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Savaitė LietuvojeAr Lietuva pagelbės išeivijai?
Lietuvai pradedant penktuosius nepriklausomo gyve

nimo metus, atrodo, kad jau būtų laikas visiems vienodžiau 
matyti nepriklausomybės įtvirtinimo sąsparas. Deja, to 
nėra. Vieni nemato, nes gal per toli; kiti - per arti ir dairo
si kažkur tolyn.

I
ŠEIVIJA gal kiek ir apsiramino, bebėginėdama į vi
sas puses - kaip čia tai Lietuvai padėti? Iškilo net ir 
toks klausimas - ar padėti? Štai kova laimėta, piliety
bė prarasta, nebe knygnešiai ir kiti idealistai, bet kažkokie 

kiti tapo krašto gerovės kūrėjais. Ir taip pagaliau susiorien
tuojama. Jei ne tie dažni lankytojai, įskaitant ir gausius 
valstybės pareigūnus, rodos, viskas vėl grįžtų į normalų 
ramesnį gyvenimą “už jūrių marių”. Liktų tik rūpintis išei
vijos išlikimu, keliant naują klausimą: pasitikėti savo jė
gomis ar jau laukti ko nors iš šalies? Pasigirsta jau viešai 
reiškiamų nuomonių, kad, Lietuvai atgavus laisvę, nebėra 
ko čia mums, išeiviams, per daug jaudintis, net ir dėl veik
los. Laiškelis su iškvietimu - ir čia suksis mūsų scenose 
ansambliai, dainuos geriausi solistai, sporto aikštėse žiū
rovus stebins iškilūs krepšininkai. O kur dar mokslinin
kai, poetai, teatralai, dailininkai? Galime būti ramūs - 
jie atliks visas programas kuo puikiausiai, ir kitataučių 
akyse būsime aukšto meninio lygio “Lithuanians”. Nėra 
abejonės, kad tokiu būdu būtų išspręsta mūsų reprezenta
cinė pusė. Tačiau kas gi kitoje pusėje? O tik liūdna išva
da: kitų už mus atlikti veiksmai mūsų veiklos nepagerins. 
Nustumtume save į pasyvą, taptume samdytojais, ne veikė
jais. Tai greitai atsilieptų ir į patį išlikimą. Juk esame be
kraštėje pavojingoje zonoje, kur, pravėrus savų namų du
ris, atsistoji ne ant lietuviškos žemės. Per penkiasdešimt 
metų sukurtas savasis lietuviškas gyvenimas buvo naudin
gas ir kone šventas. Jis, kaip toks, neturėtų dingti.

N
E KARTĄ jau buvo girdėti balsų: ar Lietuva pagel
bės išeivijai, kaip pastaroji pagelbėjo Lietuvai? 
Klausimas jautrus, nors kai kurių akyse palygina
mieji dalykai nėra vienodos vertės. Tėvynėje netrūksta ir 

tokių pasisakymų: jei lietuvis - grįžk, ir reikalas bus iš
spręstas. Tačiau nei pirmoji, nei šeštoji vyriausybė šitaip 
nekalbėjo, organizuotos repatriacijos klausimo nekėlė ir 
nekelia. Apie Lietuvos ir išeivijos santykius kalbėta ir kal
bama daug. Tai lyg kažkokių dviejų tos pačios tautos “vals
tybių” reikalų derinimas ir delsimas dėl šventos ramybės. 
Giliau pažvelgus, galima ir nesunkiai suprasti, kad masi
nis egzodo grįžimas tuo tarpu jokiu būdu neįmanomas, nes 
per daug sudėtingas: pilietybės, nuosavybės, įkurdinimai, 
įdarbinimai, konkurencijos, skirtingos galvosenos. Ir var
gu ar mums užtektų pilno patriotizmo Lietuvą bent kiek 
supanašinti su Izraeliu? O praktiškai juk daug lengviau, 
kai viskas sukasi kaip sukasi. Problemų ir be to kur tik 
bepažiūrėsi. Be to, ne paslaptis, kad dėl išeivių išlikimo 
Lietuvoje ne visi jaudinasi, kai čia pat natūralus prieaug
lis apverktinoj būklėj, žudant negimusius kūdikius, tė
vams atsisakant gimusių, augant nusikalstamumui, per 
kurį visuomenė nyksta fiziškai ir morališkai. Kas gi tie 
keliasdešimt tūkstančių užsienio lietuvių? Draugija už
sienio lietuviams remti, tikėkime, laukia savo eilės. Ir ši
tos tikrovės akivaizdoje nieko kito nebelieka, o tik laikytis 
patiems, net ir savo sutelktomis lėšomis per daug nesi- 
švaistant, kai ateitis vis dar mūsų pačių rankose. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Kraujas Toronto kavinėje
Torontiečius sukrėtė tragiš

ka graikų kilmės 23-jų metų 
merginos Georginos Leimonis 
mirtis vėlyvą balandžio 6 d. 
vakarą ramioje kavinėje “Just 
Desserts”, vakarinėje miesto 
dalyje. Klientus tada nustebi
no trys ginkluoti juodosios 
rasės vyrai, staiga įsiveržę 
puošnion kavinėn ir pareika
lavę atiduoti pinigines bei 
rankinukus. Toks reikalavi
mas, neįprastas torontiečiams, 
atnešė kai kurių klientų del
simą, galėjusį tapti pasiprie
šinimu. Keturi susilaukė ban
ditų smūgių pistoletais į gal
vas, o vienas šūvis iš medžiok
linio nupjautavamzdžio šau
tuvo mirtinai sudraskė graikai- 
tės G. Leimonis krūtinę. Ji mi
rė nuvežta ligoninėn.

Lig šiol Torontas jau buvo 
spėjęs pagarsėti bankų, kitų 
finansinių institucijų, įvai
rių krautuvių ir netgi krautu
vėlių apiplėšimais. Tačiau nie
kas dar nebandė apiplėšti ten 
esančių tarnautojų ir klien
tų. Žmogžudysčių jau būdavo 
triukšminguose naktiniuose 
klubuose, dažniausiai susie
tų su besivaržančiais narko
tikų platintojais bei. kitais kri
minaliniais nusikaltėliais. Jie 
betgi vengdavo kavinių bei ki
tų ramaus vakaro vietų toron
tiečiams. Tad vyravo klaidin
ga nuomonė, kad Toronte pa
gausėjo žmogžudysčių skai
čius, bet miestas tebėra pa
kankamai saugus normalių gy
ventojų daugumai.

Tokias išvadas dabar sugrio
vė įvykiai aplinkiniams gyven
tojams skirtoje kavinėje “Just 
Desserts”, neturėjusioje triukš
mingos klientūros su ganste- 
riškais nariais. Kavinės savi
ninkas Jeff Givens informavo 
spaudos atstovus apie pasta
raisiais metais padidėjusią 
įtampą. Po penkerių su puse 
metų normalaus darbo vien tik 
pastarųjų pusantrų metų laiko
tarpyje kavinėn buvo įsilaužta 
šešis kartus pro išdaužytus lan
gus. Pasak savininko J. Givenso, 
nedaug naudos buvo susilauk
ta išmušto langų stiklo pakei
timu nedūžtančiu. Įvestas aliar
mas tik leido anksčiau sužino
ti pradėtą įsilaužymą.

Dėl tų dažnų įsilaužymų J. 
Givens dabar neranda nė vie
nos draudos agentūros, sutin
kančios prisiimti pilną finan
sinę atsakomybę. Jam liko tik 
veikiantis vaizdajuostės apa
ratas, parūpinantis ryškumo 
stokojančias kavinės lankyto
jų nuotraukas. Vaizdajuostėn 
pateko ir keturi tą vakarą ka
vinėje apsilankę juodosios ra
sės vyrai, trys vėliau sugrįžę 
su ginklais rankose. Ketvirta
sis buvo paliktas vairuotoju 
pabėgti paruoštame automo
bilyje.

Jaunosios graikaitės Geor
ginos Leimonis laidotuvėse 
dalyvavo keli tūkstančiai jos 
beprasmiško nužudymo su
krėstų torontiečių. Pagal grai
kų tradiciją ištekėti nespėju-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS lietuvių iškilmėje Niujorke .Kultūros židinio salėje, 1994 m. kovo 14 d. Iš kairės: 
prof. V. LANDSBERGIS, Lietuvos ambasadorius JT ANICETAS SIMUTIS, Lietuvos konsulas Niurjorke p. 
KUČINSKAS Nuotr. Vytauto Maželio

Pirmoje eilėje gerovė visai tautai
Spaudos konferencija su prof. VYTAUTU LANDSBERGIU Detroite 1994 metų kovo 19 dieną

VYTAUTAS KUTKUS

JAV LB Mičigano apygar
dos ir Detroito apylinkės val
dybų pakviestas, Detroite lan
kėsi buvęs Lietuvos respubli
kos tarybos pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis.

1994 m. kovo 19 d. jis turė
jo spaudos konferenciją su 
lietuviškų laikraščių ir ra
dijo valandėlių atstovais, su
sitikimą su Mičigano apygar
dos Lietuvių bendruomenės 
darbuotojais ir su Detroito 
lietuviais pokylio metu.

Sekmadienį, kovo 20, buvo 
iškilmingos Mišios Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Ten pat 
salėje po pamaldų įvyko Ko
vo 11-tosios minėjimas. Va
dovavo JAV LB Detroito apy
linkės valdybos pirmininkė 
Nijolė Zelvinder.

Mano pagrindinis šio straips
nio uždavinys yra aprašyti 
“TŽ” spaudos konferenciją, 
įvykusią 1994 m. kovo 19 d. 
Šioje konferencijoje dalyva
vo lietuviškų laikraščių ir 
radijo valandėlių atstovai.

JAV LB Mičigano apygardos 
valdybos pirm. Liudai Rugie- 
nienei atidarius spaudos kon
ferenciją, pirmus tris klau
simus pateikė Vytautas Kut- 
kus.

Jo pirmas klausimas: Ką Jūs, 
prof. Landsbergį, ir ką Jūsų 
partija galite padaryti, ką ga
li padaryti LDDP su preziden
tu Algirdu Brazausku prieš
akyje, kad pirmoje eilėje mū
są nepriklausomoje Lietuvoje 
būtų siekiama gerovės visai 
tautai, kuri šiandien labai 
vargsta, nes tiek Lietuvos vy
riausybė, tiek seimas, tiek par
tijos privalo tarnauti visiems 
lietuviams, o ne atvirkščiai. 
Suprantu, kad padėčiai Lietu
voje pagerėjus, būtą sunkiau 
Jums ir Jūsų partijai laimė
ti sekančius rinkimus, bet tau
tos gerovė būtą pirmoje eilė
je. Kokį vaidmenį čia galėtą 
atlikti išeivija, kad ne sau, 
pvz. atgaunant turtą, bet savo 
tautai padėtų?

Prof. V. Landsbergis atsakė 
gana plačiai ir išsamiai. Jis 
tvirtino siūlęs sudaryti pa
stovią grupę iš visų partijų, 
norėdamas, kad būtų atsi
žvelgta ir į kitų pageidavimus. 
Bet tas siūlymas buvo atmes
tas. Jis taipgi sakė, kad vado
vybė turi būti kritikuojama, jei 
dirba tautai žalingą darbą. Jis 
pageidautų, kad tai būtų daro
ma uždarame rate, nepykinant 
visuomenės. Tačiau gerovės 
supratimas atskirose grupėse 
yra skirtingas. Dabar LDDP 
žiūri tik į “savo” žmonių ge

rovę, t. y. gerovę sau, o turė
tų būti atsižvelgta ir į kitus. 
Dirbti sunku, kai opozicijos 
siūlymai yra dažniausiai atme
tami, nors kai kas aplinkiniais 
keliais ir yra pasiekiama.

Antras V.K. klausimas: Pa
sakykite, kokia'yra Jūsų nuo
monė apie PLB atstovo Juozo 
Gailos veiklą Lietuvoje? Jei 
ji yra neigiama, tai ką jis tu
rėtų daryti, kad būtų teigia
ma?

Prof. V.L. atsakė, kad Juozo 
Gailos veikla Lietuvoje mažai 
matoma. Jis nėra aktyvus par
tijų posėdžiuose. Būtų gera, 
kad jis palaikytų santykius 
su visomis partijomis, bet gal 
jam tai uždrausta PLB valdy
bos.

Trečias V.K. klausimas: Ka
dangi Jūs Lietuvos prezidento 
rinkimuose nekandidatavote, 
įdomu būtų sužinoti, ar Jūs 
kandidatuosite sekančiuose 
Lietuvos prezidento rinki
muose?

Prof. V.L. atsakė gana diplo
matiškai. Prezidento rinkimai 
dar toli ir per anksti apie 
juos kalbėti.

“Amerikos balso” radijo klu
bo pirm. Kazys Gogelis sakėsi 
esąs Lietuvos ūkininkas, to
dėl nori žinoti, kokia Lietu
vos ūkio padėtis.

Prof. V.L. aiškino, kad tai 
priklauso nuo to, kaip verti
nate. Seniau žemės ūkis buvo 
palaikomas valstybės ir kitaip 
išsilaikyti negalėjo. Žemės 
ūkio reforma pradėta daryti 
dar Landsbergio laikais.

KG. čia nutraukia ir klausė, 
kokia šiandien yra ūkio pa
dėtis? Ar ji buvo geresnė kol
chozų laikais, ar dabar?

Prof. V.L.: Kolūkio produk
cija buvo dirbtinė. Kiek da
bar ten pagaminama, nežinia. 
Bet kolchozų gamybai sumažė
jus, ūkininkai jau pagamina 
70% daugiau.

“Dirvos” bendradarbis Sau
lius Šimoliūnas sakė, kad mi- 
litarizmui griuvus, atėjo eko
nominis bankrotas. Ar nerei
kėtų ko nors panašaus į Mar
šalo planą? Ar Amerika atlie
ka savo uždavinius? Ar ji ne
rizikuoja tik dėl savo saugu
mo?

Prof. V.L.: Amerika neturi 
jokių įsipareigojimų, bet ir 
iniciatyvos nerodo. Pataikau
jant rusams, nesiimama atsa
komybės Vidurio Europos ša
lyse. Mes turime visur ir vi
sada pabrėžti, kad esame ne 
Rytų, bet Vidurio Europos ša
lis. Išeiviai, kaip šio krašto 
piliečiai, gali šia kryptimi 
veikti.

“Lietuviškų melodijų” radi

jo valandėlės vedėjas Algis 
Zaparackas klausė, ar dabar 
ne pačios Lietuvos atstovai 
privalo kontaktuoti Amerikos 
kongreso narius ir kitus, nes 
išeivija negali kalbėti Lietu
vos vardu?

Prof. V.L. mano, kad šią pa
reigą mes turime visi, kiekvie
nas savo vietoje. Išeivija ne
gali kalbėti Lietuvos vardu, 
bet kadangi mes žinom Lietu
vos reikalus, todėl galim pa
reikšti administracijai, kad 
mūsų šalies atveju nedarytų 
tų klaidų.

A.Z. sakė, jog anksčiau susi
tikimų su Amerikos unijų va
dais buvo prašoma demokratų 
pagalbos. O dabar tos pačios 
unijos neturi kontakto su Lie
tuva. Pradėtą dialogą Lietu
vos atstovai turėtų tęsti.

Prof. V.L.: Neturiu informa
cijos, kaip tie kontaktai pa
laikomi. Vyriausybė gali reikš
ti savo nuomonę, bet ir opozi
cija turi savo svorį, todėl iš
eivių pagalba čia labai svarbi. 
Tėvynės sąjungos skyriai išei
vijoje galėtų daug padėti. Pa
čios išeivijos pareiga infor
muoti, kad suprastų mūsų rei
kalus.

S.L. klausė, ar mes neprade
dame grįžti į Maskvą ?

Prof. V.L.: Lietuva yra pra
radusi atsinaujinimo entu
ziazmą.

“Draugo” bendradarbė Liu
da Rugienienė klausė, kaip 
yra su mūsų pilietybės įsta
tymais, nes kai kurie tvirti
na, kad LDDP gynė mūsų tei
ses, bet opozicija tam prie
šinosi.

Prof. V.L.: Sunku taip sutvar
kyti, kad būtų galima padėti 
išeivijai ir neturėti keblumų 
su kitais, teikiant vis dides
nes privilegijas lietuviams. 
Tačiau dabar šis klausimas 
jau pakankamai gerai sutvar
kytas. Kova buvo, nes mes no
rėjome, kad ir vaikaičiams 
būtų suteiktos tos pačios tei
sės. Dr. Kazys Bobelis ir kiti 
dažnai sako netiesą. Buvo vie
nas balsavimas, kai įstatymas 
buvo blogai suredaguotas. 
Opozicija norėjome diskutuo
ti, bet jie vis vien norėjo svars
tyti, todėl opozicija susilai
kė. Po to vėl buvo grįžta prie 
šio klausimo, ir jis buvo su
tvarkytas, tačiau dr. Bobelis 
vis kalba apie praeitį. To įsta
tymo vykdymas vėl yra kitas 
dalykas ir čia yra daug apsi
leidimo.

L. R. Kodėl priešinamasi Vy
tauto Skuodžio paskyrimui?

Prof. V.L.: Problema yra ne 
su Skuodžiu, bet pripažinimas 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas lankėsi Europos 
taryboje

ELTOS pranešimu, balan
džio 14 d. Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas su 
delegacija lankėsi Strasbur- 
ge, Europos tarybos rūmuose, 
kur jį sutiko Parlamentinės 
asamblėjos prezidentas Mi
guel Angel Martinez ir pri
statė sesijos atstovams. A. 
Brazauskas, pirmasis Lietu
vos vadovas, pakviestas kal
bėti ET po Lietuvos įstojimo 
į šią organizaciją 1993 m. ge
gužės 14 d., savo kalboje pa
brėžė, jog Lietuvos saugumas 
neatskiriamas nuo visos Euro
pos saugumo.

Jo teigimu, Rusijos santykių 
su kaimyninėmis šalimis nuo
statai turi atitikti visuotinai 
pripažintus tarptautinės tei
sės principus ir “Baltijos vals
tybės labai teigiamai vertintų 
Rusijos valdžios institucijų 
oficialų atsiribojimą nuo kai 
kurių grupuočių pareiškimų, 
neigiančių Baltijos valstybių 
nepriklausomybės teisėtumą. 
Mums labai svarbu, kad prie 
Lietuvos sienos esanti Rusijos 
Kaliningrado sritis pamažu 
būtų demilitarizuojama ir tap
tų aktyvaus biznio zona”. Ru
sijos kariuomenės išvedimą 
iš Latvijos ir Estijos jis pava
dino viena didžiausių Baltijos 
šalių problemų, kurią gali pa
dėti išspręsti tarptautinės or
ganizacijos.

Prezidentas pasakė, kad Lie
tuva gali didžiuotis raciona
liu tautinių mažumų reikalų 
tvarkymu; per 600 metų neiš
nyko nė viena tautinė mažuma, 
ir visų tautinių mažumų teises 
Lietuvoje garantuoja konstitu
cija.

Buvo surengta prezidentui 
spaudos konferencija, po ku
rios jis aplankė Strasburgo 
burmistrę Catherine Traut
man, tuo užbaigdamas oficia
lų vizitą Europos taryboje.

Sustabdytas turto grąžinimas 
Kaip rašo “Amžius” (š. m. 

14-toje laidoje) ir “Lietuvos

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS (dešinėje) kalbasi su JAV buvusiu kongreso 
atstovu, lietuvių bičiuliu WILLIAM S. BROOMFIELD (Detroite). Viduryje - 
visuomenės veikėjas ALGIS ZAPARACKAS Nuotr. J. Urbono
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Muzikinė atgaiva metiniame “Draugo” koncerte

aidas” (kovo 22 d.), yra kilęs di
delis susirūpinimas, Lietuvos 
vyriausybei vasario 28 d. priė
mus nutarimą Nr. 146 “Dėl pa
statų grąžinimo religinėms 
bendruomenėms”, kuriame sa
koma, kad joms bus grąžinami 
maldos namai bei kiti pasta
tai “tik Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei leidus”. Šiuo nu
tarimu sustabdomas veikimas 
Restitucijos akto, kuriame nu
matyta, jog “Valstybė ir Baž
nyčia Lietuvos Respublikoje 
bendradarbiaus pariteto prin
cipu” ir kad “Lietuvos Respub
lika įsipareigoja atlyginti 
Bažnyčiai nuostolius pagal 
abipusiškai priimtinus susi
tarimus”.

Aiškinama, kad Kat. Bendri
jos pastatų savininkams daž
nai besikeičiant ir kai kuriuos 
pastatus restauravus, “turtas 
nėra išlikęs grynu pavidalu ... 
todėl, kol šis procesas nebus 
reglamentuotas teisiškai, baž
nyčios turto grąžinimą ir buvo 
nuspręsta sustabdyti”. Arki
vyskupijos advokatas teigia, 
jog “yra paruoštas nutarimas 
dėl Restitucijos akto įgyven
dinimo tvarkos ir sąlygų, ta
čiau niekas neskuba jo svars
tyti. Tuo pat metu bažnyčiai 
priklausančių pastatų privati
zacija vyksta sparčiai ir be jo
kių teisinių kliūčių.”

Lito patikimumo įstatymas
RFE/RL ir “Lietuvos rytas” 

(kovo 23) rašo, kad kovo 17 d. 
Lietuvos seimas priėmė Lito 
patikimumo įstatymą, kuria
me numatyta lito ir užsienio 
valiutų santykio nustatymo 
veiksmus perduoti vyriausy
bei. Įstatymui priešinosi tuo 
metu dar neatsistatydinęs 
ekonomikos ministeris Julius 
Veselka, užsienio reikalų mi
nisteris Povilas Gylys ir Lie
tuvos banko pirmininkas Ka
zys Ratkevičius. Nuo balan
džio 1 d. lito kursas nustaty
tas 4:1 JAV dolerio santykiu. 
Įvairūs bankininkai teigia, 
kad visai nereikėjo nustatyti

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Pirmoje eilėje gerovė visai tautai

Kanados įvykiai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
politiniams kaliniams turėti 
savo žodį šiame reikale. LDDP 
turėjo tik vieną kandidatą, 
nors politinių kalinių orga
nizacija jo nepripažįsta ir siū
lo savo kelis kandidatus. Da
bar yra politinė konfrontaci
ja. Už Skuodį balsavo LDDP, 
dr. Kazys Bobelis, ir jiems to 
užteko. Trumpai sakant, jie 
diktuoja. Dar bus bandoma 
konfrontacijos reikalu kal
bėtis. Čia yra tik abipusio 
pasitikėjimo klausimas. O kon
frontacijos metu buvo priki
šama, kad V. Skuodis padarė 
klaidų lageryje.

Jonas Urbonas klausė, ar 
opozicija nebando apjungti 
tas grupes, kurios nors iš da
lies sutaria ?

Prof. V.L.: Kai ėjome į rinki
mus, norėjome sudaryti vieną, 
o gal du sąrašus, nes krikščio
nys demokratai norėjo parody

"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.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE

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

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

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

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

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

ti savo svorį. Pagaliau buvo 
trys sąrašai. Tautininkai pra
rado savo balsus. Kaip žino
te, seime yra opozicinis koa
licinis blokas, kurio priešaky
je yra Vytautas Landsbergis. 
Kiek sąrašų bus sekančiuose 
rinkimuose, dar nežinoma. 
Opozicija nori padaryti vie
ną bendrą sąrašą savivaldy
bių rinkimuose.

Tuo ir buvo baigta spaudos 
konferencija. Be išvardintų
jų, joje dalyvavo JAV LB ta
rybos pirm. Vytautas Kaman- 
tas, Grand Rapids lietuviškos 
radijo valandėlės vedėja Gra
žina Kamantienė, Grand Ra
pids apylinkės valdybos vice- 
pirm. Vytautas Jonaitis, Lan
sing apylinkės valdybos pirm, 
dr. Romualdas Kriaučiūnas ir 
Gražina Kriaučiūnienė, Det
roito apylinkės vicepirm. Al
gis Rugienius ir jaunas kuni
gas iš Lietuvos.

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

22-78-41

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

Dalis klausytojų prof. VYTAUTO LANDSBERGIO pranešime 1994 m. kovo 14 d. Niujorko Lietuvių kultūros ži
dinyje Nuotr. Vytauto Maželio

Nepagrįsti priekaištai Lietuvos tikintiesiems
Atsiliepiant į čikagiškiame “Lietuvių balse” išspausdintus samprotavimus

KUN. K. J. AMBRASAS, SJ

Čikagoje leidžiamas “Lietu
vių balsas” V skyrelyje “Nuomo
nės ir pastabos” išspausdino 
Lietuvos tikinčiųjų veiklą ne
teisingai atspindinčias Algirdo 
Gustaičio mintis.

Pirmiausia iš stiliaus, skyry
bos ir daromų elementariausių 
rašybos klaidų (nemisionauja, 
oškas) galima spręsti, kad tiek 
lietuvių kalba, tiek sparčiai rie
dantys Lietuvos tikinčiųjų rei
kalai autoriui yra tolimi arba 
net visai nepažįstami.

Jam pirmiausia užkliuvo “Lie
tuvos seminarijose kunigams 
dėstoma lenkų kalba”. Jei da
bartinis inteligentas nemokės 
bent dviejų trijų užsienio kal
bų, nebus geras specialistas. 
O ką tad kalbėti apie busimąjį 
kunigą, kuriam reikės savo dar
be susidurti ne tik su gimtąja 
kalba, bet ir kitakalbiais. Jų 
Lietuvoje visad buvo. Pakanka 
ir šiandien. Ką moki, ant pečių 
nenešioji. Tik labai gaila, kai 
mūsų seminaristai ar net kuni
gai nebegali nei artimiausių, 
nei tolimesnių kaimynų kalbo
mis naudotis literatūra, susi
kalbėti. O juk tiek dabar, tiek 
ir ateityje reikės dirbti ne tik 
pastoracinį, bet ir mokslinį dar
bą, kuris, ypač Bažnyčios istori
jos ir kitų sričių darbų neįma
noma rašyti be kelių kalbų. Mo
kėti lietuviui klierikui ir kuni
gui lenkų kalbą ne nuostolis, o 
didelis privalumas ir net būti
nybė, nes tai vienas langas į kai
mynų kultūrą, istoriją, buitį. 
Tatai reikalinga šiandienos 
moksliniam, pastoraciniam ir 
kitokiam darbui.

A. Gustaitis teigia: “Visi lie
tuviai kunigai, vienuoliai turė
tų darbuotis Lietuvoje ar... Si
bire,... Gudijos, rusų... prūsų 
srityse”. Lietuva turi savo hie- 
rarchus, kuriems geriau matyti, 
kur savo darbininkus reikalin
giausia pasiųsti. Antra, kai ne
turėdamas arba mažai turėda
mas duodi kitiems, Dievas tam 
daugiau atlygina... Trečia, ne
retai tikinčiųjų vadovybė ir Ap
vaizda turi savų tikslų ir prie
žasčių, dėl kurių daro vieną ar 
kitą žingsnį, kuris tuo metu, iš 
šalies žiūrint, gali atrodyti ne
tikslingas.

“Lietuvių balse” A. Gustaitis 
užsipuola, kodėl “Lietuviai ku
nigai siunčiami į svetimus kraš
tus, o svetimieji atvežami į Lie
tuvą”. Toks priekaištas daugiau 
nei naivus. Negi Lietuva ir vė
lei turi izoliuotis kaip 50 metų 
buvo dirbtinai atriboti, ypač ku
nigai, kuriems dabar net sunku 
susikalbėti su atvažiavusiais 
iš užsienio svečiais ar pasiskai
tyti kitomis kalbomis spaudos. 
Dabar tiesiog būtina kviestis 
užsieniečių, nes steigiamose 
katalikiškose gimnazijose, re
liginiuose centruose, netgi ku
rijose, trūkte trūksta mokančių 
užsienio kalbas. Nėra kam tvar
kyti korespondencijos, reguliuo
ti besiplečiančius tarptautinius 
ryšius, dirbti spaudos, televi
zijos darbą ir daug kitur. Be už
sieniečių pagalbos Lietuvoje 
tiesiog neįmanoma išsiversti. 
Priešingai, jų reikia daugiau. 
Ir, svarbiausia, reikia pačių lie
tuvių, kad jie, grįžę iš užsienio, 
išsilavinę, turį didelę vakarie
tišką patirtį, naujausios infor
macijos ir darbo įgūdžių, padė
tų iš skurdo ir dvasinės, ekono
minės negalios prisikelti Lietu
vai. Izoliuoti Lietuvą nuo užsie
nio ir tuo labiau K. Bendriją, 
neįsileisti kitataučių, kad jie 
padėtų mokyti, pasidalinti pa
tirtimi, reiškia skriausti savo 
tėvynę.

Visiškai neseniai (grįžau iš 
ten š.m. kovo viduryje) Lietu
voje būdamas, netgi po Juod
krantę, Klaipėdą, Palangą, Kre

tingą vaikščiodamas, nemačiau 
nė vieno afrikiečio, neišgirdau 
nė iš vieno pasauliečio žemai
čio ar pranciškono lūpų, kad 
jie ketintų kolonizuoti Lietu
vą negrais ar bent kaip kitaip 
bent lašeliu pakenktų savo tau
tai. Reikia tik džiaugtis, kad tie 
Tėvai pranciškonai (ypač kun. 
Sigitas Jurčys, Alvydas Grab- 
nickas, Astijus Kungys) sugeba 
pasikviesti svečių, kurie papa
sakoja apie kitas šalis, pasida
lija savo patirtimi, menu, išmin
timi, susitinka su moksleiviais, 
mokytojais.

Be reikalo “Lietuvių balse” 
išspausdinto tokio nemanda
gaus straipsnelio autorius siun
čia darbštų ir pasiaukojantį ku
nigą H. Šulcą į Sibirą pas lie
tuvius. Jis tiek metų (nuo 1978) 
išbuvęs Ruandoje, išmokęs vie
tinę ir prancūzų kalbą, staiga 
pames viską ir, jau pagyvenęs 
žmogus, nepasirengęs darbui to
kiomis sąlygomis, važiuos į Si
birą. Indijoje T.D. Slapšys, iš
dirbęs misijoje jau 48 metus, 
prašė: “Nevežkite mano kaulų 
Lietuvon. Tenai jiems bus šalta”.

Be reikalo A. Gustaitis sielo
jasi dėl nesančios ir niekam ne- 
gresiančios negrų kolonizacijos. 
Jei Lietuvai gresia kolonizaci
ja, tai tik ne iš Tos pusės. Keis
ta, kad laikraščio redaktoriai 
neparašė apie kretingiškių ir 
kitų Tėvų pranciškonų gražią 
katechetinę, visuomeninę, or
ganizacinę veiklą Lietuvoje su 
vaikais, jaunimu. Apie jų gra
žiai tvarkomą Kretingos kole
giją, draugystę su kitomis gim
nazijomis, apie jų įsteigtus lab
daros namus pačioje Kretingo
je, kur kasdien maitinami ne
mokamai daugiau nei 200 netur
tingų, nelaimingų ir vienišų 
žmonių. Kaip jie visi rūpinasi 
gyvesne veikla šventovėse, ypač 
Švč. M. Marijos į dangų ėmimo 
(Kauno Vytauto Didžiojo švento
vės rektorius Saulius Bytautas) 
gyvenimo atnaujinimu, naujos 
šventovės statyba Nidoje, (šios 
parapijos energingas klebonas 
kun. Ed. Atkočiūnas), kur pats 
vaikščiojau, todėl gerai mačiau, 
kaip žmonės pranciškonus ger
bia, jų laukia. Kaip parapijie
čiai domisi naujai iš Vokietijos 
Kretingos šventovei atvežtais 
vargonais, kurie jau kovo mėn. 
turėjo būti sumontuoti ir per 
iškilmingą atidarymą surengtas 
per Juozapines koncertas.

Visų statybų ir kitų darbų Lie
tuva, taip pat ir Tėvai pranciš
konai, be užsienio pagalbos jo
kiu būdu neįstengs atlikti. Jū
sų, užsienyje gyvenančių lietu
vių, ir visų geros valios žmonių 
pagalba šiuo metu yra būtina. 
Todėl už kiekvieną paaukotą do
lerį, vaistus ir kitokią pagalbą, 
už parodytą palankų mostą skurs
tančiai Lietuvai visi tikintieji, 
ypač kunigai, visiems kuo nuo
širdžiausiai dėkoja ir nieko vel
tui nemėto, be reikalo neeikvo
ja ir nebarsto. Tiktai nevienkar
tinė pagalba galima padėti atsi
kelti Lietuvai ir ypatingai jos 
tikintiesiems, kurie be paramos 
jokių didesnių darbų šiuometi
nėje sugriautoje šalyje neįsteng
tų atlikti. Todėl tyčiotis iš skurs
tančios ir visaip besigalynėjan
čios su vargais ir rūpesčiais Lie
tuvos tikinčiųjų, kaip padaryta 
“Lietuvių balse” (“Ar Kretingos 
pranciškonų spaustuvėje vieto
je “Aidų” žurnalo numato pra
dėti spausdinti kultūros žurna
lą Lietuvos negrams?”...) tega
lima būtų buvę tiktai sovietme
čiu, bet ne laisvoje ir savo gim
tąjį kraštą gerbiančiame užsie
nio lietuvių leidinyje! Už to
kius įžeidimus reikėtų viešai 
atsiprašyti. Tai žemina lietuvio 
ir visos tautos vardą.

Iš kur galėjo autorius suras
ti žinutę, kad du lietuviai kuni
gai žuvę ar nužudyti Bosnijoje 

(net tiksliai nepacituojama - 
nežinoma ar jie žuvę ar nužudy
ti, nėra net laikraščio ar žurna
lo metrikos, datos, pavadinimo 
ir pan.). O gal tatai kokie keliau- 
nininkai ir net visiškai ne iš Lie
tuvos, nes niekas tenai apie tuos 
lietuvius lyg šiolei nežino.

Šitaip rašyti apie negaluojan
čią, sunkiai iš vargų besivaduo
jančią Lietuvą negalima. Tatai 
be jokios kaltės smogtas antau
sis tiems, kurie dėl užimtumo 
ir visokių rūpesčių negali duo
ti teisėto atkirčio, nes jie tie
siog nesuspėja atsikvėpti. Lie
tuva pasikliauja tiktai kiekvie
no lietuvio ir kiekviena kitų tau
tų žmonių gera valia bei nuošir
džia pastanga, parama Lietuvos 
tikintiesiems ir visai šaliai.

Red. prierašas. Šio straipsnio 
autorius visą sovietmetį išgyve
no Lietuvoje. Atstačius jos nepri
klausomybę, jis kurį laiką darba
vosi Vatikano radijo lietuvių sky
riuje. Šiuo metu darbuojasi Kana
dos Montrealio Aušros Vartų para
pijoje. Neseniai grįžo iš Lietu
vos, kurioje praleido porą mėne
sių. - Mūsų žiniomis, lenkų kal
ba kunigų seminarijose dėstoma 
tiktai tiems klierikams, kurie ruo
šiasi darbuotis Vilniaus krašte, 
kur lenkų kalba kunigui yra būti
nybė. Jei nebus lietuvių kunigų, 
mokančių lenkų kalbą, atvyks len
kai kunigai, kurie į Vilniją verž
te veržiasi. - Kun. H. Šulco, sale
ziečio, vadovaujama ruandiečių 
grupė jau grįžo iš Lietuvos į savo 
tėvynę dar prieš didžiųjų žudynių 
pradžią. Savo laiške rėmėjams 
kun. H. Šulcas rašo: “Po visos ke
lionės ir širdį gaivinančių įvykių 
jaunimėlis buvo laimingas sugrįž
ti į savo gimtinę, kur, deja, sura
dome baisią vidinio karo padėtį. 
Nors ir mūsų sodyba nebuvo tie
siogiai paliesta, bet mus nuola
tos slegia baisi grasa ir nesaugu
mas. Darosi vis sunkiau tikėti, 
kad žmonės, kurie neapkenčia ki
tos genties žmonių ir juos net žu
do, galėtų dar būti paveikti mei
le... Tačiau, praturtinti visų lie
tuvių tikra meile, tęsiame darbą 
su pasitikėjimu ir viltimi padėti 
tiems žmonėms, kurie dėl minė
tos būklės dar labiau kenčia bai
siame neturte, nes ir normaliais 
laikais jų skurdas yra baisus. Jų 
pas mus ateina kasdien šimtais, ir 
jiems duodame vaistų, dekių, 
maisto”.

• ... lietuvių partizanų judėji
mas bus tautos gyvenime atsklei
dęs visai naują puslapį, kurio ne
galima lyginti nei su kunigaikščių 
Lietuvos kova, nei su nepriklauso
mybės kovomis. Jie atvertė naują 
herojiškos kovos atmainą. Nesvar
bu, kad jie fiziškai buvo sutriuš
kinti ir sunaikinti, bet jų dvasia 
liko gyva. J. Aistis

Vilniaus invalidų klubo “Likimas” narių dalis

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
si Georgina buvo palaidota ap
rengta nuotakos drabužiais. 
Dar prieš jos laidotuves poli
cijai su torontiečių pagalba 
vaizdajuostėje pavyko atpažin
ti ją nupjautavamzdžiu medžiok
liniu šautuvu nušovusį žudiką. 
Tada paaiškėjo, kad jis yra Ja
maikoje gimęs 25-rių metų atei
vis Lawrence Brown, Kanado
je suimtas jau keturiolika kar
tų. Tačiau visi kaltinimai bu
vo atšaukti, palikus tik porą 
mažesniųjų. Už juos jis gavo 
nedaug kalėjimo ir dabar jau 
buvo paleistas.

Po graikaitės Georginos lai
dotuvių jameikietis juodosios 
rasės atstovas L. Brownas pats 
su savo advokatu prisistatė 
Toronto policijai, atmetęs 
žmogžudystės kaltinimus. Me
džioklinis šautuvas su nupjau
tu vamzdžiu nebuvo surastas. 
Policija tęsia jo sėbrų pajieš- 
kas, o torontiečiai nesiliau
dami reikalauja visų galimų 
priemonių tokiam ginkluotų 
nusikaltėlių siautuliui sustab
dyti. Šį kartą politikams nebus 
lengva nutildyti įsisiūbavusį 
torontiečių protestą, kai prie 
jų jungiasi ir kitų didžiųjų Ka
nados miestų gyventojai.

Politikai bando, gelbėtis griež
tesnės ginklų kontrolės įvedi
mu. Net ir metropolinio Toron
to policijos komisija su savo 
kiniečių kilmės pirmininke 
Susana Eng reikalauja ginklų 
kontrolės. Jos pastangų dėka 
metropoliniame Toronte buvo 
nutrauktas policijos jau pra
dedamas nusikaltėlių regist-

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

lito kurso, nes litas jau pus
metį buvęs pastovus, o po įsta
tymo priėmimo iškart nukrito. 
Jų manymu, įstatymas kom
promituoja Lietuvą užsienio 
finansinių institucijų akyse, 
ir ateityje jos atsargiau jai 
teiks kreditus. Taipgi jie sa
ko, kad šio įstatymo įgyvendi
nimas iššauks infliaciją bei 
kainų kilimą, didelių nuosto
lių patirs verslininkai, par
duodantys prekes vietinėje 
rinkoje, o medžiagas ir įren
ginius perkantys užsienyje.

Bandyta nuversti Vilniaus 
valdžią

“Lietuvos ryto” (kovo 24) pra
nešimu, Vilniaus miesto tary
bos keturioliktojoje sesijoje 
37 deputatai pareiškė nepa
sitikėjimą tarybos pirminin
ku Valentinu Šapalu. Prie sa
vivaldybės demonstravo jį pa
laikantys, kurių dalis pateko 
ir į posėdžių salę. Nepasiti
kėjimo ir pirmininko pašali
nimo iš pareigų klausimų iš
spręsti nepavyko, kaip ir anks
čiau, dėl balsų skaičiaus ne
aiškumų. Deputatai išardė 
kvorumą išeidami iš salės. 
Paties V. Šapalo teigimu, ne
pasitikėjimas juo išreikštas 

MIELAM VYRUI

AfA 
DENIS McAINEY

staiga mirus,

jo žmoną NIJOLĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi -

KLB Winds oro apylinkė

ravimas pagal jų rasę ir tau
tybę. Mat daug kam atrodė, 
kad proporciniu požiūriu met
ropoliniame Toronte labiau
siai auga juodosios rasės nu
sikaltimai. Dabar tokia statis
tika atmesta, nors ji labai svar
bi policijai, siekiančiai nusi
kaltimų sumažinimo.

Griežta ginklų kontrolė ra
sinį žudikų klausimą palieka 
neišspręstą. Užmirštama, kad 
ir graikaitės Georginos Leimo- 
nis nužudyman “Just Desserts” 
kavinėje yra įsivėlę keturi juo
dosios rasės atstovai. Prade
damas organizuoti netgi toron
tiečių turimų ginklų savanoriš
kas atidavimas policijai ir jų su
naikinimas. Tokia taktika žmog
žudysčių nesustabdys. Pats 
ginklas žmogaus nenužudo be 
kito žmogaus rankų pagalbos. 
Nusikaltėliai savo ginklų po
licijai neatiduos. Jie juos pa
siliks kitiems nusikaltimams 
vykdyti.

Visiško ginklų atėmimo iš 
jiems leidimo neturinčių ka
nadiečių nebus galima įgyven
dinti. Toronte jau ir dabar ga
li pirkti ginklų, kontrabandi
ninkų nelegaliai atvežtų iš 
JAV. Ten legaliai nupirkti re
volveriai ir pistoletai, čia ne
legaliai pardavinėjami, kai
nuoja 500 dolerių ar dar dau
giau, bet juos mielai perka kri
minaliniai nusikaltėliai. Per 
griežta ginklų kontrolė tik pa
didintų kontrabandinį jų įveži
mą Kanadon. Atpiginus cigare
tes pačioje Kanadoje, dabar 
jau daug kotrabandininkų sa
vo profesijai atgaivinti ieško 
kitų pelningų prekių. V. Kst.

dėl to, kad jis yra dešiniųjų 
atstovas miesto taryboje (yra 
Lietuvos nepriklausomybės 
partijos vadas) ir nepalankus 
kai kurioms politinėms jė
goms. Taip pat kilę neaišku
mų dėl “turto santykių reika
lų” ir klaidų privatizuojant 
viešbutį “Žaliasis tiltas” ir 
namą Vilniaus gatvėje.

Ankstyvi rinkimai 
nepageidaujami

ELTA rašo, kad balandžio 
13 d. įvyko Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos spau
dos konferencija, kurioje jos 
valdybos pirmininkas Povilas 
Katilius išreiškė partijos 
nusistatymą dėl pirmalaikių 
rinkimų. Jo teigimu, nesėk
mingas referendumas ir rinki
mai galėtų padidinti žalą Lie
tuvai, o jo partija esanti už 
tai, kad nauji savivaldybių 
rinkimai vyktų 1995 m. pava
sarį, pasibaigus dabartinių 
savivaldybių įgaliojimams. Pa
sak jo, valdančioji partija no
rėtų surengti pirmalaikius 
rinkimus, kad juos laimėjusi 
dar labiau įtvirtintų savo to
talinę valdžią. Krikščionys 
demokratai ypatingai susirū
pinę dėl krašto apsaugos siste
mos griovimo ir paskelbė dėl 
to rezoliuciją. RSJ



SIBIRO VAIKAI, “LIETUVIŲ NAMŲ” mokyklos-internato auklėtiniai Vilniuje, globojami “Tremtinių grįžimo 
fondo”, 1994 m. Vasario 16-sios minėjime. Tautinius drabužius jiems padovanojo vokiečių jaunavedžių šeima iš 
Vokietijos, paaukojusi šiam tikslui savo vestuvinę dovana

Padėkime atstatyti dvasinę šventovę!
Evangelinės dvasios skleidimui Lietuvoje reikia talkos ir paramos

Ne tokios kančių istorijos laukėm
“Lietuvos kovų ir kančių istorijos I tomui pasirodžius

HENRIKAS PAULAUSKAS, 
Vilnius

Pasirodė knygynuose doku
mentų rinkinys “Lietuvos kovų 
ir kančių istorija” 11., kurį pa
ruošė Lietuvos istorijos insti
tutas, o išleido Mokslo ir enci
klopedijų leidykla, finansuo
jant Pasaulio lietuvių bend
ruomenei. Kaip rašoma paant
raštėje, tai knyga apie Lietu
vos gyventojų trėmimus 1941, 
1945-1952 m.

Įžanginiame žodyje PLB val
dybos pirm. Bronius Nainys 
rašo, kad jie “.. . užsimojo įvyk
dyti seniai puoselėjamą sva
jonę, didįjį uždavinį - parū
pinti Lietuvos kovų ir kančių 
istoriją ir visos išeivijos var
du padovanoti ją Lietuvai”.

Tikslas kilnus, tik kaip jis 
vykdomas, kieno rankomis ir 
koks rezultatas?

Šią knygą ruošė ir dokumen
tus parinko buvę žymiausi so
vietiniai istorikai: Vanda Ka- 
šauskienė (buvusi LKP CK par
tijos istorijos instituto ir archy
vo direktorė), socialistinės 
visuomenės laikotarpio spe
cialistas ir partiečių mokyk
los dėstytojas Henrikas Ša- 
džius ir kt. Sakykime, jie ge
rai žino SSSR okupacijos Lie
tuvoje laikotarpį ir galėjo pa
rinkti būdinguosius dokumen
tus, juos paaiškinti, komentuo
ti, atskleisti esmę, kas slepia
si už demagogiškų eilučių. De
ja, nei paaiškinimų, nei ko
mentarų nėra. Tai gal patys do
kumentai tokie aiškūs, kad net 
nereikia jų aptarti?

Deja, deja. Žmonėms, neper
gyvenusiems tų laikų, patiems 
nebuvus liudininkais, daug kas 
liks neaišku ir nesuprantama. 
Dokumentai parinkti taip, tar
si jie pateisintų visas sovieti
nės vyriausybės ir kompartijos 
represines priemones, net 
konstatuotų tam tikrų “tiesos 
ir humaniškumo” siekimą kru
vino pasipriešinimo okupan
tams slopinimą, “nekaltų žmo

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Varėnos skyriaus ataskaitinė kon
ferencija 1994 m. sausyje. Viršuje: skyriaus pirmininkas VYTAUTAS 
KAZIULIONIS įteikia apdovanojimus partizanų ryšininkams; apačioje: 
dalis konferencijos dalyvių šaltoje salėje Nuotr. A. Garmutės

nių perkėlimą”. Knygos pratar
mėje Gediminas Rudis bando 
bendrais žodžiais įvertinti 
lietuvių trėmimą: “...yra isto
rijos teismas ir istorikų parei
ga telkti jam medžiagą. Tam 
skirtas ir šis leidinys”.

Bet be būtino ir privalomo 
tokių klastingų, melagingų, 
komunistinę tironiją pateisi
nančių dokumentų nagrinėji
mo, įvertinimo ir demaskavi
mo rinkinys yra vienpusiškas, 
net įžeidžiantis žuvusiųjų kan
kinių atminimą. Paminėkime 
tik keletą faktų iš skelbiamų 
dokumentų, ir jie didžiausiu 
disonansu suskambės tų dienų 
tikrovei ir teisybei:

36 psl. “Ištremiamas prosti
tutes - 794 žmones išsiųsti iš 
Lietuvos ir Latvijos SSR į Ka
zachijos SSR”.

37 psl. “Etapuojamuosius mai
tinti kelionėje iš SSSR preky
bos liaudies komisariato gele
žinkelio bufetų. Vienam žmo
gui per parą skirti 3 rublius, 
įskaitant ir 600 g duonos”.

64 psl. “.. . tarp atvykusių 
tremtinių yra 30 moterų, užsi- 
iminėjusių prostitucija”.

64 psl. “Nemažai tremtinių 
atsigabeno daug daiktų, maisto 
ir turi daug pinigų. Iškraunant 
vagonus ir pasikraunant į bar
žas bei garlaivius vykti toliau, 
tremtiniai savo lėšomis sam
dėsi krovikus, todėl iškrovimo 
ir pakrovimo darbai vyko spar
čiai. Garlaiviuose daugelis pa
tys pirkosi bilietus į keleivių 
kajutes”.

74 psl. “Į Karagandos sritį iš 
Latvijos atvyko 168 prostitutės, 
kurios įkurdintos Šetsko rajo
no tarybiniuose ūkiuose”.

76 psl. “Kosichos rajone visi 
specialieji tremtiniai - 100 
žmonių - panaudojami žemės 
ūkio darbams: grūdams valy
ti, runkeliams kaupti ir pan. 
Dirba jie blogai, normų nevyk
do, nes esą tokių darbų nieka
da nedirbę”.

77 psl. “Specialieji tremti
niai aprūpinami taip pat, kaip 

ir vietiniai minėtų įmonių dar
bininkai”.

78 psl. “145 specialieji trem
tiniai, dirbantys prie elevato
riaus statybos, gyvena gerai 
įrengtuose butuose, kiekviena 
šeima turi atskirą kambarį”.

98 psl. “Perkeldinamiesiems 
leiskite pasiimti turimus pi
nigus, vertybes, drabužių, apa
vo, baltinių, patalinės, maisto 
produktų ir namų apyvokos 
daiktų - iš viso ne daugiau kaip 
vieną toną šeimai”.

112-113 psl. spausdinami lie
tuvių pritarimai trėmimams. 
“Vilkijos miestelio gyvento
jas vargingasis valstietis Pet
ras Linčius pasakė: “Juos vis 
įkalbinėjo, o jie žudo ir žudo 
taikius sovietinius žmones. 
Kiek iššaudė naikintojų ir 
NKVD darbuotojų. Seniai rei
kėjo banditus sumušti, o jų 
šeimas-į Sibirą ...”

Kauno apskrities Grabavos 
kaimo valstietis Liudas Vai- 
čiūnaitis pasakė: “Seniai me
tas sutvarkyti juos (t.y. ban
ditų šeimas). Visiems įkyrėjo, 
dėl jų gyventi neįmanoma. Val
katos apsiginklavo ir slampi
nėja kaip vilkai, visus plėšia”.

Kėdainių apskrities Arioga
los miestelio vargingasis vals
tietis Žemaitis pasakė: “Ban
ditai trukdo gyventi ir dirb
ti, reikia greičiau su jais baig
ti, kad būtų galima atstatyti 
ramų ir normalų gyvenimą”.

Vladas Šeluga: “Iš Vilkijos 
valsčiaus reikėtų ištremti ne 
3 šeimas, o 50. Nėra ko bandi
tų gailėtis ir juos įkalbinėti, 
jie negaili mūsų ir mūsų šei
mų, žudo visus, negaili net vai
kų. Jų gailėti irgi nėra ko, ban
ditus reikia galabyti, o visų jų 
giminę ištremti į Sibirą, tada 
kiti neis į gaujas”.

123 psl. Kėdainių gimnazi
jos direktorius rašytojas Paukš
telis: “Iškeldinimas buvo ne
išvengiama kovos su banditais 
priemonė. Reikia manyti, jog 
banditai ir jų šeimos iš to pa
darys praktišką išvadą, kad su 
jais nebus žaidžiama”.

124 psl. Liudvinavo miestelio 
gyventoja Mamertienė: “Sovie
tų vyriausybė teisingai vykdo 
iškeldinimo priemones. Seniai 
metas pamokyti banditus. Kuo 
daugiau bus iškeldinta, tuo 
greičiau bus likviduotas ban
ditizmas ir lietuvių liaudžiai 
prasidės ramus gyvenimas”. 
Biržų apskrities Ziziūnų kai
mo gyventoja Aldona Dagilie
nė: “Labai gerai, kad ėmė iš
keldinti mūsų priešus bandi
tus ir jų šeimas. Greitai bus 
jiems galas. Sovietų valdžios 
organai su jais elgiasi dar švel
niai. Reikia iškeldinti visus, 
kurių sūnus ar vyras yra gau
joje”

171 psl. “... tremtinių iš Lie
tuvos SSR ešelonams lydėti 
būtina skirti 32 medicinos gy
dytojus ir 64 medicinos sese
ris”.

179 psl. “... ešelonų virši
ninkams bus išduodamas pini
ginis avansas - kiekvienam 
perkeldinamajam po 5 rb ir 50 
kp maistui (per parą) ir 50 kp 
sanitariniam apšvarinimui”.

192 psl. “... Riščevo stoties 
geležinkelio bufetas pasiren
gęs aprūpinti karštu maistu ir 
duona pravažiuojančius eše
lonus”.

254 psl. “Motinos vaikams 
iki 3 metų gaudavo pinigų pie
nui, skaičiuojant po 5 rb ir 50

VINCAS KOLYČIUS

Šiuo metu Lietuvoje vyksta 
sugriautų ir apleistų švento
vių remontai, o kai kur stato
mos ir naujos. Esame prašomi 
finansinės paramos tų švento
vių atstatymui. Išeivija dos
niai prie tų projektų priside
da. Visa tai yra reikalinga, nes 
reikia pastato, kuriame susi
rinkę žmonės galėtų kartu 
melstis ir Dievą garbinti.

Tačiau Lietuvos katalikiško
je spaudoje pastebime vis dau
giau ir daugiau nusiskundimų, 
kad religinis gyvenimas silps
ta, ir tik apie 15% katalikų re
guliariai lanko pamaldas. Lie
tuvos vyskupai tai jau pastebė
jo. Steigiami prie vyskupijų 
evangelizaciniai centrai, ku
rių tikslas yra dvasinės šven
tovės atstatymas, atsiliepimas 
į popiežiaus Jono-Pauliaus II 
kvietimą evangelizacijai. Po
piežius visą šį dešimtmetį iki 
2000 m. yra paskelbęs evange
lizacijos dešimtmečiu.

Kauno arkivyskupija buvo 
pirmoji, įsteigusi evangeliza
cijos centrą, nes ten atsirado 
pajėgi jaunimo grupė “Gyvieji 
akmenys”, kurie to darbo ėmė
si. Pati pradžia buvo padaryta 
1993 m. Sekminių metu, kai 
Lietuvoje vyko “Fire” katali
kiškos evangelizacijos sąskry
džiai. Buvo išdalinta 10,000 
knygučių “Tebūnie šviesa”, ku
rioje buvo katalikų evangeliza
cijos centro adresas. Per tą 
laiką į centrą kreipėsi per 5000 
asmenų, kurie norėjo gauti 
daugiau žinių apie Dievą ir re
ligiją. Reikėjo žmonių, kurie 
tą darbą dirbtų. Ta pati jauni
mo grupė “Gyvieji akmenys” įsi
jungė į šį darbą ir šiuo metu 
ten pilną laiką dirba 3 asme-

kp dienai. Iš viso kelyje kon
tingento maitinimui išleista 
78 tūkstančiai 96 rb ir 40 kp.”

389 psl. “... paskyrė Irkuts
ko srities vykdomajam komite
tui 5 milijonų rublių kreditą, 
kad iškeldintiesiems būtų duo
damos piniginės paskolos sta
tytis ir susiremontuoti namus, 
ir suteikė lengvatų miško me
džiagai tokiai statybai gauti”.

Įdomus ir paskutinis knygoje 
įdėtas dokumentas - LSSR 
valstybės saugumo komiteto 
1988 m. pažyma kompartijos 
centro komitetui. Čia pripa
žįstama, kad iškeldinimo baus
me nepagrįstai buvo nubausta 
tik šiek tiek daugiau, negu 10% 
šia administracine bausme nu
baustų asmenų (425 psl.). At
seit, visi kiti buvo ištremti 
teisingai. ..

Paskaitai tokį dokumentų 
rinkinį ir matai - žiū, kaip 
gražu: iš Lietuvos tai trėmė 
tik prostitutes, žmogžudžius 
ir jų rėmėjus, kelionėje juos 
supo valstybės dėmesys, rū
pestis! Ir daug kas iš pačių lie
tuvių buvo už trėmimus, palai
kė, prašė, pritarė. Aiški kla
sių kova tautos viduje!

Kad nors žodeliu prie tokio 
melo būtų pasakyta: tai veid
mainystė, apgaulė, demagogi
ja. Istorikai nusiplauna ran
kas, lyg tas Poncijus Pilotas . ..

Šį dokumentų rinkinį ruošia
masi išleisti taip pat anglų ir 
rusų kalbomis. Kokias išvadas 
gali padaryti kitataučiai, apie 
sovietų okupaciją girdėję vien 
iš knygų? Ar ne tokias: tauta 
buvo supriešinta, skilusi, tai 
humaniškoji komunistų val
džia tik siekė puses išskirti, 
išvengti kraujo praliejimo?

Siekiant objektyvios tiesos 
būtinai reikėjo čia pat spaus
dinti kompetetingus komen
tarus, autentiškus tremtinių 
paliudijimus, kaip buvo tikro
vėje. Tiesiog nusikalstamai 
šitai nebuvo padaryta.

Kreipiausi į buvusius trem
tinius, supažindindamas su 
knygos turiniu. Vilnietis in
žinierius Algis Zolubas: “Kai 
mus ištrėmė, niekas jokių dien
pinigių nemokėjo, jokio karš
to maisto nedavė. Vagonuose 
dažnai ir šalto vandens nebū
davo”.

Ūkininkas Jonas Matulis iš 
Biržų raj. Drasiekių kaimo: 
“Tremtiniai jokios medicinos 
pagalbos neturėjo - žmonės 
ešelonuose sirgo ir mirė, jo
kių gydytojų nebuvo, net ir 
paprasčiausių vaistų. Ištrem
ti net ir mažamečiai turėjom 
dirbti sunkiausius miške dar
bus. Darbo apsaugos nebuvo - 
tėvelį užmušė krisdamas me
dis”. 

nys, nors reikėtų dar bent 3 
ar 4.

Šv. Antano parapija Kaune 
atidarė namelį, kuriame tas 
centras įsirengė, tačiau, anot 
kun. Astijaus Kungio, OFM, jį 
reikėjo tik nugriauti, nes bu
vo apgriuvęs. Tie patys žmonės 
jį dabar remontuoja savomis 
jėgomis, savomis rankomis ir 
savais ištekliais.

Be to, yra lankomos parapi
jos ir mokyklos, kuriose jauni
mas kalba jaunimui apie nau
ją dvasinį gyvenimą. Kelio
nėms naudojamas autobusiu
kas, kuris buvo įsigytas už išei
vių aukas. Jie už tą paramą la
bai dėkingi. Jų tikslas yra pa
dėti vykdyti Naująją evangeli
zaciją, į kurią Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II kviečia visus tikin
čiuosius prisidėti prie dvasi
nio Katalikų Bendrijos Lietu
voje atsinaujinimo.

Šių metų Sekminių savaitga
lyje yra rengiami nauji sąskry
džiai, kuriuos organizuoja “Gy
vieji akmenys” ir katalikų 
evangelisto Ralph Martin “Ser
vant Ministries”. Apie 10 asme
nų grupė iš JAV tuo tikslu sa
vo lėšomis vyks į Lietuvą.

Šiuo metu tam centrui, ku
riame dirba “Gyvųjų akmenų” 
grupė, reikia finansinės pa
ramos. To namelio remontui 
ir, svarbiausia, kad jie galė
tų spausdinti bei platinti re
liginę literatūrą bei aplanky
ti kuo daugiausia vietovių, at
siliepiant į popiežiaus mestą 
šūkį jo lankymosi Lietuvoje 
metu: “Liudykime Kristų!” Tai 
stipri viltis dvasiniam Lietu
vos atgimimui.

Kas galėtų prie to darbo sa
vo auka prisidėti, prašoma tai 
padaryti per Prisikėlimo para
piją, 1011 College St., Toron
to, Ont., M6P 1A8.

Pienininkas Jonas Zubas iš 
Vilniaus: “Dauguma ištremtų
jų buvo paprasčiausi kaimo 
žmonės, nelinkę į politiką, ne
turėję net ryšių su partizanais. 
Okupantai vykdė sąmoningą 
tautos genocidą. Knygoje skel
biamuose dokumentuose tau
tos kančių nematyti, vien ro
doma sovietinės valdžios veid
mainystė.

Paimti iš archyvų dokumen
tus ir juos paskelbti didelių 
istorijos mokslų nereikia, čia 
vien techninis darbas. Tad ko
dėl nėra knygoje būtinų pasta
bų, išvadų, tikro mokslinio 
darbo, istoriko nuomonės ir 
pozicijos?

Ne tokios “Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos” laukia Lietu
vos žmonės savo likimais iš
bandę tą laikotarpį, ne toks 
turi būti tautos genocido met
raštis.

Welcome to Vilnius.
We fly you there 
7 times per week.
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Varėnos Kultūros namų ansamblis “Aicvarai” Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus ataskaitinėje konferencijoje 
atlieka dalį meninės programos 1994 m. sausyje Nuotr. A. Garmutės

Kupiškėnai kviečiami Kupiškin
Nuoširdžiai sveikiname visus - 

seseris ir brolius - lietuvius, gy
venančius toli nuo Tėvynės, linkė
dami kuo geriausios kloties bei 
sveikatos ir turėdami viltį, kad 
su daugeliu iš Jūsų šią vasarą su
sijungsime dainoje visų mūsų sos
tinėje Vilniuje per Pasaulio lie
tuvių dainų šventę.

Ypatingi mūsų sveikinimai iš 
Kupiškio krašto kilusiems lietu
viams ir jų ainiams! Į Jus, užsie
niuose gyvenantys kupiškėnai, ir 
kreipiamės, primindami Lietuvos 
Metrikos 1529 metų sausio 21 d. 
dokumentą. Jame pirmąsyk istori
jos šaltiniuose užfiksuotas var
das Kupiškio, kuris anuomet turė
jo mokėti prievolę karaliui Žygi
mantui Senajam.

Taigi istorija mums dovanojo 
galimybę paminėti miesto 465- 
ąsias metines. Svarbiausiąjį ren
ginį - miesto šventę planuojame 
Kupiškyje liepos 15, 16 ir 17 die
nomis, t.y. kitą savaitgalį po Pa
saulio lietuvių dainų šventės Vil
niuje

Liepos pradžioje Kupiškio Et
nografijos muziejuje bus atida
ryta miesto 465-osioms metinėms 
skirta paroda. Jeigu Jūs pagei- 
dautute - mums to labai norėtų
si! - būtų galima parengti paro
das ir iš Jūsų sukurtų ar sukaup
tų meno rinkinių, dokumentų ar 
jų kopijų. Parodoms patalpų Ku
piškyje tikrai nestokojame. Apie 
tokius ketinimus labai prašytume 
mums, šventės renginių komisijai, 
pranešti iš anksto (rašyti komi
sijos pirmininkui adresu: Jonui 
Blaževičiui, Vytauto 2, Kupiškis 
4880, Lietuva).

Tikimės, kad Pasaulio lietuvių 
dainų šventėn, o paskui ir Kupiš
kin atvyks ir mūsų mieli bičiu
liai bei geradariai, su kuriais At
gimimo ar jau atkuriamos Lietu
voje nepriklausomybės metais už
simezgė konkretūs miesto kultū
ros įstaigų ryšiai. Turime viltį 
pasimatyti su D. Dulaičiu, su ra
šytojais P. N. Jankute-Užubalie- 
ne ir J. Kaributu, su V. Vičinu iš 
JAV, už kurių dovanotas miesto 
bibliotekai knygas dėkingi ir jo-

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

mis mielai besinaudojantys skai
tytojai, su a.a. prof. P. Matulionio 
kūrybingaisiais vaikaičiais J. J. 
Janavičiais iš Australijos, su prof. 
P. J. Baliu, V. ir B. Tūbeliais, V. 
Plūku ir kitais, kurių nuoširdžios 
paramos patyrė miesto muziejai. 
Jei Jūs mums iš anksto parašytu
mėte apie savo ketinimus ir pa
geidavimus, nesunkiai pakoreguo
tume miesto šventės renginių
planą. Norėtume žinoti ir Jūsų 
buitinio pobūdžio pageidavimus - 
ar bus reikalinga nakvynė mieste 
ir pan.

Liepos 15, penktadienį, 17 v., 
jau vakare numatomas iš toliau 
atvykusių svečių susitikimas su 
vietos kupiškėnais Kultūros na
muose. Liepos 16 d. programoje: 
rytą - ekskursija svečiams; po 
pietų Kupiškio šventovėje melsi
mės šv. Mišiose už mirusius ir gy
vuosius kupiškėnus. Po pamaldų - 
kuklaus paminklo garsiąjam ar
chitektui Laurynui Stuokai-Guce- 
vičiui atidengimas, o po to - prie 
Piliakalnio vyks teatralizuota 
miesto šventė. Sekmadienį toli
mesniems svečiams suteiktume 
galimybę aplankyti savo gimtą
sias vietas..

Miesto šventės renginio komisi
jos ir savo, kaip jos nario, vardu 
darsyk maloniai kviečiame Jus 
aplankyti jo iškilmių dienomis 
Kupiškį, savo ar artimųjų gimti
nę, kur pasak 19 š. poetės Uršu
lės Tamošiūnaitės, “ti rami vie- 
tala ir visas gražus jaunimėlio 
suvėjimas, širdalas ramumas”.

Pagarbiai -
Jonas Blaževičius,

Kupiškio miesto šventės 
renginio komisijos pirmininkas 

Rapolas Lukoševičius, narys

' SAMOGrtlA' Knygų rišykla I
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

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

Lufthansa
Lufthansa Is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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KINIEČIŲ RESTORANAS

Kalniečių prekybos ir paslau
gų centre kauniečius ir jų sve
čius priima antrasis Kaune ati
darytas kiniečių restoranas. 
Klientai maitinami lietuviams 
neįprastais kinietiškais patie
kalais. Tad “Čandu” restoranui 
pasirinkta patogi vieta prie įva
žiavimo į Kauną, kad jo paslau
gomis galėtų pasinaudoti ir pro 
Kauną pravažiuojantys kelei
viai.

LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGA
1988 m. įregistruota Lietuvos 

lenkų sąjunga, ruošiantis Lietu
vos seimo rinkimams 1992 m., 
buvo perregistruota ir tapo vi
suomenine politine organizaci
ja. Lietuvos seiman tada išrink
ti keturi sąjungos atstovai su
darė atskirą frakciją. Lietuvos 
lenkų sąjungos IV-sis suvažiavi
mas š. m. vasario 19 d. įvyko Vil
niaus mokytojų namų didžiojoje 
salėje. Su juo “Tiesos” skaity
tojus supažindina Živilės Kriau
čiūnienės pranešimas. Suvažia- 
viman buvo atvykęs Lietuvos 
seimo pirm. Č. Juršėnas, Lie
tuvos demokratinės darbo par
tijos frakcijos pirm. J. Karosas, 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos frakcijos atstovas V. And
rulis, Lenkijos ambasadorius 
Lietuvoje J. Vadeckis, būrelis 
svečių iš Lenkijos ir netgi jos 
seimo delegacija. Sveikinimą 
atsiuntė Lenkijos prez. V. Pav- 
liakas. Suvažiavime dalyvavo 
408 atsiųsti sąjungos atstovai. 
Ataskaitinį pranešimą padarė 
jos pirm. Janas Minkevičius. 
Jis nusiskundė trigubai suma
žėjusių narių skaičiumi Šven
čionių rajone, keturgubai — 
Vilniuje. Lietuvos lenkų sąjun
gos narių skaičius nepasikeitė 
Trakų rajone. Gerai dirbo Su
dervės, Maišiagalos skyriai ir 
naujas skyrius Druskininkuo
se. Narių skaičių neigiamai vei
kia politikos išjungimas iš mo
kyklos. Pvz. Šalčininkų rajone 
net 30% sąjungos narių sudarė 
jaunimas iki 18 metų. Pasak 
pirm. J. Minkevičiaus, neorga
nizuotą jaunimą sunku auklėti 
patriotiškai. Dabartinė Lietu
vos vyriausybė nepateisino len
kų lūkesčių, nors jų didžioji da
lis Lietuvos seimo rinkimuose 
balsavo už LDDP, remdami A." 
Brazauską.

NUSIVYLIMO ŽODŽIAI
Sąjungos pirm. J. Minkevičius 

skundėsi, kad Lietuvos televi
zija sutrumpino Lenkijos tele
vizijos retransliavimo laiką, 
vyriausybė negrąžina žemės 
lenkų žemdirbiams, neįteisina 
lenkų universiteto, nefinansuo
ja lenkų etnografinio ansamb
lio “Vilenščina”, lenkų teatro, 
mažina lenkiškų vaikų darželių 
skaičių. Apgailėtinas darbo są
lygas turi lenkiškos mokyklos. 
Šalčininkų rajone jose 74 moky
tojai dėsto lietuvių kalbą, bet 
iš jų tik 17 yra kvalifikuoti spe
cialistai. Abiturientai, neišmo
kę lietuvių kalbos, negauna dar
bo, nepriimami į aukštąsias mo
kyklas. Suvažiavime buvo nutar
ta Lietuvos lenkų sąjungą palik-

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

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

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto komplektus, sudarytus 

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

SIUNTINYS nr. 2
Kumpis rūkytas ............ „......... 2 kg
Dešra rūkyta ............................. 2 kg
Sūris olandiškas ......................... 1 kg
Sviestas...................................  500 gr.
Miltai ........................................... 4 kg
Cukrus ........................................ 2 kg
Ryžiai................................................ 1 kg
Kakava .................................... 400 gr.
Arbata....................................... 200 gr.
Kava pupelių...........................  500 gr.
Kava tirpstanti......................... 200 gr. 

ti visuomenine politine organi
zacija. Naujuoju jos pirmininku 
išrinktas Lietuvos seimo narys 
Ričardas Maceikianecas, lenkų 
frakcijos vadovas. Suvažiavi
mo dalyviai priėmė rezoliuci
jas, liečiančias žemės grąžini
mą, lenkų kultūros vystymą Lie
tuvoje, būsimą administracinį 
teritorinį Lietuvos padalijimą.

ATSTATO PAMINKLĄ KARIAMS
Nuo 1930 m. Kauno Karmelitų 

kapinėse Vytauto prospekte 
stovėjęs skulptoriaus Stasio 
Stanišausko paminklas Lietu
vos kariams “Žuvome dėl Tėvy
nės” buvo sunaikintas sovieti
nėje okupacijoje. Dabar tą pa
minklą ruošiasi atstatyti skulp
torius R. Antinis su konstruk
toriumi inž. K. Linkumi. Meno
tyros tyrimus atliko L. Šinkū
naitė. Paminklavietę buvusiose 
kapinėse, remdamasis liudinin
kų pareiškimais, nustatė inž. 
A. Rimša. Paminklas atkuria
mas laikantis smulkaus auten
tiškumo. Atstatymo darbus at
lieka pelno nesiekianti įmonė 
“Palikimas”. Paminklą dar šią 
vasarą tikimasi atidengti toj 
pačioj buvusių kapinių vietoj, 
kur dabar yra Kauno parkas.

GRAŽIAUSIA LENKAITĖ
Lietuvoje dabar jau kasmet 

renkama gražiausia lietuvaitė, o 
š. m. kovo 5 d. buvo išrinkta ir 
gražiausia 1994 m. lenkaitė. Ja 
tapo dvidešimt vienerių metų 
Iwona Maton, neakivaizdiniu 
būdu studijuojanti Vilniaus 
universiteto ekonomikos fakul
teto antrajame kurse, dirbanti 
pardavėja Vilniaus centrinės 
universalinės parduotuvės mo
teriško trikotažo skyriuje. Nors 
abu tėvai save laiko lenkais, 
jų vienturtė dukra Iwona yra 
baigusi lietuvių vidurinę mo
kyklą. Lietuvos gražiausios 1994 
m. lenkaitės karūną jai uždėjo 
Jūratė Mikutaitė — Miss Lithua- 
nia-93. Gražuolių rinkimus Lie
tuvoje organizuoja Jūratės Vili
mienės vadovaujama firma 
“Akademia femina”. Vertintojų 
komisijoje buvo ir “Lietuvos 
ryto” žurnalistė Audra Telks
nienė. Gražiausiai Lietuvos len
kaitei Iwonai Maton įteiktas 
japoniškas “Panasonic” televi
zorius, pažadėta kelionė savait
galiui į Varšuvą. Kaip Lietuvos 
lenkų mažumos atstovė ji dabar 
dalyvaus ir Miss Lithuania-94 
konkursiniuose rinkimuose.

PENKTOSIOS METINĖS
1989 m. kovo 5 d. Vilniuje įvy

kusiame iniciatorių suvažia
vime buvo įsteigta Lietuvos žy
dų kultūros draugija, vėliau 
pasivadinusi Lietuvos žydų 
bendruomene. Penktosios šios 
organizacijos metinės kovo 6, 
sekmadienį, paminėtos Žydų 
kultūros centre. Pagrindinį 
pranešimą padarė buvęs kultū
ros draugijos pirm. E. Zinge
ris, kuris taipgi yra Lietuvos 
seimo narys ir jos nepriklauso
mybės akto signataras. Pasak jo, 
Lietuvos atgimimas sustiprino 
ir čia gyvenančių žydų tautinę 
savimonę. Vilniuje buvo atkur
tas žydų muziejus, atidaryta 
mokykla, įsteigti judaistikos 
skyriai M. Mažvydo biblioteko
je ir Vilniaus universitete, 
pradėtas leisti laikraštis. Šia 
proga prisimintas ir laikraščio 
“Jerušalajim d’Lita” (“Lietu
vos Jeruzalė”) 50 nr. pasirody
mas bei jo redaktoriaus G. Smo- 
liakovo žurnalistinio darbo pen
kiasdešimtmetis. “Lietuvos Je
ruzalė” leidžiama keturiomis 
kalbomis — jidiš, lietuvių, ang
lų ir rusų.

V. Kst.

Mielės ....................................... 100gr.
Šokoladas................................ 300 gr.
Šokolado saldainiai........................ 1 kg
Medus.............................................. 1 kg
Apelsinai .................................... 2 kg
Citrinos šviežios.............................. 1 kg
Aliejus ......................................... 2 Itr.
Marinuotos silkės...................  360 gr.
Prieskoniai............................... 100gr.
Asperinas (ASA 325 mg.).....200 tabl.

22 kg $132.00
ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

Omahos lietuvių
Šis lietuvių o

choras įsistei- V
gė 1949 m. Jo o VXUS \ 
įsteigėja buvo 5 <
Teofilė Kinse- XXX
lienė-Kinselle-
Maslauskaitė. AAAAA
Vėliau choro 
vadovavimą perėmė muz. Me
čislovas Leškys-Leškevičius. 
Jam mirus, 1959 m. chorui va
dovavo muzikas, kompozito
rius Bronius Jonušas. Nuo 
1976 m., mirus Broniui Jonu
šui, chorui vadovauja Algi
mantas Totilas. 40 metų lai
kotarpy choras “Rambynas” 
yra pasirodęs daug kartų lie
tuvių ir amerikiečių publikai 
ir yra pasižymėjęs kaip vie
nas iš Omahos geriausių baž
nytinių chorų. Jis yra suruošęs 
taip pat daug koncertų ne tik

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI MOTIEJŲ JO

NIKĄ, jo 70-tojo gimtadienio pro
ga, draugai ir bičiuliai nuoširdžiai 
sveikina ir skiria auką Pagalbai 
Lietuvos vaikams: A. P. Armonai, 
E. Apanavičius, E. J. Bajoraičiai, 
O. A. Budininkai, R. Butkevičie
nė, A. Čerškienė, J. Z. Didžbaliai, 
E. Jasevičienė, S. A. Jankauskai, 
O. A. Jusiai, M. V. Kazlauskai, E. 
Kairienė, S. Kačinskas, J. ir V. Kė- 
žinaičiai, G. J. Krištolaičiai, E. 
A. Kybartai, A. F. Matulicz, A. A. 
Pilipavičiai, F. A. Povilauskai, 
A. Pranckevičius, S. J. Remesat, 
Z. J. Rickai, Z. P. Sakalai, A. G. 
Skaisčiai, E. J. Stankai, A. J. Stu- 
kai, A. P. Styrai, A. S. Urbonavi
čiai, M. Vaitonienė, A. K. Žilvy
čiai, I. P. Zūbai.

Už stambią auką - $698-PLV ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja ir jun
gia savo geriausius linkėjimus 
Motiejui sekantiems septyniems 
dešimtmečiams.

PER LĖŠŲ TELKIMO pusryčius 
PLV komitetui aukojo: $100 - A. J. 
Asmenavičiai; $25 - V. V. Beniu- 
šiai, E. Kronienė, M. Renkienė; 
$20 - A. A. Mikalauskai, O. S. Žvirb
liai; $10 - L. P. Cipariai, L. Kubi
lius. Už aukas nuoširdžiai dėko
jame. PLV komitetas

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJOS 

taryba posėdyje 1994 m. kovo 24 
d. nutarė paminėti parapijos įsi
kūrimo 30 metų sukaktį š.m. rugsė
jo 11 d. padėkos pamaldomis. Jų 
metu vysk. P. Baltakis, OFM, su
teiks Sutvirtinimo sakramentą 9 
jaunuoliams. Vaišės su menine 
programa įvyks didesnėje negu 
parapijos salėje, kad tilptų visi 
dalyviai. Vietiniai ir kaimyninių 
apylinkių lietuviai prašomi jau 
dabar pasižymėti šventės datą, 
taipgi kviesti pažįstamus, drau
gus gausiai atsilankyti.

Ottawa, Ontario
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAUPI

MAS, kuriam vadovavo kun. Vy
tautas Gustaitis, iš Lietuvos, Vilka
viškio parapijos klebonas-deka- 
nas, įvyko š.m. vasario 27, sekma
dienį, Šv. Hiacinto šventovėje. 
Mūsų kapelionas supažindino ku
nigą svečią su visais Otavos lietu
viais, primindamas, kad jis šiuo 
metu baigia atstatyti vyskupijos
katedrą Vilkaviškyje. Kadangi 
tą dieną buvo prisiminta Vasario 
16-toji, kun. klebonas savo pa
moksle labai puikiai įjungė lais
vės sampratą į kitų moralinių bei 
dvasinių vertybių eilę. Skaitinius 
atliko Vyt. Radžius, kuris taip pat 
vadovavo ir liturginiam giedojimui.

Po pamaldų, parapijos salėje, 
įvyko Vasario 16-tosios minėji
mas. Paskaitą skaitė ir svečias 
iš Lietuvos Vidmantas Žiemelis. 
Jis yra seimo narys ir Tėvynės 
sąjungos valdybos vicepirminin
kas. Kanadoje jis studijuoja valsty
binės irt teisinės santvarkos sis
temas. Kalbėtojas nušvietė labai 
išsamiai ir suprantamai visą susi
dariusią padėtį Lietuvoje. Abu 
svečius iš Lietuvos globojo p.p. 
Balsevičiai savo namuose. Sofi
ja Balsevičienė yra KLB Otavos

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.

choras “Rambynas
Omahoje, bet ir kituose mies
tuose. Taipgi yra pasirodęs 
Omahos televizijoje ir daly
vavęs visose Amerikoje su
rengtose dainų šventėse ir V- 
je Dainų šventėje Kanadoje. 
Choro “Rambynas” rėmėja yra 
Emilija Jonušienė.

Chorą sudaro 28 choristai, 
iš kurių 12 dalyvaus Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje: Anta- 
nėlienė Mary, Bertch Kristi
na, Mikėnaitė Alfa, Sigsworth- 
Rūkaitė Laisvutė, Lileikienė 
Irena, Prišmantienė Valė, 
Reškevičienė Gražina, Rokie
nė Katryna, Dainauskas Vikto
ras, Jonyka Juozas, Agurkis 
Juozas, Antanėlis Algis.

Omahos lietuvių choro “Ram
bynas” vadovas - Algimantas 
Totilas ir pianistė - Aldona 
Tanner. K.

apylinkės pirmininkė, kuri labai 
sklandžiai vadovavo minėjimui, 
pakviesdama pabaigai pasivai
šinti suneštais skanėstais ir pa
sišnekučiuoti.

A.a. ANTANAS DANAITIS, 82 m., 
ilgesnį laiką sirgęs, mirė š.m. kovo 
9 d. savo namuose, slaugomas savo 
žmonos Stasės. Visas laidojimo 
apeigas Šv. Ignoto šventovėje at
liko kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
asistuojamas velionies šeimos pa
rapijos klebono kun. Thomas Blu- 
ger. Visus Mišių skaitinius atliko 
mirusiojo sūnus Algis. Parapijos 
patarnautojai (penki suaugę vy
rai) ir choras puikiai prisidėjo 
prie laidotuvių orumo bei rim
ties.

A.a. Antanas Danaitis gimė 1911 
m. rugpjūčio 11 d. daugiavaikėje 
vidutinio ūkininko šeimoje Pik- 
čiūnuose prie Armenos upelio (ne
toli Seredžiaus). Pradžios mokyk
lą lankė Pikčiūnuose, o vidurinę 
mokyklą baigė Vilkijoje. 1930 m. 
baigė Simono Daukanto mokytojų 
seminariją Kaune. Kurį laiką ver
tėsi įvairiais darbais, žurnalis
tika, tarnavo Kauno miesto savi
valdybės mokesčių administraci
joje ir Salake pasienio apsau
gos būryje. 1936 m. baigė karo 
mokyklą ir Antrajam pasauliniam 
karui prasidėjus, tarnavo vyres
niuoju leitenantu Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščšio Kęstučio pul
ke. Nuo 1934 m. pradėjo lankyti 
Vytauto Didžiojo universitete eko
nomijos skyrių teisės fakultete. 
Karui prasidėjus, jau buvo išklau
sęs visas paskaitas, reikėjo tik 
parašyti mokslinį darbą. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją ir 1947 m. 
atsidūrė Kanadoje, Pickle Crow 
kasyklose. 1948 m. įsikūrė Van
kuveryje; įsitraukė į bendruome
ninę veiklą, dirbdamas KLB Van
kuverio apylinkės valdybose. 1949 
m. vedė Stasę Taujenytę. 1956- 
1976 m. gyveno Joliette, auginda
mas tabaką. Nuo 1979 m. gyvena 
Otavoje. Užaugino ir išmokslino 
dukrą Rūtą ir sūnų Algį.

Velions buvo ramus, kuklus ir 
didelis Dievo bei tėvynės mylė
tojas. Tai išryškino ir Vytautas 
Radžius, sakydamas prie kapo at
sisveikinimo kalbą tautiečių var
du. Jis, dar gyvas būdamas, prieš 
porą metų buvo nuvykęs į laisvą

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ftrp a y a „ LIETUVIŲ KREDITO 
1 2VJL1X2V 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 ....................4.75%
1 m. term, indėlius ..................6.00%
1 m. term.ind.mėn.pal............. 5.50%
3 m. term.indėlius...................6.50%
5 m. term, indėlius ..................7.50%
RRSP ir RRIF (pensijos) ....... 2.50%
RRSP ir RRIF 1 m......................6.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............. 6.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............. 7.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

55 Tėvynę aplankyti savo tėviškės, iš 
kurios grįždamas parsivežė žemės 
žiupsnelį, kurį, šeimos paprašy
tas, kunigas užpylė ant jo karsto. 
Jam tikrai tinka kunigo pamoksle 
paminėti Šv. Rašto Teisėjų knygo
je įrašyti žodžiai: “Nebuvo nė vie
no, kuris apie jį blogą žodį pasa
kytų. Jis buvo pilnas Dievo meilės 
ir jo baimės”. Po laidojimo apei
gų Hope kapinėse, mūsų kapelio
nas pakvietė velionies žmonos Sta
sės Danaitienės vardu į jos namus 
užkandžiams.

KUN. dr. V. SKILANDŽIŪNAS 
kovo 6 d. buvo išvykęs į JAV-bes, 
Cicero, IL, Šv. Antano parapiją 
vesti keturių dienų Gavėnios misi
jų. Ten nėra nuolat reziduojančio 
lietuvio kunigo, todėl visą misi
jų organizavimo darbą atliko pa
sauliečiai, vadovaujami teologės 
ir žurnalistės Aldonos Zailskai- 
tės. Jų choras ir misijų patarnau
tojai pasirodė pasigėrėtinai. Uo
lus lankymas misijų ir atidus klau
symas pamokslų padarė misijonie- 
riui labai didelį įspūdį. Net trys 
jėzuitai kunigai buvo atvykę klau
syti išpažinčių. Tikrai galime di
džiuotis, kad dar turime tokio 
įspūdingai gražaus pamaldumo 
lietuvių. Parapijai šiuo metu va
dovauja amerikiečiai pranciško
nai. Jos klebonas kun. Matthew 
Brophy, OFM, yra itin malonus ir 
palankus lietuviams. Lietuvį misi- 
jonierių priėmė su didžiausia 
pagarba ir nuoširdumu. Įdomu tai, 
kad jų dvi šeimininkės yra lietu
vės, iš kurių kai kurie pranciško
nai pramoko lietuviškai.

VYTAUTAS BABRAVIČIUS-SI- 
MAS, liaudies dainininkas, poe
tas, kompozitorius iš Lietuvos, 
dalyvavo kovo 27 d. mūsų mėnesi
nėse pamaldose ir subuvime, kur 
jis pasirodė kaip nepaprastai ta
lentingas dainos ir muzikos, su 
gitara ir armonikėle, profesio
nalas. Valdybos vardu Vytautas 
Balsevičius jį pristatė su trum
pa jo gyvenimo biografija. Visos 
dainos buvo išklausytos šiltai ir 
entuziastingai. Kor.

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

AfA
DOMININKAS NICKUS 
mirė balandžio 12, antradie
nio rytą, sulaukęs 71 m. am
žiaus. Liko liūdinčios - žmona 
Marga (Hoppen) Niekus Azildo- 
je, dukros - Janina (su vyru Bill 
Fairbair) Otavoje, Audrey (Peter
borough), Donna (su sužadėti
niu John Ofner) Windsore ir Te
resa (su sužadėtiniu Bruno Lo- 
ranger) Azildoje. Mylimas bro
lis Lietuvoje gyvenančių Sta
sio, Juozo, Antano ir Marijos. 
Pašarvotas Jackson & Barnard 
laidotuvių namuose, 233 Larch 
St., Sudbury, Ont. Laidotuvių 
Mišios Christ the King švento
vėje, Sudbury, Ont. Palaido
tas balandžio 15, penktadienį, 
Chelmford kapinėse. Jo atmini
mui galima aukoti vėžio tyrimo 
fondui - Northern Cancer Re
search Fund.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......... 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m.............8.00%
nekil.turto pask. 3 m............ 10.00%

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

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Klivlande švęs šimtąją savo 
veiklos sukaktį. Parapijos tary
ba išsirinko naują 1994 m. valdy
bą. Ją jau sudarė pirm. Liucija 
Tamošiūnienė, vicepirm. dr. Li
nas Vaitkus ir sekr. Virginija 
Rubinskienė. Sudarytas ir Šv. 
Jurgio parapijos šimtmečio su
kakties minėjimo komitetas, 
vadovaujamas Antano Bacevi
čiaus, sn. Jo tel. 381-3021. Ieš
koma medžiagos ir talkininkų 
sukaktuviniam leidiniui, pasiū
lymų minėjimo renginiams.

Zarasiškių klubas Čikagoje 
savo veiklą jau matuoja pen
kiasdešimt aštuoneriais metais. 
Ateities darbo planai buvo ap
tarti metiniame narių susirin
kime kovo 26 d. Šaulių namuose. 
Klubas savo kuklų 350 dolerių 
pelną yra paskyręs spaudai ir 
kai kurioms organizacijoms. 
1994-95 m. kadencijai palikta 
ta pati valdyba — pirm. Aleksas 
Navardauskas, vicepirm. Alfon
sas Čičelis, sekr. Stepas Rudo
kas ir ižd. Jonas Krumplys. Iš
rinkta tik nauja renginių vado
vė Emilija Benešienė. Vienbal
siai nutarta “Draugo” ateities 
fondui paskirti 200 dolerių.

Argentina
Berisso Mindaugo draugijos 

ansamblis, vadovaujamas Jurgio 
Persico (Bukausko), nuvykęs į 
tolimą Kordobos miestą, vasario 
2-6 d.d. dalyvavo Altą Gracijos 
kalnų miestelio VII-jame tarp
tautiniame liaudies ansamblių 
festivalyje. Koncertai buvo ren
giami 4.000 vietų turinčiame 
amfiteatre po atviru dangumi. 
Ten mindaugiečiai jau buvo da
lyvavę ir praėjusių metų festi
valyje. Nenuostabu, kad juos 
šį kartą labai šiltai sutiko 
žiūrovai, susižavėję tautiniais 
drabužiais, lietuviškomis dai
nomis ir šokiais. Mindaugo 
draugijos ansamblis šį kartą 
buvo paskelbtas VII-jo festi
valio laureatu, antrojoje vie
toje palikusiu paragvajiečių an
samblį. Mindaugiečiai buvo pa
kviesti televizijos transliuoton 
spaudos konferencijon, kurioj 
taipgi turėjo progą pašokti ir 
televizijos žiūrovams.

Britanija
Britanijos lietuviai kiekvie

ną pavasarį turi su Sekminių 
savaitgaliu susietą sąskrydį 
Lietuvių sodyboje. Šiemet jis 
įvyks savaite vėliau — gegužės 
29, sekmadienį. Tačiau organi
zatoriai nori, kad šiemetinis 
lietuvių sąskrydis būtų gero
kai didesnis už visus kitus. Mat 
jo pramoginiais bei koncerti
niais renginiais norima pami
nėti prieš 40 metų įsigytos Lie
tuvių sodybos keturiasdešimt
metį. Tad sąskrydin kviečiami 
tautiečiai ir iš Vakarų Euro
pos kolonijų. Jų lauks ir lan
kytojus atjauninanti senųjų 
švenčių nuotraukų paroda.

Britanijos baltiečių taryba 
Londone ruošiasi Gedulo ir Vil
ties dienos minėjimui, susietam 
su pirmaisiais masiniais bal
tiečių trėmimais į Sibirą 1941 
m. birželio 14-18 d.d. Ekumeni
nės pamaldos birželio 14 d. va
karą yra numatytos Londono 
anglikonų St. Martin’s švento
vėje. Jose dalyvaus visi baltie-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
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. 

«m*****K*«
Pristatėm 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 j 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 Trumplckal ........................ (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 Balalšial ................................................ (514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

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

čių dvasiškiai. Pamokslą yra 
sutikęs sakyti Canterburio ar- 
kiv. dr. Carey, šiemet planuo
jantis apsilankyti nepriklau
somybę atgavusiose Baltijos 
respublikose. Norima suorga
nizuoti bendrą baltiečių cho
rą, galėsiantį sugiedoti po 
vieną giesmę lietuvių, latvių 
ir estų kalbomis.

Vokietija
Prel. Antanas Bunga, Vokie

tijos lietuvių katalikų sielova
dos reikalų tvarkytojas, 1994 m. 
sausio 5 d. Šiaurinės Vokietijos 
saloje kukliai atšventė deiman
tinę amžiaus sukaktį. Vokieti
jon pasitraukęs 1944 m., jis bai
gė teologijos studijas Bamberge 
ir kunigu buvo įšventintas 1952 
m. Penkerius metus jam teko 
būti Memingeno ir apylinkės 
lietuvių kapelionu. Vėliau bu
vo paskirtas vokiečių pastora- 
cijon. Sukaktuvininkas savo di
delio darbo pėdsakus paliko 
1967-84 m. Bad Woerishofene 
kaip vietinės vokiečių parapi
jos klebonas. Ten jis su lietu
vių bičiuliu Augsburgo vysk. 
Josefu Stimfle globojo vysk. Pra
ną Brazį, MIC (1915-1967), ir jo 
įpėdinį vysk. Antaną Deksnį, 
rūpinosi “Krivūlės” leidyba. 
Prel. A. Bunga taipgi daug dir
bo ir dabar tebedirba su Vasa
rio 16 gimnazijos ateitininkais. 
Išėjęs pensijon, prel. A. Bunga 
persikėlė Memingenan, arčiau 
Vasario 16 gimnazijos. Ten jis 
yra seselių vienuolių prižiūri
mos didelės senelių prieglau
dos dvasios vadas. Dabar jis rū
pinasi ir Lietuvos katalikų bei 
jų hierarchų ryšiais su vokie
čiais.

Lenkija
Lietuvių kultūros centras bus 

pastatytas Seinuose. Kovo 3 d. 
ten lankėsi ir su lietuvių at
stovais susitiko Lietuvos minis- 
teris pirm. Adolfas Šleževičius. 
Pokalbis lietė centro statybos 
reikalus. Lietuvos vyriausybė 
centro statybai jau 1989 m. pa
skyrė 160.000 rublių. 1992 m. 
buvo paskelbtas centro projek
to konkursas ir kitas konkursas 
statybos darbams atlikti. Pro
jekto konkursą laimėjo akcinė 
bendrovė “Krašto projektas”, o 
statybos konkursą — uždaroji 
akcinė bendrovė “Statybos rit
mas”. Tačiau centro statyba vis 
dar nepradedama. Mat statybos 
darbus iš Lietuvoje pagamintos 
medžiagos ir konstrukciją at
liks į Seinus atvykę jos staty
bininkai. Statybos pradžią su
vėlina vis dar negautas Lenki
jos leidimas jon iš Lietuvos be 
muito įvežti statybinę medžigą. 
Neišspręsti ir Lietuvos darbi
ninkų apmokestinimo Lenkijos 
darbo biržoje klausimai. Taipgi 
labai svarbu, kad transporto 
priemonės su statybinėmis me
džiagomis Lenkijon būtų įsileis
tos be eilės.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda” 
D
g Lougheed’s Limited 
§ šeima ir tarnautojai

S “Žmonės, kurie atjaučia kitus"

§ Sudbury Ontario
SS252S?S252SZS25?S?SaS2Sa52S2S?S2S2S2S!S2S252Sa

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus



Metiniame “Tėviškės žiburiu” spaudos vakare 1994 m. balandžio 9 d. didžiojoje Anapilio salėje meninę programą 
atliko Čikagos tautinių šokių grupė “Grandis”, vadovaujama IRENOS SMIELIAUSKIENĖS. Nuotraukoje: viršuj 
kairėje - grupės pranešėja, dešinėje po koncerto gėlėmis apdovanoti; apačioj - gražiai atlikti įdomūs tautiniai 
šokiai Nuotr. Vyt. Balčiūno

Didžiosios “TZ” loterijos aukotojai ir laimėtojai

Metinis “Tėviškės žiburių” spaudos vakaras
Atvelykio išvakarėse, balan

džio 9 d. Ontario Mississaugo- 
je į didžiąją Anapilio salę su
gužėjo daugybė svečių iš To
ronto bei jo apylinkių, Hamil
tono, Londono, Otavos, Buffalo, 
Ročesterio ir kitų vietovių, 
įskaitant būrelį iš Lietuvos. 
Visi jie maloniai atsiliepė į iš
ankstinį kvietimą paremti sa
vąją spaudą, dalyvaujant meti
niame “Tėviškės žiburių” po
būvyje. Pagal išparduotų sta
lų skaičių nustatyta, kad jame 
dalyvavo apie 500 svečių. Sma
gu buvo matyti labai daug jau
nimo.

Sveikinimai, pagerbimai
Vakaro programą pradėjo 

Kanados lietuvių katalikų kul
tūros draugijos “Žiburiai” pir
mininkė ir “Tėviškės žiburių” 
red. Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė, dėkodama gausiai susi
rinkusiems tautiečiams už atsi
lankymą ir laikraščio rėmimą. 
Priminusi 45 metų “TŽ” gyvavi
mo sukaktį, svečiams pristatė 
kitus redaktorius bei visą dar
buotojų branduolį. Pakvietė 
KLB Londono apylinkės pirm. 
Paulių Kurą, kuris Kanados 
lietuvių fondo vardu pasveiki
no “TŽ” ir įteikė $5000 auką. 
Buvo pagerbti ilgamečiai “Tė
viškės žiburių” darbuotojai - 
neseniai iš redaktoriaus parei
gų pasitraukęs Jonas Andrulis 
ir administratorės pareigas 
perduodanti Salomėja Andru- 
lienė, negalint dalyvauti Jo
nui, priėmusi simbolinę gra
žią abiem skirtą L. Sendžikie- 
nės išaustą juostą. Ją įteikusi, 
vakaro vadovė R. Jonaitienė 
pakvietė Čikagos “Gradies” 
tautinių šokių šokėjus pasiro
dymui.

Meninė programa 

atliekamu vaidmenim!. (Prog
ramos lapukai būtų žiūrovams 
padėję sekti atliekamus šo
kius ir bent šokėjų pavardes 
sužinoti). Atskiros vyrų bei 
mergaičių grupės, taipgi ir 
bendroji visuma su kiekvienu 
šokiu kėlė žiūrovų susidomė
jimą, ir kai buvo labiausiai 
įdomu - pasirodymas pasibai
gė. Tai rodė žinovišką šokių 
eilės sutvarkymą. Iškviesta 
“Grandies” vadovė Irena Smie- 
liauskienė apdovanota gėlių 
krepšeliu, o Toronto gintarie- 
čiai kiekvienam-ai šokėjui 
prisegė po gėlę, nuoširdžiai 
pasveikindami savo kolegas. 
Apie valandą trukusi meninė 
programa buvo palydėta ilgais 
plojimais, kartu pasidžiau
giant čikagiečių dalyvavimu.

Loterijos, šokiai, 
atsisveikinimai

Laimės išbandymo pusva
landžiui - mažajai loterijai - 
vadovavo Vyt. Aušrotas, kvie
tęs ir kvietęs laiminguosius 
atsiimti įdomių laimikių: kas 
pyragą, kas gėrimo butelį, kas 
radijo aparatuką. Gėrybėms iš
sisėmus, vakaro vadovė pakvie
tė visus pasilinksminti, pa
šokti, pavakarieniauti, prie 
baro atsigaivinti. Gausus jau
nimas išjudino šokius - sukosi 
seni ir jauni. Viskas tiko vi
siems: ir klasikiniai valsai, ir 
modernios improvicazijos, ir 
“viščiukų” šokis. Poilsiui bu
vo skirta didžioji loterija, ku
rią pravedė Ramūnė Sakalai- 
tė-Jonaitienė. Čia jau laimėji
mai nusitiesė nuo Anapilio sa
lės iki Kalifornijos - visi (gal 
ir ne?) skaitytojai bei rėmė
jai bandė savo laimę, laikraš
čiui paaukoję vos $3. Po šios lo-

PAULIUS KURAS, KLB Londono 
apylinkės pirmininkas, Kanados 
lietuvių fondo vardu “Tėviškės ži
burių” spaudos vakare 1994 m. ba
landžio 9 d. sveikina žiburiečius, 
įteikdamas 5000 dol. auką “TŽ" lei
dybai Nuotr. Vyt. Balčiūno

terijos vėl trenkė smagi orkest
ro “Žagarai” šokių muzika, ne- 
paleidusi pasilinksminimo mė
gėjų net iki po vidurnakčio. O 
jaunimas vis dar lūkuriavo - 
sunku buvo atsisveikinti su 
čikagiečiais, kurių už durų 
laukė autobusas. Viskas pasi- 
baiga, lieka prisiminimai. Iš 
salės išeidamas ne vienas pa
tvirtino: “Tokį vakarą Toron
tas seniai bebuvo turėjęs ...”

Šio spaudos vakaro rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie jo pasi
sekimo; gausiems svečiams, 
rėmėjams ir aukotojams, leng
vinantiems savo periodikos 
išlaikymą. S.

1. K. Lukošiaus dovanotą pa
veikslą laimėjo J. Skrinska, Eas- 
lake, OH, nr. 6500.

2. K. Abromaičio medžio drožinį 
-E. Olšauskas, Berwyn, IL, nr. 1658.

3. N.N. dovanotą tautinę juostą - 
V. Žitkus, Lachine, P.,Q., nr. 7197.

4. A. Karosaitės dovanotą lietu
višką rankšluostį ir poezijos rinki
nį - S. Keras, Delaware, Ont., nr. 
11738.

5. J.M. paveikslą - P. Stirbienė, 
Toronto, Ont., nr. 9196.

6. S. Prakapo dovanotas plokšte
les - S. Beržinis, Vienna, Ont., nr. 
11707.

7. A. Kaziūno dovanotą paveiks
lėlį su gintarais - A. Stasiulis, Bur
lington, Ont., nr. 10701.

8. J. Radzevičiaus dovanotą me
džio drožinį - E. Simaitis, Hamil
ton, Ont., nr. 9962.

9. A. Buragienės dovanotą stal
tiesėlę ir takelį su servetėlėm - A. 
Pajaujienė, Islington, Ont., nr. 
14013.

10. Z. Dobilo paveikslą - D. Zulo- 
nienė, Mississauga, Ont., nr. 10201.

11. A. Andrulio dovanotą odinį ap-
lanką - F. Gurklys, Tillsonburg, 
Ont., nr. 10524.

12. S. Zavienės dovanotą magneto
foną - V. Vaičaitis, Seven Hills, OH, 
nr. 6795.

13. K. Lukošiaus dovanotą paveiks
lą - R. Balčiūnas, Manahawkin, N. J., 
nr. 5730.

14. Z. Dobilo dovanotus dirbinius 
iš lino - O. Grigaitis, Hamilton, 
Ont., nr. 20314.

15. G. Krašauskienės keramiką - 
R. Majoraitė, Toronto, Ont., nr. 
8382.

16. Galerijos “Nemunas” savinin
kų p.p. Reginų dovanotą Jonavi- 
čiaus paveikslą - Wm. Karalius, 
Welland, Ont., nr. 13285.

17. J. Radzevičiaus dovanotą me
džio drožinį - S. Urbas, Kapuska- 
sing, Ont., nr. 8967.

18. N.N. dovanotą elektrinį atida- 
rytuvą - A. Augaitis, Islington, 
Ont., nr. 13946.

19. A. Laurinaičio paveikslą - J. 
Jankauskaitė, nr. 18015.

20. K. Abromaičio medžio drožinį
- P. Tutlys, Toronto, Ont., nr. 19256.

21. S. Vyskupaitienės dovanotus 
rankinius moglius - V. Vaičaitis, 
Seven Hills, OH, nr. 6797.

22. Z. Dobilo paveikslą - J. Dau
gėla, Ormond Beach, FL, nr. 2026.

23. A. Kaziūno dovanotą paveiks
lėlį su gintarais - V. Vyčinas, Whi
te Rock, B.C., nr. 18987.

24. V. Balsienės keramikos vazą - 
P. Krivinskienė, Hamilton, Ont., 
nr. 19619.

25. S. Vyskupaitienės dovanotą 
menišką audinį - V. Paškus, Toron
to, Ont., nr. 9183.

26. Galerijos “Nemunas” savinin
kų p.p. Reginų dovanotą A. Tamo
šaičio paveikslą - J. Žadeikis, Chi
cago, IL, nr. 0753.

27. J. Gudo dovanotus suvenyri
nius šaukštus - S. Matulionis, Brant
ford, Ont., nr. 19846.

28. V. Baliūnienės dovanotus tau
tinius drabužius - V. Danyla, Sar
nia, Ont., nr. 9410.

29. P. Bigausko paveikslą - H. Ki- 
nens, Hudson, ME, nr. 7486.

30. L. Sendžikienės tautinę lėlę - 
N. Preibys, Toronto, Ont., nr. 3387.

31. S. Žiemelytės dovanotą lininį 
rankšluostį - S. Miglinas, Cleve
land, OH, nr. 1093.

32. S. Matulionio dovanotą puodą
- A. Dombra, Deep River, Ont., nr. 
8636.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

oZaOMUMU

33. L. Dagienės dovanotą a.a. J. 
Dagio monografiją - A. Pajaujie
nė, Islington, Ont., nr. 18409.

34. R. Žiūraitienės dovanotą pa
veikslą - B. Romeikienė, Toronto, 
Ont. nr. 20041.

35. L. Dagienės dovanotą a.a. J. 
Dagio skulptūrą - S. Kuzmickas, 
Toronto, Ont., nr. 3483.

36. Piniginę dovaną $250 - V. Mo
tiejūnas, Hamilton, Ont., nr. 20306.

37. Piniginę dovaną $500 - J. Ko
jelis, Santa Monica, CA, nr. 7039.

Taip pat mažojoje loterijoje bu-' 
vo du tortai - “Napoleonai”, tradi
cinis, kurį jau daugelį metų iškepa 
S. Rakštienė ir D. Ramanauskienės.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA di
džiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” spaudos vaka
ro proga mūsų nuoširdūs rėmėjai 
aukojo: $200 - S. ir G. Kuzmai, 
O. ir E. Delkai; $100 - dr. R. ir A. 
Karkai, A. ir R. Pacevičiai, kun. 
Vyt. Volertas, W. Dresher; $75 - 
J. ir R. Žiūraičiai; $50 - N. ir A. 
Ankai; $40 - V. ir S. Matulaičiai.

“Nešdami džiaugsmą kitiems, randame savąjį”
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Velykos - Kristaus Prisikė
limo šventė mus nukėlė į gilų 
džiaugsmą ir savotišką dva
sios atsinaujinimą, kuris turė
tų atsispindėti ir mūsų kasdie
niniame gyvenime, nustojus 
gausti vargonams, uždarius 
šventovės duris. Tam įgyvendi
nimui pagrindą nustato pa
grindinis krikščionybės prin
cipas: mylėk savo artimą kaip 
pats save. Tiesa, nelaimėje 
esame pasiruošę padėti, pa
guosti, užjausti, bet normalio
je gyvenimo vagoje ne visada 
praktikuojame artimo meilės 
principą, nes tai nėra lengva 
į egoizmą linkusiai žmogiškai 
prigimčiai. Dažnai jausmus už
valdo pavydas, polinkis į piktą 
kritiką ar tendencingai netei
singą kito asmens gyvenimo bei 
elgesio vertinimą. Bet gyveni
me netikėtai atsiranda sekti
nų pavyzdžių, kuriuos randame 
pačiose neįtikimiausiose ap
linkybėse, turbūt niekada ne
galėdami pagalvoti, kad galima 
pasimokyti... iš vaikų.

Nuostabiai gražų ir sektiną 
artimo meilės pavyzdį davė šio 
egoizmu pasižyminčio laiko 
nepaliesti vieno pietinės Ka
lifornijos miestelio vienuo
likamečiai vaikai. Vienam jų 
mokslo draugui buvo nustaty
ta vėžio diagnozė, ir jis priva
lėjo gydytis chemoterapijos 
metodu, dėl kurio nuo jo gra
žios galvutės nuslinko visi 
plaukučiai. Berniukas bijojo 
pasirodyti mokykloje, nes nu
jautė, kad vaikai gali būti žiau
rūs tiems, kurie skirtingai at
rodo ar elgiasi - juos pajuokia, 
erzina, užgaulioja. Dideliam 
mokytojų, tėvų ir viso miesto 
gyventojų nustebimui jo drau
gai štai ką padarė: didokas jų 
būrys pasuko į kirpyklą ir lei
do sau nuskusti galvas, kad visi 
būtų panašūs į savo draugą ir 
kad jis iš jų tarpo nesiskirtų, 
kad nesijaustų blogai.

Toks nepaprastas vaikučių 
elgesys neliko nepastebėtas 
televizijos ir spaudos, kuri 
paprastai dienos “herojais” 
būna į nusikaltimus linkę jau
nuoliai. Reportažuose ir spe
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RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ (kairėje), KLK dr-jos “Žiburiai” 
pirmininkė ir “Tėviškės žiburių” redaktorė, spaudos vakaro metu Anapi
lio salėje 1994 m. balandžio 9 d. įteikusi padėkos juostą “TŽ” administrato
rei SALOMĖJAI ANDRULIENEI, po 30 metų darbo pasitraukiančiai į 
pensiją Nuotr. Vyt. Balčiūno

cialiose televizijos programo
se jau konstatuojama, kad tie 
vaikučiai “įvedę naujausią ma
dos maniją - nuskustas gal
vas ...” Ir to jie sąžiningai lai
kosi, neleisdami savo naujos 
“šukuosenos gadinti” ataugan
čiais plaukais, nuolatos apsi
lankydami kirpykloje.

Nežinia, kokio tikėjimo yra 
tie vaikučiai, bet viena yra aiš
ku - jų širdelėse yra gyva ar
timo meilė, jos labui paauko
jo ir savo taip branginamą iš
orę. Jie įsijautė į savo drau
go vidinę savijautą, suprato

Kanados lietuvių bendruomenės žinios
Aukos Vasario 16-tosios proga

$200 - Toronto lietuvių pensi
ninkų klubo mezgimo būrelis; $100
- P. Sidaras; $60 - I. Šatras; $50 - 
V. B. Palilionis, E. A. Žolpiai; $10
- T. Kartavičienė, A. Buožis, V. 
Normantas.

Winnipego apylinkė: $100 - J. 
Bezys; $30 - M. A. Timmerman; 
$25 - V. Januška, E. Fedaras, L. 
Bartnikas; $20 - V. Rutkauskas, 
T. Timmerman, C. Radovskis; $10- 
J. Kuncaitis, J. Driunevičius.

Windsoro apylinkė: $250 - dr. S. 
Kizis; $200 - M. Kizis; $100 - N. 
Giedriūnaitė; $80 - D. S. Naikaus- 
kas; $50 - A. Tautkevičius, L. Le- 
parskas; $30 - V. Barisas; $25 - B. 
Balaišis, Br. Barisas, J. Barisas, Jo
nas Barisas, S. B. Kowbell, G. Vin- 
dašius, P. Eidukas; $20 - R. Dum
čius, T. Gureckienė, Z. Mistautas, 
A. Tautkevičienė, A. Aukštikalny

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 
įrašytos 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.

jo baimę ir skausmą. Yra aiš
ku, kad tie berniukai tai darė 
be jokio įsakymo, grynai savo 
pačių iniciatyva, intuityviai 
skatinami meilės savo nelai
mės ištiktam draugui. Ar ne 
jaudinančiai gražu? Toks jų 
elgesys įrodo, kad artimo mei
lei įgyvendinti nereikia nei 
pamokymų, nei įsakymų, tik na
tūralios artimo meilės nuo
jautos ir nuoširdaus noro neš
ti džiaugsmą kitiems, kaip yra 
pasakęs Platonas: “Nešdami 
džiaugsmą kitiems, randame 
savąjį”.

tė; $10 - V. Kutkus, Al. Barisas, 
E. Pakauskienė.

Solidarumo mokestį už 1994 m. 
sumokėjo: $220 - Windsoro apy
linkė; $20-P. Sidaras.

Visiems aukotojams KLB val
dyba reiškia nuoširdžią padėką.

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

Pradėta su lėta, turbūt vi
siems daug kartų matyta, mer
gaičių “Kepurine”. Jau su ant
ru trečiu šokiu buvo jaučia
ma, kad kylame aukštyn - vis 
kas nors naujesnio, vis įdomes
nio, o įsižiūrėjus į vaidybinį 
choreografijos bruožą, jau ga
lėjai pastebėti šokių sūku
riuose paslėptų talentų, kas 
itin ryškėjo vieno jaunuolio

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

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

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

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

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

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

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



Išeivijos suaukotų lėšų skirstymas
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Išeivijos lietuviai, gyvenda
mi Š. Amerikoje per daugiau 
kaip 50 metų suaukojo dideles 
pinigų sumas. Jos jau yra skai
čiuojamos milijonais dolerių. 
Turime įsteigę pagrindinius iš
eivijos didžiuosius fondus. Au
kojame visi, kurie išgalime.

Kada Lietuva buvo sovietų 
pavergta, nekilo klausimas 
apie jai teiktiną oficialią pini
ginę pagalbą. Tuomet visi siun
tėme privatinius siuntinius sa
vo giminėms, draugams, arti
miems bičiuliams. Per tuos il
gus šalpos metus daugelis mū
sų už tuos pinigus būtume ga
lėję nupirkti namus, kiek iš 
mūsų sovietai nuplėšdavo 
muito.

Lietuvai atgavus laisvę, pasi
darė aktualus klausimas išeivi
jai įsijungti į krašto atstaty
mo darbą lėšomis. Dabar tai 
darome per didelius ir mažus 
fondus. Šelpiame įvairius Lie
tuvos ūkinius, kultūrinius ir 
politinius atstatymo darbus.

Visi esame skirtingų nuomo
nių ir dažnai pareiškiame, kad 
ten reikėjo duoti, o kitam tiks
lui paskirtas aukas vadiname 
pinigų mėtymu. Kai kurie prie
kaištauja, kad ir šiandien nė
ra tikros kontrolės, nežinia į 
kieno rankas tie siunčiami pi
nigai patenka.

Pasisakyti teigiamai ar nei
giamai visi galime. Gyvename 
demokratiškuose kraštuose ir 
laisvai pareiškiame savo nuo
mones. Juo labiau, kad tie 
skirstomi pinigai yra mūsų pa
čių suaukoti.

Perskaitę 1994 m. kovo 8 d. 
“Tėviškės žiburius”, sužino
jome apie Tautos fondo lėšų 
skirstymo komisijos paskirsty
tas lėšas. Susidaro įspūdis, kad 
yra geras ir blogas lėšų pasky
rimo būdas. Visų pirma lėšos 
yra skiriamos Lietuvos švie
timui, studentų stipendijoms 
ir mokslo priemonių įsigijimui. 
Tai sveikintina ir remtina. Rei
kia remti bei šelpti Lietuvos 
studentus užsienyje. Jie bus 
ateities Lietuvos vadovai.

Tačiau, kai Tautos fondo ko
misija paskiria po $250 (gal ir 
nedaug) rąjonjjuąms laikraš
čiams, kyla klausimas kodėl? 
Juk Lietuvoje yra leidžiami 
ne vienas, bet keli šimtai laik
raščių ir žurnalų. Laikraščių 
yra toks didelis skaičius, kad

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

7 v.r. buvo įsakyta rinktis 
prie autobusų išvažiavimui. 
Patikrinę sukrautus lagaminus 
susėdam. Laukiam kada paju- 
dėsim, bet kažkodėl vis stovim 
vietoje. Mūsų vadovai vaikščio
ja iš vieno autobuso į kitą, grįž
ta į viešbutį ir vis neduoda 
ženklo judėti. Laukiam jau vi
są valandą ir vis nejudam. Pa
galiau po ilgo laukimo išgirs
tam, kad viena moteriškė iš ki
to autobuso prarado savo pa
są, nežino ar pavogta, ar pa
mesta. Tas sutrukdo išvažiavi
mą, nes jai vienai dabar reikės 
atsiskyrus nuo grupės važiuoti 
į konsulatą Tel Avive išsiimti 
naujo paso. Vadovams susida
rė irgi didelis rūpestis.

Bekraunant lagiminus į auto
busus, pradeda lyti. Šlapia ir 
purvina pasidaro aplink. Mū
sų vadovai dar bėgioja pirmyn 
ir atgal, kol 8 v.r. autobusai 
išjuda iš viešbučio kiemo. Su- 
sitrukdė dėl to nelemto paso, 
kuris po ilgo ieškojimo buvo 
surastas. Moteriškė buvo kaž
kur giliai nukišusi į krepšį ir 
po to pamiršusi. Suradus pasą, 
visiems palengvėjo nuotaika ir 
galėjom pajudėti kelionei.

Išvažiavę greit sustojam Be- 
tanijoje, kuri vos dviejų mylių 
atstu į rytus nuo Jeruzalės. Tai 
šioje vietoje Lozorius buvo Jė
zaus prikeltas iš mirusių. Čia 
Jėzus dažnai iš Jeruzalės atei
davo aplankyti Marijos ir Mor
tos, kur rado Lozorių mirusį ir 
jau trys dienos palaidotą. Šio
je vietoje dabar pastatyta šven
tovė ant senos Bizantijos laikų 
šventovės pamatų. Kieme ma
tyti mozaikos grindų dalis iš to 
laikotarpio. Šventovėje buvo 
numatytos mūsų grupei pamal
dos, bet tuo laiku, kai atvykom, 
jau kita ekskursija buvo už
ėmusi. Šalia šventovės, kiek 

jau trūksta skaitytojų. Išeivi
jos lietuviai turi pasaulyje tik 
vieną dienraštį ir ant pirštų 
suskaitomus kelis savaitinius 
laikraščius. Šie laikraščiai 
sunkiai laikosi ir dalis jų grei
tai mirs.

Kodėl mes neremiame jų? Ar 
kultūriškai skurstančiai išei
vijos visuomenei nereikalinga 
spauda? Išeivijos lietuvius 
dažnai lanko iš Lietuvos įvai
rios rūšies menininkai, sam
būriai, chorai, solistai, inst
rumentalistai ir kiti. Juos šil
tai priimame, lankome jų kon
certus ir jiems materialiai pa
dedame. Tuo tarpu išeivijos 
meninės pajėgos jau merdi.

Gerai dar, jeigu kartą per 
metus sugebame “suklijuoti” 
lietuvių operos Čikagoje pasta
tymą. Čia nepakanka išeivijos 
solistų ir muzikų - reikia kvies
tis iš Lietuvos, nes nepajėgė
me prisiauginti. Žinoma, nie
kas veltui iš Lietuvos nevaži
nėja. Išeivijos lietuvių operą 
išlaikyti turėtų padėti mūsų 
čia įsteigti fondai.

Kitas nesuprantamas atvejis, 
kai Tautos fondas paskiria 
$5000 kompozitoriaus iš Lietu
vos O. Balakausko kūrinių kon
certui Niujorke. Ar ne geriau 
tuos tūkstančius išdalinti iš
eivijos skurstantiems muzi
kams, jaunimo sambūriams, 
tautinių šokių ir dainų gru
pėms?

Šių metų liepos mėnesį Lie
tuvoje rengiama tautninių šo
kių ir dainų šventė. Įdomu, 
kiek mūsų išeivijos fondai 
parems ten vykstančius jau
nuolius. Ne visi tėvai yra pa
jėgūs jų keliones apmokėti. 
Todėl stipriau remkime išeivi
jos menines-kultūrines jėgas 
ir neleiskime joms mirti.

Kodėl jau dabar mūsų Tau
tos fondas skuba perkelti į 
Lietuvos bankus vieno mili
jono dolerių investicinį ka
pitalą? Ar tikimasi tuo būdu 
sustabdyti Lietuvos infliaci
ją? Ar Lietuvos vyriausybė 
laiduoja to kapitalo saugumą?

Išeivijos lietuviai, kurie su
kaupė Tautos fondą savo auko
mis ir darbu, turėtų pareikšti 
savo pageidavimus fondo vado
vybei, atkreipti jos dėmesį į 
lėšų skirstymo pirmumą ir rei
kalingumą. Tai mūsų visų rū
pestis, kad lėšų skirstymo ko
misijos būtų daugumos auko
tojų valios vykdytojai.

aukščiau, rymo musulmonų 
mečetė su aukštu minaretu.

Štai ir muitinė. 10 v.r. Izrae
lio muitininkai patikrino pa
sus, iškrovė mūsų lagaminus. 
Reikėjo vėl persėsti į Jordani
jos autobusą. Vadovas Kim, at
lydėjęs iki pasų kontrolės atsi
sveikino ir grįžo atgal.

Po geros valandos, įsėdę į 
Jordanijos autobusą, važiuoja
me į Amaną. Izraelio pusėje 
prie Jordano upės liko bunke
ris, blokais ir smėlio maišais 
apstatytas, spygliuota viela 
apraizgytas. Jokių bunkerių ar 
sustiprinimų prie Jordanijos 
sienos. Tačiau toliau važiuo
jant vis kas keliolika kilomet
rų buvo ant kelio užtvaros su 
kareivių sargybom. O bent 
dviejose vietose toliau nuo ke
lio stovėjo tankų kolonos.

Į autobusą įlipa naujas va
dovas arabas. Jis pasakoja, kad 
važiuojam per Jordano slėnį, 
kuris yra 400 km. ilgio. Turtin
ga žemė - per metus užauga du 
derliai. Sodai, vynuogynai, dar
žovių laukai ir medžiai, viskas 
čia žaliuoja ir klesti.

Trumpai pavažiavę išsukam 
iš Jordano slėnio į Gilet kal
nus, kurie apsodinti alyvos me
džiais. Išspausta iš alyvos me
džių alyva arabams yra vaistas 
ir maistas, nes, pasak vadovo, 
kiekvieną rytą išgėrus stikli
nę alyvos galima išbūti visą 
dieną nevalgius. Ir stačiuose 
kalnuose yra prisodinta alyvos 
medžių, nežinia kaip jie toje 
sausroje pajėgia žaliuoti ir ne
nudžiūti.

Kalnuose išsistačiusį Ange- 
ro miestą pravažiuojame nesu
stodami. Pasiekiam kitą mies
tą Jaraš, irgi apsuptą alyvos 
medžių. Jis įkurtas romėnų 53 
m. po Kristaus. Čia sustojam ir 
arabų restorane valgom pietus. 
Patalpos labai didelės ir gra
žiai sutvarkytos. Apsodintos 
dideliais medžiais ir krūmais,

Po daugelio metą susitiko buvę Lietuvių tautinių ansamblio Čiurlionis 
nariai Klivlande. Iš kairės: P. PLEČKAITIS, poetė JULIJA ŠVABAITĖ- 
GYLIENĖ, O. MIKULSKIENĖ ir M. AUKŠTUOLIS Nuotr. VI. Bacevičiaus

Vaizdajuostė “Mūsų pastogėje”
Kas išeivijoje yra įsiparei

gojęs dirbti su jaunimu lietuvy
bės išlaikymo fronte, tas pui
kiai žino, kiek reikia priemo
nių panaudoti, kokių metodų 
taikyti amžiui ir pajėgumui, 
kad galima būtų ką nors lai
mėti. Mokytojo ar organizaci
jos vadovo išradingumas ir, ga
lima sakyti, tam tikras kūrybi
nis ugdymas pasisekimui yra 
labai svarbūs, gal net lemian
tys, veiksniai.

Yra ko pasidžiaugti išeivi
jos lietuvių mokyklas pasieku
sia nauja tautinio auklėjimo 
priemone - pusantros valandos 
ilgio garsine vaizdajuoste “Mū
sų pastogėje”. Ją užsakė Lie
tuvą lankydama Toronto Mai
ronio mokyklos vedėja ir KLB 
Švietimo komisijos pirminin
kė Giedra Paulionienė. Kodi
nį sudarė Lietuvos mokytoja 
Giedrė Rugevičiūtė, finansa
vo KLB krašto valdyba. Vaiz
dajuostė nemokamai išsiunti
nėta šeštadieninėms mokyk
loms ir KLB apylinkėms. Pla
tinama ir visuomenei. Norin
tieji ją įsigyti, prašomi kreip 
tis į KLB krašto valdybos raš
tinę, 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8 Canada. Tel. 
416-533-3292. Kaina $20.

Ką gi šioje vaizdajuostėje 
matome? Viso rodinio centre 
- didžiųjų metinių švenčių bei 
ypatingų dienų senoviniai liau-. 
dies papročiai, šimtmečiais 
Lietuvos sodiečiams turėję 
ir nepamainomos pramoginės 
prasmės. Kai kurie iš jų, da
bar gal jau kiek susiaurinti 

žydinčiomis gėlėmis. Padaryti 
tvenkiniai ir fontanai, kur žą
sys plaukioja. Kalnų upelis 
krisdamas suka ratą. Gauname 
arabiškus patiekalus. Valgėm 
plonus, labai didelius blynus. 
Vėliau stebėjom, kai arabė mo
teris lauke kepė tuos blynus. 
Tešlą iškočiojusi, patakšnojusi 
tarp rankų dėjo ant apskrito 
gaublio, kurio apačioje degė 
ugnis. Per keliolika sekundžių 
iškepdavo vis naujus didžiu
lius blynus.

Po pietų žingsniuojam iki tu
ristų centro, kur apžiūrim ma
žą muziejų. Praeiname pro ro
mėnų statytą prieš 2000 metų 
akmeninį tiltą per upę, kuris 
ir dabar tebetarnauja.

Einame toliau už miesto į 
laukus, kur yra atkasta archeo
loginė zona buvusio romėnų 
Dekapolio miesto. Tai didelis 
geriausiai išsilaikęs Viduri
niuose rytuose romėnų mies
tas. Nors ir karšta diena, dul
kės kyla nuo sujudintos smėlė
tos žemės, bet tuos du kilomet
rus kelio nugalim ir pasiekiam 
jau iš tolo matomas aukštas ko
lonas. Prieiname prie puikiai 
išsilaikiusio amfiteatro su dau
gybe sėdynių, kur susėsdavo 
5000 žmonių. Einam, lipam per 
akmenis, per nugriuvusių kolo
nų nuolaužas. Aukštos marmu
ro kolonos Artenes šventyk
los dar kyla į dangų ir gatvėse 
dar daugybė išlikusių aukštų 
kolonų.

Išlikusi tipiška Bizantijos 
šventovė su sienomis ir grindi
mis, bet jau be stogo. Storos 
akmenų sienos, kaip kokia tvir
tovė, išlaikė iki šių dienų. Ki
tos Bizantijos šventovės išliku
sios tik didžiulės kolonos be 
sienų. Šis atkastas miestas yra 
nepaprastai didelis, nes pa
grindinė gatvė Maksimus yra 
3,5 kilometro ilgio. Iš abiejų 
gatvės pusių tebestovi išsiri
kiavusios aukštos kolonos. Ro

ar pritaikyti besikeičiančiam 
gyvenimui, yra išlikę iki šių 
laikų. Jiems parodyti reikėjo 
ir atitinkamos aplinkos - pasi
naudota etnografine sodyba. 
O vaidintojų grupė, turbūt sa
viveiklininkai, turėjo tapti 
kažkurio mažai žinomo kaimo 
gyventojais. Kaip jiems tai pa
vyko, tesprendžia žiūrovai. 
Viena aišku - kai kurie žymes
nieji papročiai parodyti, pa
aiškinti, nedaug kur girdimo
mis dainelėmis palydėti, gra
žiais gamtovaizdžiais perpinti.

Vaizdajuostę sudaro šešios 
dalys. Tai skirtingos temos, 
bet apjungiamos vienu tikslu: 
štai Lietuva, štai senasis kai
mas su gyvaisiais papročiais, 
senovine dainų monotonija su 
būdingais atsikvėpimais ir at
virais “iš širdies” plaukian
čiais balsais. O pradedama 
balta balta ramybe, girdime 
nuoširdžią deklamaciją, ma
tome gilią žiemą. Tai vaizde
lis “Nuostabi naktis”. Kūčių 
vakaras, šventos akimirkos ir 
pagonybės laikų burtai susi
lieja į vieną išgyvenimą, vie
ną tikėjimą ir kartu į daugelį, 
kai niekas nedrįsta suabejoti, 

AWNINGS & R(X>FING
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 
Pastogėlės-krepšeliai ‘Stogų dengimai 
625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y 1K4

Tel.: 252-4081 FAX: 252-2972

mėnų laikais tarp tų kolonų 
buvo krautuvės ir įvairios dirb
tuvėlės. Vienos kolonos tebe
stovi, kitos jau nugriuvusios, 
sudužusios į atskirus gabalus. 
Bandom ta gatve žygiuoti tolyn 
iki galo, bet greit per nuolau
žas laipiojant pavargstam ir 
pasukam atgal, vis sustodami, 
vis žvelgdami į didingas pra
eities amžių liekanas, vis ban
dydami nuotraukose įamžinti. 
Gatvė tarp kolonų išklota ketur
kampiais dieliais tašytais ak
menimis nelygiais tarpais, ku
riais nutekėdavo lietaus van
duo apačion į rezervuaras.

Sostinę Amaną pasiekiam 6 
v.v. jau tamsoje, miesto žibu
riams degant. Kadangi ryte ne
buvo Mišių, tai dabar važiuo
jam į pranciškonų kolegiją pa
maldoms. Koplyčia įrengta ant
rame kolegijos aukšte. Nors po 
kelionės gerokai pavargę, bet 
atlikome paskutinę pareigą, iš
klausydami šv. Mišias, o nuo
taiką pragiedrino visiems mal
dininkams išdalinti pažymėji
mai, kad aplankyta Šventoji 
žemė.

Po pamaldų pasiekiam “Midle 
East” viešbutį nakvynei. Iškro
vus iš autobusų lagaminus, pa
sigendama bent aštuonių ke
leivių lagaminų, nes nebuvo at
vežti ar per klaidą palikti prie 
Izraelio sienos perkraunant į 
Jordanijos autobusus.

Vakarienę valgom jau po 8 v. 
Po to jau reikia paruošti laga
minus rytojaus dienos skridi
mui atgal į Torontą. Juos rei
kia padėti prie durų 7 v.r. Din
gusius lagaminus atgabeno tik 
vidurnaktį, nes per klaidą bu
vo nuvežti į kitą viešbutį. Žmo
nės buvo labai patenkinti, kad 
atsirado dar laiku.

Autobusu dviejų savaičių ke
lionė baigėsi. Lietuviai sėdė
jome kartu su vengrais. Pra
džioje buvo kiek nepasitenki
nimo, kai visi norėjo sėdėti 
pirmose eilėse ir nenorėjo 
keistis vietomis, bet vėliau 
apsiprato su tvarka ir nepaklus
nieji pakluso. Važiuojant auto
buse buvo kalbamas Rožinis

kad vidurnaktį kalba gyvu
liai ...

Po tos mistikos staiga sprogs
ta visu savo garsu vasara. Joni
nės. Tai džiaugsmo ir linksmo 
pasiblaškymo šventė. “Papar
čio žiedas” žiūrovus supažin
dina su ta nerūpestinga vaka
rone, kai siaučiama, šokama, 
šokinėjama per laužą, o svar
biausia - einama ieškoti pa
parčio žiedo, tik vidurnaktį 
pražystančio. Kokie gi būtų 
papročiai be tų visų tikėjimų 
ir burtų!

Vaizdelis “Velykos” ilgiau
sias (35 min.). Jame šeiminin
kių ruošiami kepiniai, pokal
biai su jomis, margučiai, jų ri
tinėjimas, kaimo kapela lanko 
kaimynus, sukasi kadryliai, 
skamba sutartinės, vaikai sū
pynėse džiaugiasi pavasariu. 
Pasigendama paauglių - kur 
jaunimas? Būtų čia tikęs ir Pri
sikėlimo rytas, tradicinės pro
cesijos šventoriuose, peršoku-
sios jau seniai vien tik religi
nę prasmę. Įdomus vaizdelis 
“Lašininis ir Kanapinis” su 
visais Užgavėnių papročiais, 
apranga, kaukėmis, keistais 
žaidimais. Tik gal būtų buvę 
tiksliau jį rodyti prieš Vely
kas.

Pabaigai 22 minutės skir
tos Vilniaus vaizdams, kapi
nėms ir Vėlinėms, įjungiant 
ir dabartinius laikus. Ta sen
timentali, meniniu požiūriu 
turbūt geriausiai pasisekusi 
dalis žiūrovą labiau priartina 
prie tikrovės pajautimo, negu 
kai kurie vaidybiniai momen
tai, į kuriuos perkelti tikro
vę - ne visada lengvas uždavi
nys. Kaip ten bebūtų, vaizda
juostė ir tautinio auklėjimo 
tikslams, ir vaizdiniam kai ku
rių lietuviškų papročių uždo- 
kumentavimui yra geras įna
šas į negausią tos rūšies me
džiagą išeivijoje.

Lituanistinėms mokykloms 
dabar jau yra paruoštas prie- 
dinis tekstų paaiškinimas bei 
žodynėlis Užgavėnių ir Joni
nių vaizdeliams. Tą darbą at
liko Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė. Č. Senkevičius 

lietuvių ir vengrų atskirai, bet 
vėliau, nuo kelionės vidurio, 
buvo kalbama bendrai po vie
ną dalį lietuviškai, kitą veng
riškai. Be to, vengrai mėgda
vo giedoti kiekviena proga tiek 
autobuse, tiek lankantis šven
tovėse. Kartais mums atrody
davo, kad to jų giedojimo net 
per daug.

Kartu keliavo septyni kuni
gai, kurie visi kartu kasdien 
atnašaudavo Mišias. Lietuviai 
turėjome du kartus atskirai 
lietuviškas pamaldas, o veng
rai dažniau atsiskirdavo nuo 
bendros grupės tik savo pamal
doms. Keliavo 5 pranciškonai 
kunigai: mūsų Tėvas Augusti
nas, visų maldininkų vadovas 
Tėvas Gregory, Tėvas John bu
vo vadovas pirmojo autobuso, 
jaunas italas pranciškonas 
skardžiu balsu vadovaudavo, 
kaip solistas giedojimams ir 
visą laiką filmavo. Vienas ku
nigas vargonuodavo.

Atidavę lagaminus skrydžiui 
į Torontą, dar turim laiko pa
sižvalgyti po labai didelio ir 
turtingo tarptautinio Amano 
orauosčio krautuves su dide
liu prekių pasirinkimu. Pa
naršę po krautuves, išleidę 
paskutinius pinigus, sėdom į 
Jordanijos lėktuvą ir po 15 va
landų atisradom Toronte su 
sustojimu Amsderdame ir Mont- 
realyje. (Pabaiga)

OFFORD 
^REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki- 
tės l . .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
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SANDRA KYBARTAITĖ, augusi ir architektūros studijas baigusi Toron
te, gana anksti pasižymėjusi kūrybingumu, federacinės valdžios buvo 
paskirta atstove Jungtinių Tautų “Habitat” komitete; įsteigusi architek
tūros firmų Helland& Kybartas, dėstė Ontario meno mokykloje; perėjusi į 
filmų projektavimų, reiškėsi filmuose ir TV programose; dirbo Niujorke 
Broadway teatruose įvairių veikalų paruošime. 1994 m. laimėjo “Atlantic 
Film Festival Award” už savo darbų filme “Zero Patience”. Viena iš penkių 
kandidatų, priimtų metų studijoms garsiajame Norman Jewison režisie
rių centre (“The Toronto Star” inf.)

Globos užmojai platesniu mastu
Pasaulio lietuvių bendruo

menės (PLB) sudėtyje 1993 m. 
Čikagoje (Lemonte) įsisteigė 
Lietuvos vaikų globos komite
tas “Saulutė”, vadovaujamas 
Indrės Tijūnėlienės. Komite
tas ragina JAV, Kanados, Euro
pos, Australijos bei kur kitur 
gyvenančius lietuvius išdrįsti 
ieškoti labdaros Lietuvos vai
kams kitataučių tarpe. “Saulu
tė” bendradarbiauja ir su ki
tomis grupėmis, besirūpinan
čiomis nelaimingais Lietuvos 
vaikais.

Pirmininkė I. Tijūnėlienė 
1994 m. pradžioje lankėsi Lie
tuvoje ir iš arčiau susipažino 
su beglobių vaikų būkle ir su 
globos institucijų trūkumais. 
Pagrindinė problema esanti 
šeimos branduolio irimas. Rei
kia labai daug dirbti, kad vai
kai išaugtų dori ir vėliau su
gebėtų sukurti rūpestingas šei
mas. Platinama ir diegiama 
mintis, kad Lietuvai reikalin
gos gausios šeimos.

Šiuo metu susiduriama su 
problema, kai augintiniui, su

PARDUODAMAS 
trijų miegamųjų 
namas netoli Šv. 
Juozapo ligoni
nės ir Ronces- 
valles gatvės. 
Prašoma kaina 
$217.500. 
Privatus keliukas 
į garažą. Gražiai
pertvarkytas namo vidus pakelia pirkimo vertę

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

Jūsų svajonė. Tuojau skambinkite tel. 763-51 61
-MARIJANA McKinnon.

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

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

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

EVROPARCEL
YOlVJ --------------------------------------------------------- ►
"T Tj J Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

laukusiam 18 m. amžiaus, nėra 
kur eiti. Darbų trūkumas ver
čia jaunuolius vagiliauti ir el
getauti. Prieglaudos esančios 
senuose pastatuose, kurie šalti 
ir tamsūs. Stengiamasi vaikus 
siųsti į miesto mokyklas. Kovo
jama dėl vaikų teisių į paliki
mus, kad tėvai, kurių vaikai 
auklėjami našlaitynuose, ne
turėtų teisės parduoti savo 
butų. Informaciją teikia Mary
tė Černiūtė, “Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089 USA. Inf.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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).



Estrados karalius ■ Stasys Povilaitis
EDVARDAS ŠULAITIS

Į JAV-bes vėl atvažiavo žy
miausias Lietuvos estrados 
dainininkas Stasys Povilaitis, 
kuris trumpam buvo užsukęs 
čia praėjusį rudenį ir davė 
keletą koncertų. Šį kartą jis 
atvažiavo porai mėnesių ir ža
da daug kur padainuoti. Čika
goje čia koncertas bus balan
džio 30 d. didžiojoje Jauni
mo centro salėje.

Neseniai jis pasirodė Vilniu
je, kur susilaukė didžiulio su
sidomėjimo. Praėjusią žiemą 
jis plačiai koncertavo ir va
žinėjo po Lietuvą, minint An
tano Šabaniausko sukaktį. 
Taip pat jis pagarsėjo savo au
toriniais koncertais, pavadin
tais “Sveikas, dainininke” (maž
daug tokią programą jis atsive
ža ir į Ameriką).

Lietuvoje buvo stebimasi, 
kodėl dabar, kai kitų atlikėjų 
salės būna apytuštės, šis dai
nininkas pajėgia traukti klau
sytojus kaip magnetas. Į šį 
klausimą atsako žurnalistas 
“Gimtajame krašte”: “O gal to
dėl, kad šis 47-erių metų aš
tuntojo dešimtmečio estrados 
karaliaus balso ir melodingų 
dainų (daugeliui - graudaus ir 
mielo jaunystės prisiminimo) 
klausosi jau ne viena, o kelios 
lietuvių kartos? Nors per 24- 
rius dainininko metus scenoje 
keitėsi ir muzikos mados, ir 
ritmai, žibėjo ir tyliai geso ne 
vieno artisto žvaigždė, nepali
kusi net prisiminimo, Stasio 
Povilaičio dainos populiarios 
kaip ir kadaise”.

Dar vertėtų pacituoti kelis 
sakinius iš žinomo aktoriaus, 
vilniečio Petro Steponavičiaus 
atsiliepimo “Draugo” kult, 
priede po sol. Povilaičio pasi
rodymo pernai rudenį Čikago
je - “Belaukiant, kol išeis į sce
ną iš Lietuvos atvykęs estrados

Lietuvos estrados žvaigždė STASYS POVILAITIS (kairėje) po pernykščio 
koncerto Čikagoje kalbasi su jo šiuometinių gastrolių Amerikoje koor
dinatoriumi EDVARDU ŠULAIČIU

Kas šią vasarą Stratfordo festivalyje?
ALFONSAS NAKAS

Kanadiškis Stratfordo festi
valis, be pertraukos veikiąs 
nuo 1953 m., netrukus pradės 
42-rą sezoną. Kaip visuomet, 
atsidarys trys teatrai: Festi
val Theatre su 2,300 vietų pub
likai: Avon Theatre su 1,100 kė
džių; Tom Patterson Theatre 
(anksčiau - The Third Stage) 
su 500 vietų. Taigi kasdien 
spektaklius gali lankyti beveik 
8,000 žmonių, nes visi trys teat
rai turi po du seansus: 2 v.p.p. 
ir 8 v. v.

Šią vasarą bus pastatyta 10 
veikalų. Neoficialiai sezonas 
prasidės pirmoje gegužės pu
sėje. Daugiau kaip dvi savai
tes vyks generalinės repetici
jos, į kurias labai papigintai 
leidžiamos moksleivių bei stu
dentų ekskursijos. Visokiai 
publikai spektakliai prasidės 
pačiame gegužės gale, o sezo
nas baigsis lapkričio 13 d. Štai 
kur, kada ir kokie veikalai bus 
vaidinami. Pavadinimų nelie- 
tuvinu, palieku kaip programo
je surašyti.

Festivalio teatre: Šekspyro 
“Twelfth Night” (pirmas spek
taklis gegužės 30, paskutinis - 
lapkričio 13); Gilberto ir Sulli- 
vano operetė “The Pirates of 
Penzance” (birželio 1 - lapkri
čio 12); Edmond’o Rostand “Cy
rano de Bergerac” (birželio 3 - 
lapkričio 12) ir Moljero du 
trumpesni veikalai viename 
spektaklyje - “The School for 
Husbands” bei “The Imaginary 
Cuckold” (rugpjūčio 5 - spalio 
16).

Avon teatre: Šekspyro “Othel
lo” (birželio 25 - spalio 15); 
Lewis’o Carroll pasaka, James’o 
Reaney pritaikyta scenai “Ali
ce Through the Looking Glass” 
(liepos 10-spalio 16). 

dainininkas Stasys Povilaitis, 
prisiminiau tuos laikus, kada 
pasigirdus per radiją Stasio 
dainuojamai dainai, įstaigoje 
nutildavo rašomų mašinėlių 
stuksenimas, stabtelėdavo iš- 
eidinėjantys klientai arba bū
davo skubama įjungti savo ra
dijo aparatus: mat dainavo ... 
jis! Stasys! Taip... Tai buvo 
žvaigždė!... Jis buvo klausomas 
ir mėgstamas, gal net mylimas, 
visos Lietuvos. Vieniems, kaip 
mano mamai, dar prieškarinių 
laikų mokytojai, jis priminda
vo jos, kaip ir daugelio to meto 
gimnazisčių, numylėtinį Anta
ną Šabaniauską. Kitiems tai 
buvo naujos lietuviškos estra
dos pradininkas, kurio pasi
renkamose dainose nebebuvo 
sovietų estradai būdingos pom
pastikos ar gigantomanijos... 
Tai buvo prieš ketvirtį am
žiaus”.

Tačiau ir šiandien, po trum
pos pertraukos vėl pradėjęs 
dainuoti, St. Povilaitis yra mie
lai klausomas ir mėgstamas. Jo 
dainų plokštelės, o šiuo metu 
kasetės, yra labai perkamos. 
Neseniai jis įdainavo trečiąją 
per pusantrų metų laikotarpį 
kasetę - “Aidi, aidi”, kurios 
nemaža egzempliorių atsivežė 
į Ameriką, ir jas galės tautie
čiai įsigyti.

St. Povilaitis dar 1974-75 m. 
buvo išrinktas į populiariausių 
Lietuvos žmonių dešimtuką. 
Gavo ne vieną premiją, tačiau 
jis labiausiai vertina 1991 m. 
gautąją A. Šabaniausko vardo 
premiją. Šių metų kovo mėne
sį jis buvo pagerbtas nauja pre
mija, pavadinta gana griozdiš
ku vardu - “Už lietuvių nacijos 
formavimą” (įteikta gintarinė 
palmė ir tūkstantis litų). Sol. 
St. Povilaitis šiuometines gast
roles pradėjo Miami ir St. Pe- 
tersburge, Floridoje.

Tom Patterson teatre: Eugene 
O’Neill’o “Long Day’s Journey 
Into Night” (gegužės 31 - rugsė
jo 17); Šekspyro “Hamlet” (bir
želio 2 - rugsėjo 17); Jean- 
Marc’o Dalpe “In the Ring” 
(birželio 24 - rugpjūčio 13) ir 
Šekspyro “The Comedy of Er
rors” (rugpjūčio 4 - rugsėjo 18).

Festivalis pavadintas Šeks
pyro vardu (“The Stratford 
Shakespearean Festival Foun
dation of Canada”). Nenuosta
bu, kad iš dešimties vaidina
mų veikalų keturi yra Šekspy
ro. Beje, šiemet, balandžio 
gale, sueina 430 metų nuo Šeks
pyro gimimo (g. 1564 m.).

Nors reguliari ir ypač kabe
linė televizija prie namų ekra
nėlių prirakino gal 99% civi
lizuoto pasaulio gyventojų, 
bet vis dėlto atsiranda ir jun
tančių scenos meno alkį. Čia 
minimą festivalį dar vis kas . 
vasarą aplanko po daugiau 
kaip 400,000 žiūrovų, o prieš 
dešimtmetį būdavo po daugiau 
kaip pusę milijono. Buvo lai
kai, kai jį gausiai lankė Toron
to, Londono, Detroito, net Čika
gos lietuviai, daugiausia stu
dentija ir jauni inteligentai. 
Viliuosi, kad čia mano pateikta 
informacija kai kam padės va
saros atstogas planuojant. In
formacijos, bilietų reikalu gali
ma nemokamai skambinti šiuo 
tel. numeriu: 1-800-567-1600.

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, 1994, nr. 1, vol. 40, 

trimėnesinis meno ir mokslo žur
nalas anglų kalba, šį numerį reda
gavo prof. A. Klimas, 80 psl. ir vir
šeliai, prenumerata $10 metams, 
adresas: Lituanus, 6621 S. Troy 
St., Chicago, IL 60629 USA.

Vydūnas, MANO TĖVYNĖ, kny
gą autoriaus gimimo 125 metų su-

Lietuvių meno ansamblis “Dainava”, atlikęs programą metiniame “Draugo” koncerte Čikagoje 1994 m. kovo 20 d. 
Priekyje dešinėje ansamblio vadovas ir dirigentas muz. DARIUS POLIKAITIS Nuotre. J. Tamulaičio

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Iškilus dainaviečių pasirodymas
A. ŠMULKŠTIENĖ

Metinis “Draugo” koncertas 
įvyko 1994 m. kovo 20 d. Maria 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Programą atliko lietuvių me
no ansamblis “Dainava”, diri
guojant muz. Dariui Polikai- 
čiui. Jis ansambliui vadovau
ja nuo 1988 m.

Koncerto programą sudarė 
trys dalys. Pirmoji “Atskubėk, 
pavasarėli”, buvo labai tinka
ma datai, nes pusvalandį prieš 
koncertą oficialiai prasidėjo 
pavasaris. Girdėjome nuotai
kingas harmonizuotas liau
dies dainas apie atbundančią 
gamtą, piemenėlius, mergeles 
ir bernelius: “Tu, vyšnela” 
(harm. F. Bajoro), Siūbau, lin- 
gau paukštelis” (harm. J. Zda- 
niaus), “Pasakyk, mergele” 
(harm. J. Žilevičiaus). An
samblio moterų choras, žavė
jęs savo balsais ir puošniais 
tautiniais drabužiais, padai
navo: “Augino močiutė” (harm. 
V. Jakubėno), “Ar aš tau, se
se” (harm. J. Strolios). Sol. 
Birutė Vizgirdienė įspūdingai 
atliko: “Oi, augin, augin” 
(harm. S. Šimkaus), “Pūtė vė
jas” (harm. V. Kairiūkščio) 
ir “Už jūrų marelių” (harm. 
A. Bražinsko). “Dainavos” an
samblio kamerinės grupės 8 
mergaitės, Rimai -Polikaity- 
tei palydint birbyne, chorui 
pritariant padainavo: “Pieme
nėlių raliavimą” (harm. A. Mi
kulskio), “Piemenėlių pavasa
rį” (harm. J. Švedo) ir “Anoj 
pusėj Nemunėlio” (harm. J. 
Švedo).

Sol. Birutė Vizgirdienė kar
tu su ansambliu padainavo 
“Vai ir prijojo” (harm. J. Stro
lios). Pirmąją koncerto dalį 
ansamblis baigė gyvu “Pasė
jau dobilą” (harm. J. Gaidelio).

Po pertraukos antrąją dalį, 
skirtą Gavėnios rimčiai ir pa
vadintą “Begalinis Viešpaties 
pasaulis”, pradėjo sol. B. Viz
girdienė, kartu su ansambliu 
pagiedodama W. A. Mozart’o 
“Alleluia”. Atskirai ansamb
lis atliko “Viešpaties pasau
lis” (J. Govėdo, ž. B. Brazdžio
nio). Kamerinė grupė, suside
danti iš keturių jaunų vyrų ir 
8 merginų, Sauliui Gyliui pa
lydint gitara, pasirodė su “Te
gul kelias tave lydi” (D. Hamil- 
ton’o, liet, tekstas D. Polikai- 
čio). Sol. B. Vizgirdienė pagie
dojo giliai išgyventą “Pieta 
Signore” (A. Stradella) — “Die
ve, pasigailėk manęs ... Šau
kiu Tave, Dieve, išgirsk mano 
maldą”...

Trečiojoje dalyje — “Leis
kit į tėvynę” — kamerinė gru
pė atliko “Žemaičių plentas” 
(A. Bražinsko, ž. M. Martinai
čio). Vyrų choras, susidedąs 
iš 17 įvairaus amžiaus gražia
balsių vyrų (jų tarpe keturi Po- 
likaičiai!), padainavo “Žygis 
į Vilnių” (K. Banaičio, ž. F. 
Kiršos) ir populiarų “Arą” (V. 
Gorino, harm. A. Gečo, ž. V. 
Šimaičio). Visas “Dainavos” 
ansamblis padainavo “Lietu
viais esame mes gimę” (S. Šim
kaus, ž. J. Zauerveino), “Leis
kit į tėvynę” (L. Abariaus), 
“Laisvės varpas” (A. Vanagai-

kakčiai paminėti išleido ASS Vy
dūno fondas, Čikaga-1993, red. V. 
P. Mikūnas, spausdino Morkūno 
spaustuvė Čikagoje, 80 psl. ir vir
šeliai, iliustruota nuotraukomis.

VILTIS, nr. 1, (vol. 54) gegužė- 
birželis (1994), 38 psl. ir viršeliai, 
trimėnesinis seniausias tautinių 
šokių žurnalas Amerikoje; redak
torius ir leidėjas Vytautas F. Be- 
liajus, spausdinamas anglų kalba 
Denver, CO, JAV. Atskiro nr. kaina 
$3.50. 

čio) ir “Šiaurės pašvaistė” (S. 
Sodeikos, pritaikė V. Jakubė- 
nas, ž. B. Brazdžionio).

Sol. B. Vizgirdienė, kartu 
su ansambliu, pabaigai padai
navo “Mano protėvių žemė” 
(B. Budriūno, ž. B. Brazdžio
nio). Gausūs klausytojai iš
prašė dar vieną dainą. An
samblis padainavo savo tradi
cinę “Kur giria žaliuoja, ten 
mano namai”. Koncerte akom
panavo muz. Ričardas Šokas. 
Apšvietimą tvarkė Vida Mom- 
kutė. Programa praėjo labai 
gyvai ir įvairiai. Buvo miela 
ne tik klausyti, bet ir matyti.

Dainininkai buvo pagerbti 
atsistojimu, įteiktos gėlės an
sambliui, sol. B. Vizgirdienei 
bei ansamblio valdybos pirm. 
Danguolei Ilginytei.

Po koncerto ansambliečiai 
ir dalis svečių susirinko pas 
Tėvus marijonus vakarienei. 
Čia kalbėjo “Draugo” rengi
nių komiteto pirm. Marija Re
inienė, dr. A. Razma, Kat. 
spaudos dr-jos pirmininkas, 
ansamblio v-bos pirm. D. II- 
ginytė. Vaišėse dalyvavo ir 
keli svečiai iš Lietuvos: Vid
mantas Žiemelis, seimo narys 
ir Tėvynės s-gos darbuotojas, 
perdavęs V. Landsbergio lin
kėjimus, ir kun. Rimantas Gu
delis, SJ, pasidžiaugęs išei-

•- - ... - r. -

Šimtasis rašytojos gimtadienis
Lietuvoje plačiai paminėta rašytojos ir pedagogės 

a.a. ANTANINOS ŠALČIUVIENĖS sukaktis

Antanina Gustaitytė-Šalčiu- 
vienė, rašytoja, pedagogė, vi
suomenininke, jos šimtojo 
gimtadienio proga (1894-1958) 
buvo paminėta kovo 4 d. Vil
niuje, Kaune, Prienuose.

Vilniuje ji buvo paminėta 
plačiau. Minėjimo plakatai 
buvo matomi Lietuvių litera
tūros institute, Vilniaus uni
versitete, Rašytojų sąjungo
je, Mažvydo bibliotekoje ir 
kitur. Apie minėjimą pirma
jame puslapyje rašė “Tiesa”, 
taip pat “Respublika”. Kovo 
5 d. “Literatūroje ir mene” 
skyrelyje “Literatūros kriti
ka” buvo įdėta didelė rašyto
jos nuotrauka su Mindaugo 
Strukčinsko straipsniu “Už
maršties skraistę prasklei
dus”.

Mažvydo bibliotekoje pa
minėta ypač gražiai. Paroda 
išpuošta rašytojos gyvenimo 
padidintomis nuotraukomis. 
Buvo išstatyti visi jos parašyti 
ir išleisti geografijos vado
vėliai, romanai, apysakos, vi
sa eilė reikšmingesnių jos 
straipsnių ir apie ją, kur išsi
skyrė išeivio Prano Naujokai
čio “Drauge” spausdinta apie 
ją serija. Atidaryme dalyvavo 
gražus būrys. Jų tarpe matėsi 
poetas Vacys Reimeris, V. Ru
daitis, Julius Būtėnas, baleto 
kritikė Aliodija Ruzgaitė, tei
sininkas prof. V. Kojala su so
liste Laima Šalčiūte, giminės.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
pokario metais pas P. ir A. Šal
čius gyvenęs, o vėliau juos 
daugiausiai globojęs akademi
kas prof. dr. Mindaugas Struk- 
činskas. Įdomiai ir plačiai 
apie Šalčiuvienės nuopelnus 
pradinėms geografijos studi
joms Lietuvoje kalbėjo akade
mikas V. Gudelis, praėjusiais 
metais gavęs Švedijos mokslų 
akademijos garbės daktaro 
laipsnį. Sakė ruošiąs studiją 
apie Antaniną Šalčiuvienę 
kaip geografijos mokslo Lie
tuvoje vieną pradininkių. Sa
vuosius jaunystės atsimini
mus apie Šalčių šeimą pasako
jo Aliodija Ruzgaitė. Litera
tūros istorikas Sušinskas, ku
ris ruošia plačią studiją apie 

vių pastangomis išlaikyti tau
tinę tapatybę. Kun. dr. V. Rim
šelis, MIC, “Draugo” modera
torius, dėkojo visiems koncer
to atlikėjams, rengėjams. Dė
kojo Vaclovui Momkui už įdė
tą darbą koncertą rengiant 
bei šeimininkėms O. Norvi
lienei ir V. Valavičienei.

Sol. BIRUTĖ VIZGIRDIENė, dai
navusi metiniame “Draugo” kon
certe Čikagoje 1994 m. kovo 20 d.

Nuotr. J. Tamulaičio

Motiejų Gustaitį, sakė para
šysiąs “Vorutoje” apie M. Gus
taičio, poeto, švietėjo ir visuo
menininko įtaką A. Gustaity- 
tės literatūrinei karjerai. Ra
šytojas veteranas Julius Būtė
nas (dėl kurio, prasidėjus Sta- 
lino-Hitlerio karui, suimto ir 
grasinamo sušaudyti tuometi
nės vyriausybės vadovui A. 
Šalčiuvienė su kitais pasira
šė “malonės” prašymą) sakėsi 
rašysiąs atsiminimus “Vakari
nėms naujienoms”. Rašytoją 
minėjo Prienų “Naujas gyve
nimas”, o “Kauno dienoje” bu
vo išspausdintas poeto Rober
to Keturakio straipsnis.

Tame laikraštyje buvo įdė
ta jo korespondento Niujorke, 
vienintelio šios šeimos pali
kuonio, nuoširdi padėka, vai
kaičių (11) ir provaikaičių (21) 
vardu visiems prisidėjusiems 
prie Petro ir Antaninos Šal
čių paminėjimo. Kol kas tik 
vienas vaikaitis, vyriausias, 
prof. dr. Raimundas Sidrys, 
sugrįžo Kaunan, kur Petrašiū
nų šilelyje yra senelių ir jo 
motinos kapai. Jis dėsto Kau
no Vytauto Didžiojo universi
tete, lyg tesėdamas tėvuko Pet
ro Šalčiaus priešmirtiniame 
laiške išreikštą viltį, “... kad 
mano vaikai ir anūkai tęs ma
no darbus Lietuvai”. Daugiau 
ar mažiau, kiek leidžia gyve
nimo sąlygos, prisideda visi 
kiti. Išgarsėjo gyd. Linas Sid
rys, Palos Hills, Ill., daug kar
tų vykęs nemokamai operuoti 
lietuvių akių, bei kaip “Drau
go”, “Lietuvos ryto”, “Obser
ver” bendradarbis. Kiti Šal
čių vaikaičiai: Vida (žuvo avia
cijos nelaimėje), gyd. Jonas, 
gyd. Algis, mokyt. Daina Ur- 
baitienė, mokyt. Laima Alek
sienė, ekonomistas Paulius, 
inž. Rūta Kulbienė. Šalčių Al
inis Petras, buvęs “Beatle” 
John Lennon ir Yoko Ono sek
retorius, dabar specializuo
jasi kompiuterių moksle Pitts- 
burge, Andrius — violončelis
tas, kol kas dirba ir “Xerox” 
bendrovėje Niujorke, o Matas 
— “Nasa-Aerospace”, Long 
Beach, Ca., konstruktorius- 
inžinierius. Inf.
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0 KULTlMEJE VEIKLOJE
JAV gyvenančios Liūnės Sute

mos (Zinaidos Nagytės-Katiliš- 
kienės) “Poezijos rinktinę”, api
pavidalintą dail. Arvydo Každai- 
lio, išleido “Vaga” Vilniuje. Ją 
sudarė pati autorė iš rinkinių “Te
būnie tarytum pasakoje (1955), 
“Nebėra nieko svetimo” (1962), 
“Bevardė šalis” (1965), “Badme
tis” (1972) ir “Vendeta” (1981), 
išleistų išeivijoje.

Anicetas Arminas, menoty
rininkas ir chorų vadovas, vėl at
vyko Čikagon rinkti medžiagos 
Lietuvoje ruošiamoms savo kny
goms. 1993 m. pavasarį J. Krei
vėno ir J. Žilevičiaus lietuvių 
muzikologijos archyve jis rinko 
medžiagą kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno monografijai. Ją pla
nuojama išleisti Lietuvoje dar 
prieš VI. Jakubėno devyniasde
šimtąjį gimtadienį 1994 m. ge
gužės 15 d. A. Arminas taipgi 
ruošia dvi knygas apie išeivi
jos lietuvių chorus. Jis bus vyr. 
dirigentas š. m. vasarą Vilniuje 
įvyksiančioje Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje.

Čikagos lietuvių saviveiklinis 
teatras “Vaidilutė” savo reper
tuarą pernai papildė Petro Vai
čiūno 1927 m. parašyta drama 
“Nuodėmingas angelas”, režisuo
ta Čikagon atvykusios Vilniaus 
dramos teatro aktorės Irenos Leo- 
navičiūtės-Bratkauskienės. Š. m. 
kovo 27 d. “Nuodėmingas ange
las” vėl buvo suvaidintas Čika
gos lietuviams, o balandžio 9 d. 
su juo aplankyti tautiečiai Kliv- 
lande. I. Leonavičiūtė-Bratkaus- 
kienė su “Vaidilutės” aktoriais 
jau pradėjo repetuoti Kazio Inčiū- 
ros (1906-1974) dramą “Vincas 
Kudirka”. Jos premjera numatyta 
šį rudenį, o lapkričio pabaigoje 
“Vaidilutė” su šia drama dalyvaus 
Čikagoj įvyksiančiam Š. Ameri
kos lietuvių saviveiklinių teat
rų festivaly.

Skaitytojus pagaliau pasiekė 
PLB seniai suplanuotos “Lietu
vos kovų ir kančių istorijos” I to
mas, dokumentų rinkinys, api
mantis Lietuvos gyventojų trė
mimus 1941, 1945-52 metais. Šio 
daugiatomio leidinio paruošimu 
rūpinosi Lietuvos istorijos in
stitutas ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenė, finansuojanti leidybą. 
Dokumentus pirmajam tomui Lie
tuvos, Rusijos archyvuose bei 
buvusiuose slaptuosiuose fonduo
se surinko Eugenijus Grunskis, 
Vanda Kašauskienė ir Henrikas 
Šadžius. Tomo redaktorė - Aldona 
Bendorienė, atsakingasis redak
torius — Gediminas Rudis, lei
dėjas — Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla Vilniuje. Šiurpius trė
mimų vaizdus atskleidžia stropiai 
surinkti planuotojų įsakymai ir 
jų vykdytojų slaptais laikyti pra
nešimai apie tremtinių įkurdinimo 
sąlygas Sibire. “Lietuvos kovų ir 
kančios istorijos” I tomą planuo
jama išleisti ir originalia doku
mentų rinkinio rusų kalba.

PLB valdyba ir jos pirm. Bro
nius Nainys “Lietuvos kovų ir 
kančių istorijai” numatė šešiolika 
tomų. Ją turėjo pradėti įvadinis 
tomas, neįtrauktas į jų bendrą 
skaičių. Skaitytojus jis būtų su
pažindinęs su pradiniais A. Hitle
rio Trečiojo Reicho žingsniais į 
II D. karą— Britanijos premjero 
A. N. Chamberlaino nuolaidomis 
Miunchene, Sudetų atsiėmimu iš 
Čekoslovakijos, Klaipėdos krašto 
— iš Lietuvos, Austrijos prisijun
gimu, V. M. Molotovo ir J. von 
Ribbentropo pasirašytomis ne
puolimo sutartimis, slaptais įta
kos pasidalijimo protokolais. Da
bar buvo nutarta “Lietuvos kovų 
ir kančių istoriją” be tų įvykių 
ir net pirmosios sovietinės oku
pacijos įvado pradėti masiniais 
lietuvių tautos trėmimais į Sibi
rą. Vis dėlto teigiama, kad šis is
torinis leidinys turės šešiolika 
tomų. Temos turbūt bus paimtos 
iš pradinių “Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos” planų, Niujorke pa
skelbtų “Darbininko” 1993 m. bir
želio 11 d. laidoje. į juos buvo 
įtrauktas lietuvių tautos sukili
mas sovietų-vokiečių karo pra
džioje, paskelbtos nepriklauso
mybės sužlugdymas, žydų naikini
mas, vokiečių nesėkmingas ban
dymas sudaryti lietuvių SS dali
nius, antroji sovietinė okupaci
ja, partizaninis karas, partiza
nų sunaikinimas, Lietuvos sovie- 
tinimas. Atskirai minėtini pogrin
dinė rezistencija, Lietuvos Ka
talikų Bendrijos vaidmuo, trem
tinių gyvenimas Sibire, politiniai 
kaliniai, išeivija ir jos kova už 
Lietuvos laisvę. Temų šešiolikai 
“Lietuvos kovų ir kančių istori
jos” tomų netrūksta, tik kyla klau
simas, ar tokį didelį planą pavyks 
įgyvendinti?

Vydūnui skirto dokumentinio 
filmo “Tamsoje būti šviesa” prem
jera įvyko Sovetsku pavadintos 
Tilžės bibliotekoje. Ji buvo su
rengta Tilžėje gyvenantiems lie
tuviams, kurių ten yra pora tūks
tančių. Pilnametražį filmą sukūrė 
filmuotojas Z. Putilovas, talki
namas Vydūno gyvenimo ir kūry
bos tyrinėtojo V. Bagdonavičiaus. 
Dokumentinį filmą praturtino Z. 
Putilovo rasti prieškario ir karo 
metais nufilmuoti Tilžės vaizdai, 
susieti su Vydūno gyvenimo ir dar
bo vietomis.

Lietuvos simfoninis orkest
ras, įsteigtas ir vadovaujamas 
jauno dirigento Gintaro Rinkevi
čiaus, penkerių metų veiklos su
kaktį paminėjo Lietuvos operos ir 
baleto teatre Vilniuje sausio 30 
d. atlikta austrų kompoz. Gusta
vo Mahlerio (1860-1911) “Aštun
tąja simfonija”. Sukaktį minin
čiam orkestrui talkino: “Latvi
jos” choras (vadovė Janina Buš- 
kovska), Kauno valstybinis cho
ras (vadovas Petras Bingelis) ir 
“Ąžuoliukas” (vadovas Vytautas 
Miškinis), solistai — Alma Bu- 
zaitė, Regina Maciūtė ir Sigu
tė Trimakaitė (sopranai), Lai
ma Domikaitė ir Asta Zubaitė 
(mezzo-sopranai), Aleksandras 
Agamirzovas (tenoras) ir Vla
dimiras Prudnikovas (bosas). 
Sukaktuviniam koncertui diri
gento G. Rinkevičiaus pasirink
ta G. Mahlerio “Aštuntoji sim
fonija” Lietuvoje skambėjo pir
mą kartą.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institute Vilniuje vasario 
21 d. įvykusiame senosios lietuvių 
literatūros seminare buvo svars
tytas prof. Arnoldo Piročkino pro
bleminis pranešimas “Dvi lietuvių 
tautinės savimonės kryptys XVI- 
XVIII š.” Pasak pranešimo auto
riaus, bendra tautinė lietuvių sa
vimonė, gyvavusi iki XVII š. pra
džios, suskilo ir pasuko dviem 
kryptimis. Vokiečių valdomos 
Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lie
tuvių tautinė savimonė buvo pa
liesta vokiečių kalbos bei ideo
logijos įtakos, o Didžiojoje Lie
tuvos kunigaikštystėje jai stiprė
jo lenkų įtaka. Didikai, vis labiau 
nutoldami nuo lietuvių liaudies 
ir lietuvių kalbos, pasirinkdavo 
lenkų kalbą, pasilikdami tik lie
tuvišką politinę sąmonę. Tauta ir 
liaudimi tada tapo dvi skirtingos 
lietuvių kategorijos, tautos var
dą pasisavinus privilegijuotajai 
bajorijai. Tautinio atgimimo pra
džia prof. A. Piročkinas laiko se
najai Lietuvos tradicijai atgaivi
namą jungtį su lietuvių kalba, vi
są XIX š. vykusį Lietuvos bajorų 
atsigręžimą lietuvių kalbon. Jis 
betgi gailisi, kad šis posūkis ne
apėmė platesnių sulenkėjusios di
duomenės sluoksnių.

Netikėtu “Vagos” leidiniu ten
ka laikyti neseniai pasirodžiusią 
Lietuvos XVI-XVII š. poezijos 
antologiją “Dainos pasauliui, sau
lei ir sau”. Ją sudarė Eugenija 
Ulčinskaitė, poeziją lietuvių kal
bon išvertė Aleksandra Bendoriū- 
tė, Dalia Dilytė, Benediktas Kaz
lauskas, Sigitas Narbutas ir pati 
sudarytoja E. Ulčinskaitė. Ji taip
gi parašė įvadinį antologijos 
straipsnį, paruošė istorinių, geo
grafinių ir mitologinių vardų žo
dynėlį. Vytautas Vitkūnas “Tie
sos” skaitytojams pasakoja: “Į šią 
labai svarbią, reikšmingą knygą 
sudėta daug ir įvairios poezijos, 
kuri buvo sukurta Lietuvoje lo
tynų ir lenkų kalbomis. Joje ra
sime Petro Roizijaus, Mikalojaus 
Husoviano, Lauryno Bojerio, Si
mono Dilgerio, Andriaus Rimšos, 
Motiejaus Kazimiero Sarbievi
jaus, kitų to meto poetų lyrikos. 
Taip pat čia bus galima perskai
tyti Jono iš Vislicos, Adomo Šrė- 
terio, Jono Radvano, Jokūbo Be- 
neto poemas bei jų ištraukas apie 
Vilnių, istorinius įvykius, apie 
įžymius žmones. Rinkinyje pa
teiktas visas pluoštas elegijų, 
epitalamų, epitapijų, panegiri
kų, raudų. Leidžiant pristatomą 
knygą, didelį darbą atliko ‘Spin
dulio’ spaustuvė. Mat rinkinį su
daro ne tik poezijos vertimai, bet 
ir skelbiamų kūrinių originalai. 
Pastarųjų sudėtos fotokopijos. 
Tai padaryti nėra lengva, ypač 
kai kopijuojami senieji tekstai. 
Nepaisant to, knygos leidėjų ir 
dail. Viliaus Armalo pastangos 
davė gerų rezultatų, ir skaity
tojai galės susipažinti su rene
sanso bei baroko šriftais, spal
votais antraštiniais puslapiais, 
piešiniais, ornamentais, rėme
liais . . .” Tenka sutikti su V. 
Vitkūno apgailestavimu, kad an
tologija “Dainos pasauliui, sau
lei ir sau” išleista menku vos 1.500 
egzempliorių tiražu. V. Kst.
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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........... 4.75%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.75%
4 metų term, indėlius....... 6.00%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk... 5.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 6.50%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.50%

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

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

ALL THE

WORLDMASKELL 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 ATSTOVYBE -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

INSURANCE BROKERS LIMITED irnCll — — ---  —..
f - 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.00%
2 metų ................. 7.75%
3 metų ................. 8.00%

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.

Keturi klivlandiškiai broliai Taraškos ŠALFASS-gos slidinėjimo pirme
nybėse 1994 m. vasario 26 d. Collingwood’e, Ont. Iš kairės: PILYPAS, MO
TIEJUS, PETRAS ir VINCAS. Tarp jų slidininkas veteranas ir vadovas 
VYTENIS ČIURLIONIS (antras iš dešinės) Nuotr. Sig. Krašausko

TV.

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

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

Golfo žinios
Toronto lietuvių golfo klubo na

rių metinis susirinkimas įvyko 1994 
m. balandžio 4 d. Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje. Prieš pra
dedant darbotvarkės eigų, klubo 
pirm. Andrius Zaleskis paprašė 
dalyvius susikaupimo minute pri
siminti ir pagerbti mirusius narius - 
Kostų Lukošių ir Rimų Strimaitį. 
Jų prisiminimui kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, sukalbėjo maldų.

Klubo ižd. Arūnas Jonikas išsa
miai pristatė pajamų ir išlaidų at
skaitomybę už 1993-sius. Naujasis, 
1994-jų varžybinis sezonas prade
damas, nors ir ne su dideliu, tačiau 
pliusiniu balansu. Jis sakė, kad 
anksčiau įvestas vieno dolerio pa
pildomas kiekvienam žaidėjui tur
nyro mokestis, valdybai nutarus, 
ateityje nebus renkamas. Pagrin
diniai nario mokesčiai paliekami 
tokie patys kokie buvo mokami pra
eitų sezonų. Nusiskųsta, kad dve
jų metų laikotarpyje nustota 15 na
rių, tačiau praeitais metais į klu
bų įstojo 9 nauji, ir šiuo metu yra 
73 pilnateisiai, mokesčius sumokė
ję golfininkai. Paliekantys klubų 
dauguma yra pensininkų amžiaus. 
Jie dažniausiai žaidžia golfų savai
tės eigoje, naudodamiesi pensinin
kų teisėmis (žymiai pigiau). Kalbė
ta ir apie jaunimo skatinimų įsi
jungti j golfininkų eiles. Klubo 16 
metų veiklos laikotarpiu, visuomet 
dėmesys būdavo kreipiamas į jauni
mų, jiems net sumokant dalį “Green 
Fee’s” ir kt. Jokių pakeitimų varžy
bų taisyklėse, turnyrų pravedime ir 
administravime nedaroma. Viskas 
ir toliau, atrodo, riedės gera link-' 
me. Kompiuterio pagalba yra regist
ruojama kiekvieno nario turnyruose 
pasiektų rezultatų ir jų išlyginamų
jų smūgių (handicup) statistika.

Pirm. Andrius Zaleskis pristatė 
Šiaurės Amerikos lietuvių golfo 
pirmenybių, kurias praves toron
tiškiai, kai kuriuos jau apspręstus 
klausimus. Pirmenybės vyks 1994 m. 
rugsėjo 3-4 d.d. “Connestoga Count
ry Club” (prie Kitchener’io). Sutar
ta su viešbučiu, kuris priims gol- 
fininkus ir kt. Pirmininkas kvietė 
sudaryti organizacinį komitetų, nes 
jau laikas pradėti darbų, pirmiau
sia informuojant JAV-bių ir Kana
dos golfo klubus apie programų ir 
kitus varžyboms pasiruošimo reika
lus. Organizacinio komiteto pirmi
ninku sutiko būti ir vienbalsiai pa
tvirtintas Antanas Stauskas. Jis tu
ri daug patirties turnyrų organiza
vime. Patį komitetų A. Stauskas su
darys savo iniciatyva, kviesdamas 
darbui patyrusius žmones.

Susirinkime dalyvavo 20 narių, ir 
jis baigtas su viltimi turėti gerų 
1994-jų sezonų. sjg. r.

1994 metų sezono TLG klubo turny
rų lentelė. Bal. 30 d. (šeš.) 9 v.r. Golf 
Haven; geg. 15 d. (sek.) 10.30 v.r. 
Hornby Towers; geg. 29 d. (sek.) 9 
v.r. Springwater; birž. 12 d. (sek.) 
8.30 v.r. Nottawasaga; birž. 18 d. (šeš.) 
?? Connestoga; birž. 25 d. (šeš.) 9 
v.r. Golf Haven; liep. 9 d. (šeš.) 7 v.r. 
Cardinal; liep. 16 d. (šeš.) 9 v.r. Spring
water; liep. 24 d. (sek.) 8.30 v.r. Notta
wasaga; liep. 30 d. (šeš.) 8.30 v.r. 
Royal Downs; liep. 31 d. (sek.) 11 v.r. 
Bonaire; rugpj. 13 d. (šeš.) 7 v.r. Car
dinal; rugpj. 20 d. (šeš.) 9 v.r. Golf 
Haven; rugpj. 21 d. (sek.) ?? Baltie- 
čių turn. Golf Haven; Rugs. 3 d. (šeš.) 
ŠALFASS Connestoga; rugs. 4 d. 
(šeš.) ŠALFASS Connestoga; rugs.

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

^POLIMEX FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

24 d. (šeš.) 9 v.r. Golf Haven; rugs.
25 d. (sek.) 10 v.r. Golf Haven.

Telefonai: Bonaire 1-705-835-3125; 
Cardinal 905-841-2195; Golf Haven 
416-283-2018; Hornby Towers 1-905- 
878-3425; Nottawasaga 416-364-5068; 
Royal Downs 1-705-424-0241; Spring
water 1-705-728-1866; Connestoga 
1-519-664-2923.

Pastaba: Šių metų lentelėje yra 
pakeitimų. Pirmasis turnyras bal. 30 
d. vyks Golf Haven, ne Hornby To
wers, kur visuomet būdavo prade
damas sezonas. Laukai tuo metu vi
suomet per šlapi. Atsisakyta turny
rų Camp Borden’e. Pradedama žais
ti Connestoga prie Kitchener’io. 
Čia vyks ir ŠALFASS-gos šiemetinės 
golfo pirmenybės. TLG klubo valdyba

Lietuvos parolimpiečlai 
Lillehammer’yje

Dar nespėjus primiršti XVH žie
mos olimpinių žaidynių metu pa
tirtų įspūdžių, po trumpos pertrau
kos, kovo 10, tame pačiame Lille
hammer’yje buvo vykdomos VI-sios 
parolimpinės žiemos žaidynės. Jų 
programoje buvo įtraukta šešių 
sporto šakų varžybos.

Parolimpiečiai (su gyvenime tu
rima negalia) sportininkai gyve
no tame pačiame olimpiniame kai
melyje ir varžėsi tuose pačiuose 
kalnų takuose ir arenose. Stebėti 
šių žmonių varžybas ir paremti juos 
susirinkdavo tūkstančiai žiūrovų.

Lietuvai šiose olimpinėse žaidy
nėse atstovavo du sportininkai - 
neregė Sigita Kriaučiūnienė iš Pa
nevėžio ir silpnaregis Saulius Leo
navičius iš Viląįaus. Iš viso paro- 
limpinėse žaidynėse dalyvavo arti 
tūkstančio sportininkų iš 31 pasau
lio krašto.

Sigita Kriaučiūnienė 5 km lenkty
nėse klasikiniu ir laisvu stiliumi 
iš 25 dalyvavusių sportininkų užė
mė 8-sias vietas. Dėl “užpuolusio” 
jų gripo negalėjo rungtyniauti 15 
km varžybose. 60 slidininkų tarpe 
5 km nuotolio varžybose klasikiniu 
stiliumi Saulius Leonavičius baigė 
16-ju, 10 km laisvu stiliumi - 17, o 
20 km lenktynėse klasikiniu stiliu
mi liko 14-tu. Lietuvos slidininkus 
Lillehammer’yje globojo švedų spor
tinio inventoriaus firma “Swix”, 
padėjusi paruošti slides, pakeisti 
lūžusias lazdas ir kt. Sugrįžusiems 
namo sportininkams ir juos lydėju- 
siems vadovams pagerbimo vakare 
pasakyta gražių kalbų, pažadėta 
ir toliau remti besiruošiančius par- 
olimpinėms žiemos žaidynėms, ku
rios vyks Nagano’je, Japonijoje 
1998 m.

Liūdna, kad šie olimpiečiai, prieš 
jiems išvykstant į žaidynes, namuo
se buvo apvogti. Valstybės lėšomis 
pasiūti paradiniai drabužiai, iš
daužus automobilio langus, buvo iš
nešti. “Lietuvos sporto” 1994 kovo 
5 laidoje šios žinutės pabaigoje sa
koma: “O gal, sužinojus kų apvogė, 
prabus ilgapirščių sąžinė...”?

“Krepšinis...” - dvisavaitinis
1991 m. įsteigtas Šarūno Marčiu

lionio fondo ir leidžiamas uždaros 
akcinės bendrovės “Lietuvos rytas” 
Vilniuje mėnraštis “Krepšinis, krep
šinis, krepšinis” neperseniai pra
dėjo eiti du kartus per mėnesį - ta
po dvisavaitiniu laikraščiu.

Šis leidinys, kaip leidėjai sako, 
yra mėgėjų ir profesionalų laikraš
tis. Jame plačiai ir išsamiai liečia
mi NBA, Pasaulio ir Lietuvos krep
šinio įvykiai. Leidinys gausiai iliust
ruotas ir skoningai paruošiamas 

spaudai. Laikraštį redaguoja Algi
mantas Budrys, jam talkina patyrę 
ir žinomi sporto žurnalistai - Re
migijus Kazilionis ir Regina Mund
rytė. Redakcijos adresas: Gedimi
no pr. 12 a., 2001 Vilnius. Reikėtų 
tik, kad redakcija praneštų sųly- 
gas, kaip šį laikraštį užsiprenume
ruoti gyvenantiems užsienyje.

“Aušros” žinios
Klubo valdyba praneša, kad tre

niruotės reguliariai vyksta Prisi
kėlimo parapijos salėje, jaunių D ir 
E klasių krepšininkams pirmadie
niais, o C ir B klasėms trečiadieniais. 
D ir E klasių jaunučių treneris yra 
Ramūnas Underys, o C ir B jaunuo
sius treniruoja Stepas Ignatavi
čius.

ŠALFASS-gos jaunučių krepšinio 
pirmenybėse, kurios įvyks 1994 m. 
balandžio 23-24 d.d. Klivlande, “Auš
ros” klubas dalyvaus su penkiomis 
komandomis - dviem mergaičių ir 
trim berniukų.

Balandžio 6 d. “Aušros” jaunu
čiai žaidė draugiškas rungtynes 
su bendraamžiais Mississauga’os 
“Monarch Blue” krepšininkais. 
Rungtynės vyko Prisikėlimo para
pijos salėje, ir jas svečiai laimėjo 
rezultatu 49:37. “Aušrai” atstova
vo: Aras Ignatavičius, Jonas Kava
liauskas, Stasys Kuliavas, Povilas 
Leknickas, Arūnas Radtke, Linas 
Ruslys, Tomas Skrinskas, Onutė 
Smalenskaitė, Tomas Zaleskis, Ma
tas Freimanas, Arvydas Janušonis, 
Jonas Obelienius ir Tomas Pra
naitis.

Geri mokykloje ir sporte. “Aušros” 
jaunučiai - STASYS KULIAVAS 
(kairėje) ir ARAS IGNATAVIČIUS 
1994 m. vasario 26 d. ŠALFASS-gos 
slidinėjimo pirmenybėse Colling
wood’e. Abu berniukai žaidžia krep
šinį, taip pat yra aktyvūs lengva
atlečiai Nuotr. Sig. Krašausko

Ateitininkų žinios
Studentų ir sendraugių atsto

vai balandžio 8 d. susirinko Pri
sikėlimo parapijoje kartu su kun. 
Edžiu Putrimu pasidalinti minti
mis apie tolimesnę veiklų Toron
te. Diskusijose daugiausia buvo 
kalbama apie moksleivių veiklos 
atgaivinimų bei anglų-lietuvių 
kalbų vartojimą.

Moksleiviai ir moksleivių tėve
liai! Pradėkite galvoti apie jūsų 
ar jūsų vaikų dalyvavimų mokslei
vių ateitininkų veikloje Toronte. 
Mintys jau kaupiamos ir planai su
daromi pavasario atsinaujinimui. 
Tolimesnes žinias rasite šiame 
skyriuje. Jei turite minčių ar pa
siūlymų moksleivių veiklai, kvie
čiame skambinti: 445-4521.

Studentai ruošiasi tradicinėms 
gamtos rekolekcijoms su kun. A. 
Saulaičių, SJ. Gegužės 27-30 d.d. 
jie keliaus baidarėmis ir stovyk
laus Algonquin Park gamtoje. No
rintys informacijų skambinkite: 
767-2781.

Ateitininkų kongresas ruošia
mas šią vasarą Vilniuje. Tai pir
masis kongresas nuo nepriklauso
mybės laikų Lietuvoje, suvedantis 
Lietuvos ir išeivijos bendramin
čius brolius ir seseris. Tolimes
nių informacijų rasite šiame sky
riuje.

Šios savaitės mintis: “Idealas, 
kurį pasistatė sau ateitininkai, 
yra ne tik aukštas, bet ir realus. 
Realus ta prasme, kad jis pritai
komas gyvenimui. Pritaikomas ne 
iš karto ir ne visas, bet dalimis 
ir tam tikrame laipsny. Dėl to 
idealas yra nuolat siektinas ir 
pats jo siekimas veda žmogų pir
myn — į ateitį, į tobulesnį gyve
nimą” (kun. Stasys Yla).

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tų Šv. Jurgio minėjimas balan
džio 24 d. Pamaldos Lietuvos kan
kinių šventovėje 9.30 v.r. Iškilmin
ga sueiga tuojau po pamaldų Ana
pilio salėje. Visi renkasi 9 v.r. pa
rapijos salėje. Kviečiami tėveliai, 
skautininkai-kės rėmėjai ir sve
čiai.

• LSS brolijos “Ąžuolo” ir sese
rijos “Gintaro” vadovų-vių mo
kyklos lavinimo stovykla įvyks 
liepos 30 - rugpjūčio 6 d. Rako 
stovyklavietėje, Custer, Michi
gan. Priimamos skautės nuo 16 m. 
II-jo prit. sk. pat. laipsnio, - skau
tai nuo 17 m. - I-jo skautų arba 
II-jo pri. sk. laipsnio ir turintys 
sugebėjimų vadovauti. Registra
cijos lapai su mokesčiu $120 JAV 
dol. išsiunčiami iki balandžio 23 
d. Kanados rajonas siunčia paš
to perlaidas adresu: LSB - AM G. 
& K. Matonis, 2 Jackson Circle, 
Ocean, NJ 07712-3209. Transportu 
pasirūpina vietos tuntai. Kursų 
baigimas bus užskaitomas tik nuo 
pradžios iki pabaigos dalyvavu
siems visuose užsiėmimuose. M.

/Mvfvfc LIETUVIŲ
-I ' I ' KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.75% už 90 dienų term, indėlius
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius
5.25% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius
5.75% už 3 m. term, indėlius
6.00% už 4 m. term, indėlius
6.00% už 5 m. term, indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

5.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvybėsdrauda)

3.50% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

2.50% 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 .................. 7.00%
2 metų .................. 7.75%
3 metų .................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.00%
(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 V3CT0R2S
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

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

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

LEDAS IIEI RIGERA TION 
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.)

DAIVA DALI ND A, 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

Expect 
theoesf

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

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

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

Reikalui esant atvažiuojame į namus.

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

Į DAINŲ ŠVENTĘ!
Keliaukite kartu su mūsų meniniais vienetais-“Gintaru", parapijos 
choru ir kt. trečiadl&iį, birželio 29 d. per Kopenhagą. Pirmiems 65 
užsisakiusiems, pilna kaina (su mokes.) IŠPARDUOTA 
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) ................  $11 65

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

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

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., ALGIS
Toronto, Ontario M6P 1A4

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
KLIŪV ANČIOS PAVARDĖS

Nesu linkęs ką nors pulti ar tei
sinti, tiktai noriu pareikšti savo 
nuomonę pasiskaitęs “TŽ” 1994 m. 
13 nr. laiškų skyriuje “Ar jie lie
tuviai ar?”. Nėra abejonės, kad at
vykę iš Suvalkų trikampio būtų ki
tokie. Pridėtos pavardės ir vardai 
to krašto lietuviams nėra jų pasi
rinkimas, o į pasus įrašyta prievo
lė. Tai žino ypač tie, kurie kvie
tėsi žmonas iš Punsko krašto ir ma
tė, kokiomis pavardėmis ir vardais 
jos atvyko Kanadon. Pakeisti pa
vardę imant pilietybę nėra sunku, 
bet kainuoja nemažai pinigų. Esu 
girdėjęs, kad vienas advokatas už
siprašė $2,400 iš šeimos su vaikais, 
o iš viengungio - $800.

Lenkijoje kol kas kovojama, 
kad būtų leista rašyti pavardes lie
tuviška forma, bet kol kas valdžia

Į GROUP Į

realty systems inc.
RAIMUNDAS (Raymond) 
PACEVIČIUS 
Jei norite pirkti ar 
parduoti namą ar 
gauti informacijų, 
prašome kreiptis 
šiais telefonais: 
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. L5C1E4
Maloniai patarnausime lietuvių ir 

anglų kalbomis.

vis delsia patenkinti lietuvių pa
geidavimus, nors Lietuvoje lenkai 
be trukdymų gali rašyti savas pa
vardes ir vardus, kaip jiems pa
tinka.

Nepatraukliai atrodo lietuvių 
įstaigų tarnautojų sąraše lietu
viai su lenkiškomis pavardėmis. 
Bet ar tai jų kaltė, kad rašoma 
pagal įrašus dokumentuose? 
Sprendimą turėtų padaryti įstai
gų vadovybės, nes jose dirba ne
mažai tanautojų, atvykusių iš to 
krašto. Jų pavardės užrašytos tar
nautojų, atvykusių iš to krašto. Jų 
pavardės užrašytos pagal įrašus 
pasuose ir darbo kortelėse. Ar to 
oficialumo turi laikytis lietuvių 
įstaigos savoje visuomenėje, spren
džia įstaigų vadovybės. Manau, kad 
galima ištaisyti tą į visų akis kren
tančią nemalonią tiems žmonėms 
prievarta primestą lenkišką pavar
dės formą. Vytautas Pečiulis,

Toronto, Ont.

NUSITEIKUSI OPTIMISTIŠKAI
Baigiau Marijampolės aukš

tesniąją pedagoginę mokyklą ir 
atvažiavau dirbti į Sužionis pra
dinių klasių mokytoja. Dabar dir
bu su dviem klasėm (pirmokais 
ir antrokais). Pirmoje klasėje 
yra 5 mokiniai, o antroje 6. Dir
bu viena. Aš taip pat esu ir mo
kyklos vedėja. Dirbti aišku sun
ku, nes į mokyklą ateina vaikai 
iš lenkiškų ir mišrių šeimų ne
mokantys net lietuviškai pasisvei
kinti. Tad sunkiausia dirbti su 
pirmokais, nes pirmiausia rei
kia išmokyti juos elementariau
sių žodžių: langas, aš, mokinys, 
mokytoja, stalas... o po kelių mė-

nėšių tik pradėti vartyti vadovė
lių lapus.

Na, o su antrokais dirbti jau 
lengviau ir labai įdomu. Su jais 
jau galima kalbėti. Jie supranta 
ir jau kalba lietuviškai.

Nežiūrint problemų, kurios iš
kyla dirbant su lenkų vaikais lie
tuviškoje mokykloje, šis darbas 
man patinka, o ypač kai matai dar
bo rezultatus. Verkšlenti nesiruo
šiu, tik noriu pasakyti, kad sun
kumai, kurių pati negaliu įveik
ti, tai stoka sportinio inventoriaus, 
techninių priemonių. Kai kurie 
lenkų mokyklos mokytojai nusitei
kę prieš lietuvių kalbą, mokyk
lą, atkalbinėja tėvus, kurie nori 
leisti vaikus mokytis į lietuviš
ką mokyklą. Kai kurie pasiūlo va
žiuoti ten, iš kur atvažiavau (mat 
kol nepradėjau dirbti, gyvenau 
Kaune). Tačiau nusiteikusi opti
mistiškai. Žadu dirbti ir gyven
ti Sužionyse. . _ „ , , .A.T., Rytų Lietuva

Vasario 16-tosios minėjimo proga 1994 m. vasario 20 d. Kanados lietuvių 
muziejaus-archyvo patalpose Mississaugoje, Ont., buvo surengta Lietuvos 
žemėlapių paroda, kuria domėjosi ir kitataučiai. Nuotraukoje iš kairės: 
KLB krašto valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS, muziejaus-archyvo vedėja dr. 
R. MAŽEIKAITĖ, Ontario pilietybės ministerė E. ZIEMBA, pasaulio 
ukrainiečių moterų dr-jos pirm. p. SOKOLVK su vyru
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, ((pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) -Į-g| . 53Q-1 070

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

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

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

Registracijos nr. 04086815

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1994 m.!

Isabelė Kandrotienė, ilgame
tė lietuviškos spaudos bendra
darbė, 1994 m. balandžio 9 d. 
atšventė 60 m. Kanadoje gyve
nimo sukaktį. Ta proga ji gavo 
iš federacinio parlamento na
rio Jesse Fliss plaketę. Taip 
pat atnašautos Mišios už šei
mos mirusius Toronto pensi
ninkų namuose (“Vilnius Ma
nor”). Svečiai, jų tarpe ir se
sutė iš Edmontono, buvo pavai
šinti skaniais užkandžiais.

Sociologė Irena Lukoševi
čienė vėl išvyko Lietuvon trims 
mėnesiams. Ten ji Medicinos 
akademijoje Kaune tęs jau 
anksčiau pradėtą paskaitų 
ciklą. Be to, ji talkina savo pa
tarimais labdaros įstaigoms. 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 
laikraštis “Akiratis” 1993 m. 
gruodžio m. rašo: “Irenos Lu
koševičienės, socialinių moks
lų profesorės iš Kanados, pa
stangomis užmegzti ryšiai su 
Londono (Kanados) šeštadieni
ne mokykla”. Ten taip pat pa
žymėta, kad Toronto Prisikė
limo parapijos labdaros sekci
ja paaukojo lėšų audiologi- 
niam (kurčiųjų) kabinetui 
įrengti. Parapijai ir prof. L 
Lukoševičienei išreikšta pa
dėka. Dr. Petras Lukoševičius 
šią vasarą taip pat vyks Lie
tuvon ir Žemės ūkio akademi

joje skaitys eilę paskaitų ru
dens semestre.

Pranešimas
OHIP sveikatos draudos tai

syklės pakeistos kovo pabaigo
je, pranešė Ontario sveikatos 
ministerė Ruth Grier. Norima 
sutaupyti 48 milijonus dol. Pa
keitime pranešama, kad at
vykstantys į Ontario, ne nuo
latiniam apsigyvenimui, ne
bus OHIP’o apdraudžiami. 
Nauji gyventojai turės išlauk
ti 3 mėnesius, kol drauda įsi
galios. Taip pat tas taikoma 
ir Ontario gyventojams, išvyks
tantiems iš Kanados ilgiau ne
gu 183 dienoms, jei iš anksto 
apie tai nebus pranešta OHIP 
įstaigai. Studentai iš užsie
nio, darbininkai, neturintys 
sutarties, ir Kanadoje padavę 
prašymus nuolatiniam apsigy- 
veinimui, nebus apdraudžiami, 
įskaitant ir kartu gyvenančius 
jų šeimos narius.

Įvairios žinios
Tiesos vardu. Komitetas “Že- 

neva-49”, įsteigtas 1989 m. spa
lio 7 d., pradėjęs oficialiai 
priešintis neteisėtiems Sovie
tų Sąjungos veiksmams oku
puotoje Lietuvoje, gynęs jau
nuolių teises netarnauti oku
pacinėje kariuomenėje, savo

veiklą tęsia toliau, vadovau
damasis principu - pagarba 
teisei, tiesai ir žmogui.

Komiteto “Ženeva-49” tary
ba, artinantis 50-mečio sukak
čiai nuo antrosios sovietinės 
okupacijos (1944) ir 40 metų 
nuo to laiko, kai Sovietų Są
junga įteikė Jungtinėms Tau
toms tautžudystės (genocido) 
konvencijos ratifikavimo do
kumentus, kreipimesi į Lietu
vos prezidentą pabrėžia, kad 
šiuo metu “Lietuva pati viena 
neturi veiksmingų priemonių 
genocido kaltininkams teisti 
ir bausti”, iškelia būtinumą 
pasmerkti Lietuvoje vykdytą 
sovietinę tautžudystę (geno
cidą), sutarptautinant jos ty
rimą ir įvertinimą. K-to inf.

“Observation Balloon”, se
niausias JAV Mičigano valsti
joje leidžiamas žiniaraštis, 
dažnai perspausdinamas Lan
sing ir Grand Rapids laikraš
čiuose, taipgi ir Detroito “Le
gal News” dienraštyje. Straips
nyje “Twilight of Freedom” 
1994 m. bal. 4 d. laidoje labai 
taikliai pasakyta, jog Lietu
va esanti pavojuje, o JAV nesi
domi Baltijos kraštų laisvės 
reikalais. V. Landsbergis pa
daręs gerą įspūdį įtakingam 
žurnalistui Bradford G. White, 
kuris yra populiarus politikų 
tarpe. Saulius Šimoliūnas

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

Kelionės geriausiomis kainomis patogiais
FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 

TIESIOGINĖS KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 
kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 

kaina-$999 (kan.) plius mokesčiai.

Pirmą kartą šiais metais 
skrydžiai per Helsinkį L 

Vilnių ir Kauną, s ui Finnair.

GINTARAS

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

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

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

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

Kaina su nuolaida, užsakantiems skridimus dabar. Žemiausios 

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

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

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

Pensininkams nuolaida

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

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

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

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

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

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

Kelionės į, Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1050 .
Mūsų darbo valandos: 10v.r.-7v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais) 

Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422 
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163
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TAX'S “EXPRESS”
NIXZ

Certified
Service

Toronto -2290 Bloor St. W. (Bloor & Runnymede) 769 • 4558 • Mississauga -702 Burnhamthorpe Rd. 949-9988
Scarborough - 695 Markham Road, Room 27 438-5656 * INFORMACIJAI tel. (905) 252-4566

GARANTUOJAME j ATSISKAITYMĄ 
(bet neprižadame) I /S (Revenue Canada) 

iki JLT dienų
arba grąžiname už patarnavimus.

PLIUS $30, jeigu negausite 
atsakymo pažadėtu

TF laiku. A .Ak

TURITE 
ATSISKAITYTI, 

/ kad grįžtų...
Z • GST kreditai

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

ir daugiau jeigu... >jĮj

Nori iš valstybės gauti dolerį - 
ateik, nelauk, ne į teismą, bet 
pas mus. TAXTRONIX suskaičiuos >mĮ|I' 
mokesčius, ir bus po triukšmo ™ /

L

SCARBOROUGH
TAXTRONIX v 

695 Markham Rd# 27 
n CEDE#

HIGH 
PLAZA

j LAWRENCE AVE

£

F z ESAME VISĄ LAIKĄ 
JŪSŲ PUSĖJE

Garantuojame - jeigu klientas yra 
nepatenkintas - neimame mokesčio >

• VisM metų paslaugos už vienkartinį
F ^Z apmokėjimą (tarpininkaujame

Z Revenue Canada reikaluose) J
Z • Konkurencinės kainos apskaičiuojant
/ kompiuteriais (pvz. nesudėtingas

- $22,’ vidutiniškas - $29)
25% nuolaida sutuoktiniams ^Z Z

SHF' 
F / VERSLO (biznio) 

Z KLAUSIMAIS?!
• Sutvarkome paskolas SBDL

(Small Business Development Loan) a

Z (5%!) iki $250.000 rizikuojate tik 25%
Z • Specialisto patarimai — nemokamai Zysi?
' • Verslo registracija

• Apskaičiavimai bendrovėms
• Apyskaitos nuo A iki Z

TAXTRONIX 
2290 Bloor St.W

TORONTO
« 2

MISSISSAUGA

ŠlL)
o

BLOOR STREET S 8
»s

O BURNHAMTHORPE RD

702 BURNHAMTHORPE RD
1.1 I ••

Sezono 
metu 

7 dienas 
savaitėje 

(11.10-V.15) 
nuo pirm, iki penkt.

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

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

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

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d.d.S. M.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

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

Nemokamas namų
įvertinimas.

An independent member broker

1678 Bloor Street Wesi 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
°hone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į yUAM. patarnauja lietuvių kalba.

West Realty Inc.

Qrriun^. DRESHER Ltd-
Hm AlliMember 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.

IAT>I7CVII7D INSURANCEJL> IV IL I l IL IV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRA ŪDA — 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 
įvyko praeitų sekmadienį po 11 v.r. 
Mišių parapijos salėje.

— Motinos dienos pietūs Anapily
je bus gegužės 8, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Įdomių programų atliks mūsų jau
nimas. Pietus gamins J. Gurk- 
lienė.

— Anapilio knygyne gauta naujų 
knygų: Lado Tulabos “Nuo Dūsios 
iki Tiberio” I dalis, Prano Zundės 
“Kazys Bizauskas" I dalis. Taipgi 
galima įsigyti Jonio grupės garsa- 
juosčių.

— Mišios balandžio 24, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Onų Ališaus
kienę ir Kotrynų Vasiliauskienę, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Vytautų Tamulaitį.

Išganytojo parapijos žinios
— Klebono pareigas einantis kun. 

P. Dilys bus Čikagoje nuo balandžio 
21 iki 29 d. Pamaldas balandžio 24 d., 
11.15 v.r. laikys kun. A. Žilinskas.

— Naujai išrinkta parapijos valdy
ba pasiskirstė pareigomis, buvo pri
statyta parapijai pamaldų metu ir 
įvesta: E. Steponas — pirm., G. M. 
Šernas ir E. Bartminas — vicepirm., 
J. Novag — ižd., P. Šturmas — sekr.,
l. Delkuvienė — sekr.-padėjėja, V. 
Stanaitis ir A. Povilaitis — ūkve
džiai, V. Dauginis — informacija- 
spauda.

— Gegužės mėnesio biuletenis bus 
dalinamas gegužės 1 d. Tų sekmadie
nį pamaldas laikys kun. P. Dilys 
11.15 v.r.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 165 asmenys. Svečių knygo
je pasirašė Marija Menčinskienė 
iš Telšių. Svečius supažindino ir 
pranešimus padarė LN vicepirm. V. 
Drešeris.

— LN valdybos posėdis balandžio 
28 d., ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN moterų būrelio visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 1994
m. baladnžio 24, sekmadienį, 1 v.p.p.
Susirinkimo metu vaišės ir loteri
ja. Valdyba

— LN moterų būrelis dėkoja gerb. 
Lietuvos generaliniam konsului H. 
Lapui ir poniai už dalyvavimų ve
lykiniuose pietuose ir už $50 au
kų, kuri bus panaudota siuntiniams 
į Lietuvų sušelpiant pagalbos rei
kalingus tautiečius.

— Balandžio 24, sekmadienį, 8 v.v. 
bus pramoginiai šokiai. Gros “Star
light” orkestras. Nuo 7 iki 8 v.v. bus 
šokių pamoka.

— Slaugos namams aukojo $50 — 
U. Oranavičienė (Wasaga Beach). 
Iš viso Slaugos namų fonde yra 
$961,212.78. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog: Labda
ros Fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Valdas Petrauskas, vertėjas, 
Rašytojų sąjungos narys iš Lie
tuvos, dabar jau gyvenantis 
Toronte, paskutiniu metu bu
vęs Literatūros ir leidybos 
skyriaus viršininkas Kultūros 
ir švietimo ministerijoje, 1994 
m. gegužės 15 d., sekmadienį, 
2 v.p.p. Lietuvių namuose skai
tys paskaitą tema “Žvilgsnis į 
Lietuvos biurokratiją”. Visi 
kviečiami. Inf.

Žemės dieną Toronto mies
tas minės balandžio 22 d., su
rengdamas aplinkos apsaugos 
mugę Rotušės aikštėje nuo 10 
v.r. iki 3 v.p.p. Bus rodomi ir 
parduodami energijos taupy
mo prietaisai bei patarnavi
mai. Taip pat Humber Arbo
retum (205 Humber College 
Blvd.) rengia dviejų dienų 
šventę šeimoms (balandžio 22, 
23 d.d.). Vyks parodos, ekskur
sijos, koncertai bei augalų 
pardavimas. Norintys prisidė
ti prie medžių sodinimo Že
mės dienos proga, prašomi 
skambinti Evergreen Foun
dation (416) 569-1495.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $200 — L.E. Rudaičiai.

Antano Rinkūno švietimo fon
dui aukojo: $25 - a.a. V. Son- 
dos atminimui B. J. Tamulio- 
niai; $100-a.a. A. Rinkūno mir
ties metinėms prisiminti J. 
Rinkūnienė.

Toronto Maironio mokykla, 
jos mokiniai ir mokytojai reiš
kia nuoširdžią padėką “Para
mos” lietuvių kredito koopera
tyvui už $5,000 auką.

G. Paulionienė, vedėja

Prisikėlimo parapijos žinios
— Metiniame parapijos susirin

kime balandžio 10 d. dalyvavo ne
mažas skaičius parapijiečių. Par. 
tarybos pirm. B. Čepaitienė vado
vavo susirinkimui; visų aštuonių 
tarybos sekcijų pirmininkai pada
rė pranešimus. Rinkimuose į tary
bų susirinkimas pritarė pasiūly
mui išrinkti visus 20 narių, kurie 
kandidatavo. Tuo būdu buvo išrink
ti: dr. Ramūnas Barakauskas, Aldo
na Bubulienė, Birutė Čepaitienė, 
dr. Judita Čuplinskienė, Laima 
Dambrauskaitė, Laimutis Dūda, Ri
ta Grybienė, Rūta Jaglowitz, Žibu
tė Janeliūnienė, Lina Kuliavienė, 
Bronius Mackevičius, Viktorija 
Pabrėžienė, Bronius Saplys, Vida 
Šiaučiulienė, Audronė Širvinskie- 
nė, Juozas Stravinskas, Ina Sun- 
gailienė, Vytautas Tamulaitis, Vy
tautas Taseckas ir Jane Vingelienė.

— Ruošiasi tuoktis Audronė Si- 
minkevičiūtė (Audrey Simins) su 
Mark J. Mommersteeg.

— Pakrikštyti: Sara-Marie, Hen
ry ir Heidi Tamašauskų dukrelė; 
Spencer-Everett, Audronės (Mačer- 
ninskaitės) ir John James Egeland 
sūnus.

— Balandžio 15 d. palaidotas a.a. 
Jurgis Danisevičius, 75 m.

— KLK moterų draugijos mūsų pa
rapijos skyriaus susirinkimas, 
prieš vasaros atostogas, įvyks šį 
sekmadienį, balandžio 24, po 11.30 
v.r. Mišių Parodų salėje. Progra
moje paskaita apie moterų drabu
žius “Wardrobe seminar” anglų kal
ba.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus narės kiekvie
nų sekmadienį pardavinėja pyra
gus salėje. Pusė už tai padaryto 
pelno yra skiriama mūsų parapijos 
Juzefos Juodikaitienės stipendi
jų fondui, kuris šiuo metu remia 
dvi mergaites, studijuojančias 
Louvain universitete Belgijoj. 
Tos mergaitės studijuoja teologi
jų ir ruošiasi dėstyti mokyklose 
religijų.

— Mišios balandžio 24, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Stasį Ignotų, 
9.20 v.r. už sielas skaistykloje, 10.15 
v.r. — už a.a. Magdalenų ir a.a. Jonų 
Lileikius, už a.a. Alesę Grigienę, 
už a.a. Zenonų Urbonų, 11.30 v.r. — 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

A.a. Elzbieta Girdauskienė 
mirė 1994 m. balandžio 18 d. 
Laidojama balandžio 21, ket
virtadienį, iš Prisikėlimo šven
tovės.

Mylimdi seseriai a.a. Daliai 
Kemėžytei mirus Kaune, už
jausdami IRENĄ LUKOŠEVI
ČIENĘ, “Caritas” slaugos na
mams Lietuvoje giminės ir arti
mieji paaukojo $340.

Kanados lietuvių fondas pa
skyrė “Tėviškės žiburiams” 
$5,000 auką. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja.

A.a. inž. Petro Lėlio 10 metų 
mirties sukaktį (balandžio 15 d.) 
su liūdesiu prisimena vaikai - 
Jonas ir Laima Lėliai. Velio- 
nies atminimui “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos choras, reikšdamas 
užuojautą savo choristams - 
Antanui Pranckevičiui, bro
liui Juozui mirus Lietuvoje, 
ir Marytei Kazlauskienei, se
sutei Agotai mirus JAV - “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Iš J. Starke (Starkevičiaus) 
palikimo per testamento vyk
dytoją A. Vaičiūną “Tėviškės 
žiburiai” gavo $5,000.

A.a. Stasio Rimkaus atmini
mui, užjausdami sūnų Romą, 
dukterį Nijolę ir visus gimi
nes Lietuvoje; Ireną Šliaute- 
rienę, viešnią iš Lietuvos, Vla
dą ir Kazimierą, gyvenančius 
Kanadoje, J. K. Rudžiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Justino Vizgirdos 5-rių 
metų mirties prisiminimui se
suo Zosė Rickienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

Iš B. Trukanavičiaus paliki
mo per testamento vykdytoją A. 
Kilinską “Tėviškės žiburiai” 
gavo $500.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniu
je aukojo: $35 - J. J. Kačinskai 
(Florida); $25-J. Margo. Ačiū.
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ARISH (TORONTO) CREDIT UNION LIMITED 
999 College Street, Toronto, Ontario M6H 1 At

1994 m. balandžio 24, sekmadienį, 
įvyks Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo skyriaus

MONTREAL

■■■MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Anapilyje ATIDARYMAS
Ta pačia proga kviečiame visus tapti kooperatyvo nariais, ypatingai jaunimą, nes jie atidarę 
sąskaitą gaus iš kooperatyvo 5 šėrus 25 dolerių vertės ir 10 dolerių į taupomą sąskaitą.

Visi būsite pavaišinti kava bei sausainiais, o jaunieji skaniais gėrimais, saldumynais. 
Kasos valandos: ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
Telefonas: (905) 566-0006. Skyrius atlieka visus banko patarnavimus,
galite įsigyti pinigines perlaidas bei apmokėti įvairias sąskaitas nemokamai.

Kooperatyvo tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
•**--------------U ... H--------------■■ “ " -Į M M----------M M
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Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

METINĮ KONCERTĄ
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1994 m. gegužės 7, šeštadienį, 6 v.v., Port Credit 
gimnazijos auditorijoje, 70 Mineola Rd. E. (Hwy. 10 į pietus nuoQ.E.) 

Programoje: visos “Gintaro" šokėjų grupės, kaimo kapela, instru
mentalistai, dainininkės. Bilietai platinami sekmadieniais parapijose 
arba pas J. Vingelienę tel. (416) 233-8108. Visos vietos numeruotos. 
Bilieto kaina suaugusiems $10, vaikams - $8.

“Gintaro” tėvų komitetas

įvyks 1994 m. gegužės 8, 
sekmadienį, 1-00 v.p.p. Anapilyje.
Įdomią programą atliks Anapilio vaikučių choras vad. N. Benotienės

Pietus gamins J. Gurklienė.
Bilietų kainos: suaugusiems - $14, jaunimui nuo 8-12 m. amžiaus - $8, 
vaikams iki 8 m. - nemokamai. Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio 
parapijos salėje po pamaldų ir pas R. Celejewskątel. 231-8832.

Lietuvos kankinių parapijos taryba maloniai kviečia jus atsilankyti ir pagerbti savo motinas

S 
^4-

Pasaulio skautų diena buvo at
švęsta balandžio 9 d. Cote Vertu 
apsipirkimo centre. Skautams skir
ta vieta buvo labai gera, todėl įvai
rių tautybių skautų parodėlės su
silaukė daug lankytojų. Lietuviai 
skautai pasirodė su įvairiais rank
darbiais. Be to, Birutė Nagienė sku- 
tinėjo margučius ir Regina Brikie- 
nė audė gobeleną.

Atvelykio pietus balandžio 10 d. 
AV parapijos salėje suruošė KLK 
Moterų dr-jos Montrealio skyriaus 
narės. Stalai buvo papuošti pavasa
riškomis spalvomis ir vidury salės 
buvo išdėstytas įvairus ir gausus 
maistas. Kitoje vietoje buvo pyra
gai: avinėlis, ežiukai, napoleonai 
ir daug daug kitokių. Atsilankė ne
mažas būrys moterų gerbėjų. Po 
pirm. Genovaitės Kudžmienės sklan
daus sveikinimo žodžio programą 
atliko jaunimas - Sofija, Justinas, 
Dalius ir Marius Bulotai, paskam
bindami pianinu, ir Danielius su 
Antanu Staškevičiai, padeklamuo
dami. Palaiminti valgius buvo pa
kviestas kun. Stasys Šileika, SDB, 
ilgesnį laiką dirbęs AV parapijo
je ir sekančią savaitę išsikeliąs į 
Lietuvą. Su juo vėliau atsisveiki
no šių pietų rengėjos ir Montrea
lio šauliai. Kavos metu buvo pra
vesta nedidelė loterija.

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
Vilniaus Kun. Bosco parapijos kle
bonas, yra atvykęs porai savaičių 
į Kanadą ir bent pradžioje apsisto
jo AV parapijoje.

A.a. Julius Šaltenis, 83 m. amžiaus, 
mirė balandžio 3 d. Palaikai balan
džio 6 d. palydėti į Mount Royal kre
matoriumą. Liūdi žmona, du sūnūs 
ir Lietuvoje sesuo bei kiti giminės.

A.a. dr. Antanas S. Popieraitis mi
rė balandžio 6 d. Iš St. Monica šven
tovės balandžio 11 d. palaidotas Co
te dės Neiges kapinėse. Liūdi žmo
na, du sūnūs, duktė su vyru, vaikai
tis ir artimieji. B.S.

Kun. Kazimieras-Juozas Ambrasas, 
SJ, kuris dabar darbuojasi Aušros 
Vartų parapijoje, yra gimęs 1934 m. 
birželio 1 d. Surgučių km., Sasna
vos valsčiuje, Marijampolės apskri
tyje. Lazdijuose baigė vidurinę mo
kyklą, 1952 m. įstojo į VU Istorijos- 
filologijos fakulteto lietuvių kalbos 
ir literatūros specialybę. 1957 m. bai
gęs VU dirbo “Tarybiniame mokyto
juje”, “Ekrano naujienose”, “Mūsų 
gamtoje”. 1972 m. apgynė disertaci
ją ir dėstė VU lietuvių kalbą, verti
mo teoriją, istoriją ir kitas discip
linas. Dėstydamas Universitete, įsto
jo į pogrindinę kunigų seminariją.
1988 m. iš arkivyskupo J. Steponavi
čiaus gavo kunigo šventimus. 1988-
1989 m. išvažiavo į Lenkiją dėstyti 
lietuvių kalbos. 1989 m. vieną semest
rą dėstė tarpdiecezinėje Kauno kuni
gų seminarijoje kalbos kultūrą ir 
retoriką. Nuo 1990 m. sausio 28 d. 
dirbo Vatikano radijuje, Filipinuo
se, vėliau - Indijoje. Nuo 1993 m. 
spalio 23 d. dirba Kanadoje.

(“N. Dienovidis”, 1994 m. 14 nr.)
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KANADOS LIETUVIŲ FONDO
metinis narių susirinkimas
įvyks 1994 m. gegužės 14, šeštadienį, 10 valandą ryto, 
Toronto Lietuvių namuose, DLK Gedimino menėje (m aukštas),

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6.

Registracijos pradžia 9.15 vai. ryto. Nesusirinkus reikiamam skaičiui narių, susirinkimas pradėtas 
10.30 vai. bus laikomas teisėtu. Bus renkama nauja taryba.

KLF valdyba

Toronto Maironio mokykloje, 
1994 m. balandžio 30, šeštadie
nį, 11 v. ryto įvyks tėvų susirin
kimas. Visi kviečiami dalyvauti.

Vedėja
Toronto vyrų choras “Aras”, 

gegužės 1, sekmadienį 2.30 vai. 
p.p., vad. Lindos Marcinkutės, 
dalyvaus vokiečių vyrų choro 
“Harfentoene” 65 metų veiklos 
sukaktuviniame koncerte St. 
Patrick šventovėje (kampas 
Dundas ir McCaul, netoli On
tario Art Gallery). Norintie
ji išgirsti šį neeilinį choro pa
sirodymą, bilietų gali įsigyti 
pas V. Pečiulį Anapilyje, J. 
Nešukaitį Prisikėlimo parapi
joje, V. Karnilavičių Vilniaus 
rūmuose ir J. Krištolaitį Ha
miltone. Pusė pajamų lieka 
choro iždui.

Vytautas Pečiulis, 
choro valdybos pirmininkas

Toronto tautinių šokių gru
pė “Atžalynas” rengia tradici
nę pavasario popietę 1994 m. 
gegužės 15 d., sekmadienį, 1 
v.p.p. Lietuvių namuose. Prog
ramoje dalyvaus ir Hamiltono 
“Gyvataras”. Veiks loterija, 
bus kavutė su pyragais. Visi 
yra kviečiami atsilankyti ir 
laisva auka paremti šokantį 
jaunimą. Tėvų komitetas

“The Toronto Star” dienraš
čiui V. Kukoraitis, gyvenan
tis Ontario Auroroje, š. m. ko
vo 14 d. pasiuntė laišką lietu
vių tautybės bei kalbos klausi
mu šia antrašte: “Another 
Claim to Distinct Society?” 
Jame autorius išdėstė lietu
vių tautos savybes, skirian
čias ją nuo kitų tautų ir su
darančias pagrindą savitai eg
zistencijai. Atrodo, kad laiš
kas iki šiol “Stare” nebuvo iš
spausdintas. Girtina tačiau 
tautiečio pastanga informuoti 
didžiąją spaudą apie lietuvius.

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 irQ.E.), Mississaugoje. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Bilietai abiems ren
giniams gaunami pas J. Vinge
lienę tel. 416-233-8108.

Gintariečių kelionei į Lietu
vą paremti aukojo: Turner & 
Porter laidotuvių namai To
ronte - $500; Antanas ir Lilija 
Pacevičiai - $300; Gediminas 
ir Danutė Sakai - $100. Nuošir
džiai dėkojame už aukas.

Tėvų komitetas

Torontiškis Vincas Kolyčius, 
aktyvus religinėje srityje, da
vė pasikalbėjimą “Food for Li
fe” programai apie savo asme
ninę religinio gyvenimo patir
tį. Ši televizijos programa ma
toma sekmadieniais 7.30 v.r. 
per 11 kanalą.

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.

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos skyrių atsto
vių suvažiavimas įvyko balan
džio 16-17 d.d. Toronto Prisikė
limo parapijos ptalpose. Daly
vavo atstovės iš Montrealio, 
Hamiltono, Delhi ir abiejų To
ronto katalikų parapijų. (Pla
čiau kt. nr.).

John ir Mary Mazil (Maziliaus- 
kiai) iš Kalgario, tvarkydami 
mirusio Tony Janel (Antano Ja- 
neliūno) testamentinį paliki
mą, paaukojo Pagalbos fondui 
“Vaiko tėviškės namai” $3000, 
ir “Tremtinių grįžimo fondui” 
$2000. Nuoširdi padėka aukoto
jams už tokį gilų Lietuvos var
go atjautimą.

KLK moterų dr-jos centro valdyba
Dr. Juozas Sungaila, pasvei

kintas draugų savo 75-jo gim
tadienio proga, jam įteiktą do
vaną paaukojo “Tremtinių grį
žimo fondui”. Šis fondas, įsteig
tas Vilniuje pirmosios laisvo
sios Vytauto Landsbergio vy
riausybės, telkia lėšas grįž
tantiems iš Sibiro tremtiniams 
ir jų vaikams paremti. Toron
te, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyve yra atidary
ta sąskaita nr. 164094.17 “Trem
tinių grįžimo fondo” vardu.

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

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- . ...... 5.75% Taupymo-special............ ... 1.50%
Certifikatus 2 m. ... ...... 6.25% Taupymo - su gyv. dr........ ... 1.25%
Certifikatus 3 m..... ..........  6.50 Taupymo-kasdienines .... ... 1.50%
Term, indėlius:

1 metų .......... ...... 4.75% Einamos sąsk. >................. ... 1.00%

180 d. -364 d. ..... 4.25% RRIF-RRSP-1 m.term. .. ... 5.75%
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.

..... 4.00%

..... 4.00%
RRIF-RRSP-2 m.term. .. ... 6.25%
RRIF-RRSP-3 m.term. .. ... 6.50%

30 d. - 59 d. .....  3.00% RRIF - RRSP - taup......... ... 2.00%
IMA UŽ:

Nekiln. turto:
1 metų.............. .........  7.75% asmenines - nuo ........ ... 7.25%
2 metų.............. ...........8.25%
3 metų.............. ...........8.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

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

ATGAVAU 25 hektarus žemės ir ne
turiu iš ko pradėti kurtis. Gavęs nors 
kiek paramos būčiau labai dėkin
gas. Labai laukiu atsakymo. Valdas 
Pačinskas, Basanavičiaus 52a, bu
tas 105, Panevėžys 5308, Lithuania.

STUDENTĖ 18 metų amžiaus ieško 
darbo savaitės dienomis po 12 v.p.p. 
ir savaitgaliais. Skambinti tel. (416) 
259-5125 Rimai.

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.

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

SUTVARKAU pilietybės, žemės at
gavimo dokumentus, globoju atvy
kusius, teikiu įvairias paslaugas, 
informaciją lietuvių, anglų, rusų 
kalbomis. Doc. R. Vasiliauskas, 
Mėnulio 5-81, 2044 Vilnius, Lithua
nia. Tel. 46 00 76.

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

IEŠKAU namų šeimininkės jaunai 
šeimai, kuri gyventų kartu. Turi 
kalbėti angliškai. Skambinti tel. 
(416) 229-1011, Ext. 1616, skambi
nant vartoti tik “touch tone” apara
tą. Palikite savo vardą ir telefono 
numerį.

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.

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

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

tel. 848-9628


