lietuviš
kąjį gyvenimą rašomi straipsniai, leidžiami leidiniai 
tegali būti tik žiniasklaidos tikslams, ne savos kultūros 
išlaikymui. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kova su cigarečių dūmais
Politinės įtampos kanadie

čiams atnešė ministerio pirm. 
J. Chretieno pradėta kova su 
kontrabandinių cigarečių dū
mais. Tą kovą sukėlė Kanados 
vyriausybės ir provincinių 
vyriausybių ilgus metus regu
liariai didinami mokesčiai 
rūkalams ir alkoholiui. Juos, 
norėdami sumažinti biudžeti
nius deficitus, kasmet didin
davo Kanados ir provincijų 
finansų miinisteriai. Dėl pa
sakiško rūkalų ir alkoholinių 
gėrimų pabrangimo jie nesuk
davo galvos, žinodami, kad 
aukštos kainos neatbaidys rū
kančių bei geriančių.

Teisinga yra dienraščio “The 
Toronto Sun” pastaba vedama
jame, kad Kanados vyriausy
bėms tada nerūpėjo kanadie
čių sveikatos apsauga nuo rū
kalų ir gėrimų grėsmės. Jos 
tik norėjo pasinaudoti nenu
trūkstančiu pajamų šaltiniu, 
nesiskaitydamos su politinio 
svorio neturinčiais rūkalų ir 
alkoholio vartotojais.

Rūpestis iškilo tik dabar, 
kai be mokesčių į JAV ekspor
tuotas kanadiškas cigaretes 
kontrabandininkai pradėjo 
masiškai grąžinti Kanadon 
ir neapmokestintas už trečda
lį kainos pardavinėti kanadie
čiams. Oficialiai Kanadoje 

parduodamų cigarečių kainas 
net 75% yra padidinę federaci
niai ir provinciniai mokesčiai. 
Tad nenuostabu, kad Kvebeke 
net du trečdalius parduoda
mų cigarečių sudaro kontra
bandinės, Ontario provincijo
je - 30%. Didžioji tokių ciga
rečių dalis Kanadon sugrįžta 
per pasienyje esančius indė
nų rezervatus.

Kanados ministeris pirm. 
J. Chretienas kontrabandinių 
cigarečių grįžimą Kanadon ry
žosi pristabdyti cigarečių at
piginimu vietinėje rinkoje. 
Kanados valdžios mokestį de
šimčiai pakelių cigarečių jis 
sumažino penkiais doleriais, 
sutikdamas pridėti dar penkis, 
kai provincija savo mokestį 
sumažina daugiau kaip pen
kiais doleriais. Šiuo pasiūly
mu pasinaudojo Kvebeko libe
ralų premjero D. Johnsono vy
riausybė. Dešimties pakelių 
cigarečių kaina Kvebeko pro
vincijoje nuo 47 dolerių nu
krito iki 22,73 ir beveik susi
lygino su kontrabandinių ci
garečių nevienodomis speku
liacinėmis kainomis. J. Chre
tienas taipgi grąžino anksčiau 
buvusį aštuonių dolerių mo
kestį dešimčiai pakelių ciga
rečių, eksportuojamų į JAV.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos seimo Laisvės frakcijos nariai LPKT sąjungos skyrių pirmininkų konferencijoje 1994 m sausio mėn 
Iš kairės: VANDA BRIEDIENE, ALGIRDAS ENDRIUKAITIS ir BALYS GAJAUSKAS - pirmininkas

Lietuvos politinių kalinių bei tremtinių būrelis Vilniuje prie badaujančių namelio su plakatu, reikalaujančiu 
sovietinį okupantą grąžinti radiją ir televiziją

Ištikimi Lietuvos laisvės idealams
Pokalbis su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininku Baliu Gajausku Kaune

ANTANINA GARMUTĖ

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
apie pusė milijono žmonių, ku
rie patys arba jų artimieji tie
siogiai patyrė sovietinį geno
cidą: kentėjo Sibiro tremtyje, 
kalėjimuose, kovojo prieš rau
donąjį okupantą ir jo tarnus 
su ginklu rankose. Sukako pen- 
keri metai, kai įsteigta Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga (LPKTS), jungian
ti apie 100,000 narių, kurių di
džioji dauguma savo gyvenimu 
ir darbais yra ištikima Lietu
vos laisvės idealams.

— Gerbiamas pirmininke, - 
dalinomės su Tėvyne savo liki
mu, nebuvome ir nebūsime pa
šaliniai įvykių stebėtojai, - tad 
kaip vertinate organizacijos 
veiklą nuo Atgimimo pradžios, 
kokios svarbiausios kryptys, 
reikšmingesni darbai?

— Mūsų organizacija susikū
rė spontaniškai Atgimimo auš
roje. Vienija bendraminčius. 
Turime 62 skyrius įvairiuose 
Lietuvos miestuose. Mūsų žmo
nės pasižymi aktyvumu: tuoj 
pat reaguojame į visus įvykius. 
Esant reikalui, nesunku su
šaukti minias žmonių. Veikla 
įvairiapusiška: kultūrinė, so
cialinė, istorinė ir kt. Reikš
mingiausi, laiku nuveikti dar
bai: ekspedicijų organizavi
mas ir tremtinių palaikų per
vežimas iš Sibiro į Tėvynę, par
tizanų palaikų paieškos. Jų iš
kilmingos masinės laidotuvės 
visuose Lietuvos kampeliuo
se. Kryžių, koplyčių, memo
rialų statyba. Tai vis mūsų žmo
nių entuziazmas ir pasiauko
jimas.

— Prisiminkime buvusių ko
laborantų populiarintą “vie
ną kryžių” - aukoms ir bude
liams. Ši tezė tautoje niekada 
neprigijo. Žmonės atskiria grū
dus nuo pelų. Pernai, šventi
nant paminklą mažame mieste
lyje, atsvyravo įgėrusi stribe 

ir ėmė vograuti, kodėl jos vy
ro, “liaudies gynėjo”, pavar
dė paminkle neįrašyta? Ko tik 
nesugalvoja pragertas pro
tas . .. Užmiršti ir falsifikuo
ti istoriją nepavyks!

Norėčiau pažymėti istori
nio skyriaus darbą. Labai svar
bus uždavinys - atstatyti isto
rinę tiesą. Todėl leidžiame 
žurnalą “Laisvės kovų archy
vas”. Visą laiką renkama ir 
kaupiama medžiaga. Ruošia
mas partizanų albumas - jame 
bus apie 500 nuotraukų. Lei
džiamos knygos. Tai vis - dva
siniai paminklai.

— Daugelyje miestų steigia
mi tremties ir rezistencijos 
muziejai: Kaune, Marijampo
lėje, Šiauliuose, Panevėžyje 
ir kitur jau įsteigti. Kaip vyks
ta šie darbai?

— Sekasi sunkiai. Negauna
me pastatų. Štai Kaune - koks 
čia muziejus? Tiesiog maža 
parodėlė. Žinoma, geriau ne
gu nieko. Varganai verčiasi ir 
tremtinių chorai. O jų Lietu
voje net 44.

— Jūs ir LPKTS tarybos na
riai, dažnai lankydamiesi Lie
tuvos miestuose ir miesteliuo
se - iškilminguose renginiuo
se, minėjimuose, mitinguose, 
bendraujate su žmonėmis. Esa
te tarp savų savas. Be abejo
nės pastebite, jog mūsų sąjun
gos skyriai per 5 metus nuvei
kė nevienodai didžius darbus. 
Kaip Jūs įvertintumėt skyrių 
darbą?

— Iš ataskaitų matyti, kas 
kiek nuveikė. Štai Jurbarko 
skyriuje pastatyta 12 pamink
lų, parvežti iš Sibiro 29 trem
tinių palaikai, surengta į Si
birą 1 ekspedicija, perlaido
ti 46 partizanų palaikai, pa
statyta 10 kryžių, aprūpinta 
butais 10 grįžusių tremtinių 
ir politkalinių, išmokėtos 24 
pašalpos bendrai 1570 Lt su
mai, restauruoti 6 kryžiai ir 

2 senkapiai. Visuomet akty
viai dirba Alytaus skyrius 
(pirmininkas - St. Kizelavi- 
čius, sekretorė - J. Juodžba- 
lienė). Pareigingai ir kruopš
čiai dirba Šilalės skyrius (pir
mininkas K. Balčiūnas). Pa
siaukojančiai pluša marijam
poliečiai (Vyt. Raibikis ir A. 
Vilutienė).

Daug sveikatos atiduoda 
šiam darbui Dalia Raslavičie- 
nė (Prienai) bei jos pirmasis, 
vaikystės, mokytojas Vincas 
Lozoraitis (Kaišiadorys). Dzū
kai tebestato kryžius - dau
giausia Merkinės kryžių kalne
lyje - vien pernai pastatė 9. 
Rudenį ten pašventinti ir koply
čios pamatai. Be to, jie prista
tė ir medžiagą leidiniams, skir
tiems savo krašto partizanų- 
didvyrių įamžinimui (pirmi
ninkas Vyt. Kaziulionis). Ne
blogai dirbo Utenos, Ukmer
gės, Dusetų, Širvintų skyriai. 
Zarasų. Silpnai pasireiškė Ma
žeikiai. Kauno skyriuje buvo 
blaškymosi ir keistokų ambi
cijų. Knygų platinime atsi
lieka Radviliškis, Plungė ir 
Klaipėdos skyriai. Pasitaiko 
ir nesąžiningų žmonių. Sten
giamės nuo jų atsipalaiduo
ti. Savo veiklą tobulinsime.

— Mūsų sąjungoje daug in
validų ir vyresnio amžiaus as
menų. Kiek žinau, Jūs savo ini
ciatyva organizavote jiems 
vaistus iš užsienio. Bet dabar 
ši pagalba lyg ir sumažėjo?

— Tradicija pagelbėti vieni 
kitiems išliko dar nuo lagerių 
laikų. Mus remia BALFas ir 
Religinė šalpa, pavieniai as
menys. Už viską esame giliai 
dėkingi. Šiai pagalbai organi
zuoti man kartais pritrūksta 
laiko. Bet pastarosiomis die
nomis vaistų vėl gavome, rei
kalai gerėja.

— Mums labai aktualūs ry
šiai su užsienio lietuviais.. .

— Bet prisiminkime: į užsie-

Sutartis su Ukraina
Vasario 8 d. Lietuvoje lan

kėsi Ukrainos prezidentas 
Leonid Kravčiuk. Ta proga 
buvo pasirašyta abiejų ša
lių draugystės ir bendradar
biavimo sutartis. Ukrainos 
prezidentas pabrėžė, kad Lie
tuva yra viena didžiausių Uk
rainos prekybos dalininkų, ir 
reikėtų dar sustiprinti pre
kybos ryšius. Jo apsilankymo 
proga taipgi buvo pasirašytas 
Lietuvos ir Ukrainos bankų su
sitarimas, įteisinantis atsi
skaitymų principus ir kitus 
klausimus, kurie anksčiau bu
vo apsunkinę jų ekonominius 
ryšius.

Prezidento metinis pranešimas
ELTOS žiniomis, vasario 

10 d. Lietuvos seimo nariams 
buvo išplatintas prezidento 
Algirdo Brazausko metinis 
pranešimas. Jame prezidentas 
teigia, kad vidaus politinė at
mosfera yra tapusi ramesnė, ir 
seimo darbas produktyvus, ne
žiūrint aštraus visuomenės 
prieštaravimo ir partijų kon
kurencijos. Svarbu ne tik su
mažinti, bet ir pakelti koky
bę valstybės aparato bei re
formuoti teisinę sistemą. Ka
rinėse struktūrose užtenka 
maždaug 14,000 tarnaujančių, 
nors reikalinga “didinti in
telektinį kariuomenės poten
cialą ir geriau ją materialiai 
aprūpinti”.

Ekonomikos srityje pažymė
ta, kad infliacija, 1992 metais 
siekusi 1163%, ir dar pernai 
189%, dabar sumažėjus iki 
32%. Prezidento manymu, in
vesticijų lygis buvo apgailė
tinai žemas. Užsienio pasko
los valstybei praėjusiais me
tais siekė 430 milijonų JAV 
dolerių, grąžinti reikės apie 
17 milijonų dolerių palūkanų.

Užsienio politikoje prezi
dentas pareiškė pasitenkini
mą, kad Baltijos šalių ir pen
kių Šiaurės šalių bendradar
biavimo perspektyvos yra pozi
tyvios, ir esminis žingsnis bus 
laisvosios prekybos sutarties 
pasirašymas su Europos bend
ruomene šiais metais.

Ryšiai su Lenkija
Nuo 1994 m. pradžios yra įvy

kę keletas pasitarimų plėtoti 
Lietuvos santykius su Lenki

mus pirmiausia važiuodavo (ir 
tebevažiuoja!) įvairaus plau
ko komunistai ir filosofų togo
mis apsisiautę jų ideologai. 
Jie ten toliau skleidžia ruža- 
vą propagandą. Klaidina išei
vius.

— Savo kultūrinėje progra
moje mes planavom tarptauti
nes konferencijas ir keliones 
pas bendro likimo brolius Eu
ropoje, delegacijų siuntimą 
pas JAV ir Kanados lietuvius

(Nukelta į 3-čią psl.) 
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Rūpestis išlaikyti aukštą chorinės kultūros lygį

ja. “Lietuvos aide” sausio 15 d. 
buvo aprašytas Varšuvoje įvy
kęs pokalbis “Lietuvių ir len
kų santykiai”, kuriame abiejų 
kraštų politikai, istorikai bei 
visuomenės veikėjai priėjo iš
vados, kad būtina panaikinti 
sukurtus neigiamus stereo
tipus ir kurti bendrą politiką. 
Lenkija jau yra pripažinusi 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę su dabartinėmis sieno
mis.

RFE/RL žiniomis, sausio 
20 d. Varšuvoje buvo pasira
šyta abipusė sutartis, panai
kinanti dvigubus mokesčius. 
Tuo būdu bus palengvintas 
lietuviškų ir lenkiškų bendro
vių bendradarbiavimas. Lie
tuvoje jau yra 500 bendrovių, 
operuojančių su lenkišku ka
pitalu.

Vasario 2 d. “Lietuvos ry
tas” praneša, kad Vilniuje 
įvyko Lietuvos prezidento A. 
Brazausko ir užsienio reika
lų ministerio pokalbis su Len
kijos prezidento atstovu, kan
celiarijos valstybės sekreto
riumi A. Zakrzewskiu. Pokal
bis buvo teigiamai vertinamas 
dėl abiejų šalių santykių pa
gerinimo ir būsimos sutarties 
paruošimo.

Pagalba iš Vokietijos
ELTA praneša, kad susiti

kime su Lietuvos ministeriu 
pirmininku Adolfu Šleževi
čium vasario 9 d. Vokietijos 
federacinės vyriausybės at
stovas Walter Kittel patvir
tino Vokietijos teikiamą pa
ramos Lietuvai programą. Nu
matyta remti mažų ir viduti
nių žemės ūkio įmonių steigi
mą, taip pat Lietuvos plėtros 
banko steigimą bei socialinės 
apsaugos sistemos plėtojimą.

Traukinių maršrutai
“Lietuvos ryte” sausio 28 d. 

patikslintos žinios dėl Rusijos 
keleivinių traukinių, važiuo
jančių į Kaliningradą. Lietu
vos delegacijos vadovas dery
boms tarp Lietuvos ir Rusijos, 
specialiųjų misijų ambasado
rius V. Bulovas pranešė “LR”, 
kad šie traukiniai sustos pa
sienyje ir Vilniuje, tačiau ke
leiviams nebus leidžiama iš
lipti. Bus ir traukinių stojan
čių Lietuvoje, su atskirais 
tranzitiniais vagonais, kurie 
nebus tikrinami ir iš kurių iš
lipti negalima.

Diplomatiniai santykiai 
su Malta

Lietuvos nuolatinė misija 
Jungtinėms Tautoms praneša, 
kad vasario 7 d. oficialiai 
pirmą kartą užmegzti diplo
matiniai santykiai su Malta. 
Protokolą pasirašė Lietuvos 
ir Maltos nuolatiniai atstovai 
Jungtinėms Tautoms — amba
sadoriai Anicetas Simutis ir 
dr. Joseph Cassar. RSJ
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Lietuviai - žydų gelbėtojai

AfA 
ALBINUI VANAGUI
mirus Sault Ste. Marie,

žmoną ANTANINĄ, sūnų ALGIMANTĄ, dukrą ZUZANĄ
su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Mockevičių šeima,
Torontas

Nesiliaujant kaltinimams, kad 
lietuviai buvo žydų naikintojai vo
kiečių okupacijos metais Lietu
voje, šio liudijimo autorius, gyve
nantis JAV-se, atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams”, pateikdamas jam žino
mus faktus. Šis jo liudijimas “Lie
tuviai geradariai” buvo paskelbtas 
“Kario” žurnale 1981 m. birželio 
mėnesio laidoje. Čia perspausdina
me pagrindinę jo dalį. RED.

Vokiečių-rusų karui prasi
dėjus, Kybartų miesto medžia
gų krautuvės savininkai, vyras 
su žmona, Lavitai, priėmę 
krikšto ir moterystės sakra
mentus Alvito R. Katalikų baž
nyčioje, atbėgo pas mano gimi
naičius, stambaus ūkio savi
ninkus, Jonų ir Oną Jankaus
kus, gyv. Ožkabalių km., Bar
tininkų valsč., Vilkaviškio 
apskr. Jie verkdami prašėsi 
gelbėjami, nes iš vokiečių ka
rinės vadovybės jiems grėsė 
sunaikinimas. Geradariai Jo
nas ir Ona Jankauskai, tuo me
tu gerai žinodami vokiečių ge- 
bietskomisaro išleistus griež
tus potvarkius prieš žydus, ri
zikuodami savo gyvybėmis ir 
patekimu į koncentracijos sto
vyklą, tuos žydus priglaudė sa
vo ūkyje ir globojo arti dvejų 
metų. Tačiau, apylinkės gyven
tojai pradėjo kalbėti, kad pas 
Jankauskus slapstosi žydų kil
mės žmonių.

Gerai žinodami kas jų laukia 
už žydų slėpimą, Jankauskai 
juodu perkėlė ir apgyvendino 
mano tėviškėje pas ūkininką 
Vincą Pranckevičių, gyv. Pa
šelmenių paliv., Bartininkų 
valsč., Vilkaviškio apskr., tik 
jau Keturvalakių parapijoj.

Vieną dieną, tuoj po žydų 
perkėlimo iš vienos į kitą vie
tą, Bartininkų policininkas 
Juozas Lažauninkas, sutikęs 
mane mieste, pranešė, kad 
policija vyksta pas mano gi
minaičius Jankauskus daryti 
kratos, nes ten laikomi žydų 
tautybės žmonės. Nors visą 
reikalą gerai žinojau, ta- 
čau nudaviau nieko nežinąs. 
Palinkėjau jam laimingos ke
lionės. (Policininkas Juozas 
Lažauninkas, vachmistrai Pet
ras Kaukas ir Jonas Ambraziū- 
nas gyvena Vakaruose ir gali 
būti tų įvykių liudininkai).

Kadangi žydas buvo pasi- 
krikštinęs Albino vardu, ta
čiau iš išvaizdos ir kalbos bu
vo visu šimtu procentų atpa
žįstamas, todėl tėvas jį paslė
pė ir apgyvendino bulvinėje, 
suvalkiečių vadinamoje kama
roje. Gi jo žmoną, kuri netu
rėjo žydiškų bruožų nei akcen
to, pristatė savo kaimynams 
kaip giminaitę iš Mažeikių, 
kurios vyras neva buvo rusų 
išvežtas, o namai karo metu 
sudegę. Ir taip ji mūsų šeimos 
tarpe laisvai gyveno. Kadan
gi mano a.a. motina buvo labai 
religinga moteris, tai eidama 
sekmadieniais į bažnyčią kar
tu vesdavosi ir tą “giminaitę 
iš Mažeikių”.

Albinui, gyvenančiam bulvi- 
nėje-kamaroje, mano brolis 
Stasys pristatydavo maistą 
ir su juo pasikalbėdavo. Albi
nas, besikalbant visada jam 
sakydavo: “Oi, Stasiau, aš da
bar sėdžiu in tavo štubą, o kai 
karas baigsis ir rusai grįš, tai 
tu sėdėsi į mono štubą Kybar
tuose ir nieko daugiau neda
rysi, tik mėrosi ir mėrosi me
džiagas”. Mat Albinas jau ta
da galvojo, kad rusams vėl atė
jus į Lietuvą, lietuviai turės 
dirbti, o jie bus ponai - komi
sarai. (Mano brolis Stasys, tė
vas Vincas ir kiti gyvi liudinin
kai gyvena Toronte, Kanadoje).

Vokiečių karinei vadovybei 
vis išleidžiant griežtesnius 
potvarkius prieš žydus, po ku
rio laiko ta pora žydų, pagy

venę mano tėviškėje, buvo per
kelti pas mano dėdę Stasį 
Pranckevičių, gyv. Mockabū- 
džių km., Keturvalakių valsč. 
Iš ten buvo perkelti pas Ke
turvalakių parapijos kleboną 
kun. Pėstininką, o iš jo į Vid- 
girių kaimą, arčiau Marijam
polės - Liudvinavo, pas ūki
ninką Senkų. Iš ūkininko Sen
kaus jie persikėlė pas Skar
dupių parapijos kleboną kuni
gą, kurio pavardės nežinau. 
Ten jie ir sulaukė grįžtančios 
rusų raudonosios armijos.

Nežinau visų čia paminėtų 
asmenų likimo po karo, žinau 
tik, kad du geradariai, Jan
kauskai ir Stasys Pranckevi- 
čius su šeimomis, rusams ant
ru kartu okupuojant Lietuvą, 
pasitraukė į Vakarus, tačiau 
Vokietijoje pateko į rusų ran
kas ir buvo grąžinti į Lietuvą. 
Grįžę į savo kraštą jie nebu
vo įleisti į savo namus. Jan
kauskai apsigyveno pas kaimy
ną J. Gražulį, o St. Pranckevi- 
čiaus šeima - pas kaimynę, 
našlę Paužienę.

Rusams sudarius Lietuvos 
valdžią ir pradėjus ieškoti ka
ro kaltininkų, geradaris Jonas 
Jankauskas (Amerikos pilie
tis) buvo suimtas, tardytas, 
kankintas ir netrukus pasimi
rė. Stasio Prąnckevičiaus šei
ma buvo išvežta į Sibirą sun
kiems darbams ir lėtai mir
čiai. Tik Stalinui mirus, po 9 
metų tremties, jie gavo leidi
mą, deja, jau be sveikatos, 
grįžti į tėvynę Lietuvą. (Sta
sys Pranckevičius yra jau mi
ręs, žmona liko invalidė).

Nuo nacių sunaikinimo iš
gelbėti žydai Albinas ir žmo
na Lavitai, papuolus jų gera
dariams į nelaimę, nė piršto 
nepajudino ir jų net neužtarė.

Bartininkų medicinos gy
dytojas žydas Linskis, prasi
dėjus karui, atbėgo į Pažeime- 
nių kaimą (Bartininkų valsč.) 
pas stambų ūkininką Bal. Mar- 
gevičių ir ten gavo prieglobs
tį visą karo laikotarpį.

Vienas Vilkaviškio miesto 
žydas (jo vardo ir pavardės 
nežinau) atbėgo pas ūkininką 
Pijų Kijauską, gyv. Galioriš- 
kės km., Vilkaviškio apskr., pa
sivadino save Antanu ir ten 
buvo priglaustas visą karo 
metą.

Dvi jaunos žydaitės (pavar
džių nežinau) gavo prieglobs
tį pas Lankeliškių parapijos 
kleboną kun. Karalių. Iš tos 
Lankeliškių parapijos, karui 
prasidėjus, buvo komunistų 
suimti, išvežti į Budavonės 
miškelį ir ten žiauriai raudo
nųjų nukankinti trys kunigai, 
būtent kun. Balsys, kun. Pet
rikas ir kun. Dabrila. Po karo 
minėtos dvi žydaitės gyveno 
Augsburgo pabėgėlių stovyk
loje. Tų įvykių gyvas liudinin
kas Vincas Lukaševičius gy
vena Grand Rapids, Mich.

Dr. Linskio ir Vilkaviškio 
žydo Antano (jis taip pasiva
dino) likimo po karo nežinau. 
Antaną paskutinį kartą ma
čiau Lietuvoj su maišeliu ant 
pečių prie pat vokiečių sienos 
ir tikiu, kad jis, kaip ir kiti tūks
tančiai pabėgėlių, savanoriš
kai įžygiavo į Vokietiją. Tada, 
frontui esant arti, niekas ne
klausinėjo kas esi ir kur eini. 
Visi žiūrėjo tik savęs, kad kaip 
nors išliktų gyvas.

Tikiuosi, kad ir kiti čia minė
ti žydai laimingai sulaukę ru
sų. Nežinau nei geradario Bal. 
Margevičiaus šeimos likimo. 
Pats Bal. Margevičius karo me
tu pasimirė Lietuvoje. Tačiau 
tikiu, kad jo šeima už parodytą 
savo gerumą žydams, taip kaip 
ir mano dėdės St. Pranckevi- 
čiaus, turėjo vykti į Sibirą sun
kiems darbams ir lėtai mirčiai.

Geradario Pijaus Kijausko

pasaulinio karo metais - vokiečių valdžios atstovai. 1919 m. rūmai buvo pritaikyti prezidentūrai; juose apsigyveno 
pirmasis Lietuvos respublikos prezidentas Nuotr. D. Meilūno

Sunkios ligos iškankintam tauriam lietuviui

AfA 
ALBINUI VANAGUI 

mirus,
žmoną ANTANINĄ, dukterį ZUZANĄ, sūnų ALGĮ, jų 
šeimas, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
bei kartu liūdi -

Elena ir Česlovas Anužiai 
JAV Ona ir Vladas Simučiai

Kylantis pavojus iš vidaus povh-as^mbakis

Matome išorinius pavojus Lietuvai, bet ar matome pavojų kylantį iš vidaus? 
Kritiškos pastabos

POVILAS ŽUMBAKIS
Šių metų pradžioje pasaulio 

dėmesį patraukė įvairūs tarp
tautiniai įvykiai. Lietuva, iš
skyrus keletą retų atvejų, kaip 
pavyzdžiui pavėluotas prezi
dento Algirdo Brazausko pa
reiškimas dėl noro stoti į Š. 
Atlanto sąjungą, yra pamiršta.

Net savo tarpe esame susirū
pinę antraeiliais dalykais. 
Po ypatingos įtampos ir eufo
rijos grįžtame į pilką kasdie
nybę ... Truputį prislėgti, ge
rokai nusivylę, .. . bet mažiau 
susirūpinę. Atrodo, lyg mūsų 
tautiečiai Lietuvoje patys sau 
užsikrovė tą naštą, su kuria 
jie patys ir turi susidoroti da
bar. Esą jie, ne mes, pasikvie
tė buvusius komunistus atgal į 
valdžią ... Jiems, ne mums, 
yra priimtini buvę kegebistai - 
valdžios biurokratų ir net sei
mo narių tarpe ... Jie mūsų 
neklausė - bent ne iki galo, tai 
tegul jie dabar ir kenčia ... 
tegul sprendžia tas savo pro
blemas. j

Lietuvoje tie, kurie gerai gy
veno senoje sistemoje, kas die
ną telkia savo jėgas ir veda 
Lietuvą atgal į bolševikinį “ro
jų”. Mūsų apatija jiems yra 
naudinga. Mūsų susirūpinimas 
kai kuriomis neesminėmis 
problemomis duoda jiems pui
kią galimybę valdyti ir alinti 
kraštą.

Štai keletas pavyzdžių iš dar- 
biečių veiklos.

Per rinkimus jie žadėjo iš
vesti Lietuvos ūkį iš landsber- 
gininkų padaryto skurdo. Vi
siems turėjo būti geriau, ypač 

šeimos dalis gyvena Ameriko
je, Klivlando mieste. Tačiau 
iš jo trijų sūnų, likusių Lietu
voje, vyriausias sūnus Jonas- 
Pijus buvo suimtas ir ištrem
tas į Sibirą.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE

V.I.M. EXPRESS Ine.
Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

Rainbow Printing
73 Ontario Rd.. Welland. 
Ont. L3P 5C2 
tel. (416) 732-2117

Anna Kusyj,
40 Facer St., St. Catharines, 
Ont. L2M 5H5
tel. (416) 937-1385 

Panorama Travel Agency, 363 Vine St., 
St. Catharines, Ont. L2M 4T9 

tel. (416) 646-9909

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius {Lietuvą 
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

pensininkams, ūkininkams, dar
bininkams ir panašiai.

Tegul visi tie, kuriems buvo 
tiek žadėta, pagalvoja, ar jiems 
yra geriau, ar tiems biurokra- 
tams-aparačikams, kurie buvo 
sovietinėje valdžioje ir šian
dien tebevaldo? Ar jie nors 
kiek geriau gyvena už darbi
ninkus? Ar tautos tarnai turė
tų geriau gyventi, negu mokes
čių mokėtojai? Tegul pensinin
kai ir ūkio žmonės pasižiūri, 
kurie valdininkai ir įvairūs 
specialistai, tarpininkaujan
tys tarp valdžios ir “biznisma- 
nų”, važinėja “Mercedes” auto
mobiliais. Kurie valdžios pata
rėjai, tarpininkai ir kiti pana
šūs pažanguoliai pasitinka ger
biamus ponus iš Vakarų su li
muzinais? Kurie per vieną die
ną išleidžia daugiau pinigų, 
pietaudami su savo kolegomis, 
negu pensininkai gauna per 
ištisus metus?

Visa tai darbiečiai ir jų rė
mėjai Vakaruose bando pa
slėpti nuo visuomenės. Lietu
voje jiems yra sunku, nes Lie
tuva yra mažas kraštas. Limu
zinai gan greitai pastebimi tų, 
kurie laukia riešildytų ir pur
vinų autobusų...

Ką darbiečiai gali daryti?
Tą patį, ką daro visos dikta

tūros ir oligarchijos: paskelb
ti tobulą konstituciją, kaip 
tai darė visi bolševikai pra
dedant V. Leninu ir baigiant 
M. Gorbačiovu. Tai ir yra la
bai svarbu ... paskelbti konsti
tucijoje numatytus įstatymus, 
kuriais nomenklatūra gali val
dyti, remdamasi ne pagarba 
įstatymams, bet prievarta ir 
baime.

Ar ne tokiu keliu Lietuva ei
na šiandien?

Prezidento Algirdo Brazaus
ko patarėjai jo vardu padarė 
visą eilę sprendimų, kurie su
teikė valdžiai teisę riboti mū
sų tautiečių laisvę. LDDP sei

Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines 
Ont. L2N 1C2
tel. (416) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton, 
Ont. L8L 7W2 
tel. (416) 549-4149 

mo nariai su keletu ištiki
mų nepartiečių rėmėjų, yra 
įsismaginę. Jų pastangų kryp
tis yra aiški. Jie net nebepre- 
tenduoja į demokraišką elgesį. 
Jie nesiskaito su opozicija, 
kaip kad pridera demokratiš
kame parlamente. Opozocija 
seime yra ignoruojama, nes 
užtenka balsų be jų. O jeigu 
ir turi šiek tiek balsų, tai ko
dėl gi leisti mažumai reikšti 
savo nuomonę? Kodėl tartis su 
jais?

Štai keletas pavyzdžių iš “de- 
mokratų-darbiečių” ir prezi
dento A. Brazausko įstatymų, 
vedančių, pagal V. Landsber
gį, į “korupcijos teisę”: žmo
nių teisių suvaržymas, drau
džiantis demonstruoti ir net 
rinktis; teisė sulaikyti žmo
nes, valdžios įtariamus dėl 
‘reketavimo’, darbo ‘streikų’ 
teisių apribojimas; bolševi
kinių “vyriausybės atstovų re
gionuose” sugrąžinimas. Anks
čiau panašūs atstovai buvo 
kiek kukliau vadinami, būtent 
politrukais! .Kaip ir. įprasta 
partiečiams, toms pareigoms 
jie paskyrė .buvusius LKP ko
mitetų sekretorius...!

Nėra ko smulkintis! Atrodo, 
kad ta nelemta biografija dau
giau jau nebesvarbi. Net dė
mesio nebekreipiama į naują
jį demokratišką fasadą. Rinki
mai jau laimėti. Laikas pra
turtėti ir užsitikrinti valdžios 
tęstinumą. O jei tai nepavyk
tų, tai bent tiek prisikrauti 
turto, kad galėtų gyventi ramiai, 
kur Lietuvos įstatymai nepa
sieks ...

Net seimui priėmus įstaty
mą dėl valdžios tarnautojų tur
to atskleidimo (tai daroma de
mokratinėse Vakarų šalyse), 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas sulaikė įstatymo įsigalio
jimą vardan biurokratų žmo
gaus teisių! Pasirodo, kartais 
ta konstitucija darbiečiams 
yra šventas dokumentas, kai 
jiems patiems yra naudingas. 
Kai nebenaudingas, ignoruo
ja. Be abejonės, “demokratams- 
darbiečiams” rūpėjo, kad tikri 
demokratai ir tikri darbinin
kai nesužinotų, koks pelnin
gas yra “pasiaukojusių” liau
dies tarnų darbas . ..

Prezidento A. Brazausko tei
gimu, tai yra įtartinas žmogaus 
teisių pažeidimas. Supraski
me: valdžios biurokratų tur
tas yra jų asmeniška, konsti
tucijos apsaugota privilegija, 
į kurią niekas neturi teisės 
kištis-ypač balsuotojai!

Ar mes reaguosime į tai? Ar 
leisimės į pesimizmą ir apa
tiją? Ar taip lengvai pamir
šime taip sunkiai iškovotą 
Lietuvos nepriklausomybę? Ar 
nevertėtų paraginti mūsų liku
sius veiksnius kiek pajudėti? 
Gal per anksti kelti ovacijas 
ir ginčus, kiek kas iš Lietuvos 
galime atgauti turto.

Manyčiau, mūsų tauta Tėvy
nėje ir už jos ribų nėra prara
dusi meilės savo kraštui. Ne 
visa tauta yra linkusi grįžti 
atgal į bolševikinę “demokra
tiją” ... Tie, kurie liejo krau
ją, kentėjo nuo okupacijos, sė
dėjo komunistiniuose lageriuo
se ir šiandien, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, neturi 
balso. Tikrai ne jie balsavo už 
“darbiečius”. Tiems, kurie 
kentėjo, buvo aišku, kieno vai
kai valdo ir kam jie atstovau
ja. Jų ir mūsų Tėvynės laisvė 
yra pavojuje. (Amerikos lietuvių 

radijas Čikagoje)

AfA
Vilnijos krašto dukrai, Vilniaus krašto 

lietuvių sąjungos narei,

archeologijos dr. MARIJAI
ALSEIKAITEI-GIMBUTIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
dr. JURGĮ, gimines, artimuosius, draugus ir kartu liūdime -

VKL sąjungos centro valdyba

PADĖKA
“Mano vaikai, aš pabaigiau savo 
darbą čia ant žemės ...”

AfA
ANTANUI DILKUI

mirus 1994 m. sausio 4 d.,
nuoširdžiai dėkojame kun. L. Januškai, OFM, kun. E. Jurgu- 
čiui, OFM, už maldas koplyčioje, atnašautas Mišias; kun. L. 
Januškai, OFM, klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, ir kun. 
A. Kungiui, OFM, už nuoširdžius užuojautos žodžius.

Labai dėkojame D. Radtkei už vargonavimą ir giesmes; 
Prisikėlimo parapijos chorui už gražų giedojimą Mišių metu. 
Reiškiame gilią padėką vyrų chorui “Aras” ir jo vadovei L. 
Marcinkutei už giedojimą laidotuvių namuose. Tikrai buvo 
jaudinantis momentas.

Ačiū filatelistų draugijai, Maironio mokyklai ir tėvų komi
tetui, “Atžalyno” šokių gtupei, Mississaugos miesto valdybai 
ir visiems giminėms, draugams už gėles, aukas fondams; 
Mišias ir pareikštas užuojautas asmeniškai, spaudoje ir 
laiškais.

Nuoširdi padėka visiems taip gausiai palydėjusiems 
a.a. Antaną į amžino poilsio vietą. Tegul atlygina Dievas 
už jūsų gerą širdį.

Liūdintys: žmona Sofija, sūnus Kęstutis, 
dukros - Birutė ir Rasa-Liucija, vaikaičiai

PADĖKA
AfA

RIMUI STRIMAIČIUI,
mylimam vyrui, tėvui, sūnui, broliui, po ilgos ligos 
atsiskyrus su šiuo pasauliu 1994 m. sausio 2 d.,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, ir kun. Jonui Staškui Lietuvos 
kankinių parapijos klebonui už Rožinio maldas koplyčioje; už 
atnašautas gedulines Mišias Lietuvos kankinių šventovėje 
ir palydėjimą bei maldas Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Nuoširdus ačiū D. Radtkei už vargonavimą ir giedojimą 
šventovėje bei karsto nešėjams. Dėkojame visiems taip gau
siai atvykusioms iš toli ir arti, už dalyvavimą Rožinio maldo
se, Mišiose ir kapinėse, už užprašytas Mišias už a.a. Rimo 
sielą, už puikias gėles, kurios puošė koplyčią ir karstą.

Nuoširdus ačiū už aukas skirtas “The Brain Tumor Foun
dation of Canada”, “Tėviškės žiburiams”, Slaugos namams, 
Vaiko tėviškės namams, našlaičiams ir alkaniems Lietuvoje. 
Už pareikštas užuojautas asmeniškai, spaudoje ir laiškais.

Ačiū visiems giminėms Lietuvoje, už prisiųstas užuojau
tas telegramomis, užprašytas Mišias ir jose ten dalyvavimą. 
Ypatingą padėką reiškiame klebonui kun. Augustinui Sima
navičiui, OFM, už nuoširdų draugiškumą, parodytą a.a. Rimui 
per visą sirgimo laikotarpį. Jūsų visų bet kokiu būdu paro
dytas nuoširdumas visada liks mums brangus.

Visiems liekame dėkingi -
žmona Gražina, mama su vyru Jonu, dukros -
Sandy, Cindy su vyru John, Lydia su vyru Michael

ir brolis Kastytis

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
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Tiltas tarp Vakarų ir Rytų Atiduodame viską didžiajam vorui
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Mūsų istorikas Zenonas Ivins
kis įrodė, kad iš visų balty gru
pių, per didįjį tautų kilnoji- 
mąsį atsikėlusių prie Baltijos, 
tik lietuviams pavyko įkurti 
savo valstybę Europoje. Nesi
gilinant į daugelio šimtmečių 
istorijos raidą, kurios eigoje 
Lietuva pakartotinai prarado 
savo nepriklausomybę ir di
džiulius teritorijos plotus, bet 
sulaikė laukinių totorių ordas 
ir sustabdė vokiečių ordino 
įsitvirtinimą ant Baltijos “til
to”-Žemaitijos.

Tilto vaidmuo tinka Lietuvai 
ir dabar. Rusija trokšta turėti 
vartus į Atlantą, nes jos ledy
nų sukaustytos jūros, užšąlan
tys uostai sunkina navigaciją, 
ir jos laivams pasiekti Vaka
rus reikia daugelio savaičių. 
Baltijos jūra yra patogiausias 
kelias.

Po penkerių dešimtmečių 
Lietuva vėl nepriklausoma, 
nors jos viduje dar sunku pri
gyti demokratijai, kurios prin
cipus sunkiai suvokia buvusie
ji komunizmo auklėtiniai, nes 
ilgametis “smegenų plovimas” 
marksizmo ir leninizmo doktri
nomis bei valstybės smurto 
nuolatinė grėsmė negalėjo ne
sužaloti tautos psichikos. Ta
čiau svarbiausia yra tai, kad 
valstybės suverenitetas yra 
atstatytas ir visuotinai pripa
žintas. Bet ar tuo pašalintas 
pavojus, kylantis ir iš geogra
finės padėties, ir iš politinių 
Rusijos manevrų?

Puikiai žinome, kaip suma
niai Rusija sugebėjo šantažuo
ti Lietuvą ir buvusios blokados 
metu, ir jau atgavus nepriklau
somybę, mažindama Lietuvai 
dujų ir mazuto tiekimą, reika
laudama aukštesnių kainų už 
tarptautinės rinkos kainas.

Latvija ir Estija yra kaltina
mos “žmogaus teisių pažeidi
mu”. Tai pareiškė ir Amerikos 
valstybės sekretorius Aspen 
savo viešnagės metu Romoje, 
kartodamas Rusijos propagan
dos melus, bet dešimtmečius 
užsitęsusio sovietinio teroro 
metu Vakarų pasaulis tylėjo 
apie visišką žmogaus teisių 
paneigimą,-neprotestavo dėl 
išvežimų, kankinimų ar perse
kiojimų, o dabar buvusiose so
vietinėse respublikose pastebi 
“asmens teisių pažeidimus”.

Didžiausią rūpestį kelia Ru
sijoje iškilęs diktatoriškų po
linkių asmuo, jau pavadintas 
“Rusijos Hitleriu” - Vladimir 
Žirinovsky, prezidentinių rin
kimų metu laimėjęs ketvirta
dalį balsų ir tapęs labai rim
tu Jelcino konkurentu. Žiri- 
novskio vakarietiško stiliaus 
ir rusams naujoviška, juos su
žavėjusi rinkiminė kampanija, 
atvirai diktatūriškas kalbos 
tonas patraukė didelę balsuo

Šis skulptoriaus V. Grybo paminklas DLK Vytautui, stovėjęs Kauno Aukš
tosios Panemunės kareivinėse, buvo sunaikintas. Pagal išlikusį gipsinį 
modelį skulptūra vėl atkurta ir pastatyta Laisvės alėjoje prie miesto sa
vivaldybės. Nuotr. D. Meilūno

tojų dalį, nes jie laukia “ge
resnio gyvenimo”. Nusivylę ne
sėkmingomis ekonominėmis re
formomis, jie tikisi iš Žirinovs- 
kio “ekonomikos stebuklo”.

Rusai, kaip ir dauguma lietu
vių, negali susigyventi su min
timi, kad, įvedus laisvą rinką 
ir įgyvendinus demokratinius 
principus, eilinis pilietis pri
valės rūpintis pačiu savimi, 
“neglobojamas” valstybės nuo 
lopšio iki karsto lentos. Žiri- 
novskis siaučia limuzinais Ru
sijos miestų gatvėmis, lydimas 
ginkluotų sargybinių, kurių 
tarpe yra “juodųjų berečių” 
daliniai, dar neseniai terori
zavę Baltijos kraštus. Didelį 
susirūpinimą ne vien Lietuvo
je, bet ir plačiame pasaulyje 
kelia jo paskutiniuoju metu 
vieši pasisakymai, esą “reikia 
praplėsti Rusijos teritoriją”, 
sugrąžinti ją į šio šimtmečio 
pradžios caro imperijos ribas, 
į kurias įeina ir Lenkija, ir 
Baltijos kraštai ...

Sekėme Amerikos preziden
to viešnagę Rusijoje, klausė
mės jo kalbų, stebėjome jo 
“draugystę” su Ukrainos prezi
dentu, tariantis dėl atominių 
ginklų pašalinimo, bet... ne
teko išgirsti nė žodžio apie 
Baltijos kraštus. Pasitarimai 
su Jelcinu nebuvo skelbiami, 
ir sklinda gandai, kad gali pa
sikartoti Jaltos istorija, Rusi
jai paliekanti laisvas rankas 
prie Baltijos krantų.

Lietuvą remia Skandinavi
jos kraštai, palaiko ir apdova
noja Vokietija, bendrauja Da
nija, Prancūzija, Anglija ir kiti 
Europos kraštai, o Čekoslova
kija žada padovanoti kai ku
riuos ginklus Lietuvos kariuo
menei, bet Amerika ir jos kai
mynė Kanada tyli ir nesigirdi, 
kad būtų planuojama kokia 
nors platesnio masto parama 
Baltijos valstybėms.

Kaip bus išspręstas Lietuvos 
įstojimo į Š. Atlanto sąjungą 
(NATO) klausimas. Kas parems 
Lietuvos kandidatūrą? Rusija 
jau spėjo užprotestuoti. Lie
tuva ir jos kaimynės gali vėl 
tapti tiltu grobuoniškam Rytų 
kaimynui, kuris tą tiltą sva
joja paglemžti smurtu. Tam 
palankią dirvą ruošia ir įsiti
kinimas, kad didžiosios demo
kratijos, jų tarpe ir JAV, “ne- 
sikiš į Rusijos vidaus reikalus”.

Išeivijos lietuviai privalo 
atidžiai sekti Rusijos politi
ką 'ir tęsti savo politinę veik
lą, savo metu turėjusią didelę 
įtaką, iškovojusią taip reikš
mingą “nepripažinimo politi
ką”, prisidėjusią prie Baltijos 
kraštų laisvės šauksmo ir jų 
suvereniteto pripažinimo.

• Tauta yra marga, įvairi. Rei
kia ją tokią priimti ir pakęsti: pa
kanta, solidarumas, vienybė yra 
pačios stipriausios tautos tvirto
vės ... (J. Aistis)

Viešpaties Jėzaus Dangun Įžengimo (misijonierių) šventovė Vilniuje - 
iki šiol sandėlis

Neveikiančios Vilniaus katalikų šventovės
Dabartinėse Vilniaus mies

to ribose tarpkario metais bu
vo 32 veikiančios katalikų 
šventovės, iš kurių 16 šiuo me
tu tarnauja tikintiesiems. Iš 
likusių 16-kos viena, Švč. Jė
zaus Širdies, buvo sovietme
čiu nugriauta, o likusios 15 
laukia savo likimo išaiškini
mo, ir kai kurios jau sulaukė.

1993 m. lapkričio 4 d. Šv. Ko
trynos (benediktinų) švento
vė buvo grąžinta vienuolėms 
benediktinėms. Jos Vilniuje 
įsikūrė 1620 m^,' 1948 m. buvo 
sovietų išvaikytos ir slaptai 
veikė ligi šių dienų. Jų virši
ninkė motina Imelda (1978 m. 
iš Gudijos atvykusi Teresė 
Demjanko), 1993 m. gruodžio 7 
d. buvo iškilmingai Vilniaus 
katedroje pašventinta. Šven
tovės vidus yra žiauriai van
dalų apgriautas. Vilniaus len
kų spaudoje buvo kviečiami 
savanoriai ateiti vienuolėms 
į talką padėti aptvarkyti ap
leistą šventovę. Atėjo 60 tal
kininkų. Reikės daug laiko ir 
išlaidų, kol šis vertingas me
no ir architektūros paminklas 
bus atstatytas.

1993 m. vasarą Vilniaus 
miesto savivaldybė perleido 
Šv. Mykolo Arkangelo (bernar
dinų) šventovę Vilniaus vys
kupijos kurijai. Ši šventovė 
išvengė didesnio nuniokoji
mo, nes joje buvo įsteigtas 
architektūros muziejus. Ber- 
nardinės įsikūrė Vilniuje 1494 
m., 1948 m., kaip ir benedikti
nės, buvo sovietų išvaikytos, 
slaptai veikė ir, žlugus sovie
tų imperijai, išėjo į viešumą. 
Jų vyresnioji Franciszka Na- 
talewicz baiminasi, kad jų 500 
metų įsikūrimo Vilniuje su
kaktį teks švęsti po atviru dan
gumi, bernardinai ir bernar- 
dinės nuo 15-to amžiaus pri
klauso pranciškonams.

Remonto nereikalauja Šv. 
Kryžiaus (bonifratrų) švento
vė. Dėl geros akustikos čia bu
vo įrengta kamerinės muzikos 
koncertų salė. Šia šventove 
buvo susidomėję Lenkijos bo
nifratrai, trys jų buvo atvykę 
į Vilnių ir kalbėjosi su įvai
riais pareigūnais, tačiau grei
čiausiai dėl Lietuvos konsti
tucijos' 47 straipsnio nieko ne
pasiekė.

Pagal “Kurier Wilenski” 
1993 m. kelias laidas, be Šv. 
Mykolo šventovės pranciško
nams dar turėtų priklausyti 
Švč. Mergelės Marijos Dangun 
Ėmimo (pranciškonų) ir Šv. 
Pranciškaus (bernardinų) 
šventovės. Šios šventovės 
yra neprižiūrimos, jų sienos 
trupa ir jas atstatyti būtų il
gas, nelengvas ir didelių išlai
dų reikalaujantis darbas, ta
čiau tolimesnį irimą tikro šei
mininko ranka galėtų sustab
dyti. Pranciškonai buvo Vil
niuje dar Gedimino laikais.

Apaštalo šv. Baltramiejaus 
yra vienintelė katalikų šven
tovė Užupio priemiestyje. So
vietai joje įrengė paminklų 
dirbtuvę, kuri veikia ir da
bar. Šventovės vidus — vieni 
griuvėsiai.

Didelių remontų reikalauja 
Šv. Stepono Kankinio (sale
ziečių), Švč. Jėzaus Širdies 
(vizitiečių), Šv. Jurgio (para
pijinė), Šv. Ignoto (jėzuitų), 
Švč. Mergelės Ramintojos (au-

■ ■ .....

Ištikimi Lietuvos laisvės.
(Atkelta iš 1-mo psl.)

- su dokumentine medžiaga, 
nuotraukomis, knygomis, par
tizanų dainomis ir t.t. Kaip 
numatoma šiuos ryšius už
megzti?

Pašnekovas nusišypsojo, skės
telėjo rankomis ir paklausė:

— O jūs, gerbiama Garmute, 
šioje srityje ką nuveikėte? Jau 
visas pusmetis, kai esate LPKT 
Sąjungos Kultūros komisijos 
pirmininkė, tam įgaliota. Kuo 
galite pasigirti?

— Deja, niekuo. Išskyrus tai, 
kad Birštono konferencijoje 
nusifotografavau su dviejų 
užjūrio valstybių lietuvių iš
eivijos vadais. .. Asmeniniai 
kontaktai - kas kita. Puikūs. 
Užjūrio lietuviai netgi parėmė 
mano knygos “Motinėle, augi
nai” išleidimų. Esu dėkinga 
jiems už jautrumą mūsų var
gams. Tačiau jų organizaci
jos nelabai linkusios atsiliep
ti. Prieš 4-5 mėnesius raštiš
kai kreipiausi į PLB valdybos 
vicepirmininką dr. Petrą Ki
sielių - jų Kultūrinės komi
sijos pirmininką - pagalbos or
ganizuoti išvyką. Kas gi finan
suotų tokią kelionę? Atsakymo 
nesulaukiau.

— Reikia palaikyti ryšius. 
Ieškoti būdų. Kelių. Finansiš
kai stipresnių organizacijų - 
mecenatų. Gal ir į šį straips
nį kas nors atsilieps.

— Tikėsimės. Sakoma, jog 
viltis miršta paskutinė. Mūsų 
viltis nemiršta niekada. Nei 
kalėjimuose, nei lageriuose. 
Grįžkime prie didžiosios poli
tikos. Kas pasikeitė mūsų or
ganizacijos atžvilgiu, atėjus 
į valdžią darbiečiams?

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

K. ANTANAVIČIUS, 
Lietuvos respublikos seimo narys

LR seimo nariai, nepaisyda
mi daugkartinių skaičiais pa
grįstų įrodymų, nepaisydami 
moralės ir savo priesaikos, 
abejingai snūduriuodami, pa- 
klusę valdančiosios oligar
chijos mostui, balsuodami už 
1994 m. valstybės biudžetą — 
ryžosi pasiskirti sau ir ki
tai valdžiai napamatuotai di
deles sumas. Jei visos LR biud
žeto pajamos 1994 m., palygi
nus su 1993 m., didėja 2,4 kar
to, tai išlaidos valstybės val
dymui didėja daugiau kaip ke
turis kartus, o išlaidos pa
čiam seimui net penkis kartus.

Ne vienam seimo nariui bu
vo atsakyta, kad gyvenamųjų 
namų statybai, socialinei šal
pai, švietimui daugiau lėšų ne
įmanoma skirti. O štai mums 
jų pakanka.

Ar nenusikaltimas imti pa
jamų mokesčius nuo tų pilie
čių, kurie gauna vos 0,8 MGL 
(minimalaus gyvenimo lygio, 
kuris yra tik 44 lt.), imti mo
kesčius iš I ir II grupės inva
lidų, turinčių daugiau kaip 1 
MGL pajamų, atimti dalį paja
mų iš dirbančių pensininkų, 
imti mokesčius iš tų vargšų 
ir pasiskirti didžiulius at
lyginimus sau arba atiduoti 
vis didėjantį godumą rodan
tiems valdininkams? Ar su
prantame mes, žmonių išrinkti 
atstovai, savo priedermę, sa
vo atsakomybę?

Juk pensininkai dirba ne 
todėl, kad nenorėtų pailsėti 

gustinijonų), Viešpaties Jė
zaus Dangun Įžengimo (misi
jonierių) ir Švč. Trejybės 
(tarpkario metais tarnavo Vin
cento Pauliečio draugijai) 
šventovės. Dvi trinitorių šven
tovės — Švč. Trejybės Trina- 
polyje ir Viešpaties Jėzaus 
Antakalnyje yra apnaikintos. 
Pirmoje buvo Vilniaus vysku
pų vasaros rezidencija, o ant
roje žada būti kunigų semina
rija. J.B.

— Mūsų net Sąjūdis reikia
mai neįvertino. Juo labiau da
bar. Žiūri į mus priešiškai. Juk 
ta pati partija sodino mus į 
kalėjimus! Trėmė į Sibirą. Mū
sų paprasčiausiai nemato. Ig
noruoja. Pagalbos - jokios. 
Mes - tos partijos priešingybė.

— Kokie mūsų organizacijos 
uždaviniai ir vieta Lietuvos 
ateityje?

— Uždaviniai tie patys: isto
rinės tiesos atstatymas. Kol 
yra gyvų liudininkų, reikia 
skubėti. Gerinti mūsų spaudą. 
Plėsti įtaką visuomenei. Stip
rinti ryšius su užsieniu. Mon
sinjoro Svarinsko žodžiais ta
riant, dirbti Lietuvos labui 
iki paskutinio atodūsio! Mūsų 
vieta ateity glaudžiai siejasi 
su mūsų nesena praeitim. Išug- 
dysime savo jaunąją kartą, 
kuri pratęs mūsų darbus. Nuo 
kitų politinių organizacijų 
mes labai skiriamės. Mūsų 
žmonės nuo pat 1940-jų užsi
iminėja politika, sukasi įvy
kių sūkuryje. Kovojome kalė
jimuose. Kovosime ir toliau. 
Mūsų patirtis didžiulė. Daly
vavome ir dalyvausime rinki
muose ir visose domkratinėse 
akcijose, aiškiai išreikšdami 
savo poziciją. Turime tam mo
ralinę teisę. Politiniame Lie
tuvos gyvenime mūsų įtaka 
stiprės. Komunizmo užguitų 
žmonelių akys atsivers.
— Ko norėtumėt palinkėti 

užsienio lietuviams Vasario 16- 
sios šventės proga ?

— Ištvermės. Sveikatos. Pasi
tikėjimo vieni kitais. Noriu 
jiems pasakyti: Jūs, kaip ir 
mes, esate tremtiniai, išvyti 
iš Tėvynės raudonojo okupan
to. Mes galime priimti Jus į 
savo organizaciją pagal vei
kiančius įstatus. Nariais. Rė
mėjais. Laukiame iš Jūsų glau
desnio bendradarbiavimo. Ver
tiname Jūsų pagalbą. Dėmesį. 
Rūpestį. Esame to paties me
džio - Lietuvos - stipriausios 
šakos. SVEIKINU UŽSIENIO 
BROLIUS IR SESERIS LIETU
VIUS SU MUMS VISIEMS 
BRANGIA NEPRIKLAUSOMY
BĖS 76-jų METINIŲ ŠVENTE!

— Ačiū už pokalbį. Nuošir
džiai pritariu Jūsų linkėjimams. 

ar pabūti kuriame nors kuror
te. Dirba todėl, kad galo su 
galu sudurti negali. Kita ver
tus, bent jau tą skurdžią pen
siją jie tikrai užsidirbo. Ar 
jie kalti, kad jų per metų me
tus mokėti į pensijų fondus 
pinigai, kaip, beje, ir sunkiai 
uždirbtos santaupos, pražuvo?

Beje, tokios situacijos, kai 
valdžia lupikauja, nepaisyda
ma žmonių interesų, nėra nau
jos. Štai 1846 m. Frederic Bas- 
tiat (1801-1850 m.), kuris irgi 
buvo ekonomistas ir Prancūzi
jos parlamento narys, rašė:

“Yra du plėšikavimo būdai: 
neįstatyminis ir įstatyminis. 
Valdžia, ypač socialistinė, 
kaip ir bet kuri monopolija, 
mėgina pasinaudoti pačiu 
įstatymu”.

Nusikaltėliai visur ir visada 
sudaro nedidelę mažumą. Ža
la, kurią jie yra padarę žmo
nijai, yra be galo menka, jei 
ją palyginsime su tais baisu
mais — skerdynėmis, karais, 
persekiojimais, konfiskacijo
mis, badmečiais, vergove, ma
sinėmis žudynėmis, kuriuos 
žmonijai yra atnešusi valdžia.

Ne, aš neteisinu nusikaltė
lių. Noriu tik dar ir dar kartą 
atkreipti dėmesį ir mūsų rin
kėjų, ir tų, kurie yra valdžio
je, kad nusikaltimas yra nusi
kaltimas, nors jis vykdomas po 
įstatymo skraiste.

Taip valdžia yra potencia
liai pavojingiausia grėsmė 
žmogaus teisėms: ji turi savo 
rankose ir įstatyminę mono
poliją, ir jėgą, galimą panau
doti prieš įstatymiškai nugink
luotas aukas. Nuo plėšiko gali 
išsigelbėti, o nuo valdžios, 
deja, ne.

Tas pats F. Bastiat 1846 m. 
rašė: “Jūs norite neprileisti 
nedorėlių prie įstatymų leidi
mo. Jūs norite užkirsti jiems 
kelią į įstatymdavystę. Drįs
tu tvirtinti, kad Jums tai ne
pavyks, kol įstatymdaviai va
dovaujasi įstatyminio plėšika
vimo principu. Teoriškai gali
mos trys būsenos: mažuma plė
šia daugumą; kiekvienas pajė
gus plėšia kitą; niekas nieko 
neplėšia. Turime suprasti, kad 
nei įstatymiškas, nei neįsta- 
tymiškas plėšikavimas nieko 
gero neatneša* -

Noriu priminti: tai rašyta 
1846 metais. Manau, kad iš mo
kyklinių vodovėlių Jūs dar pri
simenate, kas vyko toliau, bū
tent didžioji 1848 m. Prancūzi
jos revoliucija.

Mažinti valdymo išlaidas 
reikia ne tik ir ne tiek dėl žmo
nių sumokėtų (per mokesčius) 
pinigų taupymo, o daugiau dėl 
biurokratizmo naštos mažini
mo. Toks lupikiškas (norint 
išprievartauti kyšius ar tei
sėtus apmokėjimus už mažus 
patarnavimus) biurokratiz
mas yra pragaištingas šalies 
ekonomikai ir verslams. Jis 
žlugdo iniciatyvą ir žmogaus 
ryžtą imtis savosios veiklos. 
Nesumažinę lėšų tikrai ne
įveiksime vis plintančio, kles
tinčio ir piktnaudžiaujančio 
biurokratizmo. Pastarasis pats 
savęs dar niekur ir niekada 
nenaikino. Jis turi savybę aug

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

Kelionių specialistė Rytų Europai, Kubai, 
Vidurinei Amerikai ir Karibų saloms

879 St. Clair Ave. West, Toronto, Ontario M6C 1C4, Canada 
Tel. (416) 653-3333 • Fax (416) 656-8574 

Registracijos nr. 04086815

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bendrovės 
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN
AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimumas 2 kg, arba $10.00.
Nauja kaina: $5.10 už kg

me LASALLESQUE. Į1
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

ti. Ir jei neatsiranda jėgos, 
jį ribojančios, jį turi sunai
kinti revoliucijos.

Taip buvo senovės Egipte: 
“Sukėlė žmonės maištą prieš 
faraono valdžią. Sostinė su
griauta per valandą. Šalies 
viršininkai gelbstisi bėgda
mi. Valdininkai užmušti. Su
naikinti sąrašai, pagal kuriuos 
buvo renkami mokesčiai. Var
gingi žmonės užima ištaigin
gus dvarus. Tuos, kurie buvo 
kilmingai apsirengę, muša laz
domis. Turtų savininkai tapo 
beturčiais. Tie, kurie netu
rėjo nė poros jaučių, tapo ban
dos savininkais. Tie, kurie rin
ko duoklę, patys ją duoda” (Su
kilimo Egipte 1750 m. prieš 
mūsų erą aprašymas).

1881 m. Fiodoras Dostojevs
kis aprašo štai tokį pokalbį 
su kažkokiu Rusijos biurokra
tu:

— Ar galėtume taip padaryti, 
kad iš keturiasdešimties val
dininkų liktų keturi?

Biurokratas nenustebo ir 
nepareiškė, kad neįmanoma, 
nes ir keturiese puikiausiai 
susitvarkytų. Tačiau jis pra
bilo apie kitką:

— Mažinti valdininkų skai
čių nuo keturiasdešimties iki 
keturių ne tik nenaudinga, 
bet tiesiog iš principo žalin
ga. Tačiau ne tik nuo keturias
dešimties iki keturių negalima 
ir žalinga mažinti, bet ir nuo 
keturiasdešimties iki trisde
šimties aštuonių. Iš štai kodėl: 
tuo pragaištingai pasikėsintu
me į patį pagrindinį principą. 
Juk jau du šimtai metų, nuo 
pat Petro I, mes biurokratija, 
esame valstybėje visa kas; iš 
esmės mes juk ir esame valsty
bė ir visa kas, o kitkas — tik 
priedūra. Dar visai neseniai, 
iki reformos pradžios, buvo 
taip... Va, po reformos iš 
tikro lyg ir padvelkė nauji vė
jai: atsirado savivalda, na toji 
‘zemstva’, ir visa kita ... Da
bar gi tapo aišku, kad ir visos 
tos naujovės mėgdžioja mūsų 
formas, mūsų dvasią ir kūną, 
ėmė tapatintis su mumis ...”

Atkakliai gyniau nuostatą, 
kad 1994 m. biudžete valsty
bės valdymo, valdžios išlaiky
mo išlaidos didėtų tiek pat, 
kiek didėja bendrosios vals
tybės biudžeto pajamos, t. y. 
apie 2,4 karto, lyginant su 1993 
m. valstybinio biudžeto pro
jektu. Ne, Jūsų neveikia jokie 
argumentai. Tad man belieka 
pacituoti Maironį:
O Jūs, išlepę ir atšalę, 
Apkurtę žiovaunant paikai, 
Kai nuo darbų-vargų išbalę, 
Gal Jūsų miršta kur draugai! 
Apsaugok, Viešpatie, nuo 

piktadėjo,
Kursai užpuolęs kelnes mauna, 
Ir nuo politiko-veikėjo,
Kursai visur tik tvarką griauna!

Kiek turėjo sielotis poetas- 
lyrikas, dvasininkas-humanis- 
tas, kad, matydamas dūžtan
čias nepriklausomos, idealios 
Lietuvos vizijas, ryžosi tokiais 
žodžiais kreiptis į valdininki
ją? Ar šis kreipimąsis ne į mus, 
LR seimo narius?
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
VISŲ PREZIDENTŲ BIUSTAI
Buvusioji Lietuvos preziden

tūra Kaune dabar priklauso Vy
tauto Didžiojo karo muziejui. 
Atrodo, jam teks ir buvusios 
prezidentūros sodelis, nors ja
me dar neatlikti archeologiniai 
tyrinėjimai. Jie galbūt planuo
tojus paskatins atstatyti kadai
se stovėjusį sargybos pastatą. 
Tačiau realesnis yra kitas su
manymas — sodelyje pastatyti 
visų buvusių Lietuvos prezi
dentų biustus. Šiam tikslui jau 
sudarytas visuomeninis fondas 
“Lietuvos prezidentai”. Tą fon
dą sudarė tautininkų, krikščio
nių demokratų, socialdemo
kratų ir valstiečių liaudinin
kų atstovai. Diana Labokaitė 
“Lietuvos ryte” paskelbtame 
pranešime pagrindine kliūti
mi šio plano įgyvendinimui lai
ko lėšų trūkumą. Esą visuome
ninio “Lietuvos prezidentų” 
fondo vadovams labiausiai rū
pi lėšos tik jų prezidento bius
tui. Bendrų aukų lėšoms telkti 
yra atidarytos sąskaitos Lie
tuvos valstybinio komercinio 
banko Kauno skyriuje. D. La
bokaitė, matyt, užmiršo kitą dar 
svarbesnę kliūtį — lig šiol ne
sutramdytus spalvotojo metalo 
vagis. Prezidentų biustų nebus 
galima gaminti iš vario ir bron
zos. Tad planuotojams gal būtų 
geriau palaukti, kol išmirs so
vietinio komunizmo sistemoje 
išaugusi vagių karta. Šiuo me
tu belieka džiaugtis, kad Kau
no senojo teatro sodelin pavy
ko susigrąžinti iš susektų va
gių atimtus kompozitorių Miko 
Petrausko ir Česlovo Sasnausko 
biustus.

NUTYLĖTAS BINKIS
Paminėjus poeto ir drama

turgo Kazio Binkio (1893-1942) 
šimtąsias gimimo metines, buvo 
prisimintos vis dar patogiai pa
mirštos dvi jo knygos. Joms Lie
tuvos sovietinimo metais nebu
vo rasta vietos kompartijos cen
zorių prižiūrimose enciklopedi
jose, bibliografiniuose žody
nuose. Tada nutylėtą K. Binkio į 
palikimą “Literatūros ir me
no” skaitytojams primena Mi
kas Tamašauskas ir Bernardas 
Aleknavičius. Mat ši jo pali
kimo dalis nesusilaukė dėmesio 
ir atgimusioje Lietuvoje su
rengtuose šimtųjų gimimo me
tinių minėjimuose. M. Tama
šauskas supažindina su K. Bin
kio parašyta neplačia biografi
ja “Antanas Smetona 1874-1934”, 
išleista 300.000 egzempliorių 
tiražu 1934 m., apipavidalinta 
dail. Petro Rimšos. Pasak M. 
Tamašausko, toks K. Binkio dar
bo nutylėjimas dabar esąs ne
pateisinamas. Juk A. Smetonos 
vardo iš Lietuvos istorijos nie
kas neišbrauks. B. Aleknavičius 
pasakoja apie panašaus likimo 
susilaukusią informacinę K. 
Binkio knygelę “Naujoji Lietu
va”. Ją, minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo dvide
šimtmetį, K. Binkis parašė švie
timo ministerijos užsakymu. 
Tai buvo informacinis 126 pus
lapių leidinys, supažindinantis 
su nepriklausomo gyvenimo dvi-

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149 

££ DĖMESIO PENSININKAMS 

Alina Žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirtį su 
Bank of Montreal, išėjusi pensijon, paskirta konsultante (Retirement 
Services Representative - atstovė pensininkų aptarnavimui). 
JI NEMOKAMAI atliks patarnavimus kaip investuoti RRSP indėlius. 
Sulaukus 71 metus indėliai iš RRSP turi būti išimti tolimes
niam investavimui į RRIF. Su malonumu pagal susitarimą patar
nausiu jūsų namuose. Skambinti Alinai Žilvytienei

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

SIUNTINYS nr. 12

Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto komplektus, sudarytus 
Lietuvoje. Pristatymas į namus nuo 5 iki 14 dienų nuo jūsų čekio gavimo. 

Atsiųsime jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.

Dešra rūkyta .................. ........ 2 kg Medus............................... ..... 1 kg
Sūris olandiškas ........... ......... 1 kg Aliejus............................... ...... 2 lt
Miltai .............................. ........ 4 kg Sviestas............................ .... 250 gr
Cukrus .................................... 4 kg Silkės marinuotos ............ .... 360 gr
Ryžiai...................................... 2 kg Kava tirpstanti................... .... 100 gr
Kruopos perlinės........... ......... 2 kg Asperinas (ASA 325 mg.).. ...200 tabl.
Makaronai............................... 1 kg 20 kg $95.50
Kainos ir produktų sudėtis gali keistis kas 3 ar 4 mėnesiai, atsižvelgiant į 
Lietuvos rinkos kainas. Rašykite arba skambinkite dėl pilno sąrašo maisto 
komplektų. žiūrėti pagrindinį skelbimą 4 psi.

dešimtmetyje pasiektais Lie
tuvos laimėjimais. Knygelė 
“Naujoji Lietuva”, išspausdin
ta 34.500 egzempliorių tiražu, 
buvo skirta 1938 m. pradžios 
mokyklas baigiantiems moki
niams. Jiems ji buvo įteikta 
su mokyklos baigimo pažymėji
mais. K. Binkio “Naujoji Lie
tuva” sovietinėn bibliografi- 
jon nepateko tik dėl patrioti
nio turinio. Dabar ir jos nerei
kėtų ignoruoti.

ŠARŪNO SPORTO CENTRAS
Anykščiuose jau statomas 

krepšininko Šarūno Marčiulio
nio sporto centras. Vieta jam 
pasirinkta užmiestyje, priešais 
Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 
Iš tikrųjų tai bus didelis ne tik 
sporto, bet ir sveikatos bei pra
mogų centras. Jame išaugs spor
to aikštynai, pusę tūkstančio 
žiūrovų talpinančios tribūnos, 
pirtys ir baseinai, 50 svečių ga
lintis priimti viešbutis, kavinė 
su valgykla, mažas McDonaldo 
maisto ir gėrimų baras, kėglia- 
vimo salė, patalpos masažam, 
laisvalaikiui ir sveikatai. Čia 
taipgi bus įsteigtas JAV profe
sionalų klubo “Golden State Wa- 
riors” žaidėjo Šarūno Marčiu
lionio krepšinio mokyklos 
Anykščių skyrius, surasta vie
tos ir anykštėnų “Šarūno” spor
to klubui. Statybą tikimasi už
baigti šiais metais. Pradžioje 
jon planavo įsijungti ir Anykš
čių rajono savivaldybė. Š. Mar
čiulionis tada ant savo pečių 
buvo užsikrovęs 30% visų išlai
dų. Dabar rajono savivaldybė 
pasitraukė dėl kitų finansinių 
įsipareigojimų. Centro statybos 
finansuotoju bei jo savininku 
liko tik Š. Marčiulionis.

PASKUTINĖ GIMINĖS ŠAKA
Birutės Nenėnienės prane

šimu “Lietuvos aide”, sausio 14 
d. iš dr. Jono Basanavičiaus so
dybos Ožkabaliuose, Vilkaviš
kio rajone, į Bartininkų kapi
nes buvo išlydėta paskutinė jo 
giminės šaka — jaunesniojo bro
lio Vinco dukra Kostancija 
Šmulkštienė. Mirus motinai 
Onai Basanavičienei, ji ūkį su 
vyru pradėjo tvarkyti 1937 m. 
Šmulkščių laukė, sunkus darbas 
paveldėtame dr. J.. Basanavi
čiaus ūkyje. Traukiantis fron
tui, 1944 m. sudegė trobos, žu
vo Kostancijos Šmulkštienės 
vyras. Ji liko be pastogės su 
dviem mažais vaikais. Sunkus 
buvo gyvenimas sovietmečiu, 
kai dr. J. Basanavičiaus pa
vardė komunistams buvo tapusi 
keiksmažodžiu. Kostancijos 
sūnus Vytautas Šmulkštys, dir
bęs buhalteriu Bartininkų kol
choze, nuskendo 1970 m. Dukrą 
Janutę Šmulkštytę pakirto ne
pagydoma liga. Likusi viena, 
Kostancija ėmė šalintis žmo
nių, daugeliui tapo nesupran
tama. Dr. J. Basanavičiaus mu
ziejinės sodybos saugotojas da
bar yra R. Raulinaitis. Velionė 
Kostancija buvo pašarvota dr. J. 
Basanavičiaus sodyboje. Palai
dota Bartininkų kapinėse prie 
savo motinos Onos Basanavi
čienės kapo. Gedulines Mišias 
atnašavo parapijos klebonas 
kun. J. Klimavičius, pamoksle 
priminęs ir dr. J. Basanavičiaus 
nuopelnus. Prie kapo duobės 
kalbėjo jo sodybos saugotojas 
R. Raulinaitis, Vilkaviškio 
kraštotyros muziejaus vadovė 
G. Karalienė. Dr. J. Basanavi
čiaus giminės paskutinės šakos 
Kostancijos Šmulkštienės lai
dotuvėse dalyvavo Vilkaviškio 
rajono valdytojas A. Čelkevi- 
čius ir apylinkės viršaitis K. 
Steponaitis. v K .

P. Žemaitienė praveda GEDIMINO VAGNORIAUS, Tėvynės sąjungos val
dybos pirmininko, pranešimą St. Catharines, Ont. Dešinėje - Tėvynės 
sąjungos Kanados skyriaus tarybos narys - LIUCIUS ULBINAS

St. Catharines, Ont.
GEDIMINAS VAGNORIUS, Tė

vynės sąjungos valdybos pirminin
kas, buvęs Lietuvos respublikos 
ministeris pirmininkas, atvykęs 
Kanadon Tėvynės sąjungos Kana
dos skyriaus kvietimu, aplankė 
St. Catharines lietuvius sausio 
15, šeštadienį, ir praleido su jais 
popietę. Nepaisant nepalankaus 
oro, į pašnekesį atvyko 75% St. 
Catharines lietuvių. G. Vagnorius 
savo pirmame šios kelionės susiti
kime su visuomene pabrėžė, kad iš
eivijos parama dabar yra labiau 
reikalinga nei bet kada - ne tik 
finansinė, bet ir idėjinė, su konst
ruktyviais pasiūlymais. Prašė 
išeivijos paramos straipsniais 
spaudoje tiek išeivijoje, tiek Lie
tuvoje. Svarbi išeivijos aiški po
zicija. Apatija bei neutralumas 
tiek čia, tiek ir Lietuvoje yra 
kenksmingas reiškinys. Diskusi
jose daugiausia rūpesčio išreikš
ta dėl pilietybės atgavimo bei no
rinčių grįžti nuolatiniam apsigy
venimui.

Nuoširdi padėka organizato
riams - p. Žemaitienei, L. Ulbi- 
nui ir parapijos klebonui kun. K. 
Butkui, OFM. Padėka Marytei ir 
Steponui Šetkams, savo namuose 
suruošusiems svečiui pietus. 
Kalbėtoją lydėjo Tėvynės sąjun
gos Kanados skyriaus tarybos na
riai - Gabija ir Rimas Petraus
kai. GJP

London, Ontario
SUSITIKIMUI SU GEDIMINU 

VAGNORIUM, buvusiu Lietuvos 
respublikos ministeriu pirminin
ku, dabartiniu Tėvynės sąjungos 
valdybos pirmininku, sausio 23 d., 
parapijos salėje susirinko apie 50 
Londono lietuvių. Savo pranešime 
G. Vagnorius pabrėžė augančią Tė
vynės sąjungos įtaką Lietuvos po
litiniame gyvenime. Neseniai Kai
šiadoryse, pravestuose papildo
muose rinkimuose į seimą, kur bu
vo išrinktas Algirdas Brazauskas, 
Tėvynės sąjungos kandidatas L. 
Sabutis pajėgė pakartotinai su
rinkti 54% balsų, o LDDP gavo tik 
10% balsų. Panašūs rezultatai bu
vo ir kitose trijose vietovėse. 
G. Vagnorius taip pat aiškino, kad 
dešinieji iš tikro niekad pilnai 
valdžios Lietuvoje neturėjo. Jis 
1991 m. sausio 13 d. krizės metu 
vyriausybę ir ministeriu kabine
tą perėmė iš Kazimieros Prunskie
nės. Pradėjus dirbti paaiškėjo, 
jog tuometinė Aukščiausioji tary
ba nenorėjo, kad toji vyriausybė 
būtų pakeista. Premjerui pateikus 
tvirtinti ministeriu pakeitimus, 
vos pajėgė pakeisti keletą ministe-

«... (Lietuvos) nepriklausomy
bės laikotarpis, nors jame buvo 
daug kas kritikuotina, yra vienas 
iš didingiausių periodų visoje mū
sų tautos istorijoje. (J. Aistis)

PARŪPINAME salę Anapilyje. Pa
tarnaujame Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, pagamindami maistą 
laidotuvėms, sutvarkome gėrimų
(baro) reikalus, parūpiname vyną 
ir leidimą. Skambinti Danutei. Ber
nardui Mačiams tel. 632-4558.

HAMILTON TRAVEL BUREAU, 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont- 
realį ir iš Montrealio.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Stayneno ir Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės i A .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Nuotr. G. Petrauskienės 
rių. Aišku buvo ir tai, kad pasie
kus visus vienijantį nepriklauso
mybės atgavimą, Aukščiausioji ta
ryba bei Sąjūdis pradėjo burtis į 
skirtingas ieologines grupuotes.

Lietuvos žmonės yra visiškai 
vargo išsekinti. Kai kas norėtų 
juos tokius ir laikyti, kad bū
tų priklausomi ir nesipriešintų. 
Anot jo, didžiausias šiuometinis 
Lietuvos žmonių uždavinys-įveik
ti save iš vidaus!

Padėka Londono apylinkės rė
mėjų grupei - Pauliui Kurui, p. 
Kerui, klebonui kun. K. Kaknevi
čiui už suorganizavimą bei Ritai 
ir Kęstučiui Viliams, surengu
siems svečiui vakarienę savo na
muose. Kalbėtoją lydėjo Tėvy
nės sąjungos Kanados skyriaus 
pirm. E. Čuplinskas bei tarybos 
nariai: V. Bireta ir G. Petraus
kienė. GJP

Hamilton, Ontario
PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS, užjausdami artimuosius, 
a.a. Emilijos Lengnikienės atmi
nimui aukojo: $20 - I. VI. Liškaus- 
kai; a.a. Uršulės Klimavičienės 
atminimui (A. Bungardienės ma
ma): $20 - I. Jakimavičiūtė; $10 - 
M. Renkienė; a.a. Klementinos 
Rusinavičienės atminimui: $25 - 
V. Bikinienė; $20 - Arūnas ir Dalė 
Jonikai; $15 - D. M. Jonikai; $10 - 
M. J. Rybij, V. Visockienė, R. Voss, 
A. K. Žilvyčiai; $5 - F. M. Gudins- 
kai; a.a. Alekso Pauliaus atmini
mui: $10-A. K. Žilvyčiai.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja 
komitetas.
GERBIAMIEJI HAMILTONO 
LIETUVIAI, •»

Laikas iš vietos akmens nepa
judina, jam ši našta per sunki. Lin
kime ir Naujaisiais 1994 metais bū
ti nepajudinamais akmenimis ko
voje už lietuvišką žodį, raštą, lie
tuvybę, Lietuvą ... Plungės 4-osios 
vidurinės mokyklos bibliotekos 
darbuotojos, mokiniai, skaitytojai, 
dėkoja už rūpestį, saugant lietuviš
ką žodį, už knygas, kurias mums pa
dovanojote.

Su pagarba- A. Mažonaitė, 
bibliotekininkė

Vilniaus krašto lietuvių centro valdybos nariai, susirinkę Petro ir Angelės 
Česnulių namuose Paris miestelyje, Ont., aptarė atliktą veiklą ir svarstė 
1994 metų planus. Iš kairės: JONAS BUDRYS, pirm. BRONIUS SAPLYS, 
EUGENIJA BULOTIENĖ - narė spaudos reikalams, PETRAS ČESNU- 
LIS. Sėdi buvęs valdybos pirmininkas STEPONAS VARANKA. Trūksta 
JERONIMO GAIŽUČIO ir STASIO JAKAIČIO

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ftrp A | A )) LIETUVIŲ KREDITO
1 /VJLiSl/Y kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.50%
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.50%
90 dienų indėlius .................. 3.25%
1 m. term, indėlius ................ 4.00%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 3.50%
3 m. term.indėlius ................. 4.50%
5 m. term, indėlius ................ 5.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................4.00%
RRSP ir RRIF Ind. 3 m............4.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Partizanų paminklas 
Varniuose

MIELI LIETUVOS
TAUTIEČIAI IŠEIVIJOJE,

kadangi jūs matote sunkią mūsų 
šiandieninę padėtį, atvežate lab
daros siuntas, remiate pinigais, 
tad išdrįsau kreiptis į Jus mate
rialinės paramos. Gerb. Lietuvos 
konsulas Kanadoje Haris Lapas iš
girdo mūsų prašymą, labai greit 
atsiuntė surinktų 2100 litų para
mą. Už ją nuoširdus lietuviškas 
ačiū!

Žadėjo dar parinkti, nes mums 
reikia daugiau pinigų. Norime 
pastatyti Telšių raj. Varniuose 
žuvusiems partizanams, tardant 
nukankintiems mūsų tautiečiams, 
paminklą. Ruošiamės pastatyti 
trikampę mūrinę koplytėlę 4 m 
aukščio (be stogo), aptinkuoti, vi
duje pastayti Švč. Mergelės Ma
rijos skulptūrą. Taip pat norime 
NKVD-oje padaryti muziejų, bet 
čia reika kapitalinio remonto. Vi
sa tai kainuos apie 21.000 litų.

Mes, likę gyvi per stebuklą par
tizanai, privalome atskleisti atei
nančioms kartoms, ką okupantas 
darė su okupuota Lietuva. Čia bu
vo atvežtas Žemaičių apyg. vadas 
a.a. Vladas Montvydas - Žemai
tis, Dėdė, Etmonas, mano brolis 
Žemaičių apygardos vado adjutan
tas a.a. Bronius Alūza - Bedalis. 
Čia arešto metu persišovė ir, ve
žama į Telšius, prie Varnių mirė 
Lietuvos partizanų poetė Irena Pet
kutė; čia tvenkinyje, tualete, šuli
nyje yra sukišta arti 200 nukankin
tų tardymo metu, išniekintų par
tizanų.

Mes tą paminklą ruošėmės pasta
tyti tuoj po Nepriklausomybės pa
skelbimo, tačiau kol padarė pro
jektą, kol surinko parašus, pra
ėjo daug laiko. Pasikeitė valdžia, 
ir mūsų partizanų lyg visai nebūtų 
buvę. Tačiau Lietuvos žemė prisi
gėrusi Tėvynę mylinčių ir kovo
jančių su okupantu krauju. Dau
gelio palaidojimo vietų nežinome. 
Nenueis likusi dar gyva motulė 
sengalvėlė aplankyti sūnaus ar 
dukros kapo, nesuklups maldai, 
neuždegs žvakutės ...

Mieli lietuviai išeivijoje, pa
remkite mus materialiai. Pastaty
kime visi bendrą koplytėlę, kur bus 
surašyti žinomi nužudyti, nušauti 
ir išniekinti Tėvynę mylintys tau
tiečiai. Jūsų, aukojusių, pavardės 
bus įrašytos į muziejaus istoriją.

Žuvusių partizanų ir mūsų gyvų 
likusių vardu priimkite nuoširdžią 
padėką už Jūsų širdies šilumą, už 
Jūsų lietuvišką dosnumą. Ačiū 
Jums!

Monika Kuličauskienė, 
už iniciatyvinę grupę

Mano valiutinės sąskaitos nr. 
Kelmės žemės ūkio bankas, Kelmė, 
Laisvės gynėjų 16, 070954-073003- 
06400023, Kuličauskienė Monika. 
(Žemaičių apyg. štabo partizanė 
Monika Alūzaitė-Aldona).

Red. pastaba. Aukas čia minimam 
paminklui galima siųsti ir šiuo 
adresu: Mr. H. Lapas, Consul Ge
neral of Lithuania, 235 Yorkland 
Blvd., Willowdale, Ont. M2J 4Y8, 
Canada.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas......... 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m........... 6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki S2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Česlovui Grincevičiui, čika- 
giečiui rašytojui ir žurnalistui, 
ilgus metus redagavusiam dien
raščio “Draugas” pirmąjį pus
lapį, skyrių “Spygliai ir dyg
liai”, padaryta labai sunki ope
racija. Ligonis jau grįžo namo 
ir pamažu sveiksta. “Draugo” 
sausio 27 d. laidoje rašoma, 
kad jis prašo bičiulius kol kas 
jo nelankyti ir jam neskambinti, 
nes tai sudarytų daug sunkumų.

Vytautas Šeštokas, “Draugo” 
bendradarbis, “Margučio” radi
jo programos klausytojus tele
fonu iš Los Angeles supažindi
no su sausio 17 d. įvykusiu že
mės drebėjimu. Jam tokio stip
raus žemės drebėjimo lig šiol 
nebuvo tekę patirti. Tačiau nuo 
drebėjimo nenukentėjo ta mies
to apylinkė, kurioje yra Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos šven
tovė bei kiti jos pastatai. Ne
nukentėjo ir Tautiniai lietuvių 
namai. Kai kuriems lietuviams 
Santa Monikoje teko išsikraus
tyti iš namų dėl žemės drebė
jimo išjudintų pamatų.

A. a. Pranas Šulaitis-Šulas, 
gimęs 1901 m. balandžio 1 d. Ky
bartuose, mirė Čikagoje 1993 m. 
gruodžio 10 d. Velionis buvo 
teisininkas, Vytauto Didžiojo 
universiteto teisės fakultetą 
baigęs 1936 m. Jau Rusijoje bu
vo išmokęs ir raidžių rinkėjo 
amatą. Tad Kaune jam teko 
dirbti linotipininku “Varpo” 
spaustuvėje. Prieškario laiko
tarpyje jis taipgi vadovavo 
Kauno miesto ligonių kasai ir 
Darbo rūmams, o vokiečių oku
pacijos metais vertėsi advoka
tūra. Pirmosios sovietinės oku
pacijos metais velionis buvo 
kalintas, bet laisvę atgavo so- 
vietų-vokiečių karo pradžioje. 
Iš Lietuvos kartu su daugeliu 
kitų lietuvių pasitraukė 1944 
m. DP stovyklose Vokietijoje 
su broliais Vladu ir Aleksu bu
vo įsteigęs lietuviškų knygų 
leidyklą “Sūduva”. Ją bandė 
atgaivinti Čikagoje, bet iš jos 
nebuvo galima pragyventi. Tad 
velionis dirbo “Draugo” ir ki
tose lietuviškose spaustuvėse. 
Jis taipgi daug rašė testamen
tų sudarymo, JAV pilietybės ir 
socialinės draudos reikalais, 
priklausydamas Lietuvių teisi
ninkų draugijai, Lietuvių žur
nalistų sąjungos valdybai Či
kagos skyriuje. Gruodžio 14 d. 
velionis iš laidotuvių koplyčios 
buvo atlydėtas Brightono Parko 
lietuvių parapijos šventovėn. 
Ten gedulines Mišias atnašavo 
kun. Fabijonas Kireilis, pras
mingą pamokslą sakė kun. Juo
zas Vaišnys, SJ. Velionis norėjo 
būti palaidotas Lietuvoje. Tad 
jo palaikai buvo nuvežti krema- 
toriuman. Liko liūdinti žmona 
Magdalena ir sūnus Leonas su 
šeima.

Brazilija
Brazilijos lietuvių bendruo

menė džiaugiasi Sao Paulo lie
tuviams įsigyta “Lituanikos” 
stovyklaviete ir joje pastatytais 
namais. Jie dabar pertvarkomi, 
pasinaudojant inž. Antano Po- 
vilonio projektu. Kambariuose 
jau įdėtos lubos, langai aptrauk
ti tinklais, įrengtas vidinis pri
ėjimas iš kambarių į prausyklas 
ir virtuvę. Brazilijos lietuvių 
bendruomenė neturi nuolati-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas) 'egr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
$1.20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. Oro linija $4.00 kg 
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu vienam adresatui iki 50 kg tik $14

Skambinkite dėl mūsų 
kubinių dėžių
Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų
Iš toliau siųsti per U.P.S. 

************
Pristatom JAV dolerius į rankas ....................................4% plius pristatymas
Siunčiant daugiau kaip $2,000.00 tik..............................3% plius pristatymas

* Siunčiant palikimus arba didesnes sumas yra nuolaida. Taip pat galime 
nuvežti į Lietuvą ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą

• Jums važiuojant į Lietuvą ilgesniam laikui galime Jums persiųsti 
pensijos pinigus.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite: 
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai............................. (905) 632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ...................... (905)822-1827
Delhi, Londono Andrius Ir Gertrūda Usvaltai ...............................  (519)773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French ..................................................(905) 871-1799
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ............................................ (514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

Tel. (905) 643-3334 FAX (905) 643-8980

nių pastovių lėšų. Verčiasi tik 
menku solidarumo mokesčiu ir 
kartais iš renginių atliekamu 
nedideliu pelnu. Vienintelė 
Brazilijos lietuvių bendruo
menės nuosavybė — “Lituani
kos” stovyklavietė su geguži
nėms bei jaunimo renginiams 
pastatytu namu. “Lituanikoje” 
vyksta išvykos, suvažiavimai, 
skautų ir net jaunimo kongre
sų stovyklos. Norima įrengti 
ir sporto aikštę. Fondą lėšoms 
telkti buvo įsteigęs dabar jau 
miręs ilgametis BLB valdybos 
pirm. Jonas Tatarūnas. Jį atgai
vino ir sustiprino buvęs valdy
bos pirm. G. Bačelis. Lėšos te
bėra nesunaudotosr Pasigirsta 
pasiūlymų jas padidinti ir tik 
gaunamas palūkanas naudoti 
stovyklavietei bei kitai lietu
viškai veiklai.

Vokietija
Adventinio susikaupimo va

karą Vasario šešioliktosios gim
nazijos bendrabučio salėje 1993 
m. gruodžio 3 d. surengė kata
likų kapelionas kun. Edis Putri
mas. Moksleiviai aplankė ketu
rias jų laukiančias stotis. Pir
mojoje stotyje medicinos sesuo 
Ramunė Buivienė kalbėjo apie 
tikėjimo reikšmę ligoniams. Gy
dytojai jau pradeda taikyti nau
ją gydymo metodą, tikėjimą su
siedami su medicina. Antrojoje 
stotyje kun. E. Putrimas vado
vavo adventiniams žaidimams, 
padėjo suvaidinti kalėdinių 
giesmių posmus. Trečiojoje sto
tyje Meilė Veršelienė supažin
dino su tikėjimu sunkiose ateiz
mo sąlygose sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Ketvirtojoje stoty
je mokytoja Bronė Lipšienė ro
dė muzikinį Edmondo ir Rūtos 
Saliklių filmą “Pakeiski tamsą 
į šviesą”, atskiromis dalimis 
atskleidžiantį tikėjimo prasmę.

Lenkija
Lietuvių kultūros namų Puns

ke vedėja Jūratė Kardauskienė 
atsiuntė žinių apie juose vyks
tančią veiklą. Sausio 16 d. ten 
koncertą savo tėvams surengė 
vaikai, lankantys muzikos pa
mokas. Juos skambinti pianinu 
ir groti akordeonu moko V. Pe
čiulis.

Kruvinojo sekmadienio įvykiai 
Vilniuje buvo prisiminti sau
sio 13 d. Prie televizijos bokš
to žuvusiems laisvės gynėjams 
buvo skirti lietuvių gimnazijo
je moksleivių skaitomi eilėraš
čiai, “Šešupės” kvarteto dainos. 
Vakarą lietuviai susirinko 
Punsko šventovėje. Ten geduli
nes Mišias atnašavo parapijos 
klebonas kun. J. Macekas, lie
tuviškai kalbantis lenkas, ir iš 
Lietuvos atsiųstas vikaras kun. 
V. Veprauskas. Po Mišių vėl 
skambėjo gimnazijos mokslei
vių skaitomi eilėraščiai, .mu
zikinė “Šešupės” kvarteto ir 
atgaivinto “Dzūkijos” choro 
programa.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
a s

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Ontario

Š “Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Sudbury 
0

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus



Bolivijos ambasadorė LYDIA GUEILER DE TEJADA ir Lietuvos ambasadorius dr. VYTAUTAS ANTANAS 
DAMBRAVA, Caracas, Venezueloje 1994 m. sausio 12 d., pasirašė diplomatinių santykių užmezgimo protokolą. 
Jiems patarnauja IVAN CAMERLINGHI ir inž. ANTANAS ŠULCAS

Teisingumui laimėjus
Tyla apie Demjanjuk’ą, laimėjus bylą Izraelio teisme

Lietuva Pietų Amerikoje
Užmegzti diplomatiniai ryšiai tarp Lietuvos ir Bolivijos

JULIUS VAISIŪNAS
1994 m. sausio 12 d. 5 v.p.p. Lie

tuvos ambasadoje buvo pasi
rašytas diplomatinių santykių 
užmezgimo protokolas tarp 
Lietuvos ir Bolivijos respub
likų. Dokumentą pasirašė 
abiejų vyriausybių įgalioti 
ambasadoriai: Lydia Gueiler 
de Tejada ir dr. Vytautas An
tanas Dambrava.

Pasirašytuoju protokolu Lie
tuvos ir Bolivijos respublikos 
teigia, kad “diplomatinių san
tykių užmezgimas atitinka 
bendrus šalių interesus ir tar
nauja pasaulinės taikos bei 
tarptautinio bendradarbiavi
mo stiprinimui”. Abi šalys su
tarė grįsti savo diplomatinius 
santykius, laikantis 1961 m. 
balandžio 18 d. Vienos konven
cijos dėl diplomatinių santy
kių ir Jungtinių Tautų charti
jos principų. Pradžioje abiejų 
valstybių vyriausybės yra nu
tarusios sutartu laiku paskir
ti savo atstovais vizituojan
čius ambasadorius.

Pasirašius protokolą, buvusi 
Bolivijos prezidentė ambasa
dorė Gueiler de Tejada pasi
džiaugė, kad jai teko laimė 
pasirašyti šį svarbų dokumen
tą tarp dviejų draugiškų vals
tybių, kurias skiria distanci
ja, bet jungia bendri demokra
tiniai principai ir noras arti
mai bendradarbiauti. Jos pra
šymu, žodį tarė ir naujai pa
skirtas Bolivijos ambasados 
ministeris-patarėjas Augusto 
Montesinos, kuris sakė turė
jęs garbę pažinti ir artimai 
bendradarbiauti su Lietuvos 
atstovu Bolivijoje dar prieš 
dvidešimt su viršum metų. Bo
livija esanti tikra, kad tarpu
savio santykiai augs, stiprės 
ir duos gražių vaisių.

Savo žodyje ambasadorius 
dr. Dambrava pažymėjo, kad 
Lietuvą ir Boliviją jungia gi
lus laisvės ir nepriklausomy
bės troškimas, kad dabar abi 
šalys, palikdamos nuošaly pra
eities sunkumus, gali laisvai

kurti savo ateitį... Tikima į tas 
pačias vertybes: konstitucinę 
demokratiją, demokratines in
stitucijas, toleranciją, pagar
bą asmeniui ir jo teisėms.

“Bolivija yra lietuviams pa
žįstamas kraštas. Prieš pusę 
šimto metų tenai dirbo tarp
tautinio garso tapytojas Jo
nas Rimša. Žavėdamasis gam
tos grožiu ir to krašto žmonė
mis bei jų originaliu gyveni
mu, jis ten pasiliko daugelį 
metų, įsteigė privačią dailės 
akademiją, iš kurios išėjo vi
sa generacija gabių Bolivijos 
menininkų.

Įvertindama jo nuopelnus, 
Bolivijos vyriausybė pakvie
tė užimti Bolivijos meno aka
demijos direktoriaus vietą 
ir apdovanojo aukščiausiu to 
krašto Andų Kondoro ordinu 
(Condor De Los Andes). Jonas 
Rimša Bolivijoje paliko ’gero 
lietuvio1 vardą. Ir kai dabar
tiniam Lietuvos ambasadoriui 
Venezueloje teko laimė gauti 
paskyrimą diplomatiniam dar
bui Bolivijoje, jis buvo sutik
tas ir iš karto boliviečių pri
imtas, ne kaip ’jankis’, o kaip 
’geras lietuvis*, kurį Bolivijos 
vyriausybė vertino ir apdova
nojo. Tai neginčytinas Jono 
Rimšos nuopelnas” - kalbėjo 
ambasadorius dr. V. Damb- 
rava.

vų identiškos spalvos laisvei, 
demokratijai ir pažangai.”

Bolivijos ambasadai atsto
vavo trys diplomatai (ambasa
dorė Lydia Gueiler de Tejada, 
ministeris patarėjas Augusto 
Montesinos ir pirmasis sekre
torius Ivan Camerlinghi). Taip 
pat dalyvavo Venezuelos už
sienio reikalų ministerijos 
ambasados atstovas Jorge D’ 
Angelo, Lietuvos ambasados 
štabo nariai (Antanas Šulcas, 
Antanas Baronas, Jūratė Ro
sales, Anita Lammersdorf ir 
Beatrice Dominguez ir sekre
torė Elena Nelsaitė - keturi 
iš jų yra bendradarbiai - sa
vanoriai) ir Venezuelos Lie
tuvių bendruomenės veikėjas, 
mecenatas inž. Bronius Devei
kis.

Po iškilmingojo akto visi da
lyviai pakėlė šampano taurę 
už abiejų kraštų sėkmingą 
ateitį bei už glaudų tarpusa
vio bendradarbiavimą.

Taigi, Lietuvos respublika 
padarė dar vieną svarbų žings
nį Lotynų Amerikoje.

LEONAS BALTUŠIS
“TŽ“ 1993 m. 47 nr. rašiau 

apie Jono Demjanjuk’o apkal
tinimą, teismo procesą Izrae
lyje ir pagaliau vyr. teismo 
Izraelyje išteisinimą. Jaučiu 
pareigą tą aprašymą papildyti, 
nes ši byla nėra per daug re
klamuojama, mat ji pasidarė 
labai nemaloni tiems, kurie 
daug metų jautėsi labai ga
lingi. * * *

JAV prezidentas kiekvieną 
rytą gauna patarėjų sudary
tą politinę ir ekonominę apž
valgą. Ji sudaroma peržiūrė
jus 10 svarbiausių JAV laik
raščių, neužmirštant ir užsie
nio spaudos. Štai penki pa
grindiniai ir skaitomi įtakin
giausiais laikraščiais JAV: 
“The Wall Street Journal”, 
“New York Times, “Washing
ton Post”, “Los Angeles Times”, 
“Chicago Tribune”.

“Chicago Tribune” yra kon
servatyvios linijos laikraštis, 
žinomas savo vedamaisiais ir 
savo rimtumu. Palaikė Lietu
vos bylą ir visuomet buvo mums 
simpatizuojantis. 1993 m. lap
kričio 18 d. straipsnis “US jud
ges rip prosecutor’s conduct 
in Demjanjuk case” yra ypa
tingai įdomus.

Jame rašoma, kad federaci
nės valdžios apeliacinė trijų 
teisėjų taryba pasmerkė OSI 
(Office of Special Investiga
tions), kad ji apgaulingai su
laikė medžiagą, kuri būtų pa
dėjusi J. Demjanjuk’ui paneig
ti kaltinimus, kad jis buvęs 
vienas didžiausių žydų nai
kinimo barbarų. Trijų teisė
jų taryba Cincinnati, Ohio, 
apkaltino prokurorus, kad jie 
tai padarė, norėdami įtikti 
žydų organizacijoms. Teisė
jai tvirtina: jeigu tada būtų 
buvę nenuslėpta, kad buvo 
toks dar ir Ivan Marčenko, tai 
J. Demjanjuk’as nebūtų buvęs 
deportuotas iš JAV ir perduo
tas Izraeliui.

J. Demjanjuk’as yra grižęs 
į Klivlando priemiestį Seven 
Hills, Ohio, ir, kiek žinoma, 
yra vienintelis iš deportuo
tų sugebėjęs grįžti į JAV. Na
mas, bent 1993 m. lapkričio 
mėnesį, dar vis buvo žydų pi
ketuojamas, o šeima sako, kad

mirties grasinimai padarė šį 
nelaimingą žmogų kaliniu sa
vo name.

1993 m. lapkričio 17 d. bu
vo surašytas pareiškimas tei
sėjo Pierce Lively, pasirašy
tas vyr. teisėjo Gilbert Merritt 
ir Damon Keith. Teisėjai tvir
tina, kad prokurorai jautė spau
dimą iš žydų grupių laimėti 
bylą. Jie atkreipia dėmesį į 
tai, kad Allan Ryan, jn., direk
torius OSI įstaigos, 1986 m. ke
liavo Izraelyje su paskaitomis, 
kuris buvo finansuojamas 
“Anti-Defamation League of 
B. nai B. rith”. Teisėjai atkrei
pė dėmesį į persistengimą adv. 
Norman Moscowitz, kuris bu
vo labai aktyvus J. Demjan
juk’o byloje. Šiuo metu jis pri
vačiai darbuojasi Miami, Flo
rida. Allan Ryan, jn., kuris bu
vo OSI įstaigos direktorius 
nuo 1980 iki 1983 m., dabar dir
ba kaip advokatas Harvard’o 
universitete.

Kaip buvęs direktorius, jis 
prisiėmė pilną teismo kriti
kos atsakomybę, bet yra giliai 
sujaudintas ir mano, kad teis
mas klysta. Vyr. prokurorė Ja
net Reno, peržiūrinti bylą, bet 
sprendimas dėl apeliacijos 
nepadarytas.

1993 m. lapkričio 24 d. “Chi
cago Tribune” parašė veda
mąjį “Unjust conduct in the 
’Ivan' case”. Vedamasis griež
tai reikalauja, kad vyr. proku
rorė Janet Reno įsakytų ištir
ti OSI įstaigos veiksmus ir už
baigti pastangas deportuoti J. 
Demjanjuk’ą. Laikraštis pri
mena, kad Aukščiausias Izra
elio teismas padarė tai, ką 
Amerikos advokatai turėjo pa
daryti. OSI turėjo tik vieną 
tikslą: laimėti, bet kokia kai
na, visiškai neatsižvelgiant 
į teisingumą. Laikraštis sako, 
kad tokia procedūra yra di
džiausia iškraipa (a total tra
vesty of the process). Ateity 
panašiose bylose turi būti pir
miausiai paisoma teisingumo, 
o ne bylos laimėjimo.

1993 m. gruodžio 18 d. “Chi
cago Tribune” išspausdino 
dar vieną žydų bendruomenės 
laišką, bet tai ta pati pasaka 
be galo.
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Žemaičių Kalvarijos “Caritui” geradario padovanotas namas, kuriame 
po remonto prisiglaus pagalbos reikalingi seneliai

Senų žmonių nedalia Lietuvoje

Galiausiai ambasadorius pa
reiškė įsitikinimą, kad nau
juoju prezidento dekretu, ku
riuo jam pavedama specialios 
misijos Lotynų Amerikoje, 
jis galės būti naudingas abiem 
valstybėm. “Visuomet esu Jū
sų patarnavimui, ponia Amba
sadore, o taip pat patarnavi
mui Jūsų vyriausybės ir Jūsų 
didingos tautos. Istorinio ak
to proga, perduodu Jums Lie
tuvos valstybės prezidento, 
vyriausybės ir mano paties 
nuoširdžiausius sveikinimus 
Bolivijai, drauge su linkėji
mais sėkmingai kurti mūsų 
tautų ateitį. Tejungia ir teįpa- 
reigoja mūsų valstybių vėlia-

Lietuvos ambasados štabas Caracas, Venezueloje, 1994 m. sausio 12 d. Iš kairės: inž. ANTANAS ŠULCAS, ANITA 
BELAUSKAITĖ-LAMMERSDORF, ELENA NELSAITĖ, ambasadorius dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, BEAT
RICE DOMINGUEZ, žurnalistė JŪRATĖ STATKUTĖ-ROSALES ir inž. ANTANAS BARONAS

Vargšų ir be globos senų 
žmonių, kurie jau yra nepajė
gūs save prisižiūrėti, yra kiek
viename Lietuvos mieste, 
miestelyje ir net kaime. Val
diškų senelių prieglaudų ne 
visur yra. O senas žmogus ne
nori būti išvežamas į kitą vie
tovę, greičiausiai į skurdžią, 
perpildytą prieglaudą. Lietu
vos “Caritas” pastangomis ir 
lėšomis yra įsteigti ir prižiū
rimi senelių globos namai 
Birštone, Šiauliuose, Uteno
je, Kaltinėnuose, Kaune, Yla
kiuose, Rumbonyse, Marijam
polėje ir Kapčiamiestyje. Kre
tingoje apleistus senelius lan
ko ir prižiūri keturios Moti
nos Teresės vienuolijos sese
rys. Su Motinos Teresės vie
nuolija palaiko ryšius KLKM 
draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius.

Apleistų senelių yra ir Že
maičių Kalvarijoje bei greti
muose kaimuose. Praeitais 
metais vienas geradaris pa
dovanojo labai gražioje vie
toje namą Žem. Kalvarijos 
“Caritui”, kad jame būtų įreng
ta senelių prieglauda. Namas 
reikalingas kapitalinio re
monto. Energinga “Caritas” 
pirm. dr. D. Maceinaitė-Mic- 
kūnienė jau pradėjo remontu 
rūpintis. Ateinančią vasarą 
norima remontą užbaigti. Žem. 
Kalvarijos “Caritas” taip pat 
globoja keturias daugiavaikes 
šeimas. Vieną šeimą su šešiais 
vaikais (vyriausias — 10-ties 
metų), gyvenančią viename 
kambaryje su dr. Mickūniene, 
aplankiau praeitą vasarą. Pri
sikėlimo par. “Labdara” jau 
pasiuntė į Žem. Kalvariją sep
tynis siuntinius drabužių, ava
lynės.

Ne vien tik seneliais rūpi
nasi “Caritas”. 1988 m. septy
nių moterų iniciatyvinės gru
pės įsteigtas “Caritas” sam
būris Lietuvoje šiandien turi 
5 tūkstančius narių. “Caritas” 
sambūrio 1991 m. antrajame 
suvažiavime priimti įstatai, 
pakeistas vardas į Lietuvos 
“Caritas” federaciją, kurios 
pirmininkas yra vysk. Sigitas 
Tamkevičius. Federacija šiuo 
metu turi 48 skyrius su cent
ru Kaune ir yra išvysčiusi la
bai plačią veiklą karitatyvi- 
nėje ir auklėjimo srityse. Kau
ne veikia valgykla vargšams su 
keturiais maitinimo punktais, 
senelių slaugos namai, vaisti
nė, vartotų drabužių parduo
tuvė (nepasiturintiems drabu
žiai duodami nemokamai), 
diagnostikos centras, remon
tuojamas pastatas “Jaunimo 
centrui”. “Caritas” patalpo

se veikia priešvedybiniai kur
sai, AA susirinkimai.

Ieškomos šeimos, kurios ga
lėtų paimti auginti vaikus iš 
našlaitynų. Per paskutiniuo
sius dvejus metus šeimose pa
talpinta 200 našlaičių. Pati 
didžioji problema: ką daryti, 
kad kuo mažiau kūdikių ir vai
kų patektų į našlaitynus ir in
ternatus. Juk labai didelis 
nuošimtis jaunųjų nusikaltė
lių yra jaunuoliai, užaugę in
ternatuose ir našlaitynuose. 
Ten auga daugiausia netekėju
sių kūdikiai, išsiskyrusių 
ir alkoholikų tėvų vaikai, re
čiau dėl ligos ar nedarbo į var
gą patekusių šeimų vaikai. Čia 
susiduriama su moralės ir 
auklėjimo problemomis. To
dėl “Caritas” federacija daug 
dėmesio kreipia į jaunimo ir 
jaunų šeimų auklėjimą. Šiam 
tikslui ir yra steigiamas Kau
ne Jaunimo centras.

“Caritas” skyriai veikia ga
na savarankiškai. Centras ne
turi nei pakankamai žmonių, 
nei lėšų visų skyrių poreikius 
patenkinti. Visų skyrių ir jų 
pirmininkių adresai yra iš
spausdinti lankstinukuose, 
kuriuos rasite abiejų Toron
to parapijų šventovėse šalia 
parapijų biuletenių. Paimki
te, paskaitykite. Gal jūsų gim
tajame mieste ar miestelyje 
bei vietovėje, kur nuvykę į 
Lietuvą lankysite savo gimi
nes, yra “Caritas” globojami 
senelių ar našlaičių namai, 
valgykla vargšams, paramos 
reikalingos šeimos? Užeikite 
į “Caritas” būstinę, pasitei
raukite. Lietuvos “Caritui” 
remti komitetas Toronte vi
sos Lietuvos vargo irgi neži
no. Kiek sužinome — tiek pa
dedame. Komiteto vardu dėko
ju visiems aukotojams. Jau 
yra nusiųsta į Lietuvą “Cari
tas” federacijai: centrui Kau
ne (US) $21.465, Utenos sky
riui — $7.000, Gargždų skyr. 
$4.000 ir Žemaičių Kalvarijai 
$3.500. Iš visur yra gauti pa
dėkos laiškai, o iš Utenos ir 
Žem. Kalvarijos bei senelių 
namų remonto net smulkme
niškai apskaičiuotos išlaidos.

Prisikėlimo parapijos ir 
“Paramos” kooperatyvuose 
esančios “Caritas” sąskaitos 
yra beveik ištuštėjusios. Tad 
kviečiame visus ir toliau rem
ti aukomis “Caritas” veiklą 
Lietuvoje. Senų žmonių neda
lia Lietuvoje nemenkėja, grei
čiau didėja. Remdami jauni
mo ir jaunų šeimų auklėjimo 
darbus, prisidėsime prie švie
sesnio Lietuvos rytojaus kū
rimo. Q Gustainienė,

NORDLAND EXPRESS RADĄD perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą
11 čekiu ar pinigine perlaida

Lietuvos “Caritas” federacijai 
remti komiteto pirmininkė 

Toronte

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 
pirmadienį susitarus 
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti "Talka” 
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113

Windsore, Londone, Delhi kiekvieną 
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1 -800-561 -3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį skambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service) 
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

Telefono Skambinkite
apylinkių numeriai: U.P.S.
416, 519, 705 1 -800-668-7100
613,514 1-800-465-2876
403,604 1-800-665-2781

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra S7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.

SAMOGrUA’ "I Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

■ Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954



Poetas Kęstutis Genys Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

“Draugo” renginių komite
tas, vadovaujamas Marijos 
Remienės, 1994 m. sausio 23 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje, su
rengė aktoriaus ir poeto Kęs
tučio Genio poezijos rečita
lį. Nemažai įvairių atsiliepi
mų spaudoje apie jo rečitalius 
kitose vietovėse, o gal meilė 
“Draugui”, sutraukė labai 
daug dalyvių: vietinių, nese
niai iš Lietuvos atvykusių, se
nų, jaunų. Salė prisirinko pil
na, reikėjo pristatyti net pa
pildomų kėžių.

Punktualiai 3 v.p.p. “Drau
go” redaktorė Danutė Bindo- 
kienė supažindino atvykusius 
su aktoriumi-poetu Kęstučiu 
Geniu. Jis gimęs Kaune 1928 
m., mokėsi “Saulės” gimnazi
joje ir kiek laiko studijavo 
Vytauto Didžiojo universite
te. Baigęs Maskvos Lunačars- 
kio teatro meno institutą, pra
dėjo dirbti Kauno dramos 
teatre aktoriumi, o nuo 1956 
m. ir filmuose. Eiles ir eiliuo
tą dienoraštį rašė nuo anksty
vos jaunystės. 1988 m. sudarė 
poezijos rinkinėlį “Ugnies 
kryžius”, kurio kserokopijos 
buvo paskleistos artimiems 
žmonėms. 1990 m. išėjo poezi
jos knyga “Lietuva — mūsų 
sąžinė”. K. Genys buvo popu
liarus aktorius ir rečitalių 
atlikėjas. Jis laikomas Lie
tuvos atgimimo poetu, nes iš
sakė tai, kas buvo sukaupta 
žmonių širdyse ir tai, ką žmo
nės bijojo pasakyti. Savo poe
zija jis žadino tautinę sąmo
nę, skatino siekti laisvės.

Apie jo rečitalius yra dve
jopi atsiliepimai: vieni su aša
romis akyse jam plojo, o kiti 
sakė, kad jo eilės yra negaty
vios.

K. Genys padėkojęs už gra
žius žodžius, teigė kad mes dar 
nepažįstame vieni kitų. Net ir 
pati Lietuva dar pakankamai 
neįsirašiusi į žmonijos isto
riją, nors davusi dvasinių ver
tybių ir Rytams, ir Vakarams. 
Jis nurodė, kad vieni eilėraš
čiai yra rašyti okupacijos me
tais, kai jis buvo dar jaunas, 
kiti — atgimimo metais, o dar 
kiti — dabar. Kai kuriems eilė
raščiams sukurtos melodijos, 
jie dainuojami. Atspausdinęs 
jų mažai, nes nebuvo kada. Ne 
vieną kartą eilėraščius dekla
mavęs didžiulėms žmonių mi
nioms Vingio parke.

Jo eilėraščiai lietė jo paties

KELIONĖ PO ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ
Su lietuvių, vengrų ir kanadiečių maldininkų grupe

STASYS DALIUS

Maldininkų grupę sudarė 
didelis būrys - 92 žmonės, ku
rie po Jordaniją ir Izraelį ke
liavom dviem autobusais. Lie
tuvių keliavo 16. Mūsų auto
buse buvo 29 vengrai, tad šios 
dvi tautybės ir keliavom visą 
laiką kartu. O kitas autobusas 
jau buvo kanadiečių, Maltos 
gyventojų, o dalis net iš Ame
rikos buvo prisijungę prie gru
pės. Su grupe keliavo ir 6 ku
nigai.

Iš Toronto orauosčio išskri- 
dome spalio 5, antradienio va- 
vakare, “Royal Jordanian” lini
jos sprausminiu lėktuvu. Ke
leivių tarpe buvo daug arabų 
ir kitų tų kraštų žmonių. Mū
sų grupės keleiviai, kuriuos 
atpažinom iš prisisegtų ženk
lų, buvom išskirstyti po vie
ną lėktuvo skyrių. Valandos 
sustojimas Montrealyje, kur 
priėmę dalį naujų keleivių 
skridome į Amsterdamą Olan
dijoje. Apie tai mums nebuvo 
pranešta ir manėm, kad bus 
tiesioginis skridimas į Amma- 
ną Jordane. Amsterdamą pa
siekėme po septynių valandų 
skridimo jau rytojaus dieną.

Amaną pasiekėm 6 v.v., kur 
jau tamsa dengė žemę. Nebu
vus Jordanijoje ir jos sostinė
je, buvo smalsu ką nors pama
tyti, bet vakare nedaug ką ga
lėjom pastebėti. Visa didelė 
grupė buvo susodinta į du tu
ristinius autobusus. Iš ora
uosčio po ilgos kelionės greit 
buvom praleisti, pasus surin
ko ir suantspauduotus tik kitą 
dieną grąžino.

Jau tamsoje geru asfaltuotu 
keturgubų keliu važiavom į 
Amano miesto viešbutį. Ke
lyje sutikom nedaug automo
bilių. Pakelėje matėsi nedaug 
namukų. Tik privažiavus Ama

Poetas KĘSTUTIS GENYS
Nuotr. J. Tamulaičio

išgyvenimus, lietuvių tautos 
kančias okupacijos metu, Lie
tuvos atgimimą, seną, gražią ir 
turtingą lietuvių kalbą. Pergy
veno jis dėl Lietuvos buvusių 
ir esamų vargų, dėl jos valdy
tojų ir žmonių klaidų bei ne
teisybių.

Savo eiles jis deklamavo 
atmintinai su dideliu įsijauti
mu, kartais susijaudinimu. Jis 
meistriškai perdavė jas klau
sytojams ir tiesiog užbūrė 
juos, nes tylutėliai su dide
liu dėmesiu jie sekė kiekvieną 
jo žodį. Galima įsivaizduoti, 
kokį įspūdį jo eilėraščiai da
rė Vingio parke! Štai šio ei
liuoto patriotiško žodžio pa
vyzdys: “Aš balsavau už Sąjū
dį / Aš balsavau už Lietuvą! / 
Užtai kad savo sąžinę / galė
čiau įpilietinti”. Ir toliau jis 
klausia: “O jūs? — Pakeleivin
gieji, — / Ne vietiniai ir vieti
niai, — / Kokios Tėvynės ilgi

Aktoriaus-poeto KĘSTUČIO GENIO rečitalio klausytojų dalis 1994 m. sausio 23 d. Jaunimo centre Čikagoje
Nuotr. J. Tamulaičio

no miestą - Jordanijos ka
ralystės sostinę, pasirodė ap
šviesti dideli namai.

Viešbutį pasiekėm apie 8 
v.v. vietos laiku, tuojau gavom 
vakarienę ir paskirstymą į 
kambarius. Kadangi vienas ke
liavau, tai kambarį gavau be 
atskiro primokėjimo. Viešbu
čio suvenyrų krautuvėlėje ima 
dolerius ir nereikia jokio pi
nigų keitimo.

Visos šios kelionės vadovas 
kun. Gregory Botte, OFM, yra 
pusiau lietuvis nes jo motina 
lietuvė, bet jis lietuviškai ne
moka. Yra puikus ekskursijos 
vadovas, visados geros nuo
taikos. Taipgi labai papras
tas, vienuolišku abitu apsiren
gęs, be ilgų vyriškų kelnių tik 
į sandalus įsistojęs be kojinių. 
Labai vienuoliškai nusiteikęs, 
tik gero svorio, tai dažnai pra
kaitą braukdamas ką nors tvir
tu balsu visai grupei aiškina.

Taigi, kun. Gregory, dar auto
busu važiuojant iš orauosčio 
į viešbutį linksmai praneša, 
kad kelionė, skrendant Jorda
nijos lėktuvu ir sustojant Ams
terdame, o ne Italijos lėktuvu, 
kur būtų reikėję sustoti Itali
joje, atskrista keturiom valan
dom anksčiau. Jordanijos lėk
tuvu teko skristi pirmą kartą, 
bet patarnavimas buvo geras. 
Valgis buvo duodamas keletą 
kartų. Nors arabų lėktuvas, 
bet prie valgio buvo duodami 
alkoholiniai gėrimai pasirink
tinai. Lėktuvo tarnyba pasikei
tė Amsterdame, tik mes mie
guisti tuo pačiu lėktuvu skri
dome į Amaną.

Viešbučio krautuvėlėje pir
kom atvirukus ir pašto ženk
lus. Trys atvirukai su pašto 
ženklais į Kanadą kainavo 
JAV 3 dol. Vandens didelis 
butelis - 2 dol. Viešbutyje gau
nu kambarį ketvirtam aukšte, 

tės, / Ką norit įpilietinti? / 
Kieno krauju ir ašarom / Jūs 
šiandien spekuliuojate? / Už 
ką jūs pasirašote? / Kieno var
du balsuojate?”

Baladėje apie juodąjį birže
lį jis prisimena: “Birželio 
ankstų rytą / Paskubomis, slap
ta / Parduota — išvaržyta / Visa 
tauta”. Ir pranašiškai išreiš
kia ateitį: “O kas išliks nežu
vę / Pačių savęs nekęs / Vieni
— prikąs liežuvį, / Kiti — deg
tinėj skęs”. Ir vėl: “Po okupan
to batais” ... “išaugs nauja 
karta”, kuri “be sąžinės grau
žimo ... sąžinę parduos, ir 
dėl tautos likimo nekvaršins 
sau galvos ...”

Gal tokie jo posmai nuteikė 
kai kuriuos klausytojus many
ti, kad jo eilės yra negatyvios. 
Bet kas galėtų užginčyti, kad 
jose nėra tiesos?

Eilėraštyje “Savo seserims 
ir broliams tremtiniams” iš
reiškia savo ir daugelio to me
to lietuvių dalią:
Jūs nebuvote vieni-vieniši tremtyje - 
Kas prie Laptevo jūros, o aš- Maskvoje - 
Jus ten iudė, kankino, marino badu, 
Mane iudė Maskva - mokė būt artistu.

Ir toliau jis sako:
Neišmokau vaidint, neišmokau meluot, 
Neišmokau ir aš, kad laimingas nuduot...

Užkankinti, kankinti-gyvai, negyvai- 
Mano seserys, broliai ir mano tėvai, 
Jūsų neviltį aš surašiau eilėmis, - 
Aš neišdaviau Jūsų - buvau su Jumis.

Poroje eilėraščių jis kalba 
apie save, kaip poetą: “Duona”
— “Mano eilės — kraujo sko
nio. Aš eiles krauju rašiau”. 
O eilėraštyje “Pašaukimas” 
sako: “Ne todėl, kad noriu, / 
O todėl, kad reikia, / O todėl, 
kad negaliu kitaip — / Dievas 
tarė kelkis! / Dievas tarė — 
laikas, / Ten, kur Tave šaukia,
— ten ir eik!” 

kur dvi lovos, telefonas, tele
vizija. Ekrane dvi stotys ang
lų kalba ir plačios žinios 10 
v.v. Po žinių tuoj virstu į lovą, 
bet nelabai po laiko pasikei
timo miegojosi. Po trejeto va
landų atsibudau ir varčiausi 
iki ryto, kol reikėjo keltis. 
Penktą v.r. jau šviesu ir rytai 
stipriai paraudę prieš saulės 
tekėjimą, tiesiog gaisru dega 
visas rytinis dangaus pakraš
tys, o pats dangus mėlynas - 
be jokio debesėlio.

Per Jordanijos kalnus ir 
dykumas

8 v.r. jau visa grupė sėdam 
į autobusą, kur prisistatęs Jor
danijos arabas vadovas pasa
koja apie kraštą ir istoriją. 
1917-1946 m. Transjordanija 
(taip tada buvo vadinama) bu
vo britų valdoma, o tik po to 
įsteigta Jordanijos karalystė. 
Kraštas turi 34.443 kv. mylių 
plotą, bet žemės 80% sudaro 
dykumos ir akmenuoti kalnai, 
kur yra labai sausa žemė, nes 
tegauna tik 6 colius lietaus 
per metus. Karalius - Hussein, 
kuris beduinų arabų labai ger
biamas.

Amano miestas tapo Jordani
jos sostine, o prieš tai buvo tik 
emiro gyvenvietė. Miestas la
bai stipriai augo, nes 1923 m. 
buvo 3.000 gyventojų, o dabar 
jau 1,3 milijono. Visoj Jorda
nijoj - 4 mil. gyventojų, kurių 
95% musulmonai ir 5% krikš
čionys. Todėl, pasak vadovo, 
Amano mieste yra 500 meče
čių ir 25 kirkščionių švento
vės. Iš minaretų bokštų pen
kis kartus per dieną šaukia
ma maldai.

Kariuomenės tarnyba vy
rams privaloma nuo 18 m. am
žiaus ir reikia tarnauti dve
jus metus. Daug bedarbių kraš
te - net 21%. Labai stipriai pa

Dail. STASYS GLINSKIS prie savo kūrybos darbų (kairėje), GRAŽINA 
LAPIENĖ, dail. RAIMUNDAS RICKEVIČIUS “Baltijos vėjo” parodos 
atidaryme 1993 m. lapkričio 11 d., Durham, Ont. Nuotr. Rimos Zubaitės

Eilėraštyje “Gėda” jis sako, 
kad jau pusę amžiaus “Prieš 
Baimės Šmėklą keliaklupčiau- 
jam, / kaltų vis ieškom, o kalti 
patys — / kreivažodžiaujam, 
saldžiažodžiaujam”. Ir kalbė
damas eiluotais žodžiais apie 
Lietuvos žmones, karčiai ir 
priekaištingai sako: “Karta 
be Dievo, karta bedvasė, / At
mintį savo krauju ištrynę! / 
Patys, mes patys sau duobę 
kasam, / Laidojam Lietuvą — 
savo tėvynę”. O kai tuose žmo
nėse sąžinės balsas prabyla, 
jie aimanuoja:

“Ką mes padarėm! Ką mes 
padarėm! / Kaip mes papuo
lėm į tokią bėdą! / Aplinkui 
siaučia Raudonas Maras, / O 
mes tik plepam ir inkščiam. 
Gėda!”

Bet ne visi jo eilėraščiai 
vien skausmo ir liūdesio pil
ni. Pvz. eilėraštyje “Lietuvos 
varpai” jis ragina širdžių var
pą nulieti savyje, kuris netil
tų, gaustų ir prisikėlimą skelb
tų: 

statytas švietimas, privalomas 
pradinis mokslas. Mokyklas 
lanko 95% vaikų. Turi 4 uni
versitetus su 30.000 studentų.

Mieste niekur nesustojam, 
matosi tik aukšti mūriniai na
mai, visi baltai pilkos spalvos. 
Pasiekiam kalnuotus, akme
nuotus ir smėlėtus laukus. 
Tarp jų vietomis pušų miške
liai ir alyvos medžiai. Namai 
pakelėje mūriniai, pilkos spal
vos. Prie namų matosi ir dir
bamos žmės su alyvų ir kitų 
medžių sodais. Ganosi pake
lėje ir toliau laukuose avių 
bandos.

Pasiekiam ir slėnio lygumą, 
kur jau daug apdirbtų laukų 
ir daržovės auginamos. Tačiau 
greit žaliuojantį slėnį palie
kam vingiuodami akmenuo
tais kalnais aukštyn. Aplin
kui labai laukinė gamta, pli
ki kalnai, be medžių ir krūmų, 
be jokios gyvybės.

Sukdami vingiais, aukšto 
kalno viršūnėje randame pla
tų privažiavimą, kur atvykę au
tomobiliai ir autobusai susto
ja. Čia stovi storų akmenų sie
nų bazilika. Šis Nebo kalnas 
iškilęs netoli kilometro aukš
čio (790 m. nuo jūros lygio) yra 
Nebo.

Kuo jis ypatingas? Tai, pagal 
Senąjį Testamentą, kalnas, 
prie kurio atvedęs žydus Mozė 
prieš savo mirtį pirmą kartą 
galėjo pamatyti žemai mato
mą pažadėtąją jiems žemę. Čia 
jis mirė atlikęs savo misiją 
ir buvo palaidotas, nors jo ka
pas nėra žinomas.

Apačioje akmenuoto kalno 
trykšta šaltinis, kuris Mo
zės lazda užgautas ištryško 
iš akmenų ir dabar vinguriuo
ja siauro slėnio pakraščiu.

Pakalnėje slėnio irgi dyku
ma tęsiasi, kur žemai matosi 
Negyvoji jūra. Čia dangus pa
dūmavęs. Nebo kalno šone sto
vi senas ortodoksų ir kitas pran
ciškonų vienuolynas. Tačiau 
mes, pasižvalgę ir padarę nuo
traukas, susirinkom į senoviš
ką paprastą baziliką, kaip į ko

“Tegu kiekvienas varpą sa
vyje nulieja, / Tegu sulydo šir
dį — kiekviena širdis / I vieną 
širdį, kaip į varpą vieną — / 
visa išeivija, visa mūsų šalis!” 
“Kas laisvę kaip varpus į dan
gaus bokštus kelia — / To nie
kas nepavergs. Tautos nenuga
lės, / Kuri į Dievą tiki ir au
kotis gali, / Išlydžius laisvės 
varpą iš pačios širdies”.

Rečitalį baigdamas, jis pa
deklamavo “Seserys ir bro
liai”. Čia to eilėraščio pasku
tiniai du posmai: “Nuo senų 
senovės geraširdžiai buvom, / 
Visada garsėjom žmonėmis 
romiais, / Bet kodėl pamiršom, 
kad geri lietuviai / Buvom 
tėvynėj ir narsiais kariais?!” 
“Seserys ir broliai! Lietuva 
pavojuj! / Motina vėl šaukia! 
Metas atsibust! / Jau gana ver- 
gijų! Kelkimės! Į kovą! / Už 
tėvynę brangią! Už tėvų ka
pus!”

Rečitalis buvo dviejų dalių. 
Abejose aktorius-poetas K. 
Genys deklamavo savo eilė
raščius. Per pertrauką buvo 
pasivaišinta, pasidalinta 
įspūdžiais su draugais. Pats 
poetas pasirašinėjo savo ei
lių knygelę “Kęstutis Genys”, 
kurioje yra eilėraščiai, pa
rinkti iš spaudai ruošiamos 
jo poezijos knygos “Neišduo- 
kim Lietuvos”.

Visus eilėraščius klausyto
jai palydėjo ilgais plojimais; 
gi nuskambėjus paskutinia
jam, ne tik ilgai plojo, bet 
ir pagerbė poetą atsistojimu.

Užbaigdama rečitalį, Danu
tė Bindokienė dėkojo poetui 
ir atsilankiusiems, sakyda
ma, kad “popietė buvo nuosta
bi”. Ir tai, tikriausiai, išreiš
kė daugumos nuomonę.

kį muziejų, nes viduje iš abie
jų pusių yra atkastos pirmųjų 
statybų likusios grindys, ko
lonos ir mozaikos papuošimai. 
Tai liekanos iš VI š. pirmosios 
bizantiškos šventovės. Mozai
kos plytelėse matomi graikiš
ki įrašai. Viskas yra palikta 
po vienu stogu, tik per vidu
rį praėjimas prie kuklaus alto
riaus. Jokių papuošimų: mūro 
sienos ir šonuose iškasenos. 
Tai šioje gan skurdžioje ba
zilikoje mums pamaldas laikė 
penki kunigai, ir visi maldi
ninkai giedojo.

Po pamaldų vėl į autobusus 
ir tęsiam kelionę į Rose Red 
City Petra, kuris nuo Amano 
miesto yra 263 km nuotolyje. 
Nuo Nebo kalno išvažiavę pa
siekiam vėl kitus plikus kal
nus, kur kelias vingiuoja po
sūkiais. Ir čia tęsiasi kalnai 
be jokios gyvybės, vien tik ak
menys kyšo. Labai nyki ir ne
turtinga žemė, tačiau šlaituo
se auga alyvų medžiai. Kelias 
eina suspaustas tarp kalnų. 
Viršuje kalnų matomas vienas 
kitas mūrinis namukas.

Užkopę į viršų kalnų, vėl 
staigiais vingiais nusileidžiam 
žemyn į 490 m. gylio slėnį-tar- 
peklį. Iš abiejų slėnio šonų 
kyla aukštyn pliki kalnai. Ny
kus reginys į tą su giliais tar
pekliais išsiplėtusį slėnį, 
kur tik sausra ir dulkės siau
čia vėjyje. Čia sustojam tos 
laukinės gamtos pasižiūrėti, 
nes ir kelias čia baigiasi to 
slėnio dugne. Šis kelias, ku
riuo atvažiavome, pavadintas 
dykumų keliu. (Bus daugiau)

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).
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Kultūra ir menas neturi sienų
Apie Baltijos-Kanados kultūros pasikeitimo centro veiklą ir uždavinius

RAIMONDAS RICKEVIČIUS

Mintis įsteigti centrą, kuris 
padėtų vystyti meno, kultūros 
ryšius su Lietuva, Latvija ir 
Estija, nenauja, tik nebuvo 
reikiamo politinio fono jos 
įgyvendinimui. Atgavus Balti
jos šalims nepriklausomybę 
ir stabilizavus politinę padė
tį susidarė palankios sąlygos 
šiai minčiai įgyvendinti.

Praeitų metų vasarą būda
mas Lietuvoje, užmezgiau ry
šius su kultūros ministerija, 
dailininkų sąjunga, dailinin
kais, susipažianu su jų kūry
ba bei materialine padėtimi, 
kuri, deja, labai apgailėtina.

1993 m. rugsėjo mėnesį iš 
dailininkų sąjungos gavau įga
liojimus atstovauti Lietuvos 
dailininkams Kanadoje. Lie
tuvos dailininkų sąjunga turi 
seniai nusistovėjusius ryšius 
su Latvijos ir Estijos daili
ninkais. Pasitarus su šių ša
lių dailininkų organizacijo
mis, buvo nutarta įsteigti 
centrą, kuris atstovautų Bal
tijos šalių dailei Kanadoje.

Organizuojant Baltijos-Ka- 
nados kultūros pasikeitimo 
centrą, buvo sudaryta direk
torių taryba, kurios didesnę 
dalį sudaro išeiviai iš Bal
tijos valstybių. Centrui pa
sirinktas Durham miestas, kad 
užsienio šalių menas būtų 
puoselėjamas ne tik Toronte, 
bet ir provincijoje. Durham 
ir kitų artimesnių miestų apy
linkėse gyvena daug iš Toron
to pasitraukusių dailininkų.

Baltijos-Kanados kultūros 
pasikeitimo centro veiklos 
pagrindinis uždavinys — at
stovauti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos valstybių įvairių kryp
čių menui Kanadoje, o Kana
dos — Baltijos valstybėse. 
Norime plėsti tarp šių vals
tybių visapusišką kultūrinį 
bendradarbiavimą.

Kultūra ir menas neturi 
sienų. Pasikeičiant kultūri
nėmis vertybėmis, praturti
name vieni kitų intelektua
linį pasaulį. Sudarytos sąly
gos Kanadoje Baltijos šalių 
menininkam^ parodyti ir par
duoti savo meno kūrinius, bū
tų pajamų šaltinis ir materiali
nė pagalba, pagerinanti jų kū
rybos ir gyvenimo sąlygas sa
vuose kraštuose. Taip pat pa
pildomos pajamos tektų ir On
tario provincijai.

Norima užmegzti ryšius tarp 
Baltijos šalių ir Ontario pro
vincijos menininkų, pasikei
čiant parodomis, rengiant kū

Lietuvių maldininkų grupė prie Kristaus gimimo bazilikos Betliejuje su 
savo vadovu kun. AUGUSTINU SIMANAVIČIUM, OFM Nuotr. St. Daliaus

Išmėginkite laimę 
mūsų $10,000 loterijoje

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikraustant privačiai 

arba per bendrovę
- Nemokamas namo įvertinimas
- Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte 

savo namą, gaunate nemokamą namo 
apžiūrėjimą (Home Inspection), 
atliekamą Baltic Construction

- Seminaras namų pirkėjams vasario 23 d.
- Bendradarbiaujame su "Allied Moving” ir 

“TD” banku
Tel. (416) 763-5161 2261 Bloor St. W.

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas .dažymas
• elektros įvedimai •vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas •prieplaukos .garažai • tvoros «medžių pjovimas
• virtuvės, vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas • šildymo 
ir vėsinimo sistemų įvedimas .plytelių įdėjimas «pataisymai ir 
pritaikymai pagal invalidų ir senelių poreikius »namo apžiūrėjimas
• 17 metų patirtis • Nemokamas įkainavimas

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

rybines stovyklas, organizuo
jant teorinius ir praktinius 
seminarus, keičiantis taiko
mojo meno naujausiomis tech
nologijomis, tuo pačiu vystant 
Kanados dailininkų ryšius su 
Europa.

Šiuo metu labai svarbu Bal
tijos šalių menininkams susi
pažinti su Kanados demokrati
ne sistema, kad tą patirtį jie- 
panaudotų savo šalyse.

Baltijos šalių išeiviai Ka
nadoje, norintys išlaikyti sa
vo tautų kultūrą, raginami 
prisidėti prie programos įgy
vendinimo ir materialinio rė
mimo. Ruošiant kanadiečių 
parodas Baltijos šalyse, pir
menybė bus duodama baltie- 
čių kilmės menininkams.

Baltijos-Kanados kultūros 
pasikeitimo centro progra
ma pradėta vykdyti 1993 m. 
Pirmieji renginiai: — “Balti
jos vėjas” Durham’e gruodžio 
11-18 d.d., įvyko iš Lietuvos 
atvykusio dail. Stasio Glins
kio tapybos kūrinių paroda. 
Buvo rodomas latvės Zoe Dir
sės videofilmas “Baltijos ug
nys” apie 1991 m. sausio tra
giškus įvykius Lietuvoje ir Lat
vijoje. Dail. St. Glinskio kū
rinių parodos buvo surengtos 
Anapilyje, Mississaugoje, ir 
Toronto Lietuvių namuose.

1994 m. gegužės mėn. Vilniu
je, Rygoje ir Taline bus su
rengta Kanados videomeni- 
ninkų sukurtų videofilmų per
žiūra, parodanti Kanados vi
deomeno vystymąsi. Šių metų 
rudenį numatome surengti 
Baltijos šalyse indėnų meno 
parodas.

Durham’e numatoma įsteigti 
paveikslų galeriją ir gyvena
mąsias patalpas atvykstan
tiems iš Baltijos šalių meni
ninkams. Tam bus panaudota 
Kanados valstybės finansinė 
parama bei gyventojų aukos. 
Šiam tikslui lėšų paaukoti ga
lima “Paramos” kooperatyve 
atidarytoje sąskaitoje.

Baltijos-Kanados kultūros 
pasikeitimo centro direktorių 
taryba dėkinga Lietuvos kon
sului Hariui Lapui už progra
mos rėmimą, Gražinai Lapie
nei už pagalbą ir dalyvavi
mą renginių ruošime, Anapi
lio klebonui kun. J. Staške
vičiui už pagalbą ruošiant 
dail. S. Glinskio kūrinių pa
rodą, “Tėviškės žiburiams” 
už renginių garsinimą. Tik 
bendromis jėgomis mes gali
me praturtinti savo kultūrą 
ir dvasinį pasaulį.



Dainų šventės ir chorai
NIJOLĖ BENOTIENĖ

1956 m. vasarą įvyko I-oji iš
eivijos lietuvių dainų šventė, 
tačiau chorinė veikla buvo gy
va žymiai anksčiau beveik vi
sur, kur tik atsirado lietuvių 
telkinių. Chorinės muzikos pra
džia 1894 m., kai Niujorke Leo
nas Ereminas įsteigė chorą 
“Milda”, o pirmoji dainų šven
tė - 1914 m., kai Čikagoje bu
vo atlikta Č. Sasnausko kan
tata “Broliai”.

1939 m. pasaulinėje parodo
je Lietuvių dienos programo
je pasirodė 59 chorai. Iš jų 45 
buvo parapijiniai. Jau tada 
jungėsi ir Kanados lietuviai. 
Dalyvavo iš viso 3000 daininin
kų. Dainavo be gaidų. Nors dai
nininkų skaičiai imponuojan
tys, tačiau ne viskas ėjo sklan
džiai. “Muzikos žinios” nurodo, 
kad ne visi chorai išmoko tuos 
pačius kūrinius, savaip daina
vę “Apsaugok Aukščiausias” ir 
kitas dainas. Šiaip chorai pa
sirodė kultūringai, sprendžiant 
iš dirigento instrukcijų, ku
rios šventės metu draudė kram
tyti gumą, kalbėtis ...

Antrasis pasaulinis karas 
sustabdė chorinę veiklą. Dau
gelis vyrų buvo pašaukti į ka
riuomenę.

Po karo nauji ateiviai atne
šė gyvumo, įsijungdami į esa
mus chorus. Taip pat įsisteigė 
ir nauji ateivių chorai: Čiur
lionio ansamblis, “Dainava”, 
Čikagos vyrų choras, “Varpas” 
ir kiti.

1956 m. surengta pirmoji iš
eivijos dainų šventė. Juozas Ži
levičius savo knygoje “Lietu
vis vargonininkas išeivijoje”, 
kuria pasinaudojau anksčiau 
išdėstytiems faktams ir statis
tikoms, teigia, kad 1956 m. įvy
kusioje I-oje dainų šventėje 
dalyvavę tik trys senosios atei- 
vijos chorai, visi kiti buvę nau
jųjų ateivių. Dalyvavo 1136 cho
ristai, iš jų 631 buvo iš Čikagos.

Nuo 1956 m. dainų šventės 
buvo rengiamos kas penkeri 
metai: 1961, 1966 ir 1971 m. Či
kagoje, 1978 m. Toronte (Kana
doje) ir 1983 bei 1991 m. vėl Či
kagoje. Nuo antrosios šventės 
choristų skaičius buvo paaugęs 
iki 2000 ir net 2500 daininin
kų. Pastoviai dalyvavo apie 50 
chorų, išskyrus paskutiniąją, 
kurioje chorų skaičius buvo 
sumažėjęs iki 31.

Nuo 1966 m. kiekvienoje dai
nų šventėje dalyvavo vaikų 
chorai ir kanklių orkestras, 
vadovaujamas O. Mikulskienės; 
1983 m. dalyvavo liaudies inst
rumentų ansamblis, kuriam di
rigavo E. Sakadolskienė. Pas
kutinėje šventėje dalyvavo Vil
niaus operos ir baleto teatro 
orkestras - 50 atlikėjų.

Iki Vatikano antrojo susi
rinkimo 1962-65 parapijiniai 
chorai sekmadieniais giedo
davo lotyniškas Mišias. Daž
niausiai Mišios buvo gerai iš
baigti kūriniai. Dalys “Gloria”, 
“Credo” ir “Sanctus” gerokai 
įšildydavo balsą, atidaryda
vo rezonatorius. Giedant sek
madieniais gerai įsisavin
tus žodžius ir choro dalis, nie
kas per daug nenuvargdavo, 
nepertempdavo balso stygų, 
ir patys galėjo gėrėtis dailaus 
keturbalsio giedojimo rezulta
tais. Liturginis giedojimas 
sklandžiai ėjo iš metų į metus 
ir jeigu prireikdavo parapi
joms paruošti pasaulietinių 
meniškų programų, chorams 
buvo maloni permaina.

Kai Vatikano II susirinkimas 
leido atsisakyti lotynų kalbos, 
mūsų chorinė veikla sumenko, 
nors iš pirmo žvilgsnio atrodė 
kitaip. Vatikano II susirinki
mas, leisdamas vartoti litur
gijoje tautines kalbas, turėjo 
pasitarnauti ir mūsų tautos in- 
teresmas. Pradžioje betgi da
lykai atrodė kitaip. Didieji mu
zikai, sukūrę Dievo garbei še
devrus, neberado vietos lietu
vių šventovėse. Chorai buvo 
priversti pirmiausia patys vie
nu balsu išmokti giesmę, o 
paskui mokyti tikinčiųjų bend
ruomenes dažnai formos atžvil
giu neišbaigtus kūrinius. At
ėmus pagrindines Mišių dalis 
nuo choro, palikus tik vieną ki
tą kūrinį chorinei meditacijai, 
chorai pasijuto nebereikalin
gi. Dabar lietuviškose parapi
jose ne visada ir Mišių pagrin
dinės dalys begiedamos. Nors 
ši priežastis nėra vienintelė 
dėl parapijinių chorų sunyki
mo, bet ji yra reikšminga. Pra
ėjus krizės laikotarpiui para
pijų chorai daug kur atgijo ir 
įsijungė lietuviškon liturgijon.

Silpnokas lietuvių kalbos 

mokėjimas nepadeda chorams 
gauti natūralaus prieauglio, 
bet tą sunkumą išgyveno ir 
ankstesnės lietuvių kartos atei- 
vija.

Prie pozityvių chorinės veik
los bruožų reikėtų priskirti 
chorų gastroles ir išskirtinus 
koncertus. Iškiliai su koncer
tais apkeliavo lietuviškus tel
kinius pokario metais Vokieti
joje, vėliau JAV-se, Kanadoje 
ir Pietų Amerikoje Alfonso 
Mikulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis. Dalios Vis- 
kontienės vadovaujamas cho
ras “Volungė” (tuo metu jaunų 
moterų vienetas) lankėsi Ang
lijoje. Ritos Kliorienės vado
vaujamas mergaičių vienetas 
“Nerija” - Pietų Amerikoje, 
Vaclovo Verikaičio Hamiltono 
mergaičių choras “Aidas” - Ro
moje. Australijos Melburno 
Lietuvių dainos sambūris 1978 
m. dalyvavo V-toje išeivijos 
dainų šventėje Toronte, Kana
doje.

Neeiliniu įvykiu reikia lai
kyti Bostono Šv. Petro parapi
jos choro išėjimą į prestižinę 
Jordan’o salę su Ch. Gounod 
“Šv. Cecilijos Mišiomis”, kurias 
palydėjo simfoninis orkestras, 
diriguojant Jeronimui Kačins
kui. Visų pasirodymų ir chorų 
nuopelnų neįmanoma išvar
dinti informaciniame straips
nelyje. Visi jie turėjo pozity
vią įtaką išeivijos chorinės 
kultūros tobulėjimui.

Baigiant reikia pasidžiaug
ti, kad D. Viskontienė, R. Klio- 
rienė, D. Polikaitis, kurie jau 
daug metų persiorientavo į miš
rius chorus, įjungia į savo re
pertuarą ir lengvos estradinės 
muzikos kūrinių, ištraukų iš 
amerikiečių muzikos. Šių chor
vedžių vienetuose pagrindą su
daro jaunesnio ir vidurinio 
amžiaus dainininkai. Vadovai 
nepasitenkina pradiniu muzi
kiniu pasiruošimu - lanko cho
rų vadovų profesinius semina
rus, nuolatos tobulinasi.
Mūsų visų rūpestis - kad dainų 

šventėse tautos daina išsilaiky
tų sveika ir nesužalota. Kaip 
išlaikyti tautinį savitumą ir 
aukštą chorinės kultūros lygį 
už Tėvynės ribų, pasiliks viena 
iš didžiųjų mūsų problemų.

(Naudotasi Š. Amerikos muzikų 
sąjungos pirmininko Fausto Stro- 
lios pranešimo duomenimis, pa
teiktais Aštuntajame mokslo ir 
kūrybos simpoziume Čikagoje 
1993 m.).

Solistė AUDRONĖ GAIŽIŪNIENĖ, 
dainavusi 1993 m. lapkričio 7 d. 
Jaunimo centre Čikagoje Lietuvių 
meno ansamblio “Dainava” su
rengtame koncerte “Unt tevelia 
dvara” Nuotr. J. Tamulaičio

Atsiųsta paminėti
Alfonsas Eidintas, LIETUVIŲ 

KOLUMBAI. Lietuvių emigraci
jos istorijos apybraiža. Redak
torius - Viktoras Žemaitis, daili
ninkas - Alvydas Ladyga. Išleido 
“Mintis”. Vilnius, 1993 m., 229 
psl. Albuminio formato, su nuo
traukomis.

MEDICINA, Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungos žurnalas nr. 
2(82) 1993. Redaktorius: Vaclovas 
Šaulys, MD. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje.

Scena iš spektaklio “Aukso žąsis” Kauno dramos teatre 
Nuotr. VI. Žirgulio

TELESFORO VALIAUS sukurta 1962-jų metų 
spektaklio emblema

Šešiasdešimt penktieji “Metmenys”
ALFONSAS NAKAS

Metrikoje tik 65/1993, bet 
skaitytojai žino, kad kasmet, 
beveik reguliariai, išeina dvi 
knygos, ir ši yra 1993 m. antro
ji. Redaguota prof. dr. Vytauto 
Kavolio. Iš lygiai 20-ties pa
vardėmis suminėtų redakcijos 
bendradarbių, šioje knygoje 
raštais dalyvauja tik du.

Niekada “M” neskaitęs, kon
servatyvesnis skaitytojas šią 
knygą paėmęs į rankas nuo Si
gito Parulskio eilėraščių ap- 
stulbtų. Štai kelių romėniškai 
nuo I iki XIX surašytų “Proce
so” pastraipų citatos: I//“Ne- 
atsisuk, vejasi ašmenys / nega
li prisiminti jų / lėčiau” II//“Tė- 
vas, virvagaliai du / įsirėžę į 
likimo apkasus / virsta žemė / 
aukštielninka” III//“vaikiškos 
krūtys, speneliai / kairėje pu
sėje / ašmenų delnas” IV//“Iš 
siaubo spiegia / laukai, snie
gas / nutyla raudonas” (citatas 
baigiau be taško, nes jo nėra). 
Citavau šedevrus trijų ir ketu
rių eilučių. Kai kurie skirsne
liai 7, net 9 eiįučių. Tris kar
tus viską perskaitęs, pasikvie
čiau žmoną, poezijos mėgėją. 
Jos sprendimas: beprotis! Ge
ra pasakyti - beprotis Paruls
kis. O kaip su vyr. red. V. Ka
volių? Su red.bendradarbiu R. 
Šilbajoriu? Pagaliau leidiny
je randame “kitą” Sigitą Pa
rulskį, rašantį apie šiuolai
kines Lietuvos rašytojų, skai
tytojų, literatūros aplamai 
bėdas. Kandžiai, taikliai, ne
paprastai įdomiai. Taigi dėl 
kelių pirmųjų puslapių “M” iš 
rankų mesti neverta ...

Kitas šios knygos nuostabus 
autorius yra dvigubas Leoni
das Donskis: kolektyviniam 
rašiny “Kultūrinė situacija / 
Vakarai ir Lietuva: II” jis - 
filosofas; poleminio pobūdžio 
kritikoj - istoriko ir filosofo 
tikslintojas. Pirmasis Dons
kis skaitytoją apglušina tarp
tautiniu ir gal paties išsigal
votu žargonu: intelektualinio 
diskurso sfera, teorinės min
ties paradigmos, imanentiš- 
kos esencialistinės schemos, 
apokaliptinė istoriosofija, re
trospektyvinis utopizmas, ato- 
mizuotas, monologizuotas (...) 
visuomenės simptomas, civili
zacinio konteksto fragmentų 
recepcijos, solipsistinės ir mo- 
nologinės, aksionormatyvinio 
pasaulio anticipacija, logokra- 
tinis (...) procesas, hiposta- 
zavimas, emerdžentiniu ir sa- 
vipakankamu pasauliu, logo- 
kratinis kontekstas, mitologe- 
mų samplaika ir taip be galo...

Visai kitas Donskis rašiny 
“Lietuviškojo Candide’o atra
dimai ir kančios”. Čia jis ima 
už pakarpos du “Naujojo židi
nio” autorius: Gintarą Beres
nevičių, rašiusį apie Vokie
tijos istorijos pabaigą bei Oks
fordo (Anglijos) un-to filoso
fijos studentą Mantą Adomė
ną. Palyginęs su rašytojo Vol
taire Candide, užuot pasakojus 
apie keliones po svetimas Va
karų šalis ir jas kritikavus, 
siūlo jiems verčiau imtis dar
bo “savam sode”. Nors yra ir 
šiame rašiny viena kita kal
bos šiukšlė, bet jau turinys 
aiškiausias. Skaitai, šypsai
si, pamiršti pirmąjį Donskį. 
Tai va: du Parulskiai, du Dons- 
kiai...

Ilgokas (per 20 psl.) Donato 
Saukos rašinys “Štrichai J. 
Savickio portretui”. Šį tą at
skleidžia iš rašytojo bei dip
lomato Jurgio Savickio biogra

fijos ir kartu paliečia jo kūry
bą. Pastaboje prie rašinio sa
koma, kad tai ištrauka iš spaus
dinti parengtos studijos “Jur
gis Savickis - pajacas ar lite
ratūros riteris?” Kaip gerai! 
Kada gi kas bebuvo apie J. Sa
vickį rašęs? Atėjo pats laikas 
nuo jo sarkofago nupūsti dul
kes.

Didžiausios apimties (33 psl.) 
ir vienas pačių įdomiausių šios 
knygos straipsnių yra Artūro 
Tereškino referatas ar studija 
“Gedėjimo teologija Alfonso 
Nykos-Niliūno poezijoje”. Ne
labai man aišku, kodėl gedė
jimo ir kodėl teologija? Iš 
tikrųjų A. Tereškinas pabrai- 
džioja po visus Niliūno eilė
raščių rinkinius: “Praradimo 
simfonijas”, “Orfėjaus medi”, 
“Balandžio vigiliją”, “Vyno 
stebuklą” ir “Žiemos teologi
ją”. Tereškino interpretaci
jos stebina išradingumu ir 
drąsa. Kai kurios prielaidos 
tiesiai stulbina (pvz. eilėraš
čio “Macbeth” interpretavi
mas). Vartojamų žodžių, ku
riuos norėčiau cituoti, “TŽ” 
nespausdinti?.*Studiją skaity
damas, sekiau tris turimus Ni
liūno rinkinius. Radau ir ke
letą netikslumų, kurių didžiau
sias neva citata iš eilėraščio 
“Termofilų kareivis”, kai tame 
eilėrašty cituojamų žodžių nė
ra. Aplamai, kruopštus, vertin
gas darbas. Trejetą valandų su 
Tereškinu Niliūno poezija žais
damas, ėmiau ją šiek tiek su
prasti. Manau, kad padės ir ki
tiems.

Lygiai tokio dydžio, irgi 33 
psl., ir poeto Charles Baude
laire “Le spleen de Paris” frag
mentų vertimai, atlikti A. Ny
kos-Niliūno. To “splyno”, arba 
apmaudo 13 fragmentų buvo 
paskelbta “M” 61-moje knygo
je, o dabar pateikiama dar 18. 
Kai kurių sadistinės tenden
cijos kelia pasišlykštėjimą, 
pvz. pasakotojo elgesys su stik- 
liumi, mėgavimasis dviejų al
kanų berniukų grumtynėmis 
dėl duonos riekelės, varguo
lių ginimas nuo kavinės durų. 
Bet parašyta gerai; antraip nė 
nesišlykštėtum.

Šalia anksčiau minėto L. 
Donskio, pokalbyje apie Lietu
vos galimybes suvakarėti daly
vauja dar du: Tomas Sodeika ir 
Kęstutis Paulius Žygas. Pirma
sis netiki, kad Lietuva galėtų 
išsivaduoti iš negalių, pasi

TEOFILIJA VAIČIŪNIENĖ, Lietuvos dramos teatro veteranėje pirmojo 
spektaklio dalyvė, š.m. sausio 10 d. sulaukusi devyniasdešimt penkerių 
metu Nuotr. Raimundo Šuikos

kliaudama viena partija ar gru
pe. Siūlo pliuralizmą, vienų 
kitais pasitikėjimo ugdymą, 
toleranciją. Antrasis karčiai 
prakalba apie vienerių metų 
Lietuvoje savo patirtį. Siūlo 
tautai, užuot žvalgiusis į Va
karus, pirma pažvelgti į save. 
Atsisakyti šizofrenijos (vie
naip galvoja, kitaip kalba, tre
čiaip daro). Atsiriboti nuo ky
šių, kitų ydų. Labai geras Eu
genijaus Ališankos rašinys 
“Postmodernizmo ženklai Lie
tuvoje”. Iš jo pradinių užuo
minų šiek tiek aiškėja ir kas 
iš viso tas pomodernizmas. Jo 
apraiškomis Lietuvoje laiko 
grįžimą prie totalitarizmo bei 
tradicijų. Daugiau apraiškų li
teratūroje, kaip Gavelio “Vil
niaus pokeris” ir ypač mene, 
kaip “Gerosios blogybės” dai
lininkų grupės eksperimentai 
bei žodiniai pareiškimai.

Be pradžioje minėtų S. Pa
rulskio eilėraščių literatūrai 
atsovauja dar du Antano A. Jo
nyno eilėraščiai, Kosto Ostraus
ko draminis fragmentas “Sum
ma theologica” ir Antano Ši
leikos apysakaitė “Pritapi- 
mas”, realistiška kelių mėne
sių vargingo naujųjų ateivių 
gyvenimo Kanadoje 1953 me
tais iškarpa, vaizduojama per 
paauglio, gal 15-mečio, priz
mę. Ją vertė Lina Z. Thomsen 
ir Ramūnė Sakalaitė-Jonaitie- 
nė, tik nepasakyta iš kurios, 
anglų ar prancūzų kalbos.

Randame ir trijų dailininkų 
kūrybos: vieną piešinį Žibun- 
to Mikšio, du Stasio Eidrigevi- 
čiaus Gaiš užsklendžiami ne
baigti puslapiai) ir 9 repro
dukcijų Audriaus Plioplio cik
lą. Beje, A. Plioplį su “M” skai
tytoju supažindina Danas Lap
kus. Savo rašte jis paaiškina, 
kad tai konceptualinis menas. 
Norėtume ir konceptualinio 
meno aiškesnio aptarimo, ku
rio iš paaiškinimų kažkaip ne
sugraibome.

Jau bene prieš dvejus ar tre
jus metus stebėjausi, o skaičių 
“65” prieš akis turėdamas, vėl 
negaliu nesistebėti vieno as
mens, Vytauto Kavolio, darbš
tumu ir atkaklumu. Juk visos 
65 knygos, dažniausia po 192 
puslapius, jo vieno sudary
tos, suredaguotos. Visa tai - 
atliekamu nuo tiesioginio dar
bo laiku. Kiek tokių išeiviš- 
koje lietuvių bendruomenėje 
turime?
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d h II r IKliu II VEIKLOJE
Niujorkietė dail. Elena Urbai- 

tytė, laimėjusi JAV LB kultūros 
tarybos 1993 m. dailės premiją 
už kūrybinę veiklą, aktyvų daly
vavimą lietuvių dailės gyvenime 
ir moderniojo meno idėjų skleidi
mą Lietuvoje, nuo tapybos dabar 
yra perėjusi skulptūron. Jos sep
tyniolikos pėdų aukščio plieninė 
skulptūra yra pastatyta prie Vil
niaus spaudos rūmų.

Birutės Pūkelevičiūtės “Auk
so žąsies” premjera Lietuvoje 
įvyko 1993 m. gruodžio 26 d. Kau
no dramos teatre. Šią eiliuotą ko
mediją ji yra sukūrusi brolių Gri
mų pasakos motyvais. Iš Floridos 
Kaunan atskridusią “Aukso žąsį” 
pastatė jaunoji rež. Birutė Mar
cinkevičiūtė, paruošusi ir choreo
grafinę spektaklio dalį. Muziką 
sukūrė kompoz. Faustas Latėnas, 
scenovaizdžius — dail. Dalia Pil
kauskienė. Jų pastangų dėka 
“Aukso žąsis” tapo dviejų dalių 
muzikine pasaka. Gražių pasakų 
dabar yra pasiilgę ne tik mažie
ji, bet ir suaugusieji kauniečiai, 
nusivilę vis dar skurdžiu dabar
tiniu gyvenimu. Pagrindinių pasa
kos veikėjų vaidmenis atliko ak
toriai A. Kurklietis, I. Paliulytė, 
E. Paulauskas, A. Pintukas, L. 
Rukšnaitytė, H. Savickis, L. Ste- 
pankaitė, A. Tarasevičius, A. 
Zekas.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija tebėra įregistruota Con- 
necticut’o valstijoje. Kaip pelno 
nesiekianti institucija ji atleidžia
ma nuo valstybinių JAV mokes
čių. Šią teisę turi ir JAV gyvenan
tys rėmėjai už jai paskirtas aukas. 
Akademija betgi kasmet turi pa
ruošti JAV valdžios įstaigoms sa
vo iždo pranešimą, apimantį pa
jamas ir išlaidas bei turimą turtą. 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos valdyba, anksčiau buvusi 
Italijoje, dabar yra Lietuvoje. 
Akademijos finansinę atskaitomy
bę su JAV valdžios įstaigomis 
tvarko jos finansinė valdyba, sa
vo būstinę turinti Putname. Aka
demijai taipgi priklauso ten esan
tis Amerikos lietuvių kultūros 
archyvas (Alka) ir religinių kny
gų leidykla “Krikščionis gyveni
me”. Akademijos finansinę valdy
bą beveik Kasmet išrenka JAV gy
venantys nariai. Dabartinę valdy
bą, išrinktą 1993 m. rugpjūčio 
22 d., sudarė: pirm. dr. Vytautas 
Vygantas, reikalus tvarkantis vi- 
cepirm. dr. Česlovas Masaitis, 
ižd. kun. Rapolas Krasauskas, 
sekr. prel. dr. Vytautas Balčiū
nas, nariai dr. kun. Valdemaras 
Cukuras, dr. Juozas Kriaučiūnas 
ir Juozas Rygelis. Posėdyje bu
vo kalbėta apie LKM akademijai 
Nebraskoje priklausantį ūkį, duo
dantį beveik 10.000 dolerių pel
no. Nutarta jo neparduoti dėl da
bartinių žemų kainų. Leidykla 
“Krikščionis gyvenime” tęsia kny
gų leidybą. Kiekvienos knygos 
2.400 egzempliorių skiriami tau
tiečiams Lietuvoje, 600 — gyve
nantiems už jos ribų.

A. a. Aleksandras Merkelis, 
žurnalistas, monografijų autorius 
ir pedagogas, ištiktas širdies smū
gio, mirė sausio 11 d. Flushinge 
prie Niujorko. Velionis gimė 1907 
m. sausio 24 d. Mikaičiuose, da
bartiniame Šiaulių rajone. Baigęs 
Šiaulių gimnaziją, 1925-32 m. 
Kauno universitete studijavo pe
dagogiką, lietuvių ir rusų litera
tūrą, įsijungęs į žemaičių studen
tų korporacijos “Samogitia” stei
gėjų gretas. Studijuodamas dirbo 
mokytoju Kauno “Aušros” ber
niukų gimnazijoje ir Šiaulių 
mokytojų seminarijoje. Velionis 
taipgi buvo tautininkų veikėjas, 
redagavęs “Jaunalietuvių vado
vą”, dirbęs prez. Antano Smeto
nos asmeniniu sekretoriumi. 1939 
m. balandžio 13 — lapkričio 2 d.d. 
jis redagavo “Lietuvos aidą”, pir
maisiais sovietinės okupacijos 
metais slapstėsi. 1941-42 m. ve
lionis dirbo Studijų biure, paruo- 
šusiame į JAV išsiųstą dokumenti
nę medžiagą apie sovietmečio at
neštą terorą. Išeivijoje velionis 

, organizavo lietuvius žurnalistus, 
vadovavo jų sąjungai, dirbo re
dakcijose ir rašė knygas bei mo
nografijas. Tą jo palikimą suda
ro “Juozas Tumas Vaižgantas” 
(1934 ir 1955), “Antano Smetonos 
ideologiniai bruožai” (1937), “An
tanas Smetona — Nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjas ir vadas” (1938), 
“Antanas Smetona” (1964). Liko 
parašyta, bet neužbaigta Vydūno 
monografija. Mirė savo gimimo 
dieną, sulaukęs 87-rių metų. Pir
moji laidotuvių dalis įvyko sau
sio 15 d. po gedulinių Mišių Ap
reiškimo parapijos šventovėje. 
Velionies pageidavimu jo palai
kai sudeginti krematoriume, o 
pelenai bus palaidoti Lietuvoje.

Akloji sol. Beatričė Grincevi- 
čiūtė, mirusi 1988 m. lapkričio 
17 d., mirties penktųjų metinių 
proga buvo prisiminta specialiu 
koncertu Vilniuje. Jį Meninin
kų rūmuose surengė Muzikų rė
mimo fondas su Aklųjų ir silpna
regių sąjunga. Koncertas, prisi
menant velionės nuostabiai skaid
rų lyrinį sopraną, buvo pradėtas 
kompozitoriaus B. Dvariono ir 
poeto L. Stepanausko daina 
“Žvaigždutė”. Programą V. My
kolaičio-Putino “Benamėmis dai
nomis” pratęsė aktorius L. No
reika, jos muzikinę dalį atlikę 
dainininkai O. Matusevičiūtė, 
G. Kaukaitė, J. Vizbaraitė, V. 
Juozapaitis, smuikininkai A. 
Dvarionaitė ir R. Katilius, J. 
Kalco vadovaujamas “Vilniaus” 
choras.

Aukštaitijos kaimiškų kapelų 
ir liaudies muzikantų šventę 
“Linksmoji armonika” surengė 
Utenos kultūros rūmai, vadovau
jami Algirdo Palskio. Uteniškius 
linksmino Vilniaus universiteto 
kapela “Jaunimėlis”, Utenos kul
tūros rūmų ir autotransporto įmo
nės kapelos, Pasvalio kultūros 
rūmų kapela “Svalia”, linksmoji 
kapela “Rokiškio muzikantai”, 
Rokiškio kultūros centro ansamb
lio “Saulala” solistai, Molėtų 
liaudies muzikantai Kęstutis Kuz
mickas, Algimantas Mieliauskas 
ir Juozas Matulionis. Kaimišką 
svetainę primenančioje scenoje 
programai vadovavo tos svetai
nės šeimininkai Mataušas ir Ma- 
taušienė (Jonas Urbonas ir Ire
na Leikauskienė). Šventės daly
viai linksmiausia kaimiška kape
la išsirinko pasvaliečių “Svalią”, 
vadovaujamą Stasio Vitonio.

Aktorė Teofilija Dragūnaitė- 
Vaičiūnienė, Lietuvos dramos 
teatro veteranė ir jo kūrėja, š. m. 
sausio 10 d. atšventė 95-tąjį gim
tadienį. Ji yra vienintelė dar gy
va Lietuvos profesinio dramos 
teatro pirmojo spektaklio dalyvė. 
Jam buvo pasirinkta dvare prie 
Šilutės gimusio vokiečių rašyto
jo H. Suedermanno keturių veiks
mų drama “Joninės”. 1920 m. 
gruodžio 19 d. Kaune įvykusį 
spektaklį paruošė rež. Juozas 
Vaičkus. Vaidino tada dar jauni 
aktoriai Petras Kubertavičius, 
Teofilija Dragūnaitė, Polė Ten- 
džiulytė, Juozas Stanulis, Ona 
Kurmytė, Antanina Vainiūnaitė. 
Amerikiečių rašytojo J. F. Co- 
operio žodžiais Teofiliją Vai
čiūnienę būtų galima pavadinti 
paskutine šio istorinio spektak
lio mohikane. Sukaktuvininkė yra 
poeto ir dramaturgo Petro Vaičiū
no (1890-1959) našlė. Sulaukusi 
garbingo amžiaus, ji dabar gyve
na Vilniaus Jeruzalėje, mažame 
senelių prieglaudos kambarėly
je. Ten ją sukakties proga aplan
kė spaudos atstovai.

Teofilija Vaičiūnienė savo bui
timi nesiskundžia. “Lietuvos ai
do” atstovui Arvydui Jockui ji 
pasakojo: “Nelauktai netikėtai, 
žinoma, aš atsidūriau šitam gra
žiam kampely. Bet nieko nepada
rysi, kadangi taip ilgai gyvenu, 
reikia prisitaikyti. Čia esu, nes 
man buvo per sunkios sąlygos gy
venti: aš vieniša, be šeimos. O 
giminaičių nenoriu apsunkinti. 
Gyvendama savo dideliame, gra
žiame bute Vilniuje būčiau už
imta savo kasdieniniais rūpes
čiais: reikėtų gaminti valgį, eiti 
į parduotuvę. Tai ne mano jė
goms. O čia aš labai daug pada
riau. Kalbėjau ‘Kranto’ laidoj. 
Sulaukiau daug gerų atsiliepimų, 
nors gal kam ir nelabai patiko 
— visiems niekuomet neįtiksi. 
Gaunu daug laiškų, dovanų ...” 
Kitus T. Vaičiūnienės rūpesčius 
atskleidžia jos tarti žodžiai “Lie-, 
tuvos ryto” atstovei Laimai Žemu- 
lienei: “Jau 30 metų, kai esu naš
lė. Visą laiką nenusiraminu, visą 
laiką man rūpi ir P. Vaičiūno rei
kalai. Nepaisant to, kad savo ei
lėraščiuose jis šlovino Vilnių, jo 
vardu nepavadintas net Vilniaus 
lopinėlis, o ką jau kalbėti apie 
gatvę. Šiais tautiškais laikais, kai 
kultūros ir švietimo ministru dar 
buvo D. Kuolys, iš manęs išvežė 
visus P. Vaičiūno kabineto bal
dus, knygas, archyvą, 17 tapybos 
drobių, tarp jų buvo jo tėvų ir ma
no portretai. Išmatavo jo kabineto 
langus ir duris. Įrengs, sakė, Li
teratūros muziejuje Antakalnyje 
autentišką P. Vaičiūno kambarį. 
Atėjo vėl nauja valdžia — ir jokio 
muziejaus. Tik personalinę pensi
ją man sugebėjo atimti. Nei bal
dų, nei paveikslų net Vilniuje ne
paliko — į Kauną išvežė. Kaip da
bar atrodo tie baldai, kur suka
binėti paveikslai? Dėl to aš labai 
nepatenkinta. Man sunku išgyven
ti skriaudą, padarytą P. Vaičiū
nui”. V.Kst.
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RIŠIKE
>ARAPIJOS kredito kooperatyvas
----- 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 3.50%

180-364 d. term, ind........... 3.50%
1 metų term, indėlius....... 3.75%
2 metų term, indėlius....... 3.75%
3 metų term, indėlius....... 4.25%
4 metų term, indėlius....... 4.75%
5 metų term, indėlius....... 5.00%
1 metųGIC-mėn.palūk...... 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 5.75% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.25%
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 5.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 5.75%
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 8.00%

Sutarties paskolas
nuo ...................... 8. 00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 6.50%
3 metų ................. 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 5.50%

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

ŠALFASS-gos slidinėjimo pirmenybėse, Holiday Valley, NY, su ROMU 
STANKEVIČIUMI iš Lietuvos, laimėjusiu didžiojo slalomo varžybas. Iš 
kairės: veteranas slidininkas ALGIRDAS NAKAS iš Floridos, ROMAS 
STANKEVIČIUS iš Vilniaus, ŠALFASS pirm. AUDRIUS ŠILEIKA iš 
Toronto, veteranas slidininkas ir pirmenybių organizatorius VYTENIS 
ČIURLIONIS iš Klivlando Nuotrauka iš V. Čiurlionio albumo

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

“Vyčio” metinis susirinkimas

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL 
DvL engineering

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

"Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ-

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.
Pensininkams 10% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Negausiai susirinkę vytiečiai 
1994 m. sausio 26 d. Toronto Lietu
vių namuose svarstė klubo veiklos 
klausimus.

Toronto “Vyčio” sporto klubas yra 
vienas iš pirmųjų pokario metu įsi
steigęs Š. Amerikoje ir per savo 
veiklos laikotarpį atlikęs lietuvių 
jaunimo sportiniame auklėjime ne
mažą darbą. Dar ir dabar buvę klu
bo steigėjai - veteranai sėkmingai 
darbuojasi su savo auklėtiniais, 
antrosios kartos atstovais, priėmu
siais pagrindinį vadovavimo rūpes
tį. O jauniausios, trečiosios ir net 
ketvirtosios kartos atstovai yra da
bartiniai aktyvūs sportininkai. Jie 
atstovauja klubui ŠALFASS-gos ir 
baltiečių pirmenybėse, taip pat 
ir miesto sporto renginiuose.

Šį metinį susirinkimą atidarė 
ir jam vadovavo klubo pirm. Rimas 
Sonda. Jis pasidžiaugė praeito se
zono buvusiomis gausiomis varžy
bomis, pasisekusia krepšinio mo
kykla Vasagoje, gausiai lankomomis 
vaikų krepšinio treniruotėmis ir 
kita. Pristatė Toronto Lietuvių 
namų pirm. Vytautą Kulnį, kuris 
siūlė glaudžius tarpusavio ryšius 
ir Lietuvių namų globą “Vyčiui”. 
Pirmininkas priminė, kad vasaros 
gale suruoštuose susibuvimuose 
jauniesiems vytiečiams buvo įteik
ti žymenys ir dovanos, taip pat pa
gerbti jų vadovai. Jaunųjų sporti
ninkų tėvai kooperuoja ir noriai 
dalyvauja klubo veikloje. Pirmi
ninkas nusiskundė, kad “Vyčio” 
paruoštas projektas dėl didžiųjų 
žaidynių pravedimo tvarkos ŠAL
FASS-gos suvažiavime nebuvo pa
kankamai svarstytas. Tačiau, pri
simenant per suvažiavimą šiuo 
klausimu vykusias diskusijas, at
rodo, buvo sutarta daugiau dar pa
svarstyti po šio suvažiavimo ir pa
gerintas žaidynių programas re
komenduoti sekančių žaidynių or
ganizaciniam komitetui.

1998 m. “Vytis” švęs 50 metų su
kaktį. Atiduota teisė “Vyčiui" reng
ti ŠALFASS-gos metines žaidynes 
greta klubo sukakties minėjimo. 
Pirmininkas pareiškė, kad “Vyčio” 
sportininkai vyks į V-sias Pasau
lio lietuvių sporto žaidynes, kurios 
rengiamos 1995 m. vasarą Lietuvoje. 
Kol kas mažai dar turima žaidynių 
klausimu informacijos. Jis nusi
skundė, kad su Lietuvos sportinin
kais nelengva susitarti, kas ir sun
kina bendradarbiavimo reikalus.

Andrius Klimas, sporto vadovas, 
kalbėjo apie krepšinio mokyklą 
Wasagoje. Šiais metais ji vyks rug
pjūčio 21-27 d.d. Į stovyklą atvyks
ta Pat Torney iš Niujorko (LAK), Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio rinkti
nės “Vėjas” treneris, su juo ir Jur
gis Shimko, Niujorko LAK ir “Vėjo” 
žaidėjas. Jiedu kartu vadovaus krep
šinio programai. Tikimasi ir šiais 
metais pasisekimo.

Revizijos komisijos pirm. Pr. Ber- 
neckas pagyrė klubo iždininką už 
tvarkingai vedamas atskaitomybės 
knygas. Buvo minimos piniginės su
mos, iš kur matyti, kad klubas ge
rai verčiasi finansiškai.

Lyg ir taisyklė - jau kelinti me
tai iš eilės valdomųjų organų veik
los kadencija be rinkimų yra pra

tęsiama. Valdyboje liko: Rimas 
Sonda, (pirmininkas), Ričardas, 
Duliūnas, Tomas Akelaitis, And
rius Klimas ir Eduardas Stravins
kas, o revizijos komisija - Pr. 
Berneckas ir Balys Savickas.

Per susirinkimą minutės susikau
pimu pagerbtas neperseniai mi
ręs klubo darbuotojas Kostas Lu
košius. Prisimintas ir sunkiai su
sirgęs valdybos narys bei vyrų A 
klasės krepšininkas Ričardas Du
liūnas. Jam išreikšti nuoširdūs lin
kėjimai, laukiant greito pasveiki
mo ir sugrįžimo į “Vyčio” darbin
gąjį šeimos būrį.

Pirmuosiuose 20-šimtukuose...
Pagal tarptautinės lengvosios 

atletikos federacijos statistinius 
duomenis, praėjusį sezoną aukš
čiausiojo rango tarptautinėse var
žybose į IAAF dvidešimtukus pate
ko šeši sportininkai iš Lietuvos: 
keturios moterys ir du vyrai. Mo
terų sąraše ketvirtą vietą užima 
ieties metikė Teresė Nakrošaitė 
(66 m 34 cm), vienuoliktą - disko 
metikė Austrutė Mikelytė (64 m. 
52 cm), devynioliktą - rutulio stū
mike Danguolė Urbikienė (19 m 14 
cm), aštuonioliktą - Nelė Žilinskie
nė, šuolininke į aukštį (195 cm). Ji 
1993 m. Bufalo, JAV-se vykusioje 
universiadoje laimėjo sidabro me
dalį. Iš Lietuvos yyrų dvidešimties 
geriausių sąrašuos,?.: disko metikas 
Vaclovas Kidykas (65 m 26 cm) - 
tryliktas ir trišuolininkas Audrius 
Raizgys (17 m 22 cm) - septyniolik
tas. Abudu juos lenkia Amerikos 
lietuvis Tomas Pūkštys, praeitais 
metais pasiekęs naują JAV ieties 
metimo rekordą (85 m 70 cm). Tai 
aštuntas geriausias rezultatas pa
saulyje. Kanados lietuvis Aleksas 
Žaliauskas, šuolyje į aukštį pasie
kęs 230 cm, įrašytas dvidešimtuoju.

Jaunučių krepšinio pirmenybės
ŠALFASS-gos jaunučių krepši

nio pirmenybės įvyks 1994 m. ba
landžio 23-24 d.d. Klivlande, Ohio. 
Vykdo Klivlando “Žaibas”. Varžy
bos numatomos pravesti jaunių B, 
jaunučių C, jaunučių D ir jaunu
čių E klasėse.

Dalyvavimas yra atviras visiems 
lietuvių sporto klubams ar kito
kiems sporto vienetams, attiku
siems metinę 1994 m. ŠALFASS- 
gos narių registraciją. Jaunesnių 
klasių žaidėjams yra leidžiama 
žaisti kartu ir vyresnėse klasėse. 
Mergaitėms yra leidžiama žaisti 
berniukų komandose bei sudaryti 
grynai mergaičių komandas.

Preliminarinė komandų registra
cija privalo būti atlikta iki 1994 m. 
vasario 28 d. imtinai pas rengėjus 
šiuo adresu:

Vidas Tatarūnas 18202 Windward 
Rd., Cleveland, OH 44119. Tel. (216) 
486-7916, faksas (216) 943-4485.

Pasibaigus preliminarinei regist
racijai bus paskelbta galutinis var
žybų formatas ir kitos tolimesnės 
informacijos. ŠALFASS-gai nepri
klausantys vienetai dėl informaci
jų prašomi kreiptis į V. Tatarūną.

ŠALFASS-gos c. valdyba

Š. Amerikos lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės

1994 m. ŠALFASS-gos Alpinisti
nės slidinėjimo pirmenybės įvyks 
vasario 26 d. Bleu Mountain Ski Re
sort, Collingwood, Ont. (apie 90 my
lių į šiaurę nuo Toronto). Vykdo - 
Toronto LSK “Jungtis”. Varžybų pra
džia - 10 v.r. Registracija - nuo 8.30 
iki 9.30 v.r.

Programa: Slalomas ir didysis sla
lomas įvairaus amžiaus klasėse - 
nuo žemiau 10 metų jaunučių iki 
64 metų veteranų. Galutinė klasifi
kacija bus nustatyta po dalyvių re
gistracijos termino, atsižvelgiant 
į užsiregistravusių skaičių. Daly
vavimas atviras visiems lietuviams 
slidinėtojams, atlikusiems metinę 
1994s m. ŠALFASS-gos narių regist
raciją.

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1994 m. vasario 18 d. imtinai pas 
pirmenybių vadovą, ŠALFASS-gos 
slidinėjimo komiteto pirm. Rimą 
Kuliavą, šiuo adresu: Rimas Kulia- 
vas, 297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, tel.: (416) 766-2996, 
faksas (416) 760-9843.

Suinteresuoti nepriklausomi sli- 
dinėtojai prašomi kreiptis į Rimą 
Kuliavą ar Vytenį Čiurlionį. Papil
domai registruotis bei informaci
jas gauti, ypač gyvenantiems JAV- 
se, galima ir pas ŠALFASS-gos sli
dinėjimo komiteto vicepirm. Vyte
nį Čiurlionį 19755 Upper Terrace 
Dr., Euclid, OH, 44117, tel. (216) 
(216) 481-1525, faksas (216) 943-4485.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Ispanai apie Sabonį
Rungtynėse dėl Europos taurės 

lietuvis Sabonis pelnė 27 taškus, 
atkovojo 18 kamuolių, užblokavo 
6 metimus, iš jo pasuočių buvo tris 
kartus įmesta į krepšį.

Visgi Ispanijos lygoje, nors ir lie
tuvis pirmauja su 37 taškais, 20 at
kovotų kamuolių, viena pasuote ir 
dviem užblokavimais, tačiau jo ko
manda (Ispanai “Real Madrid” va
dina Sabonio komanda J.B.) neabe
jotinai pralaimi. Išvada aiški: Jei
gu tokio pobūdžio rungtynėse (iš 
aikštės) yra išimamas Sabonis, tai 
rungtynių pasekmė priklauso nuo jo 
komandos kitų žaidėjų pastangų - 
Arlauckas lygos rungtynėse pelnė 
2 taškus, tačiau ketvirtadienio 
rungtynėse dėl Europos taurės pel
nė jų 26.

“El Pais” 1994 m. sausio 9 d. J.B.

/MvfvJ LIETUVIŲ
■i T T i KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
3.50% už 90 dienų term, indėlius
3.50% už 6 mėnesių term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
3.75% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.75% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% UŽ OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvybėj drauda)

3.00% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

2323 Bloor St. West nr. 218, Toronto, Ontario M6S 4W1 
(Windermere - Bloor kampas)

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382

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
—i 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

“Vyčio” klubo veteranai, per metinį klubo susirinkimą Toronto Lietuvių 
namuose, svarstę sportinės veiklos planus. Iš kairės sėdi: L. KIRKILIS, 
vienas iš stambiųjų ir nuolatinių “Vyčio” rėmėjų, R. SONDA - pirminin
kas, A. KLIMAS - sporto vadovas; antroje eilėje: A. SUPRONAS, PR. BER
NECKAS ir B. SAVICKAS Nuotr. Sig. Krašausko

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai vasario 6 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje, atšventė 76-tą Lietu
vos nepriklausomybės šventę. Da
lyvavo organizuotai su vėliavom 
Mišiose, kurias atnašavo klebonas 
kun. J. Staškus, ir pasakė prasmin
gą pamokslą. Gražiai giedojo muz. 
D. Viskontienės ir N. Benotienės 
jungtinis vaikų choras. Solo “Avė 
Maria” giedojo Petrauskas ir jo 
draugas kanadietis. Skaitinius 
skaitė si. L. Narušis, aukas nešė 
skautai-tės. Aukų skaitinius at
liko ps. D. Gurklytė. Pamaldos 
užbaigtos Lietuvos himnu.

Iškilminga sueiga Anapilio sa
lėje vyko tuojau po pamaldų. Ko
mendantas ps. A. Saplys, priėmęs 
raportą, jį perdavė tuntinkinkams, 
o pastarieji rajono vadui j.ps. R. 
Sriubiškiui. Buvo išrikiuoti 176 
skautai bei skautės. Po jo pasvei
kinimo “Budėk”, gerbiant mažuo
ju saliutu įneštos vėliavos ir už
degtos trijų splavų žvakės. Tun- 
tininkas v.s. A. Senkus priminė 
šventės reikšmę ir pakvietė mi
nutės tyla pagerbti visus lietu
vius, kurie paaukojo savo gyvybę 
už Lietuvos laisvę. Po to buvo 
LSS-gos vyriausių skautininkų įsa
kymai. Seserija Pažangumo žyme
niu apdovanojo - A. Wilkinson, 
Tėvynės dukros žymeniu - R. Jo- 
naitytę-Gast ir I. Pivoriūtę, o į 
paskautininkės laipsnį pakeltos - 
K. Dambaraitė-Janowich, S. Kišo- 
nienė, O. Narušienė, D. Petraus
kienė, V. Puzerienė, J. Yčienė, D. 
Gurklytė. Pastaroji pasveikinta su 
baigimu Gilvelio kursų. Į skauti- 
ninkės laipsnį pakelta J. Neima
nienė ir tuntininkė V. Senkuvienė.

Brolijos už Nuopelnus žymenį 
gavo ps. A. Saplys. Pakelti į pa- 
skautininkus: A. Kaminskas, A. Si- 
monavičius, A. Kišonis, A. Paškus 
ir v.s. tuntininkas A. Senkus. Į vai
rininko laipsnį pakeltas j.sk. M. 
Genys. Skautų įžodį priėmė D. 
Karka, jūros bebrų - S. Kulikaus
kas, A. Dunphy, K. Dunphy, D. Juk
nevičius, P. Sergautis, D. Šileika, 
J. Birgiolas, A. Pacevičius, A. Juk
nevičius.

DLK Vytauto draugovės vilkiu
kai: L. Pilipaitis, J. Tarvydas, G. 
Valiulis, M. Tirilis, T. Yčas ir R. 
Žilinskas. Visiems davusiems įžo
dį kaklaraiščius užrišo drauginin
kai. Tėvynės mazgelį užmezgė ra
jono vadas, gerojo darbelio - tė
veliai.

Skautininkų įžodį pravedė v.s. 
D. Keršienė, žalius kaklaraiščius 
uždėjo tuntininkai. Naujus pa- 
skautininkus pasveikino draugi
ninkai - s. V. Grybienė ir v.s. V. 
Skrinskas, paukštytės apdovanojo 
gėlėmis. Užbaigimui, visiems niū
niuojant, skaučių skiltis dainavo 
“Stoviu aš parimus .. .”. Išneštos 
vėliavos, visiems sustojus į ratą 
sugiedota “Lietuva brangi” ir 
“Ateina naktis”.

• Kovo 6 d. Prisikėlimo parapi
jos salėse Toronto skautai-tės ren
gia tradicinę Kaziuko mugę. Joje 
bus ir skautininkių-kų loterija, 
kuriai laimikius renka s. V. Gry
bienė, tel. 532-7284 ir s. A. Šešku- 
vienė, tel. 233-2378. M.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 5.60%
2 metų .................. 6.25%
3 metų .................. 6.50%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(variable rate)

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| QQ milijonų dolerių

Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0Rjff
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1 994.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namų ir automobilių vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indų plovimo mašinas • Skalbimo mašinas, 
džiovintuvus • Atlieku įvairius vandentiekio (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
PAGE 370-3539 arba tel. 533-6310 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD DAIVA DALINDA.BBA, 
Broker Tel. (416) 231-5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc. 
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

, jums sąžiningai patarnaus.

Į—v__________
I COLDIUeiX I 
1 BANKOH □ 1

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesf

Nemokamas namo įvertinimas.
2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ontario M8X 1B6 FAX (416) 233-2713

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

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
_______ ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. 
Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 

Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS į LIETUVA per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jums tin
kamomis oro linijomis. Pilna kaina (su mokesčiais) nuo $1 050 

Į DAINŲ ŠVENTŲ!
Keliaukite kartu su mūsų meniniais vienetais - "Gintaru”, parapijos 
choru ir kt. trečiadienį, birželio 29 d. per Kopenhagą. Pirmiems 65 
užsisakiusiems, pilna kaina (su mokesčiais) ...........  $1113
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) ................  SI 165

ĮŠILTUS KRAŠTUS!
Florida, Meksika, Pietų Amerika, Tolimieji Rytai. 
Skrydžiai pagal jūsų pageidavimą. Teiraukitės!

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
17.30 v.v. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien į Christine (angliš
kai, rusiškai arba lenkiškai). Norintiems užsisakyti vietas skrydžiams 
į Dainų šventę patariam nedelsiant tai padaryti.____________________

■ UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., ALGIS
Toronto, Ontario M6P1A4 "

• Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS



1993 metų vasaros šeimų stovyklautojai pranciškonų stovyklavietėje “Kretinga”, Wasaga Beach vietovėje
Nuotr. Anitos Wasowicz

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Tokiai Kanados vyriausybės 
taktikai, sumažinančiai fede
racinius ir provincinius mo
kesčius, pritarė tik dvi provin
cijos - Kvebeko ir N. Brunswic- 
ko. Opozicija joms išryškėjo 
Kanados sveikatos ministerių 
pasitarime. Opozicinis aštun
tukas netgi priėmė rezoliuciją, 
teigiančią, kad mokesčių su
mažinimas cigaretėms, susie
tas su jų atpigimu, padidins 
rūkančių ir plaučiu vėžiu mirš
tančių kanadiečių skaičių.

Turbūt didžiausią triukšmą 
kelia Ontario NDP socialis
tų premjeras Bob Rae, Kana
dos liberalų ministerį pirm. 
J. Chretieną pavadinęs pigios 
politikos atstovu. Pastarasis 
atsikerta, kad jo planas kovai

su cigarečių kontrabanda bu
vo gerai žinomas premjerui 
Bob Rae. Tenka sutikti, kad 
jam dabar dideliu smūgiu ta
po atsisakymas sumažinti On
tario provincijoje legaliai 
parduodamų cigarečių pro
vincinį mokestį. Mat ministe- 
rio pirm. J. Chretieno atšauk
tas federacinis penkių dole
rių mokestis dešimties pake
lių cigarečių kainą nuo 45 do
lerių sumažino tik iki 39,25 
dolerio.

Tad nenuostabu, kad Onta
rio gyventojai dabar masiškai 
veržiasi Kvebekan, kur dešimt 
pakelių cigarečių legaliai par
duodama už 22,73 dolerio. Liūd: 
niausią, kad tokiu Ontario gy
ventojų net nebus galima pa
vadinti kontrabandininkais. 
Ontario finansų ministeris F.

Supažindiname su nauja MAGIC BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub. pėdų dėžę MAGIC BOX 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

TIK $6kb p“’piiu,$ 11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ...................................................... $1 "I -

pristatymas.

magic BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX r paimsime jau paruoštą nemokamai.

Polimex kelionių biuras parinks jums patogiausius persėdimus.
Labai prieinamos lėktuvų bilietų kainos į Vilnių.

Jums reikės tik paskambinti

^POLIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Ldwrence Ave., tel. 439-7132

/7>PZl Vienintelis Kanadoje 
fj ggjĮftf lietuviškas kelionių biuras 

kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1994 m.!
Kelionės geriausiomis kainomis patogiais 

FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 

TIESIOGINĖS KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 
kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 

kaina-$999 (kan.) plius mokesčiai.

F*irmą kartą šiais metais 
skrydžiai per Helsinkį į. 

NZilnių ir Kauną su Finnair. 

Kaina su nuolaida, užsakantiems skridimus dabar. Žemiausios 

kainos ir geriausi skrydžiai į DAINŲ ŠVENTĘ. 
Smulkesniųžiniųteiraukitės:tel. (41 6) 533-8443

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą • Sveikatos ir 
kelionių draudimus • Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais • Keliones pramoginiais laivais • Keliones 
į Floridą ir kitus šiltus kraštus •Keliones į sveikatingumo sanatorijas 

Pensininkams nuolaida

VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE: 
Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279 

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Šeimų vasaros stovykla

Laughrenas jau prisipažino, 
kad jam reikės peržiūrėti val
džios pajamas, gaunamas iš

Praeitą vasarą pranciškonų 
stovyklavietėje “Kretinga” bu
vo gerai suorganizuota ir sėk
mingai praėjo šeimų stovykla. 
Tėveliai su savo vaikučiais vis
ką darė kartu, todėl ir galėjo 
džiaugtis puikiais rezultatais.

Rytinė programa prasidė
davo dainavimu, rankų darbe
liais, sportu ir pasakų sekimu. 
Vienas įdomiausių darbelių - 
lietuviškų medinių kryžių sta
tymas, prisitaikant prie vai
kų grupės, 10-14 metų amžiaus.

Vakarinė programa taip pat 
pasižymėjo įvairumu: vaidilų 
ir vaidilaičių eisena į kryžių 
kalną, smėlio skulptūros, pa
sirodymai prie laužo, žaidi
mai, kaukių balius.

legaliai parduodamų cigare
čių provincinio mokesčio. 
Spaudoje buvo rašyta kad On
tario provincija praranda ke
lis milijonus dolerių už joje 
kasmet be jokio mokesčio par
duodamas kontrabandines ci
garetes.

Daug kam atrodo, kad dau
giausia naudos iš Kanados mi- 
nisterio pirm. J. Chretieno ko
vos su cigarečių kontrabandi
ninkais tikisi susilaukti Kve
beko premjeras D. Johnsonas 
ir šios provincijos liberalų 
partija. Ten dabar populiares
nė už liberalus yra separatis
tinė Kvebeko partija su savo 
vadu J. Parizeau. Nuo kontra
bandinių cigarečių labiausiai 
kentėjo Kvebeko provincija, 
1990 m. turėjusi ginkluotą su
sikirtimą Okoje su mohawk in
dėnų gentimi. Liberalams da
bar buvo svarbiausia išveng
ti dar vieno susikirtimo su 
indėnais dėl cigarečių kont
rabandos.

Šią problemą Kvebeko libe
ralams gali išspręsti didesniu 
federacinio ir provincinio mo
kesčių sumažinimu pasiektas 
cigarečių atpiginimas. Tada 
premjeras D. Johnsonas galės 
aiškinti, kad jam padėjo Kana
dos vyriausybė federacinėje 
sitemoje. Kvebeko parlamen
to rinkimai turi įvykti šiais 
metais. Tad premjerui D. John- 
sonui dabar labai svarbu at
statyti kvebekiečių pasitikė
jimą liberalais, norinčiais už
tikrinti Kvebeko pasilikimą 
federacinėje Kanadoje. V. Kst.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖKOJA UŽ KALENDORIŲ

Lietuvos savaitraštis “Gimtasis 
kraštas” 1 nr. įvertindamas Toron
to Prisikėlimo parapijos kalendo
rių ir jo redaktorių už įdėtą darbą 
bei rūpestį rašo: - “Kad to darbo 
įdėta nemažai liudija ne tiktai ka
lendoriaus apimtis, bet ir turinys, 
visa jo literatūrinė dalis, kurioje 
nemažai prozos, poezijos kūrinių, 
epigramų, aforizmų naudingų pata
rimų, fotonuotraukų.

Be abejonės, visi skaitytojai iš 
arti ir tolimų apylinkių taip pat 
jaučia deramą pagarbą ir padėką, - 
jungdamiesi prie kleboniškojo 
“ačiū” tūkstantinės minios dau
gybe. Linkėtina redaktoriui Sta
siui Prakapui sveikatos, ištver
mės ir ryžto tęsti pradėtąjį darbą.

A. Lajukas, Tweed, Ont.

NAIKINAMI LIETUVOS MIŠKAI
Lietuvos vyriausybei trūksta 

pinigų, nes mokesčius susiren
ka reketas ir mafija. Įmonėse 
korupcijos suėsti vadovai viską 
vagia tapdami milijonieriais. Lie
tuvos ekonomija, atrodo, pasie
kė duobės dugną.

Valdančios klasės ekonomijai 
pagerinti, algų išmokėjimui grie
biamasi paskutinių aršiausių prie
monių: greitu laiku iškirsti 25% 
visų Lietuvos miškų, panašiai kaip 
darė sovietų ir vokiečių okupan
tai.

Miškų naikinimą galima paste
bėti skrendant mažu lėktuvu. Miš
ko pakraščiuose paliekamas ne
paliestas ruošas, o viduryje yra 
kertami brancįtfs medžiai.

Visa ši kirtimo veikla yra sle
piama nuo visuomenės. Miškų ūkio

j^TEVlSKES ŽIBURIAI 
*/ THE LIGHTS OF HOMELAND 

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $38.00, 

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

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00) 

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

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

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

Laikraščio adresas:

. “Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

GINTARAS

EXPRESS

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9 

(Prie High Park požeminės stoties).
Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas

arba
1 kg ...........................$1.20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg .......................... $4.50 plius $14 pristatymas

Siuntiniai priimami bet kokiame įpakavime. Ir laivu, 
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

Greitas pinigų pervedimas. 
US arba Kanados doleriai: 
4% plius $1 4 — pristatymas.

Pigiausiomis kainomis persiunčiami 
automobiliai ir kiti stambūs kroviniai į
Baltijos šalis.
Greitas ir saugus 
pristatymas.

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šventi
nes gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Kelionės į, Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $895

Mūsų darbo valandos: 10 v.r.-7v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais) 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422 
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163
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Saulėtos popietės būdavo 
praleistos paplūdimyje prie 
vandens. Sudarydavo daug 
džiaugsmo ir tėvams, ir vai
kams.

Dar buvo ir kitokios progra
mos suaugusiems: sveikatos 
priežiūra, vėliausių žinių iš 
Lietuvos išklausymas, šach
matų varžybos, šokiai.

Tokia vasaros šeimų stovyk
la dar ir su naujomis idėjomis 
planuojama ir šių metų vasa
rą. Jaunų šeimų vadovybė 
lauks ir naujų gausių stovyk
lautojų. Dėl įvairių informa
cijų prašoma kreiptis pas Ani- 
tą Wasowicz, tel. (416) 251-2657.

A. W.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

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

ministerija aiškina, kad tai sani
tarinis kirtimas, atseit miško pa
gerinimas iškertant žemos vertės 
medžius, panašus į Girulių ir Ni
dos nacionalinių parkų naikini
mą, kurį sustabdė Klaipėdos mies
to Žalieji, vadovaujami Zitos Gin- 
tautytės. Iš tikrųjų miškai yra 
kertami pagerinti dabartinės val
džios asmeninę būklę pakeliant 
tarnautojų algas, bet ne piliečių 
atlyginimus ir pensijas. Tai yra 
bjauriausias valstybės apiplėši
mas, ir visuomenė turėtų į tai at
sakyti demonstracijomis ir Ža
liųjų rėmimu.

Vyriausybė turi atsiminti, kad 
miško medžiaga bus reikalinga 
Lietuvai atstatyti.

Miškų mylėtojas - K. Astravas
TURTUOLIAI IR VARGUOLIAI
Atšventus Kalėdas, sutikus Nau

jus metus, noriu pasidalinti savo 
įspūdžiais iš buvimo Lietuvoje 
1993 m. lapkričio mėnesį. Ekono
minė padėtis tikrai baisi. Yra gru
pė lobstančių, netgi turtuolių. 
Štai “Salamander” batų firma 
įsteigė didelę krautuvę, ir firmos 
atstovas pareiškė, kad ir Vokieti
joj tik 15-20% pajėgia pirkti jų 
batus. Nesą didelio skirtumo Lie
tuvoje. Buvo madų paroda Operos 
rūmuose - bilietai kainavo iki 
150 litų, ir visos vietos buvo iš
pirktos.

O kaip verčiasi eilinis žmogus? 
Sakoma, kad vidutinis atlygini
mas 220 litų, bet iš pokalbių 
aišku,,kad daug kas uždirba apie 
100-150. Mokytojų alga - 120, taip 
pat<dr 'gydytojų. Pensijos iki 80- 
90 litų, o socialinė parama - 48 li
tai. Studentų mėnesinės stipendi
jos - 20 keli litai. Vienas kiauši
nis - 20 et., pieno bonkutė - 51 et., 
duonos kilogramas - jau beveik li
tas. Apie mėsos pirkimą eilinis 
žmogus gali tik svajoti - vištiena 
apie 6 litai už kilogramą. Mėsa 
9-13 litų už kilogramą. Perkant 
kiaulieną, gaunama 2/3 taukų ir 
1/3 mėsos. Virta dešra 7-13 litų, o 
rūkyta - nuo 15 iki 25 litų už kilog
ramą. Bulvių, atrodo, yra, ir jos pi
gios - tuo metu buvo 17 et. už ki
logramą. Dauguma jas ir valgo 
dieną iš dienos. Bulvė labai tur
tinga mineralais ir vitaminais, 
bet ne proteinais.

Man labai rūpi, kad dabar dieto
se yra didelė stoka proteinų. No
riu kreiptis į skaitytojus, kad siųs
dami siuntinius atkreiptų į tai dė
mesį. Visokios pupelės labai daug 
turi proteinų, ypač sojos pupe
lės. Lietuvoje taip pat yra stoka 
ryžių - mačiau tik “Uncle Ben’s”. 
Kaina aukštesnė kaip NY. Maištin
giausi ryžiai neperdirbti. Išvirus 
juodų pupelių, ryžių ir išgėrus 
stiklinę pieno ar suvalgius kelis 
šaukštus rūgštaus pieno, jau gau
nami reikalingi proteinai.

Jūra Vizbarienė,
Niujorkas

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.) • 7R3-RR77

Advokatas

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. llb.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
ALGIS S. PAČEVIČIUS, b.sc.,ll b.

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

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

Atstovybė
Lietuvoje:
Gedimino pr. 26-217 
Vilnius 2600 
Tel. (3702) 22 78 97 
Fax (3702)22 63 68

L Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, į ylOUAl, patarnauja lietuvių kalba.

\| Nemokamas namų 

įvertinimas.
RF/HKK West Realty Inc. y 1678 Bloor Street West

Toronto. Ontario M6P 1A9
An independent member broker Dhone: (416) 769-1616

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Qnlunc. dresher L,d- 
Real Estate 

ffTMember Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCEUKILJIIlLK BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

‘ GAISRO ‘ AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRAŪDA ----IASL RAACE
Walter V. JPauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TO RO N T © w VASARIO 16-SIOS
Anapilio žinios

— Šį trečiadienį — Pelenų die
na. Su šia diena prasideda Gavė
nios laikotarpis. Tikintiesiems 
primenama, kad Pelenų diena ir 
Didysis penktadienis yra santū
rūs bei pasninko dienos. Tomis 
dienomis susilaikome ne tik nuo 
mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus 
pavalgymo. Pasninko (susilaiky
mo nuo sotaus pavalgymo) turi lai
kytis visi tikintieji nuo 18 m. iki 
59 m. amžiaus. Santūros (susilai
kymo nuo mėsiškų valgių) turi lai
kytis visi tikintieji virš 14 m. am
žiaus. Kaip visiems žinoma, Kana
doje santūros dienos yra ir visi 
metų penktadieniai.

— Vasario 16 minėjimas bus va
sario 20 d., 4 v.p.p., Anapilio sa
lėje. Mokyklos autobusas veš žmo
nes į minėjimą iš Toronto nuo Vil
niaus rūmų 3 v.p.p., o atgal nuo 
Anapilio išvažiuos 6.30 v.v.

— KLB krašto valdyba vasario 
20, sekmadienį, nuo 9 v.r. iki 12.30 
v.p.p. mūsų parapijos salėje da
lins vokelius ir rinks aukas Va
sario šešioliktosios proga.

— Vasario šešioliktosios mi
nėjimas Wasagoje bus Gerojo Ga
nytojo misijos salėje vasario 19, 
šeštadienį, 3 v.p.p. Minėjimo pa
grindiniai kalbėtojai bus dr. Ri
mas ir Gabija Petrauskai. Minėji
mas bus užbaigtas šilta vakarie
ne.

— Mūsų parapijoje Gavėnios su
sikaupimas bus kovo 10-13 dieno
mis. Susikaupimą ves iš Lietuvos 
atvykęs Vilkaviškio dekanas ir 
klebonas kun. Vytautas Gustai
tis.

— Visi norintieji šiais metais 
priimti Sutvirtinimo sakramen
tą mūsų parapijoje prašomi re
gistruotis jau dabar klebonijo
je. Netrukus bus pradedamos pa
mokos, kurias yes Gediminas Kur- 
pis.

— Anapilio knygyne gauta: Jo
no Aisčio knyga “Raštai” (II da
lis), Juozo Lukšos-Daumanto kny
ga “Laiškai mylimosioms”, Ma
riaus Katiliškio romanas “Pir
madienis Emerald gatvėje” ir 
“Aušros” 19 bei 20 numeriai. Taip 
pat knygyne galima įsigyti dėžių 
siuntiniams į Lietuvą.

. — Prie šventovės durų šalia 
žiniaraščio yra padėtos knyge
lės “Gavėnios mąstymai”. Prašo
me pasiimti norinčius jomis pa
sinaudoti.

— Mišios vasario 20, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Petrą Bra- 
žuką, 11 v.r. už Lietuvą; Wasago
je 2 v.p.p. už a.a. Augustą Ku
činską.

Aukos Vytauto Didžiojo 
universiteto fondui

Vytauto Didžiojo universitetui 
Kaune paremti 1993 m. įsisteigė 
fondas. Universitetas yra priva
tus ir valdžios neremiamas. Aukų 
prašoma iš viso pasaulio lietuvių 
ir nelietuvių. Aukos Kanadoje at
leidžiamos nuo pajamų mokesčio. 
Čekius siųsti: Kanados lietuvių 
bendruomenė, 1011 College St., 
Toronto, Ontario M6H 1A8, Cana
da, pažymint, kad skirta Vytauto 
Didžiojo universitetui.

Toronte aukojo: $25,000-J. ir M. 
Uleckai; $2,500 - Toronto lietuvių 
kredito kooperatyvas “Parama”; 
$2,000 - Kanados lietuvių fondas; 
$1,000 - Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas, H. ir A. Ste- 
paičiai; $200 - I. Ignaitis; $100 - 
V. ir F. Skrinskai.

Montrealyje: $1,000 - Aušros 
Vartų parapija, Montrealio lietu
vių kredito unija “Litas”, $500 - G. 
Montvilienė; $200 - P. R. Brikis, J. 
Dabkus, I. Mališka, dr. J. Mališka, 
dr. V. Pavilanis; $100 - Jz. Luko
ševičius, B. Niedvaras, I. Mazi- 
liauskienė; $50 - A. Jonelis, A. My- 
lė, B. ir H. Nagiai, A. Staškevičius; 
$20 - A. Beniušis, L. Gedvilą, J. 
Jurėnas, Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos vienuolijos seserys, S. ir V. 
Piečaičiai, A. Piešina, J. Šiaučiu- 
lis, J. Skučas, B. Staškevičius, J. 
Vasiliauskas, I. Vazalinskienė; 
$15 - A. Keblys; $10 - O. Čečkaus- 
kienė.

M. Arštikaitytė-Uleckienė

PADĖKA
Esu nuoširdžiai dėkinga savo 

giminėms ir artimiesiems, o ypač 
Vilniaus namų draugėms ir kaimy
nėms, kurios mane slaugė ir glo
bojo mano ligoje! Nuostabiai ge
rų žmonių yra pasaulyje! Ačiū 
labai.

Su meile- Ona Juodišienė

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gavėnia prasideda su Pelenų 

diena vasario 16, trečiadienį. Mū
sų šventovėje Mišios bus 7.15, 8.00, 
8.20 v.r. ir 7 v.v. Jų metu bus bars
tomi pelenai ant tikinčiųjų galvų. 
Kiekvieną Gavėnios penktadienį 
mūsų šventovėje bus einami Kry
žiaus keliai, o po jų Mišios 7 v.v.

— Vasario 16-sios proga mūsų 
šventovėje bus iškilmingos Mišios 
ateinantį sekmadienį 10.15 v.r., 
organizacijos kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis.

— Pakrikštytas Alexander-Paul, 
Pauliaus ir Glorijos Karauskų 
sūnus.

— Mokesčių pakvitavimai už 1993 
metų parapijai skirtas aukas jau 
išsiųsti paštu visiems aukoto
jams. Jeigu atsirastų klaidų, pra
šome pranešti parapijos raštinei.

— Maldos diena už Lietuvą bei 
religinį jos atgimimą bus kovo 6, 
pirmą kovo sekmadienį. Kanados 
lietuvių katalikų centras tuo rei
kalu yra išsiuntinėjęs specialius 
laiškus su prašymu katalikų vys
kupams, kad ir kanadiečiai įsi
jungtų į tą maldos dieną. Tą die
ną mūsų šventovėje bus daroma 
rinkliava Lietuvos Bažnyčios re
liginei šalpai.

— Mišios vasario 20, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Kuodžių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. - už Aleksand
rą Šimkuvienę, 10.15 v.r. - už a.a. 
Eleną Gipienę, už a.a. Juozą Ra- 
žauską, už a.a. Mariją Rūkienę, 
11.30 v.r. - už Lietuvą.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 130 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė Algis Kašakauskas iš 
Alanto, Genovaitė Rulevičienė 
iš Vilniaus.

— LN valdybos posėdis — vasa
rio 24, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— “Lokio” svetainei reikalingas 
baro tarnautojas/a. Besidomin
čius šiuo darbu kviečiame pra
šymus paduoti į Lietuvių namų 
raštinę. Čia galima gauti išsa
mesnę informaciją apie darbo va
landas, atlyginimą ir kitas sąly
gas. Prašymai priimami iki balan
džio 15 d.

— Lietuvių namų narių metinis 
susirinkimas vyks kovo 20, sek
madienį, 1.30 v.p.p.

— Ligonių lankytojai renkasi 
pasitarimui Lietuvių namuose 
vasario 23, trečiadienį, 7 v.v. 
Žinantys apie sergančius ir pa
galbos reikalingus tautiečius 
prašomi dalyvauti šiame posė
dyje arba pranešti darbo valan
domis Lietuvių namų raštinei 
tel. 532-3311, bet kokiu laiku V. 
Kulniui tel. 769-1266.

— Vasario 16, trečiadienį, 12 
v. yra šaukiamas LN vyrų būre
lio valdybos posėdis. Bus aptar
ti ateinančio metinio pobūvio 
reikalai. Negalintys dalyvauti 
prašomi pranešti T. Stanuliui 
tel. 231-4937.

— Kovo 19, šeštadienį, 6 v.v., 
LN Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino menėje įvyks LN vy
rų būrelio tradicinis metinis po
būvis. Numatoma įdomi progra
ma. Šiltą vakarienę pagamins 
patyręs virėjas Vytautas Biršto
nas. Bus vyno, pyragų, kavos. Po 
to šokiai ir žaidimai bei loteri
ja. Įėjimas — $12. Bilietus gali
ma užsisakyti pas A. Sukauską tel. 
614-7739, E. Bartminą tel. 249-0490, 
Z. Rėvą tel. 251-9635, J. Slivins- 
ką tel. 625-2104, T. Stanulį tel. 
231-4937 ir Hamiltone pas Vyt. Lu
ką tel. (416) 383-6128.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
tiesiog siųsti šiuo adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ontario M6P 1A6.

A. a. Broniui Simonaičiui mi
rus Port Colborne, Ont., už
jausdami žmoną Bronę, dukrą 
Laimą su šeima, Puzerių ir 
Birštonu šeimos “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A. a. Kosto Lukošiaus atmi
nimui žmona Birutė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

Toronto Maironio mokykla 
dėkoja “Paramos” kredito ko
operatyvui ir pirmininkui D. 
Vaidilai už gautas dovanas. 
Kiekvienas mokinys ir moky
tojas gavo jų spausdintus są
siuvinius, kalendorių ir plunks
ną. Nuoširdus ačiū. Vedėja

MINĖJIMAS 
įvyks vasario 20, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Anapilio salėje (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.)

PROGRAMOJE:
> Profesoriaus Romo Vaštoko paskaita
a Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras”, 

vadovaujamas Juozo ir Ritos Karasiejų
a Lietuvos kankinių šventovės vaikučių choras, 

vadovaujamas Nijolės Benotienės
a Akompanuoja — Gintaras Batūra

M

Retų, senų Lietuvos žemėla
pių paroda rengiama Kanados 
lietuvių muziejuje Anapilyje 
Vasario 16-tos proga. Labai dė
kojame J. ir B. Bilkščiams- 
Richardson, kad leidžia mums 
pirmą kartą Kanadoje rodyti 
jų įdomius ir vertingus rinki
nius. Atidarymas - 1994 m. va
sario 20 d. 2-4 v.p.p.

Anapilio knygynas vasario 
20 d. veiks kaip paprastai po 
pamaldų ir prieš minėjimą 
nuo 3 v.p.p.

Gediminas Šerkšnys, buvęs 
Lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerio pavaduoto
jas ir deryboms su Rusija ko
misijos narys, Kovo 11-sios 
nepriklausomybės akto signa
taras, lankosi Kanadoje. Jis 
Vasario 27, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvių namuose pada
rys pranešimą apie dabartinės 
Lietuvos saugumo problemas 
ir politinę būklę. INF.

Kęstutis Žala, Lietuvos gam
tos apsaugos skyriaus vadovo 
pavaduotojas, vasario 13, sek
madienį, Lietuvių namuose 
skaitė paskaitą “Gamtos tarša 
ir jos įtaka gyventojams”. Po 
paskaitos buvo rodoma vaizda
juostė apie Jonavos gamtą iš
tikusią nelaimę su azotu.

Prof. Kazimieras Antanavi
čius, Lietuvos seimo narys, 
su p. Ona Antanavičiene lan
kėsi Toronte š. m. sausio pa
baigoje. Toronto universitete 
skaitė paskaitą ekonomine te
ma. Studentai labai domėjosi 
ekonomine Lietuvos būkle. 
Lietuvių visuomenei jis skai
tė paskaitą panašia tema Lie
tuvių namuose. Prieš keletą 
metų, jau bręstant Lietuvos 
Atgimimui, jis buvo pagrindi
nis kalbėtojas Vasario 16 mi
nėjime, įvykusiame Toronto 
un-to salėje. Lietuvoje prof. 
K. Antanavičius reiškėsi po
litiniame gyvenime kaip so
cialdemokratų veikėjas, sei
mo ekonominės komisijos pir
mininkas (iš tų pareigų pasi
traukė). Kanadoje jis lankėsi

MMHBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LEPAGE 
■■■■■■iiiliiiiiiniiiiiiiiii
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937 
Pax (416)231-6993
Mėgėjams prabangaus gyvenimo Scarlett Rd. - Lambton Square. 
Didelis 3-jų miegamųjų butas su visa eile naujų pagerinimų, įskaitant 
marmurines grindis, balkoną, šildomą baseiną ir t.t. Dėl platesnių 
informacijų skambinti tel. 231-3000.

Rengėjai - KLB Toronto 
apylinkės valdyba

bene trečią kartą. Yra neblo
gai susipažinęs su Kanados 
lietuvių gyvenimu. “TŽ” redak
cijai paliko du straipsnius ir 
studiją apie politinį-ekono- 
minį Lietuvos gyvenimą.

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūrio veiklai parem
ti aukojo: $100 - Antanas Kra- 
kauskas; $50 - Dalia Jankaus
kaitė; $5 - Darius Čėpla; Lie
tuvių namų statybai Punske 
$100 - Anapilio moterų būelis; 
Vysk. A. Baranausko pamink
lui $100 - A. K. Pajaujai; $50 - 
I. V. Pečiuliai, N. Nevulytė; 
$40 - R. J. Kuliešiai, V. Vilke
lis, $25 - E. Valeška; $20 - Sta
sys Grizickas, B. V. Bancevi- 
čiai, Balys Savickas, V. L. Ba- 
laišiai, V. K. Jonušoniai; $10 - 
V. Skrupskas, D. Čėpla.

Už aukas Suvalkų krašto lie
tuvių išeivijos sambūris nuo
širdžiai dėkoja.

Kanados ir Ontario provin
cijos sutartį miestų aptarna
vimus remti sausio 24 d. pasi
rašė buvęs Toronto burmist
ras, federacijos ministeris 
Arthur Eggleton, Ontario eko
nominės plėtotės ir prekybos 
ministeris Frances Lankin ir 
savivaldybių reikalų ministe
ris Ed Philip. Norima sukurti 
iki 25,000 naujų darbų per se
kančius dvejus metus. Iš viso 
Kanados ir Ontario vyriausy
bės tam reikalui skirs po $722 
milijonus. Miestų savivaldy
bės, mokyklų tarybos, univer
sitetai bei kolegijos turės pri
dėti dar trečdalį lėšų įvairiems 
projektams, pvz. vandens tie
kimo sistemų pagerinimui, ke
lių remontui, viešų pastatų 
statybai ir t.t. Mokyklų tary
boms skiriamos sumos pagal 
mokinių skaičių.

Savivaldybių ministerija 
sausio gale paskelbė federaci
nės ir provincinės paramos 
tvarkaraštį, pagal kurį ji bus 
teikiama Ontario savivaldy
bėms 1994-1996 metais. For
mulė pagrįsta gyventojų ir šei
mų skaičiumi, ir iš viso paskir
ta 1.23 bilijono dolerių. Toron
to miesto rajonui (“Greater To

ronto Area”) skiriama $490 
milijonų. Toronto mokyklų ta
ryba gaus 28 milijonus dole
rių, katalikiškųjų mokyklų 
taryba - $10 milijonų. Toron
to universitetui skirta $11,093, 
000, o York universitetui - 
$6,034,600.

Toronto viešojo susisiekimo 
komisija (TTC) keleiviams ža
da teikti daugiau patarnavi
mų įvairiomis kalbomis. Rusų, 
kiniečių, vietnamiečių, italų 
ir portugalų kalbomis jau re
klamuojamas telefono nume
ris, kuriuo galima gauti infor
maciją savoje kalboje (iš 140) 
ir penkiolikoje kalbų išleis
toje keleiviams brošiūroje.

įvairios žinios
Savaitraštyje “The Baltic 

Observer” sausio 20 korespon
dentas Ed Stoddard aprašė 
Sausio 13-tosios paminėjimą 
Vilniuje. Apibūdinęs pagrin
dinius įvykius ir keletos da
lyvių pastabas, jis apgailes
tavo, kad iškilmėse negarbin
gai pasielgę tie, kurie apšau
kė prezidentą Brazauską ko
munistu, ir kad Gediminas 
Vagnorius netinkamai naudo
josi proga, darydamas šališ
kas politines pastabas.

Sienų kontrolė Vakarų Eu
ropoje yra žymiai susilpnėju
si dėl pastaraisiais dvejais 
metais padidėjusio pabėgėlių 
skaičiaus iš kariaujančių kraš
tų. Taip rašoma Jungtinių Tau
tų vystymo programos biulete
nyje “UNDP Update” (sausio 
17 d.). Tuo pačiu yra paleng
vintas žmonių bei prekių ke
liavimas iš Azijos ir Vidurio 
Rytų per nepriklausomybę at
gavusius kraštus į Europos 
Centrą. Tokiu būdu yra atsi
radę ir daugiau narkotikų. No
rint išspręsti šią problemą, 
JT narkotikų kontrolės vado
vybė (UNDCP) paskyrė $1,3 mi
lijonus dvejų metų talkos prog
ramai Baltijos kraštuose nau
jų įstatymų parengimui ir mui
tininkų bei policijos paruo
šimui.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l

- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame “Tėviškės žiburių
O puslapyje)

lav - Neimame jokio administracinio mokesčio
I^JI - Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

nemokant valdžiai jokių mokesčių

- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1993 metus, įnašą į RRSP reikia
įteikti iki “1994 m_ kovo "I dienos

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS - 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSP s-tą.

• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

• “Parama” tuoj pat vietoje išduoda 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą: 
nuo 1 m. iki 5 m. ar neterminuotus su 
keičiamu nuošimčiu (variable rate).

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti įRRIF, nemokant 
valdžiai jokių mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1993 metus

1994 m. kovo 1 d.
Tel. 532-1149

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

ffl MONTREAL
Vasario 16-oios minėjimas bus 

vasario 20, sekmadienį, Aušros 
Vartų parapijoje.

Skautų-čių vadovybė savo pasi
tarimuose nusprendė daryti skau
tų bazarą balandžio mėn. vidury
je, nes Kaziuko mugei pritrūko 
salės. Trisdešimtoji skautų sto
vykla vyks “Baltijos” stovyklavie
tėje dvi savaites - nuo liepos 30 d. 
iki rugpjūčio 13 d. Pirmoji savai
tė bus skautams-tėms, o antroji su 
paukštytėmis ir vilkiukais.

“Soros” organizacijos Lietuvos 
skyriaus direktorius Vytautas 
Gruodis trims savaitėms yra at
vykęs iš Vilniaus į Montrealį.

Romas ir Danuta (Kozak) Staš
kevičiai susilaukė pirmgimio sū
nelio.

A.a. Jonas Budrevičius, 90 m. 
amžiaus, mirė vasario 3 d. Palai
dotas iš AV šventovės vasario 7 
d. Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. B.S.

Kvebeko bendrovė “Societe de 
developpement international Des
jardins” ieško finansų srityje pa
tyrusio asmens, kuris pasirašytų 
trijų metų sutartį dirbti Kaune. 
SDID bendrovei kuriant naują 
taupymo ir kredito kooperatyvų 
tinklą Lietuvoje, kandidatas tap
tų patarėju Lietuvos ūkininkų są
jungai ir padėtų įsteigti 15 koope
ratyvų. Turi gerai mokėti anglų 
kalbą ir išmokti arba mokėti lie
tuviškai. Kreiptis tel. (418) 835- 
2400 arba telefaksu (418) 833-0742 
pas Helene Lacroix Pelletier. SKLB.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 l_7

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.
MOKA UŽ:

Certifikatus 1 m.- . ...... 4.00% Taupymo-special........... .... 1.50%
Certifikatus 2 m. ... ...... 4.75% Taupymo - su gyv. dr....... .... 1.25%
Certifikatus 3 m. ... ..........  5.00 Taupymo-kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius:

......  3.25%
..... 3.00%

Einamos sąsk................... .... 1.00%
1 metų .........
180 d. -364 d. RRIF-RRSP-1 m.term. .... 4.00%

120 d. - 179 d. ..... 3.00% RRIF-RRSP - 2 m.term. .... 4.75%
60 d. - 119 d. ..... 2.75% RRIF-RRSP-3 m.term. .... 5.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.00%

IMA
RRIF — RRSP — taup........ .... 2.00%

UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų............... ........  5.75% asmenines - nuo .......... 6.00%
2 metų.............. ........ 6.25%
3 metų.............. ..........6.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2 /

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kairios, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

Paremkite “Tėviškės žibu-' 
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi-

“TŽ” leidėjai .

IŠNUOMOJAMI “Vilniaus” rūmuo
se butai. Skambinti darbo valando
mis tel. 762-1777 Toronte

MERGINA, 21 metų amžiaus, aukš
tesnio išsilavinimo, nori susiraši
nėti su išeivijos jaunimu. Rašyti: 
Rima Meškinytė, 4526 Užgirių kai
mas, Liudvinavo paštas, Marijam
polės rajonas, Lithuania.

IEŠKAU vaikams auklės, kuri gy
ventų kartu ir atliktų namų ruošos 
darbus. Turi kalbėti rusiškai. Skam
binti tel. (905)771-6632.

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

GĖLĖS
'PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 
.vičienei tel. 761-9131.

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
“PUISIIZV’

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo irkt. Įrengiame • rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui

tel. 848-9628
GRYNAS BIČIŲ MEDUS. Gera do
vana pasiųsti giminėms į Lietuvą 
susikristalizavusio medaus. Spe
cialus įpakavimas. Didesnius kie
kius pristatau į namus. Kreiptis 
pas bitininką J. NORKŲ Hamiltone 
tel. 389-8179. Taip pat galima gau
ti Anapilio knygyne.

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 234-0243 arba 
tel. 605-1883 Toronte.

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
i536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pąjūriot 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, ŪSĄ. Tel. (813) 656-5886.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius
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