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Organizuota linkme
Bendrauti ar kokį bendrą darbą dirbti žmonės pa

prastai mėgsta. Šalia bendravimo su savo šeimos nariais, 
giminėmis, asmeniniais draugais jie dažnai dar kur nors 
įsijungia, jausdami talkos pareigą arba norėdami papil
dyti savo gyvenimo turinį.

I
DĖJINIS pagrindas žmones labiausiai suriša. Tai 
gana ryšku išeivijos lietuvių veikloje. Nors kai ku
riuose klausimuose būna ir nesutarimų, tie patys 
siekiai ar ir vienkartiniai užmojai daugumą darbuoto

jų išlaiko draugėje. Išeivijoje platesnės apimties or
ganizacijų vienminčiai bendradarbiai yra išsisklaidę 
beveik visuose kontinentuose. Ryšius jie palaiko kores- 
pondenciniu būdu. Bet kartais, sąlygoms leidžiant, ban
do susitikti ir akivaizdiniuose suvažiavimuose, kur ap
tariami specialūs klausimai ir einamieji reikalai. Va
dinamieji darbo posėdžiai, kiek laikas leidžia, persipi
na atgaivos tarpais, kai dalyviai gali laisvai vieni su 
kitais pabendrauti, papramogauti, susipažinti bei dau
giau suartėti. Tokie susitikimai ir suartėjimai visais 
atžvilgiais yra naudingi, ir tai dažniausiai pateisina 
padaromas išlaidas, patiriamą kelionių nuovargį bei 
kitus nepatogumus. Kultūrinės veiklos plotmėje dau
giau ar mažiau organizuotai dirba rašytojai, žurnalis
tai, inžinieriai-architektai, studentai, mokytojai, daili
ninkai, teatralai, chorai, tautinių šokių grupės ir beveik 
visos kitos visuomeninės organizacijos, nuolat atiduo
dančios kokią nors duoklę kultūrinio gyvenimo puose
lėjimui ar jo rėmimui. Savitas ir kiek skirtingas bend
radarbiavimas yra periodinės spaudos darbuotojų, skai
tytojų bei rėmėjų. Laikraščių bendradarbiai reiškiasi 
savo rašiniais — vieni dažniau, kiti rečiau susijungia 
spaudos puslapiuose. Jie savi ir pažįstami redaktoriams, 
bet ne visi vieni kitiems, juoba skaitytojams ir rėmė
jams, kurių pažintis dažniausiai — tik jų straipsniai.
“ fTp Ė VIŠKĖS ŽIBURIAI” kasmet rengia jau tradici

niais tapusius spaudos vakarus. Juose kaip tik 
JL ir yra gera proga susitikti visiems su visais. Tie

sa, bendradarbiai iš tolimųjų vietovių rečiau kada ma
tomi. Ir ne visiems skaitytojams paranku dalyvauti. Ta
čiau jungtis jaučiama, ypač po didžiosios loterijos, 
kai laimikius reikia išsiuntinėti kone po visus lietuvių 
telkinius. O vakaro dalyvių akivaizdinis pabendravimas 
ne tik stiprina pažintis ir ryšius, bet ir išreiškia bendrą 
rūpestį savąją spaudą išlaikyti prisidedant darbais ir 
lėšomis. Kiek į tai žvelgiama, kiek įstengiama ar norima 
prisidėti — nuo to ir priklauso laikraščio gyvavimas, jo 
apimtis ir kokybė. Užtat reguliarus bendravimas, ryšių 
palaikymas ir atitinkamas dėmesys užsuka pritaikytą 
mechanizmą, kuris tarsi nematomas, bet atlieka svarbius 
išeivijos gyvenimo uždavinius. Šių metų “Tėviškės žibu
rių” spaudos vakaras įvyks balandžio 9 d. didžiojoje Ana
pilio salėje. Rengėjai iš anksto kviečia visus tautiečius 
atsilankyti ir tuo paremti laikraščio leidybą. Niekas jau 
neabejoja, kad savame lietuviškame gyvenime nuolati
nė jungtis yra būtina. Tam geresnės priemonės kaip pe
riodinė spauda mes neturime. Tai suprantama, ir prisi
mename ne dėl to, kad būtume pamiršę. Kartojama, nes 
tai labai svarbu. Periodinės spaudos susilpnėjimas ar 
jos netekimas tuoj pat atsilieptų ir į kitas lietuviškos 
veiklos sritis, ir lietuvybės išlaikymo pagrindai stipriai 
subraškėtų prieš likiminį lūžį. Dėl pasitaikančių kylan
čių abejonių ateitimi šiandien jau viską stabdyti būtų 
pats didžiausias nesusipratimas. Patirtis rodo, kaip kar
tais nelaukti, staigūs įvykiai viską pakeičia, ir liūdnos 
pranašystės neišsipildo. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados liberalų problemos
Naujasis finansų ministerio 

P. Martino biudžetas nesustab
dė kanadiečių pasitikėjimo 
ministerio pirm. J. Chretieno 
liberalų vyriausybe. Daugelis 
komentatorių spaudoje tei
gia, kad rinkiminiame parla
mento vajuje prasidėjęs me
daus mėnuo dar nepasibaigė. 
Pasak jų, būdami opozicijo
je, liberalai kritikavo konser
vatorių ministerio pirm. B. 
Mulronio pasirašytą Š. Ameri
kos laisvos prekybos sutartį, 
Kanadoje leistus JAV skrai
dančių bombų bandymus, įve
damą atlyginimų užšaldymą 
valdžios tarnautojams. Dabar 
tai patvirtino ir liberalų vy
riausybė, išdrįsusi suvaržy
ti net ir nedarbo draudos iš
mokas.

Didelėmis problemomis mi
nisterio pirm. J. Chretieno 
vyriausybei tapo parlamentan 
išrinkti 54 separatistinio Kve
beko bloko atstovai ir pačių 
Kanados liberalų populiaru
mo sumenkėjimas Kvebeko 
provincijoje. Kanados parla
mento rinkimuose liberalai 
ten gavo tik 33% balsų, o da
bar juos jau remia 51% kvebe- 
kiečių. Parlamento rinkimuo
se liberalai visoje Kanadoje 
surinko 41% balsų. Dabartinis 
jų populiarumas jau spėjo pa
didėti iki 58%.

L. Bouchardo vadovaujamo 
Kvebeko bloko 54 separatistai, 
Kanados parlamentan išrink
ti tik šioje prancūziškoje pro
vincijoje, jau yra laikomi ofi
cialia visos Kanados parla
mentine opozicija. Norėdamas 
pakeisti separatistines L. Bou
chardo nuotaikas, konservato
rių ministeris pirm. Brian Mul
roney jį buvo paskyręs Kana
dos ambasadoriumi Paryžiuje. 
Tą trumpą diplomatinę patir
tį L. Bouchardas dabar panau
dojo savo pirmajam oficialiam 
apsilankymui Niujorke ir Va
šingtone. Ten jis atvyko kovo 
pradžioj kaip pagrindinės 
opozicinės Kvebeko bloko par
tijos vadas Kanados parla
mente.

Kanados atstovybė Jungti
nėse Tautose Niujorke pasi
rūpino L. Bouchardo susitiki
mu su generaliniu sekr. B. 
Boutros-Ghaliu. Kanados am
basada Vašingtone tvarkė jo 
susitikimus su JAV kongreso 
atstovų rūmų nariais, JAV 
valstybės departamento pa
reigūnais bei jo pasakytą kal
bą Strateginių ir tarptautinių 
studijų centre. Savo vado ke
lionę į JAV finansavo separa
tistinis Kvebeko blokas, bet 
ją padėjo sutvarkyti ten esan
tys Kanados diplomatai.

(Nukelta į 6-tą psl.)

“1918 METAIS VASARIO 16 DIENĄ ŠIUOSE NAMUOSE PASKELBTAS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
VALSTYBĖS ATSTATYMAS” (Įrašas pritvirtintoje lentelėje) Nuotr. Vyt. Butkaus

PRANEŠIMAS IS VILNIAUS

Didžioji laisvės šventė
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 76-tosios metinės

G. GUSTAITĖ, Vilnius

Ordinai bei medaliai
Šventės išvakarėse Respub

likos prezidentas apdovanojo 
didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordinais ir me
daliais nusipelniusius kultū
rai, menui ir mokslui. Trys 
apdovanoti - tai nepriklauso
mos Lietuvos Gedimino ordino 
kavalieriai: diplomatas, po
litikas dr. Stasys Bačkis, ka
riuomenės savanoris, dimisi
jos kapitonas Vladas Patalaus- 
kas, dimisijos generalinio šta
bo pulkininkas Antanas Mali- 
jonis. Apdovanotas taip pat 
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas, kuris itin sudėtin
gais savo ir Lietuvos gyveni
mo laikotarpiais nepraradęs 
orumo, dvasinės pusiausvy
ros, atkakliai rūpinosi švie
sesne krašto ateitimi. Norė
tųsi papildyti — dabar taip 
pat... Apdovanoti dar pe
dagogikos mokslų daktarė 
Meilė-Julija Lukšienė, Lie
tuvos švietimo sistemos inicia
torė, kūrėja (garsiosios Ma
rijos Gimbutienės pusseserė), 
išeivijos skulptorius Vytau
tas Kašuba, buvęs kalinys Hel
sinkio grupės steigėjas Vik
toras Petkus. Nepamiršti bu
vusios sporto pasaulio garse
nybės: krepšininkas Stepas 
Butautas, boksininkai Algir
das Šocikas, Danas Pozniakas.

Premijos
Taip pat išvakarėse istori

nėje Rotušės salėje buvo įteik
tos valstybinės bei dr. Jono 
Basanavičiaus vardo premi
jos. Pirmąsias gavo dirigen
tas Petras Bingelis, Lietuvos 
choro kultūrą Europos padan
gėje skleidžiantis su Kauno 
valstybiniu choru; aktorius 

Laimonas Noreika, gilią va
gą išvaręs iki sąjūdžio, jo 
metu su V. Kudirkos, Mairo
nio, S. Daukanto ir V. Myko
laičio-Putino bei išeivijos 
poetų programomis; prof. Vik
torija Daujotytė, subtilioji 
literatūrologijos teoretikė; iš
eivijos sociologas Vytautas 
Kavolis; išeivijos skulptorius 
Vytautas Kašuba. Antrąsias 
gavo šeši autoriai — Rimvy
das Kunskas, Vacys Milius, 
Antanas Tyla, Norbertas Vė
lius, Aloyzas Vidugiris, Čes
lovas Kudaba (po mirties) — 
parengę monografijas apie Ry
tų Lietuvą, Punską, Seinus.

Vėliavos, vėliavos ...
Pirmą kartą Vasario 16-osios 

proga mūsų trispalvė suplevė
savo ir Latvijos, Estijos sos
tinėse. Rygoje Latvijos pre
zidentas G. Ulmanis minėjime 
Lietuvą įvertino ne tik kaip 
kaimynę, bet ir kaip atramą 
bei pavyzdį. Taline lietuvių 
susivienijimas, gyvuojantis 
nuo 1980 m., sukvietė į minė1 
jimą, kuriame kalbėjo Lietu
vos reikalų respublikos pati
kėtinis Estijoje D. Matulio
nis. Daugpilyje padėta gėlių 
ant karių, kovojusių už Lie
tuvos laisvę, kapų.

Neapėjo tylomis šventės nė 
Kijevas. Paminėta ji buvo taip 
pat plačiau, toliau: Londone 
ambasada surengė iškilmingą 
priėmimą, į kurį atėjo apie 
200 svečių, Vašingtone suor
ganizuotas priėmimas susilau
kė net spūsties.

Vilniuje, prie seimo rūmų, 
taip pat pirmą kartą suplevė
savo Lietuvos, Latvijos, Esti
jos vėliavos. Iškilmėse daly
vavo Respublikos prezidentas, 
min. pirmininkas, pasakęs ne
ilgą kalbą, seimo, vyriausybės 

nariai, užsienio šalių ambasa
doriai, kariniai atstovai, karių 
garbės kuopa, vilniečiai.

Ant trijų stovų Nepriklauso
mybės aikštėje pirmiausia ki
lo Lietuvos trispalvė. Skam
bant himnui apniukusiame, 
pilkšvame ore, vėliava kilo 
sunkiai, neišskleisdama spal
vų. Rūsti Latvijos dvispalvė, 
santūri Estijos trispalvė, ke
liamos himno garsumu, sliuo
gė lengviau. Nuo šiol pas mus, 
kaip pasakė A. Šleževičius, 
vėliavų pakėlimo iškilmė vyks 
ir per vasario 24-ąją, Esti
jos Nepriklausomybės dieną, 
ir lapkričio 18-ąją, Latvijos 
Nepriklausomybės šventę.

Prie istorinių namų
Iškilmių dalis vidudienį vy

ko prie signatarų namų (Pilies 
26), kur 1918-aisiais buvo pa
sirašytas Nepriklausomybės 
aktas. Per garsiakalbį prane
šama, kad norintieji gali ap
lankyti istorinį butą. Nedide
lis, tamsokas, suspaustas vil- 
nietiškas kiemelis. Iš jo laip
tai (oi, kokie neparadiniai...) 
į viršų, aukštyn, aukštyn. 
Kiek kartų jais, siaurais, me
taliniais, kietais, lipo į trečią 
aukštą, nulipo tie dvidešimt 
vyrų, kol pasirašė širdim, va
lia išsuptą aktą?

Eilė žmonių plaukia srove
le į viršų, o ten dar visai tuš
čia. Ne taip, kaip buvo. Tik ant 
sienos akto nuorašas, plakatas 
su nepriklausomybės šūkiu. 
Vyriškis aiškina: šiąnakt, 
penktą valandą iš ryto, iš
kraustytas paskutinis buto 
gyventojas. Jis pertvarkė 
savo plotą: pasistatė krosnį, 
išmūrijo sieną, pasidalijo di
džiulį kambarį. Bet tikimasi 
butą atkurti, įamžinti, pavers-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Didžioji Britanija rems 
Baltijos kraštus

Kaip praneša “Lietuvos ai
das” (vasario 18), Didžioji Bri
tanija žada paremti Baltijos 
valstybių taikos bataliono įkū
rimą. Vasario 16 d. įvykusiame 
užsienio reikalų ministerių 
pasitarime Jūrmaloje Didž. 
Britanijos UR ministeris 
Douglas Hurd pažadėjo teikti 
paramą ir pareiškė pasitenki
nimą jo krašto didėjančiu ak
tyvumu Lietuvoje ir Lietuvos 
reformų vyksme, teigdamas, 
jog “Baltijos šalys laikomos 
Europos narėmis ir Didžioji 
Britanija sieks, kad šis po
žiūris taptų realybe”.

Taikos dalinį steigti padeda 
šiaurės šalys — Danija, Norve
gija, Suomija ir Švedija. Ko
vo 8 d. ELTA rašė, kad Dani
jos gynybos ministerija teikia 
Lietuvai patarimus, padeda 
ruošti kareivius. Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos 
atstovai važiavo į Kroatiją ste
bėti Danijos taikos palaikymo 
dalinio misiją. Pirmasis pa
rengtas Lietuvos taikos palai
kymo būrys bus nusiųstas į bu
vusią Jugoslaviją su Danijos 
batalionu.
Pareiškimas dėl kariuomenės 

išvedimo
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija išleido pareiški
mą, kuris buvo įteiktas Jung
tinių Tautų generaliniam sek
retoriui kovo 3 d., dėl Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš 
Estijos. Jame išreiškiamas di
delis susirūpinimas, kad Rusi
ja kovo 2 d. pareiškė atsisa
kiusi išvesti savo kariuomenę 
iš Estijos teritorijos iki abie
jų pusių suderintos datos 
(rugp. 31), ir tai įvykdys jų 
nuožiūra. Lietuvos pareiški
me patvirtinta pozicija, kad 
Rusijos kariuomenės išvedi
mas iš Latvijos ir Estijos tu
ri vykti laikantis tarptauti
nės bendrijos reikalavimų, 
paskelbtų JTO rezoliucijoje 
(47/21) bei 1992 m. ESBK bai
giamajame dokumente. Pa
reiškimas bus paskleistas 
kaip oficialus JT dokumen
tas, praneša Lietuvos nuola
tinė misija Jugtinėse Tau
tose.

Kultūros centras Seinuose
Kovo 3 d. Lietuvoje lankėsi 

lietuvių bendruomenės atsto
vai iš Seinų (Lenkijoje), pra
nešė ELTA. Jie susitiko su Lie
tuvos ministerių pirmininku 
Adolfu Šleževičium pakalbėti 
įvairiom temom, kurių svar
biausia buvo liet, kultūros 
centro statyba Seinuose. Sta
tyba turėjo prasidėti 1989 m. 
ir jau buvo paskirta 160 tūks
tančių rublių, tačiau dar nie
kas nepadaryta, nes “iki šiol 
negautas Lenkijos valstybinių 
institucijų leidimas iš Lietu
vos į Lenkiją įvežti statybinių 
medžiagų be muito mokesčio, 
neišspręsti kiti organizaciniai 
klausimai”. Vien atsisakius 
muito mokesčio, centro staty
ba kainuotų maždaug trečda
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Susitikimai, suartėjimai naudingi bendram darbui 
Didžioji laisvės šventė 

Gausūs iškilių tautiečių apdovanojimai 
Nuotaikos, nuomonės ir statistikos

Apklausa ne visada parodo tikras žmonių nuotaikas 
“Mes” ir “jie” - nesusipratimas 

Adv. Povilo Žumbakio kalba Vasario 16 proga Niujorke 
Kuriant naują Lietuvą

Plačios ir išsamios politinių studijų savaitgalio išvados
Kelionė po Šventąją žemę

Kur ir po 2000 metų tebebėga švarus vanduo 
Šviesus, beveik pamirštas žiburys 

Kun. J. A. Pabrėža, OFM - mokslininkas, gydytojas ir pilietis
“Lietuvių kolumbai”

Žvilgsnis į knygą apie lietuvių išeiviją Amerikoje

liu pigiau, būtų sutaupyta 
apie 1 milijonas litų. Minis
teris pirmininkas pažadėjo 
dar kartą šiuo reikalu kreip
tis į Lenkijos vyriausybę.

Nuosavybės teisių atstatymas
Kovo 7 d. Lietuvos ambasa

da Vašingtone pranešė, kad 
1994 m. vasario 15 d. Lietuvos 
seimas priėmė įstatymą “Dėl 
piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamą turtą at
statymo tvarkos ir sąlygų 10 
straipsnio papildymo”. Jame 
numatyta, kad asmenys iki 
1994 m. balandžio 30 d. gali 
paduoti prašymus dėl nuosa
vybės teisių atstatymo į gy
venamuosius namus (arba jų 
dalis) su priklausančiais prie
dais ar į ūkinės paskirties pa
status, kurie įstatymo įsiga
liojimo dieną nuosavybės tei
se priklausė fiziniams asme
nims. Taip pat priminta, kad 
Lietuvos respublikos vyriau
sybės 1993 m. gruodžio 29 d. 
nutarimu Nr. 995 “Dėl patvir
tinančių nuosavybės teisę į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
dokumentų pateikimo laiko 
pratęsimo”, buvo pratęstas 
dokumentų, patvirtinančių 
nuosavybės teisę į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą, pateiki
mo laikas iki 1994 m. gruo
džio 31 d.

Rumunijos prezidento 
apsilankymas

ELTOS žiniomis, Lietuvoje 
kovo 7-8 d.d. lankėsi Rumuni
jos prezidentas Ion Iliescu. 
Jam bebūnant, buvo pasirašy
ta “Draugystės ir bendradar
biavimo sutartis” su Lietuva. 
Taip pat Lietuvos pramonės ir 
prekybos ministeris Kazimie
ras Klimašauskas ir Rumuni
jos prekybos ministeris Cris- 
tian lonescu patvirtino dvi
šalę investicijų skatinimo su
tartį ir du prekybos protoko
lus. Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pabrėžė panašumus 
abiejų valstybių praeityje ir 
dabartiniuose užmojuose, pvz. 
siekiant NATO ir Europos są
jungos narystės, bei išreiškė 
viltį, kad netrukus bus pasi
rašytos draugystės ir bendra
darbiavimo sutartys ir su kito
mis valstybėmis, kaip Gudija 
ir Lenkija.

Aptartas karinių krovinių 
pervežimas

Kaip ELTA rašo, kovo 7 d. 
Vilniuje įvyko Lietuvos dery
bų su NVS šalimis darbo gru
pės posėdis, kuriame buvo ap
tarti principiniai nuostatai 
dėl karinių ir pavojingų kro
vinių vežimų per Lietuvos te
ritoriją. Nutarta sudaryti ži
novų grupę, kuri parengs įsta
tymo projektą dėl tokių per
vežimų. Darbo grupės nuomo
ne, turi būti vieningos tai
syklės šiuo klausimu visoms 
šalims, vadovaujantis tarp
tautiniais susitarimais, o 
Rusijos pateiktas projektas 
nagrinėtinas tik seimui pri
ėmus įstatymą dėl šių krovi
nių vežimų per Lietuvą. RSJ
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^Nuotaikos, nuomonės ir statistikos
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Lietuvoje leidžiamo dien
raščio “Respublika” 1994 m. 21 
nr. stambiomis raidėmis pa
skelbtas straipsnis “Rinkimų 
Lietuva nenori” (priešlaiki
nių? RED.). Tų teigimą patvir
tina statisiniais duomenimis, 
kuriuos surinkusi viešosios 
nuomonės tyrimų bendrovė 
“Baltijos tyrimai”. Š.m. sausio 
11-18 d.d. buvę apklausinėti 
1198 suaugę asmenys 108-iose 
vietovėse. “Respondentams” 
(sic!) buvę pateikta 10 klausi
mų, jų tarpe prašyta atsakyti: 
“Ar jūs pasitikite ar nepasiti
kite kiekvienu iš šių institu
tų?”. Kadangi buvo įdomu pa
tirti Lietuvos piliečių nuomo
nes apie “institutus”, skaičiau 
toliau. Pasirodo, kad ir Bažny
čia, ir vyriausybė, ir teismai, 
ir bankai, ir policija yra “insti
tutai”, o aš iki šiol maniau, kad 
tai “institucijos”, nes esu pra
tusi prie “muzikos, meno ar in
žinerijos institutų...”

Nepaisant kalbos keisteny
bių, nesu įtikinta apklausos 
duomenimis, nes iš kelių mili
jonų gyventojų apklausinėta 
tik mikroskopinė jų dalis, tai 
ir tikro statistinio vidurkio 
negali būti, juo labiau, kad 
apklausinėtojai atrinkę asme
nis, atsižvelgiant į “gyventojų 
sudėtį pagal lytį, amžių, išsi
mokslinimą, tautybę, gyvenvie
tės tipą”. Paprastai tokie ap
klausinėjimai Vakarų pasau
lyje yra daromi be specifinės 
atrankos, dažnai apklausinė- 
jant gatvėje sustabdytą asme
nį, arba telefonu, arba išsiun- 
tinėjant specialius apklausi
nėjimo lapus be jokios ypatin
gos atrankos. Ar tokia “statis
tika” yra sąmoningas propa
gandinis mostas, kuriuo nori
ma įtikinti gyventojus, kad rin
kimų nereikia?

Didžiausias pasitikėjimo nuo
šimtis tenka Bažnyčiai - 78, 
po to seka “masinės informa
cijos priemonės” su pasitikė
jimą išreiškusiais 67%. Mažai 
pasitikima teismais ir policija 
- 30-29%, o visų mažiausiais pa
sitikėjimas išreikštas Lietu
vos bankui -28%.

Į sekantį klausimą, ar “arti
miausiu laiku Lietuvoje reikė
tų surengti naujus prezidento 
rinkimus”, teigiamai atsakė tik 
20%, o 56% “respondentų” pasi
sakė “ne”. Panašiai buvo pasi
sakyta ir dėl naujų seimo rin
kimų, tik 28%, pasisakius už 
rinkimus, o 45% prieš.

GLOBAL
PARCEL SERVICE

PRISTATYMAS NUO DURŲ IKI DURŲ 
k SIUNTINIAI SUDARYTI PAČIŲ SIUNTĖJŲ
. Siunčiami pagal svorį LAIVU/LĖKTUVU 

.pagal dydį-
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI
(Šiaurės Amerikos gaminiai),

naujas patarnavimas

Skambinkite šiandien 
is? (416) 798-3320 
63 Galaxy Blvd, Unit # 7, Rexdale, Ontario M9W 5P1

Siųskite daugiau 
už mažesnę kainą 

Siuntiniai gali būti siunčiami 
į mūsų įstaigą paštu, 
per UPS ar CANPAR.

Pristatymo mokestis priklauso nuo to, į kokią vietą siunčiama

Netenka stebėtis, kad ma
žiausiai pasitikėjimo turi ban
kai, kurių administracija skęs
ta skandaluose, vyksta išeikvo
jimai, dingsta milžiniškos pi
nigų sumos, keičasi “valdyto
jai”. Iš Lietuvoje apsilankiu
sių asmenų taip pat tenka gir
dėti, kad nesą saugu kreiptis į 
policijos pareigūną, jei tamsią 
naktį aplink nieko kito nėra, 
kaip nėra saugu vienam asme
niui pasisamdyti taksį... Vy
rauja kyšiai, “protekcijos” ir 
“blatas”, o mandagaus patar
navimo negalima tikėtis nei 
pašte, nei bet kurioje valsty
binėje įstaigoje.

Graudu, kad tokia statistika 
gan tendencingai rodo Lietu
vos žmonių abejingumą demo
kratijos procesui. Nors jie pa
reiškia savo nepasitenkinimą 
tokiais gyvybiškos reikšmės 
“institutais”, kaip teismais 
ir policija, bet nepajėgia pa
daryti logiškos išvados, kad 
rinkimai galėtų visa tai pakeis
ti pozityvia kryptimi. Bet gal, 
nusivylę penkis dešimtmečius 
vykusiais fiktyviais rinkimais, 
nepajėgia suvokti balsuotojo 
jėgos ir įtakos į krašto politi
nį, visuomeninį ar ekonominį 
gyvenimą, o gal net bijo sankci
jų, nebalsavus už vadovauja
mos partijos narius.

Išeivijos meilė savo tėvynei 
skatina sielotis jos negero
vėmis, ieškoti priemonių toms 
negerovėms pašalinti, bet jos 
balsas beveik visuomet lieka 
“šauksmu tyruose”. Sunku pa
tikėti, kad visa Lietuva yra pa
tenkinta dabartiniu “status 
quo”, bet dar sunkiau yra su
tikti su mintimi, kad nenori
ma jo pakeisti. Tačiau, jei tau
ta yra tikrai patenkinta LDDP 
valdymu ir dabartinės vyriau
sybės sudėtimi, tai ir rinkimai 
joms negali pakenkti. Jie tik 
patvirtins tautos nusiteikimą, 
sumažins nepasitenkinimą ir 
nepasitikėjimą, nes balsuoto
jai galės save paguosti, kad 
“taip yra, kaip norėjome ...”

Rinkimai yra stiprus įrankis, 
kurio negalima ignoruoti. 
Amerika, Kanada ir visos ki
tos demokratijos rinkimų me
todu keičia prezidentus, mi- 
nisterius pirmininkus ar par
lamentų narius, neleisdamos 
įsigalėti kuriai nors vienai 
partijai ar asmeniui, kad ne
būtų prieita prie viską griau
nančios, brutalios ir pavojin
gos diktatūros.

UKRAINA, 
GUDIJA. 
LIETUVA. 
LATVIJA. 
ESTIJA.

ST. PETERSBURGAS, 
MASKVA. 
•RUSIJA 

‘patarnavimai galimi tik 
tam tikrose vietovėse

y“Mes” ir “jie” - nesusipratimas
Naujai iškovotai Lietuvos laisvei gresia išoriniai ir vidiniai pavojai. 

Mūsų laisvės laidas - tautos vieningumas
Adv. POVILAS ŽUMBAKIS ---------------------- p----------- 
1918-siais Lietuva džiaugė

si, iškovojusi nepriklausomy
bę. Tačiau toji nepriklausomy
bė buvo prarasta. 1994-siais 
mes džiaugiamės, minėdami 
šią mums brangią šventę, bet 
ateitis yra miglota. Mūsų tyko 
daug pavojų. Pavojai kyla iš 
neramiųjų kaimynų pusės ir iš 
vidaus.

Rusijos elgesiu nebesistebi
me -jie elgiasi kaip rusai. Vi
si žinome, ką jie padarė Gru
zijoje, žinome, kas vakar ir už
vakar atsitiko Bosnijoje. Rusai 
aiškiai pasisako, kurioje žudy
nių pusėje jie yra. Aiškiai ma
tyti, kad jų veiksmai turi bol
ševikišką štampą.

Lietuvoje taip pat turime ai
bę, didelių problemų. Iš dalies 
mes šliaužiame atgal į praeitį. 
Kol kas ten vyrauja teisinė ne
tvarka.

Iš tiesų atstatyti demokra
tiją ir nepriklausomybę po 50- 
ties okupacijos metų yra gana 
sunku. Kad ir gaudami pagal
bą ir patarimus iš Vakarų, vi
sa tai turės pasiekti patys tau
tiečiai Lietuvoje.

Nors Lietuvos konstitucija 
ir įstatymai buvo sulipdyti iš 
sovietinių, europietiškų ir 
amerikietiškų modelių, tačiau 
teisinė sistema vis dar šlubuo
ja. Ekonomika atsilikusi. Val
džios atstovai veikia tik sau 
ir saviesiems. Plūduriuoja be 
jokio plano.

Rezultatai labai akivaizdūs. 
Gatvės pilnos chuliganų, pre
kybą valdo mafijozai, įsišakni
jęs kyšininkavimas. Leidžia
mi įstatymai, varžantys žmo
gaus teises. Visa tai veda į 
anarchiją. Sekantis žingsnis 
jau gali būti diktatūrinis. Bū
damas optimistu, manu, jog 
taip neatsitiks. Tačiau turime 
žinoti, kad toks pavojus tyko.

Nusivylimas išeivijoje
Mes, gyvenantys už Tėvynės 

ribų, taip pat turime savų pa
vojų. Pas mus vyrauja tam tik
ras nusivylimas “jais”." “Jie” 
mūsų neklauso, neatiduoda 
mūsų senelių turto, mūsų pi
lietybės, neteikia mums pri
vilegijų. Daugelis esame pa
skendę pesimizme: nieko iš tos 
Lietuvos nebus, ji niekuomet 
nebus civilizuota ir panašiai. 
Tokios kalbos girdisi kasdien. 
Prasiveržia net pyktis - nebe
važiuosime ten, neberemsime 
jų, nebepatarsime jiems. Ko
dėl? Kadangi esame kažkaip 
nudegę nuo jų.

Pastebėkime, kad mūsų kal
boje vyrauja du terminai: “jie” 
ir “mes”, “čia” ir “ten”. Kas yra 
tie “mes” ir “jie”, kai mes visi 
esame Viena tauta?

Trys kartos Amerikoje
Amerikoje yra trys lietuvių 

kartos. Tautiečiai, atvykę į šią 
šalį prieš šį šimtmetį bei 1905- 
iais ir 1925-iais - dar prieš 
depresiją, sukūrė milžinišką 
lietuvių paminklą Amerikoje: 
parapijas, šventoves, spaudą, 
radijo programas, chorus ir pa
našiai. Jie rėmė ir mylėjo Lie
tuvą.

Man teko matyti 1925-ųjų me
tų Cicero moterų klubelio do
kumentus. Tuo metu moterys 
uždirbdavo po dolerį per sa
vaitę. Tačiau kas savaitę susi
rinkdavo ir paaukodavo Lietu
vai po 10 centų. Tie pirmieji 
imigrantai labai prisidėjo prie 
pirmosios nepriklausomybės 
atkūrimo. Viso pasaulio, ypač 
Amerikos, politikai žinojo, jog 

PO ŠALTOS ŽIEMOS DANGA jau ilsisi šimtai tautiečių Šv. Jono lietuvių kapinėse, šalia Anapilio sodybos 
Mississaugoje, Ontario Nuotr. M. Pranevičiaus

yra labai tvirta ir vieninga vi
suomenė - lietuviai. Jie mums 
padėjo lageriuose, stovyklose, 
padėjo mūsų broliams ir se
sėms Sibire, jie mus iškvietė 
į Ameriką.

Mes buvome antroji imigran
tų banga čia. Atvykome, apsi
dairėme ir nusprendėme, jog 
esame daug kultūringesni, ge
riau išsilavinę, gudresni. Ma
nau, mes tikrai nepakankamai 
padėkojome Amerikos lietu
viams už jų darbą, už tai, ką 
jie mums davė - mes to neįver
tinome.

Mes atsiskyrėme nuo jų. At
vykę, pradėjome naudotis jų 
salėmis, tačiau daugiausiai 
veikėme atskirai. Sukūrėme 
savo visuomenę, atsivežėme 
VLIKą, ėjome į šeštadienines 
mokyklas, būrėmės į savo cho
rus, sporto klubus, organiza
cijas, leidome savo spaudą.

Mūsų veikėjai susiskaldę 
gana anksti. Visa visuomenė 
taip pat pradėjo skilti. Aš ma
nyčiau, jog tikrų veikėjų, atsi
davusių lietuvybei, buvo tik 
apie 10%.

Apie 50% visuomenės buvo 
tik pasyvūs žmonės, kurie kar
tais atsilankydavo minėjimuo
se, kartais ne. Gal trečdalis 
mūsų tautiečių nubyrėjo, nu
tautėjo ir suamerikonėjo. Jiems 
svarbiau už viską buvo geras 
pragyvenimas. Kai kurie jų 
netgi skatino savo vaikus, kad 
nekalbėtų lietuviškai, nepri
sipažintų prie savo tautybės. 
Jie pasikeitė pavardes, nes 
jiems buvo gėda būti lietuviais.

Dar mažesnis skaičius žmo
nių, gal tik 1% buvo tie, kurie 
veikė kartu su okupantais prieš 
mus. m ,Trečioji banga

Dabar mes stebime trečiąją 
imigracijos bangą iš Lietuvos 
į Ameriką. Mes irgi nemoka
me su jais sugyventi. Dauge
lis jų net rinkosi švęsti Vasa
rio 16-osios tarp “saviškių”, 
nenorėdami maišytis su mu
mis. Ir mes jų negalime kal
tinti, kadangi mes juos pri
ėmėme gan šaltai. Iš pradžių, 
tiesa, priėmėme labai šiltai, 
bet, kuris nors buvo ne toks, 
kaip norėjom, kai kas gal per 
daug prašė, kitas per ilgai už
siliko. Mes jų nepriėmėme 

AfA 
TEOFILIUI BUROKUI

mirus, 
žmonai DANUTEI, dukterims - LIOLITAI ir SIGUTEI
su šeima reiškiu nuoširdžią užuojautą -

Jonas Macijauskas

AfA 
Itn. ČESLOVUI BANKAUSKUI

mirus,
jo žmoną STANISLAVĄ, sūnų ERDVILĄ ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

PLP Karo mokyklos XVIII laidos mokslo draugai:

B. Arūnas
K. Batūra
S. Markauskas
M. Repečka
P. Sakalas

taip, kaip mus priėmė Ameri
kos lietuviai prieš 50-į metų. 
Mes juos vienodai vadiname, 
vienodai klasifikuojame,

Bet jie nėra vienodi. Vieni 
atvyksta privilegijuoti, ku
riems nesvarbu nei stipendi
jos, nei pinigai ar dar kas nors. 
Jie yra senos nomenklatūros 
vaikai, kurie gyvena iš karto 
pagal mūsų standartą. Kiti at
važiuoja tarnauti mums ar 
amerikiečiams. O mes juos vi
sus sumaišome ir vienodai kal
tiname.

Maironis apie tą grupę žmo
nių, apie tą mažą nuošimtį vi
suomenės, kuri nusisuko nuo 
lietuvybės, pavadino “gud
riais draugais”, kurie greitai 
suprato ir išmoko žemės išmin
tį: visiškai neprisidėję prie 
Lietuvos nepriklausomybės, 
žiūri iš aukštybių ir daro spren
dimus.

“Jie” Lietuvoje
Kas yra tie “jie” Lietuvoje? 

Paviršutiniškai Lietuvą gal ga
lima suskirstyti į tris dalis. 
Trečdalis visos tautos buvo ko
laborantai plačiąja prasme. 
Buvo stribai ir jų vaikai.

Komunistų partijos nariai, 
kurių buvo gal 10%, irgi nebu
vo vienodi. Dauguma jų buvo 
ridikėlių tipo: raudoni išorė
je, balti viduje. Kiti - burokai, 
kaip M. Burokevičius. Jų buvo 
nedidelis skaičius - gal tik 1% 
tautos. Jie stojo į NKVD, KGB. 
Jie yra teisinė dėmė Lietuvoje. 
Jie padarė didžiulę žalą Lietu
vai per tuos 50 metų. O šian
dien jie ir jų vaikai gyvena žy
miai geriau, negu kiti žmonės. 
Tiems “žmonėms” teisingumo 
nebuvo niekados. Kol ta juoda 
dėmė Lietuvoje nebus panai
kinta, tol nebus teisingumo.

Kitas trečdalis krašto žmo
nių buvo pasyvūs, kaip ir pas 
mus. Jie darė viską, kad tik 
išliktų. Kai kurie jų stojo į par
tiją, kad jų vaikai galėtų eiti 
į mokyklą, gautų geresnį dar
bą ir panašiai.

Trečioji dalis buvo kanki
niai, partizanai, tremtiniai. 
Daugelis jų buvo pirmose gre
tose prie TV bokšto, be ginklų 
saugojo AT ir prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo.

B. Sergautis
E. Šlekys
S. Slavickas
J. Skardis
A. Stančikas

Apgailėtinas nesusipratimas
Tarp jų ir mūsų, tarp Lietu

vos ir užsienio lietuvių yra tam 
tikras nesusipratimas. Kol tas 
nesusipratimas nebus išspręs
tas, kol neišmoksime, kaip elg
tis su savaisiais, tol negalėsi
me pilnai išvystyti savo jėgos.

Tas mūsų pesimizmas eina 
tiesiai į mūsų širdis. Atšąla 
žmonės, atšąla mūsų patrioti
niai jausmai, kadangi mes jau
čiamės atstumti. Visa tai iš 
dalies yra dėl tų apibendrini
mų, kurie yra nelogiški. Mes 
sakome, kad “jie” visi - komu
nistai, tinginiai, sukčiai, ne
dėkingi. Apie mus kalba, kokie 
mes naivūs. Mes jaučiame, kad 
daugiau mes jų nemokysim. 
Mes siuntėme žinovus - jie 
neįvertino. Mes siuntėme savo 
politikus - jie tik dabar pra
deda kai kurių neįvertinti.

Bet kodėl yra ta trintis tarp 
“jų” ir mūsų? Mūsų vadai - 
Bendruomenės ir ALTos vado
vai, kurie veikia daugiausia 
politinėje srityje, turi ryšį su 
Lietuvos valdžia, su nomenkla
tūra. Bet didžiausia veikla 
vyksta privačiai, dažniausiai 
tarp tų “gudriųjų draugų”, ku
rie staiga pamatė, kad Lietu
va yra nepriklausoma. Tie žmo
nės veikia su nomenklatūra.

Mes esame atstovaujami tos 
mažos mūsų vadų gyslelės - 
veiksnių. Bet didžioji daugu
ma ryšių tarp Lietuvos ir Ame
rikos yra vadovaujami tų žmo
nių, kurie neprisidėjo prie 
šeštadieninių mokyklų, prie 
lietuvybės išlaikymo. Jie dir
ba daugiau dėl pelno, ne iš mei
lės Tėvynei. O anoj pusėj at

AfA 
VLADUI SONDAI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ELZĘ, sūnų RIMVYDĄ 
su šeima ir kitus gimines bei artimuosius -

Marija ir Leonas Garbačauskai,
Wasaga Beach, Ont.

AfA 
JOANAI ZUBRICKIENEI

mirus, vyrą ALGIMANTĄ, dukrą VILTĘ su šeima, sūnus 
- DARIŲ ir LINĄ su šeima, seserį BIRUTĘ TAMOLIŪ- 
NIENĘ, jos vyrą JONĄ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime-

Elena ir Stasys Navickai 
Bronius Zabulionis

MYLIMAI ŽMONAI

AfA
JOANAI ZUBRICKIENEI

pasitraukusiai į Viešpaties prieglobstį, 
vyrą ALGIMANTĄ, dukrą VILTĘ, sūnų LINĄ su šeimomis 
ir sūnų DARIŲ bei seserį BIRUTĘ su vyru nuoširdžiai 
užjaučiame ir jungiamės maldoje -

Onutė, Vytautas ir Edis Taseckai

AfA 
AGOTAI NORKEVIČIENEI

mirus JAV-se, 
seserį MARYTĘ KAZLAUSKIENĘ, jos šeimą, 

brolius bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

A. Čerškienė H. Kairienė

AfA
JOANAI ZUBRICKIENEI

mirus,
jos vyrą ALGIMANTĄ, dukterį VILTĘ VALIULIENĘ su 
šeima, sūnų LINĄ ZUBRICKĄ su šeima, sūnų DARIŲ, 

seserį BIRUTĘ TAMOLIŪNIENĘ su vyru, visus gimines 
Kanadoje, JAV-bėse ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame 

ir dalinamės Jūsų liūdesiu -

J. S. Sendžikai
J. K. Dervaičiai
I. Tauteras, dukros ir

vaikaitės
E. O. Pamataičiai
J. V. Liangai
O. Z. Girdauskai 

stovauja tas 1%. Tai kelia nepa
sitikėjimą ir trintį, priside
da prie anarchijos, kuri gali 
atvesti ir iki diktatūros.

Vieningai budėti
Tačiau mes neturime nusi

vilti ir nuleisti rankų. Turime 
neužmiršti, jog esame viena 
tauta. O tuos išsigimėlius, par
davinėjusius mūsų kraštą, tu
rime teisiškai nubausti arba 
išmesti iš savo tarpo.

Turime susivienyti. Turime 
suprasti, kokia sunki padėtis 
buvo Lietuvoje ir kad 99% tau
tiečių nebuvo komunistai, ne
tarnavo okupantams. Mes ne
galime jų smerkti, kadangi 
jokios žalos jie nepadarė. Mes 
turime suprasti ir padėti jiems.

Mes ir toliau privalome rem
ti organizacijas, daugiau au
koti, kadangi dabar yra tikrai 
kritiškas laikotarpis. Mūsų 
priešams yra labai svarbu mus 
suskaldyti. Mes negalime jiems 
to leisti.

Tik mes visi, visa susivieni
jusi tauta, bendromis jėgomis 
galime atkurti dorą Lietuvą - 
tokią, kokią mes mylėjome ir 
dėl kurios daug kas paaukojo 
savo gyvybes. Jeigu ir šį kar
tą prarasime nepriklausomy
bę, gal tai jau bus paskutinis 
kartas...

Laisvė yra labai trapi, bet 
nereikia būti dideliais jai iš
laikyti - užtenka būti stipriais 
ir vieningais. Prisiminkime žo
džius, parašytus Amerikos lie
tuvių Lietuvai padovanotame 
Laisvės varpe: “Skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas, kas negina 
jos”.

A. Kriščiūnienė
Z. Staugaitienė
A. Šetikienė
J. Stundžienė
A. E. Kuraičiai
J. J. Šarūnai
V. J. Žemaičiai



Koncertuoja Varėnos rajono sibiriniy tremtinių ansamblis: Marija Baublienė, Ieva Bušniauskienė, Stanislava
Karsokienė, Vytautas Kaziulionis ir kiti. 1994 m. sausis Nuotr. A. Garmutės

ų Girių prieglobstyje, kai akys džiaugiasi
Buvusių Dzūkijos politkalinių ir tremtinių konferencija Varėnoje

Kuriant naują Lietuvą
Išvados politinių studijų savaitgalio, surengto Lietuvių 
fronto bičiulių Los Angeles sambūrio 1994.1. 29-30 d.d.

Baltais patalais žiema už
klojo Dzūkijos šilus. Šiltai ap- 
sitūloję rinkosi žmonės į ata
skaitinę politkalinių ir tremti
nių konferenciją 1994 m. sau
syje, Varėnoje. Kas iš Merki
nės autobusu, kas nuosavu 
transportu iš Marcinkonių ir 
Grybaulios, kas iš Rudnios ir 
Nedzingės, o kas iš Barčių pės
čiomis per sniegus atpūškavo. 
Varėnos rajonas — vienas di
džiausių Lietuvoje, tad ir at
stumai čia nemaži.

Vėsioje salėje susitelkusius 
vienijo tos pačios godos ir 
bendri tikslai. Ir pats didžiau
sias rūpestėlis — visų mūsų 
numylėtoji Lietuva. Pirminin
kas Vytautas Kaziulionis per
skaitė trumpą, bet dalykišką 
pranešimą, kuriame atsispin
dėjo ne tik nuveikti darbai, 
bet ir artimiausi rajone gy
venančių tremtinių veiklos už
daviniai. Kalbėjo ir ankstes
nis pirmininkas p. Gutauskas, 
buvusi tremtinė savame krašte 
Marija Baublienė, Merkinės 
vyrai — Juozas Baranauskas, 
Juozas Kaupinis ir kt. Buvo 
išrinkta nauja taryba.

Koks dzūkas gali apsieiti be 
dainos ir šokio? Tos pačios 
akys verkia, tos pačios ir juo
kiasi. Džiaugiasi. Didelį susi- 

Didžioji laisvės šventė
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ti muziejum, žinoma, ankstes
ne išvaizda.

Esame pirmieji lankytojai, 
atėję po septyniasdešimt še- 
šerių. Butas bus atkurtas gal 
ne tik savo išvaizda. Pasvajo
kim apie jo dvasinės įtakos 
atkūrimą...

Apie dviejų aktų (1918-ųjų ir 
1990-ųjų) sąsajas prie signa
tarų namų kalbėjo V. Lands
bergis. Jis pasakė: be Vasa
rio 16-osios nebūtų Kovo 11- 
osios.

Rasų kapinėse
Tenai popietė jau visai nu- 

siblaiviusi, be ūkanų. Tarp 
dangaus mėlynės, sniego bal
tumo ramuma, tyluma. Prie 
Basanavičiaus kapo žvakių
liepsnelės, gėlės, vainikai 
— prezidento, vyriausybės. 
Pagerbtas taip pat signataro 
Jono Vileišio (vieno iš Nepri
klausomybės akto teksto kū
rėjų) atminimas. Jo pamink
linė lenta įmūryta koplyčio
je, statytoje XX š. pradžioje 
didžiojo Vileišio Petro. Iš
likusios puikios, senos meta
linės durys. Jos pradarytos. 
Viduje dega žvakės, padėta 
gėlių, ant sienos didelis me
dinis kryžius, pasieniuose suo
lai; jauku, šeimyniška, gražu. 
Jono vaikaičiai (Rėdą ir Gedi
minas Tursos, Birutės Vileišy- 
tės vaikai) buvo nustebinti — 
puokštės prezidento, vyriau
sybės ... Be signatarų kapų, 
gėlių padėta ant Nežinomojo 
kareivio, savanorių, Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
kapų.

Iškilmių salėje
Vakare iškilmių pabaiga 

Operos ir baleto teatre. Kalbė
jo prezidentas A. Brazauskas. 
Jis apžvelgė valstybės kelią 
nuo Vasario 16-osios iki Kovo 
11-osios ir po jos. Neužmiršo 
kančių, aukų, praradimų, mi
nėjo signatarus. Vasario 16- 
ąją pavadino ypatinga mūsų 
tautos švente, kuri yra “tau
raus susikaupimo ir apmąsty
mų diena”, kuri yra “taip pat 
gražių lūkesčių diena”.

domėjimą sukėlė meninė pro
grama. Joje — net keturių an
samblių kruopščiai surežisuo
tas koncertas. Be jau gerai pa
žįstamo Varėnos tremtinių an
samblio, maloniai nuteikė tri-
jų jaunimo kolektyvų pasiro
dymai. Nuo pačių mažiausių
jų — Nedzingės kaimo “Pieme
nukų”, vyresnių — Varėnos 
“Aicvarų” (“Aitvarų”) ir pačių 
vyriausiųjų — Varėnos trečio
sios vidurinės mokyklos “Puci- 
nėlio” (“Putinėlio”) daininin
kų ir šokėjų su dideliu malo
numu nenuleidome akių ke
lias valandas.

Girių prieglobstyje rūpes
tingai savo auklėtinius paruo
šė šių jaunimo ansamblių va
dovės — mokytojos Rūta Kar
velytė ir Vanda Mockevičienė. 
Joms — nuoširdus ačiū!

Ypač malonu, kai jauti, kad 
tos dainos, tie šokiai nuosta
biai natūralūs — tarsi pačios 
mūsų gamtos pagimdyti, iš lie
tuvio širdies ir prigimties iš
plaukę. Viskas čia nuoširdų, 
paprasta. Savo išgyvenimais ir 
išraiškos priemonėmis — tik
roviška.

Gyva Lietuva, kai jaunimas 
tokiuose renginiuose dalyvau
ja, tėvų ir senelių tradicijas 
tęsia.

Valstybės atkūrimo proga 
prezidentą sveikino Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II, Švedijos ka
ralius Karlas Gustavas, Di
džiosios Britanijos karalie
nė Elzbieta II, Italijos pre
zidentas Scalfaras, Japonijos 
imperatorius Akihito, Rusijos 
federacijos prezidentas Bori
sas Jelcinas, Kanados general
gubernatorius Hnatyšinas, 
JAV prezidentas Clintonas, 
Prancūzijos prezidentas Mit- 
terandas, Suomijos preziden
tas Koivistas, Vokietijos pre
zidentas R. von Weizsaecke- 
r’is, kitų valstybių, tarptau
tinių organizacijų vadovai. 
(Nėra Lecho Valensos ...).

Red. pastaba. Išeivijos tau
tietis, perskaitęs šį Vasario 16

NORDLAND EXPRESS
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.

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).

F) A DA D Perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus — greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą. 
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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

Tegul dažniau skamba jauni 
balsai tremtinių ir politkali
nių susibūrimuose. Mums taip 
reikia, kad širdys ir akys dau
giau džiaugtųsi!

Antanina Garmutė,
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos kultūros 

komisijos pirmininkė

ANTANINA GARMUTĖ

Partizanams
Kas pavasarį žemė žydės, 
Saulės spindulius gers šilo toliai. 
Ir pareis, ir parbėgs pamerkiais 
Gintariniais vardais mūsŲ broliai...

Sūrų prakaitą brauks nuo kaktos.
Vėl trobelėj bus šilta ir gera.
Tik tos kruvinos brydės rugiuos - 
Tik rugeliai ant kalno ką šnara ...

Nenumiršta karžygio širdis - 
Kai gyvybę už Laisvę aukoja, 
Tik suvirpa birželio naktis 
Ir lengendomis žemė garuoja.

Žiemkentėliai speigus iškentės, 
Ir į veiksim raudoną vergiją: 
Žydi Laisvė širdy ir žydės - 
Kai rugiai rasą ašarom lyja.

1947 m. birželio 11 d. sužeistą 
partizaną Gintarą sušaudė rugiuo
se prie Merkio. Tėvas mirė badu 
Sibire. Šią dainą dainuoja parti
zano sesė Ieva su Varėnos tremti
nių ansambliu.

iškilmių aprašymą, pasiges es
minės iškilmių dalies, būtent 
pamaldų, kurios ta proga yra 
laikomos visuose lietuvių išei
vijos telkiniuose. Žiniomis iš 
kitų šaltinių, specialios Va
sario 16 šventės pamaldos buvo 
laikomos Vilniaus arkikated- 
roje-bazilikoje vasario 15 d. - 
Nepriklausomybės šventės iš
vakarėse, nes vasario 16 d. bu
vo Pelenų diena - Gavėnios 
pradžia. Mišias atnašavo arki
vyskupas metropolitas A. J. 
Bačkis, vysk. J. Tunaitis ir ke
letas kunigų. Pamaldose daly
vavo Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, ministeris pirmi
ninkas A. Šleževičius ir kiti 
valdžios pareigūnai. Kažkodėl 
ši Vasario 16 iškilmių dalis 
Lietuvos spaudoje nebuvo iš
ryškinta.

1. Valstybės, kuriose nėra re
liginės laisvės, politinių bei so
cialinių teisių apsaugos garan
tijų, kultūrinės autonomijos, tei
singumo ir humanistinių tradici
jų, — išvirsta į diktatūras, o val
džios— į tironijas.

Tikroje demokratijoje kelių 
į vienybę, Lietuvos himno žo
džiais, apšviečia tiesa, diktatū
ros klampynėse žmonės į vieny
bę varomi prievarta.

2. Sveikiname Lietuvos respub
likos seimą ir vyriausybę už su
derinimą nuomonių oficialiai 
pareikšti norą įstoti į Š. Atlanto 
(NATO) sąjungą. Lietuva, sena 
Vakarų krikščioniškos kultūros 
tauta, nepaisant savo istorijoje 
patirtų caristinės ir komunisti
nės Rusijos okupacijų, ir dabar 
natūraliai orientuojasi į Vaka
rų Europos tautų bendruomenę.

3. Lietuva, kol dar nėra inte- 
gravusis į kolektyvines Vakarų 
saugumo sistemas, išgyvena kri
tišką istorijos laikotarpį ir jokiu 
būdu negali remtis vienpartine 
užsienio politika. Tos politikos 
principai turi būti pasvarstyti, 
priimti ir vykdomi visų pagrin
dinių politinių jėgų sutarimu.

4. Jokiu būdu Lietuva neturi 
duoti Rusijai laisvų rankų per 
savo teritoriją ir oro erdvę vyk
dyti karinį transportą. Tik gavusi 
specialias NATO šalių garantijas,
gali leisti išvežti okupacinę ka
riuomenę iš Vokietijos ir demili
tarizuojamos Karaliaučiaus sri
ties.

5. Vykdydama referendumu iš
reikštą lietuvių tautos valią, Ru
sijai nesileidžiant į rimtas dery
bas, Lietuvos vyriausybė okupaci
jos metais padarytos žalos repa
racijų klausimą neatlaidžiai ke
lia tarptautiniuose forumuose.

6. Kol egzistuoja reali grėsmė 
Lietuvos valstybės saugumui iš 
išorės, modernių karinių pajėgų 
sukūrimas ir visos tautos ruoši
mas visuotinei tautos rezisten
cijai, turėtų būti vienas pagrin
dinių valdžios uždavinių.

7. Ruošiant Lietuvos įstatymus 
ir keičiant paruoštuosius, Lie
tuvos teisėtvarkos organai turė
tų paveikiau pasinaudoti Vakarų 
teisininkų patirtimi.

Prie Vytauto Didžiojo univer
siteto Kaune kuo skubiau orga- 
nizuotinas Teisių ir politinių 
mokslų fakultetas naujai į Va
karus orientuotai teisininkų, di
plomatų ir politikų kartai ruošti.

8. Nors dalis KGB archyvų su
naikinta, bet išlikusioje dalyje 
uždokumentuota dar daugelio so
vietmečio politinių kalinių, trem
tinių, žuvusiųjų ir gyvųjų rezis
tentų likimai ir kita lietuvių 
tautos martirologija. Genocido 
bei rezistencijos tyrimo cent
ro vadovas turi būti skiriamas 
bendru vyriausybės ir politinių 
kalinių bei tremtinių organiza
cijų sutarimu, kaip numatyta sei
mo nutarime 1-302 nr. Skiriant 
centro vadovą, veto teisė priklau
so ne vyriausybei, bet politiniams 
kaliniams ir tremtiniams.

9. Penkiasdešimt metų izolia
cijoje išbuvusi ir nuožmius ateis
tų persekiojimus patyrusi Lietu
vos Katalikų Bažnyčia yra iš vi
daus pažeista ir kiek atsilikusi 
nuo II Vatikano susirinkimo poky
čių dvasios. Lietuvos katalikams 
reiktų pasvarstyti, kam skirti pir
menybę: šventovių statymui ar su
žalotos tautos dvasios atstatymui.

10. Kunigai su kunigystės sakra
mentu savanoriškai prisiima baž
nytinės drausmės prievoles, tačiau 
šalia pastoracinių pareigų, kaip 
visame kultūringame pasaulyje, 
jiems neturėtų būti griežtesnių

apribojimų kaip valstybės pilie
čiams dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime.

11. Išeivijoje veikianti Lietu
vių rašytojų draugija pratęsė ne
priklausomos Lietuvos rašytojų 
organizacijos egzistenciją. Lie
tuvos rašytojų sąjunga okupuoto
je Lietuvoje buvo įsteigta 1940 
m. ir iki nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m. veikė kaip maskvinės 
rašytojų sąjungos filialas. Šias 
dvi organizacijas skyrė ir tebe
skiria moralinė siena, kurios ne
galima mechaniškai sugriauti 
kaip Berlyno sienos. Moralinę 
sieną panaikinti galima tik vi
siems pripažinus padarytas klai
das ir prisipažinus prie prasilen
kimų su tautinės ištikimybės nuo
statomis. Kad rašytojai tautoje 
atgautų moralinę jėgą, 1940-90 m. 
laikotarpis turėtų būti kritiškai 
įvertintas, suderintos nuomonės 
ir abiejų organizacijų vardu gal 
ne tik Lietuvai, bet ir viso pasau
lio rašytojams paskelbta vieša 
deklaracija.

12. Kelis kartus Lietuvos sei
me svarstytas, keistas ir papildy
tas pilietybės įstatymas yra įgi
jęs teisiškai priimtiną ir praktiš
kai įgyvendinamą formą. Įstatymo 
bent tuo tarpu kęsti nereikėtų. 
Tik Lietuvos seimas ir vyriausy
bė turėtų aktyviau organizuoti 
tremtinių grąžinimą iš Rytų ir
skatinti karo pabėgėlių grįžimą 
iš Vakarų. Grįžusiems suprastin
ti įsipilietinimo Lietuvoje forma
lumus.

13. Ugdymas demokratijos “iš 
apačios” (savivaldybėse) yra tik
rasis kelias Lietuvoje atkurti pi
lietinę visuomenę, be kurios de
mokratinės visuomenės normalus 
funkcionavimas neįmanomas. Rim
čiausiai paruoštas programas de
mokratijai Lietuvoje ugdyti per 
savivaldybes ir kitus visuomeni
nius bei akademinius sektorius 
vykdo JAV-Baltijos fondas (US- 
Baltic Foundation). JAV-Balti
jos fondas turėtų susilaukti rim
to Lietuvos seimo ir vyriausybės 
dėmesio.

14. JAV lietuvių bendruome
nė turėtų sudaryti ekspertų gru
pes Lietuvos problemoms studi
juoti ir rekomendacijoms pateik
ti. Bendruomenės vadovams būtų 
naudinga pažinti Amerikos lie
tuvių daugumos nuomonę pagrin
diniais Lietuvą liečiančiais klau
simais. Išeivijos vardu su Lietu
va vedamas dialogas tada turėtų 
tvirtesnį pagrindą. Daugumos 
nuomonę patirti būtų galima, 
pravedant apklausą JAV LB tary
bos rinkimų metu.

15. Sveikintinos Lietuvos po
litinės partijos, pradėjusios ieš
koti ryšių su bendraminčiais išei
vijoje. Pasirinkdamos savo atsto
vus, kad nepadarytų klaidų, Lie
tuvos politinės partijos turėtų 
apie juos žinoti, kokiom išeivi
jos politinėm-visuomeninėm gru
puotėm priklausė, kam dirbo ir 
ką finansiškai rėmė. Jei buvo vi
suomenės nuomonės formuotojai, 
- kokias pozicijas gynė ir kriti
kavo, jei intelektualai, - kokias 
idėjas visuomenei siūlė.

Išeiviai savo praeities teisin
ti prievarta ir baime negali.

16. 1994 liepos mėnesį Vilniuje 
organizuojama tarptautinė istori
kų konferencija XX amžiaus pir
mosios pusės lietuvių-žydų san
tykiams nagrinėti. Gerai nežino
ma, kas tą konferenciją organi
zuoja, tik žinoma, kad jau pakvies
ta keliasdešimt pranešėjų iš Lie
tuvos, Izraelio, Amerikos, Angli
jos, Vokietijos ir gal iš kitur. Pa
kviestų pranešėjų tarpe yra ir to
kių, kurie pasižymi ne tiek istori-
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Lietuvos prezidentūroje 1994 m. Vasario 16-tosios išvakarėse buvo apdo
vanoti įvairių laipsnių DLK Gedimino ordinais bei medaliais Lietuvai 
nusipelnę asmenys, tarp kurių - dipl. S.A. BAČKIS, dim. mjr. V. PABA- 
LAUSKAS, 97 m. amžiaus, dim. gen. štabo pik. A. MALIJONIS, 90 m. am
žiaus, mons. K. VASILIAUSKAS, V. PETKUS. Nuotraukoje po 57 metų susi
tiko Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas S. A. Bačkis ir kursus lankęs 
pik. A. Malijonis Nuotr. A. Rėklaičio

Raseiniškiams

Dėkojame ir kviečiame!
Malonu, kai įvairiose pasaulio 

šalyse gyvenantys lietuviai ištie
sia vieni kitiems rankas ir suplaz
da vienu ritmu jų širdys.

Graudu matyti, kai atvykęs į Tė
vynę aktorius, pasiėmęs žiups
nelį žemės, apraudojęs vandalų 
sunaikintus savo tėvų namus, vėl 
iškeliauja už jūrų marių, nes ten 
jau jo šeima, namai... Ten pra
bėgę jo gražiausi metai.

Įvairių jausmų mes pergyveno
me pastaraisiais metais, bend
raudami su atvykusiais užsienio 
lietuviais. Daug jų tarpe tokių, 
kurie mūsų jaunimui atveria akis, 
pamoko, kaip reikia gyventi, kaip 
reikia dirbti, kad nereiktų sto
vėti atkišus ranką išmaldai, kad 
kiti didžiuotųsi mūsų tautiečiais 
užsienyje.

Dėkingi už tai esame med. dr. 
Kaziui Ambrozaičiui, Viktorui 
Lesniauskui, Emilijai Juodkaitei- 
Valentinienei. Jie ne tik savo įtai
giu žodžiu prabilo į mūsų Rasei
nių 1-sios vid. mokyklos (buv. gim
nazijos) moksleivius ir mokytojus. 
Dr. K. Ambrozaitis padovanojo 
knygų ir mokyklinių reikmenų. 
Rašytojas Anatolijus Kairys at
siuntė savo sukurtų knygų siun
tą. Juk tai dalis žmogaus gyveni
mo ir širdies. Sunku surasti ir 
padėkos žodžių.

Nepamiršo mūsų ir buvusi mū
sų mokyklos mokytoja Stasė Čil- 
vinaitė-Ketarauskienė-Bajelienė, 
rėmusi mūsų anglų kalbos kon
kursą. Nuoširdus ačiū ir Eugeni- 

niais darbais, kiek išpuoliais 
prieš Lietuvą ir lietuvių tautą.

Kol KGB archyvai ir kiti to lai
kotarpio dokumentai nėra išty
rinėti, organizuojamos konferen
cijos išvados gali būti labai vie
našališkos. Į dienos šviesą sąži
ningai turėtų būti iškelti ir na
cių, ir komunistų genocidiniai 
nusikaltimai prieš žmoniškumą, 
nesvarbu, ar jie yra palietę lie
tuvius, žydus, lenkus, čigonus ar 
kitus.

Tokios konferencijos organiza
vimas per ankstyvas. Kad būtų 
pakankamai laiko pasiruošti, kon
ferenciją keleriem metam reik
tų nukelti.

Išvadų komisija: Juozas Kojelis, 
Elena Vidugirienė, Dr. Zigmas 
Brinkis, Vytautas Vidugiris 

jai Sutkutei-Kizel iš Vokietijos, 
kuri atvežė daugybę vertingų vo
kiškų leidinių ir piniginę paramą.

Brangūs tautiečiai, 1994 m. va
saros pradžioje mūsų mokykla 
švęs 75-tąjį gimtadienį. Maloniai 
Jus kviečiame į šią šventę. Jūs 
vėl pavaikščiosit vaikystės ir jau
nystės takeliais, prisiminimuo
se pabūsit vaikais; gal susitiksi
te su savo buvusiais mokytojais, 
klasės, mokyklos draugais, pa- 
sklaidysit mokyklinių metų rank
raščius, dienoraščius (bent muzie
juj). Panašiu laiku ir Lietuvos 
dainų šventė. Tai ir lietuvišką 
dainą sostinėje užtrauksite iš šir
dies. Tegul padeda jums Aukščiau
sias pasirengti šiai kelionei. O 
mes, mokiniai ir mokytojai, Jūsų 
labai laukiame. O jeigu atvykda
mi rastumėte bent mažą mokykli
nių metų suvenyrą ar nuotrauką 
ir galėtumėte padovanoti mokyk
los muziejui, mes būtume labai 
dėkingi ir labai apsidžiaugtume 
jį praturtinę.

Baigdamos savo rašinį, norėtu
me dar kartą Jums padėkoti už 
visa tai, ką mums pądarėte gero. 
Kadangi mėgstame poeziją ir šį 
tą sukuriame, tai ir baigsime ei
lėmis:

Aplankykit tėvų žemelę!
Kiek brangių atmininmų ji kelia! 
Pastovėję Tėvynėj prie kryžių, 
Vėl atgausi t jėgas sugrįžę.

Uždainuosit jaunystės dainą... 
O gyvenimas eina, oi eina... 
Nuriedės ašarėlė per skruostą, 
Nuplukdys į palaimos uostą.

Su pagarba - Raseinių pirmo
sios vid. mokyklos buvusios mo
kinės, dabar mokytojos Lidija 
Dagytė ir Irena Bulotienė

Raseinių gimnazijai šiemet 
sukanka 75 metai. Karo metu visi 
dokumentai buvo sunaikinti. Da
bar gimnazija mėgina atkurti bai
gusių abiturientų sąrašus ir ki
tą dokumentaciją. Atkuria ir bib
lioteką bei muziejų. Prieš dve
jus metus dar daugumoje naudo
josi sovietiniais vadovėliais. Gim
naziją baigė daug asmenų, užima 
ir užėmė svarbias pozicijas kul
tūriniame ir politiniame Lietuvos, 
gyvenime. Lidija Dagytė yra dail. 
Jokūbo Dagio, gyvenusio ir miru
sio Toronte, duktė.
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® LAISVOJE TEVYNEJE
ŽUVŲ KELIONĖ

Nemune prie Kauno hidro
elektrinės jėgainės žvejai, vyk
dydami žuvivaisos programą, 
žiemą tinklais gaudo žuvis ir 
jas paleidžia kituose vandens 
telkiniuose žuvies ūkiui sustip
rinti. Prieš Kalėdas per vieną 
dieną buvo sugautos kelios to
nos karšių ir meknių Prienų 
rajono Gylio ir Prienlaukio eže
rams. Džiaugiamasi, kad po dau
gelio metų vėl susilaukta tokio 
didelio laimikio.

PERSONALINĖS PENSIJOS
Lietuvos respublikos mėne

sines personalines 222 litų pen
sijas jau gauna 60 nusipelniu
sių gyventojų. Vyriausybės nu
tarimu š. m. vasario 1 d. į šį pri
vilegijuotų pensininkų sąrašą 
buvo įjungti: mokslininkas ir 
visuomenininkas Vaidotas An
tanaitis, kompozitorius Vytau
tas Barkauskas, tautosakinin
kas Jurgis Dovydaitis, kompo
zitorius Jurgis Gaižauskas, eko
nomistas Algirdas Griškevičius, 
poetas Jonas Juškaitis, istori
kė Regina Kulikauskienė, visuo
menininkas Nikolajus Medvede
vas, poetas Eduardas Mieželai
tis, aktorius Laimonas Noreika, 
meno veikėjas Chaimas Pota- 
šinskas, biologė Eugenija Šim
kūnaitė, buvęs žymus boksinin
kas Algirdas Šocikas, kalbinin
kas Kazys Ulvydas, vertėjas Do
minykas Urba, Lietuvos dramos 
teatro veteranė Teofilija Vai
čiūnienė, seniausias Lietuvos 
kariuomenės savanoris Romu
aldas Valentukevičius, buvęs 
statybos ir urbanistikos minis- 
teris inž. Algirdas Vapšys.

ANTROJI POSĖDŽIŲ DALIS
Lietuvos teatro sąjungos VI- 

jo suvažiavimo pirmoji posėdžių 
dalis 1993 m. gruodžio 13 d. bai
gėsi nesutarimais, kuriuos turė
jo išspręsti sąjungos įstatų pa
keitimui sudaryta speciali dar
bo komisija. Antroji posėdžių 
dalis įvyko š. m. sausio 31 d., kai 
visi jau buvo susipažinę su 
jiems išsiuntinėtais įstatų pa
keitimo pasiūlymais. Šį kartą 
greit buvo patvirtintos darbo 
komisijos pasiūlytos nedidelės 
Lietuvos teatro sąjungos įsta
tų pataisos. Jos teatralams pa
dės prisitaikyti prie ekonomi
nio Lietuvos gyvenimo realybės. 
Teatro sąjungos skyrius bus lei
džiama steigti valstybiniuose 
bei kituose profesinio lygio teat
ruose dirbantiems bent trims 
teatralams. Šio principo bus 
laikomasi ir radijo bei televi
zijos, net ir Lietuvos muzikos 
akademijos institucijose. Pro
blemą vis dar sudaro patalpų 
trūkumas. Tikimasi, kad ją leng
viausiai padėtų išspręsti Lie
tuvos teatro sąjungos kolekty
vinė sutartis, pasirašyta su Lie
tuvos kultūros ir švietimo minis
terija. Dalį pastato Vilniaus 
Gedimino prospekte vis dar yra 
užėmęs Lietuvos sąjūdis. Nau
jos valdybos pirmininku vėl bu
vo išrinktas aktorius Juozas 
Budraitis, susilaukęs daug prie
kaištų VI-jo suvažiavimo pir-

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir 
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių
' įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

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

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

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

Atsiųsime Jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.
SIUNTINYS nr. 12

Dešra rūkyta ........................... 2 kg
Sūris olandiškas ..................... 1 kg
Miltai ........................................ 4 kg
Cukrus .................................... 4 kg
Ryžiai....................................... 2 kg
Kruopos perlinės..................... 2 kg
Makaronai............................... 1 kg 20 kg $95.50 
Kainos Ir produktų sudėtis gali keistis kas 3 ar 4 mėnesiai, atsižvelgiant į 
Lietuvos rinkos kainas. Rašykite arba skambinkite dėl pilno sąrašo maisto 
komplektų. žiūrėti pagrindinį skelbimą 4 psi.

mojoje posėdžių dalyje dėl ne
pakankamos veiklos. Šį kartą 
buvo kalbėta apie scenos fon
do įsteigimą, valdžios paramą 
teatrams, metines premijas go
riausiems draminių ar muziki
nių spektaklių kūrėjams.

ŠV. VALENTINO DIENA
Šv. Valentino dienos pirma

sis meilės vakaras šiemet su
rengtas Klaipėdos dramos teat
re. Po šešis litus už bilietus 
sumokėjusių dalyvių laukė pen
kios skulptūros scenoje — Šv. 
Valentino, Afroditės, Veneros, 
Amūro ir senovės lietuvių mei
lės deivės Mildos. Buvo skaitomi 
meilės eilėraščiai, dainuojamos 
meilės dainos, vaidinamos jaus
mingos ištraukos iš spektaklių. 
Vakaro dalyviai buvo supažin
dinti su Šv. Valentino dienos 
kilme, jos tradicijomis įvairio
se pasaulio šalyse. Daug įdo
mios medžiagos šia tema yra 
sutelkęs Klaipėdos universite
to dėstytojas A. Jurgelevičius. 
Teatro priesalyje tęsiama šven
tė buvo susieta su lietuviškais 
papročiais ir tradicijomis. Ten 
buvo svočios ir piršlio stalai 
su vaišių patiekalais, grojo kai
miška kapela, veikė meilės paš
tas. Kauniečiams Muzikiniame 
teatre buvo skirtas specialus 
vakaras “Meilė iš septinto 
žvilgsnio”, surengtas Dalios 
Teišerskytės, režisuotas Vytau
to Balsio. Dainavo Romas Bub
nelis, Birutė Petrikytė, daly
vius linksmino jumorą žarstan
tys aktoriai. Priesalyje daly
vius šokdino didelis šokių or
kestras. Rimtesnei publikai P. 
Čaikovskio, N. Paganinio ro
mansus ir W. A. Mozarto pirmą
ją “Nakties serenados” dalį gro
jo Gedimino Dalinkevičiaus va
dovaujamas Kauno kamerinis 
orkestras.

RAŠYTOJŲ POKALBIAI
Lietuvos rašytojų sąjunga, 

turinti 305 narius, aptarė dabar
tinę rašytojų būklę. Dėl ribotų 
lėšų buvo atsisakyta metinio na
rių suvažiavimo, pasitenkinant 
vietiniais vilniečių, kauniečių, 
klaipėdiečių rašytojų susitiki
mais. Apie 100 narių sutelkė Vil
niuje veikiantis Lietuvos rašy
tojų klubas, vadovaujamas R. 

"Šavelio. Vilniečių rašytojų po
kalbiuose dalyvavo Lietuvos ra
šytojų sąjungos valdybos pirm. 
V. Martinkus ir sekr. V. Sven- 
tickas. Vis dėlto visiems daly
viams turbūt labiausiai rūpėjo 
finansiniai reikalai. Kalbėta 
ne apie išleistų knygų vertę, 
bet leidybai sutelktas ir pa
naudotas lėšas. Rašytojų nenu
džiugino Nidos poilsio ir kūry
bos namų “Urbo kalnas” vadovo 
A. Gaudiešiaus pranešimas, kad 
viena para sezono metu jiems 
tuose namuose kainuos 40 litų. 
Tad pensininkai rašytojai juo
se negalės praleisti nė pilnų 
trijų parų. Sulaukusieji deiman
tinės amžiaus sukakties, gauna 
pensijos priedą, bet ir jis ne
atvers durų į “Urbo kalno” na
mus. Keturiolika Lietuvos ra
šytojų gauna valstybines sti
pendijas rašyti knygoms. Lie
tuvos rašytojų sąjungon 1993 
m. buvo priimti du nauji nariai 
— paryžietė Ugnė Karvelytė ir 
JAV Waterburyje gyvenantis 
Albinas Baranauskas. Rašyto
jų sąjungos leidykla pernai iš
leido 23 knygas ir už jas turė
jo apie 200.000 litų pajamų. Li
teratūros fondas, rašytojų glo
bėjas, jau esąs atgaivintas ir 
vėl užregistruotas. Švedijos 
rašytojai Lietuvos rašytojams 
yra atsiuntę finansinę 120.000 
kronų paramą. V. Kst.

Medus...................................... 1 kg
Aliejus.......................................... 2 lt.
Sviestas.................................  250 gr
Silkės marinuotos .................. 360 gr
Kava tirpstanti........................ 100 gr
Asperinas (ASA 325 mg.).... 200 tabl.

Jaunimas eina pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę Vasario 16 d. 
proga Klivlande, veda vėlininkus 
sk. vytis A. Dunduras

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
PRIEŠVELYKINIS LAIMĖS RA

TAS, rengiamas Hamiltono Me
džiotojų klubo Giedraitis, įvyks 
kovo 26, šeštadienį, AV parapijos 
salėje. Įvairūs laimėjimai, kavutė. 
Pradžia 6 v.v. Klubas kviečia visus 
atvykti ir išmėginti laimę. J.P.

A.a. AGOTOS NORKEVIČIENĖS 
atminimui, užjausdamas brolius 
- Vincą ir Juozą Kėžinaičius, Ka
nados lietuvių fondui P. Zabaraus- 
kas aukojo $20.

JUOZAS BAJORAITIS papildė 
savo įnašą Kanados lietuvių fon
de, paaukodamas $100.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas. KLF

Windsor, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

valdyba vasario 27 d. surengė 
Vasario 16-sios minėjimą. Mažas 
lietuvių būrelis su svečiais su
sirinko į Šv. Kazimiero šventovę 
pasimelsti už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Mišias atlaikė ir pa
mokslą, pritaikytą Gavėnios metui, 
pasakė klebonas kun. Maziliaus
kas. Kiekvienas su meile savo šir
dyje išklausė Mišias, priėmė Ko
muniją prisimindami brangią tė
vynę Lietuvą ir žuvusius. Būtų 
buvę geriau, jei ta proga Mišios 
būtų buvę atlaikytos Lietuvos in
tencija. Po Mišių rinkomės į šven
tovės salę oficialiam paminėji
mui. Bendruomenės pirm. Nijolė 
Giedriūnaitė, atidarydama minė
jimą, priminė mūsų valstybės per
gyventus sunkius laikus ir ryž
tingą kovą iki laimėjimo 1918 m. 
vasario 16 d. Paprašė atsistoji
mu pagerbti žuvusius už laisvę. 
Sugiedotas Tautos himnąs. Po šios 
iškilmingos dalies mūsų valdyba 
atliko meninę dalį, sudainuoda
ma lietuviškų dainų ir įpindama 
gražių eilėraščių. Džiaugiamės 
ir sveikiname darbščią valdybą, 
kuri nepagailėjo brangaus laiko 
šitam gražiam pasirodymui. Po to, 
klebonui kun. Maziliauskui sukal
bėjus maldą, susėdome pietums, 
kuriuos paruošė, kaip visuomet, 
mūsų nepakeičiama šeimininkė p. 
Giedriūnienė. Kad ilgiau pabūvo- 
tumėm, valdyba pravedė turtingą 
laimikiais loteriją ir tuo paįvai
rino popietę. Buvo renkamos au
kos paremti KLB krašto valdybos 
veiklai, surinkta $1,065. Windso- 
ro lietuviai visada dosnūs lietu
viškiems reikalams. E. Barisienė

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.

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

Edmonton, Calgary, 
Winnipeg

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS Ka 
nados Vakarų lietuviams katali
kams šiais metais atliks kun. Vy
tautas Volertas iš Mississaugos 
(Lietuvos kankinių parapijos). Ed- 
montone jis bus kovo 26-27 dieno
mis, Kalgaryje - kovo 27-29 d.d., 
Winnipege - kovo 29 - balandžio 
4 d.d. Jis lankys minėtus lietuvių 
telkinius siunčiamas Kanados lie
tuvių katalikų vienybės. Ten jis at
našaus Mišias, sakys pamokslus, 
klausys išpažinčių, lankys ligo
nius. Smulkesnes informacijas tei
kia minėtų vietovių ryšininkai. Inf.

Delhi, Ontario
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJI

MAS įvyko vasario 13 d. Mišias 
už Lietuvą atnašavo parapijos kle
bonas kun. L. Kemėšis. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. Aukas 
nešė tautiniais drabužiais pasi
puošusios moterys ir jaunosios 
kartos atstovė K. Lukošiūtė. La
bai gražias maldas paskaitė A. 
Aleliūnienė, choras pagiedojo 
tai dienai parinktas giesmes. Po 
Mišių visi rinkosi į parapijos sa
lę, kurioje laukė gražiai išpuoš
ti stalai, skanūs užkandžiai, kava. 
Po maldos, kurią sukalbėjo klebo
nas L. Kemėšis, KLB Delhi-Tillson- 
burgo apylinkės pirm. A. Ratavi- 
čienė glaustai apibūdino Vasario 
16 reikšmę lietuvių tautai ir mū
sų uždavinius ateičiai. Progra

Vieninteįis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Wrp A j a )) LIETUVIŲ KREDITO 
JL kooperatyvas

•V ■

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.........į.....................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.50%
90 dienų indėlius .................. 3.25%
1 m. term, indėlius ................ 4.25%
1 m. term, ind.mėn. pal............ 3.75%
3 m. term.indėlius................. 4.75%
5 m. term, indėlius ................ 5.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.25%
RRSP Ir RRIF 1 m....................4.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............ 4.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 5.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459 

mą atliko Londono choras “Pašvais
tė”. Lyriškos ir nuotaikingos dai
nos buvo sutiktos gausiais ploji
mais. Programos pabaigoje vi
si bendrai dainavome “Lietuva 
brangi”.

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ VA- 
kARAS įvyko vasario 15 d. parapi
jos salėje. Susirinko gausus bū
rys apylinkės lietuvių. Pasivai
šinę skaniais mėsiškais patieka
lais ir geltonšoniais blynais, pa
silinksminome. Programoje daly
vavo visi: kas deklamavo, kas 
straipsnį perskaitė ar savo pri
siminimus papasakojo, kas šmaikš
tų anekdotą paporino. Buvo gau
si laimikiais loterija, ir ne vienas 
pradžiugo gavęs įdomų ar nau
dingą laimikį. Linksmoje aplin
koje vakaronė užsitęsė iki vėlu
mos. Gautas pelnas pasidalintas 
tarp KLK moterų skyriaus ir KLB 
apylinkės. D.V.

Los Angeles, CA
NUKENTĖJO IR LIETUVIAI. 

1994 m. sausio 17-tos žemės dre
bėjimas Kalifornijoje ne tik visus 
išgąsdino, bet ir padarė daug žalos: 
61 žmogus žuvo (iš jų viena lietuvė 
- Aleksandra Vidugirienė, santa- 
monikietė, inž. Vyt. Vidugirio mo
tina), keli šimtai sužeistų, daug 
sugriauta namų, dar daugiau - “pa
kirstais pamatais”, nebesaugūs 
gyventi. Nors epicentras buvo 
Valley-Northridge, bet gerokai 
nukentėjo ir Santa Monica, pa
jūrio miestelis; daugelio čia 
gyvenančių lietuvių apgriauti na
mai, iš daugiabučių iškelti gyven
tojai.... Kiek laimingesnių butuo
se krito knygos net su visom kai 
kur lentynom, paveikslai, lempos, 
dužo iškritę indai, krištolai, stik
lai. Nuo tų kritimų buvo ir sužeis
tų. Rašoma, kad 3/4-tos apylinkės 
(Northridge ir kitur) ligoninių ge
rokai apgriautos ar pakirstos ... 
Užtat į saugesnes perkelta daug li
gonių. Teko būti ligoninėj II aukš
te žemei pakartotinai drebant - 
naktį, buvo labai nejauku... Lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
šventovė ir aplinkiniai parapijie
čiai beveik nenukentėjo nors dre
bėjimą pajuto, kai kas dužo ... 
Daugybė pasikartojančių drebėji
mų irgi gąsdino. A.

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.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........12.25%
neklln. turto pask. 1 m........... 6.25%
nekii.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.

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

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

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

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

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

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Vasario šešioliktoji Vašing
tone iškilmingai paminėta Lie
tuvos ambasadoje. Ambasado
rius A. Eidintas trims JAV lie
tuviams — B. Armonienei, D. 
Krivickui ir A. Vaivadai įteikė 
IV laipsnio “Vyčio” ordinus. 
Juos jiems už jų nuopelnus Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės siekiuose paskyrė Lietuvos 
prez. A. Brazauskas. Diploma
tiniame priėmime dalyvavo JAV 
valstybės departamento aukš
tieji pareigūnai, Prancūzijos, 
Estijos, Islandijos, Olandijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Švedijos, 
Europos Bendrijos, Danijos, 
Suomijos, Latvijos, Britanijos, 
Kroatijos, Ukrainos, Maltos ir 
Vokietijos diplomatinių misijų 
vadovai, kitų valstybių diplo
matinio korpuso nariai. Amba
sadoje lankėsi ir finansų bei 
verslo sluoksnių atstovai, JAV 
lietuviai, daug kitų svečių. Kai 
kuriems JAV kongreso bibliote
kos darbuotojams buvo įteikti 
Lietuvos seimo pirm. Č. Juršė
no padėkos raštai. Tie JAV kon
greso bibliotekos atstovai tal
kino Lietuvos seimui jo archyvo 
sumoderninime.

JAV LB valdybą Arkanso vals
tijos Hot Springs apylinkėje 
sudarė pirm. Regina Sabaliū- 
nienė, vicepirm. Juozas Zub- 
rickas, sekr. Irena Sirutienė, 
ižd. Frina Žeruolienė ir ren
ginių vadovas Jonas Miežins- 
kas.

Veiklia organizacija Klivlan
de tapo Lietuvių pensininkų 
klubas, turintis daugiau kaip 
200 narių. Mėnesiniuose susi
rinkimuose Lietuvių namuose 
ne tik pasivaišinama, bet ir at- 
švenčiamos tautinės šventės, 
susipažįstama su nepriklauso
mos Lietuvos rūpesčiais bei 
problemomis. Lietuvių pensi
ninkų klubas jau mini savo veik
los dvidešimtmetį. Dabartinę 
valdybą sudaro aštuonerius 
metus su pertraukomis jai va
dovavęs pirm. Jurgis Malskis, 
vicepirm. Zenonas Dučmanas, 
sekr. Jonas Kazlauskas, ižd. 
Stepas Butrimas, narių sekr. 
Nora Čečienė, renginių bei iš
vykų organizatoriai Stasė Ma
cienė ir Vytautas Staškus.

Britanija
A. a. Elma Grosaitė-Gabrila- 

vičienė, sulaukusi 65-rių metų, 
mirė Boltone 1993 m. gruodžio 
20 d., palikusi dvi ištekėjusias 
dukras su šeimomis. Velionė da
lyvaudavo Boltono lietuvių susi
rinkimuose bei pobūviuose. Tad 
į Heatono kapines ją palydėjo 
gražus negausių Boltono lietu
vių būrelis su apeigas atliku
siu keliaujančiu lietuvių kape
lionu kan. Valentinu Kamaičiu. 
Velionė gruodžio 29 d. palaido
ta 1986 m. mirusio savo vyro Pra
no Gabrilavičiaus kape.

Mančesterio ir Boltono lietu
viai, laikydamiesi ligšiolinės 
tradicijos, Naujuosius metus su
tiko Mančesterio lietuvių klube. 
Baigiantis 1993 m., juos ten Bol
tono lietuvių kolonijos ir Man
česterio klubo vardu pasveikino 
H. Vaineikis ir ramovėnų sky
riaus pirm. V. Bernatavičius. 
Naujieji 1994 metai buvo sutikti 
sugiedotu Lietuvos himnu, ge-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas (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. 

ros sveikatos ir sėkmės linkė
jimais, iki ryto skambėjusio
mis lietuviškomis dainomis.

Italija
Kazys Lozoraitis, Lietuvos am

basadorius prie Šv. Sosto, da
bar pirmą kartą buvo paskir
tas ir ambasadoriumi nepri
klausomame Maltos riterių or
dine. Pirmuoju Maltos riterių 
ordino ambasadoriumi Lietuvo
je jau 1993 m. rugsėjo 2 d. yra 
paskirtas vokietis dr. Peter 
Freiherr von Fuerstenberg. K. 
Lozoraičio paskyrimo raštą š. 
m. vasario 7 d. Maltos riterių 
ordino rūmuose priėmė didysis 
magistras Andrew Bertie. Šis 
ordinas yra katalikiška orga
nizacija, seniau gynusi tikė
jimą, o dabar labiausiai pasi
žyminti labdara. Ambasadorius 
K. Lozoraitis padėkojo už hu
manitarinę pagalbą, kuri Lie
tuvą pasiekė ką tik atgavusią 
nepriklausomybę per Maltos 
riterių ordino vokiečių atšaką 
“Malthaeser Hilfsdienst”. .

Gudija
Tikslus Gudijoje gyvenančių 

lietuvių skaičius tebėra nenu
statytas. Skirtingi šaltiniai pa
teikia skirtingą jų skaičių. Vieni 
kalba apie 15.000 lietuvių, kiti 
— apie 30.000, o didžiausi opti
mistai — net apie 50.000. Gyviau
si yra Pelesos ir Gervėčių lietu
viai. Kitus dabar turėtų išjudin
ti Minske įvykęs Gudijos lietu
vių atstovų suvažiavimas. Jame 
buvo nutarta įsteigti visų Gudi
jos lietuvių bendriją. Šiam tiks
lui buvo sudaryta septynių ini
ciatorių grupė, vadovaujama 
Virginijos Tarnauskaitės. Ši 
grupė paruoš Gudijos lietuvių 
bendrijos įstatus ir tada su
rengs steigiamąjį lietuvių su
važiavimą.

Lenkija
Suvalkų lietuvių klubą 1993 

m. lapkričio 7 d. pašventino 
Punsko parapijos klebonas kun. 
J. Macekas ir vikaras kun. V. 
Veprauskas. Klubas dabar taps 
Lenkijos lietuvių draugijos sky
riaus Suvalkuose būstine. Vieti
niai lietuviai būstine tapusiam 
klubui suteikė “Vienybės” var
dą. Mat 1907 m. Suvalkuose bu
vo įsteigta ir veikė tokį pava
dinimą turėjusi lietuvių drau
gija. “Vienybės” klubui dabar 
buvo gauta dalis pastato, kuria
me anksčiau buvo įsikūrusi foto- 
dirbtuvė. Lenkijos lietuvių 
draugijos Suvalkų skyrius su 
pirm. Terese Uzdilaite turėjo 
daug vargo, kol buvo gautas Su
valkų miesto leidimas ir priei
namomis sąlygomis pasirašyta 
nuomos sutartis. “Vienybės” 
klubo patalpas bendromis pa
stangomis atnaujino Suvalkų 
lietuviai. Pašventintame klu
be jau yra ir nedidelė lietuviš
kų knygų bibliotekėlė.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus
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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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JA V dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei jauskas, A. Rūkas, J. O. Gustainiai,
. . A. Paškevičius, H. Sukauskas, K. J.

Vasario 16-toS10S proga Žulys, A. Simanavičius, V. Sku-
Rodney apylinkė: $50 - J. Statke- 

vičius; $40 - V. Andrulionis; $30 - 
L. Z. Mockai; $25 - A. Grigas; $20
- J. Ciparis, P. Gaidauskas, K. Ga- 
putis, V. Jakubaitis, V. Naruševi
čius, S. Paketuras, J. Rastapkevi- 
čius, L. Rastapkevičius, A. Šarap- 
nickas; $15 - kun. K Kaknevičius, M. 
Kereševičius, J. Narbutienė; $10
- D. Ciparis, P. Jocius, A. Koje- 
laitis, D. Kekienė, A. Rastapkevi
čius.

Hamiltono apylinkė: $300-S. Da
lius; $100 - G. J. Krištolaičiai; $65
- A. Cibas; $50 - kun. J. Liauba, 
OFM, A. Obcarskis, J. G. Skaistys, 
P. Sakalas, M. J. Gimžauskai; $35 -
R. Bulovas; $30 - M. Macevičius,
S. Kojelienė; $25 - K. Gudinskienė, 
A. Lukos, S. Domeika; $20 - V. Sa
kas, P. Kanopa, P. Žulys, J. Astas, 
Z. Stonkus, A. Prunskas, A. Kantau
tas, P., Girnius, A. Jusys, E. J. Ma- 
žulaičiai, E. Ramanauskas; $4 - 
E. Kudaba.

Toronte: $500-M.M.; $300-dr. J. 
Sungaila; $200 - Tėvai pranciš
konai, J. Vaskela, H. Butkevičius, 
A. Pacevičius; $175-J. E. Čuplins- 
kai; $150 - L. Daunienė; $100 - Ka
nados lietuvių katalikių moterų 
draugija, E. Šlekys, A. Diržys, D. 
Zulonas, J. Šileikienė, M. Vasi
liauskienė, M. J. Uleckai, A. Y. 
Štreimikis (Milton), V. Kubilie
nė, O. Skrebūnas, D. Pargauskas, 
J. Prišas, L. Rudaitis, J. Staške
vičius, J. J. Rovas, F. Barzdžius, 
V. J. Plečkaičiai, J. B. Vaidotai, 
P. B. Saplys, V. Montvilas, J. Par- 
šeliūnas, A. Kazilis, I. A. Jucevi- 
čiai, J. Yčas, J. Šulcas, P. Serepi- 
nas, R. Žiogarys; $80 - A. S. Steigvi- 
lai; $75 - A. J. Lajukas (Tweed); 
$60-K. Gilmant, J. Kirvaitis.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
'ės i ,

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
■ . ■ ,. _______________

$50 - M. S. Petrulis, L A. Nausė
dai, I. V. Ignaičiai, J. M. Vaseris, 
B. Stalioraitis, S. Kėkštas, A. Ma
šalas, A. Štuopienė, J. B. Danaitis, 
V. Palilionis, L. F. Dūda, B. Jony- 
nienė, L. G. Vyšniauskai, A. Šilei
ka, S. V. Matulaitis, A. Lemežys, 
M. Tamulaitienė, A. Matulionie
nė, V. M. Marcinkevičius, G. R. 
Paulioniai, prel. P. Gaida, K. Če
paitis, V. P. Melnykai, S. E. Mar
kauskai, M. Statulevičienė, J. P. 
Barakauskai, P. M. Krilavičius,
J. Linkūnaitis, kun. V. Volertas 
M. J. Zubrickai, D. Barzdžiūtė, S. 
Kuzmickas, A. J. Simonavičius, V. 
V. Baliūnai, A. Puteris, J. Andru
lis, V. Jasinevičienė, J. Z. Didž- 
balis, Z. O. Girdauskai, E. H. Ste- 
paičiai, V. Karauskas, V. K. Gapu- 
čiai, M. S. Bušinskai, L. Urbonas,
K. P. Budrevičius, V. Bireta, P. 
J. Malis; $47 - T. B. Stanuliai; 
$45 - V. Naras; $40 - J. Dabrowski 
V. A. Bubelis, A. E, Abramaičiai, J. 
J. Zenkevičiai, A. Kalendra, A. S. 
Sakus, V. Matulevičius.

$30 - S. Gudaitis, P. Kudreikis, 
P. L. Jurėnai, A. Žilėnas, B. R. 
Kmieliauskai, A. P. Augaičiai, V. 
Puodžiūnas, J. K. Ališauskai, V. 
Ottienė, J. Pacevičius, A. Apera- 
vičienė, L. Balsienė, O. V. Ans- 
kis, O. Jakimavičienė, A. V. Ra
manauskai; $25 - J. Stankaitis, 
A. Peleckis, V. L. Kolyčius, A. Sau
lis, G. Balčiūnienė, A. Pažerūnas, 
V. Butkys, A. S. Petraitis, J. A. Ra
nonis, Z. A. Stančikas, M. Vaišvila, 
S. J. Poškai, A. Pavilonis, A. Mik
šys, L. V. Sendžikas, F. Mockus, O. 
Ažubalis, A. Gatautis, V. Nausėdas, 
V. Jocas, E. Simonavičius, K. J. 
Batūra.

$20 - A. V. Radėnas, A. Zarem
baitė, M. Pranaitis, L. Oleka, A. 
Pūkas, A. Kynas, S. Krašauskas, D. 
Keršienė, K. Kaminskas, A. Juoza
pavičius, M. V. Kriščiūnas, A. Ra
džiūnas, A. Stankus, J. Kairys, O. 
R. Berentai, S. Mazlaveckas, S.

kauskas, R. Sirutis, A. Petryla, 
V. Paliulis, V. Birštonas, G. Kau- 
lienė, S. Matulionis (Brantford), 
J. O. Balsiai, V. Lėveris, J. Mor
kūnas, A. J. Zalagėnas, J. Petro
nis, K. Pajaujis, M. S. Putrimas, 
B. Vaidila, G. B. Čižikai, L Vadaus- 
kienė, S. Matulevičienė, J. Stra
vinskas, V. K. Naruševičius, I. Vib- 
rienė, A. Stulgys, F. Timukas, E. 
M. Kazakevičiai, J. J. Kulikaus
kai, S. J. Sinkevičius, L Wilkin
son, V. Stankus, J. Budrys, G. Gin- 
čauskas, A. Draugelis, R. Cele- 
jewski, O. Balaišis, E. Čepienė, 
V. Rudaitis, K. D. Batūra, V. V. 
Paškus, A. M. Pranevičiai, J. Ruk- 
šienė, V. A. Paulionis, S. V. Ra- 
dzevičiai, L. Pilipavičius, V. Pe
čiulis, V. A. Dubickas, P. B. Če- 
ponkus, J. J. Valiuliai, S. Griga
liūnas, V. Poškus, A. Saplys, P. 
Derliūnas, E. Jaškus, J. Mockevi
čius, E. Ališauskienė, P. Čiurlys, 
J. Liutkus, K. Balyta, P. Jonikas, 
E. Valeška, A. Sprainaitis, I. Ehl
ers, V. O. Narušis, R. H. Simana
vičiai, S. V. Aušrotas, V. Stukas, 
V. Gumauskas, M. L. Malinauskas, 
E. A. Underys, A. Zimnickas, M. E. 
Zabulioniai, M. Povilaitienė, V. 
A. Kulnys, J. Repečka, P. Karaliū
nas; $15-B. Abromaitienė.

$10 - S. Petryla, A. Jankaitienė, 
J. Jacikas, V. Gudaitis, A. Vaito- 
nienė, P. Lukošius, V. Kecorius, 
Z. Kučinskas, V. Karnelavičius, V.

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
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Daugelavičienė, V. Stabas, P. Ži- 
būnas, A. Šeškus, J. Augustinavi- 
čius, V. Ruslys, S. O. Dačius, J.
A. Lelis, H. N., A. V. Kuzmarskiai,
B. Prakapienė, p. Baršauskas, V. 
Gataveckas, A. S. Kiršinai, A. Sa- 
gevičius, S. Škėma, A. Petkevičie
nė, S. Vaitkus, A. Bacevičius, D. 
Klibingaitis, H. I. Matušaitis, J. 
Radzevičius, S. Pamataitis, H. Pa
tašius; $6 - P. Gurklys; $5 - O. S. 
Gotsheldai, V. M. Butrimai, B. M. 
Rickevičius, K. Daunys, P. Vilutis, 
D. Petronienė, B. Butrimas.

Wasaga Beach apylinkė: $100 - 
J. A. Bataitis, E. J. Gudas, A. Ka- 
napka, J. B. Mažeika, J. M. Vait
kus, Wasaga Beach lietuvių mote
rų būrelis; $75 - K. Z. Beržanskis; 
$60 - M. Juozaitienė, L. B. Petru- 
šaitis; $50 - M. Gaivelienė, J. Pa- 
karna, R. G. Stepulaitis, E. Tribina-

vičienė, A. B. Vitkus; $40 - C. Ja
vas, J. Lapavičius; $30 - E. Heikis, 
M. Laurinavičienė; $20-A. Babec- 
kienė, M. Bernotienė, J. Dobilas, 
I. A. Gataveckas, B. Jonaitienė, 
B. R. Jacka, E. V. Krikščiūnas, J. 
Lenkaitis, P. Narušienė, P. Petkus, 
V. Senkus, S. R. Valickis, A. J. Vaš
kevičius; $10 - V. A. Dauneckas, 
A. Giedraitis, J. Jonaitienė, A. 
Laucius, A. Masienienė, V. Vasis, 
D. Stanevičienė.

Toronto: $50 - J. Pikelis, K. Rau
dys; $40 - V. Šaltmiras; $30 - A. 
Gineitis, M. Girčienė, J. Bajorai
tis; $25 - U. Bleizgienė; $20 - E. 
Bartminas, E. L. Vaštokai, A. F. Ma- 
tulicz, G. R. Petrauskas; $10 - L. 
Razgaitis.

Visiems aukotojams KLB valdy
ba reiškia nuoširdžią padėką už 
finansinę bei moralinę paramą.

Goliger’s--------------------------------------------

VILNIUS
L dainų šventę

Kaina nuo ^998.°° (kan.)
I loma ar Liisa

Tel. (416) 924-6328 
1 -800-268-7442 

CUMBERLAND COURT, 99 YORKVILLE AVENUE

PARDUODAMAS 
trijų miegamųjų 
namas netoli Šv. 
Juozapo ligoni
nės ir Ronces- 
valles gatvės. 
Prašoma kaina 
$217.500. 
Privatus keliukas 
į garažą. Gražiai
pertvarkytas namo vidus pakelia pirkimo vertę. Tai 
Jūsų svajonė. Tuojau skambinkite tel. 763-5161 

-MARIJANA McKinnon. 
Seminaras namų pirkėjams - kovo 22 d., 7 v.v.

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

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

Registracijos nr. 04086815

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

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

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

>J SOI.

NOTICE TO 
TOBACCO RETAILERS

On February 8, 1994, 
the Tobacco Sales to Young Persons Act came into force

This federal legislation
• raises the minimum 

legal age of persons to 
whom tobacco products 
can be sold from 16 to 
18 years

• restricts the location of 
cigarette vending 
machines to bars, 
taverns and similar 
beverage rooms

• increases the penalty for 
selling tobacco to young persons from 
$100 to a maximum of up to $50,000 for 
repeated offences.

It is prohibited by II est interdit par la loi 
federal law to provide federate de fournir des 
tobacco products 
to persons under 
18 years of age.

A full-size, colour sign and 
a letter explaining your 
obligations as a tobacco 
retailer will be sent to you 
soon by Health Canada.

produits du tabac aux 
personnes agėes de 
moins de 18 aus.

Check with your province 
for any additional laws 
regarding the sale of 
tobacco products to 
young persons.

If you do not receive an information 
package by March 15 or if you want further 
information on the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, please ca 11

If you sell tobacco on your premises, you are 
obliged, under the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, to display a sign containing the 
message shown here.

1-800-263-9004.

■ ■ Health Santė
Canada Canada Canada
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Jiems rūpi Vilnijos likimas Kanados Įvykiai
Rytų Lietuvos mokiniai savo 

darbais paminėjo nepriklau
somybės atstatymą. “Vilnijos” 
draugija, talkinama 11 kitų or
ganizacijų, surengė kraštoty
ros ir rašinių konkursą “Ry
tų Lietuva — mūsų valstybės 
centras”. Jame dalyvavo 26 au
toriai. Už geriausius darbus 
premijos įteiktos Vilniuje, 
vasario 19 d. Konkurso rėmė
jas — Hamiltono lietuvių kre
dito kooperatyvas “Talka”. 
Numatoma tokius konkursus 
rengti kasmet.

“Vilnijos” draugijos pirm. 
Kazys Garšva laiške prez. A.
Brazauskui, seimo pirm. Č. 
Juršėnui ir ELTAI Lietuvos ir 
Lenkijos sutarties klausimu 
nurodo, kad į sutartį yra bū
tina įrašyti, jog Lenkijos res
publika pripažįsta “1919-1939 
m. rytinės Lietuvos dalies oku
paciją bei aneksiją neteisėta 
ir visiems laikams atsisako 
bet kokių pretenzijų į ją”. Tai 
esą leistų palaikyti draugiš
kus Lietuvos ir Lenkijos san
tykius.

Vladas Trimonis, Armijos 
krajovos aukų klubo vardu 
paskleidė kreipimąsi, kuria
me faktais pagrindžiama lie
tuviams padaryta tos želigovs- 
kinio tipo armijos žala ir ste
bimasi, kad tų nusikaltėlių 
palaikai perlaidojami Vil
niaus Rasų kapinėse ir statomi 
jiems paminklai. Ryšium su 
tuo išreiškiamas pasipiktini
mas Lietuvos valdžia, kuri be 
perstojo nuolaidžiaujanti len
kams.

Kadangi žiauriausią lietu
vių genocido aktą Armija kra- 
jova įvykdė 1944 m. birželio 
mėn. Dubingių apylinkėse, 
artėjant 50-mečiui, nutarta 
čia įamžinti aukų atminimą. 
Pradžia jau padaryta pasodi
nant ąžuolų giraitę, kur nu-

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Izraelio teritorijoje yra to
kie maži atstumai nuo vienos 
vietovės iki kitos. Per valan
dą laiko atsiduriam žemumo
je. Nuo akmenuotų, sausros iš
džiovintų dykumos kalnų pa
tenkame į žaliuojančius plo
tus, nes čia viskas jau laisto
ma. Be to, čia iš karto padvel
kia karščiu, nes temperatūra 
— virš 80 F. Taipgi ir oro spau
dimas šiek tiek didesnis, nes 
Negyvoji jūra yra apie 1200 
pėdų žemiau jūros lygio. Ji 
yra žemiausia vieta žemės ru
tulyje. Daug druskos — joje 
niekas neauga. Jūroje nėra 
žuvų.

Rankraščių slėptuvės
Nusileidę į lygmą, dar ne

važiuojam prie Negyvosios 
jūros, kurios vanduo raibu
liuoja prieš saulę. Pakraščiu 
pavažiavę, pasukam prie kal
nų papėdės Kumran vietovės, 
kur kalno oloje buvo surasti 
senoviniai raštai. Čia 70-130 
m. po Kristaus gyveno žydų 
sekta esenai, kurie savo raš
tus buvo paslėpę kalno urvuo
se. Jie buvo surasti tik 1947 
m. Atkasti ir esenų kaimo tro
besių sienų likučiai, kur jie 
gyveno vienoje vietoje visa 
kolonija. Atkasti griuvėsiai 
nuvalyti, išvedžioti takai ir 
rodyklės žymi kuria linkme 
eiti. Gausiai turistai šią vietą 
lanko. Ir mums bevaikščiojant 
atvyko keletas autobusų su žy
dų jaunimu.

Negyvosios jūros pakrantės 
kalnuose buvo surastos 27 
olos-urvai, kur raštai buvo 
paslėpti. Tačiau daugiausia 
raštų surasta oloje, pažymė
toje 11-tu numeriu. Į kalno 
olas neleido lipti, nors jos aiš
kiai iš apačios matomos. Atro
do visai arti. Prie kaimelio 
griuvėsių stovi turistų cent
ras, didelė suvenyrų krautu
vė su restoranu, švarios išvie
tės. Čia ilgai užtrukome, kol 
viską apžiūrėjom ir apsipir- 
kom.

Negyvoji jūra
Sekantis sustojimas porai 

valandų prie pačios Negyvo
sios jūros pakrantės. Atitver
tam medžiais apsodintam plo
te yra nusirengimo kambariai 
vyrams ir moterims, prausyk
los ir dušai. Bet prieš pa
tenkant čia reikia nusipirkti 
įėjimo bilietus, kurie mums 

matyta pastatyti paminklą — 
koplyčią. Tam reikalinga vi
suomenės finansinė parama. 
Tuo reikalu kreiptasi ir į Lie
tuvos prezidentą, seimą bei 
vyriausybę. Norintiems finan
siškai paremti šį projektą pa
duodamas adresas: Lietuvos 
taupomasis bankas, Vilniaus 
miesto senamiesčio skyriaus 
filialas nr. 6762/076; taupomoji 
knygelė — sąskaitos nr. E 1106.

Vilniuje 5.000 tiražu išėjo 
415 psl. knyga “Lietuvos rytai”. 
Valstybinės regioninių pro
blemų komisijos leidinys, vyr. 
red. R. Ozolas. Dėl Rusijos,
Lenkijos bei Gudijos preten
zijų į rytinę Lietuvos dalį yra 
būtina naujai išsiaiškinti pa
dėtį. Straipsniai liečia kalbą, 
tautinę savimonę, istoriją, tei
sę, sociologiją; pateikiami do
kumentai, lentelės, žemėla
piai. Knygoje aprašoma ir len
kų pogrindžio veikla 1918-1919 
bei 1939-1940 metų laikotar
piais. Istorikai ir teisininkai 
nurodo, kad tarptautinės tei
sės požiūriu bet kokios teri
torinės pretenzijos į Vilnių ir 
jo kraštą šiuo laiku neturi jo
kio pagrindo. Inf.

“Vilnijos” draugijos surengto kraštotyros ir rašinių konkurso laimėtojos, 
gavusios pirmąsias premijas Nuotr. L. Verblingevičiaus

buvo išduoti. Nuo čia dar rei
kia per akmenuotą taką nueiti 
prie vandens. Nusirengus ir 
basam negalima paeiti nuo 
saulės įkaitusių akmenų, ku
rie degina padus. Saulė ne
gailestingai kepina, alsuoji 
karštu sausu oru, net lūpos 
džiūsta. Pasistypčiodamas per 
karštus akmenis nusileidi 
prie vandens. Vanduo irgi šil
tas ir labai stipriai sūrus.

Visi bando tuojau plaukti 
ir įsitikinti ar tikrai atsigu
lęs neskęsi. Tikrai, vanduo 
tokios stiprios druskos kon
centracijos, kad keletą kartų 
daugiau turi druskos negu ki
tos jūros, tad išlaiko gulin
tį žmogų. Sūrus vanduo labai 
ėda veidą ir nepaprastai perš
ti, jei pakliūna į akis. Tai be
veik visi patyrė, kurie maudė
si, trindami ir plaudami van
deniu peršinčias akis.

Buvo ir smagaus juoko, kai 
torontietė Stepunė, pasikė
lusi sijoną, sako: “Nesimau- 
dysiu, tik pabraidysiu pakraš
tyje. Bet vos žengtelėjus 
plumptelėjo su visais drabu
žiais į vandenį, nes pilna ak
menų, kurie labai slidūs. Įkri
to, tai įkrito, bet kai bandė 
atsikelti, tai vis atgal slysda
ma krito ir krito ...

Neveltui vadinama Negyvą
ja jūra, nes nėra jokios gyvy
bės, jokios žolelės, jokios žu
velės. Tik visa pakrantė nusėta 
didesniais ir mažesniais ak
menimis, kurie nuo saulės la
bai įkaitę. Tačiau jūroje vė
jas pajėgia sukelti bangeles, 
kurios visą laiką pulsuoja.

Pati Negyvoji jūra nėra di
delė — 47 mylios ilgio ir 10 my
lių pločio, o vidutinis gylis 
400 m. Į ją įteka Jordano upė, 
bet nedaug vandens gauna, 
nes labai daug sunaudojama 
laukų drėkinimui. Iš jos van
duo nebeišteka — yra uždara 
jūra. Antroje jos pusėje — 
Jordanijos valstybė.

Apylinkių gamta
Aplink Negyvąją jūrą — ly

guma, kuri iš Jordano upės yra 
laistoma, tad čia auginami ba
nanai, nedidelės palmės, įvai
rios daržovės. Važiuojant pro 
šalį aiškiai matyti, kur nėra 
įvesta laistymo sistemos, ten 
stūkso sausos plikos žemės 
plotai. Baisus trūkumas van
dens — taip čia sausa ir sau
lės išdeginta žemė.

Pasimaudę, paplaukioję Ne
gyvojoje jūroje, saulės gero

“Vilnijos” draugijos surengto Ryty Lietuvos mokinių kraštotyros ir rašinių konkurso dalyviai - vertinimo komisija, premi- 
juotojai mokytojai ir darbų autoriai -1994 m. vasario 19, premijų įteikimo dienų Nuotr. L. Verblingevičiaus

Laikraštis Gudijos lietuviams
Redaktorius Bernardas Šaknys rašo apie “Lietuvių godas”

Po daugelio žygių pasaulio 
šviesą išvydo laikraštis “Lie
tuvių godos”. Rašome “Gudijos 
lietuviams” tik politiniais su
metimais, kad neuždraustų jo 
platinti Gudijos okupuotoje 
Lietuvos dalyje. O iš tiesų, 
“Lietuvių godos” skiriamos 
Lietuvos lietuviams, kurie dėl 
mūsų politikų abejingumo liko 
už Lietuvos valstybės sienos. 
Liko nuskriausti, paniekinti.

kai įkaitinti, renkamės prie 
autobusų tolesnei kelionei. 
Vėl pro žalumynais pasipuo
šusį Jericho miestą judam to
liau. Už miesto slėnyje pra
sideda daržovių, vynuogynų 
ir bananų laukai. Tai Jorda
no slėnis — vakarinis kran
tas, užimtas Izraelio per 1967 
m. karą.

Prisiartinam visai arti Jor
danijos valstybės. Dešinėje 
kelio — spygliuotų vielų tvo
ros ir tolėliau niekieno že
mė, kuri užminuota iki pat Jor
dano ūkių. Ten matosi ūkinin
kų trobelės, bet judėjimo tarp 
šių kraštų nėra — vien tik per 
Jordano upės Husseino tiltą. 
Kelias eina visai pakraščiu 
tos niekieno žemės su įspėji
mo užrašais, kad neišklystų 
nuo kelio į užminuotus laukus.

Pasiekiam kelią, kur prie 
barjero kabo Izraelio vėlia
va, stovi kareivių sargyba. To
liau jau prasideda Izraelio 
žemė. Vadovas Kim primena, 
kad tai arabų Jordanijos že
mė, per prievartą atiduota 
Izraeliui. Šioje vietoje la
bai lygus didelis slėnis, gra
žiai išdirbti be akmenų lau
kai, žaliuoja daržovės, vynuo
gynai. Visur po laukus išve
džioti vamzdžiai. Laistoma 
žemė duoda net du derlius per 
metus. Vandenį ima iš Jorda
no upės ir iš šulinių, kurių 
vanduo pasiekiamas 100-150 
pėdų gylyje.

Sustojam poilsio vietoje 
prie kelio, kur žaliuoja dide
lis alyvų sodas. Medžiai jau 
baigia prinokinti alyvas, ku
rios mėlynuoja tarp lapų. Aly
vų prinokimo sezonas yra spa
lio-lapkričio mėnesiais. Iš vai
sių spaudžia alyvą, o išspau
das sudžiovinę naudoja kurui. 
Prie restorano įvažiavimo sto
vi ant platformos tankas ir ki
tas atviras šarvuotis — laimė
to 1967 m. karo grobis.

Ši sustojimo pakelėje vie
ta yra, matyt, labai populiari, 
nes sustoja viens po kito auto
busai ir lengvi automobiliai, 
išlaipindami grupes keleivių. 
Iš vieno autobuso išlipo dide
lis būrys juodai apsirengusių, 
peisuotų su jarmulkom jaunų 
žydų.

Toliau važiuodami pasie
kiam Efuli miestą, kuris žy
dų įkurtas 1925 m. ir dabar tu
ri 28.000 gyventojų. Tai, kaip 
vadovas pamini, vien žydų gy
venvietė — arabų ten nėra.

Kim pasakoja, kad Izraely-

Mano tėviškė,Tverečiaus pa
rapija — irgi, Lietuvai atga
vus Vilnių, liko Gudijos teri
torijoje, bet po karo grąžin
ta Lietuvai. Tačiau už kelių 
kilometrų didžiuliai Lietuvos 
etninių žemių plotai pateko 
į gudų “globą”. Čia jie patyrė 
tokias fizines ir dvasines kan
čias, kurių neįmanoma net ap
rašyti.

1961 metais iš Vilniaus pe
dagoginio instituto savo no
ru atvykau dirbti mokytoju 
į Gervėčių kraštą. Per trum
pą laiką pamilau žmones, vai
kus. Tačiau nelemta ilgiau 
čia buvo pasilikti: vietinė 
valdžia jau 1962 metais or
ganizavo mano “paėmimą į ka
riuomenę”. Pasisekė pabėgti, 
bet mokykla neteko mokytojo.

Tuo metu šimtus Gudijos 
vaikų pabandėme mokyti Lie
tuvoje. Lietuvos mokyklos 
mielai juos priėmė, nepaisė 
jokių draudimų. Tokiu būdu 
tūkstančiai lietuvių mokslus 
baigė Lietuvoje. Vieni jų čia 
ir liko, kiti grįžo į gimtinę, 
sukūrė lietuviškas šeimas.

Kristaus gimimo bazilikos kieme Betliejuje. Ištraukę iš Šv. Rašto skaito 
kun. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS, OFM; tarpduryje kalbasi visos
grupės vadovas - kun. GREGORY BOTTE, OFM Nuotr. St. Daliaus

je visa žemė yra privati ir 
kibucų (kolektyviniai ūkiai) 
valdoma nuosavybė, kurių yra 
270 visame krašte. Juose dir
ba 140.000 žmonių. Dirbantie
ji žemės nevaldo ir jie gauna 
maždaug 15 dol. mėn. kišenpi
nigių savo reikalams, pilną 
išlaikymą. Jie gali kada nori 
palikti kibucą ir ieškoti dar
bo kitur, tačiau neturi jokios 
teisės į paliekamą nuosavybę.

Nazarete
Pradedam važiuoti aukštyn 

į kalnus ir vingiuodami aukš
tumoje pasiekiam Nazaretą — 
arabų miestą, kur jų gyvena 
54.000 iš bendro 100.000 gy
ventojų skaičiaus. Nazaretas 
yra svarbi krikšionybei vie
ta, kur Marijai apsireiškęs 
angelas pranešė, kad ji išrink
ta būti Dievo motina. Čia ir 
Jėzus praleidę savo jaunystės 
metus.

Apreiškimo bazilikoje tu
rėjom lietuviškas pamaldas 
atskirai nuo visos grupės. 
Pati bazilika pastatyta pa
saulio valstybių aukomis. Mo
zaikomis kiekviena tauta savo 
stilium pavaizdavo Mergelę 
Mariją. Katalikai tiki, kad 
angelas Gabrielius apsireiš
kė Marijai šios bazilikos vie
toje, o ortodoksai mano, kad 
prie šaltinio, kur vanduo ir 
dabar po 2.000 metų tebebėga 
ir yra nepaprastai švarus. Da
bar ant šaltinio viršaus stovi 
ortodoksų šventovė.

Po pamaldų Apreiškimo ba
zilikoje nuvykom prie ortodok
sų šventovės. Šaltinis dabar 
yra šventovės viduje. Tuo me
tu vyko vestuvių apeigos, to
dėl nenorėjo mūsų leisti prie 
šaltinio. Kiek palaukus galė
jom įeiti į vidų prie šaltinio. 
Iš padaryto šulinio yra ištrau
kiamas ant lyno vandens kibi
rėlis su šaltu ir skaidriu šva

Po daugelio metų su “Gervė
čių” klubo pirmininku Alfon
su Auguliu įsteigėme laikraš
tį “Lietuvių godos”. Kol kas 
praktiškai jį leidžiu vienas, 
talkinat žmonai. Ačiū Dievui, 
padėjo “Europos lietuvio” vyr. 
redaktorius Vladas Dargis, 
pasiėmęs didelę rūpesčių naš
tą ant savo pečių. Mano pa
rengtą laikraštį jis atspaus
dina. Jų redakcija patiria 
daug nuostolių. Tai mane sle
gia. Nutariau rinkti prenume
ratą — iš Lietuvos gyventojų 
po 24 litus, o iš užsienio 15 
JAV dolerių. Gudijos lietuviai 
laikraštį gauna nemokamai.

Mūsų tikslas informuoti pa
saulio lietuvius, kad už vals
tybės sienos liko daug etninių 
žemių lietuvių. Mes mielai 
spausdinsime ir Kanados lie
tuvių atsiųstą koresponden
ciją. Kol kas laikraštis “Lie
tuvių godos” gimsta mano bu
te. Korespondenciją, laiškus 
geriausia siųsti mano namų 
adresu: Bernardas Šaknys, 
Fabijoniškių 59-8, 2029 Vil
nius, Lietuva.

Kviečiame į talką Kanados 
lietuvius. Kiekvienas prenu
meratorius mums būtų labai 
brangus.

riu vandeniu, tačiau nors ir 
atrodo švarus, bet mums ne
patarė jo gerti. Šaltinio van
dens perteklius nuvestas 
vamzdžiu į lauką.

Nazaretas yra pilnas viso
kių suvenyrų krautuvių, bet 
mums nedavė laiko po jas 
vaikščioti. Tik prabėgomis 
galėjom stabtelti gįždami į 
autobusą. Tačiau vadovas pa
tarė čia vienoje krautuvėlė
je nusipirkti geriamo vandens 
didelį butelį, kainuojantį vie
ną dolerį, kai visur kitur kai
navo 2 ar 3 dolerius. Tad visi 
apsikrovėm nupirktais van
dens buteliais, o vandens čia 
daug tenka sunaudoti, nes vi
są laiką karšta ir labai troš
kina.

Galilėjos Kanoje
Baigiant šios dienos kelio

nę po Palestiną, taip mūsų va
dovas Kim vadina kraštą veng
damas minėti Izraelio vardą, 
sustojam Kanos vietovėje, 4 
mylios atstu nuo Nazareto. 
Šioje vietoje Kristus padarė 
pirmą stebuklą, paversdamas 
vandenį vynu, prašomas savo 
motinos Marijos. Pastatyta 
šventovė vadinama vestuvių 
vardu (Wedding Church of Ka
na). Čia atvykę atnaujina ve
dybų apeigas. Šventovės apa
čioje tebėra senos statybos 
pirmosios kolonos, mozaiki
nių grindų plotas. Taip pat 
stovi senovinis akmens indas 
vynuogių sultims spausti ir 
rinkinys molinių indų vynui 
supilti. Kol viską apvaikščio
jom ir apžiūrėjom, artinosi 
pavakarys. Sėdam į autobusus 
ir netrukus pasiekiam Tibe
rias miestą prie Galilėjos eže
ro. Čia sustojam ir nakvojam 
“Gemei Hamat” viešbutyje. 
Gaunu ketvirtam aukšte gra
žų kambarį su televizija.

(Bus daugiau)

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Nemalonia staigmena kana

diečiams tenka laikyti jo nu
sisukimą nuo Kanados reika
lų, nors L. Bouchardas ten at
vyko ir buvo priimtas kaip opo
zicijos vadas Kanados parla
mente. Iš tikrųjų jis kalbėjo 
tik apie Kvebeko atsiskyrimą 
nuo Kanados. Ir Jungtinių Tau
tų, ir JAV kongreso atstovams 
buvo aiškinama, kad Kvebekas 
laikysis visų jam atstovavu
sios Kanados pasirašytų sutar
čių. Atsiskyrusio Kvebeko nau
ji įsipareigojimai visada bus 
draugiški Jungtinėms Tautoms 
ir Jungtinėms Amerikos vals
tybėms. L. Bouchardas stengė
si įtikinti amerikiečius, kad 
Kvebeko atsiskyrimas nuo Ka
nados jiems neatneš jokių nau
jų problemų.

Į tokius L. Bouchardo paža
dus atkreipė dėmesį Kanados 
liberalų ministeris pirm. J. 
Chretienas. Esą jam, užmiršu
siam parlamentinius įsiparei
gojimus Kanadai, rūpi tik jo 
separatistinis Kvebeko blokas 
ir šios provincijos atsiskyri
mą referendume remiantys 
kvebekiečių balsai. J. Chre
tienas taipgi priminė, kad L. 
Bouchardas, žvejodamas tuos 
balsus, neturės naudos iš per
šamo atsiskyrimo nuo Kanados.

Atsiskyrimu kanadiečiai su
pranta visišką Kvebeko pasi
traukimą iš federacinės Ka
nados. Tokiu atveju Kvebekas 
negalėtų naudotis Kanados do
leriais, ligšioliniais ekono
miniais ryšiais ir tarptauti
nėmis Kanados sutartimis. To
kiam atsiskyrimui nuo Kana
dos referendume nebus susi
laukta kvebekiečių daugumos 
pritarimo. L. Bouchardui sau
giau būtų kalbėti tik apie Kve
beko nepriklausomybę. Tada 
kvebekiečiai galėtų tikėtis
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ekonominių nepriklausomo 
Kvebeko ryšių su Kanada. Mi
nisteris pirm. J. Chretienas 
ragina kvebekiečius nepasiti
kėti separatistiniais L. Bou
chardo Kvebeko bloko ir J. Pa
rizeau Kvebeko partijos paža
dais, neįgyvendinamais visiš
kame nepriklausomo Kvebeko 
atsiskyrime nuo Kanados.

Paties Kvebeko dabar lau
kia provincinio parlamento 
rinkimai šį rudenį. Galvosū
kį atnešė ilgamečio liberalų 
vado R. Bourassos pasitrauki
mas iš politikos. Jį pakeitė 
Danielis Johnsonas, kurio tė
vui, taip pat Danieliui, 1966- 
68 m. teko būti Union Natio
nal (Tautinės vienybės) parti
jos premjeru Kvebeke. Rinki
mus tikėjosi lengvai laimėti 
separatistinė Kvebeko partija 
ir jos vadas Jacques Parizeau. 
Mat jo partija buvo apie 10% 
populiaresnė už liberalus.

J. Parizeau beveik užtikrinto 
laimėjimo atveju buvo pradė
jęs kalbėti apie skubų refe
rendumą Kvebeko atsiskyrimo 
klausimu. Dabar referendu
mą jis jau žada atidėti vėles
niam laikui. Mat kvebekiečių 
dauguma pritaria Kanados mi- 
nisterio pirm. J. Chretieno 
perspėjimui, kad yra didelis 
skirtumas tarp Kvebeko nepri
klausomybės ir jo atsiskyri
mo nuo Kanados. Tą skirtumą 
paskutinėje apklausoje pripa
žino 57,7% kvebekiečių, o jį at
metė tik 36,7%. Tai liudija, kad 
didžioji kvebekiečių pusė vis 
dėlto nėra linkusi nutraukti 
visų ryšių su Kanada. O jos li
beralams ir ministeriui pirm. 
J. Chretienui labai svarbu, 
kad provincinio parlamento 
rinkimus laimėtų Kvebeko li
beralai. Mat tada turbūt vėl 
atsigautų ir kritęs Kanados libe
ralų populiarumas šioje pran
cūziškoje provincijoje. V.Kst.

meratą atsiuntė M. A. Lukoševi
čius.
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Šviesus, beveik pamirštas žiburys
Kun. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos monografija

\J VINCAS KOLYČIUS

Kas buvo tas kun. Jurgis 
Ambraziejus Pabrėža? Jis gi
mė 1771 m. ir mirė 1849 m. Pa
mokslininkas, botanikas ir gy
dytojas, žemaitis, kurio atmi
nimas po 200-tų metų dar yra 
gyvas Žemaitijoje. 1993 m. Ka
lėdų laikotarpyje Toronte lan
kėsi pranciškonas kun. Astijus 
Kungys iš Lietuvos. Prisiminus 
kun. Pabrėžą, jis pareiškė, kad 
dar ir dabar daugelis kretin
giškių jį laiko šventuoju.

Pabrėža į kunigų seminariją 
įstojo būdamas jau 24 metų. 
Prieš tai studijavo botaniką 
ir mediciną. Mokėsi Varnių 
kunigų seminarijoje ir buvo 
įšventintas kunigu tik po dve
jų metų studijų. Buvo vikaru 
Šiluvoje, Raudėnuose, Tve
ruose, Plungėje ir Kartenoje.

1816 m., būdamas jau 45 me
tų, įstojo į pranciškonų vie
nuolyną Kretingoje ir pasirin
ko Ambraziejaus vardą. Įsto
jęs į vienuolyną, jis norėjo 
pasilikti tik tretininku, nors 
atsidėjęs ėjo visas vienuolio 
pareigas. Vienuolyne pasižy
mėjo dvasinio kilnumo sieki
mu. Kaip tretininko, jo nesais
tė neturto įžadas, bet jis troš
ko įsigyti neturto dvasią, kad 
širdis neprisirištų prie kokio 
daikto, bet būtų visiškai lais
va.

Apie kun. Pabrėžos darbštu
mą vysk. M. Valančius rašė: 
“Jis vienuolio pareigas gerai 
atliko, daug skyrė laiko savo 
privačioms maldoms, daugely
je parapijų sakė pamokslus, 
daugeliui tikinčiųjų buvo dva
sios vadu, kasdien valandų 
valandas klausė išpažinčių ir 
atrado laiko rinkti ir tyrinėti 
augalus, rašyti botanikos ir 
medicinos veikalus, gydyti 
žmones ir lankyti ligonius. 
Tai galėjo atlikti tik dėl to, 
kad buvo labai tvarkingas ir 
žemaitišku užsispyrimu laikė
si savo nustatytos darbo siste
mos”.

Apie kunigystę kun. Pabrėža 
šitaip rašė: “Pamaldžiam Mi
šių laikymui reikalingas ma
lonės stovis, gyvas tikėjimas, 
tvirta viltis ir karščiausia mei
lė, didžiausias nusižeminimas 
ir dievotumas veiksmuose, aiš
kiai, atidžiai, nei lėtai, nei 
skubiai ištariant žodžius. Ku
nigui reikalinga: malda, skai
tymas, apmąstymas, savęs sau
gojimas ir stropus studijavi
mas, Šv. Rašto su paaiškini
mais skaitymas. Žemina kuni
gą prabanga jo buto balduose, 
induose, rūbuose, valgiuose ir 
t.t. Kunigas privalo turėti sa
vo širdyje Dievo ir artimo mei
lę, kad tą meilę galėtų su šven
tu uolumu ir stropumu žadinti 
žmonių širdyse. Pirmiausia 
kunigas privalo rūpintis sie
los gydymu, bet kartu padėti ir 
kūno reikaluose”.

Toks buvo Pabrėžos idea
laus kunigo įvaizdis. Tokiu 
kunigu jis stengėsi būti.

Būdamas patyręs nuodėm- 
klausis ir plačiai susipažinęs 
su dvasine literatūra, Pabrė
ža parašė atgailotojams, ku
nigams ir dvasios vadams ke
lias knygas. Taip pat yra pa
rašęs vadovą, skirtą 3-jų die
nų rekolekcijoms, ir kitų tiky
binių leidinių.

Kun. Pabrėža išgarsėjo savo 
pamokslais, kurių dar daug 
yra išlikę. Apie jo pamokslus 
monografijoje rašoma: “Į pa
mokslų sakymą ir jų naudą sie
lų išganymui Pabrėža žiūrėjo 
labai rimtai. Pirmiausia jis 
stengėsi pažinti savo laiko 
žmonių gyvenimą. Jis rūpino
si, kad jo pamokslai būtų ak
tualūs ir naudingi žmonių pa
taisymui. Jo pamokslai tokie 
gilūs ir turiningi, pagrįsti 
Šv. Raštu, Bažnyčios Tėvų ir 
susirinkimų mokslu. Temos 
dėstymo mintims pagrįsti jis 
gausiai vartojo Šv. Rašto iš
traukas”.

Kretingos vienuolyno bib
liotekoje buvo net 8 jo pamoks
lų knygos, tačiau 1940 m. komu
nistams biblioteką konfiska
vus, jų likimas, kaip ir visos 
vienuolyno bibliotekos, yra 
nežinomas.

Kun. Pabrėža pritaikydavo 
savo pamokslus žemaičių pa
pročiams. Jo monografijoje 
yra duodamos pamokslų iš
traukos: vaikų auklėjimo klau
simais, tėvų pareigos vaikams 
kūno ir sielos atžvilgiu, glo
bėjų ir šeimininkų pareigos. 
Toliau pamokslai žemaičių 
vestuviniams papročiams: pa
mokymai besiruošiantiems 

tuoktis, kliūtys sukurti mote
rystę, piršlybos, mergvakaris, 
vestuvių apeigos, susituoku
siųjų gyvenimas ir t.t. Jis pa
liečia savo pamoksluose ir so
cialinę sritį — darbininkus ir 
darbdavius, valdžios tarnauto
jus. Nepamiršta ir įvairių re
liginio gyvenimo papročių bei 
švenčių — Advento, Gavėnios, 
Kalėdų, Velykų ir Sekminių.

Trečioji monografijos dalis 
pavadinta “Pabrėža — moksli
ninkas, gydytojas ir pilietis”. 
Jis buvo žemaičių augmenijos 
tyrinėtojas, paruošė lietuviš
kai botanikos žodyną. Apie Pa
brėžos gydytojavimą Vaižgan
tas rašė: “Gydė kuo ne vieno
mis žolelėmis. Jo celė ir visas 
koridorius buvo prikvipę žolė
mis, kasdieną būdavę daug li
gonių. Minint Pabrėžą gydyto
ją, ypač iškyla jo artimo mei
lės darbai. Galima tik spėlio
ti ir įsivaizduoti, kiek daug 
kam jis padėjo fiziškai ir dva
siškai, kiek ašarų per savo gy
venimą nušluostė, kiek skaus
mų palengvino”.

Monografijos pabaigoje yra 
išspausdinti keli Pabrėžos 
pamokslai ir jo testamentai, 
kuriuos jis su visomis smulk
menomis, prieš mirtį, pats pa
rašė. “Žinodamas dulke esąs, į 
kurią kiekvienas iš mūsų pa
virs, noriu, kad mano kūnas, 
man mirus, būtų vienuolių 
apeigomis palaidotas papras
tai ir be puikumo Kretingos 
parapijos kapuose”.

Trečiosios monografijos da
lies autorė dr. Irena Vaišvi
laitė knygos gale rašo: “Mūsų 
dienų Lietuvoje, kai ypatingai 
aktuali tampa dvasinio vado
vavimo problema, Pabrėža yra 
asmuo, kuris pilniausiai at
siliepia į pačius moderniau
sius dvasios vado, dvasios tė

y Ėjimas
Vis lipam ir lipam gyvenimo kalnan 
Po meilę, gerumą širdy nešdami, 
Po nuoskaudą, žodį, užgautą ir švelnų, 
Po gęstančią saulę šiltam vandeny.

Vis f kubam ir bėgam gyvenimo bėgiais, 
Akimirkos rieda tolyn traukiniais, 
Pakylam, suklumpam ir verkiam bejėgiais, - 
Mylės kas? Supras kas? Atleis?

O metai išeina, nuskriejančios dienos, 
Minučių saldumas skaudžioj atminty, 
Nutolsta per rudenio dygią rugieną, 
Sustingsta upelio drumstam vandeny.

Vienatvėj talpinam atodūsį gilų, 
Pavargusią dieną, svajonę žmogaus, 
Pasėmę gyvybės žaliuojančio šilo, 
Palieję žemelėn gerumą dangaus . . .

Akimirkos skuba, išeina į būtį,
Juose mūsų laimė, viltis ir prasmė, 
Gyvenimo kelio sėja, rugiapjūtė, 
Gyvenimo kelio gyvybės versmė.

Valerija Vilčinskienė, 
Mokyklos 4-4,
Gelgaudiškis 4461, Šakių raj., 
Lietuva - Lithuania.

Tirpsta paskutinis sniegas, tuojau išsprogs beržai ir čia - Gedimino pilies 
kalne Nuotr. D. Meliūno

vo kriterijus”. “Šių dienų 
krikščionys — rašo Martin 
Thornton, — pradeda kiek įta
riai žiūrėti į kunigiją, kuri 
dažnai yra įsitraukusi į viso
kiausią veiklą, bet mažai besi
meldžią. Tik tas kunigas, ku
ris suranda laiko maldai, stu
dijoms ir apmąstymams, gali 
būti kelrodžiu mūsų dienų su
maištyje”.

Šios išsamios studijos auto
rius yra kun. dr. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, miręs 1984 m. 
Rašoma, kad jis pradėjo rinkti 
šios monografijos medžiagą 
jau 1941 m., bet, turėdamas 
eilę kitų pareigų, negalėjo 
atsidėti knygos užbaigimui ir 
paruošė tik dvi monografijos 
dalis: “Pabrėžos asmuo ir jo 
apaštalavimas” ir “Žemaičių 
papročiai Pabrėžos pamoks
luose”. “Trečioji dalis liko 
Dievo Apvaizdai” — rašo kun. 
A. Liuima, SJ, šio tomo redak
torius. Trečiosios dalies au
torė yra dr. Irena Vaišvilai
tė, kuri su pranciškonų pro
vincijolo kun. Placido Ba
riaus, OFM, sutikimu ir pra
šymu sutiko užbaigti šį didelį 
darbą.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos išleistų Romoje 
veikalų redaktorius kun. A. 
Liuima, SJ, redaktoriaus žo
dyje pastebi: “Šis tomas da
rosi savotiškai ‘istorinis’. 
Jis yra paskutinis tomas ilgos 
knygų serijos KLMA išleistų 
Romoje. Nuo šiol Akademijos 
leidiniai bus spausdinami Lie
tuvoje”.

Viktoras Gidžiūnas, OFM, JUR
GIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA 
(1771-1849). Išleido Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. 
Roma, 1993 m. (Spaustuvės 
išlaidos apmokėtos T. pran
ciškonų ir prel. J. Karaliaus 
lėšomis).

VIKTORO LIAUKAUS medžio skulptūra “Lietuvos Madona” su nuometu 
ir tautiniais rūbais

(/Lietuvių kolum bai ” 
Dr. Alfonso Eidinto monografija apie lietuvių išeiviją 

Amerikoje ir iš dalies kituose kraštuose
VINCAS VALKAVIČIUS

Lyginant su kitom tautom, 
ryšys tarp Lietuvos ir jos iš
eivijos yra ne tik nepaprastai 
įdomus, bet ir platus. Tačiau 
iki šiol tiktai saujelė autorių 
nagrinėjo šią temą. Galim 
džiaugtis, kad atsirado keli 
išeivijos rašytojai, kurie pa
liko mums nepaprastą įnašą. 
Pagalbinės medžiagos srityje 
pažymėtina ypač kanadiečių 
Adomo ir Filomenos Kantau
tų sudaryta bibliografija su 
priedu.

Kun. Jonas Žilinskas (Jr.J.) 
pralaužė ledus, kai 1899 m. 
išspausdino knygą Lietuviai 
Amerikoje. Karolis Račkaus
kas 1915 m. išleido Amerika 
arba rinkinys įvairių faktų. 
Kazys Gineitis 1925 m. Kaune 
paruošė Amerika ir Amerikos 
lietuviai. Bet po to viskas be
veik nutilo iki 1961 m., kai so
cialistas Stasys Michaelsonas 
išdėstė kairiųjų pažiūrą mo
nografijoje Lfetuvių išeivija 
Amerikoje. Po dešimtmečio 
(1971) istorikas Antanas Kučas 
davė bendrą vaizdą savo kny
goje Amerikos lietuvių isto
rija. Vincentas Liulevičius 
davė pagrindą ateities studi
joms su savo veikalais: Išeivi
jos vaidmuo (Chicago, 1980) ir 
Amerikos lietuvių ekonomi
nė veikla (Chicago, 1981).

Tuo pačiu laiku (1981) ir Lie
tuvoje pasirodė Lauryno Ka
počiaus Senoji išeivija ir Lie
tuva: klasinė, ideologinė ir po
litinė diferenciacija santy
kiuose su Lietuva (1868-1940 
m.) ir Broniaus Raguočio Prie 
ištakų: Amerikos lietuvių de
mokratinės kultūros etiudai.

Istoriko Alfonso Eidinto gy
venimas ir kūryba aprašyti Jo
no Dainausko recenzijoj (apie 
A. Stulginskio biografiją) 
“Drauge” 1994 m. vasario 12 d. 
laidoje.

Lietuvių kolumbai yra is
toriko, dabartinio Lietuvos 
ambasadoriaus JAV-se dr. Al
fonso Eidinto doktorato diser
tacijos sutrumpinta versija. 
Medžiaga buvo renkama per 
dešimtmetį JV ir Lietuvos ar
chyvuose. Platūs stulpeliai 
teksto puslapiuose faktinai 
padidina tikrą skaičių į 224 
psl. Yra net 119 puslapių nuo
traukų, surinktų iš įvairių šal
tinių.

Dr. A. Eidiiito studija at
skleidžia išeivijos vaizdą Lie
tuvos akimis. Autorius pina 
vaizdą laisvai, gabiai panau
dodamas statistinę, ekonomi
nę ir demografinę medžiagą iš 
iki šiol vakariečiams nepri
einamų šaltinių. Jis atiden
gia visą eilę labai įdomių emi
gracijos reiškinių: slaptą vals
tiečių išvykimą (psl. 15-20), 
emigracijos kelius ir jos agen
tus (20-27), reemigraciją (32- 
35), kolonizacijos planus 
(71-77).

Praturtina šią studiją dažni 
palyginimai su kitom tauty
bėm — žydais, rusais, švedais, 
suomiais. Nors didžiausias 
dėmesys skiriamas lietuvių 
išeivijai JAV-ėse, yra infor
macijų ir apie emigraciją į 
kitus kraštus — Angliją, Ka
nadą, Braziliją, Argentiną, 
Urugvajų.

Keli paragrafai mane sujau
dino. Skaitydamas, kad dau
guma emigrantų išvyko per 
Hamburgą ar per Liepoją (21), 

atsiminiau, kad ir mano mamy
tė perėjo 1914 m. per tą Lat
vijos uostą. Taip pat susijau
dinau žiūrėdamas į statisti
ką (69) apie lietuvius, kurie 
išvažiavo į Braziliją 1929 m.: 
atsiminiau, kad ir mano teta 
Agota pateko į tą 4,536 skaičių.

Išvietinti (“dipukai”) po Ant
ro pasaulinio karo turėtų būti 
patenkinti epilogu “Politinė 
emigracija”. Ši medžiaga bu
vo įtraukta kaip priedas — 
jos nebuvo disertacijos pla
ne, nes tas persikėlimas su
daro “atskiros studijos temą” 
(90). Atrodo, autorius norėjo 
pagerbti tą “skaudžiausią ban
gą” (1944-50), kuri buvo pri
versta palikti savo tėvynę.

Indekso stoka yra didžiau
sias šios monografijos trūku
mas. Verkiant reikėtų iš
leisti atskirą indekso priedą. 
Taip pat trūksta citatų apie 
Amerikos vyčių reikšmingą 
veiklą išeivijos istorijoje. 
(Matyt, mano monografija apie 
vyčius laiku nepasiekė Lietu
vos).

Gaila irgi, kad autorius ne
žinojo apie Konstanto Savicko 
įnašą Lietuvos krepšininkų 
labui. Dar būdamas jaunas Či
kagos advokatas, Savickas, 
pakviestas V. Augustaičio 
(Kauno Kūno kultūros rūmų 
direktoriaus), praleido ištisus 
metus savo tėvų gimtinėje, 
treniruodamas būsimus čem
pionus (88). Savickas sukūrė 
net naujo sporto žodyną ir 
parašė pirmą krepšininkams 
vadovėlį Krepšinis (Kau
nas, 1936).

Mano Amerikoj gimusi karta 
nesutiktų su išsireiškimu 46 
psl.: “... po Pirmojo pasauli
nio karo beveik be išimčių 
anglų kalba vyravo ir lietuvių 
šeimose tarp vaikų ir tėvų ...” 
Atvirkščiai, mes visi amerikie
čiai “beveik be išimčių”, jau
nystėje kalbėjome tiktai lietu
viškai. Atsiminkim, kad mūsų 
tėveliai nemokėjo angliškai. 
Galima ginčytis dėl pilietybės, 
kai yra teigiama (47), kad tie, 
kurie gavo pilietybę, “gerai 
mokėjo anglų kalbą”. Mano 
karta gali liudyti, kad JV pa
reigūnai griežtai nesielgė su 
ateiviais, ypač jei jie jau 
daug laiko praleido Ameriko
je. Jie reikalaudavo tiktai 
angliškų atsakymų į klausimus 
apie krašto santvarką ir isto
riją.

Labai mažai netikslumų šio
je monografijoje. Prel. Kru
šas (85) yra M(ykolas) ne “L” 
ir prel. Ambotas (86) yra J(o- 
nas) ne “A”. Miestas Shenan- 
doach (127) ir Schenandoah 
(133) yra Shenandoah.

Data apie pirmą JV pučia
mųjų orkestrą nesuderinta: 
133 psl. rašoma apie Shenan
doah “pirmą” vienetą, o 149 
psl. — apie Mahanoy City “se
niausią” orkestrą.

Nepaisant šių smulkmenų, 
Lietuvių kolumbai yra moks
liškai vertingas darbas, ver
tas vietos ne tik bibliotekų 
lentynose, bet ir susipratu
sių tautiečių rankose. Šio vei
kalo angliškas vertimas yra 
būtinas, jei tik atsirastų tin
kamų vertėjų ir leidėjų.

Alfonsas Eidintas, LIETUVIŲ 
KOLUMBAI. “Minties” leidyk
la. Vilnius, 1993 m., 229 psl. 
Gausiai iliustruota. Tiražas 
— 3.000.

Tėviškės žiburiai • 1994. III. 15 - Nr. 11 (2298) « psl. 7

□ KULTŪRINĖJE VIĮKLOJĘ
Fotomenininko Algimanto Ke- 

zio “Giesmių giesmės” serijos 
nuotraukų paroda 1993 m. gruo
džio 3-31 d.d. Čikagos ir apylin
kių lietuviams buvo surengta M. 
K. Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre. Meilės temą, išreikš
tą kartais net dvigubo negatyvo 
moterų portretais, paskatino ro
mantinės meilės aprašymas Šv. 
Rašto Senojo Testamento knygo
je “Saliamono giesmių giesmė”. 
Šioje serijoje A. Kezys tęsė jau 
anksčiau pradėtą sudėtingą ke
lių negatyvų nuotraukos techni
ką, portretui panaudodamas še
šėlius, linijas ir net gamtinius 
motyvus, atskleidžiančius vidinį 
moters grožį.

Lietuvių skautų sąjungos Vy
dūno fondo valdyba kasmet pa
skiria stipendijas moksle pa
žangiems studentams ir metinę 
premiją idealistiškai nusiteiku
siam lietuviui ar lietuvei už Lie
tuvai skirtą veiklą. 1992 m. ši 
premija buvo paskirta Vytautui 
Landsbergiui. Premiją jam Vil
niuje įteikė LSS Vydūno fondo 
valdybos pirm. v.s. Vytautas Mi
kėnas. 1993 m. premija vienbal
siai paskirta skautininkei Mari
jai Mažeikaitei-Utz, JAV Vidurio 
rajono vadei, už jos pasišventi
mą lietuviškai skautybei. Paskir
toji premija jai įteikta metinėje 
ASS šventėje spalio 9 d.

Istorinius lietuvių spaudos 
puslapius pokario išeivijoje at
skleidžia laikraštininko Jono Pra
no Palukaičio knyga “Lietuvių 
periodika Vakarų Europoje 1944- 
1952”. Bibliografinę medžiagą 
šiam dideliam veikalui autorius 
telkė ilgus metus, pasinaudoda
mas Pasaulio lietuvių archyvu 
Čikagoje, asmeniniu Broniaus 
Kviklio archyvu bei kitais pri
einamais šaltiniais. Darbas bu
vo pradėtas 1970 m., o įvadinių 
pastabų baigminė data — Har
bert, Michigan, 1982. J. P. Palu
kaičio “Lietuvių periodiką Va
karų Europoje 1944-1952” tik 
1993 m. Vilniuje išleido Lietu
vos žurnalistų sąjungos leidykla 
“ Žurnalistika”, pasinaudodama 
verslininko Antano Gedimino 
Pažėros finansine parama. Lei
dinio atsakomasis red. Domas 
Šniukas, būdamas Lietuvos žur
nalistų sąjungos pirmininku, 
rankraštį 1990 m. pradžioje ga
vo iš JAV viešėjusio filosofo Ro
mualdo Ozolo. Buvo pritarta J. P. 
Palukaičio pasiūlymui, kad jo 
didelį bibliografinį darbą iš
leistų atgimstančios Lietuvos žur
nalistų sąjunga. Problemą betgi 
sudarė lėšų stoka. 1992 m. pra
džioje buvo kreiptasi į Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministeriją, 
tačiau paramos nesusilaukta. Re
daktoriaus žodyje D. Šniukas aiš
kina: “Teko ieškoti rėmėjų tarp 
Lietuvos verslininkų. Buvo du ke
liai — arba laukti geresnių laikų 
ir išspausdinti puošnią knygą (dar
bas to vertas), arba leisti dabar, 
kad ir esant kuklioms galimybėms. 
Pasirinktas antrasis. Lietuva juk 
turi kuo greičiau atkurti savo is
torinę atmintį, savo spaudos emi
gracijoje erškėčių kelio eta
pus . . .”

Jonas Pranas Palukaitis, lai
kydamasis chronologinės tvar
kos, bibliografinį veikalą prade
da lietuvių pasitraukimu iš tė
vynės lemtingąją 1944 m. vasarą, 
papildo jų gyvenimu DP stovyklo
se ir baigia 1949-52 m. užsidariu
siais emigracijos vartais. Vėliau 
pasirodžiusieji periodiniai leidi
niai neįjungiami. Jie priskiriami 
jau pastoviai įsikūrusios išeivijos 
istorijai. “Lietuvių periodikon 
Vakarų Europoje 1944-1952” 
įtraukti ne tik pagrindiniai lietu
viški laikraščiai Vakarų Vokieti
joje, bet ir stovyklų biuleteniai, 
juos primenantys leidiniai Austri
joje, Belgijoje, Danijoje, Itali
joje, Norvegijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Šveicarijoje, D. Brita
nijoje. Skaitytojus į praeities die
nas nukelia laikraščių vinječių ir 
net puslapių ryškios faksimilės. 
Jas papildo anuometinių spaudos 
darbuotojų atsiminimai: R. Miro
no — “Redakcija prekiniame va
gone”, Kazimiero Barėno “Ber
lyno ‘Lietuviai’ ”, Leonardo Žit
kevičiaus — “Rankraščio kryžiaus 
keliai”, Kazio Kemežio — “Laik
raštį ‘Lietuvis’ išleidžiant”, 
Alekso Laikūno — “Ties pirmai
siais ‘Mūsų kelio’ numeriais”, 
Prano Mačio — “Darbas redakci
joje”, Jono Prano Palukaičio — 
“Primestinuko žingsniai”, Juo
zo Šlajaus — “Pirmasis numeris”, 
Adomo Vilainio-Šidlausko — 
“Redaktoriaus kėdėje”, Prano 
Naujokaičio - “Lietuvių žodžio’ 
užkulisuose”. Platus ir įvairiai 
periodikai skirtas šio įdomaus 
leidinio skyrius.

Lėlių teatrai mažųjų skaitytojų 
laisvalaikiui steigiami Anykščių 
rajono bibliotekose. Troškūnų 
bibliotekoje jį įsteigė Stasės Pa- 
vilonienės vadovaujamas “Pelė
džiukų” klubas, “Buratino” teat
rą Surdegio bibliotekoje — Ja
nina Uzdrienė.

Užgavėnėms skirtų medžio dro
žinių ir kaukių parodą Panevė
žio centrinės bibliotekos vaikų 
skyriuje surengė tautodailinin
kas Juozas Armonas. Vaikai žavė
josi medinių kaukių charakteriais, 
iš medžio išdrožtomis įspūdingo
mis velnių ir raganų figūromis, 
lietuviškų dainų ir pasakų sceno
mis medinėse lėkštėse.

Juozas Lingys, laikomas lietu
vių tautos sceninio šokio patriar
chu, gimė 1919 m. sausio 1 d. Gy- 
liškiuose, dabartiniame Šakių 
rajone, mirė Vilniuje 1984 m. 
gruodžio 16 d. Velioniui teko 
būti “Lietuvos” ansamblio šo
kėju bei ilgamečiu baletmeis
teriu, vaizdelių bei šokių cho
reografu, tautinių šokių kūrėju 
bei jų pritaikytoju scenai. Ve
lionis taipgi dirbo dėstytoju M. 
K. Čiurlionio meno mokykloje 
Vilniuje, Vilniaus pedagoginia
me institute, Vilniaus kultūros 
mokykloje ir profesoriumi Lie
tuvos konservatorijoje. J. Lin
gio deimantinė gimimo sukaktis, 
sausio 25 d. paminėta Šakių lais
valaikio ir pramogų centre, susi
laukė daug dalyvių ne tik iš šio 
miesto, bet ir jo apylinkių, net 
ir gimtojo Gyliškių kaimo, kuris 
dabar vadinamas Panovių kaimu. 
Iš Vilniaus atvyko ir “Lietuvos” 
ansamblis, kuriam velionis yra 
atidavęs trisdešimt penkerius sa
vo gyvenimo ir darbo metus. Pri
siminimų vakarą “Iškilminguoju 
trejiniu” pradėjo pagyvenusių 
šakiečių grupės “Vijūnas” šokė
jai, kadaise susilaukę paramos 
iš prof. J. Lingio. Jo atminimui 
skirji minėjimai su “Lietuvos” 
ansamblio koncertine dalimi tą 
pačią dieną įvyko Lekėčiuose ir 
Lukšiuose.

Utenos kraštiečių klubui, prieš 
penkerius metus įsteigtam Vil
niuje, Lietuvos mokslų akade
mijos salėje, vadovauja akade
mikas Vytautas Statulevičius. 
Klubo dvasinio atgirnimo simbo
liu yra tapęs Sibire daug kentė
jęs poetas Antanas Miškinis, gi
męs 1905 m. vasario 11 d. Juknė
nuose, Utenos rajone. Utenos 
kraštiečių klubo iniciatyva jo gim
tadienis prisimintas ir paminėtas 
vasario 12 d. Utenos kultūros rū
muose. Minėj iman atvyko iš Ute
nos krašto kilę mokslininkai, ra
šytojai, kultūros ir meno veikė
jai. Jų eilėse, be paties Utenos 
kraštiečių klubo pirm. V. Statu- 
levičiaus, buvo ir profesoriai Vy
tautas Sirvydis, Algirdas Vyžin- 
tas, Algirdas Gaižutis, Romas Pa
kalnis, tautosakininke Gražina 
Kadžytė, rašytojai Pranas Trei- 
nys, Saulius Šaltenis, Irena Gan- 
siniauskaitė. Minėjime dalyvavo 
ir keli šimtai žiemos šalčio ne
pabūgusių uteniškių. Kultūros 
rūmų dramos būrelis, vadovauja
mas Almos Eigirdienės, jiems 
buvo paruošęs spektaklį “Sugrį- 
žimas į Juknėnus”, atskleidusį 
A. Miškinio gimtojo kaimo atmos
ferą poeto jaunystės dienomis, 
lietuvio kaimiečio dvasios klo
dus, tarmiško žodžio įtaigą.

Choreografo Juozo Lingio 
(1919-1984), “Lietuvos” ansamb
lio ilgamečio baletmeisterio, sep
tyniasdešimt penktųjų gimimo 
metinių proga šiemet numatyta 
daug koncertų jo atminimui. J. 
Lingio bei jo rėmėjų Lietuvos 
konservatorijos Klaipėdos fakul
tetuose įsteigta choreografijos ka
tedra gyveniman yra išleidusi ne
mažai choreografų ir pedagogų 
laidų. Jie su dabartiniais ir buvu
siais “Lietuvos” ansamblio nariais 
rūpinasi jo sukakties minėjimais 
su koncertinėmis programomis. 
Jau 1985 m. dar sovietinamos Lie
tuvos vyriausybė buvo nutarusi 
įsteigti Juozo Lingio premiją. 
Tačiau įsteigimą patvirtino tik 
atgimusios Lietuvos vyriausybė. 
Juozo Lingio premija skiriama 
kas treji metai už pasižymėji
mą vienoje iš šių trijų choreo
grafinės veiklos sričių — lietu
vių tautinių šokių kūryboje, moks
liniame tiriamajame darbe, peda
goginėje choreografinėje veiklo
je bei estetiniame jaunimo auk
lėjime. Pirmoji J. Lingio premi
ja 1991 m., padalinta pusiau, bu
vo paskirta T. Kalibaitei — už 
kūrybinį darbą, K. Poškaičiui — 
už mokslinį tiriamąjį. Kandida
tai šiai premijai bus siūlomi iki 
liepos 1 d. Laureatas, laureatė 
ar laureatai paaiškės tik 1994 m. 
pabaigoje. y. Kst.

L
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Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

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

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. Tel. (905) 566-0006.

Dalis jaunųjų slidininkų 1994 m. vasario 26 d. ŠALFASS-gos pirmenybėse 
Blue Mountain, Collingwood, Ont. su ŠALFASS-gos pirm. AUDRIUMI 
ŠILEIKA (dešinėje) Nuotr. Sig. Krašausko

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.

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

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

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

BVL ELECTRICAL Licence

ENGINEERING E2392
Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių 

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 
. DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

“ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Slidinėjimo pirmenybės
ŠALFASS-gos 1994-jų alpinisti

nės slidinėjimo pirmenybės įvy
ko vasario 26 d. Blue Mountain Ski 
Resort, Collingwood, Ont. Jas vyk
dė Toronto LSK “Jungtis”. Nors ir 
buvo labai šalta, bet tai netrukdė 
sėkmingai įvykdyti iš anksto nusta
tytą programą.

Didžiojo slalomo ir slalomo nu
sileidimuose dalyvavo 62 slidinin
kai. Gaila, kad šį kartą nepasirodė 
gerų slidininkų iš Bostono, Los An
geles, Čikagos. Svečiams iš JAV- 
bių atstovavo tik klivlandiškiai: 
veteranas Vytenis Čiurlionis ir ke
turi broliai Taraškos. Dalyvių di
džiąją dalį sudarė Kanados atžaly
nas, trečiosios ir net ketvirtosios 
kartos jaunieji sportininkai.

Pirmenybių pirmoje dalyje buvo 
vykdomi didžiojo slalomo ir ant
rojoje - slalomo nusileidimai. Spor
tininkai suskirstyti amžiaus gru
pėmis, kuriose jie varžėsi dėl pir
mųjų vietų. Kadangi dauguma slidi
ninkų dalyvavo abiejose programo
se, vengiant pavardžių kartojimo, 
greta laimėtojo žymima rungties 
rūšis ir užimta viena.

Mergaičių ir moterų grupėse pa
siektos pasekmės: iki 9 metų amžiaus
- Aleksa Pacevičiūtė (did. slalomas 
ir slalomas - I v., Laura Pacevičiū
tė (d.s. ir s.) - II v., Janina Pacevi
čiūtė (d.s. ir s.) - III v., Angie Birgio- 
laitė (d.s. ir s.) - IV v.; 10 - 12 metų: 
Indrė Kongats (d.s. ir s.) - I v., Aud
ra Pacevičiūtė (d.s. ir s.) - II v., Elena 
Ignatavičiūtė (d.s. ir s.) - III v.; 13-16 
metų: Joana Courtney (d.s. ir s.)-I v., 
Onutė Smalenskaitė (d.s.) - II v., Vita 
Šileikaitė (d.s.) - III v.; 17-34 metų: 
Kate Boyd (d.s. ir s.) - I V),' Angelė 
Danaitienė (d.s. ir s.) - II v.; 35-44 
metų: Loreta Kongats (d.s.) - I v., (s.)
- III v., Rūta Pacevičienė (d.s.) - 
II v., (s.) - IV v., Kris Puzerienė (d.s.)
- III v., (s.) - I v., Rita Birgiolienė 
(d.s.) - IV v., (s.) - II v.; aukštojo elito 
klasė: Gailė Jonytė (d.s. ir s.) - I v., 
Liana Šipelytė (d.s.) - II v., (s.) - III v., 
Indrė Freimanaitė (d.s.) - III v., (s.) 
-II v.

Pasekmės berniukų ir vyrų grupėse 
iki 9 metų amžiaus: Dovydas Ake
laitis (d.s. ir s.) - I v., Markus Ake
laitis (d.s. ir s.) - II v., Danielius Pu- 
zeris (d.s. ir s.) - III v., Stasys Pace- 
vičius (d.s. ir s.) - IV v.; 10-12 metų: 
Antanas Pacevičius (d.s. ir s.) - I v.,

Adomas Pakštas (d.s. ir s.) — II v., Juri 
Kongats (d.s. ir s.) - III v., Vytas Rus- 
lys (d.s. ir s.) - IV v., Andy Pakštas 
(d.s.) - V v., (s.) - VI v., Jonas Birgio- 
las(d.s.)- VI v., (s.)-V v.; 13-16 metų: 
Tomas Skrinskas (d.s. ir s.) -1 v., Pau
lius Dailydė (d.s. ir s.) - II v., Petras 
Matukas (d.s. ir s.) - III v., Linas Rus- 
lys (d.s. ir s.) - IV v., Aras Ignatavi
čius (d.s. ir s.) - V v., Stasys Kuliavas 
(d.s. ir s.) - VI v., Povilas Leknickas 
(d.s. ir s.) - VII v., Pilypas Taraška 
(d.s. ir s.) - VIII v.; 17-34 metų: Vin
cas Liačas (d.s.) -1 v., Linas Underys 
(d.s. ir s.) - II v., Audrius Vaidila (d.s. 
ir s.) - III v., Simonas Namikas (d.s.) -
IV v., (s.) - I v., Romas Biskys (d.s.) -
V v., Gailius Vaidila (d.s.) - VI v., (s.)
- V v., Paulius Bekeris (d.s.) - VII v., 
(s.) - IV v., Algis Slapšys (d.s.) - VIII 
v., (s.) - VI v., Petras Tutlys (d.s.) - 
IX v., (s.) - VII v.; 35-44 metų: Rimas 
Kuliavas (d.s.) - I v., (s.) - II v., An
tanas Pacevičius (d.s.) - II v., Tomas 
Akelaitis (d.s.) - III v., (s.) -1 v., Algis 
Pacevičius (d.s.) - IV v., (s.) - III v., 
Eimutis Birgiolas (d.s.) - V v., (s.) - 
IV v.; 45-64 metų: Albinas Puzeris 
(d.s. ir s.) - I v., Rimas Smalenskas 
(d.s.) - II v., (s.) - III v., Audrius Ši
leika (d.s.) - III v., (s.) - II v., Mindau
gas Leknickas (d.s.)-IV v.; 65 m. ir vy
resni: Jonas Jonaitis (d.s. ir s.) -1 v.; 
aukštoji elito klasė: Ričardas Lapas 
(d.s. ir s.) - I v., Petras Taraška (d.s.)
- II v., (s.) - III v., Motiejus Taraška 
(d.s.)-III v., (s.)-II v.

Varžybas labai sklandžiai prave
dė “Jungties” klubo pirm. Rimas 
Kuliavas ir jo talkininkai: Lina Ku
liavienė, Audra Širvinskienė, Juli
ja Ruslienė, Edis Jakštas ir kt. Jiems 
priklauso gili padėka.

44-sios sporto žaidynės
Šiaurės Amerikos lietuvių 44-sios 

sporto žaidynės įvyks 1994 m. gegu
žės 27-30 d.d., Detroite, Mich. Visuo
tinio ŠALFASS-gos suvažiavimo nu
tarimu ir ŠALFASS-gos c. valdybos 
pavedimu, žaidynes vykdo Detroito 
LSK “Kovas”.

Žaidynių programa - 1994 m. ŠAL
FASS-gos krepšinio, tinklinio, ledo 
ritulio, kėgliavimo, lauko teniso ir 
stalo teniso pirmenybes. Krepši
nio pirmenybės numatoma pravesti: 
vyrų A, vyrų B, jaunių A (1975 m. gi
mimo ir jaunesnių) ir moterų kla
sėse. Vyrų krepšinio A klasę suda
ro iškilesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos krepšinio komiteto.

Likusios komandos žaidžia B kla
sėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės klubų, turinčių antrąsias ko
mandas. Tinklino pirmenybės bus 
vykdomos tik vyrų ir moterų klasėse 
(amžius neribotas). Ledo ritulio 
pirmenybės bus vykdomos tik vyrų 
klasėje (amžius neribotas). Kėglia
vimo (Bowling) pirmenybės numa
tomos mišrios komandinės ir vyrų 
bei moterų individualinės (amžius 
neribotas). Lauko teniso numa
tomos individualinės pirmenybės 
įvairaus amžiaus klasėse. Stalo te
niso pirmenybių programa bus nu
statyta po pradinės-paruošiamosios 
registracijos.

Apytikris tvarkaraštis: gegužės 
27, penktadienį, numatomos tik vyrų 
A ir B krepšinio varžybos. Visų kitų 
šakų pirmenybės planuojamos pra
vesti šeštadienį ir sekmadienį, ge
gužės 28-29 d.d. Gegužės 30, pirma
dienį, nenumatoma vykdyti jokių 
varžybų, nebent atsirastų ypatin
gas reikalas.

Pradinė - paruošiamoji dalyvių 
registracija visoms šakoms - iki 1994 
m. balandžio 1 d., adresu: Algis Ru
gienius, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302-1511. 
Tel. (313) 642-7049.

Po šios registracijos bus galuti
nai nuspręsta, kurios sporto šakos 
žaidynėse bus vykdomos, nustatyta 
jų klasės, programos bei kitos de
talės ir paskelbta galutinės daly
vių registracijos datos.

Dalyvavimas yra atviras visiems 
Š. Amerikos lietuvių sporto viene
tams ir individams, attikusiems 
1994 m. ŠALFASS-gos metinę narių 
registraciją. Dalyvių skaičius vi
sose sporto šakose yra neapribo
tas.

Išsamesnės informacijos teikia
mos visiems ŠALFASS-gos klubams. 
ŠALFASS-gai nepriklausą vienetai 
bei individai dėl papildomų infor
macijų prošomi kreiptis pas Algį 
Rugienių.

Nepriklausomi individai suinte
resuoti dalyvauti individualinio 
pobūdžio sporto šakose (lauko te
nise, stalo tenise ir kėgliavime), 
prašomi asmeniškai atlikti pradinę- 
paruošiamąją registraciją, nuro
dant amžių, sporto šaką bei pagei
davimus.

ŠALFASS-gos centro valdyba

LIETUVIŲ 
a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
3.50% už 90 dienų term, indėlius
3.50% už 6 mėnesių term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
3.75% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.75% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.75% 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.)

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

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

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| Q0 milijonų dolerių

Kredito kortelė

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

ŠALFASS-gos slidinėjimo pirmenybių, vykusių 1994 m. vasario 26 d. Blue 
Mountain, Collingwood, Ont. aukštosios-elito klasės čempionės. Iš kairės 
- GAILĖ JONYTĖ, didž. slalomo ir slalomo nusileidimuose pirmųjų vietų 
laimėtoja su LIANA ŠIPELYTE, laimėjusia II-ją vietą didž. slalomo nusi
leidime. Nuotraukoje trūksta INDRĖS FREIMANAITĖS, kuri slalomo nu
sileidime laimėjo II-ją vietą Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EI Ml UI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
” 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

HMLASALLESQUE. Į'

Naujas telefonas
AAR AAAA SKAMBINKITE INFOR- 
□ x / .UXU A MACUOS IR APTARN- 

vUvU AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. KADA - 7 DIENAS

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklavietės na

rių visuotinis susirinkimas šau
kiamas kovo 23 d., 7.30 v.v. Toron
to Lietuvių namuose. Bus spren
džiami svarbūs klausimai.

• Kaziuko mugė įvyko kovo 6 d. 
Prisikėlimo parapijos salėse. Pa
ruošiamieji darbai atlikti šešta
dienio vakare. Sekmadienio rytą 
pirmuosius darbus pradėjo tėvų 
komitetas, vadovaujamas Onos 
Narušienės, ruošdamas įvairius 
lietuviškus valgius. “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntų vadovai, sk* 
vyčiai, vyr. skautės ir visos drau
govės puošė, dėstė savo prekes ir 
rankdarbius. Paviljonai buvo pa
vadinti valstybių vardais: vilkiu
kų - “Meksika”, paukštyčių - “Ja
ponija”, skautų - “Indija”, skau
čių - “Prancūzija”, jūros skautų 
- “Barbados” (jų paviljonas laimė
jo premiją), jūros skautčių - “Ang
lija”, prit. skautčių - “Egiptas”, 
vyr. skaučių ir sk. vyčių - “Austra
lija”, kung. Birutės draugovės - 
“Havajų” salos, liepsnelių ir giliu
kų - “Šveicarija”. Laimikių stalą 
tvarkė skautininkės-kai. Jis buvo 
patrauklus, nes visi ten ką nors 
laimėjo. Tiekimo skyrius buvo tur
tingas įvairiais skautiškais ženk
lais, stovykliniais marškinukais, 
diržais, uniformom, knygom ir t.t. 
Visi paviljonai sudarė puikų vaiz
dą, svečius viliojo įsigyti kokį 
rankdarbį, riestainį ar skanų py
ragą, kurių buvo įvairiausių. Mugė 
pradėta paradu. “Gintaro” kaimo 
kapelai, vadovaujamai T. Pabrė
žos, sudarytai iš R. Melkienės, 
V. Ramanausko, J. Baleišio, M. 
Grabio, J. Karasiejaus ir sol. L. 
Turūtaitės, grojant B. Jonušo mar
šą, nešinos plakatus pražygiavo 
draugovės. Tuntininkai pakvietė 
Kanados rajono vadą j. ps. R. 
Sriubiškį atidaryti mugę. Pasta
rasis atrišo juostų mazgą ir pa
skelbė, kad mugė atidaryta. Po 
atidarymo visi ėjo išklausyti Mi
šių, kurias atnašavo s. kun. klebo
nas Augstinas Simanavičius, OFM, 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, ir 
kun. E. Putrimas, naujasis parapi
jos vikaras, pasakęs pamokslą 
apie šv. Kazimierą ir mugių pra
džią Vilniuje bei tradicijos tąsą 
Toronte. Mišių metu giedojo Prisi
kėlimo parapijos vaikų choras, 
vad. muz. D. Viskontienės, vargo
nais palydint muz. D. Radtkei. 
Aukas nešė skauti-tės, skaitinius 
skaitė ps. A. Simonavičius. Bai
giant Mišias, klebonas kvietė vi
sus aplankyti mugę ir paremti 
skautų veiklą. Mugėje lankytojų 
buvo visos pilnos salės. Vieni 
pietavo, kiti pirko rankdarbius, 
skanėstus, bandė laimę loterijo
se. Draugovės džiaugiasi gerai 
pasisekusia muge. Tuntai ir tėvų 
komitetas nuoširdžiai dėkoja Pri
sikėlimo parapijos klebonui už 
sales ir virtuvę. M.

1 f SAMOGIW Knygų rišykla p 
“SAMOGITIA” f 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

ZV. Plėnys i 
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412

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

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLU) PARDUOTUVĖ V3CT0RJS
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Rožės ilgais kotais $19.95 už tuziną, normalaus dydžio $9.95 už tuziną.
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t. 

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

I D7VIISTV ŠVENTĘ!
Keliaukite kartu su mūsų meniniais vienetais-“Gintaru”, parapijos 
choru ir kt. trečiadienį, birželio 29 d. per Kopenhagą. Pirmiems 65 
užsisakiusiems, pilna kaina (su mokesči IŠPARDUOTA 
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) .................. $1 1 65

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

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

k UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W„ ALGIS
p Toronto, Ontario M6P1A4 M U

Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS
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Antano Rinktino švietimo fondas

Mirus a.a. V. Sondai, reikšda
mi užuojautą Jo šeimai, vietoj gė
lių aukojo A. Rinkūno švietimo 
fondui, kuris buvo įsteigtas 1985 
m. kovo 30 d. Šio fondo lėšomis 
buvo surinkta ir atspausdinta 
autoriaus lietuvių literatūros 
konspektai, kurie pritaikyti jau
nimui ir naudojami lituanistiniuo
se kursuose. Taip pat buvo išleis
ta antra laida vadovėlio “Ar kal
bat lietuviškai? ir mokinių sąsiu
viniai. A. Rinkūno fondo vardu 
kasmet Toronto Maironio mokylos 
bei lituanistinių kursų abiturien
tams įteikiamos premijos pasi
žymėjusiems lietuviškumu bei 
stropumu moksle. Šiuo metu ren
giami paties velionies - autoriaus 
raštai, kuriuose atsispindi aktua
lūs lietuvių švietimo bei kultū

ros klausimai. Nuoširdus ačiū vi
siems aukotojams. Aukojo: $210 -
L. Civinskienė; $200 - E. Sondie- 
nė; $100 - D. R. Sondos; $50 - V. A. 
Dailydžiai, M. Tamulaitienė, 
Fromson Chemetics Internatio
nal; $40 - V. N. L. Tamulaičiai; 
$33 - A. Ambrazienė, D. Mikoliū- 
nienė; $30 - R. A. Pacevičiai, D. G. 
Sakai; $25 - M. V. Miceikos, G. R. 
Paulioniai, J. Rinkūnienė, B. J. 
Stankaičiai; $20 - J. Blauzdžiū- 
nienė, J. E. Čuplinskai, T. Dalinda, 
Z. O. Girdauskai, V. Jasinevičienė,
M. V. Kriščiūnai, V. Montvilas, V. 
Paulionis, V. J. Plečkaičiai, M. Po- 
vilaitienė, T. V. Sičiūnai, A. J. Sun- 
gailos; $10 - S. V. Aušrotai, G. Bal
čiūnienė, A. Matulionienė, J. Pa- 
cevičienė, V. Siminkevičienė. A. 
Rinkūno švietimo fondo valdyba.

Giedra Paulionienė

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1994 m. kovo 22, antradieni 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6.1993 m. apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1994 metams
8. Rinkimai: 4 narių (valdybą, 1 nario (revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

po pusės valandos. Jis bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

Metinis Suvalkų krašto lietu
vių išeivijos sambūrio susirin
kimas įvyko 1994 m. vasario 13 
d. Susirinkimo metu buvo ap
tarta praeitų metų veikla, iš
rinkta nauja sambūrio valdy
ba, nustatyti planai ateičiai. 
Naują SKLIS valdybą sudaro: 
Danelė Didžbalienė - pirmi
ninkė, Kazimieras Balyta - 
pirmininko pavaduotojas, Da
lia Jankauskaitė - iždininkė, 
Janina Dzemionienė - sekre
torė, Violeta Jonušonienė - 
spaudos ryšininkė, Violeta 
Ramanauskienė ir Irena Paz- 
nekienė - valdybos nariai.

SKLIS valdyba
Mokytojams anglų kalbos 

mokymo metodikai pastiprin
ti šią vasarą Lietuvoje įvyks 
kursai. Šis projektas paruoš
tas Toronto baltiečių mokyto
jų ir remiamas Kanados fede
racinės valdžios. Iniciatorė 
buvo KLB Švietimo komisijos 
narė Vida Juozaitytė, talki
ninkė Vida Stanevičienė. Šiuo 
metu ieškomi pradžios mokyk
lų ir gimnazijos mokytojai, 
kurie patyrę anglų kalbos dės
tyme (ESL) ir būtų pasiryžę pa
dėti mokytojams Lietuvoje. 
Tuo projektu besidomintys 
prašomi skambinti Giedrai 
Paulionienei (416-249-1305) 
arba Vidai Stanevičienei (905- 
627-0624). Priimtiems kandi
datams kelionės išlaidos bus 
apmokėtos. Inf.

Tikinčiajai Lietuvai Sudbu
ry apylinkėje surinkta $482. 
Stambesnes sumas aukojo: 
$100 — P. M. Venskai; $50 — K. 
Ramonas, L. Kulnys, A. Ruk- 
šys.
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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 ų 

Vilnių ir Kauną, su Finnair.
Kaina su nuolaida, užsakantiems skridimus dabar. Žemiausios 

kainos ir geriausi skrydžiai į DAINŲ ŠVENTĘ. 

Smulkesnių žiniųteiraukitės: tel. (41 6> 533-8443
* * * *

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą • Sveikatos ir 
kelionių draudimus • Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais (Keliones pramoginiais laivais (Keliones 
į Floridą ir kitus šiltus kraštus • Keliones į sveikatingumo sanatorijas 

Pensininkams nuolaida

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

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

Paieškojimai
Inž. Vladas Kukoraitis iš Pa

nevėžio ieško savo seserų - Stasės 
ir Marcelės. Prašau man rašyti 
ar skambinti telefonu: inž. Vladas 
Kukoraitis , 125 Tamarac Trail, Au
rora, Ont. L4G STI, tel. (905) 727- 
4869.

Stanislava Žeimytė-Gružaus- 
kienė ieško savo dėdžių Antano' 
ir Petro Tamošiūnų, išvykusių į 
Kanadą 1929-35 m., arba jų vaikų. 
Rašyti adresu: S. Gružauskienė, 
Vepriai, Ukmergės raj., Lithuania.

SLAUGOS NAMAI TORONTE
Perskaitęs “TŽ” 5 nr. apie Slau

gos namus, vis galvoju, kad ten 
teisingai parašyta. Aukotojai tu
rėtų rimtai susirūpinti, atsisaky
ti tos autoaikštės ir projektą per
kelti į Anapilį. Ten švari, rami 
vieta. Po langais nedundės tram
vajai. Pagaliau ir automobiliams 
pastatyti nėra vietos, o Anapilyje 
daug.

Kovo 20 d. bus visuotinis Lietu
vių namų susirinkimas. Tai gera 
proga pasisakyti dėl tų Slaugos 
namų.

Pensininkas Pranas
TRŪKSTA KNYGŲ

1993 m. įsteigta Žemaičių akade
mija. Tai įvykis, kuriuo buvo išpil
dyta vysk. M. Valančiaus ir S. Dau
kanto idėja. Žemaitijos inteligen
tų akys krypsta į Varnius — seną
ją Žemaičių /(Medininkų) vysku
pijos sostinę, kuri jau yra minė
tos akademijos veikimo centras. 
Varniuose įmanomas platus kul
tūrinis darbas. O kad jis taptų 
efektyvesnis, reikalinga ir tur
tingesnė biblioteka.

Varnių miesto biblioteka yra 
gausinama vertingomis mokslo 
knygomis, tačiau dar neturime 
nei “Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos darbų”, nei “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kronikos” 
tomų. Taip pat reikalinga seri
ja leidinių “Krikščionis gyveni
me”, kita religinė, filosofinė 
literatūra, lietuvių išeivių lite
ratūrinė kūryba. Taip pat pagei
dautini ir periodiniai žurnalai, 
turį mokslinės bei meninės ver
tės.

Užsienyje spausdintos litera
tūros stygiaus Lietuvoje nebe
jaučiama. Tačiau šie spaudiniai, 
sukaupti didžiuosiuose miestuo
se bei administraciniuose cent
ruose, provincijų skaitytojams

sunkiai pasiekiami. Todėl Var
nių bibliotekos praturtinimas 
jais yra labai pageidautinas.

Antanas Ivinskis, globojantis 
Varnių miesto biblioteką, 

Latako 2, Vilnius, Lithuania.

DUOBĖ AR BEDUGNĖ?
Ekonominiai sunkumai Lietu

voje mūsų tolimiems tautiečiams 
sunkiai įsivaizduojami. Vis kren
tam, krentam į duobės dugną, o to 
dugno kaip nėr, taip nėr. Kartais 
net pagalvoji - gal tai ne duobė, 
o bedugnė. Vis tik žmonės iš ba
do nemiršta, nors kartais sunku 
suprasti, kaip jie verčiasi, jei iš 
100 Lt. pensijos 60 ar 70 sumokėję 
už butą, šildymą, elektrą, dar ir 
valgiui ištenka.

Paskutiniu laiku daugiabučių 
namų gyventojus pradėjo ragin
ti įsirengti butuose dujų apskai
tos prietaisus. Statant namą juos 
turėjo įrengti, kaip ir elektros 
skaitiklius. Bet dujas lig šiol “srė- 
bėm” iš bendro “katilo”. Nors ir 
mažai sunaudoji ar visai negyveni 
kurį laiką bute,-turi mokėti.

Dabar bus geriau, bet... dauge
liui to gerumo nesinori, nes skai
tiklis ir jo įrengimas kainuoja 160 
Lt. Būtų dar daugiau, bet dalį su
mos (200 Lt.) padengia valstybė. 
160 Lt. - tai beveik dviejų mėne
sių pensijos suma.

Birutė Jonelienė, Prienai

Nori susirašinėti
Skaistė Petruškaitė, 14 m. am

žiaus, norėtų susirašinėti su išei
vijos mokiniais, 12-16 m. amžiaus. 
Adresas: Neringos 23, Rusnė, 
51731 Šilutės raj., Lietuva.

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

Automobilių, dolerių, siuntinių persiuntimas 
į Lietuvą per ciiwtahas
lietuviška įstaiga Toronte 
1968 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 3K9 
Tel.: (416) 604-4400 FAX (416) 604-9748
Darbo vai.: pirm.-penkt. 10-19, šeštad. 10-16
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

iil-a:įM»iiiniwĮ|iHii,|iii:iin
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, ((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) yg| *530-1 Q7Q

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.) 763-5677

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. m.l.s. ll.b. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Šv. Velykų proga pradžiuginkite 
artimuosius Lietuvoje!

Šventinis siuntinys
S1 -25’kg-$175

1. Kiaušiniai i'.l.................. 30 vnt.
2. Rūkyta dešra .................... 1 kg
3. Rūkyta nugarinė..............  1 kg
4. Rūkytas viščiukas ......... 1 vnt.
5. “Primo” daržovių aliejus .. 3 lt
6. “Primo” makaronai ... 2x900 gr
7. Cukrus ..............................  4 kg
8. Miltai .................................. 4 kg
9. Sviestas .................... 1 kg

10. Tirpi kava ..................... 100 gr
11. Malta kava “Amaretto”....230 gr
12. Kavos balintojas..........  450 gr
13. Angliškas šokoladas.... 400 gr
14. Delikates, obuolinis sūris 250 gr
15. Konservuoti ananasai .. 450 gr
16. Sausos mielės ...............  3 pok.
17. Švieži bananai ...................2 kg
18. Šventinis tortas .............  1 vnt.

• Galimi priedai prie 
siuntinių.

• Šventiniai siuntiniai jūsų 
artimiesiems bus pristatyti 
per 5-10 dienų.

• Užsakyti šventinius 
siuntinius galima 
iki kovo 30 d.

Šventinis siuntinys 
S2-17 kg —$125

1. Kiaušiniai..................... I

Advokatas
30 vnt.

2. Rūkyta dešra .................. 1 kg
3. Rūkyta nugarinė.............. 1 kg
4. Rūkytas viščiukas..1 vnt.
5. “Primo” daržovių aliejus 3 lt
6. “Primo” makaronai..... 900 gr
7. Cukrus ................................. 2 kg
8. Miltai ................................... 2 kg
9. Sviestas .............   1 kg

10. Malta kava “Amaretto”...230 gr
11. Kavos balintojas...........  450 gr
12. Angliškas šokoladas..... 200 gr
13. Delikates, obuolinis sūris 250 gr
14. Sausos mielės ...............  3 pok.
15. Šventinis tortas .............  1 vnt.

Šventinis siuntinys
S3-14 kg-$89

1. Kiaušiniai..................... 30 vnt.
2. Rūkyta dešra ..................... 1 kg
3. “Primo” daržovių aliejus ... 3 lt
4. “Primo” makaronai....... 900 gr
5. Sviestas .............................. 1 kg
6. Cukrus .................................2 kg
7. Miltai ................................... 2 kg
8. Malta kava “Amaretto”...450 gr
9. Kavos balintojas...........  450 gr

10. Delikates, obuolinis sūris 250 gr

Siųskite siuntinius per muši
Siuntiniai laivu ir lėktuvu išsiunčiami kas antrą savaitę

Visi jūsų siuntiniai, siunčiami
per “Gintarą Express", nemultuojami.

Laukiame jūsų!

TRO )
“EXPRESS”
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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

S Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

I
 Nemokamas namų 

įvertinimas.
I RF/HKK West Realty Inc.

1678 Bloor StreetWest 
Toronto Ontario M6P 1A9

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

Certified
Service

Toronto -2290 Bloor St. W. (Bloor & Runnymede) 769 - 4558 » Mississauga -702 Burnhamthorpe Rd. 949-9988

Scarborough - 695 Markham Road, Room 27 438-5656 * INFORMACIJAI tel. (905) 252-4566

j ATSISKAITYMĄ
I A (Revenue Canada) 

iki _L“T dienų 
arba grąžiname už patarnavimus.

PLIUS $30, jeigu negausite 
y atsakymo pažadėtu 

laiku. A

GARANTUOJAME
(bet neprižadame)

Qnlunc. dresher Ltd
f QB Real EstatelYl <■!« 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 įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

ž
3

SCARBOROUGH
TAXTRONIX v 

695 Markham Rd # 27

n
CEOER 
HIGH 

PLAZA

J LAWRENCE AVE
BLOOR STREET £

TAXTRONIX 
2290 Bloor St.W

TORONTO
- 2

TURITE
ATSISKAITYTI, 

kad grįžtą...
GST kreditai

• Child Tax Benefit (už vaiką)
• CPP (verslo srityje)

• ir daugiau jeigu...

Nori iš valstybės gauti dolerį -
ateik, nelauk, ne į teismą, bet 
pas mus. TAXTRONIX suskaičiuos 
mokesčius, ir bus po triukšmo

ESAME VISĄ LAIKĄ 
JŪSŲ PUSĖJE

Garantuojame-jeigu klientas yra 
nepatenkintas - neimame mokesčio 

Visų metų paslaugos už vienkartinį 
apmokėjimą (tarpininkaujame 

Revenue Canada reikaluose) J
Konkurencinės kainos apskaičiuojant yZffi 

kompiuteriais (pvz. nesudėtingas
- $22,1 vidutiniškas - $29)

25 nuolaida sutuoktiniams

VERSLO (biznio) 
KLAUSIMAIS?!

BF' / • Sutvarkome paskolas SBDL
' / (Small Business Development Loan)
/ (5%!) iki $250.000 rizikuojate tik 25%

/ • Specialisto patarimai - nemokamai
• Verslo registracija

• Apskaičiavimai bendrovėms
• Apyskaitos nuo A iki Z

IĄDI7QIJFD INSURANCE JLr IvILkJ 11 IL lv 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

MISSISSAUGA

St M< jxirnilar

8 
a

702 BURNHAMTHORPE RD.
• ■ J__________ 1 •'

I 

o BURNHAMTHORPE RO

metu 
7 dienas 
savaitėje 

(ll.10-V.15) 
nuo pirm, iki penkt.

10 v.r. -7.30 v.v., 
Šeštad. 10 v.r. - 4 v.p.p. 

Sekmad. 11 v.r. - 3 v.p.p. 
(Mississauga)

NE SEZONO METU 
nuo pirm, iki ketvirt. 10 v.r.-7 v.v.

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

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRAIDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122



10 psi. * Tėvižkės žiburiai * 1994. III. 15 - Nr. 11 (2298)

10 TO RON T
Anapilio žinios

— Vilkaviškio katedros statytojas, 
Vilkaviškio dekanas ir parapijos 
klebonas kun. Vytautas Gustaitis 
gražiai pravedė atgaivą teikian
čias Gavėnios susikaupimo dienas 
mūsų parapijoje ir Wasagos Gero
jo Ganytojo misijoje.

— Mūsų parapijos tarybos susi
rinkimas bus kovo 23, trečiadienį,
7.30 v.v. parapijos salėje. Visi ta
rybos sekcijų pirmininkai prašomi 
paruošti savo sekcijų veiklos pra
nešimus.

— Mūsų parapijos susirinkimas 
bus balandžio 17, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių Anapilio salėje. Visi 
parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

— Sutvirtinimo sakramentą no
rintiems priimti pamokos bus tę
siamos kovo 27, sekmadienį, po
9.30 v.r. Mišių klebonijoje.

— Mišios kovo 20, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Petronėlę Sprainai- 
tienę, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Augustiną Ku
činską.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 195 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė Janina Iždonaitė, Lietu
vos aukščiausiojo teismo teisėja 
iš Vilniaus; Edvardas ir Daiva 
Chmieliauskai ir dukrelės Milda 
ir Daina iš Klivlando. Svečius su
pažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys H. Sukauskas.

— Kovo 20, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
Lietuvių namuose vyks LN narių 
metinis susirinkimas.

— Nauji Lietuvių namų nariai: 
V. Kirkilienė. S. Augustinavičiū- 
tė, O. Lapinskienė, S. Matulevičie
nė, V. Jankaitienė.

— Šiuo metu JAV koncertuoja dai
nininkas iš Lietuvos Vytautas Ba
bravičius (Simas). Toronte jis lan
kysis balandžio pradžioje. Daini
ninko koncertas įvyks balandžio 5 
d., antradienį, 7 v.v. Toronto Lie
tuvių namuose.

— Galite įsigyti naujausių lietu
viškų laikraščių, kurie kas savaitę 
gaunami oro paštu iš Lietuvos. Pa
togiausia popiečių metu arba krei
piantis į V. Kulnį, tel. 769-1266.

— LN kultūros komisija yra įsigi
jusi lietuviškų kino filmų, teatro 
spektaklių, koncertų, operų, kitų 
kultūros, istorijos programų įrašų. 
Ypač patrauklios vaizdajuostėse 
įrašytos programos vaikams: lietu
viškų pasakų inscenizacijos, žaidi
mų ir dainelių koncertai ir kt. {ra
šus galima įsigyti už $20, arba išsi
nuomoti (savaitei — $3). Vaizda
juosčių sąrašai yra bibliotekoje. 
Informacijas teikia St. Pabricie- 
nė tel. 762-5419 (vakarais), V. Kul
nys tel. 769-1266.

— Balandžio 10, sekmadienį, 
1 v.p.p. Toronto Lietuvių namuo
se, Karaliaus Mindaugo menėje 
rengiami iškilmingi velykiniai 
pietūs. Tą pačią dieną čia vyks A. 
Suprono medžio dirbinių paroda. 
Kviečiame visus dalyvauti.

— Norintieji tapti Lietuvių na
mų nariais susimoka $100 įstoja
mąjį mokestį. Naujieji nariai tu
rės jau teisę balsuoti metiniame 
susirinkime kovo 20 d. Daugiau in
formacijų tuo reikalu teikia LN 
raštinė arba V. Drešeris tel. 233- 
3334.

— Dar yra likę keletas bilietų į 
vyrų būrelio pobūvį, kovo 19 , šeš
tadienį, 6 v.v. Bilietus galima už
sakyti pas J. Slivinską tel. 625-2104, 
Z. Rėvą tel. 251-9635, E. Bartminą 
tel. 249-0490, T. Stanulį tel. 231-4937 
ir Hamiltone pas V. Luką tel. 383- 
6128.

— Aukos slaugos namams priima
mos Toronto ir Hamiltono kredi
to kooperatyvuose arba tiesiog siųs
ti šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 — S. Bartusevi- 
čienė.

A. a. Joanai Zubrickienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
jos vyrą Algimantą, dukrą Vil
tą su šeima, sūnų Liną su šei
ma, Darių, vaikaičius ir seserį 
Birutę su vyru, Cambridge, Kit
chener ir Waterloo draugai 
“Tėviškės žiburiams” auko- 
$50. ______________

Prisikėlimo parapijos žinios
— Metinės parapijos rekolekcijos, 

kurias praves Vilkaviškio dekanas 
ir klebonas kun. Vyt. Gustaitis, vyks 
šią savaitę, kovo 16-20 d.d. Rekolek
cijų pradžia trečiadienį, 7 v.v.; ket
virtadienį ir penktadienį Mišios ir 
pamokslas 9.30 v.r. ir 7 v.v., šešta
dienį 9.30 v.r. ir 4 v.p.p., o sekma
dienį įprasta tvarka. Išpažinčių bus 
klausoma bent pusvalandį prieš 
kiekvienas Mišias.

— Naudotų drabužių ir daiktų iš
pardavimą vėl organizuoja parapi
jos tarybos labdaros sekcija gegu
žės 4-5 d.d. nuo 9 v.r. iki 9 v.v. didžio
joj parapijos salėj. Labdaros sekci
ja jau iš anksto kviečia visus para
pijiečius peržiūrėti savo spintas 
bei kitas vietas ir atvežti į parapi
jos salę dieną prieš išpardavimą, 
kad nereikėtų daiktų nešioti iš vie
nos vietos į kitą. Labdaros sekcijos 
pirmininkė yra dr. Judita Čuplins- 
kienė, tel. 416-533-7425.

Metinis parapijos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 10 d. 
po paskutinių Mišių, 12.30 v.p.p. 
Parodų salėje. Susirinkimo metu 
bus renkama pusė parapijos tary
bos narių.

— Mišios vasario 20, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Juozą ir a.a. Anas
taziją Peseckus ir už a.a. Vincą ir 
a.a. Danutę Beresnevičius, 9.20 v.r. 
- prašant Dievo palaimos Aldonai 
ir Vitui Levišauskams, 10.15 v.r. - 
už a.a. Antaną Smailį ir Manglicų 
šeimos mirusius, už Radžiu ir Siru
čių šeimos mirusius, už a.a. Janiną 
Duliūnienę, a.a. Pranutę ir a.a. Juo
zą Siminkevičius, 11.30 v.r. - už pa
rapiją.

Mirties 
pranešimas 

AfA 
Viktoras 

Janulevičius
mirė 1994 m. kovo 13 d.

Pašarvotas Turner & Porter lai
dotuvių namuose (Roncesvalles 
Avė.). Laidojamas kovo 16, 
trečiadienį, iš Prisikėlimo pa
rapijos Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje.
Liko nuliūdusi žmona Eugenija, 

duktė Nijolė ir sūnus Viktoras 
su šeima

“Paramos” kredito koopera
tyvo darbo valandos Didžią
ją savaitę: D. ketvirtadienį nuo 
10 v.r - 8 v.v., D. penktadienį - 
uždaryta, D. šeštadienį 9 v.r. - 
1 v.p.p. Balandžio 4, Velykų pir
madienį, uždaryta.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” kviečia visus 
į pavasario balių “Gintariniai 
prisiminimai”, kuris įvyks 1994 
m. balandžio 29, penktadienį, 7 
v.v., Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Bus šilta vakarienė su vy
nu. Šokiams gros orkestras iš 
Čikagos“Žiburys”.

Metinis gintariečių koncer
tas “PALANGOS JUZĖ” - 1994 
m. gegužės 7, šeštadienį, 6 v.v., 
Port Credit gimnazijos audi
torijoje, 70 Mineola Rd. E. 
(Hwy. 10 ir Q.E.), Mississaugoje. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Bilietai abiems ren
giniams gaunami pas J. Vinge- 
lienę tel. 416-233-8108.

Tėvų komitetas
Palmyra Kučinskaitė Žemai

čių Kalvarijos senelių globos 
namams aukojo $500. Nuoširdi 
padėka. O. G.

A. a. Broniaus Jurėno 10 me
tų mirties prisiminimui Marta 
Jurėnienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Vlado Rudžio 20 metų 
mirties prisiminimui brolis 
Julius Rudys “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

"CENTRO KUBAS
Tik lietuvių tvarkomas 

nekilnojamojo turto biuras iš 
Vilniaus “Centro kubas” priima 
užsakymus parinkti ir įsigyti 
gyvenamuosius namus ir 
butus Vilniuje. Kiekvienam 
besidominčiam asmeniškai 

; suteiksime informaciją.

"Centro kubas" 
Pylimo gatvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania 
teL (370-2) 22-70-90, 

22-78-41

■■■MBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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.

ŽIBURIU
jjj SPAUDOS VAKARAS

/ 1994 m. balandžio 9, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
sa.\zo laikraštįj

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos 
tautinių šokių grupė “GRANDIS”, 
vadovaujama Irenos Smieliauskienės.

PRAMOGINĖJE D AL YJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje 
ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš anks
to šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu 
905-275-4672 arba parapijose po pamaldų sekma
dieniais. BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studen
tams po programos - šokiams įėjimas nemokamas 
ir vietos nerezervuojamos.

Vakaro pradžia — 6.00 v.v., 
meninės programos — 6.30 v.v.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 27 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., Toronto, Ontario.

Dalyvaujančių registracija prasidės 3.00 v.p.p. Valdyba

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos vakaras - ba
landžio 9, Atvelykio šeštadie
nį, Anapilio salėje. Bus jaunat
viška meninė programa, gausi 
laimikiais loterija, lietuviški 
valgiai, geras orkestras, šokiai. 
Bilietai gaunami “TŽ” admi
nistracijoje ir po pamaldų Ana
pilio ir Prisikėlimo parapijos 
salėse. Loterijai yra sutelkta 
žymių skulptorių ir dailininkų 
darbai. Su įėjimo bilietais kiek
vienas spaudos vakare galės da
lyvauti mažojoje loterijoje.

Religinės šalpos popietę, Ga
vėnios rekolekcijų užbaigos 
proga, kovo 13, sekmadienį, 
Anapilio salėje surengė KLKM 
draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius ir šios pa
rapijos religinė sekcija. Įžan
giniu žodžiu ją pradėjo Vyt. 
Balčiūnas ir pakvietė šios pa
rapijos rekolekcijų vedėją, sve
čią iš Lietuvos, Vilkaviškio de
kaną ir kleboną kunigą Vytau
tą Gustaitį, kuris papasakojo 
apie Vilkaviškio katedros at
statymą ir dabartinę religi
jos padėtį Lietuvoje. Visiems 
padėkos žodį tarė KLKM dr- 
jos Lietuvos kankinių para
pijos skyriaus pirmininkė A. 
Augaitienė ir įteikė šio sky
riaus $1000 auką kun. Vyt. Gus
taičiui. Jam sukalbėjus maldą, 
visi sotinosi J. Gurklienės pa
ruoštais skaniais pietumis, o 
savanorės moterys aptarnavo 
stalus. Gausūs popietės daly
viai Vilkaviškio katedros at
statymui suaukojo $4.835. V.B.

A. a. kpt. Balio Matulevičiaus 
atminimui, užjausdamos žmo
ną Stasę ir artimuosius, J. D. 
Kaunaitės “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A. a. kpt. B. Matulevičiaus 
atminimui, užjausdami žmoną 
Stasę ir artimuosius, Ona ir 
Bronius Sergaučiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Antano Firavičiaus vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui Vincas Paulionis ir Hilda 
Lasienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Erikos Šernienės pagar
biam atminimui, užjausdamas 
Gytį, Aldoną, Ireną ir Valenti
ną su šeimomis, K. Matkevi- 
čius “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A. a. Edvardo Šileikio penk
tųjų mirties metinių atmini
mui žmona Julija “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Joanos Zubrickienės 
atminimui Algimantas Zubric- 
kas ir šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Vytauto Burago atmini
mui KL fondui po $10 aukojo 
šie “Aro” choristai: P. Šidlaus
kas, K. Žilvytis, P. Zubas, S. 
Karnas, A. Povilauskas, J. Tiš- 
kūnas, J. Lasys, J. Bukšaitis, 
P. Šturmas, J. Nešukaitis, J. 
Krištolaitis.

LABDAROS FONDO narių 
metinis ■ visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 1994 m. kovo 20, sekmadienį,
I. 30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor Street, W., Toronto, Ontario. Dalyvaujančių 
registracija prasideda 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų;

3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 1993 m. susirinkimo protokolo skaitymas 

ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų, d) statybos ir remonto, e) “Lokio" svetainės,
f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 1993 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 1994 m. sąmatos tvirtinimas;
II. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (5 nariai), 

b) revizijos komisijos (1 narys);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami penki nariai, o į re
vizijos komisiją vienas narys. Valdybos kadenciją baigia: V. Kulnys, dr. 
G. Ginčauskaitė, E. Pamataitis, B. Savickas ir A. Jankaitienė. Bus ren
kami 5 nariai į valdybą: 4-3 metams, 1-2 metams pagal gautą balsų 
daugumą. Revizijoje kadenciją baigė H. Sukauskas.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo kandi- 
dato-tės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, valdy
ba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du nariai), pasi
rašytų nominacijos blanką ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų ko
misijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laikytis 
korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy), 
patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN raštinę ne 
vėliau 1994 m. kovo 18 d., 10 v.r. įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti 
po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima 
gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba

KAUNAS ir VILNIUS
Informacinė vakaronė prieš skrydį
Toronto Lietuvių namuose,

1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario
1994 m. kovo 30 d., 7 v.v. — 8.30 v.v.

Nemokamas įėjimas.

Goliger’s Travel 
Tel. (416) 924-6328 

1-800-266-7442

premijose

IŠNUOMOJAMAS “Rambyne” Ha
miltone 1 miegamojo butas. Nuo
ma $535 mėn. Skambinti 8-12 vai. Tel. 
905 - 526-8281.

IEŠKAU nerūkančios moters pri
žiūrėti vaikus ir atlikti namų ruo
šos darbus. Turi gyventi kartu. 
Skambinti tel. (905) 887-1392.

NORĖTŲ SUSIRAŠINĖTI 14 me
tų mergaitė: Dainora Kriauzaitė, 
Maž. Lietuvos 13-9, 5743 Saugos, 
Šilutė, Lithuania.

B MONTREAL
Klaipėdos konservatorijos bir

bynininkas virtuozas doc. Vytautas 
Tetenskas su dukra Rasa, Klaipė
dos konservatorijos IV kurso stu
dente, lankosi Kanadoje. Sol. An
tano Keblio iškviesti, kelionę po 
Kanadą pradėjo nuo Montrealio. 
Kovo 5 d. svečiai aplankė Montrea
lio lituanistinę mokyklą, supažin
dindami mokinius su liaudies mu
zikos instrumentais.

Kovo 6 d., sekmadienį, doc. V. 
Tetenskas birbynės melodijomis 
žaviai įsijungė į 11 vai. pamaldas 
AV šventovėje. Po jų parapijos sa
lėje įvyko puikus koncertas. Pra
džioje pranešėjas Donaldas Ged- 
rikas išmąstytu žodžiu sujungė 
šį koncertą su Aušros Vartų šven
tovės 40 metų kertinio akmens pa
šventinimo sukaktimi ir supažin
dino su programos atlikėjais. Se
kė programa, kurioje V. Tetenskas 
pasirodė su birbyne, Sekminių ra
geliu ir diatoniniu lumzdeliu. Jį 
palydėjo dukra Rasa kanklėmis ir 
pianinu. Kai kurias dainas abu 
dainavo kartu. Vėliau prisidėjo 
ir sol. A. Keblys. Programa bu
vo padalinta į dvi dalis. Pirmo
je dalyje daugausia buvo liaudies

dainos, o antroje - lietuvių ir sve
timtaučių kompozitorių kūriniai. 
F. Listo “Miško ošimą” įspūdin
gai paskambino Rasa.

Pasibaigus koncertui, AV pa
rapijos choristai programos da
lyvius papuošė gėlytėmis, o Aldo
na Morkūnienė nuoširdžiai padė
kojo svečiams, prisimindama AV 
chorui parodytą jų nepamirštamą 
nuoširdumą, aprodant pajūrį ir 
Žemaitiją, kai choras lankėsi Lie
tuvoje su kantata “Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva”. Paskutinį 
padėkos žodį tarė AV parapijos 
klebonas kun. Juozas Aranaus- 
kas. Viskas baigėsi kavute ir už
kandžiais.

Į koncertą atsilankė apie šimtas 
svečių. Gaila, kad per neapsižiū
rėjimą, nors ir be blogos valios, 
tą pačią dieną vyko tradiciniai 
šv. Kazimiero pietūs to paties var
do lietuvių parapijoj.

Lietuvos religinės šalpos me
tinė rinkliava kovo 6 d. buvo vyk
doma visose lietuvių šventovėse. 
Montrealio arkivyskupijos žurna
las įdėjo ryškų skelbimą su lietu
višku kryželiu: “Kovo 6 d. - maldos 
diena už Lietuvą”. B. S.

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A 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: Einamos k J...................1

1 metu .................. 3.25%
180d -364d........  3.00% RRIF-RRSP-1 m.term........4.00%
120 d. -179 d........ 3.00% RRIF-RRSP - 2 m.term........4.75%
60 d. - 119 d. .....  2.75% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 5.00%
30 d.- 59 d.

Nekiln. turto:

..... 2.00%

IMA
RRIF - RRSP - taup........
UŽ:

.... 2.00%

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

..........5.75%

........  6.25%

..........6.50%

asmenines - nuo .......... 6.00%

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEZM
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

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

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

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.

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.

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

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.

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

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

tel. 848-9628


