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Tikinčiajai Lietuvai
Lietuva yra motina visų lietuvių, kur tik jie bebūtų. 

Ji nesiriboja žemės plotu ar paminklais bei pastatais, o 
apima visas lietuviškai plakančias širdis, visus lietu
viškai mąstančius protus ir visas istorijos eigoje sukrau
tas tų širdžių bei protų dvasines vertybes. Iš tikro apima 
ir tuos, kurie šioj žemėje gyveno, bet daugiau jų čia ne
bėra. Todėl Lietuva, kaip ir žmogus, tik iš dalies yra ap
čiuopiama. Pilnai suvokti jos tikrovę įmanoma vien dva
sia, prašokančia šią žemę ir tikėjimo sparnais pasiekian
čia visatos Kūrėją. Vis dėlto Lietuva turi savo žemišką 
kūną, kuris kiekviename amžiuje keičiasi. 0 tuo besikei
čiančiu Lietuvos kūnu turi rūpintis visi to meto lietu
viai, kurie nori būti savo tautos verti sūnūs ir dukterys. 
Todėl visai nenuostabu, kad ir daugelio mūsų išeivijoje 
akys nuolat nukreiptos į savąją tėvynę ir kiekviena pasi
taikiusia proga stengiamasi jai padėti.

V
 ISI supratome, kaip buvo svarbu jai padėti prie
spaudos metais, kad atlaikytų nuolatinį smege
nų plovimą, kad ir žiauriausioje padėtyje nepra
rastų vilties, kad ir visi nužmogintoje aplinkoje išlai

kytų tikėjimą į Dievą ir pasitikėjimą per istorijos kryž
keles tautą vedančia Visagalio ranka. Tada mūsų maldos 
savaimingai kilo į Dievą su pagalbos prašymais ir min
timi, kad anapus esančioji mūsų tautos dalis, ypač visų 
amžių Lietuvos kankiniai, užtars tebevargstančius bro
lius ir seseris. Todėl Midlande, Kanados kankinių šven
tovės papėdėje, pastatėme Lietuvos kankiniams kryžių 
ir kasmet ruošdavome šventkeliones už savąją tėvynę. 
Kanados lietuvių katalikų centro jungiami, kasmet skelb
davome Tikinčiosios Lietuvos dieną, išreiškiančią šią 
žemę prašokančią tautos dvasią. Kas metai melsdavo
mės už savąją tėvynę visose lietuviškose parapijose, 
siuntinėdavome visiems Kanados vyskupams laiškus, kad 
ir jie skelbtų Maldos už Lietuvą dienas savose vyskupi
jose. Kai atsirado slaptos galimybės Lietuvos tikintie
siems padėti lėšomis, rinkdavome aukas ir remdavome 
visus užmojus, kurie teikė dvasinę atsparą persekioja
mai tautai. Visa tai ir mus pačius mokė kilnėti bei savęs 
atsisakyti dėl savo kenčiančių brolių ir seserų.

Š
IUO metu Lietuvos valstybė džiaugiasi nepriklau
somybe, o Lietuvos tikintieji - tikėjimo laisve. Ta
čiau ir toji laisvė, ir toji nepriklausomybė šia že
me tebežengiančiai, okupantų nuvargintai ir susargdin

tai tautos daliai pilnutinio atsakymo neduoda. Lietuvo
je gyvenantiems tautiečiams reikia ir toliau visokerio
pos mūsų pagalbos. Medžiagine bei politine sritimi užsi
ima mūsų įvairūs ekonomistai, verslininkai, mokslinin
kai bei veikėjai. Tačiau svarbiausioji sritis - dvasinė. 
Tik dvasia suteikia tautai tikrąją gyvybę ir moko ją stip
rybės semtis ne vien iš savo istorinės praeities, bet ir iš 
paties istorijos Viešpaties. Todėl dvasinė pagalba Lie
tuvai turi būti kiekvieno mūsų tautiečio rūpestis. Šiais 
metais, kaip ir visuomet, Kanados lietuvių katalikų cent
ras skelbia Tikinčiosios Lietuvos dieną ir skatina visas 
lietuviškąsias parapijas bei visus lietuvius ją švęsti kovo 
6, sekmadienį. Tai maldos diena už šia žeme tebežengian
čią mūsų tautos dalį, kad ji taptų dvasinga ir kilni, verta 
savo didvyriškos protėvių praeities. Esame kviečiami 
melstis už visus savo tautos narius ir telkti lėšas bei da
ryti rinkliavas, kurių svarbiausias tikslas būtų ne akme
ninių paminklų Lietuvoje statymas, bet ugdymas savo 
tautos gyvųjų akmenų - Lietuvos jaunimo. Tebūna dabar 
visų pagrindinis užmojis atgaivinti per šimtmečius kles
tėjusių ir dabar teberusenančią Tikinčiąją Lietuvą.

Kun. J. Staškus

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Griūva daugiakultūrė mozaika
Dabartinių politinių Įvykių 

raidoje jau beveik nieko ne
girdėti apie daugiakultūrę Ka
nados mozaiką. Šią idėją 1971 
m. paskelbė Kanados liberalų 
ministeris pirm. P. E. Trudeau, 
santykiuose su etninėmis atei
vių grupėmis pasirinkęs naują 
daugiakultūriškumo politiką. 
Jis sudarė net ir atskirą mi
nisteriją daugiakultūriškumo 
reikalams, teikusią finansinę 
paramą etninių grupių kultūri
niams projektams. Oficialiai 
buvo siekiama ateivius pada
ryti gerais kanadiečiais, bend
rame aruode išsaugojant jų 
kalbą ir atsineštą kultūrą.

Tokios politikos dėka Ka
nada, atsisakiusi ateivius tirp
dančio valstybinio katilo, tu
rėjo tapti gražiai žydinčia dau- 
giakultūre mozaika. Tos 
naujos idėjos įgyvendinimas, 
nebandytas niekur Kanadai 
tinkančiu platesniu mastu, 
nebuvo lengvas. Opozicijos 
buvo susilaukta iš Kanadą 
įsteigusios angliškosios gyven
tojų daugumos ir jos įsteigi
me dalyvavusios prancūziško
sios mažumos. Šios dvi grupės 
buvo laikomos lygiateisėmis 
dabartinės Kanados pradinin
kėmis, prancūzų ir anglų kal
bos - valstybinėmis dvikalbė

je Kanadoje. Daugiakultūrė 
mozaika augo, kol Kanados 
vyriausybė turėjo pakanka
mai lėšų ir kol jos nesmaugė 
nepakeliami biudžetų defi
citai.

Didelį viešosios nuomonės 
pasikeitimą atskleidžia “Deci
ma Research” grupės 1993 m. 
spalio mėnesį pravesti tyri
mai. Juos užsakė Kanados 
krikščionių ir žydų taryba 
su savo pirm. Nedu Goodma- 
nu, apklausos duomenis pa
skelbusiu 1993 m. gruodžio 
13 d. Tada jau net 72% apklaus
tų kanadiečių nepritarė dau- 
giakultūrei mozaikai Kana
doje. Ne visi jie buvo nusista
tę prieš daugiakultūriškumą. 
Tačiau daugeliui atrodė, kad 
daugiakultūrė mozaika yra 
netekusi ligšiolinės reikšmės.

Tokios nuomonės buvo Ka
nados etnokultūrinės tarybos 
vykdomoji direktorė Anna 
Chiappa. Atstovaudama trisde
šimt aštuonioms etninėms gru
pėms, ji aiškino, kad dabar 
visiems kanadiečiams jų tei
ses užtikrina Kanados konsti- 
tucijon įtraukti įstatymai. Dau- 
giakultūriškumas Kanadoje 
nedings ir be oficialios dau- 
giakultūrės mozaikos. Esą rei-

(Nukelta į 9-tą psl.)

TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS VILNIUJE - Lietuvos tikinčiųjų kančios ir pergalės simbolis, primenantis senovės 
krikščionių (Konstantino Didžiojo) posakį: “Šiuo ženklu nugalėsi”

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

LietuvaJtrašto tele vizij o j e.
KAZYS BARONAS, Vokietija
Vokietijos antras televizijos 

kanalas sausio 19 d. savo žiū
rovus nukėlė į Lietuvą, parody
damas ją daugiau iš ekonomi
nės pusės. Rašiau, kad Lietu
vos ateitis buvo parodyta iš la
bai liūdnos pusės, nes mūsų 
tėvų kraštas yra stipriai eko
nomiškai susietas su Rusija.

Beveik po trijų savaičių, va
sario 9 d., tas pats Vokietijos 
kanalas į Lietuvą jau žiūrėjo 
iš politinio taško, tik trumpai 
sustodamas prie ekonominės 
būklės. Filmas pavadintas “Li- 
tauens Angst vor Jelzin Nach- 
folger - Lietuvos baimė prieš 
Jelcino įpėdinį”. Atrodo, kad 
tam akstiną davė V. Žirinovs- 
kio pareiškimai “nušluoti” nuo 
žemės paviršiaus beveik visą 
Rytų ir Vidurio Europą, tačiau 
Lietuvai suteikiant mažą teri
toriją ir iš Talino padarant 
antrą Dancigą (taip rašė vokie
čių spauda).

Televizijos ekrane - didelė 
mūsų trispalvė, Lietuvos karys 
su žiūrovu. Vokietis sako, kad 
jis stebi Gudijos pusę. Tačiau 
tuoj pat Vokietijos televizija 
rodo dar tą pačią dieną, vasa
rio 9, V. Žirinvoskio kalbą Ru
sijos parlamente, kurioje jis 
įspėjo NATO neliesti serbų, 
nes tokiu pačiu ginklu bus atsa
kyta sąjungininkams, sunaiki
nant jų miestus ir nepaliekant 
akmens ant akmens — serbai 
esą rusų broliai.

Lietuvos kariai
Vokietis pastebi, kad Var

šuvos paktas buvo Maskvos dik
tatas. Šiandieną NATO siūlo 
bendradarbiavimą, tačiau bu
vę Maskvos satelitai nori dau
giau. Lietuva buvo pirmoji, 
Briuselyje pasirašiusi bendra
darbiavimo ir draugystės su
tartį. Vilniuje žygiuoja Lie
tuvos kariai. Vokietis prime
na, kad šiuo metu Lietuvos 
ginkluotąsias pajėgas sudaro 
8 tūkst. karių. Ši kariuome
nė yra tik simbolis, kadangi 
ji yra silpnai ginkluota. Me
dininkai - pasienio punktas į 
Gudiją. Slaptai vežami gink
lai, dažnai įvyksta susišaudy
mai. Lietuvos kariuomenės 
maj. Algis Andrijauskas rusiš
kai (kodėl rusiškai?) aiškina 
vokiečiui, kad prieš dvejetą 
metų čia nuo OMONO žuvo sep
tyni lietuviai pasieniečiai. 
Rodomas paminklas - septyni 
kryžiai. Žudikai žinomi, tačiau 
Rusija jų neišduoda. Žygiuoja 

Lietuvos kariai. Jie tarnauja 
vienerius metus. Jų mėnesinis 
atlyginimas - 40 litų, apie 20 
markių (tiek vokietis karys gau
na už dieną). Rusų apleistos ka
reivinės, viskas išdraskyta. Kur 
dar galima gyventi, įsikelia 
Lietuvos kariai. Nufilmuotos 
geležinės lovos, baltos paklo
dės, užvalkalai. Lietuvos vals
tybė iš savo biudžeto 4% skiria 
kariuomenės reikalams. Kaloš- 
nikovai, drabužiai perkami 
Rusijoje, tačiau ir užsienis 
padeda, atsiųsdamas sunkveži
mius - tik kas antras tinkamas 
vartojimui.

Saugumo klausimai
Filmuojamas A. Brazauskas. 

Jis sako, kad žlugus Varšuvos 
paktui, vidurio Europoje atsi
rado apsaugos tuštuma. Nepa
stovi padėtis Maskvoje nega
rantuoja Lietuvos saugumo, 
todėl Lietuva ieško paramos 
NATO eilėse. Dingus Varšu
vos paktui, NATO prarado sa
vo puolamąjį charakterį. “Ar 
jūsų žingsnis nėra nukreiptas 
prieš Maskvą?” - klausia vo
kietis. - “Aišku”, - sako A. Bra
zauskas, - “Maskva griežtai 
reagavo, tačiau mes norime ir 
esame suinteresuoti gerais 
santykiais su Maskva”.

Lietuvos parlamentas. Opo
zicijos vadovas V. Landsber
gis kalba prie mikrofono. Jis 
remia sutartį su NATO organi- 
zjacija, kitas seimo narys Al
binas Albertynas yra priešin
gas. Jis pageidauja Lietuvos 
neutralumo, nurodydamas Švei
cariją. Tolimesni vokiečio aiš
kinimai: po trejų metų nepri
klausomybės lietuviai pasisa
kė už laisvą Lietuvą, už išėji
mą rusų kariuomenės. Ir šian
dieną 80% lietuvių tautos pa
sisakė už NATO. Šis aiškini
mas vyko, rodant Aušros Var
tus, šiaurinį Vilnių. Apleis
tos rusiškos kareivinės. Vis
kas išdraskyta, išdaužyti lan
gai, net rėmai išimti. Vokie
čio pastaba: kaip rusai elgė
si su lietuviais, taip jie ir pa
liko Lietuvą. Lietuviai taiso 
stogus, karininkų gyventus na
mus, nes tai buvo miestelis 
mieste.

Pulkininko pareiškimai
Vokietis teigia, kad daug ru

sų karininkų liko Lietuvoje, 
priėmė Lietuvos pilietybę. Jų 
tarpe didvyris pik. Leonid Bo
rodin. Jis dalyvavo kare su Vo
kietija, įžygiavo į Berlyną. Vė
liau buvo Rytų Vokietijoje, 

Egipte. Pulkininko buto stalas 
apkrautas maistu, aišku, ma
tyti ir “stolyčnaja” degtinė. 
L. Borodin liko ištikimas Mask
vai, sakydamas: “Ko nori Lie
tuva NATO eilėse. Tai didžiau
sia kvailystė. Jeigu NATO pa
sieks Rusijos sieną, bus labai 
aišku, kad ginklas nukreiptas 
prieš Maskvą”. Jis primena Gra
nados ir Panamos įsikėlimus. 
Baltijos valstybės priklausan
čios rusų įtakos sferai, čia gy
vena daug rusų. Taip kalba ru
sas pulkininkas, valgydamas 
lietuvišką duoną ...

Vilniaus parkas. Gražus, di
deli namai. Pranešėjas pažy
mi, kad čia bus Rusijos amba
sada, kurioje vietą ras taip 
pat ir KGB. Apie 300 tūkst. ru
sų gyvena Lietuvoje. Jie Vil
niuje turi savo kultūros cent- 
rą-muziejų. Centro vedėjas Pa
vel Lavinec vokiečiui sako, kad 
50% Lietuvos rusų balsavo už 
V. Žirinovskį. Toliau vokietis 
paliečia ekonominę Lietuvos 
būklę, pareikšdamas, kad 98% 
žaliavos Lietuva gauna iš Ru
sijos. Norint Lietuvą paklup- 
dyti ant kelių, užtenka Mask
vai uždaryti dujų čiaupus, aly
vą. 1989 m. M. Gorbačiovas tą 
jau išmėgino (bet nepaklupdė 
Lietuvos!). Lietuva dabar vis
ką apmoka JAV doleriais.

Vėl A. Brazauskas. Jis sako, 
kad iš Jelcino pusės nejaučia 
jokio pavojaus. Baimė kyla tik 
dėl rusų ekstremistų. Rūpestį 
jam kelia V. Žirinovskis ir jo 
politika. “Tačiau ko galima 
reikalauti iš V. Žirinovskio, 
kai patyręs diplomatas Kozyre
vas Baltijos valstybes vadina 
artimu užsieniu, Rusijos inte
resų sfera”. (A. Brazauskas 
visą laiką kalbėjo tik lietuviš
kai).

Tilžė, tiltas per Nemuną. Čia 
susiduria Rusija ir Lietuva. 
Pranešėjas aiškina, kad prie 
tos sienos padėtis yra rami, 
labai mažas judėjimas. Ant til
to stovi du rusai ir du lietuviai 
sargybiniai. Jie kalbasi, rūko 
cigaretes. Tačiau lietuviai ži
no, kad kitoje tilto pusėje yra 
ketvirtis milijono rusų karių - 
didžiausia Rusijos kariuome
nės koncentracija Europoje. 
Ramybę šioje vietovėje vieną 
dieną gali sudrumsti maža žie
žirba, sukeldama didelį gais
rą .. . Filmas buvo 15 min. il
gio ir, spaudos apskaičiavimu, 
jį žiūrėjo apie 2,5 milijono žiū
rovų, nes buvo įterptas į kitą 
vokiečių programą.

Paminėta Vasario 16-toji
Vasario 16-tosios proga pre

zidentas Algirdas Brazauskas 
DLK Gedimino ordino meda
liais apdovanojo įvairius as
menis nusipelniusius Lietu
vos valstybei, kultūrai, me
nui ir mokslui. ELTA rašo, kad 
buvo apdovanti trys Gedimino 
ordino kavalieriai: Stasys Bač- 
kis, Vladas Paulauskas ir An
tanas Malijonis. Kitų tarpe 
buvo ir pirmoji po nepriklau
somybės atkūrimo ordinu ap
dovanota moteris bei pedago
gė, daktarė Meilutė Julija Luk
šienė.

Nepriklausomybės 76-sios 
metinės buvo paminėtos Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos vė
liavų pakėlimo prie seimo rū
mų, ir iškilmėmis bei minėji
mu, kuriame pranešimą pada
rė Algirdas Brazauskas, daly
vaujant seimo pirmininkui 
Česlovui Juršėnui, ir kitiems 
vyriausybės nariams.

Sveikinimai buvo atsiųsti 
Popiežiaus Jono Pauliaus įl
ojo bei įvairių valstybių vado
vų. Taip pat įvyko priėmimas 
Minske šios šventės ir Lietu
vos ambasados Gudijoje atida
rymo proga.

Vidaus politika neaptarta
Užsibaigus diskusijoms sei

me dėl vidaus politikos, ELTA 
praneša, jog ministerio pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus tei
gimu, jos nebuvusios konstruk
tyvios, nes opozicija dezinfor
maciją skleidusi seime ir vi
suomenėje apie Lietuvos ūkio 
būklę. Jis pažadėjo, kad vy
riausybė atidžiai išnagrinės 
seime iškeltas narių pastabas.

Vyriausybei ir kitoms val
džios institucijoms buvo tai
koma kritika dėl nesklandžių 
žemės ūkio reformų, lėtos pri
vatizacijos, padidėjusio nusi
kalstamumo ir paplitusios ko
rupcijos.

Seimo opozicija ir spaudai 
paskelbė savo susirūpinimą 
dėl galimos karinio tranzito 
sutarties, kuria Rusijos ka
riuomenė įgytų nuolatines 
pravažiavimo teises. Su ne
stabilia šalimi nepatartina 
būtų sutartį pasirašyti, juo 
labiau, kad Rusija nesilaiko 
anksčiau pasirašytos sutar
ties, puoselėja “artimojo už
sienio” politiką ir kaltina 
Baltijos kraštus antirusišku- 
mu. Taipgi seimo opozicijos 
vadovas Vytautas Landsbergis 
dėl padėties Karaliaučiuje 
sako, kad valdžia turėtų at
kreipti didesnį dėmesį į ky
lančią įtampą.

Savanoriškai deklaruos turtą
Vasario 11 d. ELTA pranešė, 

kad LDDP pareiškusi būtinu
mą pavasario sesijoje priimti 
visų Lietuvos nuolatinių gy
ventojų pajamų deklaravimo 
įstatymą, kuris įsigaliotų 
1995 m. sausio 1 d. LDDP sei
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Lietuvos rašytojų kūrybos vertimai anglų kalba 
“Pirmadienis Emerald gatvėje” 
Pomirtinė Mariaus Katiliškio knyga

mo nariai įsipareigoja sava
noriškai deklaruoti savo tur
tą ir pajamas pagal tą įstaty
mą nuo 1994 m. sausio 1 d., ir 
kviečia visus seimo ir vyriau
sybės narius sekti jų pavyz
džiu. Pareiškimo tikslas buvo 
sustabdyti spekuliaciją ir kal
tinimus taikomus valdžiai po 
to, kai sausio mėn. preziden
tas Algirdas Brazauskas grą
žino Lietuvos respublikos pa
reigūnų ir tarnautojų turto 
bei pajamų deklaravimo laiki
nąjį įstatymą pakartotinam 
svarstymui. Jo teigimu, pro
jekte buvę straipsnių, prieš
taraujančių Lietuvos konsti
tucijai.

Pritarta lito patikimumui
ELTOS žiniomis, vasario 15 

d. Lietuvos seimas pritarė 
“Lietuvos Respublikos lito pa
tikimumo” įstatymo projektui. 
Ministerio pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus nuomone, tai yra 
labai svarbu Lietuvos ekono
mikos stabilizavimui. Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas 
Kazimieras Ratkevičius nema
to pavojaus lito kurso stabi
lumui ir siūlė projekto svars
tymą atidėti. Pagal RFE/RL 
žiniais, jis nesutinka su Tarp
tautinės valiutos fondo (TVF) 
pareigūnais teigiančiais, jog 
Lietuvai reikalinga paimti 
griežtesnę liniją, kad inflia
cija būtų sumažinta.

Lietuvos ambasados Vašing
tone žiniomis, Pasaulio banko 
(PB) Baltijos Šalių skyriaus 
vadovas Adil Kanaan pastebė
jęs, jog Lietuvos santykiams 
su PB reikėtų koordinuojančio 
padalinio, nes “programų vyk
dymą apsunkina prioritetų 
kaitaliojimas, nuomonių iš
siskyrimas tarp aukščiausių 
valdžios atstovų ir žemesnio 
lygio vykdytojų”.

Radijo ir televizijos stotys 
protestuoja

ELTA praneša, kad visos 
Lietuvos nepriklausomos radi
jo ir televizijos stotys, ku
rių gali būti iki 40 veikiančių, 
vasario 17 d., nutraukę įpras
tas programas, tuo pačiu laiku 
skelbia pareiškimą vyriausy
bei. Jame išreiškiamas nepasi
tenkinimas, kad stočių plėtotę 
riboja įstatymai, kurie mecha
niškai kelia kainas už ryšių 
įrengimų nuomą bei leidimų 
tvarką. Valstybės kainų ir kon
kurencijos tarnyba nereaga
vus į “Lietuvos radijo ir te
levizijos asociacijos” skun
dą, kad “valstybinė RTV pikt
naudžiauja, nustatydama dirb
tinius reklamos įkainius, tuo 
išstumdama iš rinkos tuos, ku
riems reklama yra vienintelis 
finansavimo šaltinis.”. Taipgi 
smerktinas iki 90% rėmėjų lė
šų skyrimas ne programų kūrė
jams, bet ryšininkams už vals
tybei priklausančių įrengimų 
nuomą. Komercinėms stotims 
gresia išnykimo pavojus. RSJ
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Slėpininga dykumos kalba

KRITIŠKOS PASTABOS

Valdžia - žmonių gerovei, o ne atvirkščiai
Dabartinei Lietuvos valdžiai, atrodo, labiau rūpi gausios valdininkijos išlaikymas, mokesčių 

kėlimas, o ne piliečių ekonominė gerovė

Kun. K. J. AMBRASAS

Išganymo istorija dykumai 
suteikė didelę religinę pras
mę. Dykumoje išrinktoji tauta, 
vadovaujama Mozės, o vėliau 
kitų pranašų apšviesta, kęs
dama nepriteklius ir skaudžias 
kančias, galėjo patirti ištiki
mą Dievo artumą ir gailestin
gumą. Ji mito duona, krintan
čia iš dangaus, malšino savo 
troškulį vandeniu, trykštan
čiu iš uolos. Dievo tauta išau
go tikėdama ir vildamasi, kad 
ateis Mesijas ir Išganytojas.
Popiežius JONAS-PA ULIUSII
Taip sako apie dykumą Šv. 

Tėvas Jonas-Paulius II. Dirste
lėkime į ją.

Vėjo nušukuota. Negailestin
gai saulės išdeginta, žmogaus 
ir laiko kojų nuspardyta. Vie
nur nuo lėkštų, kitur nuo aukš
tų kalnagūbrių keterų liūd
nomis akimis žvelgia išsekin
ti, regis, visiškai gyvybės ne
turintys plotai.

Kodėl vaikščiodamas Bom
bėjaus ar Romos gatvėmis, Mi
čigano ežero pakrantėmis ar 
skrisdamas per Atlantą žur
nalistas mąsto apie dykumą? 
Kodėl apie ją kalba Šv. Tėvas? 
Kodėl apie ją tieksyk rašoma 
Šv. Rašte?

Dykuma. Kas atspės jos 
tikrąją paslaptį? Štai grimz
ta po kojomis purus smėlis. 
Prakaitas žliaugia kakta. Sun
ki kuprinė spaudžia pečius, o 
tų kalnelių, tų raibstančių nuo 
vienodumo klonių - nei galo, 
nei krašto. Kas atspės jos, ši
tos dykumos, galingą trauką? 
Juk į čia skverbėsi ir joje mąs
tė, vargais negalais iš bado 
ir nepriteklių vaduodamiesi ši
tiek vienuolių ir atsiskyrėlių. 
Ją skersai išilgai išnarstė ir 
dar tebenarsto tūkstančiai ke
liauninkų. Netgi vienas iš įdo
miausių Naujojo Testamento 
laikų radinys - Negyvosios jū
ros rankraščiai - irgi rastas 
dykumoje. Dykuma išsaugojo 
mums, XX š. vaikams, dulkėmis 
apgulusią ir negailestingais 
laiko žingsniais išmatuotą re
tenybę.

Kodėl į dykumą bėga profe
soriai, palikę auditorijas? Ko
dėl į ten veržiasi savo garbės 
togą palikęs garsus advokatas 
ar senatorius? Dykumoje gyve
no mūsų Išganytojas. Morkaus 
Evangelijoje pasakyta: “Taip 
pasirodė dykumoje Jonas” 
(Mk 1,4).

Ko žmogus neteko tarp ma
šinų ir PATS mašinoje būda
mas, ko jis nustojo tarp knygų 
užsikniaubęs, restorane sėdė
damas, minios kamšatyje ner- 
vindamasis. Ką atranda negai
lestingos saulės kepinamoje ir 
skurdo, kaitros alinamoje kal
nagūbrių, bevandenių upių ir 
uolų pašonėje? Kodėl į dyku
mą bėgo Charles de Foucauld 
ir jon kvietėsi savo brolių? 
Kad vienatvėje galėtų prie Švč. 
Sakramento pabudėti ir pagal
voti apie Dievo artumą?

Tyla. Ramybė. Stoka. Alkis. 
Gal štai kokie XX š. geriausi 
vaistai? Prieš niaurozę, prieš 
kasdienę kritiką, nepakantu
mą, barnius ir apkalbas, prieš 
susvetimėjimą, plėšrumą, gob
šumą, prieš perteklių ir daik
tų gausybę, narkotikus ir ne
skaistumą, kuris kaip giltinė 
savo AIDS dalgiu jau šienauja 
ne tūkstančius, bet milijonus...

Prisiminkime Jono-Paulius 
II žodžius, parašytus 1993 m. 
gavėniai: “Ir Jonas Krikštyto
jas sakė pamokslus dykumoje, 
o minios plaukė pas jį apsikrikš
tyti Jordano vandeniu kaip at
gailos ženklu. Dykuma buvo at
sivertimo vieta, kad priimtume 
tą, kuris ateis nugalėti artimo 
ir mirties - nuodėmės padari

nių. Jėzus, vargšų, kuriems jis 
dalija dovanas, Mesijas (plg. 
Lk 1,53), savo misijos pradžio
je taip pat tapo toks, kaip tas, 
kuris dykumoje kenčia alkį ir 
troškulį...”

Ar nereikėtų pamąstyti, koks 
esu aš? Ką duodu Dievui? Ar 
kartais pats negyvenu dykumo
je, nors aplink žmonės, bet jų 
nekenčiu, vien ieškau prieka
bių?

Net plačiausioje bekraštė
je dykumoje būna oazių, tų sa
lelių, kur žaliuoja palmės, 
trykšta vanduo, nuo vėjo dvelks
mo linguoja, šiurpsta žolė. Čia 
žmogus randa atgajų, numalši
na troškulį, pavėyje apsisau
go nuo sekinančių jėgas sau
lės spindulių . . .

Tarp pasaulio triukšmo ir 
spūsties, tarp nesiliaujančio 
bėgsmo ir dažnai žiaurių grum
tynių dėl valgio šaukšto ar 
pilnesnės kišenės stovi 12 mi
lijonų mieste kelių aukštų 
vienas ilgas pastatas. Kai 
miesto gatvėse rūksta nauja
metinės sprogstančios baisiu 
tremksmu raketos, kai kvarta
lai, tarpuvartės pritvinkę dū
mų ir restoranuose kilnoja
mos tykštančio šampano tau
rės, skliautuotoje ir švarutė
lėje koplyčioje, melsvais ir 
tvarkingais drabužiais kaip 
viena į vieną apsitaisiusios 
vienuolės.

Kai mieste dar labiau su
stiprėja šūvių ir petardų trenks
mai, kai milijonai sočiųjų iš
kelia taures, šios kuklios ir 
nuostabiai darniais balsais se
serys užtraukia “Tave, Dieve 
garbinam” - “Te Deum lauda- 
mus ...” Kai kiti linksminasi, 
jos dėkoja už save, už šio mies
to gyventojus, už visą pasaulį 
ir net už lietuvių tautą, nes 
jos, kaip pačios pasisakė, ma
čiusios, kaip tankai traiškė be
ginklius žmones, kaip karei
viai šautuvų buožėmis daužė 
nekaltus vaikus ...

Turime ir mes dvasines oazes. 
Pvz. N. Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolynas Montrea- 
lyje. Nelengvai kelią pradė
jo šio anuometinio prieš 40 
metų pradėjusio būrelio gy
ventojos, kai čionai dar žleg- 
sojo pelkės, kai kišenėje ne
šlamėjo banknotai, o tik ret
karčiais skambėjo centai. Kai 
jų vyresnioji vienam parapi
jiečiui pasiskundė, kad neturi 
pinigų, tasai nuramino: “Sese
le, ir mes mažai turime. Kai 
toks tokį susitinka ir ranką iš
tiesia, tai ir Dievas padeda ...” 
Ir tikrai. Pelkynėje išaugo na
mai, po kurių stogu dabar išsi
tenka ne tik klubas, daugia
laipsnė lituanistinė mokykla, 
biblioteka. Daugybė keliaujan
čių ir stokojančių rado ir te
beranda prieglobstį iš Lietu
vos ir kitur .. .

Gera, kad yra oazių, kurios 
neapsitvėrusios sienomis, be 
sargybų ir šautuvų. Dažniau
siai visa apsauga ir tvirtybė 
nuo plaukiančių iš keturių ša
lių pavydo, neapykantos, kon
kurencijos saugo šių salelių 
dvasią trys iškilmingai duo
ti įžadai - skaistybė, paklus
numas, neturtas. Viso to tobu
lai laikėsi Kristus, Marija. To 
stengiasi laikytis didžiulė ka
riuomenė Išganytojo pasekėjų. 
Vienas šventas žmogus pasa
kė, kad pasaulis, jei nebūtų 
vienuolynų, virstų dykuma.

Melskimės, kad įjuos netrūk
tų pašaukimų, kad atgytų ir vis 
stiprėtų visų vienuolynų įstei
gėjų aukos, pamaldumo, kant
rybės ir meilės dvasia. Melski
mės ir stenkimės, kad iš dabar
tinių jaunų žmonių, ypač iš lie
tuvių, atsirastų tokių, kurie 
užpildytų tuštėjančias vietas, 
kurias palieka ištikimai savo

KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS, 
Lietuvos seimo narys

Lietuvos žmonių realus dar
bo užmokestis, palyginus su 
1989 m., besudaro tik 32%, t.y. 
nukrito daugiau kaip tris kar
tus. Pramonės gamybos apim
tys besudaro tik 35% 1989 m. 
ir bedarbystė tapo greta vaikš
čiojančia šmėkla.

Žmogus kiekviename žings
nyje patiria ir valstybinį lupi
kavimą. Baisiausia, kad žmo
gų spaudžia banditų gaujos 
ir valstybinių įstaigų ir savi
valdybių ir valstybinių įstai
gų valdininkai, ir bankai, ir 
monopolistinės aptarnavimo 
įmonės. Sakyčiau, kad baisiau- 
sas ir viską žlugdantis yra vals
tybinis - valstybinių įstaigų ir 
valdininkų plėšikavimas. Įmo
nės, verslininkai, piliečiai tu
ri mokėti sunkiai pakeliamas 
įstatymines duokles (mokes
čius) ir dar apsimokėti valdi
ninkams už leidimus, sprendi
mus, netrukdymą. Kitaip nepa
judėsi iš vietos! Kaip išgyven
ti, į ką beatsiremti žmogui?

Valdžia ir valdininkija
Juk valstybė yra tam, kad 

gintų žmonių teises ir rūpintų
si žmonių gerove. Taip turėtų 
būti: apie tai nuolatos postrin
gauja politikai. Tokius paža
dus skelbia partijos savo rinki
minėse programose ir kalbose. 
Taip dirbti prisiekia visi iš
rinktieji (žmonių pasitikėjimą 
ir įpareigojimus gavusieji) ir 
vyriausybės nariai:

Prisiekiu būti ištikimas Lie
tuvos respublikai; prisiekiu 
gerbti ir vykdyti jos Konstitu
ciją ir įstatymus, saugoti jos 
žemių vientisumą; prisiekiu vi
somis išgalėmis stiprinti Lietu
vos nepriklausomybę, sąžinin
gai tarnauti Tėvynei, demokra
tijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Kas tuos pažadus, tas prie
saikas atsisėdęs šiltoje kėdu
tėje beprisimena ar vykdo? 
Rodos, prieš užimdami kokią 
pareigavietę buvo visai ne tie 
žmonės. Rodos, jie matė realią 
būseną, jiems rūpėjo žmogus. 
Koks šėtonas apsėda tame ma
žame tarpsnelyje - nuo dar tik 
einančio užimti kėdutės ir jau 
užėmusio? Ką su žmogumi pa
daro valdžios galia!

Juk dar nepriklausomos Lie
tuvos priešaušryje mūsų tau
tos poetas Maironis rašė: “Vi
sų šios dienos nelaimių prie
žastis yra ta, kad žmonėse są
žinės maža. Mūsų biurokratai 
mus skriaudžia ir kankina, nes 
jie sąžinės neturi. Vieni, gavę 
viršų ant kitų, vėl daro tą patį. 
Iš to tiktai viena pasekmė, kad 
vietoje vieno skriaudiko sto
ja kitas”.

Dvejopas plėšikavimas
Vieni plėšikauja nepaisy

dami įstatymų, kiti gi - pagal 
įstatymus. Ir nežinia, katrie 
baisesni. Nusikaltėlių žmoge
lis gali kaip nors išvengti, galų 
gale jie dažniau apiplėšinė
ja turtinguosius ar kaip nors 
“juodai” uždirbusius. Kai jie 
nežudo ir nekankina, jie atlie
ka savotišką “svieto lyginto
jų” vaidmenį. Ne, nenoriu jų 
veiklos pateisinti, tik noriu 
pasakyti, kad retai kada nuo jų 
nukenčia neturtingieji. Valsty
binė valdžia gi plėšikauja įsta
tymiškai. Ji daugiausia apiplė
šia sąžiningiausius ir mažiau
siai pasiturinčius (turtinges
nieji arba nemoka arba išsi
perku). Rodos, elementariau
sias žmogiškumas reikalautų 
neprievartauti mokėti mokes
čius tų, kurių pajamos nevir
šija realaus minimalaus gyve
nimo lygio. Ar kas gali pragy
venti gaudamas LR vyriausy
bės nustatytąją minimalią al
gą (48 litus)? Juk tas vyriausy
bės nustatytasis minimalus gy

pareigas atlikę, savo gyvenimą 
artimo labui ir sielai paauko
ję broliai ir seserys.

Dėkodami šioms ir visoms se
sėms ir broliams, kurie išsi
sklaidę po visus penkis pasau
lio žemynus, uoliai lenkiasi 
prie alkano, moko nežinantį, 
priglaudžia keliaujantį, ne
žiūri ir neieško kitų silpnybių 
ir trūkumų, bet savo maldos, 
aukos ir pareigos keliu, visu 
gyvenimu rodo pavyzdį, pati
ria žmonių meilę, pagarbą. Te
sulaukia visi šimteriopo atly
gio Anapus. 

venimo lygis (MGL-44 litai) yra 
visai nerealus.

Pats Premjeras tai pripažįs
ta. Kalbėdamas 1993 m. spalio 
mėnesį seime “Dėl minimalaus 
gyvenimo lygio ir darbo užmo
kesčio”, jis pasakė: “Nedera 
kelti klausimo dėl realaus MGL 
nustatymo, nes nėra lėšų. Rea
lus MGL turėtų būti 144 litai. 
O minimali mėnesinė alga - 
160 litų. Tam reikėtų apie 240 
mln. litų kiekvieną mėnesį. 
Bet tokių lėšų neturime. Vy
riausybė pagal finansines ga
limybes sieks pamažu pereiti 
prie realaus MGL nustatymo 
(pagal minimalų vartojimo 
krepšelį) ir tuo remdamasi 
didinti darbo apmokėjimą bei 
valstybės socialinę paramą 
šeimoms”.

Na, neturime, bet žmonėms 
juk reikia gyventi. Tad kaip ki
taip, nei ne reketavimu gali
ma pavadinti tokį reiškinį: vy
riausybė nustato niekieno ne
pagrįstą tris kartus mažesnį 
už realų MGL ir nuo tų skur
džių pajamų ima mokesčius. 
Daug kartų, ir ne tik svarstant 
įstatymą, kalbėjau Premjerui, 
Prezidentui, seime, kad toks 
apmokestinimas ne tik nedo
ras, bet ir papildomų pajamų 
valstybės biudžetui neduoda. 
Daugiau tenka sumokėti bu
halteriams už apskaičiavimus 
nei surenkama lėšų. Tuo pa
čiu metu vargingiausieji žmo
nės patiria papildomą nuo
skaudą. Ne, įstatyme liko rei
kalavimas - pajamų mokestį 
privalo mokėti visi žmonės, 
gaunantieji daugiau kaip 0,8 
MGL, t.y. daugiau kaip 36 litus.

“Nuolaida” daroma invali
dams: pirmos grupės invalidai 
privalo mokėti pajamų mokes
tį, kai gauna daugiau kaip 1,1 
MGL, t.y. daugiau kaip 50 litų, 
atitinkamai antros grupės - 1,0 
MGL ir trečios grupis - 0,9 
MGL. Argi ne ciniška daryti to
kias “nuolaidas”? Ar čia ne blo
giau už reketą? Plėšikai bent 
jau atima, neaiškindami, kad 
jie yra humaniški ir kad daro 
tai žmogąus labui.

Nepakeliama našta
Rodos, visiems akivaizdu, 

kad mokesčių, įvairiausių mo
kėjimų ir permokėjimų, biu
rokratinio spaudimo ir kyšių 
davinėjimo našta jau visiškai 
nepakeliama. Juk per tai su
nyko gerai pradėję verslus mū
sų kooperatyvai, juk per tai 
žlunga pramonės ir žemės ūkio 
gamyba, juk didele dalimi per 
tai nėra investicijų technolo
gijoms atnaujinti. Deja, val
džiai, kuri prisiekė “visomis 
išgalėmis tarnauti Lietuvos 
žmonių gerovei”, tai neberūpi. 
Vis didinami ir didinami mo
kesčiai, vis nauji ir nauji su
galvojami (pridėtosios vertės, 
žemės, turto, kelių, nuosavy

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms
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Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą 
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

bės, komunalinių paslaugų, 
teisinių aktų įforminimo ...).

Pastaruoju metu priimtas 
turgaviečių mokesčio įstaty
mas. Galima sutikti, kad toks 
mokestis būtų, bet ir sąlygos 
prekybai turgavietėse turi bū
ti sudarytos. Kitaip, už ką gi 
mokestis? Juo labiau, kad tur
guose mokesčius vieni jau 
“renka”. Jei valdžia negali nuo 
jų apginti žmonių, tai turėtų 
bent jau gėdytis imti antrą mo
kestį. Gal bus įvestas ir “kvė
puojamojo oro mokestis”, ir 
“lovos mokestis”?

Atkakliai siekėme, kad akzi- 
cų mokestį pakeitęs pridėto
sios vertės mokestis būtų ne 
18, o 13%, bet nesėkmingai: 
“Negalima mažinti - reikia 
sveikatos apsaugai, sociali
nei paramai, kultūrai ir švie
timui, teisėsaugai ir policijai”. 
Niekada nesakoma, kad svar
biausioji reikmė yra pačių val
dininkų išlaikymas. Juk dauge
lio daugelio sąmonėje vis dar 
neįveikiamai tvirta samprata: 
valstybė tai ir yra ne kas kita, 
kaip prezidentas, vyriausybė, 
na, ir jiems tarnaujantis biu
rokratinis aparatas (nomen
klatūra).

Per didelės išlaidos
Apie tai akivaizdžiai byloja 

1994 m. LR valstybinis biudže
tas. Nepaisydama palygini
mais su daugelio šalių biudže
to išlaidų struktūra, skaičiais 
ir analize pagrįstų argumentų, 
LDDP dauguma balsavo už vals
tybės valdymo išlaidų padi
dinimą (palyginant su 1993 m.) 
daugiau kaip keturis kartus, 
kai išlaidos socialinei apsau
gai auga 2,4 kartus, kultūrai 
ir švietimui - 2,9 kartus, že
mės ūkiui apie 2 kartus. Tokių 
didelių valdymo išlaidų nepa
sisekė aptikti nė vienoje vals
tybėje (Lietuvoje - daugiau kaip 
9% visų valstybės biudžeto iš
laidų, Austrijoje - 5,4%, JAV - 
7,4%, Prancūzijoje - 5,5%, Nor
vegijoje ir Švedijoje po 4,9%, 
Estijoje - 5,8%, Latvijoje - 
6,1%). Tuo tarpu žmonių gyve
nimo lygis ir bendra vidaus 
gamybos (BVG) apimtis Lietu
voje krenta smarkiau kaip kai
myninėse šalyse.

Galiu suprasti, kad LDDP gy
nėjai, siekdami žūt būt ilgiau 
pasėdėti šiltose kėdutėse, ne
turintys kur dėtis netekus val
diškųjų kėdučių, negirdėdami 
argumentų, - paklusniai kelia 
rankas, palaikydami savo vy
riausybės nepagrįstus spren
dimus. Tačiau negaliu supras
ti, kaip garbingo amžiaus su
laukę ir garbingais žmonėmis 
garsėję mokslo ir meno žmo
nės taip lengvai gali dėrgti 
savo vardus. Juk nusikaltimas 
nesumažėja, o padidėja, kai 
jis grupinis.

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

Prof. KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS iš Vilniaus (dešinėje) ir Toronto 
Lietuvių namų pirmininkas VYTAUTAS KULNYS po svečio paskaitos 
Toronte Nuotr. A. Kazlauskienės

Negaliu taip pat pasakyti, 
kad dešinioji opozicija norė
jo iš esmės pasižiūrėti į 1994 
m. valstybės biudžetą. Dauge
liui jų irgi ne žmogus, ne Lie
tuvos ateitis, o tik politinis 
triukšmelis ir valdiškos kėde
lės terūpi. Apie tai byloja tie 
patys balsavimo dėl 1994 m. 
biudžeto rezultatai (didelė 
dalis tos pusės seimo narių ne
dalyvavo balsavime, lyg tai bū
tų trečiaeilis klausimas.

Mažinti valdininkiją
Seniai yra žinoma, kad to

kiais pereinamaisiais (refor
mų) laikais neįmanoma išveng
ti korupcijos ir abiejų rūšių 
- neįstatyminio plėšikų ir 
įstatyminio (valdžios) plėši
kavimo. Ir nėra kito būdo ko
voti su valdininkų piktnau

AfA 
PRANUI ČEČIUI 

mirus,
dukterį. AUDRONĘ VERZIENĘ su šeima Lietuvoje ir 
kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. K. Rugiai
G. V. Tumosai

AfA 
ALEKSANDRAI BUTKIENEI- 

VAIČEKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, 

jos sūnui EDVARDUI BUTKUI su šeima gilią 
užuojautą reiškiame -

V. R. Stabačinskai A. Siminkevičienė
B. Končienė B. P. Sapliai

G. Budreckienė

AfA 
kpt. BALIUI MATULEVIČIUI

mirus, 
žmonai STASEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą bei kartu liūdime -

A. P. Augaičiai G. Lastauskienė-Kocienė
B. Stalioraitienė E. Žikorienė-Lorencienė

E. K. Šlekiai

AfA 
kpt. BALIUI MATULEVIČIUI 

mirus,
žmoną STASĘ, šeimą bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

V. Kecorienė k. B. Žutautai
O. Ražauskienė L. Karbūnienė

AfA 
kpt. BALIUI MATULEVIČIUI 

mirus,
žmonai STASEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą bei kartu liūdime -

A. P. Augaičiai G. Lastauskienė-Kocienė
B. Stalioraitienė E. Žikorienė-Lorencienė
E. K. Šlekiai L. Genytė-Yčienė

džiavimu, kaip tik mažinant 
jų skaičių. Valdininkų gausa 
pavojinga ne tiek dėl to, kad 
jie neproduktyviai sunaudoja 
dalį valstybinių pajamų, bet 
daugiau dėl to, kad klesti biu
rokratizmas ir korupcija, da
romos kliūtys žmonių veiklai, 
žlugdoma žmonių darbinė, do
ros ir teisingumo motyvacija. 
O tai jau reiškia grįžimą į so
vietinę neveikios motyvaciją 
su smarkiai padidėjusiais eko
nominių nusikaltimų mąstais.

Jei valdininkai įstatymi
niais ir neįstatyminiais (korup
ciniais) būdais švaisto mili
jonus, tai kodėl žmonės turi 
sąžiningai mokėti mokesčius? 
Matyti tik besirūpindami nuo
latos maitinti DIDĮJĮ VORĄ.
Vilnius,
1993 m. gruodžio 28 d.
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Esame dabartinės Lietuvos tremtiniai
Kai Lietuva buvo atėjūnų 

užimta ir mes atsiradome už sa
vo pavergtojo krašto ribų, vie
ni vadinomės tremtiniais, kiti 
pabėgėliais, Antrojo pasauli
nio karo išblokštais iš paverg
tos tėvynės. Tremtiniais va
dintis galėjo tie, kurie buvo 
prievarta iš pavergtojo kraš
to išvežti. Dauguma buvo pabė- 
giliai nuo karo audrų. Per ei
lę metų apsistojome ties da
bar jau prigijusiu pavadinimu 
“iševiai”, kad skirtumės nuo 
tų savo brolių ir sesių, kurie 
atėjūnų buvo prievarta ištrem
ti į Sibirą bei kitus “plačiosios 
tėvynės” plotus.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, turėjome būti vėl 
įjungti Lietuvon kaip pilna
teisiai tos valstybės piliečiai, 
nes Antrojo pasaulinio karo 
metu buvome išvykę ne iš ne
priklausomos Lietuvos, o iš 
okupuotosios. Nuo okupanto ir 
jo vergijos juk galima, kartais 
net reikia, bėgti, idant išsau
gotume tas vertybes ir tą savo 
tautos turtą, kurį okupantas 
kėsinasi sunaikinti. Ir iš tik
ro per tą Lietuvos vergijos lai
kotarpį lietuviškoji išeivija 
išsaugojo, tobulino bei sukūrė 
daugel dvasinio lietuviško tur
to, kurio tikriausiai nebūtų 
buvę įmanoma išsaugoti bei 
kurti pavergtoje tėvynėje. Be 
to, išeivija visuose kraštuo
se, kur tik begyveno, primin
davo tų kraštų vyriausybėms 
Lietuvos nedalią, idant nie
kas ir niekada to nepamirštų.

Vis dėlto nuo pat pirmųjų at
gautos Lietuvos nepriklauso
mybės dienų visos Lietuvos 
vyriausybės, pradedant pir
mąja ir baigiant dabartine,

užuot įjungusios mūsų išeivi
ją Lietuvon savaimingu mūsų 
pripažinimu pilnateisiais Lie
tuvos piliečiais, pavertė mus 
tikraisiais nepriklausomos Lie
tuvos tremtiniais. Tiesa, dar 
Aukščiausiosios Lietuvos tary
bos laikais, kai Lietuva buvo 
paskelbusi savo nepriklauso
mybę, Lietuvos vyriausybė bu
vo suteikusi mums, išeiviams, 
“galimybę atstatyti savo pilie
tybę”. Kitaip sakant, buvo su
teikta mums galimybė atgauti 
tai, ko nebuvome praradę. Ka
dangi Lietuva buvo tik pradė
jusi savo pirmuosius nepri
klausomo gyvenimo žingsnius, 
į tą jų padarytą klaidą nekrei- 
pėm didelio dėmesio, aiškin
dami visa tai nepatirtimi. To
dėl daugelis su pakilia dvasia 
“atstatėm savo pilietybę”, ga
vome laikinuosius piliečio pa
žymėjimus, balsavome seimo 
rinkimuose, o vėliau ir prezi
dento rinkimuose. Konsulatuo
se mums buvo aiškinama, jog 
užsienio pasai mums bus iš
duoti, kai tik jie bus atspaus
dinti.

Dabar, teiraujantis dėl Lie
tuvos užsienio paso, nurodo
ma, kad vėl iš naujo reikia ant
rą kartą “atstatyti savo pilie
tybę”. Tai didžiulė nesąmonė! 
Tokio dalyko nė vienas nebega
lime pateisinti kaip veiksmo 
patirties stokojančių ir vos 
tebepradedančių savo kraštą 
valdyti žmonių. Tai sąmonin
gas elgesys, kuriuo mūsų bro
lių ir sesių valstybė pakarto
tinai mus “išpilietina”. Dabar 
jau mes nebesame lietuviško
ji išeivija, o iš tikro “nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
tremtiniai”. K.J.S.

Šioje iš Prienų atsiųstoje nuotraukoje matyti žuvusiems Lietuvos partizanams pastatytas paminklas su įrašais: 
“Nusilenkit pušys, samanos neverkit žuvusių už laisvę nelygioj kovoj”. “Čia ilsisi raudonojo teroro nukankinti 
1945-1955 Geležinio vilko rinktinės partizanai”.

Nebespjaudysim į savo šulinius

ŪKININKO BALSAS

Sovietų ir savųjų apiplėšti

Ąžuolas Vilniaus universiteto senųjų rūmų Daukanto kieme. Švenčiant 
Universiteto 400 metų jubiliejų, jis buvo atvežtas iš šio garsaus istoriko 
ir švietėjo tėviškės - Kalvių kaimo ir čia pasodintas gražiai prigijo

Nuotr. Alf. Laučkos

Automobilių, dolerių, siuntinių persiuntimas

Šventinis siuntinys 
S1 - 25kg -$175

GI5TARAS

Šv. Velykų proga pradžiuginkite

artimuosius Lietuvoje

į Lietuvą per lietuvišką įstaigą Toronte
1968 Bloor St. W., Toronto Ont M6P 3K9 
Tel.: (416) 6044400 Fax: (416) 604-9748

Darbo laikas: pirm.-penkt. 10.00-19.00, šeštad. 10.00-16.00 EXPRESS

Šventinis siuntinys 
S2-17kg-$125

1. Kiaušiniai
2. Rūkyta dešra
3. Rūkyta nugarinė
4. Rūkytas viščiukas
5. "Prime" daržovių aliejus
6. “Primo" makaronai
7. Cukrus
B. Miltai
9. Sviestas
10. Tirpi kava
11. Malta kava “Amaretto"
12. Kavos dalintojas
13. Angliškas šokoladas
14. Oelikates, obuolinis sūris
15. Konservuoti ananasai
16. Sausos mielės
17. Švieži bananai
18. Šventinis tortas

30vnt. 
t kg 
1kg 
1vnt. 
3lt.

2x900gr 
4kg 
4 kg 
1kg 
10Ogr 
230gr 
450gr 
400gr 
250gr 
450gr 
3pok 
2kg 
1vnt.

1. Kiaušiniai
2. Rūkyta dešra
3. Rūkyta nugarinė
4. Rūkytas viščiukas
5. "Primo" daržovių aliejus
6. "Primo" makaronai
7. Cukrus
8. Miltai
9. Sviestas
10. Malta kava "Amaretto“
11. Kavos balintojas
12. Angliškas šokoladas
13. Oelikates, obuolinis sūris
14. §ausos mielės
15 Šventinis tortas

30vnt. 
ikg
1 kg 
1vnt. 
3lt.
900gr 
2kg
2 kg 
1kg 
230gr 
450gr 
200gr 
250gr 
3pok. 
1vnt.

JONAS DAGILIS

“Nespjauk į šulinį, pačiam 
teks išgerti!” Taip perspėja 
liaudies patarlė. Pats ar kiti 
gers — nepadoru, nepriimtina. 
Biržų-Pasvalio krašto žmo
nėms, gyvenantiems karsto 
(uolienų tirpimo) žemėje, tai 
buvo griežta nuostata su kur 
kas platesne prasme. Ypač 
kaimiečiai žinojo, ant kokio 
apgaulingo pagrindo statosi 
namus, sėja javus, veisia so
dus. Danguje, žiūrėk, nė de
besėlio, o visą naktį tartum 
darda griaustinis, net žeme
lė dreba. Atsikelia rytą ūki- 
nikas, gale sodybos žiojėja 
nauja įduba.

Tokių ar panašių nutikimų 
galėtų paporinti ne vienas 
karsto zonos senbuvis. Kars
to procesas paprastai suak
tyvėja pavasariais. Polaidžio 
vandenys išplauna žemės gel
mėse esantį gipsą. Į atsiradu
sias tuštumas ir susmenga že
mė. Per šimtmečius susidarė 
tūkstančiai smegduobių. Dir
vos aplink derlingos, bet ūki
ninkauti jose — tikras vargas.

Kad ir kaip nepatogu, seniau 
niekam nekildavo ranka versti 
į įgriuvas šiukšles, leisti 
srutas, kitaip jas teršti. Kiek
vienas jautė atsakomybę už 
gelmėse slūgsančius vande
nis, kuriuos gali tekti jei ne 
pačiam, tai kaimynui gerti. 
Prieš keletą metų teko stebėti 
garbių svečių iš sostinės pa
sigėrėjimą šiose vietovėse iš
augintais ir pagamintais pieno 
produktais: ir kvapas, ir sko
nis kitoks. Kaip nebus kitoks, 
jei karvės šeriamos kvapiu šie
nu vos ne kaip vaistažolėm.

Galima pateikti dešimtis pa
vyzdžių, kaip dalis kaimiečių 
ir kolūkinės santvarkos me
tais išsaugojo iš prosenių pa
veldėtą atsargumą tai aplin
kai, kurioje jie gyveno ir dir
bo. Tačiau tais laikais buvo 
visai kitoks valstybinis požiū
ris. Kiekvienas hektaras pri
valėjo duoti kuo gausesnį der
lių bet kokia kaina. Už tai val
džia dalino ordinus, medalius 
ir kitokius pamaloninimus 
partijos sekretoriams ir val
dininkams. Buvo net tokių me
tų, kai ant sukarstėjusių plo
tų trąšas barstė iš lėktuvų, o 
fermos ir kitokie gamybiniai 
pastatai ten tebestovi ir da
bar.

Ne daug ką prablaivė ir fak
tas, kad net destiliuotas kai 
kurių vandenviečių vandenė
lis buvo su geroka amoniako 
priemaiša. Oi prispjaudytas 
didysis mūsų krašto šulinys!

Bet dabar pas karsto zonos 
žemdirbius jau lankosi ne val

dininkai, reikalaudami vis 
daugiau produkcijos, o Lietu
vos ir užsienio mokslininkai, 
žemės ūkio ir ekologijos spe
cialistai, kurie nuoširdžiai 
aiškina, kaip reikia mūsų kraš
te diegti biologinę žemdirbys
tę ir gaminti ekologiškai šva
rius produktus.

Dar 1991 m. gruodžio 24 d. 
Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą “Dėl Šiaurės Lietu
vos karstinio rajono ekologi
nės būklės pagerinimo”, sukė
lusį nemažą to regiono gyven
tojų susidomėjimą. Nevaržomi 
viešai apie būtinumą naujo
viškai ūkininkauti gali kalbė
ti mokslo žmonės. Būtent jie 
įkūrė organinės-biologinės 
žemdirbystės bendriją “Ga
ja” ir per ją atlieka nemažą 
švietėjišką darbą mūsų kraš
te.

“Gaja” ne tik šviečia, bet ir 
organizuoja. Jos atestacinė 
komisija, vadovaujama profe
soriaus Petro Lazausko, išana
lizavusi 18 karstinio regiono 
ūkininkų veiklą, pripažino, 
kad 9 iš jų jau gali realizuoti 
savo produkciją su ženklu “Ga
ja”. Mums malonu, jog tarp tų 
9 yra 7 biržiečiai. Tai Stasys 
ir Jonas Matuliai iš Drąseikių, 
Jonas Užolas ir Vytautas Urba 
iš Pitiškių, Romualdas Kailiū- 
nas iš Daudžgirių, Apolonija 
Kvedarienė iš Naciūnų ir Na
talija Šarkūnienė iš Dainiū- 
nų. Jiems gruodžio 17 d. Lie
tuvos žemės ūkio akademijoje 
vykusiame “Gajos” bendrijos 
ataskaitiniame susirinkime ir 
buvo įteikti atitinkami doku
mentai, deja, kol kas turintys 
daugiau teorinės vertės nei 
praktinės naudos.

Ledai pajudėjo praėjusių 
metų rudenį. Be abejonės, tai 
“Gajos” švietėjiško-organiza- 
cinio darbo vaisiai. Lygiagre
čiai su “Gaja” nuo 1993 m. vi
durvasario savo veiklą pradė
jo ir karstinio regiono fondas 
“Tatula”, turintis nemažai lė
šų, galintis norintiems suteik
ti solidžias paskolas. Galimas 
dalykas, jog praktikuojan
tiems organinę biologinę žem
dirbystę ūkininkams šis fon
das padės įveikti ir sunkes
nius specifinius darbus.

Ekologiškai švarios žemdir
bystės centras bazuojasi ten,

SAMOCmA' T Knygų rišykla Į 
Wdtdy “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

kur “smenga žemė”, kur bet 
kaip ūkininkauti nevalia. Vi
si kiti iš pakrūmių ir paupių 
glaudžiamės prie jo, matydami 
šiokią tokią perspektyvą. Nes 
tradicinio Lietuvos žemdirbių 
derliaus nesupirkimas pernai 
buvo grėsmingas perspėjimas, 
kad tokiai žemdirbystei iškart 
gali grėsti bankrotas. Vietos 
rinkoje perprodukcija, o eks
portui gaminti pigiai dar ne
sugebame. Gal bent su įvaires
nėmis kultūromis pavyks įsi
kibti.

Lietuviškoji “Gaja” įstojo į 
pasaulinę tausojančio ūkinin
kavimo organizaciją IFOAM. 
Užmezgė ryšius su Lenkijos, 
Šveicarijos, Vokietijos, Olan
dijos, JAV, Čekijos, Vengri
jos panašiomis organizacijo
mis. Kai kurių šalių moksli
ninkai jau ne tik skaitė pa
skaitas biržiečiams ir teikė 
metodinę paramą, bet ir, su
sipažinę su mūsų krašto uni
kalumu ir ūkininkavimo spe
cifiškumu bei ūkininkų pa
stangomis, mūsų siekius gar
sina užsieniuose.

Malonu gauti iš kitų kraštų 
naujametinius sveikinimus. 
Bet baugoka skaityti kartu 
atsiųstus pasiteiravimus bei 
pasiūlymus dėl EKO turizmo 
plėtotės. Jau nuo vidurvasa
rio galinčios pas mus atva
žiuoti grupės turistų iš JAV, 
Vokietijos ir kitų valstybių. 
Mes jau iš tikrųjų mažiau be- 
spjaudome į savo vandenis, 
bet, kad galėtume maloniai 
priimti svečius, dar reikia 
labai daug apsikuopti, susi
tvarkyti. “Gajos” bendrijos 
ar “Tatulos” fondo nario var
das ne tik suteikia šiokias to
kias privilegijas, bet ir daug 
įpareigoja.

JONAS ŠADAUSKAS

Daugumai Lietuvos gyven
tojų labai buvo aktuali indė
lių kompensavimo vertės atsta
tymo problema. Socialinė žmo
nių apklausa parodė, jog Tė
vynės sąjungos bei seimo at
stovo G. Vagnoriaus siūlymą 
indeksuoti indėlius atstatant 
pirminę santaupų vertę, palai
kė dauguma apklaustų gyven
tojų. Tačiau valdančioji LDDP 
partijos seimo dauguma nu
balsavo už gyventojų apiplė
šimą - santaupas indeksuoti 
tik 1:10.

Šis apiplėšimas labiausiai 
palietė vyresnius žmones ir 
pensininkus, visą gyvenimą 
dirbusius ir taupiusius senat
vei. Kad už tokį įstatymą bal
savo LDDP, nėra ko stebėtis: 
jie, kaip buvę aktyvūs partie
čiai, savo protavimo neturi, 
nes už juos visada galvojo par
tija.

Su LDDP nuėjo ir dr. K. Bo
belis. Jis 14 metų buvo VLIKo 
pirmininku, bet balsavo už Lie
tuvos gyventojų apiplėšimą. 
“Tiesa” 1993 m. lapkričio 24 d. 
rašė: “Purvas ir melas nelimpa 
prie švaraus žmogaus”. Gal dr. 
K. Bobelis švarus ir sąžinin
gas žmogus, bet kodėl pats kišo 
rankas į tą purvą, padėdamas 
apiplėšti išvargusius Lietuvos 
žmones? Dar ta pati “Tiesa” 
rašė, kad dr. K. Bobelis seime 
dirba be atlyginimo.

Bet ar galėtų gerbiamas dr. 
K. Bobelis be atlyginimo dirb
ti, jeigu ir JAV-se būtų tokie 
pat seimo nutarimai - nusavin
ti gyventojų santaupas? Mes, 
dauguma vyresnių gyventojų, 
buvome apiplėšti pačių išrink
tos valdžios ir seimo.

Kai 1971 m. prasidėjo Mažei
kių naftos perdirbimo gamyk
los statyba, mūsų Juodvikių, 
Griežės, Žibininkų, Padarbų, 
Dapšių ir Bučiškės kaimų žem
dirbių sodybos ir pastatai bu
vo įkainoti, išmokėtos kom
pensacijos, ir mes tapome pri

verstiniais tremtiniais į mies
tus.

Gautą kompensaciją ir pini
gus už išparduotus gyvulius 
ir kitą turtą daugelis pasidė- 
jome į saugiausią valstybės 
įstaigą - Taupomąjį banką. 
Taupėme, kad atėjus senatvei 
nereikėtų išmaldos prašyti pas 
vaikus arba prašyti prieglobs
čio senelių namuose.

Paskutiniais metais Lietu
voje, atstačius nepriklausomy
bę, daug buvusių ūkininkų ar
ba jų vaikai atgauna savo buvu
sią žemę ir vėl gali ūkininkau
ti. Bet mes, dar gyvenantys šių 
sunaikintų kaimų ūkininkai, 
savo žemės jau niekada nebe- 
atgausime, nes ji ne tik atim
ta, bet ir sunaikinta - ten Ma
žeikių naftos įmonės terito
rija.

O dabar ir vėl esame apiplėš
ti. Įvedant litus, jie buvo kei
čiami vienodai - ir taupiusiam 
visą gyvenimą ir “verslinin
kui”, uždirbusiam jau milijo
nus per keletą metų. Štai man 
per tris sąskaitas 1991 m. va
sario 26 d. Taupomajame ban
ke buvo 11,200 rublių, o dabar 
išvedus likutį - tik 112 litų. Ar 
tai ne apiplėšimas? Šią sumą 
indeksavus 10 kartų, atskiruo
se knygelių lapeliuose įrašė 
1,120 litų, bet pernai išmokė
jo tik po 25 litus. Kai paklau
siau, kada galėsiu gauti kitus 
pinigus, atsakė - gal per 10 me
tų, arba, jeigu pasistengsiu grei
čiau numirti, tai kas nors iš ar
timųjų galės gauti palaidoji
mui. Bet man tie pinigai reika
lingi dabar, kol dar gyvenu, nes 
juos tam ir taupiau. Tačiau ger
biamas premjeras A. Šleževi
čius per televiziją pareiškė, 
kad reikalauti savo sutaupytų 
pinigų yra nerealus dalykas.

Visus 50 metų mus, žemdir
bius, visais būdais apiplėši
nėjo sovietinė valdžia, o da
bar visai apšvarino mūsų pa
čių išrinktoji.

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

Galinu priedai prie siuntinių, 
i Šventiniai siuntiniai
Jūsų artimiesiems 
bus pristatyti per 5-10 dienų. 
Užsakyti šventinius siuntinius 
galima iki kovo 30 d

Šventinis siuntinys 
S3 - 14kg - $89

1. Kiaušiniai
2. Rūkyta dešra
3. "Primo'' daržovių aliejus
4. "Prirno" makaronai
5. Sviestas
6. Cukrus
7. Miltai
8. Malta kava "Amaretto"
9. Kavos balintojas
10. Dclikates, obuolinis sūSiųskite siuntinius per mus!

Siuntiniai laivu ir oru išsiunčiami kas antrų savaitę.
Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami 
per "Gintarų Express/ nemuituojami.

30vnt. 
1kg 
3lt.
900gr 
1 kg 
2kg 
2kg 
230gr 
450gr 
250gr

EUROPARCEL
\orj ------------------------------------ --------- ►
~T Ty J 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.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

HHfiLASALLESQUE. Į

Naujas telefonasAAAfi SKAMBINKITE INFOR- U MACUOS IR APTARN-JJvl jUvU AVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Welcome to Vilnius 
We fly you there 
7 times per week.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1-800-56-FLY-LH (in 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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LAISVOJE 117(111!
VIDURINIŲ MOKYKLŲ VARDAI

Ignalinos rajono valdyba su
teikė naujus vardus trims vidu
rinėms mokykloms. Ignalinos 
pirmoji vidurinė mokykla ga
vo iš čia kilusio geografo prof. 
Česlovo Kudabos, Didžiasalio 
mokykla — “Ryto”, Visagino 
penktoji mokykla buvusiame 
Sniečkuje — “Atžalyno” vardus.

PAMINKLAS TAURAGĖJE
Tauragės NKVD-KGB būs

tinėje pokario metais buvo tar
domi ir kalinami šio rajono 
Skaudvilės, Eržvilko, Lauku
vos, Vainoto bei kitų apylin
kių gyventojai. Pagrindinių 
ir partizaninių kovų aukoms 
prisiminti Kančios paminklą 
ten dabar pastatė Tauragės ra
jono politiniai kaliniai ir trem
tiniai. Jį pašventino karo ka
pelionas motis. A. Svarinskas. 
Katalikai žuvusius tauragiškius 
prisiminė Mišiomis Šv. Trejy
bės, evangelikai liuteronai — 
pamaldomis M. Mažvydo švento
vėse. Paminkliniais akmenimis 
jau yra paženklintos partiza
nų kovų bei jų žuvimo vietos 
Batakių ir Lomių miškuose.

ŠIMTOSIOS GIMIMO METINĖS
Sausio 24 d. kauniečiai šim

tųjų gimimo metinių proga pri
siminė ir pagerbė pik. Juozą 
Šarauską (1893-1941), Lietuvos 
kariuomenės kūrėją savanorį, 
Lietuvos skautų sąjungos bro
lijos vadą 1935-40 m. Prisimi
nimas buvo pradėtas Mišiomis 
Mykolo Arkangelo (Įgulos) šven
tovėje, baigtas minėjimu Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje. 
Dalyvavo daugiausia vyresnio 
amžiaus kauniečiai. Mat pik. 
J. Šarauskas, suimtas pirmai
siais sovietinės okupacijos me
tais, su kitais politiniais kali
niais buvo sušaudytas 1941 m. 
birželio 26 d. prie Červenės. 
Dabartinei jaunesniajai kartai 
jau nėra žinoma jo veikla. Ją 
padėjo atkurti Vytauto Didžio
jo karo muziejaus okupacijų ir 
pasipriešinimo istorijos sky
riuje jo šimtajam gimtadieniui 
surengta paroda. Atsiminimais 
dalijosi sūnus Algirdas Šaraus
kas, Lietuvos kariuomenės ge
neralinio štabo atsargos pik. 
A. Malijonas, Lietuvos atsar
gos karininkų sąjungos Kauno 
skyriaus pirm. mjr. Petras Na- 
rinkevičius, vyresniosios kar
tos skautai Marija Vizgirdaitė- 
Dzenajavičienė, Algirdas Kon
čius ir Feliksas Šakalys.

ŠEŠIOLIKTOJI DIVIZIJA
Šešioliktoji šaulių divizija 

Sovietų Sąjungoje II D. karo 
metais buvo vadinama lietuviš
kąja. Mat jon buvo stengiama
si įjungti ten buvusius lietu
vius. Pluoštą karčių atsiminimų 
apie jų su šia divizija nueitus 
kelius pateikia buvęs jos karys 
Alfonsas Vaišvila “Tiesos” š. m. 
sausio 11 d. laidoje: “1942 m. 
vasario pradžioje prasidėjo ko
vinis divizijos rengimas, o gruo
džio 27 d. divizija iš Tūlos iš
žygiavo fronto link. Tai buvo 
sunkiausio žygio dienos ir nak
tys. Sniego pripustyta iki juos-

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

mens, šaltis -35-40 laipsnių. 
Trumpomis poilsio valandėlė
mis kariai krisdavo vietoje ir 
užmigdavo. Juos tekdavo žadin
ti, kad nesušaltų. Vyrai bada
vo, silpo, silpnesni be draugų 
pagalbos nebepaeidavo. Per pa
rą kiekvienas gaudavo 100 gra
mų ruginių miltų. Kariai tuos 
miltus maišydavo su sniegu ir 
godžiai valgydavo. Pakelėse 
likdavo dalis ginklų, dujokau
kės, kastuvėliai...”

PASENUSIŲ VADŲ IŠDAIGOS
Apie pirmąsias XVI-sios divi

zijos kautynes A. Vaišvila pa
sakoja: “1942 m. (korektūros 
klaida, turėtų būti 1943 m. — 
V. Kst.) vasarį divizija pasiekė 
fronto liniją, o vasario 24 d. įvy
ko divizijos skerdynės prie 
Aleksejevkos. Į sniegą giliau 
įsikasti, padaryti perėjas, už
maskuoti apkasus neleido nusi
pelnę divizijos ‘karvedžiai’, Pi
lietinio karo dalyviai genero
las F. Baltušis-Žemaitis ir divi
zijos komisaras J. Macijauskas, 
bijodami, kad kariai nepraras
tų kovingumo. Tris dienas divi
ziją kapojo vokiečių bombone
šiai ir kulkosvaidžiai. Dar iki 
puolimo žuvo šimtai divizijos 
karių, o per pirmąjį puolimą 
vokiečiai iš savo apkasų kryž
mine ugnimi baigė ‘šienapjūtę’. 
Vasario 25-26 dienomis visiš
kai nukraujavusi divizija ata
kavo priešo pozicijas, aišku, 
nesėkmingai”. Taip pasibaigė 
pirmosios XVI-sios divizijos 
kautynės prie Aleksejevkos, Ta
rybų Lietuvos enciklopedijos 
duomenimis, ten įvykusios 1943 
m. vasario 24 — kovo 22 d.d. En
ciklopedija nemini XVI-sios di
vizijos nukraujavimo dėl vadų 
kaltės.

KURŠIŲ ŽEMĖS PRAGARE
Šešioliktoji divizija lietuviš

kumą pilnai atgavo tik 1944 m. 
Lietuvos teritorijoje. Ten buvo 
mobilizuota ir į jos eiles įjung
ta nemažai vyrų, net ir prieška
rio Lietuvos karininkų. Tačiau 
ir Lietuvoje divizijos kelias ne
buvo rožėmis klotas. A. Vaišvila 
rašo: “Kovos prie Šiaulių, Kel
mės ir Kražių, prie Dubysos ir 
Vainuto buvo sunkios. Ypač 
sunku buvo kautis Kuršių žemė
je. Čia lapkričio-gruodžio mė
nesiais buvo toks purvas, kad 
neįmanoma būdavo išbristi. At
sitraukdami vokiečiai užimdavo 
geresnes pozicijas, o kur nega
lėdavo iškasti apkasų, pasidary
davo rąstų užtvaras. 16-osios 
divizijos kariai mirkdavo šla
piuose apkasuose, slėpdavosi 
atskirose duobėse, iš kurių nuo
lat semdavo vandenį. Kai į ka
reivišką katiliuką sudėdavo 
trijų žmonių normą, kariai pir
miausia išpildavo skystį, o li
kusias dugne 2-3 bulves ir šaukš
tą kruopų labai sąžiningai, ati
džiai žiūrėdami, kad kuriam 
nors netektų daugiau, pasida
lydavo. Pavasarį apsukresni 
atkasdavo pasitraukusių už 
fronto linijos latvių daržo
vių kaupus, virdavo pašarinius 
runkelius, saldų skystį nupil
davo, o sriubą padarydavo kiek 
tirštesnę ...” Iš Kuršių žemės 
XVI-ji divizija buvo atitraukta 
į Klaipėdos apylinkes ir ten 1945 
m. sausio 14-28 d.d. propagandi
niu tikslu įjungta į sovietinį 
Klaipėdos “išvadavimą”. Tada ji 
vėl buvo grąžinta Kuršių žemės 
pragaran kovoti iki II D. karo 
su vokiečiais pabaigos. Buvęs 
šios divizijos karys Alfonsas 
Vaišvila klausia: “Kodėl mes 
pamiršti? Juk mes ne stribai, 
nekovojome prieš savo tautą, 
neterorizavome ir nežudėme 
žmonių . . .” V. Kst.

Šešioliktosios sovietinės divizijos lietuviai kariai, daug kentėję nuo savo
vadų klaidų, skandalingai blogo 
Stoniškių kaime 1944 m. rudenį

aprūpinimo maistu, Klaipėdos krašto 
Nuotr. “Tiesos”

Sudbury, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sud- 

burio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje kovo 
5, šeštadienį. Išpažinčių bus klau
soma 6 v.v., o Mišios bus 7.30 v.v.

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Švč. Sakramento šven
tovėje kovo 6, sekmadienį. Išpa
žinčių bus klausoma 2 v.p.p., o Mi
šios bus 3 v.p.p.

Delhi, Ontario
GEDIMINO VAGNORIAUS, bu

vusio Lietuvos respublikos mi- 
nisterio pirmininko, pranešime 
1994 m. sausio 23 d. Delhi lie
tuvių visuomenei, skirta dau
giausia dėmesio žemės ūkio klau
simų nagrinėjimui. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad dešinieji iš tikro 
Lietuvoje pilnos valdžios nėra tu
rėję. 1993 m. Lietuvoje netrūko 
žemės ūkio produkcijos. Proble
ma buvo, kad dabartinė Lietu
vos valdžia jos nesupirko! Šiuo
metinė valdžia nuo žemdirbio yra 
visiškai nusisukusi. Ne Lands
bergio laikais vykdoma reforma 
sužlugdė kaimą Lietuvoje, bet 
sena sovietinė politika!

Kalbėtojas mano - jeigu Lietu
vai bus leista tvarkytis be di
džiųjų kaimynų iš Rytų kišimosi, 
Lietuva, pirmoji į posovietinį 
liūną įkritusi, pirmoji iš jo ir 
gali išlipti. Kvietė išeiviją vi- 
sokeriopon talkon. Diskusijos bu
vo gyvos, įdomios ir turiningos. 
Daugiausia rūpesčio klausyto
jams kėlė Rusijos grėsmė, priva
čios nuosavybės įtvirtinimas bei 
paramos ūkininkams klausimai.

G. Vagnorius dalyvavo Mišiose, 
po kurių salėje susirinko beveik 
visa Delhi lietuvių kolonija šei
mininkių paruoštiems pietums. Pa
dėka Agotai Ratavičienei, Tėvy
nės sąjungos Kanados skyriaus 
tarybos narei, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. L. Keme
šiui ir talkininkams už susitiki
mo suorganizavimą. Kalbėtoją ly
dėjo Tėvynės sąjungos Kanados 
skyriaus pirm. Eugenijus Čup- 
linskas bei tarybos nariai: V. Bi- 
reta ir G. Petrauskienė. GJP

Port Colborne, Ontario
A.a. BRONIUS SIMONAITIS, tau

rus ir veiklus mūsų kolonijos tau-

gyvenimas, ypač tiems, kurie ne
buvo pripratę prie fizinio darbo. 
Tačiau su pasiryžimu viską gali
ma pakelti. Apsiprato tokioj pa
dėty ir Bronius Simonaitis. Bū
damas darbštus per kelioliką me
tų sugebėjo užtikrinti sau ir sa
vo šeimai neblogą gyvenimą. Nors 
ir sunkiai dirbdamas, leidosi į 
lietuvišką gyvenimą bei veiklą. 
Priklausė lietuviškoms organiza
cijoms, dažnai ir vadovaujamuo
se postuose. Ypatingai daug pasi
reiškė jaunimo organizacijoj - 
skautų sąjungoj, eidamas įvai
rias pareigas. Vienu metu buvo 
Niagaros pusiasalio vietininki- 
jos vietininku.

Dažnai vasaras praleisdavo su 
skautais iškylose arba stovyklo
se. Jis buvo labai mėgiamas skau
tų. Mokėjo pravest ir pokalbius, 
ir skautiškus žaidimus. Dirbo su 
jais ilgus metus, kol jį užgulė įvai
rios ligos. Paskutiniuosius kele
rius metus praleido ligoninėj bei 
slaugos namuose.

Taip didelės lietuviškos veiklos 
žmogus pabaigė savo nelaimingą 
gyvenimą.

Šia proga nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame žmonai Bronei 
ir dukrai Laimutei, linkime fizi
nės ir dvasinės stiprybės išgyven
ti šį didelį skausmą. Lai būna mie
lam skautininkui Broniui lengva 
šio svetingo krašto žemė. M. G.

tietis mirė šių metų vasario mėn. 5 
dieną. Jis, kaip ir visi naujieji 
ateiviai, išbėgo iš Lietuvos 1944 
m. antrą kartą užplūstant mūsų 
kraštą rusiškam komunizmui. Pir
miausia apsistojo Vokietijoj, pas
kui imigravo į Kanadą. Čia nors 
ir geras kraštas, bet naujiems atei
viams iš pradžių nebuvo lengvas

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.

AA 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.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

OFFORD
REALTY LTD.

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems komplektus, sudarytus Lietuvoje. 

Pristatymas j namus nuo 5-14 dienų nuo jūsų čekio gavimo. 
Atsiųsime Jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.

SIUNTINYS nr. 2
Kumpis rūkytas .......... ........... 2 kg Mielės ..................... .............  100gr.
Dešra rūkyta .............. ........... 2 kg Šokoladas.............. .............  300 gr.
Sūris olandiškas ........ .............  1 kg Šokolado saldainiai . ............... 1 kg
Sviestas...................... .........  500 gr. Medus..................................... 1 kg
Miltai ........................... ........... 4 kg Apelsinai ................. ............... 2 kg
Cukrus ........................ ........... 2 kg Citrinos šviežios...... ................ ’ kg
Ryžiai.......................... ........... 1 kg Aliejus ..................................... 2 Itr.
Kakava ....................... .........  400 gr Marinuotos silkės.... ............  360 gr.
Arbata......................... .........  200 gr. Prieskoniai .............. ............  100 qr.
Kava pupelių.............. .........  500 gr. Asperinas (ASA 325 mg.).... 200 tabl.
Kava tirpstanti ............ .........  200 gr 22 kg $132.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės (

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

Remkime buvusių 
tremtinių saviveiklą

Ištremti į Sibirą lietuviai Tėvy
nės ilgesį išreikšdavo dainomis, 
maldomis, giesmėmis, susirinkę 
kartu švęsdavo savo šventes. Ilgai
niui ėmė kurtis organizuotos lie
tuviškosios meninės saviveiklos 
grupės.

Vienas žymiausių lietuvių me
no saviveiklos kolektyvų buvo 
įsteigtas Irkutsko mieste 1955 m. 
Į jį įsijungė apie 200 žmonių. Ko
lektyvo branduolį sudarė mišrus 
choras, veikė vyrų ir moterų an
sambliai, oktetas, kvartetas, tau
tinių šokių grupė.

1989 m. Lietuvoje, prasidėjus 
Atgimimui, Irkutsko lietuvių - bu
vusių politkalinių ir tremtinių 
meno saviveiklos kolektyvas savo 
veiklą atgaivino. Susitelkę atski
romis grupelėmis, irkutskiečiai 
repetuoja Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose, Gargžduose, Alytuje ir ki
tuose miestuose. Bene labiausiai 
reiškiasi mišrusis choras.

Minėtas buvusių politkalinių ir 
tremtinių kolektyvas yra įregist-
ruotas dalyvauti Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje Kaune ir Vilniuje 
1994 m. liepos 8-10 d.d.

Savo veiklai atskleisti buvusių 
Irkutsko politkalinių ir tremtinių 
kolektyvas norėtų išleisti meninį 
leidinį. Bet spaudos darbai Lietu
voje šiuo metu yra labai brangūs 
ir ne pensininkų kišenei. Todėl ko
lektyvas ieško mecenato arba rė
mėjų, kurie finansiškai padėtų. 
Gal atsiras jautrių lietuviškosios 
kultūros puoselėtojų užsienio lie
tuvių tarpe?

Kolektyvo atstovas - Alfonsas 
Jankausas. Adresas: K. Petrausko 
12a - 1, Kaunas. Atsiskaitomoji 
sąskaita nr. 1700333, Lietuvos vals
tybinis komercinis bankas, Kauno 
skyrius, kodas 260101568, Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, su prierašu: buvusių Ir
kutsko politkalinių ir tremtinių - 
lietuvių meno saviveiklos koletyvui.

Alfonsas Jankauskas

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
real! ir iš Montrealio.

Tėvynės sąjungos valdybos pirmininko GEDIMINO VAGNORIAUS prane
šimas Delhi, Ontario, 1994 m. sausio mėnesį Nuotr. G. Petrauskienės

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

Rytų Europai, Kubai,Kelionių specialistė
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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ftrp a y a „ LIETUVIŲ KREDITO
I 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%

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 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB kultūros taryba 1993 
m. žurnalistikos premiją yra pa
skyrusi čikagiečiui Juozui Žy- 
gui, “Draugo” ir “Dirvos” bend
radarbiui. Dėl ligos jis nega
lėjo dalyvauti Aštuntajame 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
surengtame muzikos bei dainos 
vakare ir tos premijos atsiim
ti bei už ją padėkoti. Sausio 
15 d. jis pakvietė būrelį bičiu
lių ir bendradarbių į “Old Barn” 
restoraną pasidžiaugti šia dėl 
ligos praleista proga. Premijos 
laureatą Juozą Žygą sveikino 
čikagiškio Lietuvių fondo ta
rybos pirm. Marija Remienė, 
“Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė, dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas bei kiti dalyviai. Vai
šėms vadovavo Irena Kriauče- 
liūnienė. Maldą prieš prade
dant vaišes sukalbėjo prel. dr.

'Juozas Prunskis.

Lietuvių socialinis klubas 
Worcesteryje, Mass., buvo įsi
gytas 1904 m. Jeronimo Jakai
čio iniciatyva. Klubas savo na
riams teikdavo pašalpas ligos 
ir mirties atvejais, parūpinda
vo stipendijų jų vaikams. Klu
bui priklausė mūrinis dviejų 
aukštų pastatas su dviem salėm 
ir virtuve. Jis tapo labai nau
dingas, kai iš Vokietijos po II 
D. karo atvyko didelis būrys 
jaunų lietuvių. Čia buvo rengia
mi šokiai, koncertai, švenčia
mos vestuvės. Jų skaičiui suma
žėjus, dabar buvo susidurta su 
finansinėmis problemomis. Klu
bas, žydėjimo laikotarpyje turė
jęs 1.200 narių, liko tik su 230 
narių, dar mokančių metinį mo
kestį. Administracinės išlaidos 
smarkiai padidėjo. Vien tik me
tiniams mokesčiams padengti 
reikėjo 21.000 dolerių. Klubo 
vadovybė 1993 m. nutarė jį par
duoti, tikėdamasi gauti milijo
ną dolerių. Tačiau tiek norinčių 
mokėti nebuvo surasta. 1993 m. 
gruodžio pabaigoje Lietuvių 
socialinis klubas buvo parduo
tas už 400.000 dolerių. Jį reli
giniams savo reikalams nupirko 
Kristaus Dievo šventovė. Wor- 
cesterio lietuviai dar turi lab
daros reikalams skirtą Maironio 
parko draugiją. Ten atsiras vie
tos ir Lietuvių socialinio klu
bo nariams.

Australija
Australijos lietuviai ruošiasi 

dalyvauti šią vasarą Vilniuje 
įvyksiančioje Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje. Gražinos Pra- 
nauskienės pranešimu “Mūsų 
pastogėje”, kelionėn į Lietu
vą planuoja įsijungti Adelai
dės “Žilvino” penkios šokėjų 
poros ir Melburno “Gintaro” 
šešiolika šokėjų. “Žilvinui” 
vadovauja Bronius Sabetskis, 
“Gintarui” — Dalia Antanaitie
nė. Bendroje choristų grupėje 
bus 80 išvykos dalyvių. Šią 
grupę sudarė Australijos lie
tuvių chorų atstovai ir jų va
dovai — Adelaidės (Nemira Sta
pleton ir Vytas . Straukas), Sid
nio (Birutė Aleknaitė ir Justi
nas Ankus), Melburno (Birutė 
Prašmutaitė), Džylongo (Gee
long) su vadove Gražina Pra- 
nauskiene. Šis jungtinis Aus
tralijos lietuvių choras savo

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r 

(Esu “Union Gas” /j\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

atskiriems koncertams Kaune 
ir Vilniuje yra paruošęs iš
eivijos lietuvių kompozitorių 
dainų, negirdėtų Lietuvoje.

Argentina
Susivienijimas lietuvių Ar

gentinoje 1993 m. gruodžio 18 d. 
išrinko savo centro valdybą se
kančių dvejų metų kadencijai. 
Tad 1994-95 m. SLA nariams Ar
gentinoje vadovaus: pirminin
kas J. R. Stalioraitis, vicepir
mininkas A. L. Vezbickas, I sekr. 
A. Mikučionytė, II sekr. G. Ku
činskas, I ižd. R. Bielinis, II 
ižd. M. Stanevičius, nariai — J. 
Schaffer, J. Brazaitis, A. Stukas 
ir A. Mikučionis.

Britanija
A. a. Domas Jelinskas mirė 

Mančesterio ligoninėje 1993 m. 
gruodžio 26 d. Velionis gimė 
1908 m. balandžio 28 d. dide
lėje Panevėžio krašto ūkininko 
šeimoje prie Smilgių. II D. ka
ro pabaigoje gyveno V. Vokieti
jos amerikiečių zonoje. Brita- 
nijon atvykęs 1948 m., pradžio
je dirbo geležies žaliavos pra
monėje. Atsikėlęs Mančesterin, 
gavo lengvesnį ir mažiau pavo
jingą darbą tekstilės įmonėse. 
Šiame mieste velionis buvo 
veiklus lietuvių klubo ir para
pijos narys bei skautų rėmėjas. 
Mančesterio lietuvių klubo iž
dininku velioniui teko būti de
vynerius metus, o parapijos val
dyboje — net trisdešimt aštuo
nerius. Velionis palaidotas sau
sio 11 d. iš Mančesterio katali
kų šventovės Mostono kapinių 
lietuviškame skyriuje prie Auš
ros Vartų paminklo. Gedulines 
Mišias atnašavo ir laidotuvių 
apeigas atliko kan. Valentinas 
Kamaitis. Skautus rėmusį velio
nį atneštomis gėlėmis pagerbė 
jų atstovai — skautininkai A. 
Gerdžiūnas ir I. Gerdžiūnienė. 
Velionis giminių išeivijoje ne
turėjo, tik Lietuvoje. Tad jo pa
likimu rūpinosi ir laidotuvių 
išlaidas padengė Z. Juras.

Vokietija
Kun. Fr. Skėrys, ilgametis Va

sario 16 gimnazijos evangeli
kų liuteronų kapelionas, sulau
kęs jau 74-rių metų, sunkiai 
serga. Pernai jis buvo atsiga
vęs po padarytos operacijos ir 
pradėjęs dirbti. Tačiau sveika
ta pablogėjo vasaros mėnesiais. 
Rudenį jis ilgai gulėjo Mann- 
heimo ligoninėje. Buvo grįžęs 
namo porai mėnesių, o dabar 
vėl gydomas Heidelbergo ligo
ninėje. Kun. Fr. Skėrys aptar
naudavo Pietų Vokietijoje gy
venančius lietuvius evangeli
kus. Vasario 16 gimnazijoje jis 
dėstydavo ir tikybą evangelikų 
liuteronų moksleiviams. Dabar 
šį darbą jau perims vokietis 
evangelikų liuteronų kunigas.

Žmonės, kurie atjaučia kitus'

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Sudbury Ontario

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.

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus

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 j 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 Usvaltal .................................. (519)773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French ......................................................(905) 871-1799
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišial ...............................................  (514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

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



Perlaidojant žuvusius Lietuvos partizanus. Buvusi partizanė ANGELĖ KAŠKONAITĖ - šaulių būryje (dešiniajame krašte)

Partizanės dienos Sibire
Iš Angelės Kaškonaitės pasakojimų

1947 m. vasario 13 d. karo 
lauko teismas mane nuteisė 10 
metų ir 3 m. be teisių pagal 58 
straipsnio 17 punktą. Iki vasa
ros laikė Lukiškių kalėjime, o 
liepos 25 d. mus suvarė į vago
nus - ruošė etapą į Vorkutą. 
Buvo labai karšta. Mes užkal
tuose vagonuose be oro, be 
vandens tiesiog dusome. Neda
vė nei valgyti, nei gerti. Arti
mųjų neprileido prie vagonų. 
Jie visą dieną išstovėjo karš
tyje, tik iš tolo žegnojo vago
nus ir verkė. Po dviejų dienų, 
kai miestas dar miegojo, mūsų 
traukinys pajudėjo. Mes su- 
klaupėm maldai.

Kelionė buvo labai sunki ir 
alkana. Dienos buvo labai karš
tos, vandens duodavo tik po 
stiklinę visai dienai. Duoda
vo po 300 gr neiškepusios duo
nos, dar tokių mažų labai sū
rių žuvelių. Vagono grindyse 
prie durų buvo kumščio didu
mo skylė atlikti gamtiniams 
reikalams. Duryse buvo mažas 
plyšys, tai guldavom kniūbs
čios ant žemės, kad galėtume 
nors truputį pakvėpuoti tyru 
oru. Net eilė susidarydavo.

Vorkutos rajone
Mus atvežė į Komiją, Vor

kutos rajoną, į 501 Strojką, ku
ri buvo pagarsėjusi kankini
mais ir nepakeliamais darbais. 
Daug lietuvių kaulų liko šio
je amžino įšalo žemėje.

Mus išlaipino tundroje, kur 
nebuvo nei medžių, nei žolės, 
nei paukščių. Tik rudos šiau
rės samanos. Visą dieną mus 
varė kareiviai su vilkšuniais. 
Ėjome tylėdamos, nes kalbėti 
neleido. Įspėjo, kad už vieną 
ištartą žodį - kulka į kaktą. 
Toje didžiulėje eisenoje pama
čiau seserį, bet prieiti nega
lėjau.

Prieš vakarą priėjome dvi 
didesnes suplyšusias palapi
nes, aplink-vien išmatos. Ne
seniai iš čia buvo išvaryti ka
liniai vyrai, kurie ir paliko to
kią netvarką. Tarp palapinių 
buvo nedidelė balutė, pilna 
išmatų. Iš jos sėmė vandenį 
mums gerti ir virti “balandai”.

Lageryje
Taip prasidėjo vargo ir kan

čių keliai lageryje. Lietuvių 
čia buvo apie 300. Mūsų barake 
gyveno lietuvės ir politinės 
kalinės rusės - vagilkos ir 
žmogžudės. Teko iš arčiau jas 
pažinti ir pamatyti tai, kas žo
džiais neapsakoma.

Mus suskirstė į brigadas. 
Rusę Orlovą paskyrė brigadi
ninke. Dirbom po 12, po 17 va
landų. Aš dirbau naktinėje pa
mainoje, sesuo-dieninėje. Ka- 
sėm griovius, statėme tiltus. 
Netoli palapinės buvo paka
bintas bėgio galas. Pusę šešių 
ryto budintis pradėdavo dau
žyti į jį geležiniu virbu. Tai 
buvo ženklas keltis. Skubiai 
rengdavomės, išgerdavom “ba
landą” ir greit į vachtą. Pasi
imdavom įrankius ir po 5 išri
kiuotos - nekalbėdamos eida
vom į darbą. Kelionė priklau
sydavo nuo konvojaus: jei ge
ras, tai eidavom kaip žmonės, 
jei kvailas, tai visą kelią mus 
gindavo kaip gyvulius į sker
dyklą. Taip ir bėgdavom per 
gilų sniegą, kiek jėgos leisda
vo, kelis kilometrus. Kol pa- 
siekdavom darbo vietą, taip pa- 
vargdavom, kad rankos virpė
davo ir širdis pašėlusiai dau- 
žydavosi. O laukė sunkaus dar
bo diena.

Pradėjo be paliovos snigti- 
šlapdriba su lietumi. Drabu-

Buvusi Lietuvos partizanė ANGELĖ 
KAŠKONAITĖ, grįžusi iš Sibiro 
lagerių ir jau atsigavusi

žiai peršlapdavo iki kūno, pas
kui sušaldavo į ragą. Palapinė 
buvo skylėta, parėjus iš darbo 
nebuvo kur sušilti nei išsidžio
vinti. Moterys pradėjo sirgti, 
nusilpo, sulyso, vos kojas vil
ko. Nugriūdavo eidamos į dar
bą, o stipresnės jas tempdavo, 
kad palydovas nenušautų. Lie
tuvaičių gretos išretėjo, ir ma
no seserį išvežė į nusilpusių 
koloną. Tada su ja atsisveiki
nau paskutinį kartą.

Į kitą pragarą
Kai šalčiai sustiprėjo, mus 

perkėlė į XII-tą koloną - iš pra
garo į pragarų pragarą. Lage
ryje daug kas priklauso nuo 
darbų vykdytojo ir kolonos vir
šininko. Čia darbo vykdytojas 
buvo graikas Skuder - taip pat 
politinis kalinys. Aš nema
čiau baisesnio žmogaus. Jis 
buvo toks žiaurus sadistas, kad 
galėjo kalinį užmušti be jokios 
priežasties savo malonumui. 
Mūsų kitaip nevadino kaip “ne- 
meckom postylkom”, “litovs- 
kom padlom” ir “banditkom”. 
Vis primindavo, kad turim bū
ti labai dėkingos “didžiajam 
tėvui Stalinui”, kad mums su
teikė teisę gyventi ir dirbti, 
nes mus tik sušaudyti reikėjo.

Šalčiai siekė iki 50°. Užėjo 
poliarinė naktis. Dar labiau 
pasunkėjo darbas. Reikėjo 
rankomis maišyti skiedinį. 
Dirbdavome deglo (fakelo) 
šviesoje. Nuo jo skaudėdavo 
galvas. Buvo tiesiog gyvuliš
kas darbas. Be to, kankino tė
vynės ilgesys. Kartais atrodė, 
kad širdis plyš. Jei pūsdavo 
nuo Lietuvos vėjas, tai širdį 
užliedavo ir džiaugsmas, ir 
skausmas. Negaliu suprasti, 
kaip rusai laisva valia apsigy
vena svetimoje šalyje ir visai 
gerai jaučiasi, net nekalba 
apie savo Rusiją. O mes nieko 
kito nenorėjom, tik kad nors 
mūsų kaulus parvežtų į tėvynę.

Tarp nusikaltėlių
Mus perkėlė į 57 koloną, ten 

buvo dar sunkiau, nes siautėjo 
“blatnosios” (kriminalinės nu
sikaltėlės) ir iškrypėlės. Ten 
moterys lytiškai gyveno su mo
terimis, o vyrai - su vyrais. 
Buvo daug sifilitikių, kurios 
mažai dirbdavo, o daug valgy
davo. Mes turėjom dirbti, kad 
jas išlaikytume. Valgyti duo
davo labai mažai: ryte ir va
kare po samtį skystimo ir skys
tos kukurūzų košės 100 gr, nuo 
išdirbio duonos - nuo 200 iki 
500 gr. Taip norėdavom valgy
ti, kad net galvą skaudėdavo. 
Nusilpom. Buvo tokių, kurios 
nepajėgdavo užlipti ant narų. 

Šalčiai. Pūgos. Poliarinė nak
tis. Gyvenom neapšildomose 
žeminėse. Ant narų sluoksnis 
ledo, sienos ir lubos apšarmo
jusios. Kelnes pasiklodavom, 
vatinuku užsiklodavom. Naktį 
plaukai prišaldavo prie narų 
ir sienų.

Atveždavo sušalusių bulvių, 
supildavo prie geležinkelio. 
Kai varydavo į darbą, jei tik 
palydovas nematydavo, nu
griebdavome kokią bulvę ir 
slėpdavom po drabužiais. Pas
kui sugrauždavom žalią, į le
dą pavirtusią. Sriubą mums 
virdavo irgi iš tokių bulvių 
- neplautų ir neskustų. Vie
nam kibirui sriubos - aštuo- 
nios bulvės.

Privilegijuotos vagišės
Šioje kolonoje buvo briga

da “blatnųjų”, brigada “banci- 
kų” ir dvi brigados “ale ulių”. 
“Blatnosios” buvo patyrusios 
vagišės, “bancikai” - dar labai 
jaunos, nesubrendusios vagil
kos. Jos į plaukus rišdavosi 
daug įvairiaspalvių kaspinų. 
“Ale ulių” išskirtinis ženklas 
irgi buvo kaspinas. Bet jos ris
davosi vieną didelį. Jos visos 
nedirbo, naudodavosi mūsų 
kruvinu triūsu. Jei kuri gau- 
davom siuntinį, tai “blatno
sios” atimdavo. Jos visos tu
rėjo “šestiorkas” (tokias tar
naites), kurios joms iš virtu
vės atnešdavo maistą, išplau
davo galvas, paklodavo lovas ir 
apvogdavo ką reikėdavo.

Mes daug melsdavomės. Ir 
Dievas mums padėdavo. Vie
ną naktinę pamainą, virto kar
jeras ir užmušė ten dirbusias 
ruses kalines, o tada ten rei
kėjo dirbti mūsų brigadai, bet 
kaip tyčia tą naktį jos, mus ap- 
lenkdamos, nuskubėjo į tą 
vietą.

Iš tos baisios kolonos mus 
išgelbėjo darbų vykdytojas 
Šnaideris, vokiečių kilmės po
litinis kalinys, jau atsėdėjęs 
10 metų. Tai buvo protingas ir 
kultūringas žmogus, labai ger
bė mus, lietuvaites. Aš ir da
bar su dėkingumu prisimenu 
tą kilnų žmogų. Jį stebino mū
sų darbštumas, kultūra ir doras

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$187.90 - J. Zubis; $100 - J. Bubu- 

lis; $68.93 - K. Vaitkūnas, A. Ka- 
ziūnas; $47 - B. Genčius; $35 - Č. 
Masaitis; $20 - Pr. Kalesnykas; $15
- A. Gustaitis, J. Grabys, A. Petraus
kas, P. Gluoksnys; $12 - A. Juod
valkis, A. Kanapka, T. Trakymas, K. 
Vėgys, B. Jonynas, A. Druseikis, V. 
Juodis; $10 - O. Giedriūnas; $7
- A. Rugys, P. Vilutis; $5 - E. Že
maitaitis, M. Petrauskis, M. Oniū- 
nas, S. Vaitkevičius, A. Stongvila- 
Kaye, L. Vaičiūnas, J. Dekeris, G. 
Chvedukas; $2 - V. Bubelis, B. 
Gražulis, S. Urbonavičius, J. Miku
lis, V. Akelaitis.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$150-J. Žiūraitis; $100-P. Vens- 

kus, V. Kazlauskas, S. Sinkus, M. 
Vasiliauskas, J. Strodomskis, E. 
Lengnikas; $75 - N. Kardelis; $70
- dr. M. Ramūnas; $65 - R. Prociw; 
$60 - dr. Č. Kuras, I. Mačikūnas, 
J. Rukšienė, E. Vaitkūnas, J. Ta- 
mulionis, J. Bubulis, J. Skladai- 
tis, K. Daunys; $55 - O. Biveinis.

$50 - J. Kriaučeliūnas, S. Jurge
lis, J. Jakubauskas, V. Kulmatic- 
kas, L. Krajauskas, E. Kliučins- 
kienė, N. Adams, E. Kazlauskas, A. 
Juozapavičius, J. Juršys, J. Kudž- 
ma, K. Žabas, V. Kolyčius, R. Gir- 
ša, A. Staugaitis, dr. A. Šležas, 
A. Pušinskas, V. Kadis, J. Masilio- 
nis, K. Majauskas, J. Sakevičius, 
J. Vieraitis, S. Vaštokas, V. Jokū
baitis, J. Žadavičius, L. Kulnys, 

gyvenimas. Sakydavo, kad vie
nos lietuvaitės nemainytų į 
visą koloną rusių - prostitučių 
ir tinginių.

Veža į taigą
Vežė mus į taigą, į naują vie

tą, sunkvežimiais. Buvo labai 
daug sniego, stipriai šalo. Dan
gus buvo giedras be jokio debe
sėlio. Atrodė, kad saulė bren
da per ryškiai mėlyną, aksomi
nį dangų. Važiavom gal kokias 
5 valandas. Staiga pakilo stip
rus vėjas, iškart susimaišė dan
gus su žeme. Pūga buvo tokia 
stipri, kad sustojo visos ma
šinos. Mes nieko nematėm ir 
negalėjom susikalbėti, tik lai
kėmės susikibusios už rankų, 
kad neiššluotų iš sunkvežimio. 
Per kokias 10 minučių sniego 
buvo lygiai su bortais. Nors 
pūgų šiaurėje būna daug, bet 
tokios dar nebuvom mačiusios. 
Iš pradžių mes dainavom, pas
kiau pradėjom melstis. Supra
tom, kad mūsų laukia negailes
tinga mirtis sniego pataluose.

Mūsų gelbėtojai
Staiga prie sunkvežimio iš

girdom šunų lojimą. Tai buvo 
išsigelbėjimas. Mes neseniai 
buvom pravažiavusios pradė
tą statyti koloną, tai tos ko
lonos nazarateliai ir palydo
vai su šunimis išskubėjo mūsų 
gelbėti. Toks nerašytas šiau
rės įstatymas. Netrukus prie 
mūsų pasirodė šeši kariškiai 
su dideliais, gauruotais vilk
šuniais. Mes buvom jau beveik 
užpustytos. Kariškiai mus iš
kėlė iš sunkvežimio ir liepė 
stipriai susikibti už rankų. 
Vienas augalotas kariškis su 
dideliu, stipriu vilkšuniu sto
jo pirmas, o mes visos viena 
už kitos ir laikėmės tam kariš
kiui už milinės ir dar už ran
kos. Paskutinis vėl ėjo kariš
kis su vilkšuniu, o dar kiti šu
nys bėgo iš šonų ir garsiai lojo. 
Jei kuri nugriūdavo, tai šunys 
greit pribėgdavo, keldavo už 
drabužių, laižydavo rankas ir 
garsiai lodavo. Tuomet priei
davo kariškis ir padėdavo.

Daug metų prabėgo nuo tos 
baisios dienos, bet aš visada 
esu dėkinga šiaurės vilkšu
niams, tada išgelbėjusiems 
mums gyvybę. Galbūt todėl aš 
labai myliu šupis.

Kokį puskilometrį kelio ėjom 
apie dvi valandas. Kai atėjom 
į koloną, buvom visiškai nusil
pusios, apšalusios sniegu - 
kaip lediniai žmogeliai. Mums 
davė atskirą barako sekciją, 
šiltą, gerai prikūrentą. Davė 
skanios žirnių sriubos su kon
servais ir po pusę kilogramo 
duonos. Pirmą kartą lageryje 
buvo tokie šventiški pietūs.

Nors mus saugojo, bet vyrai 
atkakliai mus “atakavo”. Mes 
vis sakėm “nesuprantu”, tai 
jie mus vadino turkėmis. O 
rusės greit rado bendrą šne
ką su tos kolonos gyventojais. 
Rytojaus dieną Šnaideris juo
kėsi, kad rusės “atsigavėjo”, 
kad joms pūga tik į nauda iš
ėjo. O mes džiaugėmės, kad 
likom gyvos, nes šiaurėje už
pustydavo ištisas brigadas, 
ir niekas jų neieškodavo.

Užpustyti sunkvežimiai
Pūga siautė dvi dienas. Mes 

buvome tos kolonos išlaikyti
niai. Po dviejų parų išėjom 
atsikasti savo sunkevžimių. 
Nė žymės nebuvo, kur jų sto-

J. Jonaitis, J. Petrėnas, J. Paulai- 
tis, A. Rukšys, K. Šviežikas, G. 
Breichmanas, J. Arcimavičius, O. 
Berentas, J. Povilaitis, N. Uogin
tas, M. Mickevičienė, P. Joga, E. 
Abromaitis, A. Čiužas, V. Urbo
nas, E. Senkus, V. Naruševičius, 
C. Vaivada, Z. Žebrauskas, dr. B. 
Krakaitis, K. Zalagėnas, J. Zda
nys, E. Sakas-Sluder, S. Žaldokas, 
B. Ulozas, V. Seibutytė, A. Smols- 
kis, L. Slėnys, V. Masiulis, K. Mar- 
tinkus, J. Valevičius, D. Jefferies, 
A. Alkevičius, T. Bogušas, V. Čiu- 
prinskas, B. Agurkis, A. Šarapnic- 
kas, S. Ąžuolas, J. Blažys, A. Ma
karas, S. Virkutis, J. Urbonas, V. 
Janulevičius, O. Krasauskas, R. 
Krasauskas, J. Kučinskas, G. Kudž- 
ma, S. Kriaučeliūnas, M. Laurina
vičius, L. Grabošas, P. Gruodis, A. 
Gatautis, J. Girnius, J. Dainora, 
I. Užgirienė, L. Ozebergaitė, J. 
Skardis, kun. L. Musteikis, N. 
Šumskis.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: A. Hermann, V. 
Kuprys.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
ir rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarą 
prenumeratą, prideda ir auką.

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

vėtą. Tose mašinose buvo mū
sų maistas ir darbo įrankiai. 
Ir čia mums padėjo šunys. Jie 
greitai surado sunkvežimius. 
Per vieną dieną atkasti nespė
jome, nes pūga taip suplakė 
sniegą, kad jis buvo kietas 
kaip ledas. Atkasėm tik kitos 
dienos vakare. Buvom pavar
gusios ir išalkusios. Tada 
mums kirviu atkirto po pusę 
kepaliuko sušalusios duonos ir 
po gabaliuką lydyto sviesto. 
Tai buvo didžiausia šventė. 
Šoferiai išgręžė Obės ledą ir 
pasėmė vandens atsigerti. Mes 
pavalgėm, atsigėrėm ir pra
dėjom dainuoti, susiėmusios 
už rankų suktis rateliu ant 
Obės ledo.

Tolyn į taigą
Kitą dieną atvažiavo visurei

gis, nuvalė kelią, ir mes išva
žiavom į bekraštę taigą. Va
žiavom dvi ar tris paras. Nak
tį sustodavome trumpam poil
siui. Snkvežimiuose po atviru 
dangumi susiglausdavome ir 
užmigdavome. Po sunkios ke
lionės pasiekėm tikslą - ant 
kalnelio gražų mišką ir len
telę su užrašu: “Reka (upė) My- 
sa, kolona 5-aja”. Konvojai 
mus išlaipino iš mašinų, pa
tikrino, padarė kratą. Liepė 
susirasti tankesnes plačiaša
kes egles ir ruoštis guolius, 
kad užstotų nuo vėjo ir sniego.

Be galo graudžiai ošė šimta
metės taigos eglės, lėtai krito 
retos snaigės, artinosi grės
mingos šiaurės sutemos ... 
Mus užplūdo nepakeliamas liū
desys ir tėvynės ilgesys. Kai 
kurios pravirko. Ir staiga prie 
mūsų atsirado Šnaideris. Susi
jaudinęs klausė: “Kas atsitiko, 
mano lietuvaitės? Aš su jumis, 
einam suieškosim jums nakvy
nę”. Netoliese radom didelę 
plačiašakę eglę, po kuria jau 
buvo įsikūrusios rusės su vai
ruotojais. Šnaideris jas nuvi
jo rusiškai.

Mes prisilaužėm šakų ir pasi-Pirmieji skrydžiai i Lietuva
IŠVYKSTANT SKRYDŽIAI

TORONTAS HELSINKIS
IŠSKRENDA
PENKTADIENI 5.10 VP.P.
NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 7.55 V.R. j

HELSINKIS VILNIUS '
IŠSKRENDA
ŠEŠTADIENI 8.35 V.R.

NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 10.50 V.R.

Vielos laiku

•Trumpiiusiis laikas tarp skrydžiu, kiip nustatyta aerouosto vadovybėsTaupykite skrisdami į Lietuva,
Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Vilnių ir Kauną* per Helsinkį (su mūsų bendrininke AirLithuania). Pirmi patirkiteFinnair kokybę prieinama kaina tarp gegužės 18 d. ir rugsėjo 23 d. Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.

Skambinkite savo kelionių biurui arba
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TARIU NUOŠIRDŲ AČIŪ
visoms ir visiems, prisiminusiems mane aštuoniasdešimtojo 
gimtadienio proga malda, žodžiu, raštu ir dovanomis. Šie 
padėkos žodžiai tepasiekia visus mane prisiminusius išeivijoje 
ir Lietuvoje. Teprimena jie, kad tie amžiaus dešimtmečiai 
ne praėjo, o bėgte prabėgo (pusė jų - beplušant “Tėviškės 
žiburiuose”), tačiau niekur nedingo. Tai priminė man iš 
Lietuvos atsiųstas eilėraštis (autorius nepažymėtas):

Jie niekur tie praėję metai nenueina:
Įsiterpia į širdį, kaip į dirvožemį įsigeria lietus, 
Įsismelkia į sąžinę, įsipina į dainą,
Jie niekur tie praėję metai nenueina . . .

Priimkite šiuos mano padėkos žodžius kaip asmeninį 
atsiliepimą į malonų Jūsų dėmesį, išreikštą įvairiais būdais.

Su nuoširdžiu dėkingumu visatos Viešpačiui ir mane 
prisiminusiems -

Jūsų prel. PRANAS GAIDA

darėm gultą, o Šnaideris užkū- 
rę laužą, atnešė tris kepaliu
kus duonos ir padalino mums. 
Į taigą atbrido juodoji nak
tis - labai graži, su nuostabia 
šiaurės pašvaiste, giedru, vais
kiu dangumi. Mes taip ir sugu
lėm ant sniego, užtiesto egli
šakėm. Su Slapais sulopytais 
veltiniais, sudėvėtomis šim
tasiūlėmis ir vatinėmis kel
nėmis.

Ruošiame palapinę
Buvo 1948 m. balandžio 23 d. 

- 30° šalčio. Rytojaus dieną 
pradėjom ruošti vietą palapi
nei. Nuvalėm apie pusantro 
metro sniego sluoksnių, lauž
tuvais iškapojom stulpams 
duobes. Tada išėjom į taigą 
kirsti stulpams medžių. Pri
kirtom, nulupom žievę ir par- 
vežėm per gilų sniegą. Stulpus 
sustatėm, paskui nešėm sutvir
tinimus. Padarėm viską, beliko 
užtempti palapinę. Miegojom 
vis sniegyne po egle. Vieną 
naktį pakilo tokia pūga, kad

Toronto'/'

HELSINKI

VILNIUS 

DABAR GALITE SKRISTI FINNAIR LĖKTUVU PER HELSINKĮ 
GERIAUSIA, PATOGIAUSIA IR GREIČIAUSIA PASIEKTI VILNIŲ 

NUO GEGUŽĖS 18 D. IKI RUGSĖJO 23 D.
• Pirmieji skrydžiai iš Toronto į Vilnių per Helsinkį

• Naujausi MD-11 lėktuvai • Aukščiausios kokybės turistinė klasė
• Nauja komercinė klasė • Leidžiama po 2 lagaminus

mes vos išlindom iš po snie
go. Buvom prišalusios viena 
prie kitos. Ūžė vėjas ir taip 
kraupiai dejavo šimtametės 
eglės, tiesiog kėlė siaubą. Vei
dai sutino, lūpos kaip kiškių 
sutruko, kraujavo, kojos suša
lusiuose veltiniuose buvo kaip 
medinės. Nebuvo kur nei išsi
džiovinti, nei sušilti, nei pa
valgyti. Nesitikėjom, kad iš- 
liksim gyvos.

Taip vargom pusantros sa
vaitės. Tada atėjo žinia, kad 
čia kolonos nebus, kad reikia 
eiti dar 5 kilometrus gilyn į 
taigą. Mus vėl išvarė be tako, 
be kelio į nežinią. Tada aš pa
sakiau kolonos viršininkui, kad 
žydai Kristų greit nukankino, 
o jūs mus lėtai nukankinsit. 
Jis atsakė: “Jūs tik tam ir esat”.

Ėjom visą parą, nes jau bu
vom labai pavargusios. Jau 
temstant priėjom “pažadėtąją 
žemę”. Ir vėl guolis iš egliša
kių. Ir vėl viskas iš naujo.

Paruošė Birutė Jonelienė

GRĮŽTANT SKRYDŽIAI

VILNIUS HELSINKIS
IŠSKRENDA

TREČIADIENI 12.00 V.D.

NUSILEIDŽIA
TREČIADIENI 1.20 V.P.P. 

HELSINKIS TORONTAS
IŠSKRENDA

TREČIADIENI 5.05 V.P.P.

NUSILEIDŽIA
TREČIADIENI 6.35 V.V.

Vietos Inkų

geriausias pasirinkimas



— Daugiau kaip prieš metus 
laiko buvote pakviesta būti Pa
saulio lietuvių dainų šventės 
išeivijos tautinių šokių viene
tų meno vadove. Kaip įsivaiz
duojate tą darbą?

— Kai sutikau atlikti šias pa
reigas, maniau, kad šventės 
rengimas bus panašus į mūsų 
rengiamas šventes, kuriose 
jau turiu praktikos. Deja, tru
putį suklydau. Visų reikalų 
tvarkymas su Lietuva vyksta 
labai lėtai. Ir tai nenuostabu, 
nes gyvename toli vieni nuo 
kitų, skirtingose gyvenimo są
lygose. O ryšių palaikymas te
lefonu ar faksu yra sunkus. Ge
rai, kad pernai turėjau progos 
tuo tikslu lankytis Lietuvoje, 
susitikti su vadovais, pamaty
ti aikštę, aptarti daug svarbių 
klausimų.

— Kiek tikėjotės šokėjų ir 
kiek jų užsiregistravo? Koks 
jaunimo amžius, leidžiantis 
dalyvauti išeivijos vienetuo
se? Ar turite veteranų grupių?

— Paskelbus pirmąją regist
raciją, užsiregistravo per 700 
šokėjų, bet kai buvo pranešta 
apie registracijos mokestį, tai 
skaičius sumažėjo per pusę. 
Mano manymu, Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdyba pa
sielgė labai teisingai, nusta
tydama registracijos mokestį. 
Tuo būdu ji padėjo grupėms 
galutinai apsispręsti, kas va
žiuoja. Šiuo metu iš viso yra 
užsiregistravusių 480 šokėjų 
iš JAV, Kanados, Vokietijos,

Išeivijos šokėjai ruošiasi į Lietuvą
Pasaulio lietuvių dainų ir tautinių šokių šventė įvyks Vilniuje šių metų vasarą. 
Dalyvaus ir išeivijos šokėjų grupės. Apie tai kalbamės su tos programos dalies 

vadove RITA KARASIEJIENE
Australijos, Lenkijos. Iš Ka
nados važiuoja tik viena gru
pė - Toronto “Gintaras”. Vete
ranų grupių bus 8 rateliai, o 
iš viso 26 rateliai šokėjų. Po 
daugelio diskusijų nusprendė
me, kad išeivijos studentų gru
pėse gali šokti jaunimas ne jau
nesnis kaip 17 metų amžiaus.

— Gal galite plačiau pako
mentuoti išeivijos šokių me
ninę programą ?

— Programa buvo parinkta 
pagal mūsų šokių švenčių sis
temą, kurią tvarko Lietuvių 
tautinių šokių institutas. Be
veik visi šokiai atlikėjams yra 
žinomi. Didžiąją repertuaro 
dalį sudaro išeivijoje sukurti 
ir labiausiai Lietuvoje žinomi 
šokiai. Yra vienas naujas šo
kis “Putinėlis”, sukurtas G. 
Breichmanienės specialiai šiai 
šventei.

— Ar palaikote ryšius su Lie
tuvos atsakingais šokių vado
vais?

— Vyriausia šokių dalies va
dovė Lietuvoje yra Laima Ki
sielienė, su kuria buvau susi
tikusi Lietuvoje. Praėjusią va
sarą ji lankėsi Kanadoje ir 
Amerikoje Tautinių šokių ins
tituto kvietimu. Jos apsilan

kymas ir dalyvavimas moky
tojų kursuose Dainavos sto
vykloje daug padėjo mūsų gru
pių vadovams. Su L. Kisielie
ne iki šiol palaikome labai 
glaudžius ryšius.

— 1988 m. Hamiltone buvo
te išeivijos šokių šventės viena 
iš vyriausių meno vadovių. Ar 
yra koks skirtumas sudarant 
repertuarą išeivijos ir Lietu
vos šventėms?

— Be abejonės, rengti šventę 
Hamiltone buvo daug lengviau, 
nes visas rengėjų komitetas 
buvo čia pat, žinojome patal
pas, patys ieškojome orkestro, 
choro, organizavome įgarsini
mo sistemą, planavome salės 
dekoracijas pagal parinktų šo
kių temas. Dabar visa tai yra 
daroma Lietuvoje. Mums yra 
reikalinga tiksli muzika, ku
ri bus grojama per šventę. Jos 
mes dar nesame gavę. Visi šie 
atrodantys neesminiai dalykai 
kelia susirūpinimą. Viena, ką 
mes darome panašiai, tai pro
gramos atlikimas. Išeivija tu
rės savo dalį, kuri vadinsis 
“Tėviškės pastogėje”. Ši pro
gramos dalis bus atlikta vien 
išeivijos šokėjų.

— Kaip manote palaikyti 
drausmę ir tvarką viešint Lie
tuvoje?

— Kaip visuomet, per jauni
mo suėjimus, didesnius suva
žiavimus būna truputį triukš
mo. Paskutinioji šokių šven
tė tuo nepasižymėjo, nes ren
gėjų komitetas visą atsakomy
bę už grupės drausmę ir gražų 
elgesį pavedė vienetų vado
vams. Manau, kad Lietuvoje 
mes tokių problemų neturėsi
me, nes būsime svečiai ir tik
riausiai stengsimės palikti 
gerus atsiliepimus, be to, kiek
vienas vadovas-turės būti atsa
kingas už savo grupės drausmę.

— Kokia nauda bus išeivijos 
jaunimui, kuris dalyvaus Lie
tuvos dainų ir tautinių šokių 
šventėje?

— Pirmiausia, daugumas jų 
aplankys Lietuvą pirmą kartą, 
pamatys masinę dainų šventę, 
kurioje dalyvaus apie 25.000 
dainininkų ir 9.000 šokėjų. Tai 
paskatins juos ir toliau pasi
likti šokių grupėse veteranais 
arba mokytojais. Po šokių šven
tės Lietuvos Kultūros ir švie
timo ministerija organizuoja 7 
dienų ekskursijas po istorines 
Lietuvos vietas. Jaunimas ne
nuobodžiaus, neš Lietuvos 
dainų ir šokių šventės metu 
kiekvieną išeivijos grupę glo
bos to paties amžiaus šokių

grupė iš Lietuvos. Tikiuosi, 
vieni ir kiti susiras daug drau
gų, parsiveš gražių prisimi
nimų.

— Jau ne vienas Jūsų dešimt
metis paskirtas “Gintarui”, o 
šiuo metu dar ir vyriausios me
no vadovės pareigos. Kaip pa
jėgiate visa tai atlikti šalia sa
vo profesinio mokytojos darbo?

— “Gintarui” vadovauju jau 
28 metai. Nežinau iš kur tos 
energijos vis dar yra, nors kar
tais pagalvoju, kad gal jau lai
kas pailsėti, bet kiekvieną kar
tą po pavykusio koncerto ar 
šventės naujų jėgų vėl atsi
randa.

— Lėktuvų bilietų kainos dar 
nėra paskelbtos, bet, atrodo, 
jos nebus žemos. Kaip įstengs 
mūsų jaunimas užsimokėti už 
kelionę į Lietuvą ?

— Kiek žinau, greitu laiku 
spaudoje bus paskelbtos bilie
tų kainos. Kelionė bus brangi. 
Jau dabar vienetai renka au
kas, ruošia koncertus, loteri
jas. “Gintaras” taip pat tikisi 
ir laukia paramos iš rėmėjų 
bei finansinių institucijų. Ti
kimės, kad su visuomenės pa
rama, mūsų lietuviškas išeivi
jos jaunimas galės dalyvauti 
istorinėje Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventėje.

— Linkime sėkmės ir ačiū už 
pokalbį.

Kalbėjosi -
NIJOLĖ BENOTIENĖ
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šokių grupių, dalyvausiančių Pasaulio lietuvių dainų ir tautinių šokių 
šventėje Vilniuje Nuotr. D. Pranaitienės

VIII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas

VHI-asis Pasaulio lietuvių Kongreso atstovai ir dalyviai

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Petra kalnuose
Apie vidurdienį pasiekiam 

karaliaus kelią, kuris veda iš 
Amano ir pavadintas kara
liaus Husseino vardu. Tai ge
ras keturgubas kelias. Užtrun
ka dar pora valandų, kol pa
siekiam Petra kalnus.

Prie Petra kalnų stovi ke
letas turistams krautuvių, gy
venamų namukų kalno šlai
tuose ir turistų centrų, kur rei
kalinga pirkti bilietus lanky
mui šio išgarsinto kalno. Pet
ra yra graikiškas vardas, reiš
kiantis uolą. Kalnų uolų ak
muo yra minkštas, ir jo uolo
se buvo iškaltos patalpos, kam
bariai, kuriuose žmonės gy
vendavo. Visos šios uolose iš
kaltos šventyklos, namai, ka
pai, cisternos, akvedukas ir 
altoriai buvo apleisti bei už
miršti per 500 metų ir buvo su
rasti 1812 m.

Mums išlipus iš autobusų, 
slėnyje pamatėm šimtus pa
balnotų arklių, kurie laukė 
turistų joti iki Petra tarpek
lio. Visai seniems ir sunkiai 
einantiems buvo keletas siau
rų vežimėlių, traukiamų ark
lio, kur tilpo tik du žmonės. 
Tokių vežimėlių tebuvo 5, ku
rie paėmė 10 žmonių. Visiems 
kitiems teko joti. Greit visus 
surikiavo prie platformos, kur 
arabai priveda pabalnotą ark
lį ir sodina joti. Išsirikiavo 
ilgiausia eilė jojančių, stip
riai įsikibusių, kad išsilaiky
tų balne ir dulkių debesis ke

liančių, nes siauras keliukas 
smėlėtas.

Aš irgi, sulaukęs savo eilės, 
užsirioglinau į balną ir stip
riai įsikibęs pradedu kelionę. 
Vieni arkliai bando bėgti, ki
ti visai nenoriai eina bandy
dami sustoti, o arabai patar
nautojai kaip patrakę ant savo 
arklių, zovada šokdindami ark
lius zuja pirmyn ir atgal, kel
dami dulkių debesis. Menkas 
malonumas nepratusiam per 
akmenuotą keliuką joti: balnas 
spaudžia sėdynę, o arklys daž
nai klupteli, vos neišmesdamas 
iš balno per galvą. Išsigąstu 
pajojęs gerą kilometrą, atsar
giai nuslystu arklio šonu že
myn. Geriau jau eisiu, nes ma
tau jau keletas palikę arklius 
irgi žygiuoja.

Taip šalia arklio eidamas 
plūkuosi dar porą ar trejetą 
kilometrų, rydamas dulkes ir 
jau gerokai nuo ėjimo apšilęs. 
Pagaliau pasiekiu tarp kalnų 
tarpeklio praplatėjusią aikštę, 
kur kalno uolos sienoje iškal
tos kolonos, figūros, ornamen
tai, durys. Milžiniško dydžio 
kolonos raudonos uolos fone 
atrodo, kaip kokia katedra - 
tai didžioji šventykla 20 met
rų aukščio. Kita taip pat su 
kolonom vadinama iždo šven
tykla (Treasury Temple).

Čia mus pasitikęs vietinis 
vadovas veda aukštyn iškal
tais laiptais. Užlipus aukš
tyn, pasieki didelę pagrindi
nę salę, iškaltą uoloje ir tris 
kambarius šonuose, kurie buvo 
tušti. Kambariai labai aukš

ti, bet nedideli 4 x 5 m dydžio. 
Kitos patalpos vadinamos Akro
poliu. Jos sienose yra iškal
tos nišos, kuriose gyvendavo 
žmonės, o taipgi giliau sieno
se mirusius laidodavo.

Apžiūrėjom ir apvaikščiojom 
tik keletą tokių patalpų, nes 
Petra kalnuose yra iškaltas iš
tisas miestas, kuris jau buvo 
minimas VII š. prieš Kristų. 
Jis buvo apgyvendintas arabų 
kilmės žmonių ir buvo sostinė 
Nabateceans genties. Užka
riautos romėnų 196 m. po Kris
taus, sunyko.

Ten pat netoli pusiau apva
lus amfiteatras iškaltas talpi
no 3.000 žmonių. Tarpekliu ei
nant ar jojant saulė beveik ne
pasiekia, nes iš abiejų šonų ak
mens sienos stačiai kyla aukš
tyn beveik iki kilometro aukš
tumos.

Grįžtam iš Petra kalnų mies
to jau pėsti visa grupelė nebe
norinčių joti, arklius palikę jų 
savininkams. Sušilę ir ištroš
kę pasiekiam turistų centrą. 
Ten greit nukreipiami į resto
raną, kur jau anksčiau atjoję 
valgė. Į restoraną teko lipti 
aukštyn į kalną ilga eile siau
rų laiptų. Ten belipant viena 
mūsų grupės hamiltonietė Ire
na paslydo ir nugriuvo žemyn 
susižeisdama ranką, kuri vė
liau peršvietus rasta lūžusi.

Kol pavalgėm ir dar pabė- 
giojom po suvenyrų krautuvė
les, atslinko vakaro prieblan
da. Išvažiuojam iš šio kalnų 
miesto 6 v.v. ir tamsoje per

tris valandas pasiekiam Ama
no miestą ir viešbutį.

Pakeliui į Izraelį
Sekantį rytą paliekam Ama

ną. Dėl lagaminų ilgo krausty
mo ir rūšiavimo į atskirus au
tobusus ilgiau užtrukome negu 
buvo numatyta. Susėdę į auto
busus greit išriedam iš mies
to. Priemiestyje, kalnuose, 
mums parodo vilas, kur gyvena 
Saudi Arabijos milijonieriai, 
pasistatę prašmatnias vilas su 
sodais ir maudymosi basei
nais, aptvertas tvoromis su 
uždarais privažiavimo vartais. 
Pasak vadovo, tai milijonus 
dolerių kainuojančios vilos.

Per kalnų vingius greit nu- 
sileidžiaih į Jdiįdano upės slė
nį, kur jau daug žalumo, me
džių, krūmų, sodų. Ten augi
namos daržovės ir vaisiai. 
Nuo Amano miesto iki Izrae
lio sienos trumpas kelio tar
pas ir nė valandos neužtrukę 
jį pasiekiam. Įstringame prie 
Jordano upės Allemby tilto, 
kuris iš Jordano pusės vadi
namas karaliaus Huseino var
du, veda per upę į Izraelį. Pa
ti Jordano upė šioje vietoje 
visai neįspūdinga, nedidelė, 
siaura vaga, pakraščiais ap
augusi žolėmis ir krūmais. 
Drumzlinas vanduo. Pamažu 
srovena. Tiltas irgi labai pa
prastas — vos kelių metrų plo
čio, be jokių atramų. Antroje 
Jordano upės pusėje prie til
to matosi Izraelio bunkeris su 
viršuje iškištu kulkosvaidžiu 
ir kareiviais.

Muitinėje
Ilgai, ilgai stovime prie šio 

tilto, nes vis neleidžia važiuoti 
į antrą pusę. Po ilgo laukimo 
autobusai labai pamažu slen
ka per tiltą antron pusėn. Da

bar jau esame Izraelyje, bet 
muitinė dar gana toli — už ke
lių kilometrų. Kelias atitver
tas spygliuotom vielom, tad į 
šoną ir norėdamas negali nu
klysti. Prie Izraelio muitinės 
laukia ilgos eilės autobusų ir 
lengvų automobilių. Nepa
prastai lėtai ir ilgai vyksta 
patikrinimas. Viskas iš auto
busų ir sunkvežimių iškrauna
ma ir nešama į muitinę patik
rinti.

Jordano autobusai mus pa
lieka ir tušti grįžta atgal, o 
mums tenka persėsti į Izraelio 
autobusus. Mūsų lagaminai 
patikrinami, o rankiniai krep
šiai atidžiai peržiūrimi. Pa
žiūrėję į mano aparatą karei
viai liepia atsukus į lubas iš
mušti vieną filmą. Pradžioje 
nesuprantu įsakymo ir bandau 
nusukęs aparatą į kampą nu
spausti, bet jau griežtai lie
pia nukreipti į lubas ir pa
spausti mygtuką. Žydai labai 
atsargūs — ir įsileisdami tu
ristus bijo, kad nebūtų įne
šama sprogmenų, todėl tokia 
stipri kontrolė.

Po viso to laukimo ir nuo
dugnaus patikrinimo tik 2 v. 
p.p. perėjom Izraelio muiti
nę ir sėdom į autobusus. Mus 
pasitiko jau naujas vadovas 
Kim. Tai arabas, pranciškonų 
visad kviečiamas vadovu. Ir 
prieš dešimt metų lankantis 
Izraelyje jis buvo vadovu. Jis 
nepaprastai gerai žino istori
ją, Senąjį Testamentą ir visas 
detales apie Šventąją žemę. 
Savo pasakojimuose vis pasi
remia evangelijų paragrafais 
ir net eilutėmis. (Bus daugiau)

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

(Karol Wojtyla)

jaunimo kongresas prasidės 
Lietuvoje tuojau pat po Dainų 
ir šokių šventės uždarymo, 1994 
m. liepos 11 d. Visi kongreso 
atstovai bei dalyviai bus užre
gistruoti ir apgyvendinti Vil
niuje. Kitą dieną, liepos 12, 
Vilniaus arkikatedroje įvyks 
iškilmingos kongreso atidary
mo Mišios. Po jų - VIII PLJ 
kongreso iškilmingas atidary
mas ir balius.

Sekančią dieną bus proga 
susipažinti su Vilniaus mies
tu ir Vilniaus universitetu. 
Taip pat bus suorganizuoti 
darbo būreliai, kuriuose Lie
tuvos ir užsienio lietuvių jau
nimas galės susipažinti ir pa
bendrauti. Tą pačią dieną įvyks 
susitikimas su keliais Lietuvos 
jaunimo organizacijų atstovais.

Liepos 14 d. - seminaras, ku
riame užsienio lietuvių jauni
mas bus supažindintas su Lie
tuvos dabartine būkle. Dienos 
programa baigsis senovės lie
tuvių vakaru prie Trakų eže
ro. Liepos 15 d. tęsiamas vaka
rykštės dienos susipažinimas 
su Lietuva, jos socialinėmis 
problemomis, labdaros organi
zacijų veikla ir tautinėmis ma
žumomis. Liepos 16 d. užsienio 
lietuvių jaunimui bus suteikta 
proga artimiau susipažinti su 
Lietuvos kaimu ir jo gyvento
jais, o vakare įvyks roko kon
certas Vilniuje. Liepos 17 d. 
aplankoma Klaipėda, Kaunas 
ir kitos vietovės. Netoli Klai
pėdos bus apsistota stovykla
vietėje. Dienos programa baig
sis laužu ir folkloro vakaru. 
Liepos 18 d. atstovai ir daly
viai apžiūrinės Klaipėdą ir at
sisveikins su Lietuva. Suomiš
ku laivu MS Kristina Regina jie 
išplauks Rygos link. Tuo baig
sis kongreso pirmoji dalis Lie
tuvoje ir prasidės antroji - 
laive.

NORDLAND EXPRESS F) A D A D perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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- 
dienįskambinti 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 $7.50 
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.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ....15.00

Gavėjas ;

laive išbus nuo liepos 18 d. iki 
liepos 23 d. Per tą laikotarpį 
jie aplankys Rygos ir Talino 
miestus, kur susitiks su Latvi
jos bei Estijos lietuvių jauni
mo atstovais. Beplaukiant lai
vu, jie klausysis paskaitų apie 
Baltijos sritis, Latvijos ir Esti
jos dabartinę padėtį, Baltijos 
jūros gamtos apsaugą, lietu
vių imigraciją į kitas Baltijos 
valstybes ir apie baltų foklorą 
ir mitologiją. Laive taip pat 
bus suorganizuoti šokiai, žaidi
mai, įvairūs kiti užsiėmimai.

Liepos 23 d. bus pasiektas 
Helsinkis, iš kurio tą pačią die
ną išskrisime į Londoną. Ten 
įvyks Studijų dienos, paskuti
nė ir pati svarbiausia kongre
so programos dalis. Kol kiti 
dalyvai keliaus po įvairias Ang
lijos vietoves, atstovai liks Lon
dono St. Mary’s kolegijoje ir 
diskutuos užsienio lietuvių 
ateitį. Numatyta darbotvarkė 
ir temos:

BENDROS TEMOS - lietuvy
bės išlaikymas už Lietuvos 
ribų ir PLJ sąjungos vaidmuo 
tame išlaikyme; užsienio lie
tuviai kaip tautos dalis ir jų 
santykiai su Lietuva; įvairių 
kolonijų padėties nagrinėji
mas; lietuvių kalbos vaidmuo 
lietuvių kultūros išlaikyme; 
bendradarbiavimas su Lietu
vos jaunimo visuomeninėmis 
organizacijomis; užsienio lie
tuvių jaunimo dabartinis vaid
muo Lietuvoje.

ORGANIZACINĖS TEMOS - 
išeivijos visuomeninių orga
nizacijų likimas; Rytų Euro
pos ir Sibiro lietuvių jaunimo 
įsijungimas į PLJ sąjungą; PLJ 
sąjungos ir kraštų jaunimo są
jungų veiklos planai, projek
tai; organizacinės struktūros 
stiprinimas; užsienio lietu
vių visuomeninių organizaci
jų finansinė padėtis; užsienio 
lietuvių jaunimo ateities pla
nai, PLJ kongresų likimas; PLJ 
sąjungos peržiūrėjimas; nau
jos PLJ sąjungos valdybos rin
kimai.

Studijų dienos pasibaigs lie
pos 30 d. Tą vakarą susirinks 
visi PLJ kongreso atstovai ir 
dalyviai ir atšvęs iškilmingą 
VIII kongreso uždarymą Angli
jos “Lietuvių sodyboje”. Liepos 
31 d. visi kongreso atstovai ir 
dalyviai išsiskirstys savais ke
liais.

Kviečiami visi dalyvauti! Re
gistruotis ne vėliau kaip kovo 
4 d. Skubėkite - laivo kelionės 
skaičius ribotas. Registracijos 
informacijai: P. O. Box 2812 
Springfield, VA 22152-0812, 
USA. Tel./FAX 703-569-5370. 
Kongreso šūkis - “DAUG GIM
TINIŲ - TĖVYNĖ VIENA!” Inf.

r
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).

Tel: Tel:

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.

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



“Come Into My Time”
Violetos Kelertienės redaguotas rinkinys Lietuvos rašytojų 

1970-1990 m. kūrybos vertimų į anglų kalbą

ANTANAS ŠILEIKA
Mano išeivijos kartai, kuri 

skaito lietuvių prozą tik su 
ypatingom pastangom, Lietu
vos literatūra yra pasidarius 
sunkiai įkandama. Galima sa
kyti, kad išeivijos plati pa
klausa dėl Lietuvos literatū
ros yra maždaug dingusi su 
pirma ateivių karta ir ateity
je nebegrįš, nebent atsirastų 
didelė nauja imigracija į Va
karus arba įvyktų kažkoks ste
buklingas sustiprėjimas lite
ratūrinės lietuvių kalbos mo
kėjimo.

Angliškai kalbantis pasaulis 
visiškai nepažįsta lietuvių li
teratūros, išskyrus retą indi
vidą, kuris skaito akademinį 
leidinį “World Literature”.

Minėtom dviem grupėm 
skaitytojų Violetos Keler
tienės rinkinys bus ypatingai 
įdomus, bet skaitytojui, kuris 
nepažysta lietuvių istorijos ir 
konteksto, dabartiniai prozi
ninkų darbai liks egzotiški 
ir sunkiai suprantami.

V. Kelertienės įvadas api
būdina lietuvių pokarinės 
prozos literatūros istoriją. 
Jos manymu, įdomesni darbai 
pradėjo atsirasti po 1966 me
tų, kai socialistinio realizmo 
ideologija menkėjo, ir moder
nizmas pradėjo įsismelkti. Po 
1970 m. atsirado nauja karta, 
kuri įvedė Vakarų moderniz-
mo ir pomodernizmo princi
pus į lietuvių istorinį kon
tekstą. Pomodernizmo tekstai 
nėra lengvai suprantami — 
tradicinė “pasaka”, kaip mes 
ją suprasdavom, dažnai jau 
dingus arba atrodo labai keis
ta. Alegorija, “magiškas rea
lizmas”, aesopinė kalba ir iro
nija pasidarė pagrindiniai 
Lietuvos rašytojo įrankiai ir 
dažnai paties teksto tikslas. 
Teksto veiksmas gali būti pats 
tekstas.

Pomodernizmo tekstai labai 
tiko sovietinės Lietuvos rašy
tojams, suteikdami galimybę 
skleisti savo prozoje mintis, 
kurių reikšmė tik skaitytojams 
suprantama, bet ne cenzūrai. 
Tokiu būdu sudėtingame teks
te galima būvo reikšti mintis 
ir idėjas, kurios būdavo ofi
cialiai draudžiamos. Prozi
ninkai rašė apie partizanus, 
nutautimą ir sovietų prie
spaudą prisidengę moderniz
mo ir pomodernizmo struktū
romis.

Aišku, patys rašytojai ir net 
skaitytojai Lietuvoje nesutik
tų, kad literatūros tikslas bu
vo vien tik išreikšti uždraus
tą teisybę. Vis dėlto V. Keler
tienė priduria, kad Lietuvos li
teratūra per visą savo istoriją 
bandė puoselėti “moralų gyve
nimą”, ir ši tendencija pasi
rodė tarp 1970 ir 1990 m. kaip 
bandymas išspręsti vertybių 
sistemą moderniame konteks
te.

V. Kelertienės parinkti ra
šytojai yra Romualdas Gra
nauskas, Birutė Baltrušytė, 
Juozas Aputis, Saulius Šalte
nis, Eugenijus Ignatavičius, 
Ramūnas Klimas, Rimantas 
Šavelis, Ričardas Gavelis ir 
Saulius Tomas Kondratas. Vi
si gimę tarp 1935 ir 1953 me
tų, ir todėl visų prozos pasau
lis buvo sovietinis Lietuvos 
gyvenimas.

Mano kartos išeivijos lietu
viui šis rinkinys yra ypatin
gai naudingas, nes jame paaiš
kėja ne vien tik Lietuvos gy
venimo paviršius, bet ir giles
nės intelektualinės srovės. 
Vis dėlto ši proza, nors išvers
ta anglų kalbon, yra sunkiai 
įkandama net ijr asmeniui su 
geriausiais norais. Mes, čia 
gimę ir gyvenę išeivijoje, ne
turim užtektinai praktiško 
sovietinės sistemos Lietuvo
je pažinimo. Todėl V. Keler
tienės apibūdinimas kiekvie
no teksto yra kaip žemėlapis 
pusiau žinomoje teritorijoje, 
be kurio būtume visiškai pa
simetę net ir į anglų kalbą iš
verstame rašinyje.

Granausko “The Bread Ea
ters” yra vienas iš aiškesnių 
tekstų, nes pagrindinė idėja, 
liūdesys dėl praėjusio gyve
nimo tradicijų ir praeities 
garbinimo ritualas, kiekvie-

Atsiųsta paminėti
Alfonsas Eidintas, SLAPTASIS 

LIETUVIŲ DIPLOMATAS. Istori
nis detektyvas (Paršaitis-Gabrys- 
deGarliava). Redagavo Balys Sriu
bas. Dailininkas - Valerijonas 
Jucys. Išleido Valstybinis leidy- 

nam yra suprantama. Bet net 
įdomiausiuose rašiniuose, 
kaip Apučio “Wild Boars Run 
on the Horizon”, veikėjo eg
zistencinis sielvartas jaučia
mas kaip nesuvokiamo pasau
lio tragedija. Sauliaus Tomo 
Kondrato “The Suspended 
House” jau taip nutolus nuo 
Vakarų pasaulio gyvenimo, 
kad ją galima skaityti tik 
kaip liaudies pasaką, lyg mo
dernią Hofmano pasaką iš la
bai tamsaus Schwarzwald’o.

Kokį įspūdį gali padaryti 
šis rinkinys tam, kuris visiš
kai nesusipažinęs su Lietuva? 
Net V. Kelertienės įvado ne
užtenka skaitytoją paruošti 
taip, kad Lietuvos proza ga
lėtų paveikti jo širdį. Ji pa
sieks tiktai intelektą. Be to, 
modernizmas ir pomoderniz- 
mas jau nebe naujiena Vaka
ruose. Vienintelis baltiečių 
prozos rašinys, kuris sudomi
no Vakarus, yra esto Jan Kros- 
s’o “The Czar’s Madman”. Jis 
yra patrauklus, nes jo pavir
šius yra lengvai suprantamas, 
nors skaitytojas, jeigu nori, 
gali rasti ir gilesnę prasmę.

Šis apibūdinimas dabarti
nės Lietuvos prozos vertimų 
nesuprastinas visai pesimis
tiškai. Mes žinom, pavyzdžiui, 
kad Kondrato rašiniai yra ver
čiami į prancūzų kalbą, ir tai

“Pirmadienis Emerald gatvėje”
Pomirtinė Mariaus Katiliškio knyga

VYTAUTAS A. JONYNAS

Buvo tikrai nelaukta išgirsti, 
kad knygų rinkoj pasirodė 
nauja Mariaus Katiliškio kny
ga. Pasipiršo prielaida, kad 
tai bus, kaip paprastai tokių 
pomirtinių knygų atveju, ap
sakymėlių, apybraižėlių, ne
tilpusių kitur, rinkinys. Taip 
nėra.

Pirmadienio Emerald gat
vėj pratarmė -“leidėjų žodis”- 
neįprastai trumpa. Joje knyga 
vadinama romanu. Teigiama, 
kad autorius nespėjęs rank
raščio perredaguoti ir kad jie - 
leidėjai - nesusipratę pridur
ti prie leidinio įsiveisusių ja
me amerikonizmų paaiški
nimų.

Ar Pirmadienio Emerald 
gatvėje esama romano, leis
tina būti skirtingų nuomonių, 
bet kad knyga nušašus barba
rizmų šašais, deja, tiesa. Ko
dėl apie šį debiutinį romaną 
iš išeivijos buities nieko ne
žinojom, neaišku, bet apie jo 
reikšmę Katiliškio kūrybinėj 
raidoj kalba jo biografas Al
girdas Titus Antanaitis:

“1965 metais Marius vėl bu
vo atleistas iš darbo. Tais pa
čiais metais, gavęs Santaros- 
Šviesos federacijos kūrybinę 
stipendiją ($2.500), jis bent 
pusmetį atsidėjo kūrybiniam 
darbui, daugiausia laiko pa- 
švęsdamas romanui Pirma
dienis Emerald gatvėj, kurio 
apmatus jau buvo gerokai 
anksčiau apmetęs, o ištraukas 
skaitęs viešuose pasirodymuo
se. Apie tą veikalą po keletos 
metų (1970) jį aplankiusiai so
vietinės Lietuvos bibliogra
fei Marijai Macijauskienei 
jis prasitarė:

— Kitas mano darbas - ame
rikinis romanas. Jį galėjau 
spausdinti ir buvo sąlygos. 
Bet atidėliojau ir atidėliojau, 
o dabar pats nenoriu. Reikia 
taisyti, peržiūrėti.. . Tai psi
chologinis romanas apie atei
vį Amerikoje, netekusį žmonos 
ir kartu pusiausvyros, nu
grimzdusį į amerikietinį cha
osą”. (Išėjęs negrįžti. Marius 
Katiliškis gyvenime ir kūry
boje. Redagavo Violeta Ke
lertienė. Chicago. Algiman
to Mackaus knygų leidimo fon
das, 1986. pp 93-94).

Marius Katiliškis tikrai nu
sipelno pagarbos už šią savi
kritiką. Laiko perspektyvoj 
niekas tačiau nepasikeitė. 
Nors nūdieniais svertais sve
riant būtų galima priskirti 
Pirmadienį Emerald gatvėj 
“pomodernistinio romano” 
kategorijai. Iš esmės tai eski
zinei apybraižai nepakenktų

bos centras. Vilnius, 1992 m., 
328 psl.

Alfonsas Eidintas, KAZYS GRI
NIUS. Ministras pirmininkas ir 
prezidentas. Redaktorė-Kazimie
ra Kalniuvienė, dailininkas - Vid
mantas Markevičius. Išleido “Min
tis”. Vilnius, 1993 m., 216 psl. 

reiškia, kad kam nors yra įdo
mi Lietuvos proza. Taip pat 
nereikia angliškai kalbančio 
pasaulio pritarimo literatū
rai, kad ji taptų vertinga. Li
teratūra nėra olimpiada, ku
rioje viena komanda gauna 
aukso medalį, o kitos išrikiuo
tos kaip daugiau ar mažiau 
sugebančios. Lietuvių litera
tūra yra susijusi su Lietuvos 
istoriniu kontekstu, kuris ga
li būti geriau suprantamas Vi
durio ir Rytų Europoje.

Aplamai, literatūrinis dar
bas nedėkingas, o vertėjo ir 
redaktoriaus gal nedėkingiau
sias. V. Kelertienės projek
tas truko daug metų. Šie ver
timai su jos įvadu yra svarbus 
dokumentas. Jeigu galima pri
dėti mažą kritiką, tai dėl ver
tėjų išvardinimo: būtų buvę 
geriau juos irgi suminėti lei
dinio pradžioje. Jie yra: Jū
ra Avižienis, Rasa Avižienis, 
Rita Dapkus, Mirga Girniuvie- 
nė, Gregory M. Grazevich ir 
Violeta Kelertas. Išskyrus kai 
kurias vietas, vertimo darbai 
atlikti labai gerai, nors yra 
nepriimtinų amerikanizmų.

Angliškai skaitančių, kurie 
įpratę imti į rankas tik Ste
ven King ir Robert Ludlum 
žanro lengvąją literatūrą, šis 
rinkinys neprivilios. Bet 
tiems, kurie domisi Lietuvos 
literatūra, Violeta Kelertie
nė pravėrė duris į naują pa
saulį.

Violeta Kelertienė, COME IN
TO MY TIME. University of 
Illinois Press. Chicago, IL, 
1992 m., 251 psl.

stambokos pataisos ar bent 
apvalymas teksto nuo svetim
kūnių. Iki psichologinio ro
mano, apie kurį svajojo auto
rius, Pirmadieniui dar toli.

Pagrindinio knygos veikėjo - 
Benio Uoginto - charakteris 
blankus. Iš viso knygos kompo
zicija silpna. Pernelyg dažnai 
šokinėjama nuo kelio į takelį. 
Knyga pradedama Beniaus 
Uoginto susižeidimu darbo
vietėj. Intriga pagyvėja, kai 
paaiškėja, jog draudimo bend
rovės agentai nustatė, kad Be
niaus svaigintas! darbe, apti
kę jo spintelėje nugertą bute
lį. Iki šiol viskas rieda nuosek
liai. Staiga Kaliliškis nutrau
kia pasakojimo siūlą, pradėjęs 
aprašinėti gatvės praeivius ir 
nusmurgėlių buveinės, kurioj 
jis buvo radęs kampą, įnamius. 
Nelauktai taip pat skaityto
jas sužino, kad Benių yra pa
metusi jo žmona, nors skyrybų 
priežastys pilniau nepaaiški
namos. Herojaus dvasinių lū
žių kreivę pakeičia vis dau
giau ir daugiau vietos užimą 
saliūnų “egzotikos”, tenykštės 
faunos gertynių, pagiriojimų 
bei išsipasakojimų “tirščiai”.

Kas be ko, autorius bando 
paryškinti, retušuoti savo he
rojaus atvaizdą išnyrančių 
iš praeities vaizdų pagalba. 
Ta technika, sakytum, pavei
kė. Skaitytojui lengva įtikė
ti, kad dirbant monotonišką 
darbą fabrike tokie vaizduo
tės skrydžiai nėra jokia rete
nybė. Kai kurie tų “flash-back” 
reljefiški, kaip pvz. scenelė, 
kurioj narsios gimnazistukės 
suvedžiojamą Benių užklum
pa jo baisūnas tėtušėlis, arba, 
kur Beniui tenka ginti nuo ne
aiškaus sionistų gaivalo žyd- 
šaudyste kaltinamą tautietį. 
Kiti praeities švystelėjimai 
blankesni, neprašoką eilinio 
reportažėlio lygio (knygos pa
baiga).

Nežiūrint šių autoriaus pa
stangų, Beniaus figūra neturi 
jokios slapties, jokių konflik
to su savim žymių, žodžiu, prad
menų, 'kurie padaro skaityto
jui personažą patrauklų bei 
įdomų. Bespalviai, šabloniški 
ir, atvirai kalbant, net nuobo
dūs, yra ir kiti knygos perso
nažai, išskyrus galbūt Džiovą 
Vienakį, sumaniai pragyve
nantį mana iš dangaus (mies
to karvelių mėsa) ir smulkia 
vertelgyste.

Kai dėl “amerikietiško chao
so” pavaizdavimo, apie kurį 
užsimena M. Katiliškis savo 
pošnekyje su Marija Macijaus
kiene, tai tenka pripažinti, 
kad toji panorama protarpiais 
įspūdinga. Bet būtina čia pat 
prisiminti, kad jinai atkuria
ma per tų šalutinių personažų 
regėjimo angą. O tai pusamžių 
žmonių vyrija, neturinti rim
tesnių profesijų, bet užtikrin
ta savo įsitikinimų tiesa ir ge
rokai primityvi. Kiekvieno jų 
nagai į save lenkti, kiekvieno

Vilniaus Rasų kapinių koplyčios fasado fragmentas. Neogotikinė koply
čia senųjų kapinių centrinėje dalyje buvo pastatyta XIX š. viduryje, pra
ėjus pusei šimtmečio nuo pačių kapinių įsteigimo Nuotr. D. Meilūno

dvasinių poreikių skalė ribo
ta, ir, rasit, vienintelis juos 
vienijantis dalykas - galingai, 
sodriai, trankiai ir rėksmin
gai išpažįstama moterų neapy
kanta. Moterų pasauliui, tarp 
kitko, atstovauja tik viena ypata- 
tinginio vyro sadistiškai tal
žoma kekšelė Mirga, turinti 
keturiolikmetę dukterį, spė
jamai nueisiančią motinos ke
liais. Bet tai stereotipinė fi
gūra.

Didesnių meninių prover
žių Pirmadienyje nesama. Juk 
ta tema - emigrantų naujaku- 
rystės ir nuosmukių tema yra 
rašę išeivijoj nemažai prozi
ninkų: A. Škėma (jo įtaka kny
goj ryški), J. Jankus, A. Baro
nas, J. Gliaudą ir daug kitų. 
Visumoj Katiliškio knyga ski
riasi nuo tų pirmtakų kai ku
rių detalių, kai pvz. vietos ar 
veiksmo laikotarpių nušešė- 
liavime. Ten labiausiai prasi
muša autoriaus sugebėjimai 
apsakyti dalykus su gaivia iro
nijos bei šaipūniškumo prie
maiša. Štai pvz. Čikagos vaiz
delis ir 1950 m. dekados atmos
fera:

. .Skerdyklos jau seniai 
sunaikintos, bet viskas apsčiu 
spinduliu prisigėrę buvusiu 
tvaiku; namai, kiemai, tvoros, 
drabužiai, apyvoka, šunės. 
Kol neišmirs iki vieno buvu
sieji stokjardų dalyviai ir liu
dininkai” (p. 43).

Arba: .. .“Važiuokite Čika
gon, čia nėra darbų. Depresi
ją atlaikė žmonės tik Čikago
je. Oje, aš gaunu seventifaif 
į valandą, o Čikagoje tu gausi 
over dalar. Okey! Cigarečių 
kartonas - doleris ir kvoteris. 
Pūsk dūmą iki pajuodimo! Ir 
už kvoterį stiklas alaus ir Ša
tas burbono! Du išgėrei - tre
čią pila tau už dyką” (p. 185).

Gal būt tos nostalgijos ir apla
mai šnekos apie gertynių he- 
rojiką, “nusišveitimus”, smuk
lininkų taurumą kiek ir per 
daug, bet pažintiniu požiūriu 
ši, iš įvairaspalvių skudurė
lių, atraižų, sudurstyta lova
tiesė (“quilt”) savita ir įspū
dinga.

Bet gal užvis įspūdingiau, 
pranašiau M. Katiliškis atku
ria slogią darbo fabrike kas
dienybę. Iš proto varantį, kur
tinantį dundesį, tepalų dvoks- 
mą, prakaitu ir alyva pradvis- 
kusius drabužius, nepakelia
mai lėtą minučių slinktį, ne
numaldomą troškulį, geismą 
“užlupt” ką stipresnio pirma
dienio depresijai nuginti. Aki
vaizdu, kad autorius gerai pa
žįsta “didvyrišką darbo liau
dį”, jos poreikius, tarpusavio 
nesantaikas bei pavydus, uni
jų biurokratus ir kitokį “veiks
nių” amalą. Brandžiausi kny
gos puslapiai yra tie, kuriuo
se vaizduojami vertelgos, ap
rūpinantys darbininkus būti
niausiais reikmenimis - vais
tais, apsauginėm gumelėm, 
kosmetika, netgi paveiksluo

ta pamokančia rašliava, dar 
AIDS grėsmei neatėjus.

Kaip minima knygos leidėjų 
žodyje, išskirtinas dalykas 
Pirmadienis Emerald gatvėj 
yra autoriaus kamšaliojimas 
teksto amerikonizmais, atseit, 
žargonu, kurį norėtųsi pava
dint “Luganspeak”. Nėra tai 
naujovė. Ta priemone yra nau
dojęsi žurnalistai, rašytojai, 
gal labiausiai feljetonistai. 
Kodėl iš pažiūros rimti, kul
tūringi žmonės taip apsigėdi- 
na, neaišku, bet rašytojui, at
rodo, didžiausia paskata nau
dotis žargono ištekliais yra 
tai, kad tie svetimžodžiai pa
deda individualizuoti veikėjų 
kalbą, teikia dialogams humo
ristinį atspalvį ir aplamai pri
sideda prie atmosferos, vieti
nio kolorito sukūrimo, jei var
tojami su saiku, su nuovoka. 
Tokiu pavyzdžiu galėtų būti 
ši iškarpėlė - dviejų kūmučių 
pokalbis:

— Si, tai dipi kurs ant burdo 
pas Džiovą Vienakį.

— Ju rait, misiuke.
— Ale kas jo rankai? Gal ek- 

sidentą turėjo?
— Mai gudnis neklausyk. Ai 

beč, jis buvo ant fortisevent 
ir faitinos su nigeriais.

— Jie visi tokie. O jų leidės 
ilgom čiuprynom laik džipsys.

Lietuvos skaitytojui būtų 
buvusi paslauga, jei autorius 
būtų nerašęs kai kurių žodžių 
(“See”, “Say”) fonetine rašyba, 
bet šiaip šis marmaliavimas 
“Luganspeak’u” būdingas tiek 
senesnei, tiek, deja, ir nauja
jai ateivių kartai. Kas kita ir 
kur kas sunkiau pateisinti sve
timžodžių dergalą veiksmo 
ar gamtos aprašymų atvejais. 
O tokių pavyzdžių knygoje 
gausu:

... Nusipirko provizijos ir 
parsėlino namo... Arizonos vė
jas alsuoja stokjardų tvaiku... 
Pensininkai lupa pinaklį ir 
širdingai nekenčia šunų. Šu
nų nemėgsta buomai ir vaga- 
bundos... Išvažiuoja užmies- 
tin į lagūnas, ežerėlius... Tai 
ne raukšlės, o grioviai ir ra- 
vinos; polaidžių pasėkos...

Visos tos “puošmenos” “Pir
madienio” tekstui visai nerei
kalingos. Ypač Katiliškio atve
ju, kai visiems žinomas jo ge
ras kalbos mokėjimas. Iš kur 
toji amnezija? Juo labiau, kad 
įdėmiau pažvelgus, “Pirma
dieny” esama daugelio pavyz
džių, kur autorius puikiausiai 
išsiverčia be tų kalbos parazi
tų. Jis nevadina atliekų rinkė
jų “garbidžmenais”, nesako 
“beisbolbatas” bet “brūklys”; 
jis išsiverčia be “biusthalte
rio”, “Staniko” ar kokios “bra- 
zyros”, susiradęs krūtų aptva
rėlį. O “džiūkbaksą” jis vadi
na paprasčiausiai grojimo 
dėže.

Dėl to besaikis jo švaistyma- 
sis “penšenais”, “reidijom”, 
“pertamentukais”, “taksika- 
bais”, “skvadais”, “matrosais” 
ir yra apgailėtinas reiškinys.

Marius Katiliškis, PIRMADIE
NIS EMERALD GATVĖJE. Al
gimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas, Chicago, 1993,208 psl.
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Etnokosmologijos centras, tu

rintis observatoriją, įdomų mu
ziejų bei kitus savitus pastatus, 
yra įsikūręs Kulionyse, Molėtų 
rajone. Centro darbuotojus nuste
bino iš Floridos St. Petersburgo 
atvykęs dail. Vladas Vaitiekū
nas, muziejui atvežęs dešimtį sa
vo simbolistinio abstraktizmo pa
veikslų visatos temomis. Dailę 
jis yra dėstęs Lietuvos gimnazi
jose.

Jaunoji sol. Danutė Grauslytė, 
mezzo-sopranas iš Vilniaus, per
nai ilgesnį laiką viešėjo pas gimi
nes JAV. Jos koncertas Floridos 
lietuviams St. Petersburge buvo 
surengtas lapkričio 28 d. Operų 
pasauliui atstovavo trys pa
sirinkti prancūzų kompozitoriai 
— Camille Saint-Saens (1835- 
1921), Ambroise Thomas (1811- 
1896) ir George Bizet (1838-1875). 
Sol. D. Grauslytė prancūzų kal
ba atliko mezzo-soprano arijas 
iš jų žymiųjų operų “Samsonas ir 
Dalila”, “Mignon” ir “Carmen”. 
Antroji koncerto dalis buvo skir
ta tarptautinių klasikų ir lietuvių 
kompozitorių dainoms. Sol. D. 
Grauslytei akompanavo amerikie
tė pianistė Margaret Douglas.

Dailiojo meno klubas Los An
geles mieste viešame susirinki
me 1993 m. lapkričio 14 d. pager
bė savo narę Danutę Domininką 
Mickutę-Mitkienę, išleidusią de
biutinę poezijos knygą “Džiaugs
mas nepražydęs”. Ji yra gimusi 
1899 m. rugsėjo 7 d. Alytaus kraš
te, eilėraščius nuo 1920 m. skel
busi periodinėje spaudoje. Jos 
pirmąjį rinkinį “Džiaugsmas ne
pražydęs” 1993 m. atspausdino 
“Rytas” Klaipėdoje. Rinkiniui, 
turinčiam 180 puslapių, viršelį 
ir iliustracijas sukūrė Paulius 
Jurkus. Seniausios poetės pagerb- 
tuvėms vadovavo Juozas Pupius. 
Su “Džiaugsmu nepražydusiu” da
lyvius supažindino Alė Rūta. De
biutinės knygos rinktinius ei
lėraščius skaitė Sigutė Mikutai- 
tytė. Sol. Janina Čekanauskienė 
su akompaniatoriumi muz. Vikto
ru Raliu atliko dviejų Los Ange
les lietuvių kompozitorių dainas, 
sukurtas poetės D. Mitkienės eilė
raščių žodžiais. Giedrai Gudaus
kienei atstovavo “Dviejų širdžių 
daina”, Broniui Budriūnui —- 
“Mano meilė”.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis, Dailiojo meno klubo pirmi
ninkas, viešąjį susirinkimą buvo 
pradėjęs D. Mitkienei skirtu pras
mingu įvadiniu žodžiu. Oficialiai 
daliai baigiantis, D. Mitkienę svei
kino jos ilgametė bičiulė Monika 
Lembertienė, lietuviškųjų organi
zacijų atstovai: Lietuvos dukterų
— Bronė Liaudaunskienė ir Mari
ja Kairienė, Los Angeles dramos 
sambūrio — Ema Dovydaitienė, 
Juozo Daumanto šaulių kuopos
— Kazys Karuža. Telefonu iš San
ta Monikos pasveikino Lietuvos 
operos veteranė Vincė Jonuškai- 
tė-Leskaitienė. Raštu buvo gau
ti du sveikinimai — poeto Euge
nijaus Matuzevičiaus Vilniuje ir 
prel. Jono Kučingio Los Angeles 
mieste. Pagerbtuvių dalyviai su
giedojo “Ilgiausių metų”.

Kompozitorius Vladas Jaku- 
bėnas, gimęs 1904 m. gegužės 15 
d. Biržuose, mirė Čikagoje 1976 
m. gruodžio 13 d. Devyniasdešim
tąjį gimtadienį š. m. gegužės 15 
d. ruošiamasi paminėti jo kūri
nių koncertais Klaipėdoje, Kaune 
ir Vilniuje, moksline konferen
cija bei iškilmingu vakaru Lietu
vos menininkų rūmuose. Iki to lai
ko tikimasi išleisti ir VI. Jakubė- 
no monografiją Lietuvoje. Gimi
mo metinių renginiams yra suda
rytas specialus komitetas, vado
vaujamas Vytauto Laurušo, Lie
tuvos muzikos akademijos rekto
riaus. 1993 m. spalio 26 d. įvyku
siame komiteto posėdyje buvo 
svarstytas sumanymas sukaktuvi
nius renginius papildyti premje
riniu VI. Jakubėno baleto “Vai
vos juosta” spektakliu Vilniuje. 
Šiam baletui VI. Jakubėnas pa
naudojo Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus apsakymo “Perkūnas, Vai
va ir Straublys” motyvus. 1944 
m. planuota premjera neįvyko dėl 
Lietuvon sugrįžusio karo bangos, 
pakeitusios daugelio lietuvių pla
nus. VI. Jakubėnas išsaugojo tik 
šio baleto klavyrą. Jį orkestruo- 
ti dabar sutinka kompozitorius 
Jurgis Juozapaitis, paruošti cho
reografinę pastatymo dalį — ba
letmeisteris Jonas Katakinas. Tad 
VI. Jakubėno devyniasdešimtųjų 
gimimo metinių minėjimus būtų 
galima užbaigti šį rudenį jo ba
leto “Vaivos juosta” premjera 
Lietuvos operos ir baleto teatre. 
Sprendimas šiuo reikalu bus pada
rytas sukakties rengėjų komiteto 
posėdžiuose.

“Akademijos” galerija Vilniuje 
surengė pirmąją anksti mirusio 
grafiko Jono J. Kuzminskio (1943- 
1992) medžio raižinių parodą. 
Velionis, pamėgęs miniatiūros 
žanrą, sukūrė nemažai knygženk- 
lių, tiksliai išbaigtų estampų, 
atsispindinčių meile gamtai. Jis 
yra žymaus grafiko ir dailės pe
dagogo prof. Jono J. Kuzminskio 
(1906-1985) sūnus.

Žemaičiai jau pradeda ruoš
tis vysk. Motiejaus Valančiaus 
200 metų gimimo sukakčiai. Jis 
yra gimęs 1801 m. vasario 28 d. 
Nasrėnuose, dabartiniame Kre
tingos rajone. Iniciatyvos imasi 
vysk. M. Valančiaus gimtojoje 
sodyboje įsteigto jo raštų mu
ziejaus vedėjas Algis Čėsna. Jis 
nori prie sodybos esančiame miš
kelyje įrengti medžio skulptūrų 
parką vysk. M. Valančiaus kūri
nių motyvais ir pastatyti jų au
toriui skirtą paminklą. Šiam su
manymui įgyvendinti jau renka
mos aukos visoje Lietuvoje. Mu
ziejinė sodyba ilgus metus pri
klausė Kretingos kraštotyros mu
ziejui, o dabar ji atiduota Kūlu
pėnų apylinkei. Ruošiamas sody
bos sutvarkymo ir klėtelės atnau
jinimo projektas. Ateityje čia ga
lėtų būti atstatyta tipiška dviejų 
galų dūminė troba, primenanti tą, 
kurioje vaikystę praleido busima
sis vyskupas ir rašytojas. Viena
me trobos gale būtų galima suda
ryti naują vysk. M. Valančiaus 
muziejaus rodinių parodą, o kita
me atidaryti pradžios mokyklą.

Žymusis grafikas Rimtautas 
Gibavičius, Vilniaus dailės aka
demijos profesorius grafikos ka
tedroje, 1993 m. gruodžio 16 d. 
palaidotas Antakalnio kapinėse 
Vilniuje. Šį liūdną pranešimą ten
ka pradėti ne mirties, o laidotu
vių data. Mat labai jautriuose 
dviejuose nekrologuose — Aldo
nos Dvarionaitės “Lietuvos ai
de”, Gedimino Karaliaus “Lite
ratūroje ir mene” mirties data 
praleista. G. Karalius savo ne
krologe “Palūžo dar vienas ąžuo
las” atsisveikina su Rimtautu, 
neminėdamas ir jo pavardės. Ge
rai, kad redakcija bent užuojau
tas paskelbė su velionies pavar
de. Rimtautas Gibavičius, busi
masis grafikas ir scenografas, 
gimė Kaune 1935 m. rugsėjo 22 d. 
Lietuvos dailės institutą Vilniu
je jis baigė 1960 m., jame peda
goginį darbą dirbo nuo 1962 m. 
Respublikine premija velionis 
buvo įvertintas 1968 m. už medžio 
raižinių ciklą “Vilnius”, linorai- 
žinius “Vandens gyventojai” bei 
kitus savo darbus. Asmeninės jų 
parodos buvo surengtos ne tik Lie
tuvoje, bet ir Maskvoje, Varšu
voje, Belgrade, Sarajeve, Du
brovnike, Magdeburge, Weimare, 
Taline. Kūrybinį velionies pali
kimą taipgi sudaro medžio raiži
niai “Jaunystė”, cinkografijos 
— “Pilnaties langai”, “Vaikys
tės prisiminimai”, knygų iliustra
cijos, sieniniai grafitai “Devynios 
mūzos” Vilniaus universiteto fi
lologijos fakultete, scenovaiz
džiai E. Balsio baletui “Eglė žal
čių karalienė”, operoms G. Puči- 
nio “Bohemai”, W. A. Mozarto 
“Don Žuanui”.

Lietuvos atgimimo priešauš
ryje, 1987 m. spalio 5 d., M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje Kau
ne buvo įsteigta jo vardo drau
gija. Ją įsteigė muziejuje susi
rinkę iniciatoriai iš Vilniaus, 
Druskininkų, Plungės ir Kauno. 
Jie rūpinosi kultūriniais Lietu
vos reikalais ir jau seniai domė
josi M. K. Čiurlioniu. Draugijos 
nariai skaitė pranešimus, rengė 
konferencijas, organizavo koncer
tus ir išvykas. Lietuvos prisikė
limas dalį pajėgiausių ir aktyviau
sių M. K. Čiurlionio draugijos 
narių nukreipė į atgimstančios 
valstybės bei jos kultūros ba
rus. Draugijos taryba nusiskun
džia, kad jos nariai dabar susi
renka tik dukart per metus — ba
landžio 10 ir rugsėjo 22, prisi
mindami M. K. Čiurlionio mirties 
ir gimimo dienas. Tačiau M. K. 
Čiurlionio draugija vis dar turi 
apie 270 narių ne tik Lietuvoje, 
bet ir Vokietijoje, Italijoje, JAV, 
Šveicarijoje, Prancūzijoje, Iz
raelyje, Švedijoje, Australijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje. Didžioji jų 
dalis, pavargusi nuo kasdienybės 
rūpesčių, yra Kaune ir Vilniuje. 
M. K. Čiurlionio draugijos tary
ba jiems primena, kad vėl reikė
tų širdis priglausti prie amžinų
jų vertybių, prisiminti M. K. Čiur
lionio žiburį, dažniau prie jo su
sitikti. Tad 1994 m. nariai kvie
čiami susirinkti kiekvieno mėne
sio pirmąjį antradienį, 3 v.p.p., 
Kaune, M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus muzikos salėje. V. Kst.
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RISI K E LIMO 
>ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
----- 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
A/ Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - nuo 9 
v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 
8 v.v.; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 p.p.; sekmadieniais nuo 9 v. ryto 
iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 
12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

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 metų GlC-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.

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 (RENGIMUS

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

Į ■ /r. Į ch'8K>™A U.A ■ |N thE
MASKELL INSURANCE W0BU>
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 DRA ŪDOS BENDROVIŲ A TSTOVYBĖ-

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

. T.V. ‘
Kita jachta plaukia aplink 

pasaulį
Jachta “Laisvė”, vadovaujama 

I. Minioto, 1993 m. birželio mėn. 
irgi išplaukė į kelionę aplink pa
saulį. Apie naujus metus pasiekė 
Australiją. Kadangi tusėjo lengvas 
vėjas, tai pagal iš anksto paruoš
tą planą vėluojasi bent trimis sa
vaitėmis.

Apie liepos mėn. pradžią ar vidu
rį turėtų sustoti Havajų salyne, Ho
nolulu mieste. Ten numatoma pa
pildyti įgulą kelionei į Los Ange
les. Įguloje atsiras šešios laisvos 
vietos, tad norintieji galės jas už
pildyti. Kreiptis pas D. Miniotą šiuo 
adresu: R. R. 3 Box 5, Chester, New 
York 10918, USA, tel. (914) 469-7695.

B.S.
Jie apiplaukė pasaulį

Nereikėjo laukti amžių, kolei 
pasak Maironio, Lietuvai skaudūs 
pančiai nukrito. Vartai į pasaulį at
sidarė, išvyko buvusios sovietinės 
imperijos pasieniečiai, kariuome
nės, aviacijos ir laivyno daliniai.

Į užjūrį vyko pavieniai ir organi
zuoti tautiečiai, atsirado ir naujų 
ateivių, vadinamoji trečioji banga. 
Vyko ir sportininkai, nuo kurių ne
atsiliko ir buriuotojai. Dar 1989 
metais prasiveržė pro sovietinių 
pasieniečių popierines užtvaras 
trys jachtos: “Lietuva”, “Audra” 
ir “Dailė”, perburiavo Atlantą ir 
JAV-se buvo iškilmingai sutiktos.

Paisekęs žygis buriuotojus pa
drąsino, įgavo jie daugiau patyri
mo ir ryžosi kitam laimėjimui - ke
lionei aplink pasaulį. Jachta “Lie
tuva”, vadovaujama S. Kudževi- 
čiaus, laimingai apiplaukė žemės 
rutulį ir 1993 m. vasarą vėl prisiri
šo Klaipėdoje.

Čia paminėsiu jachtos “Lietuva” 
įgulą. Jachtos vadovas Steponas 
Kudzevičius yra inžinierius, dir
ba prie požeminių statybos projek
tų. Buriuoti pradėjo su broliu da
lyvaudamas Drakonų ir Solingų var
žybose.

V. Dargis baigė technikos mokyk
lą, vėliau Klaipėdos politechnikos 
institutą. Yra Dujų įmonės direk
torius. Daugiausiai buriavo “Žvaigž
dės” klasės jolėmis.

A. Puslys irgi baigė technikos 
mokyklą su elektromechanikos spe
cialybe. Yra geros nuovokos ir 
darbštus.

J. Gvazdaitis. Turi nuosavą bal
dų dirbtuvę. Specialybę įgijo tech
nikos mokykloje. Pasižymi ištverme 
ir darbštumu.

G. Pilaitis, žurnalistas, laikraš
čio “Lietuvos rytas” bendradarbis. 
Gerai laikosi audringoje jūroje ir 
moka taipogi gerai virti.

J. Limantas, baigęs Klaipėdos jū
reivystės mokyklą su laivų mechani
ko specialybe. Dabar Lietuvos ban
ko jachtos “Litas” vadovas. Siekia, 
kad tarp buriuotojų vyrautų jūrinė 
dvasia. Domisi nepriklausomos Lie
tuvos laivyno, buriuotojų istorija 
ir tradicijomis.

R. Ramanauskas, architektas, 
pradėjo buriuoti 1984 m. Kelionė
je buvo pagrindinis navigatorius. 
Labai judrus ir darbštus.

L. Ivanauskas, buvęs profesiona
las buriuotojas, niekad nepraran
dąs nuotaikos, kad ir kokios bebū
tų aplinkybės ar koks bebūtų oras.

R. Veitaitė, į jachtos įgulą įsi
jungė Pietų Afrikoje, Cape Town 
mieste, jau grįžtant atgal. Puiki bu
riuotoja, sugebanti su visais sutar
ti, nebijanti rizikos.

Tai tokia buvo jachtos “Lietuva” 
įgula. B. Stundžia

Moksleivių piešinių 
ir rašinių konkursai

ŠALFASS-gos centro valdyba 
yra gavusi Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto kvietimą Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunimui daly
vauti moksleivių piešinių ir raši
nių konkursuose.

Konkursus skelbia Lietuvos tauti
nis olimpinis komitetas ir Lietuvos 
respublikos kultūros ir švietimo 
ministerija. Konkursui nuostatus 
rengė LTOK kultūros komisijos pir
mininkas G. Tarvydas, “Gimtojo žo-

Jachta “Laisvė”, vadovaujama 1. 
Minioto, šiuo metu įpusėjusi savo 
kelionę apie pasaulį...

ALGIRDAS BIELSKUS, ŠALFASS- 
gos generalinis sekretorius, bran
daus amžiaus veteranas sportinin
kas ir darbuotojas, negalvoja apie 
užsitarnautą poilsĮ. Jis dar ir šian
dien išeivijos sporto gyvenime neša 
nemažą darbo ir atsakomybės naš
tą. Nepamainomas patirtimi ir mei
le sportuojančiam jaunimui. Nuo
traukoje - A. Bielskius ŠALFASS- 
gos ir baltiečių lengvosios atleti
kos pirmenybių metu. Burlingtone, 
Ontario Nuotr. dr. L. Leknickienės

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

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

džio” vyr. redaktorius Z. Lapins
kas, Kultūros ir švietimo ministe
rijos Humanitarinių mokslų sky
riaus viršininkas K. Kaminskas. 
Nuostatus patvirtino LTOK pirmi
ninkas Artūras Poviliūnas ir Lie
tuvos respublikos kultūros ir švie
timo ministeris Dainius Trinkūnas.

ŠALFASS-gos centro valdyba kvie
čia visus sportuojančius ar spor
tu besidominčius moksleivius(-ves) 
konkursuose dalyvauti. Spausdi
name konkursų nuostatus.

I ORGANIZATORIAI
Ruošiantis Olimpinėms žaidynėms 

Lilehameryje ir Atlantoje, pasitin
kant Lietuvos sportininkų dalyvavi-
mo pirmą kartą Olimpinėse žaidy-

/Mvivfc LIETUVIŲ
-V ITT KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

ig* . INSURANCE BROKERS LIMITED
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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).

nėse Paryžiuje septyniasdešimtą
sias ir Tarptautinio olimpinio ju
dėjimo šimtąsias metines, organiza
toriai - Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas, Lietuvos respubli
kos kultūros ir švietimo ministe
rija, radijo ir televizijos sporto, 
Olimpinio laikraščio “Sportas” re
dakcijos, Lietuvos vaikų fondas - 
rengia moksleivių piešinių ir raši
nių konkursus šūkiu:

O sporte! Tu - taurumas! Tu lau
rais atsilygini tam, kas dėl perga
lės kovoja sąžiningai, atvirai, ne
savanaudiškai. Tu reikalauji do
ros, teisingumo, moralinio tyrumo, 
nepaperkamumo.

Konkursus organizuoja ir darbus 
vertina respublikinės ir miestų 
bei rajonų komisijos iš 5-7 narių. 
Komisijas sudaro: respublikinės - 
LTOK, o miestų ir rajonųšių ad
ministracinių vienetų kultūros ir 
švietimo vedėjų paskirti asmenys.

II TIKSLAI
Skatinti moksleivius domėtis 

busimosiomis Olimpinėmis žaidynė
mis, stebėti geriausių pasaulio spor
tininkų startus ir patiems sportuo
ti. Ugdyti moksleivių kūrybingumą, 
gebėjimą .savarankiškai interpre
tuoti temą, sklandžiai reikšti min
tis gyva, vaizdinga kalba.

III DALYVIAI
I grupė - 6-8 klasės, II grupė - 9- 

10 klasės, III grupė - 11-12 klasės.

IV KONKURSO SĄLYGOS
1. Piešinio konkurso dalyviai pri

stato sukurtus darbus per piešimo 
pamokas, būreliuose ar savarankiš
kai. Moksleivių kūriniai gali būti 
atliekami įvairirusia technika.

2. Rašinio konkursui dalyviai pa
teikia po 1 darbą. Rašinio apimtis 
ne didesnė kaip 2 mašinraščio pus
lapiai (apie 4-5 sąsiuvinio pusla
pius). Vertinant rašinius bus atsi
žvelgta ne tik į stilių, kalbos kultū
rą, tikslią terminologiją, bet ir į 
rašto tvarkingumą bei dailią rašy
seną.

3. Konkursai vyks trimis etapais. 
I etapas - mokyklose ir saviraiškos 
įstaigose (gruodį - sausį). II etapas - 
rajonuose, miestuose, III etapas - 
Vilniuje, Lietuvos moksleivių ir 
jaunimo kūrybos centre ir LTOK 
būstinėje.

4. I etapo 6 geriausi kiekvienos 
amžiaus grupės piešiniai ir po 1 raš
to darbą pristatomi rajonų, miestų 
vertinimo komisijoms. II etapo 6 ge
riausi kiekvienos amžiaus grupės 
piešiniai ir po 1 rašto darbą prista
tomi Lietuvos tautiniam olimpiniam 
komitetui.

5. Kiekvieno piešinio kitoje pu
sėje pieštuku užrašomas pavadini
mas, sukūrimo data, technika, au
torius, gimimo data, mokyklos ar 
saviraiškos įstaigos pavadinimas

ir adresas, mokytojo vardas ir pa
vardė.

6. Rašinys turi būti sutvarkytas 
kaip numatyta vieninguose mokyk
los reikalavimuose.

V APDOVANOJIMAI -
Visi autoriai, kurių darbai pa

teks į trečiąjį ratą, bus apdovanoja
mi Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto gairelėmis.

Geriausieji piešinių konkurso dar
bai bus demonstruojami per Lietu
vos televiziją ir eksponuojami res
publikos moksleivių ir jaunimo kū
rybos centre, nugalėtojų darbai bus 
siunčiami į TOK muziejų Lozanoje.

Konkursų I-III vietų laimėtojai 
bus apdovanojami LTOK diplomais, 
garbės raštais ir asmeninėmis do
vanomis.

Apie konkurso nugalėtojus bus 
skelbiama medžiaga “Lietuvos ry
to” ir olimpinio laikraščio “Spor
tas” numeriuose, per radiją ir te
leviziją, išsiunčiami LTOK padė
kos raštai mokykloms už konkursų 
laureatų-nugalėtojų parengimą.

Konkursų nugalėtojai skelbiami 
ir apdovanojami 1994 m. birželio 
mėn. olimpinės dienos proga. Kon
kursų vertinimo protokolai skel
biami viešai.

Skautų veikla
• Kunigaikštienės Birutės vyr. 

skaučių draugovės sueiga įvyks ' 
kovo 1 d., 7 v.v., Toronto Lietuvių 
namuose." rt .....

• Kovo 6 d. Prisikėlimo parapi
jos salėse Toronto skautija ir tėvų 
komitetas rengia tradicinę Ka
ziuko mugę. Visos tuntų draugo
vės paviljonus pasistato ir išde- 
koruoja anksti rytą. Virtuvėje 
darbai prasideda 5 v.r. Mugės ati
darymas 9.45 v.r. Po atidarymo vi
si dalyvauja 10.15 v. Mišiose. Tėvų 
komitetas svečius vaišins ska
niais lietuviškais patiekalais nuo 
10 v.r. Skautės-tai pardavinės rank
darbius, įvairius pyragus, riestai
nius ir pan. Veiks tiekimo skyrius, 
loterija. Prašoma Toronto ir apy
linkių lietuvius mugę aplankyti ir 
paremti skautiško jaunimo veiklą.

• Vasario 16 d., “Romuvos” 
stovyklos valdybos posėdyje, pa
sitraukus iš pirmininko pareigų 
L. Sapliui, šias pareigas perėmė 
Kanados rajono vadas j.ps. R. Sriu- 
biškis. “Romuvos” skautų stovyk
los visuotinis narių susirinkimas 
įvyks kovo 23 d., 7.30 v.v., Lietu
vių namuose.

• LSS brolijos V.S. v.s. A. Seko 
Kanados skautų rajonui atstovau
ti paskyrė “Rambyno” tunto tunti- 
ninką v.s. A. Senkų, o seserijos 
V.S. v.s. B. Banaitienė atstove pa
skyrė ps. J. Batūrienę. Seserijos 
skaučių skyriaus vedėja antrai ka
dencijai - s. J. Neimanienę.

• Skautininkai, kurie nepri
klauso tuntui ir nesumokėjo ($14) 
nario mokesčio už 1994 metus, pra
šomi skambinti s. V. Sendžikui 
tel. 233-4188. M.

Išmėginkite laimę 
mūsų $10,000 loterijoje

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikrausiant privačiai 

arba per bendrovę
- Nemokamas namo (vertinimas
- 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 cdažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas • prieplaukos •garažai • tvoros • medžių pjovimas
• virtuvės, vonios remontas ir apdaila • rūsių 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.

MOK A :
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. (gyvybės 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

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų ..................
2 metų ..................
3 metų ..................

(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.

5.60%
6.25%
6.50%

AKTYVAI per “| Q0 milUonU 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. irtrečiad. 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 V3CT0RJH
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
COLDUieiX 
BANKCRQ

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.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest"

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

Keliaukite kartu su mūsų meniniais vienetais - "Gintaru”, parapijos 
choru ir kt. trečiadienį, birželio 29 d. per Kopenhagą. Pirmiems 65 
užsisakiusiems, pilna kaina (su mokesčiais) ........... $1 113
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) ................  $1 1 65

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 
W Toronto, Ontario M6P1A4 nuuiu

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



Vilniaus universiteto moterų choro “Virgo" dalyvės, attikusios meninę programų priėmime, su ministere E.
ZIEMBA ir KLB valdybos pirmininku A. VAIČIŪNU Nuotr. T. Stanulio
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TORONTE
Norintys įamžinti savo tė

vų ar artimųjų atminimą ku
rioje nors Lietuvos šventovėje 
gali užsakyti įvairaus dydžio 
ir tematikos vitražus pas vit- 
ražistą Rolandą Bulavą Lie
tuvoje. Iškilusiais klausimais 
dėl užsakymo galima kreiptis 
pas Prisikėlimo parapijos kle
boną kun. A. Simanavičių, 
0FM, kuris pažadėjo tarpinin
kauti. B.S.

Suvalkų krašto lietuvių išei
vių sambūrio metinis susirin
kimas įvyko š.m. vasario 13 d. 
Anapilio patalpose. Po įvairių 
pareigūnų pranešimų buvo ap
svarstyta sambūrio veikla, ku
rioje stengiamasi išsaugoti 
išeivių šeimų lietuvybę ir pa
remti lėšomis kultūrinę bei 
tautinę savo tautiečių veiklą 
Seinijoje. Į naują valdybą iš
rinkti: Kazimieras Balyta, Da- 
nelė Didžbalienė, Janina Dze- 
mionienė, Dalia Jankauskaitė, 
Violeta Jonušonienė, Irena 
Paznėkienė, Violeta Rama
nauskienė. Pareigomis pasi
skirstys pirmajame posėdyje.

Slaugos namų projektas 
pasiekė svarbią kryžkelę savo 
ilgame kelyje. Š. m. vasario 3 
d. struktūrinių inžinierių 
bendrovė Yolles Partnership 
pradėjo ruošti dokumentus ir 
brėžinius TTC peržiūrėjimui. 
Anksčiau Yolles inžinierius R. 
Kwan užtikrino Toronto mies
to planayimo departamentą, 
kad, remiantį? pradiniais ap
skaičiavimais, Tron bendro
vės žemės gręžimų duomeni
mis ir jų patirtimi su pana
šiais projektais virš požemi
nių tunelių, pastatą struktū
riškai galima pastatyti. Pa
teiktas 9 pastatų sąrašas. Už
sibrėžta data pateikti brėži
nius ir dokumentus į TTC 
bendrovę — prieš kovo 20 d. 
metinį Lietuvių namų narių 
susirinkimą. Taip pat J. E.

Coulter Associates ruošia pra
nešimą dėl vibracijos nuslopi
nimo. Vibraciją ir triukšmą 
galima kontroliuoti modernio
mis priemonėmis. Š.

“TŽ” redakcija gauna JAV 
ir Kanados katalikų žurnalis
tų sąjungos laikraštį “The Ca
tholic Journalist”. Jo 1994 m. 
vasario mėnesio laidoje yra 
išspausdinti įspūdžiai ameri
kiečių žurnalistų grupės, lan
kiusios R. Europos kraštus - 
Lietuvą, Lenkiją, Slovakiją, 
Slovėniją ir Čekiją (apie pa
starąją bus sekančiame nr.). 
Blankiausi įspūdžiai - apie 
Lietuvą. Grupė 1993 m. gruo
džio pradžioje (4-14) lenkų 
“Lot” lėktuvu atskrido į Var
šuvą, persėdo į kitą lėktuvą, 
kuriuo pasiekė Vilnių. Pasak 
įspūdžių autoriaus kun. T. P. 
Stein’o, iš pat pradžių buvo 
matyti, kad tai buvęs sovieti
nis kraštas: menkai apšviestas 
orauostis, šaltas, viskas dvel
kia pilkumu. Mažasis autobu
sas nugabeno grupę (10 asme
nų) į užsieniečiams skirtą so
vietų laikais statytą viešbu
tį Vilniuje. Pro langą matėsi 
miegantis miestas. Gatvės silp
nokai apšviestos, bet ryškiai 
apšviesta Aušros Vartų koply
čia. Grupė dalyvavo Mišiose 
katedroje (buvo sekmadienis). 
Sekančią dieną turėjo susitiki
mus su Lietuvos katalikų žur
nalistais ir Vilniaus arkivys
kupu A. J. Bačkiu. Pagrindinis 
jų nusiskundimas - trūksta ka
talikiškai spaudai paruoštų 
žurnalistų. Grupė tai patyrė ir 
kituose R. Europos kraštuose.

Amerikiečių grupė patyrusi, 
kad yra įtampa tarp “seno ka
talikų miesto Kauno ir moder
nesnio miesto Vilniaus”.

Iš aprašymo matyti, kad ši 
amerikiečių grupė patyrė Lie
tuvoje ne tik šaltą orą, bet ir 
gana šaltą priėmimą. Grįžtant

į Varšuvą, Vilniaus orauosty- 
je teko jai šalti dvi valandas, 
nes skrydis vėlavo. Kituose 
kraštuose grupė rado labai šil
tą, malonų priėmimą visais at
žvilgiais.

Paieškojimas
Irena Pašukinskienė norėtų 

sužinoti apie tėvelį Renkvic Rober- 
tas-Oto, s. Karolio gim. 1895.12.15. 
Kalnujų kaime, Raseinių raj. Į Ka
nadą išvyko apie 1927 m. ir apsigy
veno Otavoje, dirbo aukso kasyklo
je. Apie 1930/31 m. susirašinėji
mas nutrūko. Kreiptis į Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus draugiją: 2600 
Vilnius, Gedimino pr. 3a, tel. 
619923, 628037.

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

Aukos už mirusius: a.a. Vytauto 
Paškevičiaus atminimui $200 - 
tėvas Alb. Paškevičius; a.a. Alfon
so Vazalinsko atminimui $10 - B. 
Nagienė; a.a. Kosto Lukošiaus at
minimui po $50 - A. Pacevičius, V. 
Dargis, A. L. Pacevičius, D. G. Sa
kus, J. A. Lukošiūnai; po $30 - V. 
Balsys, A. Aperavičienė; po $25 - 
K. P. Budrevičius; po $20 - G. Bal
čiūnienė, J. Augustinavičienė, A. 
Valiūnas, B. Sapijonienė, E. G. Ku- 
chalskiai, S. Grigaliūnas, H. Ste- 
paitis, V. Balsienė, L Kairienė, E. 
Senkuvienė, S. Čepas, A. Lemežys, 
J. O. Balsiai, F. Šlekys, G. V. But- 
kiai, P. B. Sapliai, J. Pacevičius, 
D. K. Lazauskas, F. Radzevičiūtė- 
Klimas; a.a. A. Vanago atminimui 
po $50 - A. Vanagienė, KLB apyl. 
valdyba; a.a. L. Zabulionienės at
minimui $20 - E. G. Petrauskai. KLF

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventės proga Lietu
vos generalinis konsulas Haris 
Lapas ir Gražina Lapienė vasa
rio 16 d. Ontario klubo Toron
te patalpose surengė diploma
tinį priėmimą. Jame dalyvavo 
generaliniai konsulai, diplo
matinių misijų vadovai, fede
racinės, provincinės ir mies
to valdžių, o taip pat įvairių 
tautybių bendruomenių atsto
vai bei didelis skaičius Kana
dos verslininkų, prekiaujan
čių su Lietuva. Iš lietuvių - 
Toronto, Hamiltono, Londono 
bendruomenių, organizacijų ir 
institucijų vadovai bei atsto
vai.

Lietuvos konsulas, sveikin
damas gausius svečius, pažy
mėjo, kad lietuviai pirmą kar
tą po 54-rių metų švenčia sa
vo enpriklausomybės šventę, 
kai krašte jau nebėra sveti
mų karinių pajėgų. Išreiškė 
viltį, kad greitai Rusijos ka
riuomenė bus išvesta iš Esti
jos ir Latvijos. Pasidžiaugė, 
kad yra pastovi Lietuvos va
liuta ir sulaikyta infliacija. 
Lietuvos prezidentas pasirašė 
su NATO organizacija “Bend
radarbiavimo taikos” sutartį.

Sveikina Ontario pilietybės minis- 
terė ELAINE ZIEMBA

Nuotr. T. Stanulio

Pakeitimas 
ROMUVA, inc. narių 

metinis susirinkimas 
1994 metų kovo 23, trečiadienį, 
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose (trečiame 
aukšte). Laukiame visų. Valdyba

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Vienintelis Kanadoje 
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.

Pirmą kartą šiais metais 
skrydžiai per Helsinkį L 

Vilnių 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 Floridų ir kitus šiltus kraštus • Keliones į sveikatingumo sanatorijas 

Pensininkams nuolaida

VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:
Tei. (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)

Diplomatiniame priėmime vasario 
16 d. Ontario klubo patalpose Toron
te kalba renginio šeimininkas Lie
tuvos generalinis konsulas Kanadai 
HARIS LAPAS Nuotr. T. Stanulio

Ontario premjero Bob Rae 
vardu kalbėjo pilietybės mi- 
nisterė Elaine Ziemba, primin
dama, kad jau išsilaisvinimo 
pradžioje premjeras ragino 
Kanados valdžią pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. On
tario valdžia padėjo ir toliau 
žada padėti finansine bei kito
kia parama. Ministerė perskai
tė premjero sveikinimą ir Lie
tuvos konsului šia proga įteikė 
plaketę.

Kanados ministerio pirmi
ninko Jean Chretien vardu 
sveikinimą skaitė parlamen
to pareigūnė Albina Guar- 
nieri, M.P.

Prie priėmimo sėkmės prisi
dėjo ir Vilniaus universiteto 
choras “Virgo”, kuris lankėsi 
Toronte, atlikdamas trumpą 
meninę programą. Diplomati
nio priėmimo išlaidos buvo pa
dengtos: “Paramos”, Prisikė
limo parapijos ir “Talkos” kre
ditų kooperatyvų bei kviestų 
lietuvių aukomis. J.A.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-tno psl.) 

kia, kad daugiau etninių bei 
rasinių grupių prisitaikytų 
prie naujo gyvenimo ir įsijung
tų Kanados visuomenėn.

Apklausos duomenys taipgi 
liudija, kad 41% kanadiečių 
nepritaria dabartinei imigra
cijos politikai. Jiems atrodo, 
kad Kanadon įsileidžiama per 
daug rasiniu ir kultūriniu po
žiūriu skirtingų ateivių. Kitas 
41% kanadiečių skundėsi, kad 
nusibodo etninėms mažumoms 
daromos nuolaidos, o 50% bu
vo pasipiktinę kai kurių gru
pių priekaištais dėl jom ten
kančios didžiausios rasinės 
neapykantos.

Kanados vyriausybė 1993-94 
biudžetinių metų daugiakul- 
tūriams reikalams buvo numa
čiusi 25.500.000 dolerių. Iš šios 
sumos 13.300.000 dolerių turė
jo tekti visų kanadiečių švie
timo, socialinių paslaugų bei 
sveikatos reikalams, 6.500.000 
dolerių - viešam visuomenės

švietimui, prieš rasizmą nu
kreiptoms programoms. Tie
sioginei daugiakultūrei mo
zaikai tenka priskirti tik 
5.500.000 dolerių. Juos buvo 
žadėta panaudoti etinių gru
pių tautinės kultūros ir kal
bos programoms, meninei bei 
muzikinei veiklai, etninėms 
studijoms.

Priekaištų Kanados parla
mente vasario 8 d. buvo susi
laukta ne tik plačios apimties 
daugiakultūrei mozaikai, bet 
ir aplamai daugiakultūrišku- 
mui. Jais buvo sutiktas vals
tybės sekretorės Sheilos Fi- 
nestone penktasis metinis pra
nešimas apie daugiakultūrę 
Kanados pažangą, susieta su 
1988 m. daugiakultūriškumo 
įstatymu. Separatistinio Kve
beko bloko atstovė S. Tremb
lay ėmė ginti savo provinci
jos reikalus. Pasak jos, mažu
mos grupių kultūros negali
ma laikyti lygiomis su dviejų 
didžiųjų Kanados grupių atneš
ta prancūziškąja ir anglišką-

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

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.) 7fi3-.RR77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 
Weston, Ontario M9N 1J2 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. 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. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

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

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

siuntinius į l lETUVĄ.

į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos
TIK $6 už kub. pėdą plius $11 pristatymas. 

Bet kokio skalsaus siuntinių pristatymas i namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................... $1 1 -
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 paimsime jau paruoštą nemokamai.

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

Jums reikės tik paskambinti

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

ja kultūra.
Reformų partijos atstovė 

Diane Ablonczy pasiūlė atsi
sakyti daugiakultūriškumo ir 
uždaryti jo departamentą. Jai 
atrodo, kad finansinė valdžios 
parama daugiakultūrei etni
nių mažumų veiklai tik skaldo 
kanadiečius. Visus turėtų jung
ti bendras pasididžiavimas, 
kad jie yra kanadiečiai. Dau
giakultūriškumo reikalus tvar
kanti valstybės sekretorė S. 
Finestone aiškino, kad daugia- 
kultūriškumas nėra tik imigra
cijos reikalas, skaldantis ka
nadiečius. Net ir jų susibūri
mas pasirinktose vietose nėra 
žalingas Kanadai. Jo dėka jai 
atsivers nauji tarptautinės 
prekybos ryšiai.

Daugiakultūrės mozaikos 
politika Kanadoje yra paste
bimai susilpnėjusi, bet dar ne
palaidota. Jai daug žalos pada
rė lėšų trūkumą atnešusios 
ekonominės krašto problemos, 
deficitinis valdžios įsiskoli
nimas. Šią politiką taipgi su
silpnino pasikeitę imigraci
jos įstatymai. Seniau didesnę 
pusę ateivių Kanada susilauk
davo iš Europos. Jiems buvo 
artimesni savo tėvų kalbos 
ir kultūros išsaugojimo rei
kalai.

Dabar didžioji ateivių dalis 
Kanadon atvyksta iš Azijos ir 
Afrikos. Jiems daugiau už kul
tūrą rūpi rasinis įsitvirtini
mas, geresnis gyvenimas nei 
savo krašte. Tokiems daugia- 
kultūrė mozaika mažiau reikš
minga. V. Kst.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas. RF/HKK West Realty Inc. 

1678 Bloor Street West ~~ 
Toronto. Ontario M6P 1A9 J

An independent member broker Ohone: (416) 769-1616

ims DRESHER Ltd.Vgnmpc. RealEstate
Http nnl Member 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 ištaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

rAOITCUFITD INSURANCEUlVlLaJrlrLIV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
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 •*
* GYVYBES * KOMERCINĖ*

DRA LDA — INSURANCE 
Walter V. JPauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6'
, (416) 533-1121 FAX 533-1-1 22
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TO RO N T O' .
Anapilio žinios

— Vasario 20, sekmadienį, bu
vo švenčiama Vasario šešiolik
toji. 11 v.r. Mišiose mūsų švento
vėje iškilmingai su vėliavomis 
dalyvavo šaulių, parapijos kata
likių moterų ir skautų organiza
cijų atstovai. Mišių skaitinius 
atliko Maironio mokyklos Aukš
tesniųjų kursų moksleiviai, au
kas nešė Maironio mokyklos moki
niai.

— Palaidoti: vasario 16, trečia
dienį, a.a. Stasė Sinkienė, 75 m. 
amžiaus; vasario 17, ketvirtadie
nį, a.a. Pranas Čečys, 85 m. am
žiaus.

— Gavėnios susikaupimas bus 
kovo 10-13 d.d. Susikaupimą ves 
iš Lietuvos atvykęs Vilkaviškio 
dekanas ir klebonas kun. Vytau
tas Gustaitis. Susikaupimo die
nų tvarka: kovo 10, ketvirtadie
nį ir kovo 11, penktadienį, 10 v.r. 
ir 7 v.v. — Mišios su pamokslu; 
kovo 12, šeštadienį — Mišios su 
pamokslu 10 v.r. ir 6 v.v.; kovo 13, 
sekmadienį — pamokslai įprasta 
sekmadienio Mišių tvarka. Išpa
žinčių bus klausoma prieš ir po 
Mišių.

— Anapilio autobusėlis susi
kaupimo dienų proga veš Anapi
lio maldininkus nuo Islington 
požeminių traukinių stoties ket
virtadienį ir penktadienį 9.30 v.r. 
ir 6.30 v.v., o šeštadienį — 9.30 v.r. 
ir 5.30 v.p.p. Po kiekvienos susi
kaupimo dienų valandėlės auto
busėlis parveš atgal į stotį.. Sek
madienį autobusėlis važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

— Sutvirtinimo sakramentą no
rintiems priimti pamokos prade
damos vasario 27, sekmadienį, 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. 
Pamokas ves Gediminas Kurpis.

— Mišios vasario 27, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a Petrę Brokai- 
tytę, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 2 v.p.p. už Rūtos sveikatą.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 136 asmenys. Svečius su
pažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narė G. Ginčauskaitė.

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

— “Lokio” svetainei reikalingas 
bufeto tarnautojas-a. Besidomin
čius šiuo darbu kviečiame prašy
mus paduoti į Lietuvių namų raš
tinę. Čia taip pat galima gauti 
išsamesnę informaciją apie darbo 
valandas, atlyginimą ir kt. sąly
gas. Prašymai priimami iki balan
džio 15 d.

— Kovo 20 d., sekmadienį, 1.30 
v.p.p., LN įvyks Lietuvių namų 
narių metinis susirinkimas.

— Ligonių lankytojai renkasi 
pasitarimui Lietuvių namuose 
vasario 23, trečiadienį, 7 v.v. 
Žinantys apie sergančius arba 
pagalbos reikalingus tautiečius 
prašomi dalyvauti šiame posėdy
je arba pranešti darbo valando
mis Lietuvių namų raštinei tel. 
532-3311, bet kokiu laiku V. Kul- 
niui tel. 769-1266.

— Bilietai į LN vyrų būrelio 
metinį pobūvį, kovo 19, šešta
dienį, 6 v.v., gaunami pas A. Bu
kauską tel. 614-7739, E. Bartmi- 
ną tel. 249-0490, Z. Rėvą tel. 251- 
9635, J. Slivinską tel. 625-2104, 
T. Stanulį tel. 231-4937 ir Hamil
tone pas Vyt. Luką tel. 383-6128. 
Numatyta įdomi programa, šilta 
vakarienė, pagaminta Vyt. Biršto
no. Bus vyno, pyragų, kavos. Įėji
mas—$12.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba tie
siog siųsti šiuo adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $50 — O. Dementavi- 
čienė.

ESURRECTION

AR1SH (TORONTO) CREDIT UNION LIMITED
999 College Street, Toronto, OnUrlo M6H 1A8

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo valdyba praneša,
kad ANAPILIO skyrius oficialiai 

atidarytas. Visi asmeniniai patarnavimai atliekami:
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Telefonas: (905) 566-0006.

VALDYBA

■■■■■llllllllllllllllllllll 
ROYAL LEPAGE 
■■MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937 
Fax(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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gavėnios metu mūsų para

pijoj kiekvieną penktadienį 7 v.v. 
bus einami Kryžiaus keliai ir po jų 
Mišios. Prieš Mišias bus klausoma 
išpažinčių.

— Parapijos metinės rekolekci
jos, kurias praves Vilkaviškio de
kanas ir klebonas kun. Vytautas 
Gustaitis, vyks kovo 16-20 d.d.

— Pakrikštyta Veronika-Rima, 
Anelės (Krakauskaitės) ir Leonar
do Jonušų dukrelė.

— Vasario 18 d. palaidotas a.a. 
Balys Matulevičius, 91 m.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius pradeda parda
vinėti pyragus po 10.15 ir 11.30 v. 
Mišių mūsų salėje sukelti lėšų 
skyriaus veiklai bei šalpai pa
remti. Skyriaus pirmininkė - Ire
na Vibrienė tel. 762-8414, vicepirm. 
Danguolė Baziliauskienė tel. 279- 
7955.

— Bilietai į parapijos metinę 
vakarienę jau platinami salėje po 
10.15 ir 11.30 v. Mišių. Kitu laiku 
bilietus galima įsigyti skambi
nant V. Taseckui tel. 824-4461.

— Mišios vasario 27, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Mažulaičių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. - už a.a. Augus
tiną Ašoklį, 10.15 v.r. - už a.a. An
taniną ir a.a. Joną Prakapus, už 
a.a. Romą Draudvilą, už a.a. Eleną 
Gipienę, 11.30 v.r. - už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

A. a. Prano Čečio atminimui 
Juozas Staškevičius “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Gracijono Jasevičiaus 
10 metų mirties proga su mei
le ir malda jį prisimena žmona 
Elena, sūnus Rolandas, duk
ros Rasa ir Gvina, aukodami 
“Tėviškės žiburiams” $100.

A. a. Broniui Simonaičiui 
mirus, nuoširdžiai užjausda
mi žmoną Bronę, dukrą Laimą 
su šeima ir gimines, Aldona ir 
Jonas Kutkos “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Broniui Simonaičiui 
mirus, giliai užjausdami jo 
žmoną Bronę, dukrą Laimą su 
šeima ir gimines, Wellando ir 
Port Colborne lietuviai “Tė
viškės žiburiams” atsiuntė 
$30 auką.

A. a. Balio Matulevičiaus at
minimui, užjausdama žmoną 
Stasę ir šeimą, Elena Girėnie- 
nė “Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

Tautos fondui aukojo: $30 — 
J. Z. Dobrowskiai a.a. Kosto 
Lukošiaus atminimui; $100 — 
Jurgis Kliorikaitis, Samia, 
Ont, brolio a.a. Jono dvejų 
metų mirties prisiminimui.

A. a. Balio Matulevičiaus 
atminimui “Tėviškės žibu
riams” po $20 aukojo A. I. Zala- 
gėnai, D. A. ir L. Keršiai.

MOTERIS IŠ LIETUVOS, jauna, 
sąžininga ieško laikino darbo pas 
Kanados lietuvius. Gali būti auklė, 
namų šeimininkė, pagalbininkė, 
slaugė ir kt. Adresas: Laima Ne- 
fedzevienė, Kauno 29-40, 5802 Klai
pėda, Lithuania.

NORĖTŲ SUSIPAŽINTI su Kana
dos lietuviu. Esu 27 metų amžiaus, 
160 cm ūgio, tamsiaplaukė, namų 
šeimininkė, auginanti 6 metų sū
nų. Mėgsta muziką, siūti ir myli 
gyvūnus. Rašyti Rasai Linskytei, 
Stoties 16-30, Telšiai, Lithuania.

LIETUVIS, 21 metų, nevedęs, ne
rūkantis, baigęs vidurinį mokslą ir 
turintis vairuotojo teises, norėtų 
dirbti pas ūkininkus Kanadoje. Ad
resas: Laimutis Paškevičius, Ličiū- 
nų km., Krinčino p-tas, 5251 Pas
valio raj., Lithuania.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
metinis spaudos vakaras 
įvyks 1994 m. balandžio 9, 
Atvelykio šeštadienį, Anapilio 
salėje. Jau pradėti ruošos dar
bai, telkiami laimikiai. Galin
tys prašome juos paaukoti “TŽ” 
administracijoje.

Gediminas Šerkšnys, buvęs 
Lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas 
ir deryboms su Rusija komisi
jos narys, Kovo 11-osios nepri
klausomybės akto signataras, 
vasario 27, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Toronto Lietuvių namuo
se skaitys pranešimą apie da
bartinės Lietuvos saugumo 
problemas ir politinę padė
tį. Kviečiame gausiai daly
vauti. Inf.

Toronto Lietuvių namų švie
timo fondas “Labdara” kasmet 
skiria stipendijas studijuojan
čiam jaunimui. Stipendijų pra
šymo blankai gaunami Lietu
vių namų raštinėje darbo va
landomis 1573 Bloor St.W., To
ronto, Ont. M6P 1A6, tel. (416) 
532-3311. Prašymai turi būti 
pristatyti Lietuvių namų rašti
nėje iki 1994 m. kovo 1 d. Pla
tesnę informaciją bet kuriuo 
laiku teikia V. Kulnys, tel. (416) 
769-1266.

Latvių savaitraštis “Latvi
ja - Amerika”, išeinantis To
ronte, š.m. vasario 12 d. laido
je, pirmame puslapyje išspaus
dino lietuvių ir latvių kalbo
mis sveikinimą Vasario 16-sios 
proga: “Sveikiname brolių tau
tą lietuvius šventėje ir linki
me ištvermės kovoje” ir taipo
gi atspausdino lietuvaitės 
nuotrauką su tautiniais dra
bužiais.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidų vadovas A. Braukyla ir 
darbuotojai nuoširdžiausiai 
sveikina mielus klausytojus 
Vasario 16-sios proga. Į klau
simą, kodėl nuo š. m. vasario 
5 iki 16 dienos buvo nutrūkęs 
žinių iš tėvynės girdimumas, 
atsako, kad transliavimas 
Krasnodaro siųstuvu nėra su
stabdytas, bet pagal VRU tech
ninės tarnybos pranešimą, 
šiuo metu eteryje siaučia itin 
galingos magnetinės audros. 
Jos trukdo trumpų bangų pri
einamumą. Tikimasi greito pa
gerėjimo. A.S.

Vasario 16-sios proga Kana
dos lietuvių muziejuje Anapi
lyje jo vedėja dr. Rasa Mažei
kaitė surengė retų, senų, įdo
mių bei vertingų Lietuvos že
mėlapių parodą.

GYVENIMO DRAUGO ieško 57 m. 
lietuvė (ūgis 1.64) medikė, be žalin
gų įpročių, ramaus būdo. Adresas: 
Danutė Šopienė, Žemaitijos g-vė 
62 bt. 12, Mažeikiai, Lithuania.

GAMINU KOLDŪNUS su mėsa, 
varške ir grybais bei pristatau į na
mus. 100 vienetų - $15, pristatymas 
- $2. Skambinti Aldonai, tel. 233- 
5996 Toronte.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE Į

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

- Neimame jokio administracinio mokesčio
- 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 į RRIF, 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

RELIGINĖS ŠALPOS POPIE
TĖ įvyks kovo 13, sekmadienį, 
12.30 v.p.p., Anapilio didžiojoje 
salėje. Bilietus-kvietimus pra
šoma įsigyti iš anksto parapijos 
salėje sekmadieniais po Mišių 
arba kitomis dienomis pas A. 
Augaitienę tel. 231-7416. Popie
tę rengia ir visus dalyvauti kvie
čia - KLKM draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius ir 
tarybos religinė sekcija. B.

Vilniaus universiteto mote
rų choras “Virgo” koncertavo 
vasario 15, antradienį Toronto 
Lietuvių namų didžiojoje salė
je. Choras įsikūrė 1980 m. ir per 
trumpą laiką pasiekęs aukštą 
meninį lygį, pradėjo gastroles 
po Europos miestus, dalyvau
jant tarptautiniuose fesiva- 
liuose ir konkursuose, kuriuo
se dažniausiai laimėdavo pre
mijas arba pirmąsias vietas. 
Apie choro “Virgo” koncertą 
Toronte, kurio pasiklausyti 
prisirinko pilna Lietuvių na
mų salė, ir apie Lietuvos gene

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

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.

“Paramos” 
kredito kooperatyvo

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 13 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:
Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus.

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai "Paramos’’ na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti "Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

ralinio konsulo sveikinimo žo
džius plačiau bus aprašyta se
kančiame “TŽ" numeryje. N.

Lietuvos nepriklausomybės 76- 
rių metų sukaktis Toronte-Mis- 
sissaugoje buvo atšvęsta iškil
mingomis pamaldomis Prisi
kėlimo, Lietuvos kankinių ir 
evangelikų reformatų švento
vėse. Šventės minėjimas įvyko 
Anapilio sodybos didžiojoje 
salėje. Pagrindinis kalbėto
jas buvo prof. Romas Vaštokas. 
Meninę programą atliko To
ronto “Gintaro” ansamblis ir 
Lietuvos kankinių šventovės 
vaikų choras. Programai vado
vavo Aušra Karkienė. Šventės 
aprašymas kitame numeryje. A.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja Vilijai 
Gačionytei, Algirdui Pukui ir 
Linai Mockutei už ypatingas 
pastangas ruošiant žemėlapių 
parodą. Taip pat dėkojame au
kojusiems parodos išlaidoms 
padengti. R.M.

M MONTREAL®
Vilniaus universiteto moterų 

choras “Virgo” vasario 13 d. giedo
jo per 11 vai. Mišias AV šventovė
je ir po to parapijos salėje kon
certavo vietos lietuviams bei sve
čiams prancūzams. Tiek šventovė, 
tiek salė buvo pilnos klausytojų, 
norinčių išgirsti šio pagarsėju
sio ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje choro. Ir klaustyojai nebu
vo apvilti. Jei šventovėje nepri
imta ploti, tai salėje publika su
stojusi plojo, kol dar išsiprašė 
dvi pridėtines dainas. Kadangi 
“Virgo” į Montrealį buvo pakvies
tas Radio Quebec choro, todėl dau
guma chorisčių buvo apgyvendin
ta prancūzų šeimose. Lietuviai 
gavo progos aprodyti Montrealį 
ir šiaip pabendrauti su choris
tėmis. Dar šiais metais “Virgo” 
koncertuos Šveicarijoje, Pran
cūzijoje, Anglijoje ir Ispanijo
je. Chorui vadovauja ir diriguo
ja Rasa Gelgotienė, pianistė - 
Raminta Gocetienė.

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%
60d. - 119d. ..... 2.75% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 5.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.00% RRIF - RRSP - taup........ .... 2.00%

IMA 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

MAŽA BENDROVĖ ieško staliaus, 
turinčio patyrimo baldų daryme. 
Kviečiame naujai atvykusius. Ang
lų kalbos mokėjimas nebūtinas. 
Skambinti tel. (905) 841-2211 To
ronte. Klausti Leon.

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.

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

GRYNAS BIČIŲ MEDUS. Gera do
vana pasiųsti giminėms į Lietuvą 
susikristalizavusio medaus. Spe
cialus įpakavimas. Didesnius kie
kius pristatau į namus. Kreiptis 
pas bitininkę 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.

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 pajūrio* 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

Klaipėdos konservatorijos do
centas Vytautas Tetenskas su dukra 
Rasa kovo 6, sekmadienį, 12 vai. 
AV parapijos salėje atliks lietu
vių liaudies dainų su savita ir folk
lorine instrumentuote koncertą. 
Po to jie lankysis Toronte, Hamil
tone, Londone ir St. Catherines.

Montrealio lietuvių akademi
nis sambūris stipriai ruošiasi 
Vinco Krėvės premijos įteikimui, 
kuris įvyks kovo 12, šeštadienį, 7 
v.v. AV parapijos salėje. Atsiųs
tas knygas dabar skaito sambūrio 
sudaryta vertinimo komisija: dr. 
Ilona Maziliauskienė, dr. Henri
kas Nagys, dr. Jūratė Tanner, Vy
tautas A. Jonynas ir Arūnas Staš
kevičius.

Brolis Jurgis Janeliūnas, SJ, 
buvo trumpam iš Čikagos atvy
kęs į Montrealį ir padėjo AV pa
rapijos raštinėje.

Jono ir Sharon Rimeikių dukrelė 
pakrikštyta Patricia-Miranda var
dais. B.S.

GĖLĖS
PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 
vičienei tel. 761-9131.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

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

tel. 848-9628

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” suskaitę, 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 j 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- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

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.


