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Laikas atleisti stabdžius
Įvairūs įvykiai paprastai sujudina visuomenę. Orga

nizuoti visuomenės junginiai betgi patys turi daryti įvy
kius, kad ir mažiau susijungę pradėtų judėti ir kad pačių 
judintojų veikla pagerėtų.

T
ORONTAS yra (ir turbūt liks) didžiausia Kanados 
lietuvių bendruomenės apylinkė, žinoma ne tik iš
eivijoje, bet jau ir Lietuvoje savo trimis lietuviško
mis parapijomis, Lietuvių namais, Pensininkų klubo 

“Vilniaus” rūmais, Šv. Jono kapinėmis, Anapilio sodyba 
su “Tėviškės žiburių” savaitraščiu, Bendruomenės glo
bojamu muziejumi-archyvu, Maironio mokykla, dviem 
kredito kooperatyvais... Per daugelį metų čia susikūrė 
savotiška lietuvių “respublika”, kurioje atsirado pakan
kamai geros sąlygos organizacijų, sambūrių, įvairiausios 
paskirties grupių veiklai. Pastaruoju dešimtmečiu ypač 
išryškėjo du kultūrinėje plotmėje veikiantys vienetai: 
choras “Volungė”, vadovaujamas muz. Dalios Skrinskai- 
tės-Viskontienės, ir jaunimo ansamblis “Gintaras”, Ritos 
ir Juozo Karasiejų ilgamečio ir kantraus darbo rezulta
tas. Šie du veikliausi vienetai tapo kone visos kultūri
nės veiklos pagrindine atrama. Tai yra geras, bet kartu 
ir kiek rūpesčio keliantis reiškinys: nieko kito beveik 
nebeturint, kokiu nors būdu praradus juos, - kultūri
niam gyvenimui mirtis akivaizdi. Užtat labai svarbu ir 
“didžiųjų” šešėlyje nenuleisti rankų, neišsigąsti pagar
sėjusių populiarumo ir, jei tik susidaro palankios sąly
gos, reikia organizuotis, kantriai dirbti, siekti tobulė
jimo. Atrodo, kad jaunimo dar užtenka. Daug jo stovyk
lauja, golfuoja, slidinėja ar kaip kitaip pramogauja. Visi 
tie dalykai yra patrauklūs ir naudingi, tačiau pasigen
dama veržimosi į kultūrinės bei visuomeninės veiklos 
sritis, kuriose apsijungiama bendram įsipareigojimui, 
jaučiant lietuviškojo gyvenimo pulsą.

P
ASIGIRSTA jau pagrįstų rūpesčių, kad tasai didy
sis išeivijos telkinys - Torontas, kaip bendruome
nės apylinkė, mažai berodo veiklos žymių. Atsisa
koma net ir to, kas įprasta tvarka kitų daug mažesnių apy

linkių būdavo ir yra daroma. Juk ne kur kitur, o čia nu
trūko ta gražioji Kanados lietuvių dienų grandinė. Pa
klausti apylinkės pareigūnai aiškino, kad nebesą pakan
kamai pagalbos tokio masto renginiui suorganizuoti. Ta
čiau toks aiškinimas ar pasiteisinimas negali būti pri
imtinas. Stebėtojai čia tik mato paprasčiausią vadovau
jančių asmenų abejingumą, išsisukinėjimą. Tai tik liūd
nas pavyzdys, kaip pareigūnai, sutikę būti renkami ar 
pakviečiami, lengva ranka nustumia į šalį atsakomybę, 
bet pasilieka užimamoje vietoje, tapdami sąrašiniais 
veikėjais arba geriausiu atveju atstovais iš pareigos. Tai 
lietuviško gyvenimo nei pajudina, nei pagerina. Eilinių 
bendruomenės narių rūpestis, nors ir didėjantis ar aliar
muojantis, veiklos negerovių pašalinti negali. Tam yra 
išrinkti apylinkių veiklą koordinuojantys veiksniai, ku
rie turėtų rasti būdų kaip atleisti kai kuriose vietovėse 
užveržtus stabdžius, kad bendrieji užmojai, didžiosios 
tautinės šventės, visuotiniai suvažiavimai, visus jungian
tys renginiai vėl galėtų riedėti. Tikintis stipresnio naujų
jų ateivių įsijungimo į bendruomeninę veiklą, reikia pa
rodyti, kad toji veikla yra gyva. Jei kuriam nors vadovau
jančiam pareigūnui pasidaro nebeaišku, ką jis turėtų 
veikti, galėtume nurodyti kaimyninį Londoną, kuris vie
no, daugeliui gerai pažįstamo asmens dėka, tiesiog pri
sikėlė “iš numirusių”. Yra įmanoma. Blogiausia, kai pa
tys pareigūnai tuo netiki. Č.S.

PRANEŠA IŠ ROMOS

Latvijos prezidentas Vatikane
Pirmas krašto vadovo atsilankymas pas Šv. Tėvą Romoje

KANADOS ĮVYKIAI

Tikrins labdaros gavėjus
Premjero Bob Rae vyriausybė 

ruošiasi sustiprinti Ontario 
labdaros piktnaudotojų pa
ieškas. Ontario provincija 1991 
m. labdarai išleido 3,5 bilijo
no dolerių, o pernai ši suma 
padidėjo iki 6, 2 bilijono. Ka
nados vyriausybės remiama 
provincijų labdara rūpinasi 
gyventojais, neturinčiais ki
tų pragyvenimo šaltinių. To
kių eilėse atsiduria ir atleis
tieji iš darbo, išsėmę Kanados 
nedarbo draudos pašalpas, bei 
kiti pragyvenimui pagalbos 
reikalingi asmenys.

Ontario labdaros išlaidas pa
didino užgriuvęs nedarbas ir 
sparčiai augantis ateivių skai
čius. Tačiau jos paslaugomis 
įstengia pasinaudoti ir apsu
kresnieji sukčiai. Juos nori su
rasti ir iš labdaros išjungti 
Ontario socialinių paslaugų 
ministeris Tony Silipo. Suk
čiams surasti jis jau pasam
dė 270 inspektorių ir jiems va
dovauti parūpino du prokuro
rus. Jie turės peržiūrėti be
veik 700.000 Ontario labdaros 
atvejų.

Ontario NDP socialistų vy
riausybė, vis dar slegiama re
kordinių deficitų, piktnaudo
tojų išjungimu iš labdaros ti
kisi sutaupyti šimtus milijonų 
dolerių. Nuosaikesnieji ste
bėtojai, remdamiesi ankstes
nėmis peržiūromis, pranašau
ja tik 50 milijonų dolerių. Kaip 

jau įprasta tokiais atvejais, 
pasigirdo ir protesto balsų. 
Esą tokiomis piktnaudotojų pa
ieškomis visoje labdaros siste
moje bus įžeisti sąžiningi pa
šalpų gavėjai.

Liepto galą Kanados teisin
gumo sistemoje pasiekė buvu
sio Vengrijos policijos kpt. 
Imrės Fintos byla, susieta su 
II D. karo nusikaltimais. Jai 
buvo panaudotas teisėjo J. 
Descheno komisijos pasiūly
mu 1987 m. Kanados parlamen
to priimtas įstatymas, leidžian
tis tokius nusikaltėlius teisti 
Kanadoje, kai jų kariniai bei 
kiti nusikaltimai prieš žmoniš
kumą atlikti kitur. Teoriškai 
šis įstatymas apima visus to
kius nusikaltimus, įvykusius 
bet kur ir bet kada.

Iš tikrųjų pirmojoj byloj pa
gal šį įstatymą Imrė Fintą bu
vo kaltinamas tik konkrečiu 
1944 m. įvykiu vokiečių oku
puotoje Vengrijoje -8.617 Sze- 
gedo žydų išsiuntimu Vokieti
jon. Policijos kpt. I. Fintą bu
vo išteisintas šešis mėnesius 
trukusioje byloje 1990 m. Mat 
jo vengrai policininkai Sze- 
gedo žydus tik pristatė į vokie
čių vagonus geležinkelio sto
tyje. Esą nei jis pats, nei jo po
licininkai žydų nežudė ir už jų 
likimą Vokietijoje tiesiogiai 
nebuvo atsakingi.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Vasario 16-sios minėjimas Varšuvoje 1994.11.13. Iš kairės: Lietuvos amba
sadorius DAINIUS JUNEVIČIUS, generalinis konsulas ŠARŪNAS ADO
MAVIČIUS Nuotr. E. Putrimo

Baltijos kraštai - Sovietijos ardytojai
Buvusio Sovietų Sąjungos prezidento M. GORBAČIOVO pareiškimai
žurnalo “30 Days” redaktoriui G.ANDREOTTI, turėjusiam su juo 
pokalbį, kuris buvo išspausdintas 1994 m. 1 nr. Čia pateikiami kai

kurie lietuviams aktualesni klausimai bei atsakymai

— Septynių pramonėje to
liausiai pažengusių kraštų 
pasitarime, įvykusiame Lon
done 1991 metais, Jūs prista- 
tėte įvairių respublikų ne
priklausomybės pripažinimo 
programą. Sakėte, rodos, kad 
Baltijos kraštų suverenitetas 
bus pripažintas pabaigoje, o 
ne pradžioje šio proceso. Ar 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
betarpiškas nepriklausomy
bės pripažinimas buvo vienas 
iš veiksnių, prisidėjusių prie 
vėliau išsivysčiusios krizės?

M. Gorbačiovas: — Veiksniai, 
mūsų krašte ir užsienyje, iš
judinę nelegalaus Baltijos 
kraštų nuo Sąjungos atsisky
rimo procesą, atliko istoriniu 
požiūriu neigiamą vaidmenį 
apskritai visam kraštui. Aiš
ku, jeigu nebūtų buvę pučo, 
visas procesas visvien būtų 
galėjęs išsivystyti, ir gal, 
vienaip ar kitaip, būtume net 
galėję atrasti atviriems klau
simams puikių atsakymų.

— Ar būtų buvę įmanoma 
išlaikyti kokį nors bendrą ry
šį su respublikomis, tuo pačiu 
pripažįstant ir jų nepriklau
somybę?

M. Gorbačiovas: — Lygiai tas 
pačias perspektyvas buvome 
suformulavę 1991 metais. At
simenu, kad vėl po pučo buvo 
pasirašyta ekonominė sutar
tis, po kurios turėjo būti pa
tvirtinta dar viena nepriklau- 
somų valstybių sąjungos sutar
tis. Buvo numatyta bendradar
biauti saugumo, ekonomikos 
bei teisės srityse, ir iš da
lies užsienio politikos sude
rinime. Taipgi tikėtasi bend
radarbiauti mokslo ir kultūros 
srityse. Tokia programa būtų 
davusi Sąjungos narėms gali
mybę pilnai plėtotis, nepa
žeidžiant jų nepriklausomy
bės.

Vėlesni įvykiai man įrodė, 
jog ši formulė buvo teisingoji. 
Smarkus darbo našumo nuo
smukis ir visi kiti ekonomi
niai bei finansiniai sunkumai 
daugiausia kilo dėl ryšių nu
trūkimo tarp buvusių Sąjun
gos narių — socio-ekonominių 
ir net žmogiškų ryšių. Valsty
bių betarpiški ekonominiai 
ryšiai buvo tampresni negu 
Europos bendruomenės narių. 
Jų nutraukimas negalėjo ne-

vesti prie pražūtingos eko
nomijos, kartu su didžiule 
skriauda žmonėms.

— Jūs padarėte didelį įspū
dį savo kalboje Romos savival
dybės rūmuose, kai pasakėte, 
kad religija nėra vien tik žmo
gaus teisių pripažinimo rei
kalas. Ar tai yra Jūsų paties 
įsitikinimas, ar Jūs galvojate, 
kad žmonės tik toleravo, bet 
netikėjo karingu ateizmu?

M. Gorbačiovas: — Vienas 
iš mūsų užmojų vykdant “pe- 
restroiką”, buvo gražinti nor
malų religinį gyvenimą, pa
grįstą tikru sąžinės laisvės 
pripažinimu. Reikia pasakyti, 
kad ir ateistai turi teisę iš
reikšti savo idėjas. Bet ka
ringasis ateizmas, tokia for
ma, kurioje jis mūsų krašte 
buvo išryškėjęs, buvo aiškus 
žmogaus ir jo teisių pažeidi
mas. Tad Jūs teisingai sako
te. Nebuvo tik teisių atstaty
mo klausimas. Religinė prie
spauda Sovietų Sąjungoje bu
vo viena iš mūsų visuomenės 
moralinio nuosmukio ir dvasi
nės krizės priežasčių. Mora
linės vertybės, kurias reli
gija per amžius yra sukūrusi 
ir išsaugojusi, sudaro visuo
tinį žmonijos paveldą. Išsau
godami jį, aišku, kartu su ki
tomis žmogiškomis vertybė
mis, mes galime prasmingai 
prisidėti prie žmonijos dva
sinės pažangos.

Šiame numeryje:
Laikas atleisti stabdžius

Visus jungiantys renginiai neturėtų būti stabdomi 
Latvijos prezidentas Vatikane

Šv. Tėvas linki Latvijai eiti atsinaujinimo keliu 
Lenkų spaudoje pasižvalgius 

Atskleidžiamas lenkų bendradarbiavimas su vokiečiais 
Šešioliktoji divizija ir tikrovė

Pasisakymai žydų drąsos ir veiklos klausimais 
Slibinai

Valdžia nesiskaito su buvusiais politkaliniais
Jaunoji karta lietuviškoje veikloje

Kilmės vertybė turi būti ryškinama įvairiose srityse 
Nori pagerinti lietuviškąjį švietimą 

Geresnių rezultatų siekiant, ne visos galimybės išbandytos
Kelionė po Šventąją žemę

Parduotuvės, Dovydo muziejus, arabų restoranai 
“Meno esmė — laisvė”

Knyga apie dail. Onos Dokalskaitės gyvenimą ir kūrybą

Popiežių Joną-Paulių II 1994 
m. kovo 17 d. aplankė Latvijos 
prezidentas Guntis Ulmanis. 
Sveikindamas prezidentą, pa
žymėjęs, kad tai pirmas Latvi
jos valstybės vadovo vizitas, 
Šv. Tėvas kalbėjo:

“Trokštu pareikšti didelį 
savo dėkingumą už šiandienį 
susitikimą, kuris manyje pa
žadino gyvą prisiminimą gany- 
tojinės kelionės į Latviją, 
įvykusios praėjusį rugsėjį be
lankant tris Baltijos respub
likas”.

Rūpesčių metas
Toliau, kalbėdamas itališ

kai, Jonas-Paulius II pareiškė:
“Po sunkios priespaudos 

žiemos ir po totalistinio per
sekiojimo, jūsų žmonėms at- 
nešusio tiek daug kančios, be
silankydamas jūsų tėvynėje, 
pats turėjau progos pamatyti 
vilčių ir planų apstaus pava
sario ženklus. Pamačiau, kaip 
džiaugiatės atgauta laisve, 
kaip stengiatės įgyvendinti 
socialinę ramybę, su pasigė
rėjimu mačiau, kaip išvien rū
pinatės moralinių ir materia
linių vertybių atkūrimu.

Po pirmųjų nepriklausomy-
bės mėnesių entuziazmo pra
sidėjo, kaip reikėjo manyti, 
kasdienių rūpesčių metas, pa
stangos spręsti problemas, 
vis atsirandančias politinė
je, socialinėje ir ekonominė
je plotmėse. Autentiškam eko
nominiam ir socialiniam atsi
gavimui būtinos sutartinės vi
sų gyvųjų visuomenės jėgų pa
stangos. Šį atsinaujinimo dar
bą trokšta aktyviai paremti ir 
Bažnyčia.

Šia proga noriu pakartoti, 
ką pasakiau palikdamas bran
gią Latvijos žemę: “Ekonomi
nių, socialinių ir politinių 
problemų sprendimų galima 
ieškoti Evangelijos įkvėpta
me socialiniame Bažnyčios 
mokyme. Tiesa, nerasime pa
čių techninių sprendimo bū
dų, bet surasime juos įkve
piančius principus, nesveti
mus ir tiems žmonėms, kurie 
nėra nei krikščionys, nei ti
kintys.

Šventasis Sostas, — toliau 
kalbėjo Popiežius, — su ypa
tingu dėmesiu seka Latvijos 
pradėtą kelią, vedantį į pažan
gą, gerbiančią visas žmogišku
mo apraiškas ir saugančią 
žmogaus orumo reikalavimus. 
Jūsų krašte reikia stiprinti 
didele kaina jau pasiektus 
rezultatus; ginti juos nuo pa
vojų, kylančių iš klaidingos 
laisvės sampratos, lėkštos sėk
mės iliuzijos, lengvo pelno 
pagundų”.

Dabarties pavojai
“Jei praeityje jūsų kraštas 

buvo bandomas totalistinio re
žimo primestais išmėginimais, 
tai dabar naujų pavojų gali kil

ti iš plintančios konsumistinės 
ir hedonistiškos mąstysenos, 
iš siekimo netikrų vertybių, 
kurios galų gale kenkia tikrai 
ir integraliai žmogaus bei vi
suomenės pažangai.

Drąsiame socialinio, ekono
minio ir kultūrinio augimo ke
lyje jūsų šalis turi pasinau
doti dideliu idealistiniu pa
veldu, kuris jau paženklino jū
sų valstybės pradžią ir kuris 
didele dalimi yra krikščionių 
nuopelnas. Evangelija didžio
jo vienuolio šv. Meinardo mi- 
sijinės veiklos dėka jūsų že
mę pasiekė dvyliktame amžiu
je ir paženklino latvių gyve
nimą bei istoriją. Kitados gau
siai pasėtos Evangelijos tie
sos sėklos vaisiai šiandien 
yra jaučiami uolioje įvairių 
krikščioniškų bendruomenių 
veikloje. Jos, viena kitą gerb
damos, stengiasi atkurti veiks
mingą ir visišką vienybę, pagal 
Kristaus norą”.

Moralinė jėga
“Kaip tamsiu persekiojimų

Savaitė Lietuvoje
Susitiko Baltijos kraštų 

ministerial
BNS žiniomis, Rygoje kovo 

23 d. Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos užsienio reikalų minis
terial aptarė Baltijos kraštų 
bendradarbiavimą ir įsijungi
mą į Europos ekonomines ir 
saugumo struktūras ir šalių 
santykius su Rusija bei Ukrai
na. Patvirtintas Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Latvijos ir 
Estijos būtinumas iki rugpjū
čio 31 d. ir išreikšta viltis, 
kad Maskvoje balandžio 5-6 
d.d. po derybų tuo reikalu 
bus pasirašyta sutartis. Mi
nisterial pritarė Baltijos ir 
Vyšehrado šalių užsienio rei
kalų pasitarimui bendradar
biavimo klausimais. Taipgi 
buvo pabrėžta demokratijos 
plėtros Ukrainoje svarba Eu
ropos stabilumui ir būtinybė 
tarptautiniu mastu paremti 
šį procesą. Numatoma plėsti 
bendradarbiavimą su šiaurės 
šalimis pagal formulę “Pen
ki plius trys”, Vyšehrado ša
limis ir Ukraina. Pasirašytas 
atstovavimo protokolas, ruo
šiantis kelią sutarčiai, lei
džiančiai Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos konsulinėse įstaigo
se teikti informaciją, ginti vi
sų trijų šalių piliečių intere
sus ir išduoti grįžimo pažymė- 

Naujasis Argentinos ekonomijos ministeris DOMINGO CAVALLO (deši
nėje), sveikinamas Lietuvos konsultanto ekonominiams reikalams ARTŪ
RO MIČIŪDO Buenos Aires mieste Nuotr. Telam

ir tautos kankinystės metu 
krikščionybė buvo didžiulė 
moralinė jėga, apšvietusi ir 
palaikiusi dvasios atsparu
mą laisvės stokos sąlygomis, 
padėjusi ištverti persekioji
mus, — taip dabar Evangelija, 
nuoširdžiai priimta ir paliu
dyta konkrečiais krikščioniš
kos laikysenos veiksmais, ga
li neįkainojamai pasitarnauti 
solidarios pažangos ir auten
tiškos taikos kūrimui šių die
nų Latvijoje.

Pone Prezidente, — pasakė 
baigdamas Šv. Tėvas, — per 
Jus, visai brangiai latvių 
tautai linkiu taikos ir sėkmės. 
Tesugeba Latvija, visų visuo
menės narių nuoširdžių pa
stangų dėka, ryžtingai ir drą
siai, sutartinai su visa tarp
tautine bendruomene toliau 
žengti socialinio ir morali
nio atsinaujinimo keliu. Tai
ka ir broliškas solidarumas 
tetampa Latvijos ateitimi. Die
vas telaimina visą tautą, ypač 
jaunimą ir šeimas”. V.R.

jimus pametusiems asmens 
dokumentus.

Užmegzti nauji ryšiai
Kovo 29 d. buvo pasirašyta 

pirmoji dvišalė Lietuvos su
tartis su Slovėnija, rašo EL
TA. Abiejų šalių ministerial 
pirmininkai Adolfas Šleževi
čius ir Janez Drnovšek patvir
tino prekybos sutartį Slovėni
jos sostinėje Liublianoje. A. 
Šleževičius taip pat susitiko 
su kitais pareigūnais pasita
rimams apie būsimas sutartis: 
dėl įvažiavimo be vizų, dėl 
draugystės ir bendradarbia
vimo, dėl investicijų skati
nimo bei apsaugos ir kt.

Lietuvos nuolatinė misija 
Jungtinėse Tautose praneša, 
kad kovo 30 d. Lietuvos ir Mo
zambiko ambasadoriai Anice
tas Simutis ir Pedro Comissa- 
rio Afonso pasirašė trikalbį 
(anglų, lietuvių ir portugalų 
kalbomis) protokolą , užmez
gantį diplomatinius ryšius 
tarp šių kraštų.

Leidžiami ginklai savigynai
BNS praneša (“Lietuvos ry

te” kovo 22), kad nuo balandžio 
1 d. Lietuvos piliečiams, su
laukusiems 25 m., bus galima 
įsigyti ir nešiotis savigynai

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Lenkų spaudoje pasižvalgius

Šešioliktoji divizija ir tikrovė

Dvasiškio vargai
“Kurier Wilenski” 1994 m. 

vasario 12 d. laidoje išspaus
dino Buivydžių parapijoje gy
venančio skaitytojo laišką:

“Buivydžiuose turime gra
žią, naują, dar labai sunkiais 
laikais atstatytą šventovę, ta
čiau negalime ten nuvažiuoti 
sumai, kadangi ne visi autobu
sai kursuoja. Trūksta kaip tik 
to, kuris šiokiadieniais išva
žiuoja iš Vilniaus 11 vai. (...). 
Jeigu kunigas Martynas Stonys 
gyventų vietoje, Buivydžiuo
se, tai galėtumėm nuvažiuoti 
į pamaldas ir šiokiadieniais, 
tačiau jis gyvena Balingrade. 
Būtų arti, jeigu būtų tiltas per 
Neries upę, bet tilto nėra, ir 
kunigas, kartais rizikuodamas 
savo gyvybe, eina per užšalu
sią upę į mūsų pusę, o jeigu 
tai nėra įmanoma — važiuoja 
aplinkiniu keliu: Balingradas, 
Pabradė, Nemenčinė, Buivy
džiai”.

Buivydžių ir Balingrado pa
rapijose visos pamaldos vyks
ta tik lenkų kalba. Kun. Mar
tynas Stonys, kuriam jau su
kako 80 metų, yra vienas iš tų 
lietuvių dvasiškių, kurie len
kams kunigams repatrijavus į 
Lenkiją ir palikus lenkus ti
kinčiuosius be religinių pa
tarnavimų, ėmė jų tarpe dar
buotis.

Bendradarbiavo su naciais
Bandydami užregistruoti 

“Armia Krajowa” klubą Lietu
voje lenkų veikėjai įkyriai kar
toja, kad AK niekad su hitle
rininkais nebendradarbiavo. 
Tai paneigia lenkų istorikas 
Zdzislaw A. Siemaszko, kuris 
“Zeszyty Historyczne” 106-toje 
laidoje rašo:

“Abi AK apygardos (Vil
niaus ir Naugarduko, J.B.) ant
roje 1943 m. pusėje buvo pri
verstos kariškai bendradar
biauti su vokiečiais ir kovo
ti su sovietais. (...) Vokiečiai 
buvo patenkinti AK veikla, ir 
Gudijos valdytojas Curt von 
Gottberg, įsakydamas 1944 m. 
vasario 23 d. pravesti mobili

AfA
IRENAI MAČIKŪNIENEI

mirus, dukroms RIMAI, SILVIJAI su šeima, sūnui MARIUI 
su šeima, seseriai VIOLETAI VERBYLIENEI su šeima, 
broliui JUOZUI ŽAKEVIČIUI su šeima reiškiame nuo
širdžią užuojautą -

Vytas, Genė ir Vita Kairiai

PADĖKA
AfA

BALYS MATULEVIČIUS
mirė 1994 m. vasario 16 d., palaidotas vasario 18 d., 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos kunigams: kle

bonui Augustinui Simanavičiui, OFM, Liudui Januškai, OFM, 
ir Pijui Šarpnickui, OFM, už atlaikytas Mišias šventovėje, 
kun. Liudui lankiusiam ligoninėje, sukalbėjusiam Rožinį 
šermenyse ir kun. Eugenijui palydėjusiam velionį į amžino 
poilsio vietą kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už užprašytas Mišias ir au
kas skirtas jo atminimui: religinei šalpai “Caritas", “Tėviškės 
žiburiams”, slaugos namams, Tremtinių sugrįžimo fondui. 
Dėkoju karsto nešėjams, kurie palydėjo a.a. Balį ir suteikė 
paskutinį patarnavimą šios žemės kelionėje.

Didelė padėka visiems dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse, pąreiškusiems man užuojautą asmeniškai, 
spaudoje, laiškais ir telefonu. Taip pat dėkoju už gražias 

' gėles, kurios puošė karstą ir už jautrius atsisveikinimo žo
džius šermenyse ir kapinėse.

Dėkoju visiems ištiesusiems pagalbos ranką sunkiose 
valandose važinėjant ir lankant ligonį. Su nuolatiniu dė
kingumu - nuliūdusį žmona Stasė Matulevičienė ir artimieji

zaciją į Gudijos krašto apsau
gos tarnybą, išskyrė iš jos vi
są Lydos ir dalį Vileikos ir 
Gluboko apygardų, palikda
mas jas AK nuožiūrai, kuri 
pasinaudojo vokiečių manda
gumu, ir, pravesdama tose sri
tyse mobilizaciją, gerokai pa
didino savo skaičių. (...).

Apie lenkų kovas Vilniaus 
srityje su sovietais, deja, 
trūksta iš pirmų šaltinių pla
tesnių žinių, bet yra žinoma, 
kad ten su vokiečiais bendra
darbiavo trys lenkų daliniai 
(tikriausiai Szendzielarz da
linys, plius du kiti). (...). 
Matydamas tokias geras bend
radarbiavimo su Naugarduko 
lenkais pasekmes von Gott
berg bandė sudaryti sutartį 
su Vilniaus AK komendantu, 
nors pats Vilnius buvo už jo 
‘parapijos’ ribų — jis priklau
sė Lietuvai. 1944 m. sausio 19 
d. kaime prie Vileikos įvyko 
jo atstovų konferencija su 
komendantu Krzyžanowski’u. 
Vienok netrukus Krzyzanows- 
ki gavo konkurencinį pasiū
lymą iš vokiečių vadovybės 
Lietuvoje, atsisakė ryšių su 
Minsku ir jau vasario 10 d. ta
rėsi su Vilniaus Abwehr’o še
fu. ( ...).

Pagrindinis bendradarbia
vimas su vokiečiais truko apie 
Duse metų ir buvo sėkmingas 
dėl dviejų priežasčių: vokie
čiai visada ne tik ištikimai, 
bet netgi kartais su perdėtu 
uolumu vykdė jo sąlygas, o 
(vietos) gyventojai mieliau 
kovojo su sovietais, negu su 
vokiečiais. Jie žinojo kas bu
vo jiems pavojingesnis”.

Universiteto nesėkmės
Paryžiaus lenkų žurnale 

“Kultūra” 1994 m. kovo laidoje 
Vilnietė iš Užupio rašo:

“Rašydama 548-je ‘Kultūra’ 
laidoje apie lenkų universi
tetą Vilniuje paminėjau, kad 
lietuviai nepripažins šios, 
deja, pseudo-mokyklos. Pasi
rodo, kad buvau teisi. Šios 
mokyklos absolventai su (Lie
tuvoje) nepripažintais diplo
mais galės ieškoti darbo tik

Pastabos atsiliepiant į prof. Dov Levin’o straipsnį “Vakarinėse naujienose” ir “Tėviškės žiburiuose” 

artilerijos pulko pateko į “iš
davikų” sąrašą tik už tai, kad 
suabejojo Molotovo kalbomis 
apie vokiečių žiaurumus. Sta
sys Čekanauskas(buvęs Kauno 
kalėjimo prižiūrėtojas) papuo
lė į tą patį sąrašą, nes apgai
lestavo, kad bėgo ir turi kovo
ti už tokią netvarką. 1942 m. va
sarą šie ir dar 126 kariai, kaip 
nepatikimi, iš divizijos buvo 
pašalinti ir išsiųsti į Molotovo 
anglies kasyklas. Pagal tauty
bę: 75 lietuviai, 39 žydai, 12 
rusų ir 2 lenkai. Šiek tiek vė
liau 14-ai karių buvo dovanota.

1942 m. spalio 20 d. B. Šneide- 
rio buvo pasirašytas 118 dezer
tyrų ir nuteistų karių sąrašas. 
Iš jo 10 kariy karo tribunolas 
nuteisė sušaudyti. Štai ty vyry 
sąrašas: 1. Pranas Ignataitis 
(g. 1918 Ukmergės aps.), 2. Sta
sys Rimdelka (g. 1907 Kaune), 3. 
Balys Paradnykas (g. 1913 Za
rasų aps.), 4. Vladas Rainys (g. 
1907 Zarasų aps.), 5. Adolfas

Jeruzalės universiteto 
Dovo Levino straipsnį, 
buvo išspausdintas Lie- 
laikraštyje “Vakarinės

LEONAS BALTUŠIS
“TŽ” 1994 m. 3 nr. teko skai

tyti 
prof, 
kuris 
tuvos 
naujienos”. Jame trūksta ob
jektyvumo. Mano archyve yra 
labai daug įdomios medžiagos 
apie 16-tą lietuvių diviziją, 
bet rašysiu trumpai ir tik bend
rais bruožais.

16-ji divizija tai 29-to teri
torinio korpo likučiai. Divizi
ja buvo suformuota 1942 m. va
sarą, Balachnos rajone prie 
Volgos upės, į šiaurę nuo Gor
kio miesto. Pirmasis divizijos 
vadas buvo Feliksas Baltušis- 
Žemaitis, pilietinio karo da
lyvis ir senas bolševikas. (Ne 
giminė šių žodelių autoriui). 
Divizijos komisaras - Jonas 
Macijauskas, kitas senas pi
lietinio karo bolševikas. Di
vizijoje buvo suformuoti 156, 
167 ir 246 šaulių pulkai, o taip 
pat ir 224 artilerijos pulkas 
bei kiti daliniai. Didžioji da
lis karių: 29-to korpo ir Vil
niaus Karo mokyklos kariai 
bei mobilizuoti visi pasitrau
kę iš Lietuvos. 1943 m. sausio 
1 d. divizijoje buvo 10,200 ka
rių: 36% lietuvių, 30% rusų, 
29% žydų ir 5% kitų tautybių.

Dauguma aukštųjų divizijos 
karininkų, - prieš pat karą iš
vežtų iš Lietuvos į “kursus”. 
Jų tarpe buvo gen. mjr. V. Kar
velis, vėliau divizijos vadas, 
gen. št. pik. A. Urbšas, divizi
jos štabo viršininkas, gen. št. 
pik. V. Motieka, 167 šaulių pul
ko vadas, ir gen. št. pik. V. Kir
šinąs. Divizijos artilerijai va
dovavo gen. mjr. J. Žiburkus, 
irgi senas bolševikas.

Cituoju prof. Dov Levin’ą: 
“Nemažai divizijos vyriausių 
vadų buvo lietuviai, tačiau, 
laikui bėgant, žydai sudarė 
rimtą konkurenciją nežydams”.

Žydai nesudarė jokios kon
kurencijos nuo pradžios iki 
paskutiniy kautyniy, t.y. 1945 
m. gegužės 8 d. (mano pabrauk
ta). Keista, kad Dov Levin’as 
užmiršo paminėti visus polit- 
vadovus ir komisarus. 1942- 
44 m. Lietuvoje dažnai paklau
sydavau Maskvos radijo stotį 
ir specialius pranešimus Raū- 
donajai armijai. Visuomet pra-

Lenkijoje, kurioje yra apie tris 
milijonus bedarbių. Pastaruo
ju metu rektorius Brazis va
žinėjo į Lenkiją, ieškodamas 
mokyklos, kuri norėtų patvir
tinti Vilniaus diplomus, bet 
tai reikalautų nostrifikacijos 
(diplomo pripažinimo) Lietu
voje. Taigi — klaidingas ra
tas. Tiktai būtų realu glau
džiai bendradarbiauti su lie
tuviais. Lenkų profesorių da
lyvavimas polonistikos kated
rose ir pasikeitimas dėstyto
jais bei studentais kituose 
fakultetuose atneštų abipusę 
naudą”. J.B.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

dėdavo tuo pačiu kreipimuisi: 
“Krasnaarmeici, kamandiri i 
palitrabotniki Krasnaj Armii”. 
Tie vadinami “palitrabotniki” 
(politvadovai ir komisarai) vi
suomet būdavo paskutinieji, 
atseit, svarbiausi iš visų.

* * *
Lietuvoje leidžiamame “Kar

do” žurnale (1993 m. 4 nr.) ran
dame labai įdomų Nastazijos 
Kairiūkštytės straipsnį “Divi
zijos sunaikinimas”. Štai kele
tas šio straipsnio citatų: “Di
vizijoje daug darbo turėjo po
litvadovai ir batalionų komi
sarai. Jų darbas buvo ne tiek 
sovietiškai auklėti karius, kiek 
stebėti jų nuotaikas ir sekti jų 
patikimumą. Du svarbiausieji 
buvo: Lietuvos KP(b)CK Ypa
tingasis sekretorius Boruchas 
Šneideris ir LKP(b)CK sekreto
riaus pavaduotojas Chaimas 
Aiženas. Abu Lietuvos žydai.

Ant. Kevalas (buvęs 1941 m. 
Kauno milicininkas) iš 224-ojo

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Tokiu sprendimu nebuvo pa
tenkintos Kanados žydų orga
nizacijos. I. Fintą išteisinusi 
byla buvo perkelta į apeliaci
nį Ontario provincijos teismą. 
Tačiau ir jo teisėjai 1992 m. 
birželio mėnesį patvirtino L 
Fintos išteisinimą. Tada buvo 
žengtas paskutinis žingsnis į 
aukščiausiąjį Kanados teismą 
Otavoje, reikalaujantis nau
jos bylos jau aštuoniasdešimt 
vienerių metų sulaukusiam I. 
Fintai, dėl teismo išlaidų ne
tekusiam Toronte turėto veng
riško restorano.

Aukščiausiasis Kanados teis
mas š.m. kovo 24 d. balsų san
tykiu 4:3 atmetė reikalavimą 
pradėti naują bylą prieš I. Fin
tą. Tačiau teisėjai nutarė, kad 
1987 m. priimtas Kanados par
lamento įstatymas, leidžiantis 
tokias bylas Kanadoje, esąs le
galus, nepažeidžiantis jos kons
titucijos. Žydų organizacijos 
“B’Nai Brith” atstovas Paul 
Martin betgi teigė, kad po to
kio sprendimo sunku tikėtis 
laimėjimo kitose panašiose 
bylose. .

Kanados parlamento teisin
gumo komiteto pirm. Warren 
Allmand pasiūlė parlamento 
nariams sumažinti kalėjimo 
iki gyvos galvos bausmes čia 
nuteistiems žmogžudžiams. Mir
ties bausmė Kanadoje jiems 
jau seniai panaikinta. Palikta 
tiktai kalėjimo bausmė, žmogžu
dystes padalijus į pirmos ir 
antros rūšies kategorijas. Pir- 
mojon kategorijon įjungiamos 
iš anksto suplanuotos ir sąmo
ningai įvykdytos žmogžudystės, 
antrojon - neplanuotos žmogžu
dystės, įvykdytos dėl įkaitusio 
asmeniškumo ar nenumatytų 
aplinkybių. Pirmos kategorijos 
žmogžudžiui įstatymas numa
tė kalėjimą iki gyvos galvos su 
bausmės dovanojimu tik po

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 

dvidešimt penkerių metų. Ant
ros kategorijos žmogžudžio 
laukia didžiausia penkiolikos 
metų ar trumpesnė bausmė su 
jos sumažinimu už gerą elgesį.

Šis įstatymas yra priimtas 
1976 m., kai W. Allmandui te
ko būti kalėjimo bausmes tvar
kiusiu vidaus reikalų minis- 
teriu liberalų vyriausybėje. 
Jis norėjo, kad aukščiausia 
kalėjimo bausmė žmogžudžiams 
galėtų būti tik 15 metų. Par
lamentui atmetus šį pasiūly
mą ir priėmus dvidešimt pen
kerius, W. Allmandas prave
dė papildą nr. 745, leidžian
tį pirmą kartą įvykdytos žmog
žudystės atvejais kai kuriems 
pirmos kategorijos žmogžu
džiams bausmės sumažinimą 
pradėti po 15 metų kalėjime. 
Dabar privačiu Kanados par
lamento nario pasiūlymu jis 
siekia visiems pirmos kate
gorijos žmogžudžiams įvesti 
didžiausią 15 metų bausmę be 
jos sumažinimo.

Toks W. Allmando privačiai 
pasiūlytas įstatymo pakeiti
mas susilaukė aštrių priekaiš
tų. Dėl gausėjančių žiaurių 
žmogžudysčių kanadiečių dau
guma smerkia paankstintą to
kių nusikaltėlių išleidimą iš ka
lėjimo. Juk tie išleistieji jau 
yra įvykdę ir naujų žmogžudys
čių. Tad vis garsiau reikalauja
ma grąžinti mirties bausmę bent 
pirmos kategorijos žiauriau
siems žmgžudžiams. V.Kst.

K
 PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

ongresas
PLJK rengimo komitetas įvertino jūsų nuomonę
Norėdami užtikrinti kiek galint gausesnį lietuvių jaunimo 
dalyvavimą šiame pasauliniame jaunimo sąskrydyje, su džiaugsmu 
pranešame, kad Kongreso kainos sumažintos net 25% (apie $465)!

Pasirinkite 9, 11 ar 19 dienų kongreso programą 
Kviečiame pasirinkti: 11 dienų Lietuvoje, 9 dienas Anglijoje, 
arba pilną 19 dienų programą Lietuvoje ir Anglijoje.

Lietuvos programa pratęsta - kelionė laivu atšaukta 
Atsižvelgiant j daugelio PLJ Sąjungos narių nuomonę, nutarta 
programos dalį Lietuvoje pratęsti, atšaukiant laivo kelionę Baltijos 
jūra. Kongreso Lietuvos programa - tai unikali proga jaunimui 
susipažinti su tikruoju Lietuvos gyvenimu. Bendrausime su savo 
profesijos kolegomis arba savo specialybės studentais; pra
leisime dieną Lietuvos kaime ir susipažinsime su jo gyventojais; 
Įsijungsime į labdaros bei savanoriškos veiklos darbus.
Bus progų pasilinksminti, pažinti Lietuvos kultūrines vertybes 
bei senovės papročius. Praleisime “pagonišką vakarą” Trakuose, 
bus folkloro vakaronė. Prieš išvykstant j Londoną PLJK studijų 
dienoms ir ekskursijoms, turėsime progos pailsėti Baltijos 
pajūryje-Juodkrantėje, pamąstyti apie Lietuvoje įgytas žinias 
bei atsisveikinti su Lietuva jos pasakiškoje gamtoje.

Papiginti skrydžiai per Kongreso kelionės agentūrą 
Skambinkite PLJK oficialiai kelionės agentūrai TRANSEAIR 
įsigyti papigintus bilietus į Vilnių ir namo iš Londono. Skam
binant iš JAV, TRANSEAIR telefonas (darbo valandomis): 
1-800-666-4901 (už JAV ribų: 202-362-6100).

komtteusPasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengimo
P.O. Box 2812, Springfield, VA 22152-0812, USA 
tel./fax. bendrai PLJK informacijai — 703-569-5370 
tel. PLJK registracijos klausimais - 703-425-9273
Pateiktos kainos gali keistis be pranešimo ir netskaito skrydžių į Europą ir atgal. 
PLJK programa gali keistis be pranešimo. Aukos paremti VIII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą yra mielai priimamos. “Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas" 
ir “Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga" yra pelno nesiekiančios organizacijos.

Vagneris (g. 1901 Šakių aps.), 6. 
Alfonsas Zaluba (g. 1901 Radvi
liškyje), 7. Vladislavas Pečiu-
lis (g. 1906 Vilniuje), 8. Bronius 
Kabalickas (g. 1915 Kretingos 
aps.), 9. Kazys Lukavičius (g. 
1908 Kretingos aps.), 10. Alek
sandras Bovkys (g. 1910 Sarato
vo srt.). Kiti šio sąrašo kariai 
buvo nuteisti kalėti ir išsiųs
ti į Gorkio bei Tūlos kalėjimus. 
1942 m. gegužės mėnesį divizi
joje buvo 12,400 vyrų, o 1943 m. 
sausio 1 d. - tik 10,200 karių. 
Šiam sumažėjimui įtakos turė
jo įvairos priežastys: suėmi
mai, trėmimai, įkalinimai.

Cituoju ir vėl prof. Dov Le- 
viną: “Lietuvis, 167 pulko va
das, neslėpęs savo jausmų: ‘Per 
pratybas aš negalėjau pasta
tyti žydų ant kojų, o mūšyje bu
vo neįmanoma jų paguldyti. 
Jie stačiomis ėjo į ataką”. Rim
tam istorikui derėjo nurodyti 
ir kariškio pavardę, vardą, 
laipsnį.

Ryšium su posakiu “stačio
mis ėjo į ataką” priminsiu ke
letą faktų. 1943 m. vasario 24 d. 
divizija dalyvavo pirmose kau
tynėse prieš vokiečius į pietų 
rytus nuo Oriolo, prie Alekse- 
jevkos. Štai ką prisimena bu
vęs 156-ojo pėstininkų pulko 
būrio, vėliau kuopos vadas mjr. 
J. Žvirblis: “Aš su savo 40 ka
rių būriu, brisdamas iki juos
mens per sniegą, kapanojausi 
priešo link. Kol priartėjome 
prie vokiečių apkasų, aš turė
jau jau tik 7 karius”. Vasario 
24-oji buvo labai šalta diena, 
o sniego pusnynai. Visi ėjo 
stačiomis, ne vien tik žydai. 
Mjr. J. Žvirblio ištrauka yra 
iš “Kardo” vyr. red. Ant. Mati- 
nionio parašytos 167 psl. kny
gelės “Lietuvos kariuomenės 
tragedija”.

Aleksejevkos kautynės - tra
giškiausios divizijai. Nuo va
sario 20 d. iki kovo 17 d. nuos
toliai -4571 karys. Nuo 1943 m. 
vasario 18 d. iki gegužės 1 d. žu-

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

US$1385 
PLJK atstovo kaina 
1994 m. liepos mėn. 11-29 dd.

19 dienų/18 naktų

• Į kainą įskaityta: • 
Lietuvos Programa (11 dienų) 

Skrydis iš Vilniaus į Londoną 

Studijų dienos Anglijoje (9 dienos) 

Apgyvendinimas ir maistas 

Transportas tarp programos dalių 

Susitikimai, seminarai ir vakaronės 

PLJK atidarymo ir uždarymo banketai 
Ekskursijos Lietuvoje ir Anglijoje

vo 1446 kariai: 462 lietuviai, 
461 žydas, 476 rusai ir 35 kitų 
tautybių asmenys.

1993 m. “Kardo” 4 nr. prie 
straipsnio pridėta ir 16-tos liet, 
šaulių divizijos ypatingojo sky
riaus karininkų nuotrauka su 
savo vadu pik. J. Bartašiūnu 
Oriolo fronte 1943 m. pavasa
rį. Gana gražiai ir švariai ap
sirengę. Iš viso jų ten 15-ka. 
Štai keletas pavardžių: R. Cel- 
kovas, M. Goldas, G. Grožnikas, 
E. Jacovskis, L Kuvšinovas ir 
kiti. Tai tie, kurie rašė mir
ties nuosprendžius mūsų kari
ninkams ir kareiviams, lėmė 
jų likimus. Dauguma jų žydy 
- tautybės, ir visa j y veikla vy
ko tik saugioje užfrontėje.

16-oji divizija pasiekė Lie
tuvą prie Kazėnų 1944 m. liepos 
viduryje. Kurše įvyko didžioji 
tragedija, nes čia susidūrė ir 
su lietuvių savisaugos dali
niais, kurie beveik visi pateko 
rusų nelaisvėn.

Toje divizijoje tarnavo ir ma
no jauniausias dėdė anykštė
nas Romas Višinskas, gimęs 
1921 m. ir dabar dar gyvas, taip 
pat mano sesers sužadėtinis 
vyr. lt. Kazys Stankevičius, ki
lęs iš Šiaulių miesto. Nepri
klausomoje Lietuvoje jis tar
navo 2-me inžinerijos batalio
ne Radviliškyje. Mirė Vilniuje.

“Vakarinėms naujienoms” 
Lietuvoje ir jose rašantiems 
patartina pasiskaityti Nikolai 
Tolstoy knygą anglų kalba “The 
Secret Betrayal 1944-1947”. 
Tai didžiojo rusų rašytojo Le
vo Tolstojaus labai artimas gi
minaitis. Faktinai - kunigaikš
tis, bet labai kuklus žmogus 
ir tikras aristokratas. Šią kny
gą perskaitę ir rimtai paanali
zavę žinos, kaip rašomos istori
nės knygos bei straipsniai ir 
kodėl objektyvumas yra pa
grindinis reikalavimas rimtam 
žurnalistui ar istorikui.

Dalyviai/Turistai 
nuo $525 iki $1905 

(pagal pasirinktą kategoriją)

Lietuvoje: liepos mėn 11-21 dd. 
Anglijoje: liepos mėn. 21-29 dd. 

Pasirinkite 11 dienų programą Lietuvoje 

arba 9 dienų programą Didž. Britanijoje. 

Galite taip pat dalyvauti pilnoje PLJK 
programoje (19 dienų/18 naktų).

\ -įur V

“Daug gimtinių, 
tėvynė - viena!”
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ANTANINA GARMUTĖ su vaikaičiu MANTU PEČIULIONIU prie sovietų
nusavinto namo

Savaitė Lietuvoje

SLIBINAI
Vaikystėje mėgau pasakas.
Gal todėl, kai pirmą kartą 

pamačiau skrendantį lėktuvą, 
bėgau per kaimą ir šaukiau:

— Tėveli, gelbėk! Erelis nu
neš!

Erelis nenunešė.
Nunešė Raudonasis slibi

nas, kai Lietuvą okupavo, o 
aš ėjau keturioliktus metus. 
Išvežė užlaužtomis rankomis 
iš mūsų nuosavo namo Kau
ne, Birutės g. 32 nr.

Tėvelis neišgelbėjo. Abu 
tėvai buvo tremtiniai Lietu
voje. Tėvas, išėjęs iš Kauno- 
kalėjimo (už Trispalvę!) su 
palaužta sveikata, iki pat mir
ties nesikėlė iš lovos. Motina 
nuo pergyvenimų gavo širdies 
priepuolį, kurį privalėjo pra- 
vaikščioti. Jie buvo benamiai.

Beje, vienas iš mano trėmė
jų — enkavedistas pravarde 
Raudonakis netgi gyveno mū
sų name, bute nr. 1. (Apie tai 
rašiau knygoje “Amžino įšalo 
žemėje”, 47 psl.).

Toks buvo pirmasis slibinas, 
kurį regėjau iš arti.

Į kitą — “atlaisvintą” — mū
sų butą nr. 2 stribai įkėlė dau
giavaikę savo padermės šei
mą, tebegyvenančią ten iki 
šiol.

Mano tėvas mirė tolimo kai
mo svetimam nekūrenamam 
svirne, niekaip nesupratęs, 
kodėl jis negali užbaigti am
žiaus pas mylimą dukterį. Grį
žusi iš Sibiro aš ne tik nega
lėjau rasti kampo savame na
me, kuriame aštuoni dviejų 
kambarių butai, bet ir gauti 
valdiško kambarėlio.

Atleisk, Tėveli! Slibinai bu
vo žiaurūs. Mes buvome geno
cido aukos. Slibinai alino — 
tokių kaip mes — fizines jėgas. 
Jie naikino lietuvių tautą. 
Nuosekliai. Metodiškai.

Pagaliau vėl suplevėsavo 
Laisvės vėliavos! Mus, “raup
suotuosius”, reabilitavo, pil
nai atstatė teises. Ir į nuosa
vybę? Pažiūrėkime!

u s
U

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

ANTANINA GARMUTĖ

1991 m. rudenį pateikiau do
kumentus. Nesulaukiu atsaky
mo. Kreipiuosi į Respublikos 
prezidentą. 1993 m. balandžio 
mėn. iš prezidentūros ateina 
raštas Kauno merui: “... Pra
šome atsižvelgti... ir rasti 
galimybę spręsti jos turto grą
žinimo klausimą.”

Gegužės mėnesį iš Kauno m. 
valdybos gaunu atsakymą: 
“Jūsų prašymas dėl nuosavy
bės teisių atstatymo yra na
grinėjamas. Apie valdybos 
sprendimą Jūs būsite infor
muota”. Po to seka ilga ir be
vaisė tyla.

Tų pačių metų rudenį meras 
Arimantas Račkauskas apsi
lanko Laisvės kovotojų sąskry
dyje. Iš aukštos tribūnos tik 
gražbyliauja apie tremtinių 
teises.

Kreipiuosi pagalbos į seimo 
narę iš Laisvės frakcijos Van
dą Briedienę. Nuvykstame į 
Panemunę apžiūrėti namo. 
“Oho! — sako ji, — čia kuror
tinis rajonas, — Nemunas, pu
šynas”. Buvo vakaras, švietė 
tik 2 ar 3 langai. “Kodėl tie vi
si langai tamsūs?” — klausia 
deputatė. “Negyvenami butai. 
Žmonės prisiregistravę kitur 
turi butus, namus. Ten ir gy
vena. Čia kaip vasarnamis.”

Deputatė rašo raštą ir lan
kosi merijoje. Primygtinai 
prašo patikrinti padėtį ir at
statyti man nuosavybės teises. 
Dabar atsakymas ateina grei
tai. 1994 m. vasario 23 d. raš
tas teigia, kad visi aštuoni na
mo butai yra užimti, nurodo ir 
gyventojų skaičių. Pateikia 
išvadą: “Kadangi visi namo 
Birutės 32 nr. gyventojai pa
geidauja gyvenamąsias patal
pas privatizuoti, todėl spręsti 
nuosavybės teisių atstatymo 
pil. A. Garmutei klausimo ne
galime”.

Štai kaip! Raštą pasirašo 
vicemeras J. Vengraitis. Man 
siūloma kompensacija obliga
cijomis — kaip eilinis pasity
čiojimas.

Nenusimenu. Sprendžiu sli
binų abrakadabrą: kaip gi visi 
gyventojai sugebėjo taip vie

NORDLAND EXPRESS FJ /Į D A D perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

(Atkelta iš 1-mo psl.)

ne didesnį kaip 9 mm kalibro 
pistoletą, gavus Vidaus reika
lų ministerijos leidimą. Gink
lus ir daugiausia 50 šaudme
nų iš karto bus įmanoma pirk
ti tik Lietuvos ginklų fondo 
parduotuvėje, kuri bus įsteig
ta Vilniuje. Ginklų bei šaud
menų įsigijimo, laikymo, ne- 
šiojimosi ir naudojimo tvarka 
numatyta vyriausybės patvir
tintame įstatyme. Bus sudary
ta žinovų komisija, kuri nu
statys, ar šaunamieji ginklai 
bei šaudmenys, įvežami ir par
duodami Lietuvoje, atitinka 
savigynos ginklų kategoriją. 
ELTA taipgi praneša, kad no
rintys įsigyti ginklą turės 
išklausyti specialius kursus.

Oficialūs lankytojai Lietuvoje
ELTOS žiniomis (kovo 30), 

Lietuvoje lankėsi Europos ta

ningai parašyti pareiškimus 
privatizuoti svetimą nuosavy
bę? Keista!

Bute — nr. 8 gyvena moteris, 
pažįstama iš senų laikų. Klau
siu ją tiesiai ir šviesiai:

— Tu, Janina, — man priešas 
ar draugas?

Janina Maleckaitė-Bacevi- 
čienė juokiasi iš tų mano žo
džių, sakydama:

— Kaip keistai tu kalbi... 
Niekše nebuvau ir nebūsiu. 
Aš gi prisimenu, — mes iš kai
mo atbėgom pas jus po to, kai 
tėvą sušaudė partizanai. Pri
ėmėt.

— Menu ir aš. Jūs čia, po mū
sų langais, su patalyne apsi
stojo!. Tavo mama ir sako: 
“Niekur neisiu. Tegu lyja, šą
lą. Vis tiek gelbėk, Garmuvie- 
ne!” Pagelbėjom.

— Esu dėkinga: gerumu — 
už gera. Grįžk. Namas pustuš
tis.

— Galbūt, — sakau, — bet tu 
man paaiškink, kodėl jūs visi 
vienu ypu pareiškimus priva
tizacijai parašėt? Nejau jums 

nesiūlė kitų atvejų? Kompen
sacijų? Butų?

— Ničnieko! Tik tuos pareiš
kimus parašyti liepė. Sakė, 
vienintelė išeitis. Tai mes ir 
parašėm... ,

Butas nr. 7 — slibinų priva
tizavimo programos “stebuk
las”. Šį butą nuosavybėn sten
giasi įsigyti Marijona Lagu- 
navičienė. Vengraitis apie 
tai sužino iš butų valdytojo 
pavaduotojo Mickaus rašto. 
Rūpinasi, kad minėta pilietė 
netaptų bename! Bet ta mote
riškė mirė 1993 m. Staiga, per 
pačias Vėlines.

Matote, kokie dyvai: kaip 
gi grąžinsi nuosavybę gyviems 
tremtiniams, kai yra mirusios 
sielos!

Dabartinė valdžia nesiskai
to su buvusiais tremtiniais 
ir politkaliniais visose gy
venimo srityse. Pavyzdys — 
genocido tyrimai ir KGB ar
chyvai ...

Neturėdama kur gyventi, ne
gali grįžti iš Rusijos ir mano 
įdukros 6 asmenų šeima. Ar 
jie ne Lietuvos vaikai? Tokių 
atvejų mūsų Lietuvėlėje šian
dien tūkstančiai.

Slibinai tęsia savo dar
bus ... 

rybos generalinio sekreto
riaus pavaduotojas, Parla
mentinės asamblėjos valdyto
jas Heinrich Klebes. Jis pa
kvietė Lietuvos prezidentą 
Algirdą Brazauską pasakyti 
kalbą ET Parlamentinės 
asamblėjos sesijoje balan
džio 14 d. Spaudos konfe
rencijoje jis pasisakė manan
tis, kad Lietuvos siekis tapti 
Europos sąjungos nare bus 
įgyvendintas artimoje atei
tyje.

Taip pat buvo atvykęs Švedi
jos karališkojo laivyno vadas 
admirolas Sten Svedlund susi
tikti su krašto apsaugos mi- 
nisteriu Linu Linkevičium, 
Lietuvos kariuomenės vadu 
Jonu Andriškevičium ir kitais 
krašto apsaugos bei Lietuvos 
karinių pajėgų vadovais. Bu
vo aptartos galimybės bei są
lygos apmokyti Lietuvos floti
lės karius Švedijoje.

Tarpvalstybinių sienų 
klausimas

“Lietuvos rytas” kovo 22 pra
neša, kad Valstybės sienos ap
saugos tarnybos (VSAT) virši
ninko pulkininko S. Stančiko 
teigimu, trijų Baltijos valsty
bių pasienio apsaugos vadovų 
susitikime nutarta “mažiau 
kontroliuoti vidaus sienas ir 
sutelkti dėmesį stiprinti sie
noms su kaimyninėmis Rytų 
valstybėmis”. Tačiau visiškai 
neatsisakoma kontrolės, nes 
iš kaimyninių valstybių dar 
neišvesta Rusijos kariuome
nė, ir be to, kontrolė padeda 
sulaikyti kriminalinius nusi
kaltėlius. Pareigūnas taipgi 
pasakė, kad Baltijos valsty
bių siena su Rytais bus stipri
nama elektrotechnikos prie
monėmis. Pirmiausia bus mo
dernizuojamas Lazdijų pasie
nio punktas.

Tautininkai siūlo apklausą
Kaip rašo ELTA, kovo 24 įvy

kusioje spaudos konferenci
joje Lietuvos tautininkų są
jungos pirmininkas Rimantas 
Smetona pareiškė, jog didžio
ji dalis opozicijos partijų 
pritaria priešlaikinių seimo 
rinkimų sumanymui. Tauti
ninkai siūlys, kad apklausa 
šiuo klausimu būtų įvykdyta 
rudenį, kartu su savivaldy
bių rinkimais.

Grįžtantiems trūksta butų
ELTOS žiniomis (kovo 24), 

Socialinės apsaugos ministe
rijos migracijos skyriaus vir
šininkas Vladimiras Gražulis 
pranešė spaudai, kad į Lietu
vą nori grįžti mažiausiai 850, 
o gal net iki 2,000 politinių 
kalinių ir tremtinių šeimų. 
Šiais metais valstybė skiria 
3.1 milijonus litų butų staty
bai grįžtantiems apgyvendinti, 
bet bus pastatyta jų tik 86. RSJ

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

4. Šv. Antano parapijos - 
Kaunas, Varpo g. 15 
Vedėja - Zina Šimkuvienė

Labdaros organizacijos Lietuvoje
“Caritas” federacijos centro 

valdyba,
Vilniaus g. 29,
3000 Kaunas
Pirmininkas - vysk. S. Tamkevi- 

čius, SJ,
generalinė sekretorė - sesuo Albi

na Pajarskaitė
“CARITAS” skyriai
Kaišiadorių vyskupijos skyrius
Kęstučio g. 44
4230 Kaišiadorys
Vadovas-kun. V. K. Sudavičius
Kauno arkivyskupijos skyrius
Vilniaus g. 29 
3000 Kaunas 
Vadovas - kun. V. S. Vaičiūnas
Panevėžio vyskupijos skyrius
Sodų g. 3
5300 Panevėžys
Vadovas - kun. Br. Antanaitis
Telšių vyskupijos skyrius
Lygumų g. (lopšelis-darželis

“Eglutė”)
5610 Telšiai
Vadovas - kun. J. Šiurys
Vilkaviškio vyskupijos skyrius
Kriaučiūno g. 11
4520 Marijampolė
Vadovas - kun. D. Brogys
Vilniaus arkivyskupijos skyrius
Odminių g. 8
2001 Vilnius
Vadovas - kun. V. Rudokas

GLOBOS NAMAI
Kaišiadorių vyskupijoje
Birštono parapiniai senelių namai
Vaižganto 7
Vedėja - Stasė Belickienė
Kauno arkivyskupijoje
Kauno miesto globos namai 
Kaunas, Panerių g. 21 
Vedėja - sės. Vitalija Jasevičiūtė 

Šiaulių m. globos namai 
Šiauliai, Trakų g.
Vedėja - Nijolė Vėžikauskienė
Panevėžio vyskupijoje 
Utenos senelių namai 
Utena, Bažnyčios g. 18, 
Vedėja - Stasė Barkauskienė
Telšių vyskupijoje
Kaltinėnų senelių namai 
Kaltinėnai, Tiesioji g. 3, 
Vedėjas - kun. Petras Linkevičius 
Ylakių senelių namai
Ylakiai, Sedos g. 23
Vedėja - Ona Maselskienė
Tauragės parapijos vaikų 

globos namai
Tauragė, Poškos g. 26, 
Vedėja - Regina Judzinskienė
Vilkaviškio vyskupijoje 
Rumbonių senelių namai 
Alytaus raj. Rumbonys 
Vedėja - sės. Danutė Sabonytė 
Marijampolės senelių namai 
Marijampolė, Bažnyčios g. 48 
Vedėja - Stasė Požarskienė 
Kapčiamiesčio parapiniai 

globos namai
Kapčiamiestis, Vytauto g. 11

VARGŠŲ MAITINIMAS
Kauno miesto sriubos valgykla 
Kaunas, Vilniaus g. 46
Vedėja - Regina Aksomienė
Kauno miesto maitinimo punktai:
1. Šančių parapijos-
Kaunas, Vilnų g. 17-2 
Vedėja - sės. Aldona Šiugždinytė
2. Kauno centro -
Kaunas, Kęstučio g. 52-la 
Vedėja - Irena Insodienė
3. Petrašiūnų parapijos - 
Kaunas, Baršausko g. 77-3 
Vedėja - Albina Čiužienė

Marijampolės sriubos valgykla 
Marijampolė, Bendoriaus g. 2 
Vedėja - Genovaitė Baziukienė

NEVALDINĖ NAŠLAIČIŲ GLOBA
Vaiko tėviškės namai 
Mons. V. Kazlauskas 
Druskininkų 4-1 
233000 Kaunas
Našlaitynų globėjai
Kun. V. Aukštakalnis
Šaltinio g. 1
4422 Raseinių rajonas
Kun. R. Ramašauskas 
Basanavičiaus g. 8 
5055 Kėdainių rajonas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške 
$20 

už 100 vienetų. 
Pristatau į namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

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 Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t

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

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

i
i
I
j Perkėlimo suma
i
j Perkėlimo mokestis - 4%
i

j Pristatymas
I

----------------------------------------- Į
JAV dol. Kan. dol. j

i i 
..............   i 

i i ................   i i
....12.00. ....15.00. ;

I

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).

Į Viso
I
Į Siuntėjas:...................................................
ii
i .......................................................................................................ii
I
I ........ •...........................................................................................

; Tel: .....................................................
---- --------------------- ------------------

Gavėjas ; ............................... J
i 
i 

................................................... I i i 
i 

................................................... r

Tel:

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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

Vilniaus savivaldybei buvo 
leista žemės sklypą Didžiojoje 
gatvėje parduoti Turkijos amba
sadai. Jame išaugs naujas pasta
tas Turkijos respublikos amba
sadai Vilniuje.

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ SUEIGA
Dvi dienas Palangoje truku

sioje sueigoje dalyvavo beveik 
šimtas lietuvių skautų iš Mažei
kių, Kuršėnų, Telšių, Klaipėdos 
ir Palangos, o prie jų prisijun
gė ir Vilniaus lenkai skautai. 
Šia proga buvo prisimintas 
skautų organizaciją įsteigusio 
lordo R. Baden-Powellio gimta
dienis 1857 m. vasario 22 d., jo 
apsilankymas su Lietuvos prez. 
A. Smetona Palangoje 1933 m. 
vasarą ir dalyvavimas Lietuvos 
skautų sąskrydyje. Ši reikšmin
ga data paminėta Palangos bota
nikos parko Skautų slėnyje prie 
jų atvykimą žyminčio paminkli
nio akmens. Šeštadienio vakarą, 
vasario 19, buvo uždegti laužai, 
o sekmadienį skautai dalyvavo 
vaikų ir jaunimo Mišiose Palan
gos šventovėje.

DISKUSIJŲ KLUBAS KAUNE
Politinės kultūros diskusi

jų klubas Kaune buvo įsteigtas 
1994 m. sausio mėnesį po Vytau
to Didžiojo universiteto rūsių 
skliautais. Iniciatyvos ėmėsi 
populiariausio dienraščio 
“Kauno diena” redakcija. To
kio klubo įsteigimui pritarė 
šio universiteto docentas is
torikas Linas Bulota, pasiūlęs 
kluban įsijungti visoms Kaune 
užregistruotoms politinėms 
partijoms bei organizacijom's. 
Jam pritarė Lietuvos liberalų 
Kauno skyriaus pirm. Ginutis 
Vencius. Esą dabar žmonės ne
sugeba vieni su kitais susikal
bėti, neturėdami vienos idėjos, 
skatinančios visų idėjų sugy
venimą. Jo reikia siekti skir
tingų politinių nuomonių kul
tūringose diskusijose. “Tiesos” 
atstovė Virginija Vanagienė 
skaitytojams pasakoja: “Klu
bo atidaryme, kuriame dalyva
vo tautininkų, demokratų, so
cialdemokratų, LDDP, libera
lų, verslininkų atstovai bei 
įvairių laikraščių žurnalis
tai, buvo linksma. Skaityti hu
moristiniai eilėraščiai, buvo 
pasakojami politiniai anekdo
tai, surengta klausimų ir at
sakymų viktorina. Susirinku
siems dainavo Alfredas bei Ri
ta Kukaičiai, ekspromptu su
darytas Ginučio Venciaus ir 
žurnalistės Birutės Mačienės 
duetas. Diskusijų klubo veik
lą rems garsiosios ‘Sabinos’, 
‘Agoros’ bei ‘Imbaros’ firmos”.

GAIDŽIŪNAS JAU VILNIUJE
Daugelį lietuvių nustebino 

Balio Gaidžiūno, poeto, tauti
ninkų ir VLIKo veikėjo, žurna
listo bei ilgamečio Klivlando 
“Dirvos” redaktoriaus, grįži
mas visam laikui Lietuvon. Ge
stapas jį suėmė 1944 m. pradžio
je ir išsivežė Vokietijon. Ten 
jis iš Bayreutho kalėjimo buvo 
išlaisvintas amerikiečių karių 
ir į JAV atvyko 1949 m. gruo
džio 1 d. Žmogui, peržengusiam

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 

tol. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

SIUNTINYS nr. 12

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

Atsiųsime jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.

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

amžiaus aštuoniasdešimtmetį, 
gyvenimo vietovės ir įprastų 
sąlygų pakeitimas nėra leng
vas. B. Gaidžiūnas yra gimęs 
1911 m. lapkričio 25 d. Dau- 
deriuose, dabartiniame Kėdai
nių rajone. Vykdydamas savo 
nutarimą, jis iš lėktuvo Vil
niaus orauostyje išlipo š. m. 
kovo 6 d., sutiktas giminių ir 
žurnalistų. Paklaustas, ar Lie
tuvoje nepasiges amerikietiško 
gyvenimo patogumų, B. Gaidžiū
nas “Lietuvos ryto” atstovui 
Valdui Bartasevičiui atsakė: 
“Manęs tai nebaugina, nes per 
ilgą gyvenimą pasitaikė vis
ko patirti. Grįžimo į Tėvynę 
džiaugsmas, jei tik norėsi, 
padės priprasti prie čionykš
čių gyvenimo sąlygų. Bet iš tie
sų mūsų išeiviai, kiek paviešė
ję krašte, žiūrėk, vėl parvyks- 
ta Amerikon, kažkodėl čia ne
pritapę. Grįžau visam man li
kusiam laikui, nusipirkau bu
tą Vilniuje, Antakalnyje, ir dar 
viliuosi padirbėti.. .”

LEDŲ SANGRŪDOS NEMUNE
Šiltas ir lietingas oras Lietu

voje ištirpdė žemės paviršiuje 
gulėjusį sniegą. Kovo viduryje 
to sniego ir lietaus vanduo už
plūdo Lietuvos upes. Susidariu
sios ledų sangrūdos atnešė pa
vasarinį upių potvynį. Šiemet 
net ir Nevėžis apsėmė ilgoką ke
lio Paliūniškis-Piniava atkarpą, 
užliejo dalį kolektyvinių sodų 
sklypų Panevėžyje. Didelių ledo 
sangrūdų buvo susilaukta ne tik 
Nemuno žemupyje, bet ir prie 
Alytaus, Birštono. Tačiau jos 
pavojingiausios buvo žemupyje. 
Ten iškilęs vanduo netgi galėjo 
nugriauti Tilžėn vedančius au
tomobilių transporto ir geležin
kelio tiltus. Mat Nemuno van
dens lygis buvo pakilęs iki 7 m 
46 cm. Šilutės rajone Nemunas 
buvo apsėmęs apie 40.000 hek
tarų pievų, ganyklų ir dirbamos 
žemės. Po vandeniu buvo atsi
dūrę Minijos, Mingės, Žalgiriu, 
Šyšos, Sausgalvių, Galzdonių 
bei kai kurie kiti kaimai ir 5 km 
kelio ruožas Rusnėn. Didelį rū
pestį ūkininkams atnešė apsem
ti tvartai. Apsukresnieji jau 
buvo pradėję skersti šalčio ne
pakeliančius paršiukus ir kiau
les. i ,
LIETUVOS PAGALBA AUKOMS
Pagalba potvynio aukoms ir 

gyventojų saugumu rūpinosi 
Lietuvos vyriausybė. Iš Kauno 
buvo atsiųsti keturi Vytauto 
Didžiojo bataliono šarvuočiai, 
bet jie strigo keliuose, paskli
dusiose ledų sąnašose. Potvy
nio zonoje efektyvesnė būtų bu
vusi vikšrinė technika, o jos 
atsiųsti kariškiai neturėjo. Ap- 
semton Rusnės salon žmonės 
buvo keliami amfibija ir malūn
sparniu. Patys apsemtų vieto
vių gyventojai stengėsi susi
siekti plaustais ir senomis val
timis. Pasak “Lietuvos ryto” at
stovo Gedimino Pilaičio, jie 
ypač pasigedo malūnsparnių ir 
“Amur” tipo motorinių valčių. 
Kuršių mariose ant atskilusios 
ledo lyties nuo kranto buvo at
skirta apie šimtą poledinės žūk
lės mėgėjų iš Kaliningrado sri
ties. Galutinių duomenų neturi
ma, bet kalbama, kad keli žuvo. 
Ledus Nemune sėkmingai triuš
kino Lietuvos upių laivininkys
tės ledlaužis “Stumbras”. Dide
lį darbą atliko ir Lietuvos kraš
to apsaugos ministerijos atsiųs
ti du malūnsparniai. Higienos 
specialistai, susirūpinę apsem
tose vietovėse užterštais šach
tiniais šuliniais, gyventojams 
pataria gerti tik virintą šulinių 
vandenį. Lietuvoje tokių šuli
nių yra apie 350.000. V. Kst.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS paskelbimo 76-tąją sukaktį minint 1994 m. vasario 20 d. Ontario Londone, 
lietuvių choras “Pašvaistė”, vadovaujamas A. PETRAŠIŪNO, jn., atliko meninės programos dalį

Karsta zverienoi
J. taurių įteikimas

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

TRADICINI
ZUIKIŲ

Meninę programą atliks LONDONO CHORAS “PAŠVAISTĖ”.
Karšta žvėrienos vakarienė, įvairūs gėrimai, laimės staliukų loterija, 

; goriausiems šauliams bei žvejams.
Šokiams gros Vaclovo Povilonio orkestras iš Toronto.

Baliaus pradžia 6 valandą vakaro. įėjimas - $7.

Hamiltono lietuvių medžiotojų-žūklautojų klubo Giedraitis valdyba

Hamilton, Ontario
PRISIMINDAMI a.a. ONĄ KA

ČINSKIENĘ ir reikšdami užuo
jautą artimiesiems, jos atmini
mui Kanados lietuvių fondui auko
jo: $20-Z. Čečkauskas, P. E. Armo- 
nai, L. E. Klevai; $10 — A. Didžba- 
lienė, J. R. Piciniai.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas. KLF

HAMILTONO LIETUVIŲ ME- 
DŽIOTOJŲ-ŽŪKLAUTOJŲ KLU
BO GIEDRAITIS tradicinis zui
kių balius įvyks balandžio 16, šeš
tadienį, 6 v.v. Jaunimo centre. Me
ninę programą atliks Londono 
choras “Pašvaistė”, vadovaujamas 
jauno gabaus muziko A. Petrašiū- 
no. Choras atvyksta į Hamiltoną 
su jauna programa, specialiai pa
ruošta zuikių baliui. Visi Hamil
tono ir apylinkių lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti ir pasi-
klausyti “Pašvaistės” dainų. Bus 
įteiktos taurės geriausiems šau
liams ir žvejams už didžiausią žu
vį. Visi atvykusieji galės pasivai
šinti karšta žvėrienos vakariene, 
veiks įvairių gėrimų baras, lote
rija. Šokiams gros Vaclovo Povilo
nio orkestras iš Toronto. Įėjimas - 
$7. Savo atsilankymu paremsite 
klubo veiklą. J.P.

PAGALBAI LIETUVOS VAIKAMS 
aukojo: a.a. Onos Kačinskienės at
minimui: $20 - S. A. Jankauskai; 
Genutės Cibienės sesers ir brolio 
atminimui (mirė Lietuvoje): $15 - 
M. Janušaičiai, F. Venckevičienė; 
auka siuntiniams: $50 - L. A. Kuz
mickai (Paris, Ont.). Dėkojame už 
aukas. Valdyba

HAMILTONO SKAUTŲ-ČIŲ SU
RENGTA KAZIUKO MUGĖ sutrau
kė daugybę lankytojų. Ypatingai 
malonu buvo matyti jaunas šei
mas su vaikučiais. Jau šeštadie
nį sesės ir broliai rinkosi ruoš
tis mugei. Vieni puošė salę, tvar
kė žaidimus, loterijas, kiti rūpino
si prekystaliais, varstė barankas 
pardavimui. Paukštytės ir vilkiu
kai pralenkė visus savo darbštu
mu. Ant paukštyčių prekystalio ma
tėsi įvairių mažų rankyčių pada
rytų darbelių: zuikių, dažytų kiau
šinių, papuošalų ir kitų įdomių 
dalykėlių. Vilkiukai, tik pradėję 
savo veiklą, suspėjo padaryti po 
inkilėlį, kuriuos žada iškylos me
tu pakabinti ant medžių, piešinių 
sąsiuvinį papuoštą vilko ženklu 
ir kt. Skautės mokėsi kiaušinių 
marginimo meno ir parodė savo

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

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

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

sugebėjimus išdėstytais margu
čiais. Matėsi ir Vilniaus mugei 
tradicinių širdelių.

Sekmadienį po pirmų pamaldų 
rinkosi lankytojai. Apžiūrinėjo 
prekystalius, loterijų laimikius, 
ir, lietuviškai muzikai skambant, 
vaišinosi lietuviškais valgiais, 
pyragais. Didelį pasisekimą turė
jo smulkių daiktų loterija. Daug 
bilietų išplatinta ir didžiąjai lote
rijai, tik gaila, kad lankytojai ne
sulaukia bilietų traukimo. Liko 
vertingų neatsiimtų laimikių, ku
rių numeriai seka: žali-8004,8006, 
8269, 8256, 8258; violetiniai - 2025, 
1949, 1980, 2008; geltoni - 2158, 
2172, 2144, 2188. Skambinti D. Gu- 
tauskienei tel. 529-6982.

Džiaugiamės, kad mūsų jaunimo 
ir talkininkų pastangos nebuvo 
veltui. Visuomenė gausiai apsi
lankė ir skautišką veiklą parėmė - 
dėkojame. Didelė padėka tenka ir

625A The Queensway, 
Toronto, M8V 1K4, Ont.

AWNINGS & ROOFING
owned & operated bj I eni Trading C orp. Tel.: (416) 253-1912

siūlome
STOGŲ DENGIMĄ - su nuolydžiu: asfaltinėmis plytelėmis 

horizontaliu: karštos dervos technologija, 
ruberoidu

instaliavimą-vandens nubėgimo vamzdžių, stogo langų
ŠARNYRINIUS IŠSKLEIDŽIAMUOSIUS STOGELIUS, 

PASTOGĖLES-KREPŠELIUS
-šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai-vasarnamiams,
- vienaaukščiams - kiemo pusėje, daugiaaukščiams - balkonuose

elektrinis, mechaninis valdymas
- pastogėlės-krepšeliai - įstaigoms; apsaugo nuo atspindžių,

tarnauja reklamai
Norint gauti platesnę informaciją, kviečiame apsilankyti mūsų įstaigoje 
arba paskambinti.
Užsisakiusiems iki balandžio 15d.- 10% NUOLAIDA 
(Priimami užsakymai Wasagai ir kitoms poilsio vietoms).

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A I rf A H LIETUVIŲ KREDITO1 KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.50%
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta.........1.50%
90 dienų indėlius .................. 3.75%
1 m. term, indėlius ................ 4.75%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 4.25%
3 m. term.indėlius ................. 5.25%
5 m. term. Indėlius ................ 6.00%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................4.75%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............ 5.25%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 6.00%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

a s.m.
. balandžio 16 

šeštadienį, 
Jaunimo 
centro 
salėje, 
Hamiltone

mūsų ilgametei šeimininkei p. 
Deksnienei ir jos padėjėjoms, “Šat
rijos Raganos” d-vės vyresnėms 
sesėms ir prie paruošiamųjų dar
bų prisidėjusiems tėveliams, po
nioms, aukojusioms pyragus ir vi
siems, kurie bet kokiu būdu prie 
mugės pasisekimo prisidėjo. Skau
tiškas ačiū p. Šimelaičiui už $100 
auką ir kooperatyvui “Talka” už 
paskyrimą $750 skautų veiklai.

Sekmadienį, balandžio 24, šv. Jur
gio proga įvyks žiemos veiklos už
baigiamoji sueiga, o šeštadienį, 
birželio 4, numatoma iškyla.

“Širvintos-Nemuno” 
tunto vadija

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenume- t 
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - “TŽ” leidėjai

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........12.25%
neklln. turto pask. 1 m........... 7.00%
nekil.turto pask. 3 m...............9.00%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Klivlando lietuviai kultūri

nėje popietėje vasario 20 d. atsi
sveikino su Lietuvon visam lai
kui sugrįžtančiu Baliu Gaidžiū- 
nu, poetu, tautininkų ir buvu
sio VLIKo veikėju, ilgamečiu 
dabartinio “Dirvos” savaitraš
čio redaktoriumi. Atsisveikini
mo popietei vadovavo Pranas 
Razgaitis. Ją pradėjo “Vilties” 
draugijos valdybos pirm. dr. Vy
tautas Maurutis, pagrindinis šio 
renginio kalbėtojas. Programą 
atliko sol. Aldona Stempužie- 
nė su akompaniatore Rita Klio- 
riene, B. Gaidžiūno eilėraščius 
skaitęs Antanas Dundzila, o ją 
savo kūriniais papildė poetė 
Julija Švabaitė-Gylienė ir po
pietės dalyvius linksminęs dail. 
Vladas Vijeikis. Atsisveikinimo 
popietėje kalbėjo kun. Gedimi
nas Kijauskas, SJ, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, naujasis “Dir
vos” red. Anicetas Bundonis ir 
Lietuvon grįžti pasiruošęs Ba
lys Gaidžiūnas, išeivijoje pa
liekantis sūnų Kęstutį ir duk
rą Rūtą su šeima. “Draugo” ko
respondento Vacio Rociūno 
pranešimu, iš Lietuvos iškvies
tas “Dirvos” red. Anicetas Bun
donis, šešiasdešimt septynerių 
metų amžiaus, yra elektros in
žinierius ir gamtos mokslų dak
taras. Jis trisdešimt trejus me
tus dirbo Eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos mokslinio 
tyrimo institute Vilniuje. Vie
no Klaipėdos krašto laikraščio 
redakcijoje A. Bundonis yra dir
bęs porą metų prieš keturis de
šimtmečius, o pastaraisiais me
tais bendradarbiavęs “Dirvoje”.

Australija
Australijos lietuvių fondas 

yra įsteigtas 1972 m. su tūkstan
čio dolerių kapitalu, o įregis
truotas atitinkamose valdžios 
įstaigose 1977 m. Pagrindinis 
šio fondo uždavinys — skatinti, 
remti ir puoselėti lietuvių tau
tinę kultūrą, mokslą, meną, švie
timą bei kitas kultūrines ap
raiškas. Dabartinį Australijos 
lietuvių fondo kapitalą sudaro 
424.500 dolerių. Jin yra įtrauk
tas Vinco ir Genovaitės Kazokų 
10.000 dolerių fondas, iš kurio 
palūkanų kas dveji metai skiria
mos premijos lietuviams daili
ninkams už geriausius tapybos, 
grafikos ar keramikos kūrinius 
lietuviška tema. Bendrą kapita
lą taipgi papildo ir Nadieždos 
Valerijos Butkuvienės 50.000 
dolerių fondas. Jo palūkanos 
naudojamos lietuvių labdarai 
Australijoje ir Lietuvoje. Aus
tralijos lietuvių fondas, dabar 
turintis 217 užregistruotų na
rių ir vienuolika įsijungusių 
organizacijų, nuo 1977 m. joms 
paskyrė 220.500 dolerių, švie
timui — 65.500, knygų leidybai
— 35.000, šaltinių bibliotekai
— 13.500, spaudai —13.000.

Sidnio lietuvių kolonija džiau
giasi nauja lietuviška šeima. 
Šv. Jokimo šventovėje vasario 
12 d. lietuvių kapelionas kun. 
P. Martūzas sutuokė Aldonos ir 
Juozo Stasiūnaičių vienturtę 
dukrą Laną su iš Lietuvos atsi
vežtu Algirdu Venskumi. Jau
noji jį ten pati susirado vieš
nagės metu. Įtakos, matyt, tu
rėjo Lanos Stasiūnaitytės pus
seserės Loretos Šarkauskaitės 
anksčiau žengtas toks žingsnis.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(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 į namus.
$1.20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. Oro linija $5.50 kg 
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu vienam adresatui iki 50 kg tik $14

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių dėžių

* Galime siuntinius paimti iš 
Jūsų namų

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
************

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

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

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

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

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

Ji ištekėjo už Roberto Grybaus
ko, jaunikio iš Lietuvos, kuris 
yra Algirdo Venskaus pusbrolis. 
Vestuvių puota buvo surengta 
Lietuvių namuose. Laną ir Al
girdą Venskus sveikino ir vai
šėms vadovavęs naujasis Lietu
vos garbės konsulas Sidnyje 
Viktoras Šliteris.

Britanija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventei skirtą koncertą Londo
ne, Bishopsgate instituto salė
je, vasario 19 d. surengė DBL 
sąjungos centro valdyba ir jos 
pirm. Jaras Alkis. Jis taipgi 
dalyvius supažindino su pro
gramos atlikėjais — baritonu 
Valentinu Čepkumi, pianiste 
Egle Janulevičiūte ir kankli
ninke Daiva Kimtyte. Įvadinį 
žodį tarė laikinasis Lietuvos 
patikėtinis jos ambasadoje Lon
done dr. Antanas Nesavas. Va
sario 20, sekmadienį, Mišias 
Šv. Kazimiero šventovėje atna
šavo skautų atlydėtas klebonas 
kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC. 
Pamoksle jis kalbėjo apie Lie
tuvos didvyrius, savo gyvybes 
už jos laisvę padėjusius ant Tė
vynės aukuro. Giesmėmis įsijun
gė jau minėti muzikos atstovai 
iš Lietuvos. Į pamaldas atvyko 
ir buvęs Lietuvos ambasadorius 
Vincas Balickas, jų neužmiršda- 
vęs ir anksčiau buvusiuose Va
sario šešioliktosios minėji
muose.

Vokietija
Tradicinę Kaziuko mugę Va

sario 16 gimnazijos “Aušros” 
tunto skautai surengė kovo 5 d. 
Ji buvo susieta su skautų suei
ga, kuriai vadovavo tuntininkas 
v.s. Petras Veršelis. Mugės lan
kytojams buvo sudaryta proga 
pasivaišinti ir išbandyti laimę 
loterijoje. Šv. Kazimiero šven
tei skirtose Mišiose skautai da
lyvavo uniformuoti su savo vė
liava, o prie jų prisijungė ir 
vėliavą turintys gimnazijos at
eitininkai.

Vasario šešioliktosios minė
jime Mišias Miuncheno lietu
viams atnašavo ir pamokslą sa
kė iš Romos atvykęs marijonų 
vyriausiojo vadovo pavaduoto
jas kun. Vaclovas Aliulis, MIC. 
Jis priminė Mišių dalyviams, 
kad sovietinės okupacijos me
tais daugiau buvo persekioja
ma Katalikų Bendrija, mažiau 
— Lietuvos tautiškumas. Esą 
reikia grįžti prie senųjų prin
cipų, žemiškuosius reikalus 
paliekančių valstybės vyriau
sybei, religinius — Katalikų 
Bendrijai bei jos nariams ir 
vadovams. Minėjime liaudies 
dainų ir operų arijų koncertą 
surengė mezzo-sopranas Viole
ta Urmanavičiūtė ir tenoras 
Gintaras Vyšniauskas su akom
paniatore Vaida Liucija Kirve- 
lyte.

g kad mylėtume tą, kurį
a Jis mums duoda”

I
Lougheed’s Limited 

šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario
fc2S2S25252S?5eS2525?SZ5ase525JS2S2Sa5aS2S2Sa

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus



'J Jaunoji karta lietuviškoje veikloje
LINDA MARCINKUTĖ

Būdama trečios kartos Kana
dos lietuvė ir aktyviai įsijun
gusi į lietuvių kultūrinį gyve
nimų, aš didžiuojuos savo kil
me. Savo noru tai pasirinkau 
ir noriu toliau tai puoselėti. 
Dažnai ir visai atsitiktinai man 
tenka aiškinti ir bandyti įro
dyti savo pasirinktą kelią.

Aš esu tikra, kad Kanados vy
riausybės politika remti dau- 
giakultūrę veiklą prisidėjo 
prie mano noro įsijungti į šią 
kultūrinę veiklą, nes tai yra 
Kanados imigracinės patirties 
padarinys. Mes turime prisipa
žinti, kad Kanados vyriausybės 
sudarytos palankios sąlygos ir 
skatinimas palaikyti savo tau
tines savybes bei džiaugtis sa
vo kilme turi teigiamą įtaką vi
sam kultūriniam gyvenimui.

Po Antrojo pasaulinio karo 
lietuviai ateiviai, vos atvykę, 
Kanadoje savo gabumais, su
manumu ir darbu išplėtojo tur
tingą kultūrinę ir dvasinę veik
lą. Užsitikrinus darbus, stei
gėsi chorai, tautinių šokių gru
pės, vaidybos būreliai, stiprėjo 
tautinio meno puoselėjimas. 
Dažniausiai tų renginių centre 
buvo parapijinės patalpos. Vi
sus užkrečianti naujakurių 
veikla ir užsidegimas taip pat 
augino ir ruošė naująją kartą. 
Reikia džiaugtis tuo darbu, pa
siaukojimu ir susiklausymu, 
kurį parodė ši pokarinė lietu
vių karta Kanadoje.

Lietuviškoji visuomenė buvo 
vieninga ir turėjo bendrą tiks
lą - išlaikyti savąją kultūrą, 
kuri buvo slopinama Tėvynėje, 
kai mūsų tautai grėsė neaiški 
ateitis. Ši politinė padėtis bu
vo stipri paskata religinei ir 
tautinei bei kultūrinei veiklai.

Buvo tikrai didelio pergalės 
džiaugsmo diena, kai prieš ket
verius metus Lietuva atgavo sa
vo laisvę. Šiandien, įvertinda

mi šį taip didelį laimėjimą, tu
rime pripažinti, kad jis mums 
kelia didelius įpareigojimus 
bei uždavinius.

Tai nepaprasta proga pradė
ti naują laikotarpį. Mes nebe
same engiama tauta, tad reikia 
ir naujai pažadinto savimi pa
sitikėjimo. Lietuvoje, aplamai 
tautoje, stipri kultūrinė veik
la daugiausia prisidėjo prie 
mūsų tautinio triumfo. Šiuo 
metu mūsų veikla yra reikalin
ga naujų gairių ir naujai su
formuotos krypties. Paskuti
niame KLB tarybos suvažiavi
me tai buvo vienas svarbiau
sių svarstybų klausimų. Buvo 
siūloma persvarstyti mūsų 
veiklos tikslus ir būdus. Da
bar mes esame lietuviai Kana
doje, bet ne lietuviai išeivi
joje. Metų metais gyvenome 
stengdamiesi aprėpti dvi kul
tūras. Daugeliui jau trūksta 
energijos ir entuziazmo visa 
tai tęsti. Mums darosi sunkiau 
suprasti, kodėl turime tęsti 
dvigubą savo tapatybę. Susida
rė sudėtinga būklė tarp kartų. 
Toji karta, kuri dosniai mate
rialiai ir moraliai rėmė Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mą, pasiekė amžiaus ribą, ku
rioje tenka trauktis iš aktyvaus 
visuomeninio darbo. Atsako

mybės skraistė perduodama 
naujai kartai. Naujoji karta, 
tai tie, kurie jau yra gimę Ka
nadoje, jau nėra saistomi to 
paties ir vieno tikslo, kaip kad 
senoji karta. Mūsų brandos me
tai, mokslai ir gyvenimo patir
tis yra suformuoti Šiaurės 
Amerikoje. Yra daug uždavi
nių ir siekių, kuriems skiria
me savo pastangas. Tenka visa 
tai peržiūrėti. Ištisas pirmo
sios kartos penkiasdešimtme
tis buvo skirtas Lietuvos ne
priklausomybės atgavimui. Da
bar reikia naujai žvelgti į lie
tuviškąją veiklą pagal dabar
ties reikalavimus. Reikia nau

jų gairių ir paskatų, kad galė
tume ir toliau išsilaikyti.

Tikėjimas ateitimi gali bū
ti mūsų atsinaujinimo laidas. 
Dažnos Lietuvių dienų ir dai
nų bei šokių šventės praeityje 
sukelia mumyse jų ilgesį. Vis
kas buvo lietuvybės išlaikymui 
paaukota. Dabar jau pati Lie
tuva gali laisvai tęsti kultū
rinį savo gyvenimą. Ji išliko 
gyva ir ne tik kad nereikalau
ja mūsų puoselėtos kultūros, 
bet ir eksportuoja ją, net mus 
stelbia.

Neturime tos didelės parei
gos tęsti tas Lietuvių dienas, 
nes dabar mus lietuviškos kul
tūros ir liaudies meno srityje 
pavaduoja visokios iš Lietuvos 
atvykstančios grupės (? Red.). 
Gal su laiku atsiras naujų idė
jų ir būdų parodyti mūsų vieti
nius talentus pačioje Kanados 
lietuvių bendruomenėje. Kyla 
klausimas, kur nukreipti mūsų 
veiklą ir kur rasti užsidegimo, 
kad išliktų tęstinumas ir ta 
kultūrinė veikla nenutrūktų.

Čia mes turėtume vadovautis 
pačios Lietuvos patirtimi. Vi
sai neseniai, lankantis Vil
niaus žurnalistams, Kanados 
lietuvių bendruomenės valdy
ba ir visuomenė buvo nuste
binta, kad klausimai jiems ne
buvo nukreipti į politiką, bet 
vyravo socialiniai reikalai, mo
terų padėtis Lietuvoje lyginant 
su Kanados moterimis ir t.t.

Lietuviškoji kilmė yra verty
bė, tik klausimas, kaip ją išlai
kyti ir kaip ja tinkamai naudo
tis. Ta vertybė turi būti išryš
kinta. Ji teikia bendruomeninį 
susiklausymą ir artimumo pa
guodą. Yra daug progų tai ver
tybei pasireikšti socialiniame 
gyvenime, vadovavimo srityje, 
verslo ir amatų bei profesinėse 
srityse, religinio, mokslinio, 
atletinio, meninio ir humani
tarinio gyvenimo puoselėjime. 
Net jei ir prarastume kalbą, 
liktų mūsų papročiai, iš kurių 
galime pasisemti stiprybės. 
Reikėtų jungti į organizaciją

“Parama“ peržengė
Toronto Lietuvių namų Min

daugo salėje kovo 13 d., 3 v.p.p. 
įvyko 41-asis “Paramos“ lietu
vių kredito kooperatyvo me
tinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 424 nariai.

Susirinkimą atidarė ir jam 
vadovavo valdybos pirm. Dai
nius Vaidila. Jis pakvietė valdy- 

ištisas šeimas, ypač mišrias 
šeimas.

Manau, jog yra daug galimy
bių ir daug neišnaudotų pro
gų, kuriomis pasinaudodama 
Kanados lietuvių bendruome
nė gali teigiamai paveikti ir 
įjungti ateinančias kartas į 
gražų ir kilnų lietuvišką darbą.

Red. prierašas. Malonu pa
tirti, kad šio straipsnio auto
rė, būdama trečiosios kartos 
lietuvė, yra įsijungusi į kultū
rinę lietuvių veiklą. Betgi nuo
monė, kad ligi šiol puoselėta 
kultūrinė lietuvių išeivių veik
la nebereikalinga, nes tai atlie
ka iš Lietuvos atvykstantieji 
sambūriai bei paskiri meninin
kai, - yra nepriimtina. Lietu
viškoji išeivijos gyvastis re
miasi kultūrine veikla per cho
rus, taut, šokių grupes, teatrus, 
per meninę kūrybą, Lietuvių 
dienas, parapijinius renginius 
ir pan. Be savitos kultūrinės 
veiklos išeivija nebebus lietu
viška. Tai bus tik lietuvių kil
mės krašto gyventojai.

Vaidotas Jonynas, m.b.a„ c.f.a. 
viceprezidentas 

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

• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

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

100 milijonų balansą 
bos vicepirmininką Herbertą 
Stepaitį perskaityti praeitais 
metais mirusių narių sąrašą. 
Nuo 1993 vasario 24 ligi 1994 
m. vasario 11 d. buvo mirę 57 
nariai. Jų prisiminimas pa
gerbtas tylos ir susikaupimo 
minute.

Nesant vald. sekretoriaus, 
praeitų metų metinio susirin
kimo protokolą perskaitė vice- 
pirm. H. Stepaitis. Protoko
las priimtas be pataisų.

Valdybos pirm. Dainius Vai
dila savo pranešime užsiminęs 
apie nelabai gerėjančią Kana
dos ekonominę padėtį, visgi 
turėjo vilčių, kad ateinantys 
metai būsią geresni, nors eko
nomijos augimą gali apstabdy- 
ti vėl kylantys nuošimčiai už 
paskolas. “Parama” per pra
ėjusius metus paaugo virš 4 
mil. dolerių ir peržengė 100 
milijonų dolerių balansą. Tai 
rodo didelį narių pasitikėji
mą savo finansine institucija, 
ir tai geras reiškinys mūsų 
veikloje. Namų pirkimas yra 
beveik sustojęs ir todėl yra 
sumažėjusios nekilnojamo tur
to paskolų sąskaitos. Pelno 
atžvilgiu metai buvo panašūs 
į 1992 metus, tačiau praėju
sių metų pelno mokesčiai bu
vo žymiai mažesni. To pasiek
ta išduodant nuolaidas (reba
te) skolintojams ir taupyto- 
jams bei išmokant papildomai
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dvi akcijas (šėrus) kaip divi
dendus visiems nariams. Re
zervai, kurių valdžia reikalau
ja turėti bent po 5% nuo indė
lių sumos, yra lengvai pasiek
ti, nes turime $6,700,000 atsar
gos rezervuose.

Praeitais metais buvo pra
vesta narių apklausa (survey). 
Į jos atsakymus - pageidavi
mus valdyba atkreips dėmesį, 
ypač į pageidavimą turėti sky
rių vakarinėje Toronto daly
je. Baigdamas pirmininkas pa
dėkojo nariams už pasitikėji
mą ir gausų dalyvavimą susi
rinkime, o tarnautojams už 
sąžiningai atliekamą darbą.

Valdybos iždininkas savo 
pranešime taip pat pasidžiau
gė, kad “Paramos” balansai 
metų pabaigoje peržengė 100 
milijonų dolerių ir pasiekė 
$100,831,291 dol. sumą. Nepai
sant to fakto, kad mūsų nariai 
didelėmis sumomis rėmė savo 
vargstančius gimines tėvynė
je, narių indėliai 1993 metais 
pakilo $3,946,000 ir pasiekė 
$92,960,327.

Palyginus su 1992 metais, 
vėl sumažėjo tiek pajamos, 
tiek ir išlaidos, nes dar toliau 
krito nuošimčiai. 1993 metais 
nariams iš gauto pelno grąžin
ta $384,707.27, tuo būdu dar 
ir sumažinant pajamų mokes
čius. (Būtų įdomu išgirsti, kiek 
savo pelno skolininkams ir 
taupytojams grąžino didieji 
bankai?).

Pagal gautus prašymus val
dyba 1993 metais paskyrė 46, 
171.79 aukų, kurių sąrašas čia 
ir buvo perskaitytas. Be to, 
šiemet padidintos ir metinės 
aukos apie 30% ligi $31,700. 
Viso praeitais metais paskirs
tyta aukų už 68,772 dol. Didžiau
siomis sumomis paremta To
ronto lietuvių Maironio mo
kykla ir Kanados lietuvių bend
ruomenė.

Iždininkas dar pastebėjo, 
kad pagal Kanados kredito 
kooperatyvų lentelę “Para
ma“ savo dydžiu metų vidury
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buvo 78-je vietoje visoje Kana
doje, o Ontario provincijoje 
jau net 24-je. Sudėjus visų 4 
Kanadoje veikiančių kredito 
kooperatyvų aktyvus, lietu
viai turi daugiau kaip 225 mil. 
dol. ir būtų 31-je vietoje viso
je Kanadoje. Tai esąs gražus 
mūsų kooperacijos laimėjimas 
ir pagarba jo pirmtakams.

Kredito komiteto praneši
mą perskaitė V. Petraitis. 1993 
metais buvo išduota 318 asme
ninių paskolų $3,101,666 su
mai, 22 riboto kredito pasko
los $187,850 sumai ir nekilno
jamo turto 83 paskolos $11,536, 
750. Tad iš viso 423 paskolos, 
sudarančios $14,826,266.

Priežiūros k-to pranešimą 
perskaitė S. Masionis, pasiū
lęs susirinkimui priimti vi
sas pateiktas apyskaitas.

Auditorius B. Macherniak 
perskaitė oficialiųjų samdo
mų revizorių Burns Hubley 
Chartered Accountants pra
nešimą.

Po neilgų diskusijų ir klau
simų buvo priimtos ir patvir
tintos visos pateiktos apyskai
tos. Pirmininkui pasiūlius, 
susirinkimas patvirtino tuos 
pačius revizorius sekantiems 
metams.

Toliau buvo pakeisti du įsta
tų straipsniai, liečiantys aš- 
tuonių akcijų (šėrų) įsigijimą 
ir grąžinimą, nariui išstojus.

Nominacinė komisija, susi
dedanti iš S. Grigaliūno, J. Nor
kaus ir B. Jankauskienės, pra
vedė numatytus rinkimus. Į 
kredito komitetą aklamacijos 
būdu buvo perrinktas V. Pet
raitis, į priežiūros k-tą - S. Ma
sionis. Dviejų narių rinkimuo
se į valdybą buvo pasiūlyti 3 
kandidatai. Balsavo 382 nariai. 
Balsų dauguma sekančių trejų 
metų kadencijai išrinkti: V. 
Aušrotas (332 balsai), J. Sli- 
vinskas (267), kandidatu liko 
E. Birgiolas (151).

Dalyviai, kaip ir kiekvienais 
metais, pasivaišino skanėstais 
su kavute. WAPirmieji skrydžiai į Lietuvą

TORONTO

HELSINKI

VILNIUS

IŠVYKSTANT SKRYDŽIAI

TORONTAS HELSINKIS 
IŠSKRENDA 
PENKTADIENI 5.10 VRP. 

NUSILEIDŽIA 
ŠEŠTADIENI 7.55 V.R. 

HELSINKIS VILNIUS 
IŠSKRENDA 
ŠEŠTADIENI 8.35 V.R.

NUSILEIDŽIA 
ŠEŠTADIENI 10.50 V.R.

Vietos laika

GRĮŽTANT SKRYDŽIAI

VILNIUS HELSINKIS 
IŠSKRENDA 

TREČIADIENI 12.00 V.D.

NUSILEIDŽIA
TREČIADIENI 1.20 V.P.P 

HELSINKIS TORONTAS 
IŠSKRENDA

TREČIADIENI 5.05 V.P.P.

NUSILEIDŽIA
TREČIADIENI 6.35 V. V. 

Vietos laika

DABAR GALITE SKRISTI FINNA1R LĖKTUVU PER HELSINKĮ 
GERIAUSIAI, PATOGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PASIEKTI VILNIŲ 

NUO GEGUŽĖS 18 D. IKI RUGSĖJO 30 D.
• Pirmieji skrydžiai iš Toronto į Vilnių per Helsinkį

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

JŪS NEGALITE 

ATITRAUKTI SAVO

‘Tninpiausias laikas tarp skrydžiu kaip nustatyta aerouosto vadovybes
f geriausias pasirinkimasTaupykite skrisdami i Lietuva,

Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Vilnių ir Kauną* per Helsinkį (su mūsų bendrininke AirLithuania). Pirmi patirkite Finnair kokybę prieinama kaina tarp gegužės 18 d. ir rugsėjo 30 d.Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.
Skambinkite savo kelionių biurui arba

FINNCHARTER LTD.
Toronto (416) 222 0740

Sąlygos: Trumpiausia kelionė 7 dienų. Ilgiausia 4 mėnesių. Bilietai perkami iš anksto 45 dienas prieš išvykstant
Neįskaitytas Išvykimo mokestis Užsakant reikia pilnai susimokėti Atsisakant pinigai negrąžinami Keičiant skridimą reikalinga primokėti S2IX)

1-800-461-8651 geriausias pasirinkimas

VAIKO NUO *

RŪKYMO
Atvirai kalbant, nuolatinis spaudimas į 

prisitaikymo ir natūralaus žingeidumo derinį ir
stipriausios valios vardą gali dar labiau gundyti,
kad reikia pamėginti rūkyti. Bet 
vienkartinis pamėginimas nėra 
tas pats, kas mėginimas daugiau 
negu vieną kartą. Ir štai - čia jau 
viskas ir prasideda.

Padėkite savo vaikams suprasti, 
kur pirmoji cigaretė gali juos nuvesti. 
Svarbiausia pabrėžti, kad nikotinas yra 
vienas iš labiausiai žmogų pavergiančių 
narkotikų, žinomų mokslui - net sunkiau 
įveikiamas paprotys negu atsisakymas 
heroino ar kokaino. Ir tikrovė yra ta, kad

mintimis: Jūsų vaikai mato ir girdi provincijos 
mastu pradėtą sąjūdį prieš rūkymą.

Bet iš visų pranešimų, ką jie gauna, nė 
vienas nepadarys tokios įtakos kaip Jūsų 
žodis. Ypač, jei Jūs pats rūkote.
Pasiruošti pokalbiui - įsigykite šią 
knygutę. Tada perduokite savo 
vaikams padrąsinimą, kurio jiems 

reikia norint mesti rūkymą. Ir tai, 
kol dar nevėlu.

Taigi — Jūs žinokite, kad jie apie tai galvoja.

dauguma rūkančiųjų mestų rūkymą rytoj, jeigu 
jie galėtų.

Dabar kaip tik geras laikas pasidalinti

Skambinkite 1 -800-268-1154

Ministry of Health

© Ontario

Toronto tel. 314-5518



') Nori pagerinti lietuviškąjį švietimą
Darbingas Kanados lietuvių mokytoją suvažiavimas

RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENĖ

Kanados lietuvių bendruo
menės Švietimo komisijos su
rengtas lituanistinių mokyklų 
vedėjų ir mokytojų suvažiavi
mas įvyko kovo 26 d. Anapilio 
parapijos salėje Mississaugo- 
je. KLB Švietimo komisijos 
pirm. Giedra Rinkūnaitė-Pau- 
lionienė atidarė suvažiavimą, 
pasveikindama atvykusius švie
tėjus iš Kalgario, Montrealio, 
Hamiltono, Londono ir Toron
to - iš viso apie 50 dalyvių. Sve
čių tarpe buvo iš Čikagos atvy
kusi poetė Julija Švabaitė-Gy- 
lienė. Tylos minute pagerbti 
mirusieji mokytojai. Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas 
kun. Jonas Staškus sukalbėjo 
invokaciją.

Skaidrės ir sveikinimas
Pirmojoje programos daly

je buvo rodomos skaidrės apie 
Toronto miesto etninę istori
ją. Jas apibūdino su sąmojum 
ir įžvalgumu dr. Lillian Pet
roff, Ontario Multicultural 
History Society (Daugiakultū- 
ros istorikų draugijos) imigra
cijos istorijos ir etninių pro
gramų koordinatorė. Skaidrė
se parodytos įsikuriančių imi
grantų skurdžios gyvenimo są
lygos šimtmečio pradžioje, iš
skirtini istoriniai dokumen
tai bei vaizdai atspindintys 
Toronto etninį įvairumą.

Istorikė Petroff sveikino su
sirinkusius švietėjus ir apla
mai lietuvių bendruomenę, su
gebėjusią sukurti tokį įspūdin
gą ir svarbų veiklos centrą ir 
muziejų-archyvą. Ragino ne
pasiduoti asimiliacijos ban
goms, kurios daužo etninio mū
sų kultūrinio išsilaikymo lai
vą, pabrėždama, jog reikalin
ga pasinaudoti visomis gali
momis priemonėmis išlikti sa
vita grupe. Pati gailisi nepasi

ryžusi nuo pat jaunystės moky
tis savo tėvų, makedoniečių, 
kalbos. Ji aiškino, kad svar
būs yra visi mūsų leidžiami 
leidiniai, plakatai ir skelbi
mai, nes jie gali daug papasa
koti apie mus ir mūsų gyveni
mą ateities kartoms - tai yra 
esminė archyvinė medžiaga.

Dr. Petroff skatino švietėjus 
nepamiršti įpinti lietuvišku
mo atspalvį savo kasdieninio 
darbo audinyje, pvz. vietinėse 
mokyklose puoselėjant vaikų 
dalyvavimą “tautinių drabu
žių” dienose-parodose, arba 
supažindinant kitus su lietu
viškais patiekalais darbovie
tėse arba kaimynystėje. Ji pri
pažino, kad visose bendruome
nėse kiekvienos naujos imigra
cijos įtaka gali sudrumsti veik
los vandenis, bet reikia išryš
kintais skirtumais pasinaudo
ti, nes jie gali ir praturtinti 
etninės grupės veiklą.

Darbo posėdžiai
Nors norėjosi ilgiau dis

kutuoti su dr. Petroff, suvažia
vimo darbotvarkė reikalavo jas 
trumpinti ir ruoštis darbo po
sėdžiams. Pradžioje G. Paulio- 
nienė išreiškė visų patirtą 
faktą, kad mūsų lietuviškos 
mokyklos atsidūrusios krizė
je. Jos nuomone, reikia jau 
pripažinti, kad nei mokiniai, 
nei mokytojai, nei švietimo 
medžiaga nebėra tokie pat, 
kaip buvo prieš dvidešimt ar 
net dešimt metų. Tai yra bend
ri rūpesčiai, kuriuos turime 
bendrai spręsti, nes tik soli
darumu galima atstumti bevil
tiškumo jausmą, kuris gresia 
mus apsemti.

Pasenusių vadovėlių proble
ma yra viena iš pagrindinių. 
Yra didelių spragų visų lygių 
švietimo programose, tad konk
retus suvažiavimo uždavinys 
ir buvo nustatyti, kas jau bu
vo padaryta - kokią medžiagą 

turime, ir ko trūksta - kas bus 
toliau, kaip atkurti, pagyvinti 
švietimo programas. Suvedus 
mokytojų panaudotus mokymo 
vienetus (units), galima nu
statyti kokių temų ir medžia
gos dar reikia.

Diskusijoms mokytojai pasi
skirstė į grupes pagal dėsto
mus skyrius: darželio iki ket
virto skyriaus, penkto iki sep
tinto, aštunto iki trylikto, ir 
muzikos vadovų. Besiruošiant 
suvažiavimui, mokytojos iš 
anksto pristatė panaudotas 
savo pamokas, išvystytas te
momis su pritaikyta medžiaga. 
Pavyzdiniai vienetai buvo mok. 
Vidos Dailydienės ir Valės Ba- 
liūnienės suruošti sąsiuviniai 
“Mano šeimos istorija” ir “Da
rius ir Girėnas” bei muz. Nijo
lės Benotienės tautodailės 
programa. Grupėms buvo už
duota peržiūrėti sutelktas pa
mokas bei temas ir apspręsti, 
kokios medžiagos trūksta, kaip 
galima spragas užpildyti.

Pranešimai
Per pietų pertrauką prane

šimą padarė KLB archyvo-mu- 
ziejaus vedėja, istorikė dr. Ra
sa Mažeikaitė, kuri priminė, 
kad archyve yra įvairios me
džiagos. Ji rodė pavyzdžius 
ir paaiškino, kaip galima būtų 
padėti vaikams ja naudotis, 
pvz. kuriant pasakas apie se
nas nuotraukas, surašant įvai
rių žinomų institucijų istori
jas, apibūdinant eksponatus, 
naujus ir senus pašto ženklus, 
pinigus ir t.t.

Mok. Vida Juozaitytė apžvel
gė Kanados švietėjų talkos pro
jektą Baltijos kraštų anglų kal
bos mokytojams. Jos iniciaty
va surengto projekto lietuviš
ka programa bus vykdoma 1994 
m. liepos 25 - rugpjūčio 19 d.d. 
Šiauliuose. Bus dėstoma 2-3 ir 
5-6 skyrių pradinė EFL (“Eng
lish as a Foreign Language”)

Kanados lietuvių mokyklų vedėjų ir mokytojų suvažiavimo, įvykusio 1994 m. kovo 26 d. Anapilio sodyboje, daly
vių dalis klausosi pranešimo

metodika mokytojams. Ši pro
grama skiriasi nuo JAV pradė
tos programos “APPLE” tuo, 
kad Baltijos projekto moky
tojai dirbs su mokytojais, kad 
jie galėtų eventualiai patys 
vykdyti tobulinimosi progra
mas. Išvados

Po pranešimų mokytojai 
grįžo į savo darbo grupes, vė
liau susirinko išvadų prista
tymui.

Grupių pranešimus darė Do
nata Puterienė (darželio iki 4 
sk.), Joana Adamonytė (4, 5, 6 
sk.), Rūta Rygelienė (8-13) ir 
Dalia Viskontienė (muzika). 
Pranešėjos išvardino grupių 
narių pristatytas ir siūlomas 
temas bei pamokas, vartojamas 
gyvos kalbos pratimams ir lais
vai kūrybai. Taip pat buvo su
minėti mokytojų patirti sunku
mai dėstant lietuvių kilmės 
vaikams išeivijoje. Pakarto
tinai pasiskųsta, jog trūksta 
medžiagos, t.y. skaitymų, pri
taikytų įvairiems kalbos mokė
jimo lygiams (vaikams suvokia-

momis temomis), aiškinamųjų 
dainų mažiesiems pagal temas. 
Būtų naudinga suruošti įvai
rius konkursus - deklamavimo 
ir kt. - “Reach for the Top” po
būdžio tarpmokyklines varžy
bas. Pasiūlyta keisti skyrinę 
programą, kad vaikai neperei
tų iš vieno skyriaus į kitą auto
matiškai, bet tik atlikus tam 
tikrus, kiekvienam lygiui nu
statytus uždavinius.

Daugelis pasisakė patyrę, 
jog lengviau dėstyti beskyrine 
sistema ir dėl to, kad kalbos 
mokėjimo lygiai labai įvairūs 
to paties amžiaus vaikų tarpe. 
Nepastovus vaikų lankymasis 
mokykloje labai apsunkina 
mokytojus, taipgi vaikų nepa
klusnumas, nenoras dalyvauti 
sudaro drausmės problemas.

Muzikos vadovų grupėje nu
tarta suskirstyti mokinius į 
4 grupes ir paruošti kiekvie
nai grupei dainorėlius. Tuo 
rūpinsis Rasa Bukšaitytė-Wil- 
kinson, Dalia Viskontienė ir 
Nijolė Benotienė.

Nauji projektai
Rasa Kurienė pristatė pro

jektą vaikų festivaliui, kurį 
siūloma rengti ateinančiais 
metais. Tai būtų puiki proga 
suburti jaunimą ir šeimas, kad 
visi pajustų gyvą mūsų kūrybą 
ir kultūrą. Programoje būtų 
įjungti vaikai iš visų apylin
kių, kurie ruoštųsi mokyklose 
metų eigoje ir atsivežtų moks
lo metų pabaigoje savo sukur
tas pasakas, pasirodytų kon
certuose, dalyvautų meno, dai
nos, nuotraukų bei dailiojo žo
džio konkursuose. Tėvai taipgi 
įsijungtų ruoša bei dalyvavi
mu. Įvairūs tautodailės darbe
liai būtų mokomi karnavalo po
būdžiu, “stotyse” - būdelėse 
būtų mokoma, pvz. kaip daryti 
šiaudinukus, dažyti margučius 
ir t.t. Vaikams būtų parodomi

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

VIDA DAILYDIENĖ, ilgametė To
ronto Maironio mokyklos mokyto
ja, švietimo darbuotojų suvažia
vime 1994 m. kovo 26 d. Anapilyje 
pristato dr. Lillian Petroff, imi
gracijos istorijos ir etninių pro
gramų koordinatorę, pagrindinę 
suvažiavimo kalbėtojų

lietuviški papročiai, suvaidi
nant Jonines ir kitas šventes.

Dalyvių dauguma sutiko su 
pateikta festivalio mintimi, 
ir lauks KLB ir Švietimo komi
sijos patvirtinimo bei savų 
mokyklų-apylinkių sutikimo. 
Sutelktos mintys bus surašy
tos suvažiavimo išvadose.

Suvažiavimą užbaigė Giedra 
Paulionienė, padėkodama ren
gėjams, šeimininkei J. Gurk- 
lienei už skanius pietus, Bi
rutei Batraks už registracijos 
pravedimą ir visiems daly
viams už atsilankymą. Susirin
kusiųjų nuomone, suvažiavi
mas buvo darbingas, ir nutarta 
tęsti pradėtą darbą sušaukiant 
panašų sekančių metų kovo 
mėnesį. Užbaigai sugiedotas 
Tautos himnas. Dalyviai ir sve
čiai dar turėjo progos prie vyno 
ir sūrio vaišių pasidalinti įspū
džiais ir pabendrauti.

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kryžiaus keliu
Sekantį rytą mus pažadina 

4.45 v.r. ir už pusvalandžio iš
važiuojam į Via dolorosa eiti 
Kryžiaus kelių. Susėdam į au
tobusus pradėjus dienai brėkš
ti. Nuo viešbučio visai netoli 
miesto vartai, kur išlipę eina
me pėsti per siaurų gatvelių 
labirintą. Gatvelėse dar nėra 
jokio judėjimo, visos krautu
vėlės ir prekybos uždarytos 
po spynom. Einame per tašyto 
akmens grindinį aukštyn ir že
myn, vingiuodami kaip Kristus 
ėjo tą Golgotos kelią. Prade
dam nuo pirmosios stoties, kil
dami vis aukštyn į kalną. Gat
vele praeina Izraelio karei
vių patrulis, ginkluotas auto
matais, o toliau ir visas sunk
vežimis su kareiviais sustoja. 
Nors labai siaura gatvelė, o 
joje maldininkų būrys, bet ne
didelis sunkvežimis su dide
liu triukšmu pradunda per 
mūsų vidurį, prispausdamas 
mus prie sienų. Beeinant to
liau girdisi gieda gaidžiai už 
mūro sienų, matyt, mieste yra 
auginami.

Susikaupęs lietuvių būrelis 
einame paskui vengrų grupę, 
atskirai kalbėdami maldas, 
vadovaujant kun. A. Simana
vičiui, OFM. Nejučiom į šir
dį skverbiasi mintis, kad šiuo 
keliu, nešdamas kryžių bei 
klupdamas, ėjo Kristus, o da
bar tuo pačiu keliu einame 
mes su visom žmogiškom silp
nybėm. Reikia susikaupti, rei
kia įsigyventi į tą tragiką, 
o taip sunku tas nenuoramas 
mintis pasukti ta kryptimi, 
kai akys pagauna atidaromas 
krautuvėles, išstatomas ant 
grindinio prekes, praeinan
tį apkrautą nešuliais asilėlį 
ar ant galvos ryšulį nešantį 
arabą...

Paskutinę stotį, užlipę į kal
ną, jau randame didžiulėje 
kolonomis paremtoje Kristaus 
kapo bazilikoje. Šios bazili
kos sienos apima Kristaus nu
kryžiavimo, palaidojimo ir 
prisikėlimo vietą. Viršuje — 
Golgotos kalnas — nukryžia
vimo vieta, o žemiau — Kris
taus kapas, kur laikomos vi
sos mūsų grupės pamaldos. Jos 
labai iškilmingos — gaudžia 
galingi vargonai, kyla smilka

lų dūmai ir daugybė žvakių ži
ba prie Kristaus kapo. Šv. Mi
šios atnašaujamos olos pavi
dalo Kristaus kape, kur tik 
laikantieji pamaldas kunigai 
sutelpa, o mes glaudžiamės 
aplink kalno pavidalo kapą.

Mūsų grupei baigiant pamal
das, jau laukė išsirikiavusi 
kita kunigų grupė su vyskupu 
atnašauti Mišias prie Kris
taus kapo. Čia pamaldos vyks
ta be sustojimo vis naujoms 
grupėms atvykstant ir ne visi 
gauna tą privilegiją. Kitoje 
pusėje kapo olos, garsiai gie
dodami, laikė pamaldas orto
doksų ar koptų vienuoliai. Jų 
monotoniškos giesmės aidas 
visą laiką girdėjosi per mū
sų pamaldas.

Daugybė krautuvėlių
Po pamaldų jau švietė skais

ti saulė ir visos siaurose gat
velėse krautuvės buvo atda
ros. Jų gausybė — viena prie 
kitos susiglaudusios iki pat 
Damasko vartų. Moterėlės dar
žoves ar vaisius pasidėjusios 
ant gatvelės grindinio sėdė
jo. O krautuvių prekės ir vai
siai sukrauti pakeliui prie du
rų. Mūsų grupės moterims bu
vo be galo sunku praeiti pro 
tas visas gėrybes nesustojus 
ir nieko nenusipirkus. O va
dovas Kim vis sakė: “Nieko da
bar tose krautuvėlėse nepirki
te, nes kad ir pigiau gausite, 
bet blogesnės kokybės. Būkite 
kantrūs ir palaukite, pasku
tinėmis dienomis būsite nu
vežti į arabų labai gerą krau
tuvę, kur su nuolaida galėsite 
norimus dalykus nusipirkti ir 
bus garantuotos kokybės. Bus 
tam duotas pakankamas laikas 
apžiūrėti ir pirkinius išsi
rinkti”. O mes jau buvom gir
dėję iš kitų, kad ten, nors geri 
dalykai, bet labai brangūs.

Prasmukę pro krautuves ir 
vartus, radome laukiančius 
autobusus, kuriais grįžome į 
St. George viešbutį pusry
čiams. Čia pusryčiai daug blo
gesni negu buvo Tiberias ar 
Herzlia miestuose — tik duo
na, sviestas, marmeladas, sū
ris.

Kalėjimo vienutė
Ši diena buvo skirta švento

vių lankymui. Dėl to po pusry
čių pertraukos atvykome prie 
Šv. Petro Galikanto šventovės.

Apačioje po šventove, giliai 
požemyje, yra kalėjimo vienu
tė, iškalta akmenyje, kur, pa
gal tradiciją, nuteistas Jėzus 
Kajafo buvo paliktas per nak
tį uolos požemio kalėjime. Gi
liai, giliai įrengtas tas pože
mis. Daugybė laiptų veda že
myn, kuriais mes nuvingiuo- 
jam žemyn pamatyti tos mažos 
akmeninės vienutės. Niūrus ir 
šaltas, drėgme alsuojantis po
žemis. Netoliese tame pat po
žemyje archeologų yra atkasti 
ir senoviški akmeniniai laip
tai, kuriais, manoma, Kristus 
buvo atvestas pas vyriausią 
kunigą Kajafą. Čia dabar visur 
išvedžioti siauri takeliai, pa
darytos tvorelės, kad būtų pa
togiau prieiti ir pamatyti.

Jeruzalės miestas
Jeruzalė yra senas miestas. 

Karalius Dovydas (1000 m. 
prieš Kristų) padarė jį žydų 
sostine, o jo sūnus Saliamo
nas pastatė pirmąją šventyk
lą. Ji 587 m. prieš Kristų bu
vo Babilonijos sugriauta. Da
barties žydai labai gerbia ka
raliaus Dovydo atminimą, nes 
jis statė šį miestą, jame gyve
no ir mirė. Dabar Siono kalne 
yra pastatytas jo garbei mau
zoliejus. Lankome žydams 
brangią vietą, kur įeinant rei
kia užsidėti prie durų paduo
damą kepuraitę. Mauzoliejaus 
patalpa išpuošta žydų simbo
liais, įrašais, vėliavom. Juo
do marmuro mauzoliejus 
aukštai iškeltas, bet Dovydo 
palaikų jame nėra, tai tik pa
minklas.

Prie Dovydo mauzoliejaus 
yra žydų sinagoga, įsteigta 
1948 m. po nepriklausomybės 
kovų. Pasak vadovo, jokios 
sinagogos anksčiau čia nebu
vo.

Užlipę į antrą aukštą, atsi
duriam dviem kolonom pa
remtoje pusiau apvaliom lu
bom dideliame kambaryje. 
Manoma, kad tai Kristaus 
paskutinės vakarienės kam
barys, kur jis su mokiniais 
valgė. Tai paprastas, neiš- 
puoštas, be paveikslų baltom 
sienom kambarys. Viduram
žiais, kryžeivių riterių lai
kais, kai jie valdė Jeruzalę, 
buvo naudojama kaip švento
vė, o vėliau, užėmus ją ara
bams, buvo paversta mečete. 
Izraeliui laimėjus karą, da-

Einant Kristaus kančios keliu Via Dolorosa gatvele Jeruzalėje. Septintoji 
stotis. Skaito iš Šv. Rašto kun. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS, OFM

Nuotr. St. Daliaus

bar palikta lankytojams kaip 
šventa vieta visiems.

Marijos ir Kristaus šventovėse
Aplankėm ir Marijos šven

tovę, pastatytą toje vietoje, 
kur Marijos kūnas buvęs paim
tas į dangų. Žemyn nusileidus, 
yra kripta, kur Marija gyvenu
si. Kriptoje guli Marijos for
mos kūnas, tamsiai aprengtas, 
išlietas iš gipso. Šonuose krip
tos yra įrengti altoriai ir de
ga žvakės.

Pietums važiuojame į arabų 
“Petra” restoraną ir po to lan
kome Kristaus kapo baziliką. 
Kai ryte turėjom ten pamal
das, negalėjom vidaus apžiū
rėti. Ši bazilika naudojama 
krikščionių šešių skirtingų 
grupių: katalikų, ortodoksų, 
sirų, armėnų, abisinų, koptų. 
Kiekviena grupė yra užėmusi 
bazilikos atskirą kampą.

Bazilika apima ir Galgotos 
kalną. Lipame laiptais aukš
tyn, kur Kristus buvo nukry
žiuotas. Prie altoriaus su iš
keltu kryžium dega daug žva

kių, kabo daug sietynų ir ne
paliaujama srove eina maldi
ninkai, kaupdamiesi prie al
toriaus ir bučiuodami grin
dis. Kristaus palaidojimo vie
ta yra žemiau — akmenų uolos 
pavidalo kapas. Tos dvi pa
grindinės vietos yra visiems 
krikščionims švenčiausia vie
ta. Prie Kristaus kapo ilgai 
stovėjom eilėje, kol galėjom 
įeiti. Tai labai maža akmeni
nė patalpa, todėl išsitenka 
tik keletas žmonių. Į uolą pa
tenki per labai siaurą angą- 
duris. Viduje nėra jokių pa
puošimų. Kapą dengia juodo 
marmuro plokštė, ant jos at
našaujamos šv. Mišios.

Pavakare į baziliką rinkosi 
vis daugiau žmonių, nes 4 v. 
buvo su žvakėmis procesija vi
duje, apeinant visas koplyčias. 
Ir mes su degančiomis žvakė
mis rankose kartu su kitais 
ėjom, pranciškonų seminaris
tams ir kunigams skambiai 
giedant. Į viešbutį grįžom 
jau tamsoje, gerokai pavargę 
nuo ilgo vaikščiojimo.

(Bus daugiau)
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“Meno esmė - laisvė
Dailininkė Ona Dokalskaitė ir jos monografija

IRENA RAŠKEVIČIENĖ

1973 metais “Mūsų žinios” — 
lietuvių jėzuitų Jaunimo cent
ro Čikagoje biuletenis išleido 
Algimanto Kezio redaguotų 
knygą “Lietuvis dailininkas 
išeivijoje”, kurioje, pažymint 
M. K. Čiurlionio galerijos 15- 
kos metų sukaktį, buvo suma
nyta sudaryti išeivijoje gy
venančių dailininkų sąrašą ir 
su jų portretais išspausdin
ti didesnio formato leidiny
je. Leidėjai įtraukė į knygą 
245-ių dailininkų, gyvenan
čių Vakarų pasaulyje, pavar
des, išskyrus Pietų Amerikos 
dailininkus ir nepilnai Aus
tralijos bei Kanados.

Išvardintųjų sąrašuose yra 
žinomų, dar prieš karą Lietu
voje pagarsėjusių dailininkų, 
kurie nuo pat pirmųjų pokario 
metų, atsidūrę Vakaruose, įsi
jungė į aktyvų kūrybinį gyve
nimą. Šios knygos sąrašo sky
riuje “New Yorko lietuvių dai
lininkų sąjunga” išvardinti 
trys vienos šeimos Paškevi- 
čiai: Ona, Mykolas ir jų duk
tė Alyj a.

Dabar, praėjus dviems de
šimtmečiams, Algimantas Ke- 
zys redagavo “Galeriją” (JAV) 
bei “Ethnos” (Lietuvoje) ir iš
leido monografiją “Ona Do

'j Lietuvos vardas mokslo pasaulyje
Prof. dr. Marijai Gimbutienei amžinybėn iškeliavus

IGNAS MEDŽIUKAS
Ilgai kovojusi su nepagydo

ma liga, vasario 2 d. Kalifor
nijos universiteto ligoninėje, 
Los Angeles, mirė pasaulinio 
garso mokslininkė prof. Ma
rija Alseikaitė-Gimbutienė, 
archeologė, archeomitologijos 
mokslo pradininkė ir žymiau
sia atstovė. Jos palaikai bu
vo sudeginti ir pelenai išvež
ti palaidoti į gimtąjį miestą 
Vilnių.

Prof. M. Gimbutienė gimė 
1921 m. sausio 23 d. Vilniuje. 
Abu tėvai - Danielius Alsei
ka ir Veronika Janulaitytė Al- 
seikienė - buvo gydytojai. Ji 
1938 m. Kaune baigė “Aušros” 
mergaičių gimnaziją ir įstojo 
į V. D. universitetą. Studija
vo archeologiją, lietuvių kal
bą ir literatūrą. Vilniaus uni
versitetą baigė 1942 m. Vokie
tijoje, Tuebingeno universi
tete studijavo archeologiją, 
tautotyrą ir religijų istoriją. 
1946 m. apgynė dizertaciją ir 
gavo phil. dr. laipsnį.

1949 m. atvyko į JAV ir nuo 
1950 m. pradėjo dirbti moksli
nio tyrinėjimo darbus Harvar
do universitete ir prie jo esan
čiame muziejuje. Nuo 1963 m. 
profesoriavo Kalifornijos uni
versitete Los Angeles (UCLA). 
1989 m. išėjo į pensiją, UCLA 
senatas suteikė jai profesorės 
emeritės titulą ir teises.

M. Gimbutienė buvo nepap
rasto darbštumo mokslininkė. 
Ji parašė įvairiomis kalbomis 
apie 20 mokslinių veikalų, iš 
kurių pažymėtini: “Laidosena 
priešistoriniais laikais” (1946 
m. vokiečių kalba), “Mūsų pro
tėvių pažiūros į mirtį ir sielą” 
(1947), “Rytprūsių ir Vakarų 
Lietuvos priešistorinės kul
tūros apžvalga” (1948 m., abu 
lietuviškai). Rytų Europos 
priešistorė (1956), “Senovinis 
simbolizmas lietuvių liaudies 
mene” (1958), “Baltai” (1963), 
“Žalvario amžiaus kultūros Vi
durio ir Rytų Europoje (1965), 
“Slavai” (1971, visi penki ang
liškai) “Baltai priešistoriniais 
laikais” (1985, lietuviškai).

Ypatingai prof. M. Gimbu
tienė pagarsėjo savo knygo
mis: “Senovės Europos deivės 
ir dievai”, “Deivės civilizaci
ja”, “Deivės kalba”. Ji įrodi
nėja, kad pirmoji dievybė bu
vusi deivė. Jos tezė buvo, kad 
pasaulis akmens amžiuje gyve
no taikoje, kai moterys tvar
kė šventyklas, o vyrai atlikda
vo fizinius darbus. Vėliau bu
vo pakeista karo dievais, at
neštais indoeuropiečių.

Keletą metų prof. M. Gimbu
tienė vadovavo archeologi
niams kasinėjimams Pietų Eu
ropoje: Graikijoje, Italijoje, 
Jugoslavijoje, Vengrijoje. Ji 
daug kartų atstovavo ir skai
tė paskaitas užsienyje archeo
logų suvažiavimuose. Be to, 
ji yra autorė daugiau kaip 200 
straipsnių, išspausdintų įvai
riuose žurnaluose. Daugelyje 
savo straipsnių ji analizuoja 
Rytų Europos ir Lietuvos ar
cheologinius ir senovės lie
tuvių mitologinius klausimus. 

kalskaitė” — “The Art of Ona 
Dokalskaitė”.

Dailininkės Onos Dokalskai- 
tės-Paškevičienės biografija, 
kurią ji parašė šiai knygai, yra 
viena iš tragiškiausių, pasi
traukusių lietuvių iš gimtinės 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Jai teko dar paauglystėje skir
tis su Lietuva, keturiolika me
tų gyventi sovietinėje Gudijo
je, iš jos sugrįžus, tik porą me
tų pasidžiaugti Lietuva ir vėl 
ją palikti.

1912 metais gimusi Lietuvo
je, Seinų miestelyje, pradžios 
mokslą baigė Sudergiu bažnyt
kaimyje, kur mokytojavo jos 
motina. Gimnaziją lankė Pane
vėžyje, tetos globojama. 1928 
metais, jai besimokant penkto
je klasėje, motina, anksti liku
si našle, nutarė palikti Lietu
vą ir išsivežė Onutę su jos se
serimi į Sovietų Sąjungą. Gavo 
mokytojos darbą Gudijoje, arti 
Vitebsko, Verecėjos kaime, 
kur buvo didelė lietuvių kolo
nija. Čia prasidėjo pirmieji 
Onutės jaunystės sunkių per
gyvenimų metai. Nemokėji
mas rusų kalbos, atsiskyrimas 
nuo draugių, nuo mylimos te
tos, skaudžiai palietė jaunos 
mergaitės jausmus. Ieškoda
ma nusiraminimo, ji išeidavo 
į gamtą piešti. Didelį pomė

Savo darbuose yra paskelbusi 
ir daug naujų archeologinių 
duomenų.

1960 m. M. Gimbutienė gavo 
pasižymėjusios naujosios ame
rikietės premiją, o dienraš
tis “Los Angeles Times” pa
skelbė ją žymiausia tų metų 
moterimi.

1989 m. birželio 11 d. “Los 
Angeles Times Magazine” iš
spausdino Jacques Leslie 
straipsnį “Deivės teorija” su 
paantrašte “Kontraversinė 
UCLA archeologė Marija Gim
butas teigia, kad pasaulis gy
veno taikoje, kai dievas buvo 
moteris”.

Pažymėtina, kad 18 Vakarų 
pasaulio mokslininkų parašy
tas veikalas 1987 m. (Proto- 
Indo-European, the Archaeo
logy of a Linguistic Problem): 
“Studies in honor of Marija 
Gimbutas”. Taigi žymūs pa
saulio mokslininkai šį 400 pus
lapių veikalą dedikavo prof. 
M. Gimbutienės mokslo dar
bams įvertinti ir jos talentą, 
darbštumą bei asmenybę pa
gerbti.

Tai retas įvykis, kad tarp
tautinė mokslininkų grupė to
kiu būdu būtų pagerbusi lie
tuvę mokslininkę. Šiame lei
dinyje pateikiama ir prof. M. 
Gimbutienės biografija su ke
turiomis jos nuotraukomis, 
pradedant ketverių metų mer
gaite, baigiant pasiekusia 
mokslo viršūnes profesore. 
Išskaičiuojami jos moksliniai 
pasiekimai, eitos pareigos, 
dalyvavimas kasinėjimuose, 
lankytos archeologų tarptau
tinės konferencijos. Kultūri
nių mainų programoje ji Ame
rikos mokslo akademijos bu
vo deleguota į mokslines kon
ferencijas Maskvoje ir Veng
rijoje. Savo studentų buvo va
dinama “Mother Goddess”. 
Skaitė paskaitas ir savo “Alma 
Mater” Vilniuje.

Gaila, kad mokslininkė ne
sulaukė savo paskutinio vei
kalo, kurį spaudai rengia 
Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla Vilniuje. Tas veikalas 
“Senoji Europa”, - apie 500 
puslapių teksto ir tiek pat iliust
racijų.

Prof. M. Gimbutienės mirtis 
sukėlė skausmą ne tik jos duk
relėms. Velionės liūdi išeivija 
ir visa tauta, nes ji kėlė Lie
tuvos vardą mokslo pasaulyje, 
pasitarnaudama žmonijai. 

gį piešimui ji jau turėjo bū
dama Panevėžio gimnazijoje, 
kur jos mokytoju buvo skulp
torius Juozas Zikaras.

Ona Dokalskaitė turėjo ne 
tik išskirtinį pomėgį, bet ir 
gabumus dailei. Jos džiaugs
mui, ji, išlaikiusi stojamuo
sius egzaminus, buvo priimta 
į Vitebsko meno technikumą, 
dabar vadinamą Meno mokyk
la. Tuo metu ši mokykla buvo 
gana aukšto lygio. Joje dės
tė geri ir reiklūs specialistai. 
Biografijoje “Trumpai apie sa
ve”, prisimindama mokslo me
tus, dailininkė dėkoja savo 
dėstytojams: “Turiu nusilenk
ti mokytojams F. A. Fogtui, V. 
I. Chrustalevui, M. Mininui 
ir skulptoriui M. A. Kerzinui”. 
Studijų metai, gyvenant bend
rabutyje, O. Dokalskaitei ne
buvo lengvi. Teko alkti, šal
ti, pamokose jausti prievarti
nį “socialistinio realizmo įkū
nijimą”, tačiau, troškimas mo
kytis meno nugalėjo visus trū
kumus.

Baigusi technikumą, įgijo 
grafikės specialybę ir kartu 
gavo paskyrimą dirbti Minsko 
dienraštyje “Čirvonaja Zme- 
na” karikatūriste. Tačiau ne
užilgo, motiną ištrėmus pen- 
keriems metams į Sibirą, ji 
buvo atleista iš darbo. Suak
tyvėjus Minsko menininkams, 
Ona Dokalskaitė, kaip paty
rusi karikatūriste, buvo pri
imta į laikraščio “Literatūra 
i Mastactva” redakciją ir įsi
jungė į profesionalių meninin
kų gyvenimą. Pradėjo tapyti 
ir su savo kūryba dalyvauti 
Minsko dailininkų sąjungos 
rengiamose parodose. Tuo lai
ku susipažino su dailininku 
Mykolu Paškevičiumi, baigu
siu Leningrado meno akade
miją, už kurio vėliau ište
kėjo.

Laikraščio “Literatūra i 
Mastactva” šaržiste neteko 
ilgai būti. Stalinas vykdė sa
vo kruvinąją genocidinę pro
gramą: trėmė į Sibirą rašyto
jus, poetus, naikino Gudijos 
tautinę kultūrą. O. Dokalskai
tė, praradusi tarnybą, bet li
kusi Dailininkų sąjungos na
re, ėmėsi kūrybinio darbo ir 
net gaudavo užsakymų iš val
džios. Už vieną peizažą - 
“Lenkų okupacija Baltarusi
joje”, kuris buvo eksponuo
tas Tretjakovo galerijoje 
Maskvoje, buvo atžymėta gar
bės raštu.

Atlikusi penkerių metų 
“bausmę”, motina grįžo iš Si
biro. Neužilgo Minską okupa
vo vokiečiai. Onai Dokalskai
tei su vyru ir motina teko bėg
ti iš miesto, slapstytis ir kar
tu globoti sesers vienerių me
tų dukrelę, kuri netikėtai liko 
atskirta nuo savo motinos, li
kusios sovietinėje dalyje. 1942 
metais, pasitaikius progai, te- 
besiaučiant karui, visa Paške-

V Nuo pradžios
Užmiega vakaras, 
Užliejęs kaimą, 
Sugirgžda vėjy 
Šulinio svirtis, 
Kaip Dievo ašara, 
Šviesi palaima 
Naktis priglaudžia, 
Užveria duris.
Į dieną, gausmą, 
Atradimą tylų, 
Į trapų džiaugsmą 
Vasaros žalios.
Tekės saulelė
Už šimto mylių, 
Kas gims per skausmą, 
Kas liks kaupuos . . .
Išauš dienelė 
Virš žalio šilo. 
Virš balto tako. 
Virš ežios, 
Ji meile kelią 
Nušviesti kilo 
Per mūs kelionę 
Nuo pradžios . . .

Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva

Atsiųsta paminėti
Žilvinis, JONVABALIŲ KRAU

JAS, eilėraščiai, 176 psl. ir virše
liai, redagavo R. Keturakis, išlei
do “Europos” leidykla, spausdino 
valstybinė įmonė “Spauda” Vil
niuje, tiražas 1000 egz., kaina su
tartinė.

MUZIKOS ŽINIOS, nr. 244 (1993). 
Leidžia Šiaurės Amerikos Lietu
vių muzikos s-ga. 48 psl. Redaguo
ja K. Skaisgirys ir St. Sližys. Adre
sas: A. Giedraitis, 7310 So. Cali
fornia Ave., Chicago, II. 60629, JAV.

vičių šeima pabėgo į Kauną. 
Čia jie buvo draugiškai priim
ti, aprūpinti ir net ėmė gauti 
užsakymus portretams bei pei
zažams tapyti. Ona Dokalskai
tė tuo metu nutapė paveikslą 
“Ant protėvių kapo”, kurį eks
ponavo Kauno karo muziejuje 
vykstančioje parodoje.

1944 metais vėl teko bėgti. 
Šį kartą jau su didesne šeima 
— su naujagime dukrele Alyja. 
Atsidūrę Vokietijoje, pateko 
į Bavariją ir, amerikiečiams 
išlaisvinus, apie penkerius 
metus išgyveno Kempteno pa
bėgėlių stovykloje. Meilė kū
rybai dail. O. Dokalskaitę ly
dėjo visur ir gelbėjo ją mate
rialiai bei dvasiškai. Ji čia 
vėl eksponavo penkis peizažus 
išeivių parodoje Miuncheno 
meno rūmuose.

Nauji pabėgėlių vargai pra
sidėjo JAV-se, Niujorke. Padė
tį palengvino jos vyro Mykolo 
Paškevičiaus patyrimas archi
tektūroje — gavo projektuoto
jo darbą architektūrinėje 
bendrovėje. Vėliau visa šei
ma apsigyveno Long Island’e, 
šalia Niujorko. Čia, apsupta 
širdžiai mielos gamtos, turė
dama gerą studiją, ėmė inten
syviai tapyti.

Kaip ir daugelis išeivių, Paš- 
kevičiai kurį laiką gyveno ir 
dirbo nesigarsindami, bijo
dami pakenkti pasilikusiems 
sovietų okupuotame krašte 
artimiesiems, bijodami ir dėl 
savęs, nes ten buvo apšaukti 
“išdavikais” ir grasinami. Pa
laipsniui baimė išnyko ir jau 
1971 metais dailininkė Ona 
Dokalskaitė surengė savo as
meninę parodą Bruklyno (N. 
Y.) Kultūros židinyje, kur 
buvo kritikų gerai įvertinta. 
Įsijungė į jauną Dailininkų 
sąjungą, kurioje buvo jau ži
nomi dailininkai Vyt. K. Jo
nynas, A. Galdikas ir kiti, ku
rie, jos žodžiais tariant, “sa
vo kūryba rodė pavyzdį, kėlė 
įkvėpimą”. 1982 m. dailininkė 
su šeima persikėlė į Kalifor
niją ir vėliau apsigyveno San
ta Monikos miestelyje.

Knygoje “Ona Dokalskaitė”, 
dailininkė savo aprašymo pa
baigoje prisimena dramatiš
ką susitikimą su seserimi Bi
rute iš Minsko, kuri po 50- 
ties metų pirmą kartą rado ją 
ir savo dukrą gyvą, jos šeimo
je užaugintą ir laimingai su 
šeima gyvenančią Kaliforni
joje.

Dail. Onos Dokalskaitės gy
venimo patirtis išugdė joje 
jautrią, giliai dvasingą as
menybę, o Lietuva, Gudija ir 
Amerika — suformavo daili- 
ninkę-kūrėją. Jos kūrybinis 
moto: “Meno esmė — laisvė”. 
Tik tas menininkas-kūrėjas, 
kuris patyrė priespaudą, tas, 
kuris pagyveno po raudonojo 
cenzoriaus padu, ištrūkęs į 
laisvę ir ją pajutęs, geriau
siai supranta tikrąją laisvės 
vertę.

Įžanginiame “Sudarytojo žo
dyje” Alg. Kezys atskleidžia 
giliausias ir subtiliausias me
nininkės savybes, išreikštas 
jos kūryboje. Jis randa nepra
nokstamą optimizmą, jaunat
višką veržlumą, lyriškumą bei 
spalvų žaismingumą.

Danas Lapkus, monografijo
je apžvelgdamas autorės me
ninę kūrybą, ją konkrečiau 
nagrinėja straipsnyje “Ro
mantizmas Onos Dokalskaitės 
tapyboj”. Jis pastebi ryšį 
tarp garsių XX a. pradžios 
Maskvos ir St. Peterburgo 
dailininkų tapybos, kurių 
įtaka, be abejonės, paliko 
pėdsakus visose buvusios Sov. 
Sąjungos mokyklose, jų tarpe 
ir Vitebsko dailės techniku
me, kuriame studijavo būsima 
dailininkė. Jos tapytuose pei
zažuose, portretuose D. Lap
kus randa M. Vrubelio, V. Se- 
rovo, A. Benua įtakos pasireiš
kimų, kurių realistinis bruo
žas darniai susipynęs su jai 
mielu romantiškuoju. Apibū
dindamas O. Dokalskaitės ta
pybą, padaro šią išvadą: “Jau 
galima teigti, kad pozityviu 
požiūriu į pasaulį, koloristi
ne kultūra, piešinio šviežumu 
ir grakštumu dailininkės dar
bai yra unikalūs meno istori
joje”.

Pati dailininkė nepriskiria 
savęs jokiam specifiniam sti
liui ar metodui, neatmeta gro
žio sąvokos. Ji kuria žmo
nėms, nes ji myli žmones.

Monografija “Ona Dokals
kaitė” iliustruota aliejinės 
bei mišrios technikos 74-ių 
dailininkės darbų, sukurtų 
1956-1991 metais, reproduk
cijomis. Tik vienas paveiks
las, “Mano vyro Mykolo port
retas”, yra ankstyvojo perio
do, tapytas 1937 metais. Kny
goje pateiktų kūrinių temati
ka labai įvairi: portretai, 
peizažai, tematinės, figūri
nės kompozicijos, natiurmor
tai, gėlės, žuvys, arkliai bei 
simbolika.

Minsko dailės technikume 
turėjusi gerą, reiklų piešimo 
mokytoją M. G. Ende, Ona Do
kalskaitė gavo tvirtus įgūdžius 
piešti, stebėti ją supančią 
aplinką, žmones ir juos at
skleisti savo kūryboje. Jos 
kūriniuose įžiūrimas laisvas, 
drąsus piešinys. Ypač geri, 
išraiškingi portretai, kur įvai
riai parinktos pozos, fonas, 
pabrėžia vidinę dvasinę port- 
retuojamojo būseną.

Aplamai visa O. Dokalskai
tės kūryba be galo nuotaikin
ga, paprasta, suprantama kal
ba kalbanti su žiūrovu — tai, 
ko ir siekė dailininkė: “Pati 
esu ta maža žmonijos dalelė ir 
esu paskirta savo kūryba žmo
nijai tarnauti, ją puošti ir pra
džiuginti. Tad ir šia monogra
fija — jeigu ji kam nors suteik
tų švelnių jausmų ir estetinį 
pasitenkinimą — būsiu atliku
si savo misiją”.

Be abejonės, galima tvirtin
ti, kad dail. Ona Dokalskaitė 
atliko savo misiją. Monografi
ja gražiai, skoningai įrišta ir 
apipavidalinta, reprodukcijos 
gerai ir erdviai įkomponuotos 
į puslapius, kūrinių pavadini
mų nereikia ieškoti — jie čia 
pat, kairiąjame puslapyje. Ma
lonu vartyti šią knygą — albu
mą, susipažinti su JAV-se gy
venančia dailininke ir jos dar
bais.

Šią monografiją Ona Dokals
kaitė dedikavo savo vaikaitei 
Aleksandrai.
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□ NJLTflRIllEJE VEIKLOJE
Čikagietės dail. G. Jankony- 

tės-Žumbakienės grafikos darbų 
parodą Dievo Apvaizdos kultū
ros centre š. m. sausio 20-30 d.d. 
surengė JAV LB Detroito apy
linkės valdyba. Parodos lanky
tojus su viešnia iš Čikagos supa
žindino LB Detroito apylinkės 
kultūrinių renginių vadovė Jani
na Udrienė. Daug dail. G. Žum- 
bakienės šilkografijos ir mišria 
technika sukurtų darbų įsigijo 
Detroito ir jo apylinkių lietuviai.

Dr. Stasio Budrio foto archyvas 
XXII-ją nuotraukų parodą su 
konkursine “Draugystės” tema 
Čikagos ir apylinkių lietuviams 
surengė 1993 m. spalio 29 — lap
kričio 7 d.d. Jaunimo centre, M. 
K. Čiurlionio galerijoje. Jaunų
jų fotomenininkų paroda “Drau
gystė”, taip pat surengta Dr. St. 
Budrio foto archyvo, 1993 m. lap
kričio 30 — 1994 m. sausio 30 d. 
d. įvyko kaimyniniame Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. Pre
mijas jauniesiems fotografams 
paskyrė patys parodos lankyto
jai. Jas laimėjo trys kauniečiai: 
Balandis Visgandas — 75 JAV do
lerius, Rūta Kučinskaitė — 50 
dolerių, Evelina Vaišnoraitė — 
25 dolerius. Premijų mecenatas 
— Dr. St. Budrio foto archyvas.

Biochemijos dr. Kazys Mar- 
tinkus (1953-1984) gimė, augo ir 
mirė Čikagoje. Ten, Wisconsine 
ir Lietuvoje š. m. sausio 13 d. Mi- 
šiomis buvo prisimintas pirma
sis jo mirties dešimtmetis. Velio- 
nies tėvai, sesuo ir artimieji bi
čiuliai 1985 m. įsteigė memoriali
nį jo stipendijų fondą laisvojo pa
saulio lietuvių kilmės studentams, 
siekiantiems magistro ar doktora
to onkologijos, biochemijos, far
makologijos bei kitose panašiose 
srityse. Stipendija jau pasinau
dojo vienuolika lietuvių kilmės 
jaunuolių. Platesnes informacijas 
teikia ir prašymų blankus parū
pina Kristina Martinkutė. Kreip
tis šiuo adresu: Kristina Martin- 
kus, Dr. Kazys Martinkus Memo
rial Scholarship Fund, 7120 So. 
Richmond, Chicago, IL 60629- 
3011, U.S.A.

Los Angeles dramos sambū
ris, užbaigęs sceninės veiklos 
keturiasdešimtmetį, į penktąjį 
įžengė su Algirdo Landsbergio 
dviveiksme pjese “Vėjas gluos
niuose”. Ši 1973 m. išleista pje
sė enciklopedijose įrašyta dvie
jų dalių pavadinimu “Vėjas gluos
niuose — Gluosniai vėjuje”. Ji su
sieta su lietuvių ir rusų kovomis, 
šv. Kazimiero nusileidimu iš dan
gaus XVI š. padėti lietuvių kariuo
menei. Premjerinį spektaklį pa
ruošė rež. Algimantas Žemaitai
tis su devyniais aktoriais — Nes
toru Ruplėnu, Pauliumi Gražuliu, 
Virgilijumi Kasperavičiumi, Vir
gilijumi Kaspučiu, Sigute Miku- 
taityte, Amandu Ragausku, Ema 
Dovydaitiene, Tauru Radveniu ir 
Daina Žemaityte. Vaizduojamo 
laikotarpio drabužius paruošė 
sambūrio veteranė Ema Dovydai
tienė. Rež. A. Žemaitaičiui tal
kino jo padėjėja Sigutė Mikutai- 
tytė. Dėl įvykusio žemės drebėji
mo A. Landsbergio “Vėjo gluos
niuose” premjerą Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, numatytą sau
sio 19 d., teko atidėti vasario 19 d.

Jurgis Baltrušaitis, poetas 
ir Lietuvos diplomatas, gimė 1873 
m. gegužės 2 d. Paantvardyje, 
dabartiniame Jurbarko rajone, 
mirė Paryžiuje 1944 m. sausio 3 
d. Jo penkiasdešimtųjų mirties 
metinių minėjimą sausio 28 d. su
rengė Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos Kauno židinys. Minė
jimas pradėtas Mišiomis Kauno 
marijonų koplyčioje, atnašauto
mis Kauno tarpdiecezinės kuni
gų seminarijos filosofijos prof, 
kun. Jono Juraičio. Pamoksle jis 
kalbėjo apie J. Baltrušaitį kaip 
tikrą krikščionį ir dorą kataliką, 
ruošusį dirvą, kad joje sudygtų 
Dievo pasėtas grūdas. Pačiame 
minėjime jo dalyvius su J. Balt
rušaičio poezija, jo kultūrinės 
bei politinės veiklos reikšme Lie
tuvai ir Europai supažindino prof, 
mons. Vytautas Kazlauskas, Lie
tuvos vyskupų konferencijos ge
neralinis sekretorius. Minėjime 
buvo skaitomi J. Baltrušaičio ei
lėraščiai iš lietuvių kalba išleisto 
rinkinio “Ašarų vainikas”. Šia 
proga prisimintina, kad Jurbarke 
yra įsteigta literatūrinė Jurgio 
Baltrušaičio bendrija “Amžių var
pas”, vadovaujama D. Maskolai- 
tytės. Bendrijos nariai skirsne- 
muniškiai, jurbarkiečiai ir vilnie
čiai bendromis jėgomis stengiasi 
garsinti J. Baltrušaičio poeziją. 
Škirsnemunėje įvykusiame vaka
re jo eilėraščius deklamavo mo
kytojai S. Višinskienė, M. Piliu- 
tienė ir G. Keivišienė.

Žemaitės literatūrinę premiją 
už geriausius kūrinius kaimo te
ma 1966 m. buvo įsteigęs jos var
do dabar jau sugriuvęs kolekty
vinis ūkis. Šią premiją atgaivino 
jai šiemet 2.000 litų parūpinusi 
Kelmės rajono savivaldybė. Pre
mija bus paskirta už geriausią 
1992-93 m. kūrinį.

Rež. Juozas Miltinis, gimęs 
1907 m. rugsėjo 3 d. Akmenėje, 
didelius savo darbo pėdsakus Lie
tuvos teatro dirvonuose įrėžė su 
Panevėžyje įsteigtu dramos teat
ru. Panevėžio dramos teatras daž
nai būdavo vadinamas Miltinio 
teatru. Mat J. Miltinis jam su per
trauka vadovavo 1940-80 m., dirb
damas aktoriumi, meno vadovu ir 
vyr. režisieriumi. Dabar jam, jau 
peržengusiam aštuoniasdešimt 
penkerių metų slenkstį, Lietu
vos prez. Algirdas Brazauskas 
Panevėžio dramos teatre įteikė 
iš Vilniaus atvežtą Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino III- 
jo laipsnio ordiną. Naująjį Ge
dimino ordino kavalierių sveiki
no ne tik Lietuvos prez. A. Bra
zauskas, bet ir Panevėžio dramos 
teatro dabartinis vadovas rež. S. 
Varnas, kiti teatralai, Panevėžio 
burmistras V. Vizbaras.

Italė kompozitorė ir pianistė 
Daniela Sabatini, ilgesnį laiką 
viešėjusi Marijampolėje, suren
gė du koncertus. Tarptautinių 
klasikų kūrinius papildė pirmą 
kartą jos sukurti ir atlikti du 
nauji kūriniai — fantazija tau
tine giesme tapusios dainos “Lie
tuva brangi” tema ir meditacija 
giesmės “Marija, Marija” tema. 
Pianistė D. Sabatini į savo kon
certus įjungia ir M. K. Čiurlio
nio preliudijų.

Lietuvos operos ir baleto teat
ras Vilniuje savo repertuarą pra
turtino š. m. vasario 26-27 d.d. 
įvykusiais dviem premjeriniais 
G. Verdžio “Trubadūro” atnau
jinto pastatymo spektakliais. 
Pirmą kartą šis G. Verdžio kū
rinys Lietuvos operoje buvo pa
statytas 1929 m. Paskutinį kar
tą opera “Trubadūras” nuskambė
jo 1943 m., diriguojama Vytauto 
Marijošiaus jo kūrybinio darbo 
dešimtmečio proga. Lietuvos ope
ros ir baleto teatro archyve te
bėra išsaugota “Trubadūro” par
titūra su Mykolo Bukšos (1869- 
1953) įrašu: “Vytautui Marijo- 
šiui, atminimui pirmųjų žings
nių dirigento veikloj. Kaunas, 
1943 m. kovo 14 d.” Antruoju 
pastatymu “Trubadūrą” Lietu
vos operos ir baleto teatro sce- 
non grąžino dirigentas Vytautas 
Viržonis, rež. Eligijus Domar
kas, dail. Vytautas Kalinauskas, 
chormeisteris Česlovas Radžiū
nas. Kiekvieną pagrindinį vaid
menį paruošė net trys solistai: 
Grafo di Lunos — baritonai A. 
Markauskas, E. Vasilevskis, R. 
Vešiota, Leonoros — sopranai S. 
Jonaitytė, I. Milkevičiūtė, J. 
Čiurilaitė, Azučenos — mezzo- 
sopranai N. Ambrazaitytė, B. Al- 
monaitytė, V. Šiškaitė, Manriko 
— tenorai Č. Nausėda, B. Tama
šauskas, A. Tveraga, Ferando — 
bosai V. Bakula, G. Bergorulka, 
V. Kuprys. Spektakliai atlieka
mi originalo italų kalba, beveik 
būtina gastrolėms užsienyje.

Devynioliktąjį muzikos pava
sarį Klaipėdoje, trukusį visą sa
vaitę, surengė Lietuvos filharmo
nijos Klaipėdos skyrius. Šis tra
dicinis renginys kovo 12 d. Klai
pėdos muzikinio teatro salėje bu
vo pradėtas J. Domarko vadovau
jamo Lietuvos simfoninio orkest
ro koncertu su jame dalyvavusiu 
smuikininku V. Čepinskiu, tarp
tautinių konkursų laureatu. Pro- 
gramon buvo įjungti H. Berliozo, 
E. Griego, N. Paganinio kūriniai. 
Koncertai klaipėdiečius džiugino 
įvairiose Klaipėdos salėse, net 
ir Marijos Taikos Karalienės šven
tovėje, kur programą po sekma
dienio Mišių atliko Klaipėdos 
senosios muzikos ansamblis. At
skirą vakarą.kovo 17 d. surengė 
Stasio Šimkaus konservatorija 
Klaipėdoje. Koncertuose taipgi 
dalyvavo Klaipėdos kamerinis 
orkestras, mišrus choras “Gili
ja”, pianistas J. Nekrasovas, 
dirbantis dėstytoju Lietuvos 
muzikos akademijos Klaipėdos 
skyriuje, chorvedybos kated
ros mišrus choras “Studija”. 
Buvo surengtas ir Klaipėdoje 
gyvenančio kompozitoriaus Z. 
Virgšo kūrinių koncertas. Mu
zikos pavasaris užbaigtas S. 
Sondeckio vadovaujamo Lietu
vos kamerinio orkestro, mer
gaičių choro “Aušrinė”, mask
vietės sol. Galinos Volček, smui
kininko A. Paukščio, lietuvaičių 
solisčių V. Balsytės ir L. Domi- 
kaitės bendru koncertu. v. Kst.
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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.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 4.00%

180-364 d. term, ind.......... 4.00%
1 metų term, indėlius...... 4.25%
2 metų term, indėlius...... 4.25%
3 metų term, indėlius...... 4.75%
4 metų term. Indėlius...... 5.00%
5 metų term, indėlius...... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00% 
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%

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL D V L ENGINEERING
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

MASKELL INSURANCE
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 (NAMUS
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

C ountrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

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

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
■jį - 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Los Angeles “Spindulio” 
muzikinė vaizdajuostė vaikams

“Mes dainuojame” 40 min., filmuota profesionalų, (vaidinta 
“spinduliukų”, pasieks rinką 1994 m. birželio 5 d. Asmenys ar 
organizacijos, paaukoję $100 ar daugiau (galima nurašyti nuo 
mokesčių L. B. Spindulys) gaus vaizdajuostę. Pavardės bus 
(rašytos kasetėje ir dar gaus nuotraukų (iš juostos) albumą. 
Čekius siųsti iki 1994 metų gegužės 15 dienos šiuo adresu:

L. B. Spindulys, Danguolė R. Varnas, 
4113 Tracy St., Los Angeles, CA 90027.

Kasetės kaina $34.95. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto 
iki birželio 5 d. - tik $29.95. Prie kainos pridėti pašto išlaidas: 
$3 JAV-bėse, $7 - kitose valstybėse. Čekius siųsti:

Neovision Productions, P.O. Box 74277,
Los Angeles, CA 90004. Tel. (213) 387-0461, FAX: ext. 10.

Užsisakant prašom užrašyti pavardę, adresą, kasečių skaičių, 
kokios sistemos: NTSC (JAV), PAL ar SECAM.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............. 8.00%
Sutarties paskolas 

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

ŠALFASS-gos 1994 m. alpinistinio slidinėjimo pirmenybių, įvykusių 1994 
m. vasario 26 d. Blue Mountain, Collingwood, Ont. pirmųjų vietų, iki 9 m. 
amžiaus klasėje, didžiojo slalomo ir slalomo nusileidimuose laimėtojai 
(mūsų “olimpiečiai”). Iš kairės: Stasys Pacevičius, jo sesutės Janina ir 
Aleksa. Toliau Laura Pacevičiūtė Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .............. 6.25%
2 metų .............. 7.00%
3 metų .............. 7.25%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .... 6.00%

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

Penkiose žiemos 
olimpiadose

Lietuvos sportininkai olimpinėse 
žiemos žaidynėse pradėjo dalyvau
ti prieš 66 metus. Pirmą kartą 1928 
m. St. Morice, 1984 m. Sarajeve ir 
1988 m. Kalgaryje, atstovaudami 
Sov. Sąjungai, o jau 1992 m. Albert- 
villėje ir 1994 m. Lillehammeryje 
vėl kaip laisvos Lietuvos atstovai.

1928 m. St. Morice dalyvavęs Kęs
tutis Bulota greitojo čiuožimo var
žybose užėmė 25-tą - 500 m, o 1500 m 
ir 5000 m atstumuose - 27-tas vietas. 
Tai vienintelis sportininkas atsto
vavęs Lietuvai šioje olimpiadoje.

1984 m. Sarajeve A. Šalna biatlo- 
no estafetėje 4x7, 5 km, laimėjo pir
mą vietą ir aukso medalį. 1988 m. 
Kalgaryje Vida Vencienė slidinė
jime - 10 km atstume laimėjo I-mą 
vietą ir aukso medalį, o 5 km atstu
me, III-ąją vietą ir bronzos medalį.

1992 m. Albertvillėje D. Kasparai
tis, vienintelis lietuvis, žaidęs šio
je olimpiadoje ledo ritulį Rusijos 
komandoje, laimėjo aukso medalį. 
M. Drobiazko ir P. Vanagas šokiuo
se ant ledo laimėjo 16-tą vietą. V. 
Vencienė slidinėjime klasikiniu 
stiliumi 15 km - 15-tą ir 5 km atstu
muose - 19-tą vietas, o 10 km lais
vu stiliumi lenktynėse baigė 28-tąja. 
R. Panavas slidinėjime 10 km klasi
kiniu stiliumi užėmė 54 vietą, 15 km 
laisvu stiliumi - 50-tą vietą, o 30 km 
klasikiniu stiliumi - 46-tą vietą. K. 
Strolienė biatlone 7,5 km - 28-tą ir 
15 km atstume - 27-tą vietą. G. Ja- 
sinskas biatlone 10 km - 64-tą ir 20 
km atstume - 19-tą vietą.

1994 m. Lillehammerio olimpinė
se žaidynėse dalyvavo tie patys šeši 
sportininkai, ta pati Albertville’io 
žaidynėse Lietuvai atstovavusi gru
pė. Labai svarbu yra, kad Lietuva, 
kaip laisva valstybė, dalyvauja šio
se, pasaulyje daugiausia prestižo 
turinčiose varžybose, tačiau jau 
antrose iš eilės, žvelgiant į pasie
kimus, sėkmės nebuvo.

Veteranė Vida Vencienė slidinė
jimo laisvu stiliumi 15 km atstumo 
varžybose liko 32-rąja, o 5 km klasi
kinio stiliaus varžybų nebaigė. Nu- 
šliuožusi kelis šimtus metrų, iš 
lenktynių pasitraukė. Įvykęs širdies 

Kita jaunųjų slidininkų grupė, dalyvavusi ŠALFASS-gos slidinėjimo pir
menybėse 1994 m. vasario 26 d. Blue Mountain kalnuose. Iš kairės: Tomas 
Skrinskas, Linas Underys, Vincas Liačas ir Simonas Namikas

Nuotr. Sig. Krašausko

sunegalavimas, tačiau Lietuvos rink
tinės gydytojo V. Zumerio vėlesnia
me pareiškime sakoma, kad po atlik
tos širdies kardiogramos nieko rim
to nerasta. 30 km lenktynėse Vida 
Vencienė užėmė 25-tą vietą. Šių 
lenktynių metu ją ilgai rodė dide
liame ekrane, nes ji kurį laiką pir
mavo.

Vidai Vencienei jau 33 metai am
žiaus. Tenka apsiprasti su minti
mi, kad brandžiausias laikas jau 
praėjęs. Augina ji dukrelę, o ir šir
dies negalavimai verčia ją palikti 
sportą. Asmeninio įvertinimo ji jau 
yra pasiekusi tarptautiniu mastu. 
Tai liudija Kalgaryje 1988 m. iško
voti aukso ir bronzos medaliai.

Antrasis Lietuvos slidininkas Ri
čardas Panavas, 22 m. amžiaus, 30 
km laisvu sitliumi varžybų nebaigė. 
Kodėl nesiryžo tęsti, nepasakė. 10 
km klasikinio stiliaus lenktynėse 
jis laimėjo 38-tąją vietą. Nušliuo- 
žus 1,7 km, smuktelėjo į 41-ją, tačiau 
po kitų 5 km grįžo net į 32-rąją; baig
mę tačiau pasiekė 38-ju. Sporto “po
litikai” sako: “Pasaulyje yra susi
formavusi 25-30 slidininkų grupė, 
kuri labai nenoriai įsileidžia jau
nus ...” 15 km lenktynėse (persekio
jimo) Panavas liko 48-ju, o 50 km 
varžybose užimta 32-ra vieta. Auk
sas teko VI. Smirnovui iš Kazach
stano. Mūsiškis atsiliko nuo čem
piono 11 min. 08 sek. Startuoti jis 
pradėjo 72-ju.

Kazimiera Stroliųpė, 33 m. am
žiaus, 15 km biatlono varžybose li
ko 62-ja. .Blogai šaudė, aštuonis 
kartus nepataikė ir gavo 8 min. bau
das, kas ir atėmė galimybę užimti 
geresnę vietą. K. Strolienė sakė, 
kad turėta dveji metai laiko po Al- 
bertvillės olimpiados pasiruošti, 
tačiau nebuvo platesniu mastu rūpi
namasi. Nebuvo programos, pagal 
kurią sportininkai ruoštųsi pade
dami mokslininkų, medikų ir spe
cialistų. Saviveiklinio pasiruošimo 
neužteko. “Gal dėl šio menko mūsų 
pasirodymo bus “uždarytas” Lietu
vos žiemos sportas” - sakė Strolienė.

Gintaras Jasinskas, 28 m. amžiaus, 
20 km biatlono varžybose baigė 58- 
ju. Gerai šliuožė, pralenkdamas 
daugiau pusę varžovų, tačiau blo
gai šaudė. Šešis kartus nepataikė - 

(viso 20 taikinių). G. Jasinskas pa
reiškė: “Jeigu bus sudarytos nors 
ir minimalios sąlygos, ruošiuos ki
tai olimpiadai. Šį kartą buvau ge
rai pasiruošęs fiziškai, tik blogai 
šaudžiau...”

Lietuvos spaudoje pareikšta nuo
monė, kad K. Strolienė ir G. Jasins
kas nėra tie sportininkai, kurie ga
lėtų sudaryti net mažiausią konku
renciją biatlonininkų elitui. Reiš
kia, dar daug reikia darbo ir ryžto 
norint pasiekti tą aukso liniją.

Margarita Drobiazko, 22 m., ir Po
vilas Vanagas, 23 m. amžiaus, šokių 
ant ledo varžybose iš dalyvavusios 
21 poros laimėjo 12-tą vietą.

Baigiant - norisi pareikšti, kad 
Lietuvos sportininkų dalyvavimas 
XVII olimpinėse žaidynėse yra džiu
ginantis reiškinys. Mūsų kraštas 
lygiateisis tarptautiniame forume. 
Kai pribręs naujų olimpiečių kar
ta, kuri pakeis atsargon išeinan
čius veteranus, su laiku bus galima 
tikėtis ir rezultatų, kuriuos pasiek
ti, kaip matome, nėra taipjau lengva.

Kėglininkai varžėsi 
Klivlande

Vasario 26 d. Klivlande įvyko 9- 
sis tradicinis Klivlando LSK “Žai
bo” kėgliavimo (Bowling) “Draugys
tės turnyras”, į kurį susirinko net 
70 lietuvių kėgliuotojų iš Klivlan
do, Toronto, Hamiltono, Detroito, 
Čikagos ir keleto kitų vietovių. Tur
nyrą surengė LSK “Žaibo" kėgliavi
mo sekcija, vadovaujama Algio Na
gevičiaus. Turnyro technišką prave- 
dimą sėkmingai ir sklandžiai atliko 
Aušra Nozling-Kaminskaitė ir Da
rius Steponavičius.

Komandinėse varžybose dalyvavo 
17 komandų, kurios buvo sudarytos 
traukiant burtus. Komanda suside
da iš 4 mišrios lyties žaidėjų. Ko
mandoje negali būti 4 vyrai ar 4 mo
terys. Iš komandinių varžybų pasek
mių buvo išvesta ir vyrų bei mote
rų “High Game” ir “High Series” lai
mėtojai.

Techniškos pasekmės
Komandinės varžybos: 1. Genė 

Kunsitis, Charles Machutas, Aušra 
Nozling (visi iš Klivlando) ir Vikto
ras Špokas (Čikaga) - 1905 taškai; 2. 
Valdonė Žiedonienė, Paul Drocton 
(abu iš Kliv.), Vida Juzukonytė ir 
Darius Marijošius (abu iš Tor.) - 
1870 t.; 3. Kristina Kasiulaitytė, Ri
chard Marks, Mark Salem (visi iš 
Kliv.) ir Petras Otto (Hamil.) - 1812 t.

Vyrų individualinės “High Game” 
varžybos: 1. Edvardas Bliumenta- 
lis (Kliv.) - 242 t.; 2. Ed. Salem (Kliv.) 
- 237 t.; 3. Darius Marijošius (Tor.) - 
255 t. Moterų ind. “High Game”: 1. 
Sandy Strimaitis (Tor.) - 216 t.; Da
nutė Sysak-Simonaitytė (Tor.) - 168 
t.; 3. Jolanta Dautienė (Kliv.) - 162 
t. Vyrų indiv. “High Series” varžy
bos: 1. Mark Salem (Kliv.) - 646 t.; 2. 
Ed. Salem (Kliv.) - 624 t.; 3. Char
les Machutas (Kliv.) - 609 t. Moterų 
ind. “High Series”: 1, Nelda Machu
tas (Kliv.) - 586 t.; 2. Daina Puterie- 
nė (Tor.) - 475 t.; 3. Dolly Oberaitis 
(Kliv.) - 463 t. Geriausiai pasirodęs 
jaunis (žemiau 18 m.) buvo Rimas 
Švarcas (Kliv.), pasiekęs “High Ga
me” 150 t. ir “High Series” - 424 t. 
“High Game” yra aukščiausia vieno 
žaidimo pasekmė, “High Series” yra 
aukščiausia pasekmė visų trijų žai
dimų serijos.

Sepulis Kanados rinktinėje
Apie Guelph’o miesto “Marlin” 

plaukimo klubo narį Sean Sepulį, 
kuris sparčiai tobulėja Kanados plau
kimo horizontuose, esame anksčiau 
rašę “Tėviškės žiburiuose”. Pasku
tinėmis žiniomis, remiantis “The 
Guelph Mercury”, 1994 m. kovo 12 d. 
laidoje paskelbtu rašiniu: “Guelph 
Marlins place pair on national 
squads”, sakoma, kad Sean Sepulis 
išsikovojo vietą Kanados jaunučių 
plaukimo rinktinėje. Greta suaugu
sių grupės varžybų keliu buvo at
rinkta 12 geriausių Kanados, 15- 
16 metų amžiaus berniukų ir 13-14 
metų amžiaus mergaičių, kurie ke
liaus Isapnijon ir dalyvaus plauki
mo varžybose prieš keletą Europos 
jaunučių rinktinių. Sean Sepulis 
dažnai dalyvauja įvairiose varžy
bose, plaukdamas vyrų klasėse. Jo 
sėkmingiausi pasiekimai plaukiant 
nugara. Pvz. 50 m atstume jis atsi
likęs nuo dabartinio Kanados meis
terio tik septyniomis šimtosiomis 
sekundės.

♦ ♦ *
Kanados lietuvių sporto fondas 

dėkoja Birutei Lukošienei už $1000 
įnašą ir praneša, kad naujų narių 
verbavimas yra tęsiamas.

Skautų veikla
• Kovo 28 d. “Rambyno” tun

to posėdyje nutarta šv. Jurgio šven
tę švęsti balandžio 24, sekmadie
nį, Anapilio salėje ir pamaldas 
turėti Lietuvos kankinių švento
vėje.

• Bendras tuntų vadovų-vių po
sėdis balandžio 19 d., 7.30 v.v. skau
tų būkle.

• Stovykla “Romuvoje” - rug
pjūčio 7-20 d.d.

• Lietuvos skautai nuo atsikū
rimo veikė trimis grupėmis - Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos. Tei
singumo ministerija pavedė s. K. 
Jurcienei sušaukti Lietuvos skau- 
tų-čių vadovų-vių suvažiavimą, 
kuris įvyko 1994 m. kovo 26 d. Da
lyvavo 180 vadovų-vių. Išrinktas 
komitetas, į kurį įeina po ketu
ris brolijos, seserijos ir akade
mikų atstovus. Komitetas įpareigo
tas paruošti darbotvarkę visuoti
niam Lietuvos skautų-čių suvažia
vimui ir naujos tarybos bei vadi- 
jų rinkimams. Dabartinė kadenci
ja baigiasi 1995 m. (Pranešimas 
gautas faksu iš Vilniaus). M.

/MvM' LIETUVIŲ
■1.1 ' T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.00% už 90 dienų term, indėlius
4.00% už 6 mėnesių term, indėlius
4.25% už 1 m. term, indėlius
4.25% už 2 m. term, indėlius
4.75% už 3 m. term, indėlius
5.00% už 4 m. term, indėlius
5.25% už 5 m. term, indėlius
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
4.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvybes 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 .......
2 metų ........
3 metų .......

(fixed rate)

6.25%
7.00%
7.25%

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 100 milijonų dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0R33
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 1.1. 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

Skambinti R. Jareckui
RAGE 370-3539 arba tel. 222-1372 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD
COLDWeiX 
BANięeRa

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 
theoesC

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

Keliaukite kartu su mūsų meniniais vienetais-“Gintaru”, parapijos 
choru ir kt. tree i adiklį, birželio 29 d. per Kopenhagą. Pirmiems 65 
užsisakiusiems, pilna kaina (su mokes) IŠPARDUOTA 
Sekantiems45-pilna kaina (su mokes.) ................  $1 165

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 patartam nedelsiant tai padaryti.

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W„ ALGIS
Toronto, Ontario M6P1A4 pi ic

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



Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerijos Amerikos šalių skyriaus vedėjas STASYS SAKALAUSKAS 
(kairėje) lankėsi generaliniame Kanados konsulate 1994 m. vasario 17 d. Viduryje - RIMA ZUBAITĖ, konsulato 
administratorė, dešinėje - generalinis Lietuvos konsulas Kanadai HARIS LAPAS
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Sėkmingas traktorių vajus
Lietuvos gen. konsulas Kanadai 

Haris Lapas, nupirkęs pirmąjį 
traktorių su padargais ir pradėjęs 
“Traktorius ūkininkui” vajų, susi
laukia stiprios paramos, ir jau 
153 dėkingi ūkininkai-naujakuriai 
naudoja savo ūkiuose išeivių do- 
vantus traktorius su padargais.

Papildomai traktorius su padar
gais užsakė: A. Gaputis, A. Kairys, 
A. Dravininkas, A. Sekonis, K. Ža- 
deikis, E. Steponas, M. Kušlikis, 
M. Jankus, V. Daugirdas, S. Krauje
lis, Toronto pensininkų klubas - 3 
(ir 3 anksčiau), P. Petrėnas (ir 3 
anksčiau), V. Montvilas, D. Šalna.

Traktorius T-25A su vežimu, dvi
vagiu plūgu, kultivatoriumi ir 
šienapjove kainuoja apie 3500 JAV

dolerių, plius pristatymas. Pasi
tikrinkite kainas konsulate, nes 
jos kas mėnesį kyla.

Šis 33 arklio jėgų dizelinis trak
torius yra taupus, labai tinkamas 
mažesniems ūkiams ir rekomen
duojamas Žemės ūkio ministeri
jos. Gamykla suteikia vienerių 
metų garantiją dalims bei patai
symui. Pasinaudokime šiuo va
jumi ir pirkime traktorius savo 
giminėms-ūkininkams. Jei jų ne
turite, ūkininkų sąrašą galite gau
ti konsulate. Jie yra buvę parti
zanai, tremtiniai, atgavę tėviškes 
ir neturi kuo išdirbti žemės. Pir
kimo reikalu prašome kreiptis ad
resu: Consulate General of Lithua
nia, 235 Yorkland Blvd., Suite 502, 
Willowdale, Ont. M2J 4Y8, Canada. 
Tel.: (416) 494-8313, FAX (416) 494- 
4382.

"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

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1994 m.!
Kelionės geriausiomis kainomis patogiais

10 TORONTO
Finnair bendrovė, kovo 30, 

trečiadienį, sušaukė spaudos 
konferenciją Four Seasons 
viešbutyje pranešti etninės 
spaudos ir verslo atstovams 
apie naujausius skrydžius. 
Šią vasarą per Helsinkį į Vil
nių užtruks tik 10 vai. 40 min. 
nuskristi nauju MD-11 lėktuvu, 
su pilnu aptarnavimu, aiškino 
Finnair Kanados skyriaus ve
dėja Christina Colliander. Jos 
teigimu, per Helsinkį į Euro
pą skrydžiai ir persėdimo lai
kotarpiai trumpiausi, nes nė
ra tokio didelio judėjimo nei 
lėktuvams nusileidžiant ar pa
kylant, nei pačiame orauosty- 
je, kaip kituose centruose. 
Taipgi buvo padarytas prane
šimas su skaidrėmis apie “Sil- 
ja” linijos keliones laivu Bal
tijos jūroje. Finnair išleista
me leidinyje “Blue Wings” ap
rašytas Vilnius trijų puslapių 
straipsnyje su nuotraukomis, 
“Vilnius Unveiled”. Praneši
me dalyvavo Suomijos bei Esti
jos konsulai ir Lietuvos gene
ralinis konsulas Haris Lapas. 
Susirinko iš viso apie 50 atsto
vų, kurie buvo pavaišinti suo
miškais šaltais užkandžiais, vy
nu, kava ir pyragaičiais. “Tė
viškės žiburiams” atstovavo re
dakcijos narė Ramūnė Saka- 
laitė-Jonaitienė. RSJ

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

PAMOKSLAUTOJŲ UŽTENKA
Neseniai “Lietuvių balsas”, pa

skelbė straipsnį tautiečio (ma
tyt gevenančio JAV) apie misijo- 
nieriaus kun. Hermano Šulco veik
lą. Straipsnyje klausiama: “Ko
dėl kun. H. Šulcas nevažiuoja mi- 
sijonauti pas Sibire kenčiančius 
lietuvius, kodėl nevažiuoja į Prū
sų žemes padėti kenčiantiems, ru
sinamiems lietuviams? Įdomu bū
tų paklausti, kodėl pats autorius 
sėdi šiltoje Amerikoje ir pamoks
lauja mums, gyvenantiems Lietu
voje, ką ir kur mums remti. Tokių 
pamaldautojų mums užtenka ir čia 
Lietuvoje, tokių kaip K. Bobelis 
ir kiti.

Audrius Mykolaitis, Alytus

KUR ŽYDŲ GELBĖTOJAI?
Vašingtone aplankiau “Holo

caust” muziejų. Išėjau visiškai 
priblokšta “civilizuotų” vokiečių 
veiksmais, bet ypač parinkta Ei
šiškių vieta kaip pavyzdžiu vietos 
gyventojų bendravimo su vokie
čiais žudymuose. Rašoma, kad 
rugsėjo 21 d. į miestelį atvažiavo 
SS “killing squads” lydimi lietu
vių savanorių, ir kad rugsėjo 24 d. 
grupėmis po 250 žydai buvo išvesti 
iš miestelio ir sušaudyti lietuvių.

Tom dienon) Vašingtone lankėsi 
ir prof. V. Landsbergis, iškvies
tas dalyvauti “National Prayers 
Breakfast”, kur dalyvauja ir Ame
rikos prezidentas bei kongreso na
riai. Prieš Landsbergiui išvažiuo
jant, buvo proga susitikti. Jis sa
kė grįžęs kreipsis į prokuratūrą, 
kad ištirtų Eišiškių įvykius.

Anatol Lieven (kuris nemėgsta 
baltiečių) teigia savo knygoj “The 
Baltic Revolution”, esą emigran
tai tyli ar net ir slepia duomenis 
apie lietuvių vaidmenį žydų žudy
me, daug kas tuose žudymuose da-

Įvairios žinios
Lietuvos ambasados Vašing

tone pranešimu, prašymų dėl 
nuosavybės teisės į žemę atsta
tymo padavimo laikas pasibai
gė 1993 m. rugsėjo 10 d. Tačiau 
jei kas dar nepateikė nuosavy
bės teisę patvirtinančių doku
mentų, pastaruosius dar gali
ma pateikti iki 1994 m. gruo
džio 31 d. Primenama, kad bu
vęs nekilnojamojo turto savi
ninkas, norintis atgauti nuosa
vybę, turi būti Lietuvos pilie
tis ir nuolat gyventi Lietuvoje.

lyvavo. Kiek tame tiesos? Man svar
bus šis klausimas: “Kodėl mes iš
eivijoj nesistengėm surinkti duo
menis apie lietuvių vaidmenį gel
bėjant žydus, apie tuos žmones, 
kurie rizikavo savo gyvybe. Mano 
Tėtė Antanas Benderius buvo vie
nas iš tų. Paskambinau Jurgiui 
Valaičiui, Tautos fondo pirmi
ninkui, klausiau ar Tautos fon
das negalėtų paskirti lėšų šiam 
darbui. J. Valaitis paminėjo, kad 
ir jo tėvai išgelbėjo berniuką. 
Nei mano, nei jo tėvų darbai ne
įtraukti į statistiką, nepateikti 
duomenys, nes jų niekas nerinko. 
Žinau, kad Domas Jesaitis buvo 
pradėjęs rinkti tuos duomenis, 
ruošėsi rašyti knygą, bet deja, 
mirė. Tiesa jis ir Sofija Jesaitie- 
nė išgelbėjo 25 žydukus. Š.m. ge
gužės 14 d. sueis 90 metų nuo An
tano Bendoriaus gimimo ir 25 me
tai nuo jo mirties. Tėtė buvo 38 
metų amžiaus, kai išgelbėjo mer
gaitę. Kokio amžiaus jie dabar - 
kiek jų gyvų? Jau ir jų vaikai ne 
pirmoj jaunystėj? Jei šie duome
nys nebus greitu laiku surinkti, 
jie bus visam laikui prarasti.

Kiek buvo išgelbėta? Galiu tik 
rašyti apie savo Tėtės pastangas. 
Mergaitė buvo išnešta iš Kauno 
geto bulvių maiše. Tas žmogus, 
kuris ją išnešė, rizikavo savo gy
vybe. Mergaitę, kuri nekalbėjo 
lietuviškai, buvo per daug pavo
jinga laikyti Kaune. Tėtė išvežė 
į tėviškę Lazdijuose. Ją priėmė 
jo tėvai, su kuriais gyveno sesuo 
su vyru ir jų vaikai. Tai kiek žmo
nių buvo įtraukta? Manau, yra tei
singa teigti, kad už kiekvieną iš
gelbėtą rizikavo bent 10 lietuvių.

Mirė tėvai, mirė, žinoma, ir jų 
tėvai, seserys, broliai. Bet dar gy
vi jų vaikai, ir renku duomenis 
apie tuos įvykius, apie tą mergai
tę. Skatinu ir visus kitus tai da
ryti. Tikiuos, kad bus paskirtos 
lėšos ir kad tas darbas bus atlie
kamas Lietuvoje. Žydai jau yra su
rinkę duomenis apie maždaug 1,500 
gelbėtojų - dar likę daug nesu
rinkta. Būdama Lietuvoje šiuo 
klausimu kalbėjausi ir su Emanue
liu Zingeriu, ir su Michail Eren- 
bergu, kuris renka duomenis. E. 
Zingeris tvirtino, kad surinkus 
duomenis, jis gaus iš žydų organi
zacijų lėšų, kad būtų išleista enci
klopedijos formato knyga. Sako, tai 
padaryti priklauso žydams kaip 
padėkos išraiška.

Jūra Bendoriūtė-Vizbarienė,
Niujorkas, JAV

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (įpietus 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) -Į"g| . 53Q_-| 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. RUČINSKAS,

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 

TIESIOGINĖS KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 
kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį,

CINTAHAS

EXPRESS
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 žinių teiraukitės: tel. (41 6) 533-8443

* * * *

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą aSveikatos 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)

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

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.
Siuntiniai laivu:

1 kubinė pėda ........$7.00 plius $14 pristatymas
arba

1 kg ........................... $1 -20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg......................... $5.50 plius $14 pristatymas

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

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

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

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

Kelionės ų Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $895

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

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163

1

NIXZ

Certified
Service

• ATSISKAITYMĄ 
I /Į (Revenue Canada) 

_1_“T dienų

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

JL “EXPRESS”
SKUBUS PATARNAVIMAS

GARANTUOJAME
(bet neprižadame) 

iki
arba grąžiname už patarnavimus.

PLIUS $30, jeigu negausite 
atsakymo pažadėtu 

laiku. A

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

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

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

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

Nemokamas namų
įvertinimas.

An independent member broker

1678 Bloor Street West 
"Toronto, Ontario M6P 1A9 

°hone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
"į patarnauja lietuvių kalba.

West Realty Inc.

Qnluni« DRESHER Ltd-wyi Real Estate
c=TFtR All 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.

777 7 TURITE 
yjr / ATSISKAITYTI

7%77 / knd grįžtą...
7 • GST kreditai

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

7 • ir daugiau jeigu... J
Nori iš valstybės gauti dolerį - Tff.
ateik, nelauk, ne į teismą, bet 777 
pas mus. TAXTRONIX suskaičiuos 777 
mokesčius, ir bus po triukšmo 777 > 25%

7 ESAME VISĄ LAIKĄ 
/ JŪSŲ PUSĖJE
/ • Garantuojame-jeigu klientas yra

1 7 nepatenkintas - neimame mokesčio
7 • Visų metų paslaugos už vienkartinį j

7 apmokėjimą (tarpininkaujame
Revenue Canada reikaluose) 777

Konkurencinės kainos apskaičiuojant ' 
kompiuteriais (pvz. nesudėtingas /

-$22,'vidutiniškas-$29) ' 7
nuolaida sutuoktiniams 7 •

7 VERSLO (biznio) 
Z KLAUSIMAIS?!
• 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

r- ..

į-

SCARBOROUGH
TAXTRONIX y 

695 Mcrkhom Rd # 27 
n CEDE#

HtGH 
PLA2A

Į LAWRENCE AVE

TAXTRONIX 
2290 Bloor St.W

TORONTO 
-j e

MISSISSAUGA

J.t M<jximil<jf

BLOOR STREET £
8

s O

o BURNHAMTHORPE RD 
[■^AXTRONIX 

702 BURNHAMTHORPE RD.

/Sezono 
■ 7 metu 
7 7 dienas

savaitėje 
(11.10-V.15) 

nuo pirm, iki penkt. 
f 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.

INSURANCE
O ĮVILKI lISfV 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. — T v.v., šeštadieniais — 9 v.r. — 5 v.p.p.

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA IDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

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

— Didžiosios savaitės metu li
turginius giedojimus atliko ir 
giesmes pravedė sol. R. Paulio- 
nis, o liturginius skaitinius 
skaitė: V. Pečiulis, A. Pajaujie
nė, J. Žiūraitis, V. Aušrotas, V. 
Balčiūnas, T. Spudulienė ir G. 
Kurpis. Velykų rytų giedojo muz. 
J. Govedo vadovaujamas parapi
jos choras, muz. N. Benotienės 
vadovaujamas vaikučių choras, 
sol. S. Žiemelytė ir sol. R. Pau- 
lionis. Budėjimų prie Kristaus 
kapo organizavo A. Paulionytė, 
o kapų gėlėmis puošė KLM mote
rų draugijos skyrius.

— Wasagoje Velykų dienos pa
maldose giedojo Gerojo Ganyto
jo misijos choras.

— Kovo 27, sekmadienį, pakrikš
tyta Gyčio ir Nijolės (Ivaškaitės) 
Andruliu dukrelė Daiva-Gytė.

— Mišios balandžio 10, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Petrų Besųs- 
parį ir Antanų Sprainaitį, 11 v.r. 
už parapijų; Wasagoje 2 v.p.p. už 
a.a. Kazimierų Šaltį.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis — ba

landžio 7 d., ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— Balandžio 10, sekmadienį, 1 

v.p.p. LN kar. Mindaugo menė
je, rengiami iškilmingi velyki
niai pietūs. Programoje: Velykų 
senelė, “Atžalyno” jaunimas. Tų 
dienų čia vyks ir A. Suprono me
džio dirbinių paroda. Bilietai 
gaunami LN raštinėje, tel. (416) 
532-3311.

— Balandžio 12, antradienį, 7 
v.v. yra šaukiamas LN visuome
ninės veiklos komiteto posėdis. 
Bus aptarta 1994-95 m. LN vi
suomeninė veikla. Komisijų, ko
mitetų ir būrelių pirmininkai 
yra prašomi paruošti metinius 
veiklos pranešimus. Dėl posė
džio darbo našumo dalyvaujan
čių vienetų dalyvių skaičius 
ribojamas iki trijų asmenų iš 
kiekvieno vieneto (įskaitant pir
mininkų-?). Negalintieji dalyvau
ti posėdyje prašomi pranešti T. 
Stanuliui tel. 231-4937 arba LN 
administracijai 532-3311.

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

Ar dažnai skambinate 
“long distance”?

Jeigu jūsų mėnesinė tolimų 
atstumų (long distance) tele
fono sąskaita yra didesnė ne
gu $10, tai verta įsijungti ACC 
sistemą, kurioje tolimų atstu
mų pasikalbėjimo kainos 30% 
žemesnės negu Bell, “Unitel” 
ar kitų bendrovių. Skambini
mai į Lietuvą 11-15% pigesni 
negu per Bell. Galite skambin
ti bet kur į JAV už 14 et. per 
minutę. Įvedimas nemokamai.

Kurie norėtų įsijungti ACC 
sistemą ir gauti daugiau infor
macijų, prašomi kreiptis į V. 
Kolyčių, tel. 654-5481. (Sklb ).

JAUNAS VYRAS, stropus ir paty
ręs dažytojas atlieka įvairius (ma
žus ir didelius) namų vidaus dažy
mo darbus greitai, švariai ir sąži
ningai. Skambinti Linui tel. 416- 
767-8987 Toronte.

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.

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS siū
lau naujas lietuviškas grožinės, 
mokslinės, istorinės literatūros 
knygas, Lietuvos pašto ženklus. 
Kreiptis: Vincas Danielius, P.O. 
Box 5, 5400 Šiauliai, Lithuania. Tel. 
(370-14) 90917, FAX (370-14) 36748.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Po Prisikėlimo Mišių ir po 

kiekvienų Mišių Velykų dienų 
parapijiečiai ir svečiai buvo 
pavaišinti kavute ir pyragais, 
kuriuos paruošė KLK moterų 
draugijos mūsų parapijos sky
rius. J. B. Greičiūnų šeima ap
tarnavo visus kava Velykų dienų.

— Didžiosios savaitės ir Prisi
kėlimo apeigose bei Velykų die
nų giedojo parapijos choras ir 
parapijos jaunimo choras, ku
riems vadovauja D. Viskontienė, 
D. Radikienė, akompanuojant J. 
Vaičytei. Taipgi giedojo sol. Al. 
Simanavičius, trijulė D. Viskon
tienė, D. Radikienė ir D. Kušli- 
kytė; dalyvavo instrumentalistės 
R. Melkienė (smuiku) ir M. Wolff 
(trimitu). Altorius gėlėmis išpuo
šė V. Siminkevičienė.

— Metinis parapijos susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, balan
džio 10 d., po 10.15 v.r. Mišių 
(t.y. 11.30 v.r.) Parodų salėje. Kvie
čiame visus susirinkime dalyvau
ti, išklausyti pranešimų ir savo 
pasiūlymais ar klausimais prisi
dėti prie jo eigos. Bus renkama 
pusė tarybos narių. Yra sudary
ta nominacijų komisija: R. Gir- 
dauskaitė tel. 530-1716, L. Ku- 
liavienė tel. 766-2996 ir V. Tarnu- 
laitis tel. 239-6189. Jei kas nori 
kandidatuoti į parapijos tarybų 
ar, gavus sutikimų, pasiūlyti ki
tų, prašom skambinti bet kuriam 
nominacijų komisijos nariui.

— Šv. Pranciškaus asyžiečio 
trečiojo ordino mūsų kongrega
cijos narių susirinkimas ir Mi
šios bus balandžio 7 d., ketvir
tadienį, 10 v.r.

— Dėl Didžiojo šeštadienio, Gy
vojo Rožinio pirmo mėnesio šešta
dienio Rožinio kalbėjimas ir Mi
šios nukeliamos į antrų šeštadie
nį. Rožinio kalbėjimui nariai ren
kasi 10.30 v.r., Mišioms 11 v.r.

— Pakrikštyti: Tomas-Kazimie- 
ras, Jūratės (Biretaitės) ir Lino 
Kaknevičiaus sūnus; Thomas-Al- 
girdas, Daivos (Šikšniūtės) ir Na
rimanto Botyrių sūnus; Darius- 
Jonas-Paulius, Danos (Lukavičiū- 
tės) ir Donaldo Šablinskų sūnus.

— KLM moterų draugijos skyrių 
atstovių suvažiavimas įvyks ba
landžio 16 d. Parodų salėje. Re
gistracijos pradžia 9.30 v.r. Su
važiavimo narės dalyvaus Mišiose 
sekmadienį, balandžio 10 d., 
10.15 y,r.

— Jaunimo stovyklos Kretinga 
stovyklavietėj vyks lietuviškai 
kalbantiems liepos 10-23 d.d., lie
tuviškai nekalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams liepos 24 — rug
pjūčio 6 d.d. Registracijos blan
kai dabar gaunami parapijos raš
tinėje.

— Mišios balandžio 10, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Povilų 
Kairį, 9.20 v.r. už a.a. Juozų Gegu
žį, 10.15 v.r. — už Liepų šeimos 
mirusius, už a.a. Antanų Masį, 
už a.a. Vytautų Stanislovaitį, 11.30 
v.r. — už a.a. Vladų Sondų, a.a. 
Petrų Skablauskų ir mirusius pa
rapijiečius.

Toronto lietuvių kredito koope
ratyvas “Parama”, įvertinda
mas savo spaudos reikšmę ir 
būtinybę ją išlaikyti, “Tėviškės 
žiburiams” paskyrė $1000 au
ką. Leidėjai taria nuoširdų ačiū.

A.a. Jonui Araminui mirus, 
nuoširdžiai užjausdami jo žmo
ną, sūnų su šeima bei artimuo
sius, L ir Pr. Siniauskai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Irenos Mačikūnienės 
atminimui, užjausdami dukre
les Rimutę, Silviją su šeima, 
sūnų Marijų, sesutę Violetą su 
šeima ir brolį Juozą, “Tėviškės 
žiburiams” aukojo Juozas ir 
Stella Miškiniai $30.

A.a. Antano Danaičio atmini
mui Antanas Musteikis “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A.a. Adelės Staniulienės atm
inimui, užjausdamos sesutę 
Anicetą Aperavičienę ir gimi
nes, J. D. Kaunaitės “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.
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"^SPAUDOS VAKARAS
1994 m. balandžio 9, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių“ leidėjai

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.

Kanados lietuvių žurnalis
tų sąjungos metinis susirin
kimas įvyks bal. 16 d. 2 v.p.p. 
Lietuvių namuose. Kviečiami 
visi nariai ir norintys įstoti 
nariais atsilankyti.

KLŽS-gos valdyba
Čikagos lietuvių opera savo 

38-jį sezoną atšvęs su Vytauto 
Klovos opera “Pilėnai”. Spek
taklis įvyks 1994 m. balandžio 
17 d., 3 v.p.p. Morton High School 
auditorijoje, Cicero, IL. Bilie
tus galima įsigyti Vaznelių pre
kyboje, 2501 West, 71 St., Chica
go, IL. Tel. (312) 471-1424. Pla
tesnis apie operą straipsnis pa
skelbtas “TŽ” 13 nr.

“Women in Celebration” spor
to ir kūno kultūros programą 
rengia Toronto “Parks & Rec
reation” skyrius balandžio 9, 
šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. 
Bickford centre, 777 Bloor St. 
West. Vyks įvairios sporto de
monstracijos, parodos bei pra
nešimai įvairiomis temomis, 
dalyvaus pasaulinio masto 
sportininkės. Įėjimas nemo
kamas, parūpinta priežiūra 2-8 
metų amžiaus vaikams. Rengi
nį remia Ontario kultūros ir 
turizmo ministerija.

Pąjamų mokesčių praneši
mus nemokamai padeda už
pildyti “1994 Community Vo
lunteer Income Tax Program” 
dalyviai. Norintys pagalbos 
gali skambinti tel. (905) 566- 
6188, Mississauga District 
Taxation įstaigai.

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.

Nuoširdžiai dėkojame NORD- 
LAND EXPRESS už $100 auką. 
Jei kas norėtų iš toliau atsiųsti 
auką gintariečių kelionei į Lie
tuvą paremti, čekius rašyti 
“Gintaro” vardu ir siųsti adre
su: 2364 Adena Court, Missis
sauga, Ont. L5A IRI, Canada.

Tėvų komitetas
“TŽ” redakcijoje gautas šis 

sveikinimas: “Mieli kolegos, 
Vatikano radijo lietuviško
sios programos darbuotojai 
nuoširdžiai sveikina Jus Ve
lykų proga, linkėdami džiaugs
mingo ir giedro Kristaus pri
sikėlimo šventės išgyvenimo. 
Daugelis sako: “Kas padarys 
mus laimingus? Žerki ant mū
sų, Tu, Viešpatie, savo veido 
palaimingąją šviesą!” (Ps 4, 
6-7). Dėkojame ir siunčiame 
savuosius linkėjimus.

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

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.

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

nMHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE
MHHWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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

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.

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.

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.

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos \ 
tautinių šokių grupė “GRANDIS”, (i 
vadovaujama Irenos Smieliauskienės. I 
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasi- ) 
džiaugti smagia orkestro “Žagarai” y 
šokių muzika. I

Bilietai užsakomi “1Ž” administracijoje tel. 275-4672. ( 
BILIETO KAINA - $8 asmeniui. /

Pradžia — 6.00 valandą vakaro, ( 
meninės programos — 6.30 v.v. )

KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS skyrių atstovių

SUVAŽIAVIMAS
1994 m. balandžio 16-17 d.d. Toronto Prisikėlimo parapijos Parodų salėje

Balandžio 16, šeštadienį.,
9.30 v.r. Registracija

Atidarymas
Draugijos veiklos programos 

f svarstymas, pranešimai
ir kiti organizaciniai 
reikalai iki 4 v.p.p.

Balandžio 17, sekmadienį,
10.15 v.r. Mišios Prisikėlimo 

parapijos šventovėje. 
Užbaigiamasis susirinkimas 

Parodų salėje.
Paskaita — dr. Rimo Petrausko 
Suvažiavimo uždarymas.

Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti. KLKMD centro valdyba |

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

VELYKINIUOSE PIETUOSE
1994 m. balandžio 10, sekmadienį, 1 v.p.p., 

Toronto Lietuvių namų n.
Karaliaus Mindaugo menėje, M

1573 Bloor St. West, Toronto.
Z.LTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA -

Programoje: Velykų bobutė, “Atžalyno" jaunimas; 
A. Suprono - medžio dirbinių paroda.

(ėjimas: suaugusiems - $15; Toronto Lietuvių namų
vaikams 5-12 m. - $7; moterų būrelis Ir
vaikams iki 5 m. nemokamai. Lietuvių namai

■ Maloniai kviečiame visus į

“Gintariniai prisiminimai" 
ŠOKIUS

1994 m. balandžio 29, penktadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Šilta vakarienė su vynu, gros orkestras iš Čikagos “Žiburys”, 
įvairių gėrimų baras, loterija. Pelnas skiriamas gintariečių 
kelionei į Lietuvą išlaidoms padengti, (ėjimas - $30 asmeniui. 
į “Gintaro” tėvų komitetas

Vyt. Babravičius-Simas, dai
nininkas iš Lietuvos, lydimas 
Vyt. Kulnio, kovo 30 d. lankėsi 
“Tėviškės žiburiuose”, domė
josi spauda ir paliko retesnių 
nuotraukų.

Rita Žėkaitė, “The Toronto 
Star” 1994 m. kovo 27 d. laidoje 
paskelbė pranešimą apie bu
vusią torontietę architektę 
Sandrą Kybartaitę, talentingą 
filmų projektuotoją, vieną iš 
penkių kandidatų, patekusią 
studijoms į garsųjį Norman 
Jewison režisierių centrą. (Pla
čiau kitame nr.).

Kanados imigracijos ir pilie
tybės ministerija praneša, kad 
nuo balandžio 1 d. sekantys lei
dimai sutvarkomi paštu: šei
mų iškvietimai (family spon
sorships), lankytojų leidimų 
pratęsimai, studentų leidimai 
ir jų pratęsimai, įsidarbinimo 
leidimai ir jų pratęsimai, lei
dimai apsigyventi (esant Kana
doje). Prašymų anketas galima 
įsigyti skambinant tel. (416) 
973-4444 ir užpildžius grąžinti 
paštu. Adresų pakeitimus pra
nešti tuo pačiu telefono nu
meriu.

AS MONTREAL
Kun. Stasys Šileika, SDB, ilgesnį 

laiką dirbęs AV parapijoje, galu
tinai išvyksta į Vilnių balandžio 
mėnesį talkininkauti kun. Izidoriui 
Sadauskui, SDB, prie šventovės sta
tybos. Atsisveikinimas su išvyks- 
tančiuoju kun. S. Šileika bus per 
Atvelykio pietus AV parapijos sa
lėje.

Saulius Mikoliūnas, Lietuvos 
ambasados Paryžiuje patarė
jas, balandžio 13, trečiadienį, 1 v.p.p. 
“Rūtos” klubo patalpose darys pra
nešimą apie dabartinį Lietuvos po
litinį, ekonominį ir socialinį gy
venimą. Kviečiami visi pasiklau
syti.

A.a. Kazimiera (Bunytė) Petrulienė, 
70 m. amžiaus, mirė kovo 16 d. Bur
lington, Ont. Ten iš Montrealio 
prieš keletą metų buvo nusikėlusi 
pas sūnų. Iš Lietuvos kankinių šven
tovės kovo 19 d. buvo palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Mississau
ga, Ont. Liūdi sūnus, sesuo, brolis 
su šeimomis ir kiti giminės.

A.a. Jonas Araminas, 85 m. am
žiaus, mirė kovo 22 d. Po Rožinio Šv. 
Kazimiero šventovėje kovo 24 d. pa
laikai palydėti į Šv. Jono lietuvių 
kapines, Mississauga, Ont. Liūdi 
žmona ir sūnus su šeima Lietuvoje 
ir kiti giminės bei artimieji. 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.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 2 
vaikam auklė, kuri galėtų gyventi 
kartu ir atlikti namų ruošos dar
bus. Skambinti Alexandra! po 7 v.v. 
tel. 416-665-1770 ar dienos metu 
tel. 905-660-7000.

Lietuviškų knygų galima 
gauti viešojoje Runnymede 
bibliotekoje, įsigijus tos bib
liotekos kortelę. Adresas: Run
nymede Pablic Library, 2178 
Bloor St. W., netoli požeminio 
stoties. TPL inf.

MERGINA, medicinos sesuo - ma
sažistė iš Lietuvos, ieško bet kokio 
darbo. Skambinti tel. (416) 766-4301 
Neringai. ,

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

DAŽAU namus ir butus (vidų ir 
išorę), klijuoju tapetus. Darbą at
lieku sąžiningai ir švariai. Nau
doju aukštos kokybės dažus. Pade
du pasirinkti spalvas. Nemokamas 
įkainavimas. Skambinti Kostui tel. 
(905)949-5810.

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

tel. 848-9628

SAMOGmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

i !B !l

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLE/M
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Te 1. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- . ...... 5.00% Taupymo-special......... ....  1.50%
Certifikatus 2 m. ... ......  5.50% Taupymo - su gyv. dr. ... ....  1.25%
Certifikatus 3 m. ... ..........  6.00 Taupymo - kasdienines . .... 1.50%
Term, indėlius: Einamos sąsk.................. .... 1.00%1 metų .........

180 d. -364 d.
...... 4.50%
..... 4.00% RRIF-RRSP-1 m.term. .... 5.00%

120 d. - 179 d. ..... 3.75% RRIF-RRSP - 2 m.term. .... 5.50%
60 d. - 119 d. ..... 3.50% RRIF-RRSP-3 m.term. .... 6.00%
30 d.- 59 d. ..... 3.00% RRIF - RRSP - taup....... .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.............. .........  6.75% asmenines - nuo .......... 7.00%
2 metų.............. .........  7.50%
3 metų .............. ....... R 00%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

realty systems inc.
RAIMUNDAS (Raymond) PACEVIČIUS 

Darbo tel. (905) 896-3333 
galima susisiekti 24 vai. (Pager) 
Namų-(905) 524-3899 
FAX (905) 848-5327 
Adresas:
1528 Dundas St. West,
Mississauga, Ont. L5C 1E4
a Nekilnojamo turto pirkimas ir pardavimas. 
a Nemokamas namų įvertinimas ir informacijos suteikimas. 
a Maloniai patarnausime lietuvių ir anglų kalbomis.

Laukiame jūsų!

PIGIAI parduodu dėl ligos 3 butų 
mūrinį namą Hamiltone. Teirautis 
tel. 522-0417. Lietuviams nuolaida.

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


