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Tautžudystė - ne naujas dalykas, ne Antrojo pasau
linio karo didžiųjų suokalbis, ne rasizmo politikos pa
darinys ar palikimas. Lietuvių tauta planingus naikini
mo smūgius patyrė ir Rusijos carų laikais.
IENAS pačių skaudžiausių naikinimo smūgių
buvo spaudos draudimas. Keturi tamsos dešimt
mečiai tautos istorijoje: nepakartojamas dvasi
nis skurdinimas, gimtosios kalbos persekiojimas, prie
vartinis nutautinimas, kėsinimasis supriešinti sąžinę
su tautiniais bei religiniais įsitikinimais. Tai dvasinė
tautžudystė, baisesnė už fizinę, nors pasauliui mažiau
pastebima. Ir jei lietuvių tauta pati viena be jokios pa
SifaananuTes
ramos iš šalies atlaikė tą tamsos ir priespaudos laiko
.ID!?
tarpį, Lietuva jau vien dėl to gali būti vadinama didvy
.~L131E7US
rių žeme. Taip - tik tą vardą, Tautos himne įrašytą, rei
kėtų išlaikyti ir apginti. O kartais jau mūsų pačių pasi
metimo sūkuriuose sukyla kažkokia neapdairumo nuo
taika, kai ima rodytis, jog tamsumos laikotarpiai dingo
kartu su carais. Tai apgaulinga. Dvasinė tautžudystė
slankioja už kiekvieno kampo. Dar visai neseniai per
gyvenome lėtokos, bet klastingos taktikos sovietinio ru
sinimo pavojų. Atsilaikėme, nors nuotrupų neišvengėme.
Atrodytų, kad su Lietuvos nepriklausomybės atstatymu
nutautinimo pavojai praėjo, ir dvasinės tautžudystės
klausimo nebėra. Tiesa, išorinio spaudimo tuo tarpu lyg
ir nejaučiame, nes didieji mūsų kaimynai turi pakanka
mai įvairių savų problemų. Bet rytojus, kad ir artimes
nis, tik spėliojimuose ir daugelio išvadose gana opti
mistiškas. Smagu, kai regima šviesi Lietuvos ateitis. O
Lenkų laikraštis apie partizaninius lenkų karius Lietuvoje, prezidento lankymąsi
vis dėlto budėti labai reikia. Žinant kaip Rusijai rūpi
Izraelyje, o rusų spauda - apie sovietų žygį į Lietuvą
(ir rūpės) turėti stiprią įtaką Baltijos kraštuose, mažai
betikint triukšmą keliančiu kariniu įsiveržimu, ekono
Užregistruoti lenkų veteranai
gal Tamsta man pasakysite
J.K. į tai atsako:
.. Apri
minis, o po to ir kultūrinis gali pakeisti šiandien susida
kodėl?!
’
Brazauskas
ištiesia
bojimas
tos
teritorijos,
kurio
romą ateities viziją.
Toronto lenkų dienraštis
rankas, apkabina šaukiantį je įsitaisė į Lietuvą, Latviją,
“
Gazeta
”
š.
m.
kovo
14
d.
laido

VASINĖS tautžudystės tamsoje anuomet pai
je rašo: “Po trejų metų inten (demonstrantą), valandėlę lai Estiją įvesta sovietų kariuo
nius takus apšvietė knygnešiai. Ir pirmiausia
ko jį apsikabinęs...”
menė ir griežtas viršininkų
syvių pastangų ir taip pat krei
tai darė todėl, kad buvo paklausa. Savasis spaus
Neatrodė,
kad
Brazausko
perspėjimas, kad raudonar
dintas žodis tada daugeliui atrodė kaip šventas ženklas,pimosi į aukščiausius valdžios
apsilankymas?
buvo
“
diploma

miečiai,
peržengę šią ribą,
veiksnius buvusių Vilniaus
kuris net Dievui geriau patinka ir didesnę tiesą “išgul
tine katastr^fe”, kaip buvo bus laikomi pasišalinusiais
srities
Armia
Krajowa
karių
do”, ir kažkaip nuo varganos žemelės pakelia - štai ir
kai kurių p \ iaža uta.
ir atiduoti kariniam tribuno
organizacija buvo Lietuvos
mes galime, ne vien tik lenkai. O kad panašios nuotaikos
lui, — turėjo tikslą sutrukdy
Išvač
to
„ar
okupantai?
teisingumo ministerijos už
sugrįžtų ir dabar ten, kur to labiausiai reikia! Tamsiu
ti galimą karių pabėgimą į dar
registruota.
Kadangi
Lietuduobių tai šen, tai ten dar vis galima užtikti - ir tė’.
]Suj.*i?3l
yi ii- tpa leidžia™
‘užkordoninį’ pasaulį, o
. je, ir ištūvijoje, kur,neapda4rumas ar silpnumas-Jpta'm, kad" apsaugotų' nui‘ ki
klubo
pavadinime
fcrufų
žo

kalbon brautis rėžiantiems darkymams, ar kur aštrios
koje Slovo” š. m, kovo 10 d. lai šimosi į Lietuvos vidaus rei
džiai ‘Armia Krajowa’ bei
aplinkos replės žodis po žodžio gnaibo žodyną, pavers
doje
tame pačiame puslapyje kalus, kuri jau buvo beveik
‘Lenkų kombatantų klubas
damos kalbą svetimybių mišraine. Ir užtat kyla nejaukus
išspausdino du Lietuvą lie Stalino bato užgniaužta. Šis
‘Wiano’ (‘Kraitis’), tai ši orga
klausimas: kur šių dienų knygnešiai ir kur paklausa?
čiančius straipsnius. Pirma įsikišimas jau vyko visu grei
nizacija
galutinai pasivadi
Su bėgančiais metais, su pasitraukiančiais uoliais stei
jame
— buvęs 1940 m. vasarą čiu kitoje plotmėje. (...).
no ‘Lietuvos lenkų karo vete
gėjais, organizatoriais, veiklos pradininkais šis klausi
Raudonosios armijos žygio į Štai kodėl reikėjo okupacijos
ranų klubu”.
mas išeivijoje tolydžio darosi kažkaip blankus, tartum
Lietuvą dalyvis P. Viničen- pradžioje pagyventi miškuose,
Nors šis pavadinimas nevi
čia nieko nebūtų, o dažnais atvejais jau rimtą būklę ima
ko pasakoja savo įspūdžius, kai tuo tarpu okupuotieji, kol
sai patenkino buvusius AK
noras paversti įsivaizduojamu nakties vaiduokliu, ku
narius, jie šia registracija, o antrajame — šio dienraščio dar jų nelietė, pasiliko gyven
rio iš tikrųjų nėra. Ir vis dėlto, koks tos būklės įvaizdis
redakcijos bendradarbis J. ti namuose. Po kelių mėnesių,
kurios taip ilgai laukė, yra
bebūtų, peršasi mintis, kad jei yra fizinė žmonių savižu
Kosinskij jam atsako.
kai sovietų valdžia įsitvirti
patenkinti. Jie taip pat nenu
dybė, tai būna ir dvasinė. Tautiniu mastu - tai tautžudys
Papasakojęs, kaip džiaugs no Baltijos kraštuose, juos iš
stoja vilties, kad ateityje jie
tė. Užtat šiandien kiekvienam lietuviui, kur jis begyven
mingai su gėlėmis raudonar metė iš namų ir prekiniuose
galės šį pavadinimą pakeisti
tų, ši knygnešio ir tautžudystės tikrovė turėtų būti aiš
miečiai
buvo sutikti Lietu vagonuose išvežė Sibiro trem
į tokį, kuris juos visai pa
kiai matoma ir tikroviškai vertinama. Ir apsisprendimo
voje, P.V. rašo: “Gavę, kaip tim
tenkins. Pasak AK karių atsto
reikia: jei patys negalime nešti šviesos, tai bent ją pri
Štai dar vienas būdingas
vo J. Wolkonowskio, registra sakoma, ‘leidimą apsigyven
imkime, kad dingtų tamsiosios duobės. Tai būtina mūsų
ti’, mes įsikūrėme viename bruožas: Lietuvoje laikomi
cija
buvo
įmanoma
dėl
spaudi

tautinei gyvybei. Ir niekas taip plačiai šviesos spindu
nedideliame ir be to dar drėg raudonarmiečiai, kaip paaiš
mo iš lenkų valdžios pusės —
lių neskleidžia, kaip savasis spausdintas žodis. Tegu nesi
name miške. Dabar klausiu:
kėjo, visai negavo lietuviš
prezidento, seimo, karių or
baigia jo paklausa, ir Lietuvos ateities vizija bus šviesi. Č.S.
pasakykite kur ir kada ‘oku kų pinigų — litų! Tai buvo aiš
ganizacijos, Lenkijos respub
pantai’ gyveno miške, kai tuo
kiai padaryta todėl, kad ka
likos ambasados bei konsu
tarpu
okupuotieji pasiliko reiviai nepabėgtų iš savo da
lato”.
KANADOS ĮVYKIAI
linių ir kad nebūtų jokio ry
Šį klubą užregistruoti Bra namuose? Taip, tada buvo
griežtai ir suprantamai kiek šio su vietiniais gyventojais”.
zauskas pažadėjo š. m. vasario
vienam kariui įsakyta: neiš
17 d. savo kalboje Lenkijos eiti už mums apibrėžtos teri
“Negi nei dabar, po 55 me
seime. Lietuvos prezidento
Kvebeke prasidėjo politinė siekiantis užtikrintos perga padarytos nuolaidos nepaten torijos ribų, nesikišti į vals tų, pilietis Viničenko šito
įtampa tarp abiejų separatiz lės referendume. Separatisti kino visų lenkų: tuoj po jo kal tybės vidaus reikalus ir t.t. negali suprasti?”
mo vadų - šią provinciją val nės Kvebeko partijos premje bos Lenkijos seimo narys Gie- Mums paskirta teritorija bu
Pilietis Pavel Viničenko,
vo aparta ir išėjimas iš šios buvęs 5-tos tankų divizijos
dančio Kvebeko partijos prem ras J. Parizeau 1995 m. birže
remek per lenkų TV pareiškė, zonos buvo laikomas saviva
jero J. Parizeau ir L. Bouchar- lio mėnesiui planuotą referen kad
žvalgybos viršininkas, šiuo
dar nesutvarkytas turto
do, vadovaujančio taipgi sepa dumą atidėjo, bet jo neatsisa grąžinimo lenkams klausimas, lišku pasišalinimu, o jo pa metu yra pensininkas ir gyve
ratistiniam Kvebeko blokui kė. Jis vis dar nori Kvebeko o Lietuvos lenkų sąjungos sekmė — karinis tribunolas”.
na Rygoje. J.B.
paskelbti
Kanados parlamente. Ten jo nepriklausomybę
pirm. R. Maciejkianiec pasa
provincinis blokas, išrinktas provincijos parlamente ir tik kė, kad dėl to klubo registra
tada
gauti
kvebekiečių
prita

tik Kvebeke, dabar yra tapęs
cijos Lietuvos lenkams nebus
pagrindine opozicijos grupe rimą referendume.
“nei šilčiau, nei šalčiau”.
Bendra abiejų vadų veikla
Kanados ministerio pirm. J.
AK registracijos pažadą
Chretieno liberalų vyriau neatnešė ryškiau pastebimo
lengva
buvo Brazauskui ište
nepriklausomybės šalininkų
sybei.
sėti.
Blogiau
yra su kitais
pagausėjimo. Tad dabar jau
Kvebeko premjeras J. Pari
Lenkijos
seime
padarytais
kalbama apie nepriklausomy
zeau, provincinio parlamen
pažadais,
kaip
pvz.
laisvos
to rinkimus laimėjęs 1994 m. bės referendumą rudenį, o
prekybos
sutartis,
bendra
erd
rugsėjo 12 d., referendumą L. Bouchardas pritaria ir jo
vės kontrolė ir bendras lietu
Kvebeko
nepriklausomybės nukėlimui į 1996 m. Tokiame
vių-lenkų karių taikos bata
klausimu buvo įsipareigojęs mažai pridengtame perspėji lionas. Šiuos pažadus sunku
pravesti 1995 m. Skubiam re me premjerui J. Parizeau jis
yra įvykdyti dėl Lietuvos ir
ferendumui pritarė ir Kvebe grasina pasitraukti iš neprik Lenkijos anksčiau padarytų
ko bloko vadas L. Bouchardas. lausomybės rėmėjų gretų, jei
sutarčių su kitomis valstybė
Jis betgi pakeitė savo nuomo referendumas baigsis pralai mis. ,,
iT
iBrazauskas
Izraelyje
nę, po sunkios ligos ir opera mėjimu. Šitokias jo mintis,
cijos politikon sugrįžęs š.m. atrodo, kursto naujoji Kvebe
Krokuvos savaitraštis “Tyvasario 22 d. Mat premjero J. ko darbo ministerė Lucienne
godnik Powszechny” š. m. kovo
Parizeau birželio mėnesį nu Robillard bei jos vadovauja
12 d. laidoje rašo: “Vienas Lie
matyto referendumo laukė ne ma Kvebeko gyventojų apklau tuvos prezidento vizito Izrae
išvengiamas
pralaimėjimas. sos komisija nepriklausomy lyje momentas: Algirdas Bra
Kvebeko nepriklausomybės ša bės klausimu. Mat 60% kvebe zauskas išeina iš Yad Vashem
lininkams buvo dar tolimas ke kiečių referendume remtų
Holokausto muziejaus, susi
nepriklausomybę,
lias net ir iki pusės visų kve- Kvebeko
tinka akis į akį su grupe iš
bekiečių jiems pritariančių jeigu jam būtų leista pasilik Lietuvos kilusių žydų su pri
ti Kanados federacijoje kaip
segtomis geltonomis ‘Dovydo
balsų.
nepriklausomai valstybei. L.
žvaigždėmis’, girdi jo adresu
Kvebeko nepriklausomybės Bouchardui tai užtikrintų per nukreiptus nepalankius šū
idėją bendrais vienybės žings galę referendume, kuriame
kius. Jis neabejoja, prieina
niais bandė sustiprinti J. Pa premjero J. Parizeau dabar
prie demonstrantų ir tada vie
rizeau ir už jį dabar gerokai laukia pralaimėjimas.
nas jų ašarodamas šaukia:
populiaresnis L. Bouchardas,
(Nukelta į 9-tą psl.)
‘Mano tėvą nužudė lietuviai, Liaudiški kryžiai Raudondvario (Kauno raj.) šventoriuje Nuotr. Alf. Laučkos
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kos klausimams, kuris rūpin
Lankėsi Vokietijos
sis dvišalių santykių plėtote.
vicekancleris
Baltijos kraštus
OMRI žiniomis, Vokietijos
priskiria V. Europai
užsienio reikalų ministeris ir
vicekancleris Klaus Kinkei,
BNS skelbia balandžio 11 d.,
lankydamasis Baltijos kraš kad pasak JAV valstybės sek
tuose, susitiko su Lietuvos pre retoriaus pavaduotojo R. Hol
zidentu Algirdu Brazausku, brooke, kurio laišką paskelbė
ministeriu pirmininku Adolfu “The Washington Times”, “JAV
Šleževičium ir užsienio rei niekada nepriskyrė Lietuvos,
kalų ministeriu Povilu Giliu Latvijos ir Estijos vienai ka
Vilniuje balandžio 7 d. K. Kin tegorijai su buvusiomis SSRS
kei pareiškė, jog reikia įsteig respublikomis”. Laiško auto
ti naują Europos saugumo rius paneigė minėtame laik
santvarką, kurioje dalyvau raštyje pareikštą nuomonę,
tų ir Baltijos valstybės. Tali jog JAV politika Baltijos kraš
ne jis pasakė Estijos vado tų atžvilgiu susijusi su JAV
vams, kad Bona stengsis užtik interesais Rusijoje. Jis pabrė
rinti Baltijos valstybių pilna žė, kad Baltijos kraštų nepri
teisę narystę Europos sąjun klausomybės atsteigime ir jų
goje, jų saugumo užtvirtini įsijungimą į Vakarų Europą
mui. Spaudos konferencijoje labiausiai rėmė Šiaurės vals
jis teigė, kad beviziniam ke tybės. Tad pertvarkant Rytų
liavimui tarp Vokietijos ir Bal Europos skyrių JAV valstybės
tijos kraštų trūksta tik pasi departamente buvo įsteigtas
rašymo sutarties dėl nelega naujas “Šiaurės ir Baltijos
lių imigrantų sugrąžinimo.
valstybių” skyrius. R. Holbroo
ke teigimu, “tai liudija bendrą
JT parama Lietuvai
Baltijos
ir Šiaurės šalių pri
Lietuvos nuolatinė misija
klausomybę
Vakarų Europai”.
prie Jungtinių Tautų praneša,
Rinkimų rezultatai patvirtinti
kad balandžio 4 d. JT plėtros
programos (UNDP) vykdomoji
ELTOS pranešimu, balan
taryba patvirtino programą, džio 3 d. Vyriausioji rinkimų
kurioje numatytas bendradar komisija patvirtino galutinius
biavimas tarp UNDP ir Lietu rinkimų rezultatus visuose 56
vos bei materialinė ir techni Lietuvos miestuose ir rajonuo
nė pagalba Lietuvai įvairio se, į kurių tarybas išrinkti 1488
se srityse 1993-1996 metams. nariai. Dešimt jų atsisakė man
Beveik $4 mil. JAV dol. ski- datų dėl sveikatos arba nepa
riaiyii įvairiems projektams tenkinamų darbo sąlygų. Jų
demokratijos plėtojimo, rin vietas užims politinių partijų
kos santykių vystymo, sveika ir organizacijų sąrašuose pa
pirmieji
neišrinkti
tos apsaugos darbams. Lietu siūlyti
-ąJ
vos, a-nbasadoriu^ JT O. Jusya, kapdidat^i.
pristatydamas programą pažy
OMRI rašo, kad balandžio
mėjo, kad JT-UNDP atstovy 8 d. seimo atstovu Kaišiado
bės įsteigimas Lietuvoje 1992 rių rajone, kuriam iki 1992 m.
m. “buvo simbolinis ir lieka atstovavo Algirdas Brazaus
politiškai svarbus, ir paleng kas, buvo išrinktas žemės ūkio
vina Lietuvai galimybę pasi ministeris Vytautas Einoris.
naudoti JT resursais, žinio Šis LDDP kandidatas gavo 451
mis ir patirtimi”.
daugiau balsų negu Tėvynės
sąjungos kandidatas Liudvi
Lankėsi Švedijos ministeris
kas Sabutis. Kovo 25 rinkimuo
pirmininkas
se
nė vienas iš penkių kandi
Vilniuje balandžio 6 d. lan
kėsi Švedijos ministeris pirmi datų šiame rajone nebuvo ga
ninkas Ingvar Carlsson su de vęs balsų daugumos, dėl to rei
legacija, kaip rašo “Lietuvos kėjo balsuoti iš naujo.
Rezoliucija dėl Karaliaučiaus
rytas”. Jis spaudos konferen
cijoje tvirtino, kad Švedija
Amerikos Baltiečių laisvės
ryžtingai remtų Lietuvos ne
lygos rūpesčiu JAV Kongreso
priklausomybę ir demokratiją,
atstovų rūmams buvo pateik
jeigu jai iškiltų pavojus. Nors
tas projektas dėl Karaliau
Švedija nesijungia į jokias ka čiaus krašto, skelbia “Lietu
rines sąjungas, jis teigė, kad
vos aidas” balandžio 3 d. Re
tokiu atveju griežtai būtų vei zoliucijoje pareikštas nusista
kiama per Europos sąjungą,
tymas pašalinti Rusijos kariuo
Jungtines Tautas ir kitas tarp menę iš Karaliaučiaus ir su
tautines organizacijas. Susiti sirūpinimas dėl grėsmės Lie
kime su Lietuvos prezidentu tuvai, jai esant tarp Karaliau
A. Brazausku buvo aptarta ne čiaus ir Gudijos, “dviejų pa
teisėto keliavimo per Lietuvą
saulyje labiausiai militarizuo
problema, Ignalinos jėgainės tų regionų”. Siūloma, kad Ka
saugumo klausimai. Svečiui raliaučius būtų paverstas de
buvo padėkota už Švedijos pa militarizuota zona, o Rusija
ramą - Lietuvai padovanotą išvestų savo karines pajėgas;
radarų sistemą ir jūros laivus. kad Karaliaučiaus krašto ad
I. Carlssono teigimu, Švedija ministravimas būtų perduotas
priėmė trejų metų pagalbos iš Rusijos federacijos tarptau
programą Rytų ir Vidurio Eu tinei institucijai; ir kad ati
ropos kraštams, kurios didelė tinkamoms tarptautinėms ir
dalis bus skiriama Baltijos regioninėms agentūroms būtų
valstybėms. Jam dalyvaujant “pavesta ištirti galimybes ir
delegacijų susitikime, buvo atkurti krašto integralumą su
pasirašytas susitarimas įsteig jo aplinka”. Tikimasi, jog ir
ti jungtinį komitetą ekonomi
(Nukelta į 2-rą psl.)
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Litas irpezas ant silpnų kojų
Meksikos piniginis vienetas pezas panašus į dabartinį Lietuvos litą. Kas atsitiko pezui, gali
atsitikti ir litui. Taip manyti verčia neapdairi ekonominė politika
S. POVILAS ŽUMBAKIS
Lietuvos litas panašus į Mek
sikos pezą. Kas atsitiko Meksi
koje, gali labai lengvai atsitik
ti ir Lietuvoje, tik su žymiai
skaudesnėmis pasekmėmis.
Valdančioji Meksikos parti
ja valdo kraštą iš viršaus. Ke
liolika seimų - nomenklatūri
ninkų elitas daro visus pagrin
dinius sprendimus, o krašto
turtą kontroliuoja jų draugai.
Įsismaginę ir įsitikinę, jog
Meksika žengia į aukštą vaka
rietiškų kraštų ekonominį ly
gį, Meksikos politikai leido
gyventi kraštui iš importo ir
nesubalansuoto biudžeto. Tai
labai primena Lietuvos atvejį.
Meksikos pinigas buvo lai
komas pastoviu. Tauta patikė
jo valdžios žodžiais, kad pe
zas yra vertas tiek, kokiu san
tykiu jis rinkoje buvo keičia
mas į dolerį. Panašiai kaip
ir lito vertė - keturi litai - vie
nas doleris, taip ir pezo kai
na buvo tik paviršutinis dra
bužis. Jis buvo permatomas
ekspertams, bet valdžia ilgą
laiką sugebėjo įtikinti tautie
čius, kad toks kursas yra rea
lus. Apsukriem užsieniečiam
skolas garantuoja atmokėti ne
pezais, o JAV doleriais. Pa
tiems meksikiečiams valdžia
grąžina skolas pezais...
Užsienio spekuliantai pa
matę, jog visiems jau darosi
aišku, kad pezo vėtė yra dirb
tinai išpūsta, šią valiutą pra
dėjo parduoti ir pirkti dole
rius. Kilo panika. Pagaliau
skolos užsieniečiams ir tur
tingiesiems krašto gyvento
jams, turintiems sąskaitas už
sienyje, garantuotas doleriais,
pasirodė įtartinos, nes valdžia
neturėjo užtenkamai dolerių
joms grąžinti.
Panika. Kas bus, jei užsienio
ir Meksikos milijardieriai pra
ras savo investicijas? Taip ne
gali būti. Jie nėra paprasti kai
miečiai, pensininkai ar darbi
ninkai. Jie yra tas elitas, ku
ris nepakenčia nuostolių!
Gelbėjimo žingsniai
Rezultatas dar nėra aiškus,
bet pirmieji turtuolių gelbėji
mo žingsniai jau padaryti: pre-1

zidentas B. Clinton’as, įtako
jamas turtingųjų draugų, be
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Kaip Meksikos darbininkai
turės grąžinti tą 50 bilijonų
dolerių paskolą? Iš neturtin
gųjų kišenių, eikvojant savo
Miuncheno dienraštis išspausdino savo korespondento pokalbį su
krašto turtą (jau užstatė aly
Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku, siekiančiu artimesnių
vos šaltinius Amerikos valryšių su Rusija ir kitomis rytų kaimynėmis
žiai!) ir “pasiaukojant” vieti
kia nors forma įjungti Rusi
niams gyventojams. Reikės su
KAZYS BARONAS, Vokietija
ją į NATO gretas.
siveržti diržus...
Stebėti Lietuvos savivaldyČečėnijos klausimu A. Bra
Lietuvos skolos
binių
rinkimų
Miuncheno zauskas randa švelnius žo
O kaip savo skolas atmokės
dienraštis “Sueddeutsche Zei- džius: kaip pilietis ir prezi
Lietuva? Kas jas grąžins? Ar
tung” pasiuntė specialų ko dentas jis esąs priešingas ru
tie partiečiai iš savo banko
respondentą. Spėju, kad vo sų žygiui, tačiau “manąs, kaip
sąskaitų Londone, Ciuriche,
kietis Gedimino mieste vie ir visas pasaulis, kad tai Rusi
Niujorke ar kokioje nors sa
šėjo keletą dienų, nes kovo jos vidaus reikalas”.
loje? Ar tie, kurie atostogau
28 d. šis liberalinis laikraštis
Ši atlaidi politika ne visoje
ja geriausiuose pasaulio ku
išspausdino pasikalbėjimą su Lietuvoje randa pritarimą.
rortuose ir per dieną moka
Lietuvos prezidentu. Nekal Lietuviai įsteigė organizaci
daugiau už viešbutį, negu per
bus buvo A. Brazauskas po ją, kuri pasiryžo rūpintis Če
metus uždirba trys lietuvių
LDDP pralaimėjimo — atsaki čėnijos vaikų globa iki karo
šeimos?
nėjo gana trumpai.
pabaigos. Deja, A. Brazauskas
Ne! Jie nejudins savo banko
Vokietis rašo, kad po Al
uždėjo skląstį, pasipriešin
sąskaitų! Mokės tauta. Mokės
Gore viešnagės Taline ir jo damas lietuvių norams. Tiesa,
žmonės, vargstantys šiandien.
žodžių, kad JAV remia valsty ir jis yra už humanitarinę pa
Jiems bus pasakyta - pasakys
bių norą įsijungti į NATO ei galbą, tačiau piliečių inicia
ne tik darbiečiai, bet ir užsie
les, — lietuvių, latvių ir estų tyvą turįs spręsti seimas. Be
nio bankų atstovai bei sveti
tautose sukėlė labai didelį to, šiuo metu Lietuva negalin
mų valdžių biurokratai - atėjo
džiaugsmą.
ti našlaičių pas save priimti,
laikas susivaldyti. Reikia at
“Manding, viceprezidentas nes Lietuvoje dar nėra pabė
sisakyti gero gyvenimo, susi
‘dingo’ iš Talino po šešių gėlių įstatymo.
veržti diržus!
valandų, o problemos Balti
Lietuva betgi nėra Meksika.
jos valstybėse liko tos pačios.
Kovo 29 d. Vilniuje įvyko at
Pastaroji yra turtingas kraš
Jos aiškiai pastebimos ir pasi rankinės Europos futbolo pir
tas: turi aukso, sidabro, aly
kalbėjime su A. Brazausku”,— menybių rungtynės tarp Lietu
vos ir kitų gamtos turtų, ku
rašo vokietis. Lietuvos prezi vos ir Kroatijos. Susitikimas
riais galima atmokėti kad ir
dentas sakė, kad Lietuva buvo baigėsi lygiomis — 0:0. Po šių
milžiniškas skolas.
viena pirmųjų valstybių įsi rungtynių pirmenybių lentelė
O iš ko Lietuvį atmokės tas
jungusi į taikos partnerystės B grupėje, kurioje žaidžia ir
milžiniškas skolh”? Kiek nau
eiles bei pasiuntusi oficialų Lietuva, yra tokia: 1. Kroatija
jų gamyklų, kie pramonės,
pareiškimą įstoti į NATO ei- — 13 tšk., 2. Italija — 10 (pa
kiek naujų dar) Nukūrė tie
'es. Tačiau šiandieną jo žo- saulio vicemeisterė!), 3. Lie
skolinti pinige, iv u r buvo in
''7* džštiose pastebimas nezervuo- tuva — 7, 4. Slovėnija — 5, 5.
vestuota tiek milijonų dole
tumas. Kodėl? Kodėl jo saki Ukraina — 4, t. Estija — 0.
rių? Tie doleriai jau baigėsi.
niai yra tokie šalti? Atsaky
Ateina laikas grąžinti skolas.
mo toli nereikia ieškoti. Štai
Iki šiol, išskyrus vieną mažą
naujas A. Brazausko noras:
atmokėjimą, valdžia net nesi
“Mes nelaikome NATO narys
stengia jų grąžinti. O laikas
tės galutiniu tikslu. Ne! Mes
bėga, palūkanos auga.
norime geriau įsijungti į bend
rą europinę saugos sistemą
Tie pinigai buvo išmėtyti
(tai Kozyrevo siūlymai, K.B.).
rinkėjų nuraminimui ir “buvu
Mes gerai žinome, kad niekas
siųjų” praturtinimui. Didelė
neateis mūsų ginti, tad pri
dalis skolintų pinigų virto im
valome sudaryti saugią aplin
porto prekybininkų pelnu, iš
ką, gerai sugyventi su kaimy
kurių valstybės iždas mokes
nais, nes tikrovėje tik tai gali
čių gavo mažai. Tas importas
mus galbėti, mums daug pa
apsunkino ir taip ubagiškai
MASKVOS ŠEŠĖLYJE: Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas siekia
dėti.”
besiverčiančią pramonę - ga
O ką prezidentas gali pasa gerų santykių su Maskva. Ši nuotrauka buvo įdėta vokiečių spaudoje
kyti apie Al Gore žodžius?
Gan ironiškai atsakė: “Man
sunku viceprezidento žodžius
išaiškinti, tačiau galiu pa
sakyti ponui Al Gore labai
ačiū už tokį pareiškimą”.
A. Brazauskas priešingai
Latvijos ir Estijos preziden
tams (jie daug metų praleido
Sibire) ieško artimesnių ry
šių su Maskva, nes buvęs Lie
tuvos KP sekretorius ideolo
giškai stovi arčiau Maskvos.
Kiekvienam yra aišku, kad
kaimynė Rusija per vieną nak
tį gali užimti tris Baltijos
valstybes, nespėjus NATO ka
riui įkelti kojos į Lietuvą,
S
‘į
Latviją ir Estiją. Tačiau vo
kietis pažymėjo, kad tokiu
žingsniu Vakarai išjungtų Ru
siją iš Europos. A. Brazaus
ko nuomone, vakariečiai tei
singai galvoja, norėdami ko-

Vokiečio pokalbis su prezidentu

Many years have gone by. Friends
and relatives are expecting you.
Have they changed? Will you
recognize them? Anticipation
Excitement. Welcome on Board

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tek 416 533-7954

We have 7 weekly flights to Lithuania.
Lufthansa has daily flights from Canada
to Frankfurt. And from there, convenient
connections to Vilnius, 7 times
So if you cannot wait to get
with Lufthansa, Europe's
leading airline.Call your travel agent
or 1-800-563-5954 (in Toronto 368-4777).

Lufthansa

myklas. Buvo sudaryta dirbti
nė ekonomika, kurioje impor
tuotas maistas ūkio krašte yra
pigesnis už namie gamintą!
Tai ekonominis absurdas, už
kurį mokėti turės šiandien
labiausiai vargstantys!
Grėsminga našta
Meksikoje gresia ekonomi
nė depresija, o gal net revo
liucija. O kas bus Lietuvoje?
Ar nėra pavojaus, kad didieji
Vakarų kraštai, turintys pa
saulinius bankus ir kitas tarp
tautines agentūras, kurios sko
lina ar garantuoja skolas Lie
tuvai, jų sąskaita darys politi
nius sprendimus ateityje? Ar
jiems neatrodys geriau, kad
didieji kaimynai, kuriems pa
globoti Lietuvą ir “garantuoti”
už ją skolas būtų realiausias
būdas atgauti skolas? Ar Lie
tuvos suverenitetas nėra pa
vojuje?
Dabartinė valdžia Lietuvos
suverenitetu ir teisine demok
ratija nesirūpina. Prezidentas
jau susitvarkė su Aukščiau
siuoju teismu, generaliniu
prokuroru ir pradeda įvesti
savo tvarką visuose krašto
teismuose. Kas dėl to protes
tuoja? Ar Lietuvos konstitu
cija yra tik popierius? Ar kam
nors rūpi, kad vyriausias Aukš
čiausiojo teismo teisėjas ne
turi laiko pilnam darbui teis
me (turi dar kitą darbą)?
Amerikos doleris praranda
apie 2.5% vertės per metus dėl
infliacijos. Lietuvoje inflia
cija yra dešimt-dvidešimt kar
tų didesnė. Koks turėtų būti
tikrasis lito-dolerio kursas
už poros metų tokio mižiniško
skirtumo? Kodėl nepaleisti li
to į laisvąją rinką?
Manyčiau, atsakymas yra aiš
kus. Nesvarbu, kaip ir ką dar
biečiai aiškina, kad litas yra
padengtas. Faktai rodo ką ki
tą: litas yra padengtas sumo
mis, maždaug lygiomis įsisko
linimui. Jeigu Lietuva atmokė
tų skolas svetimtaučiams, kiek
iš jų beliktų padengti litui?
Kai okupantai užėmė Lietuvą,
privertė lietuvius keisti vertin
gus (auksu dengtus) litus į nie
kam vertus rublius ir iharkėfe*-'
Antrą kartą kraštą “išgelbėjo”
Stalinas, priversdamas viską,
kas liko po nacių okupacijos,
keisti į dar mažiau vertingus
rublius. Šiandien, darbiečiams skraidant po pasaulio
kurortus “valdžios reikalais”,
kai buvę KGB’istai kartu su
mafija krauna milijonus, kraš
to iždas yra tuščias, žmonės
vargsta, o ant jų bei jų vaikų
pečių auga skolų našta.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

JAV senatas šią rezoliuciją
priims.

Įsteigta komisija žalos
nagrinėjimui
BNS skelbia, kad ekonomi
kos ministeris Aleksandras
Vasiliauskas buvo paskirtas
vadovauti naujai ministerių
kabineto sudarytai komisijai,
kuri nagrinės žalą, Lietuvai
padarytą 1940-1941 m. buv. So
vietų S-gos, o 1991-1993 m. Ru
sijos federacijos kariuomenės.
Nariais bus aplinkos apsaugos
ministeris A. Januška, valsty
bės saugumo departamento at
stovas L. Ladiga, Krašto apsau
gos ministerijos sekretorius
V. Serapinas ir Lietuvos gy
ventojų tautžudystės ir rezis
tencijos centro direktorius
V. Skuodis. Vyriausybės nuta
rimu visos ministerijos, de
partamentai ir kitos valstybės
įstaigos yra įpareigotos teik
ti komisijai informaciją apie
padarytą žalą. Vyriausybė taip
gi nustatė 16 žalos rūšių ir ins
titucijas, atsakingas už jų
skaičiavimą.
Infliacija Baltijos kraštuose
Kovo mėnesį infliacija Lat
vijoje, pasiekusi 2.6%, pralen
kė Estijos (2.4%) ir Lietuvos
(1.4%) infliacijos lygį, kaip
skelbia BNS. Sausio ir vasario
mėnesiais Lietuvoje šie skai
čiai buvo 5.7% ir 3.9%, Estijo
je 1.4% ir 2.9%, Latvijoje 3.5%
ir 3.2%. Lietuvoje aprangos ir
avalynės kainos pakilo 2%; ku
ro, kultūros ir švietimo išlai
dos paaugo 1.6%. Sveikatos
priežiūra ir susisiekimas kai
navo 0.7% ir 0.4%. Latvijoje tuo
tarpu smarkiai pakilo ryšių
paslaugų kaina (net 38.1%),
spausdinimo 10.3%, viešo su
sisiekimo 8.2% ir pieno pro
duktų-5.6%. RSJ

AfA
ALEKSANDRUI KARNILAVIČIUI
Lietuvoje mirus,
jo brolį, mūsų choristą VACLOVĄ nuoširdžiai
užjaučiame Toronto vyrų choras “Aras"

AfA
JUOZUI JUSIUI
Lietuvoje mirus,
jo brolį šaulį ANTANĄ JUSį, žmoną ONUTĘ
bei visą šeimą liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

AfA
VLADUI MICEIKAI
mirus,
žmoną MARIJĄ, sūnų GINTAUTĄ, dukrą DAIVĄ
su šeimomis bei visus kitus gimines nuoširdžiai
užjaučiame ir drauge liūdime Liuda ir Edmundas Trečiokai

MIELAM KOLEGAI

AfA
agronomui VLADUI MICEIKAI
mirus,
jo žmoną agronomą MARYTĘ, dukrą DAIVĄ ir sūnų
GINTAUTĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame
jų sielvarte ir kartu liūdime agronomas Vladas Bačėnas ir šeima

AfA
agronomui VLADUI MICEIKAI
mirus,
žmonai agr. MARYTEI, dukrai DAIVAI,
•’X.Wi GINTAUTUI su šeimomis reiškiame<nuo-

širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime -

Kolegos:
Marytė ir Vacys Vaitkai

Zosė Orvidienė

Jonas Paršeliūnas

Valerija Kecorienė

Pranciška Norušienė

AfA
BOLESLOVUI PAKALNIŠKIUI
mirus,
šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia “Rambynas”
Hamilton, Ont.

AfA

BOLESLOVUI PAKALNIŠKIUI
iškeliavus į amžinybę, jo žmoną REGINĄ, dukras ANITĄ ir IRENĄ su šeimomis bei visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Kazys, Onutė Kudūkiai
Jonas, Aldona Ranoniai

Albertas, Dara Jankūnai
Juozas, Elvyra Bajoraičiai

AfA
BALIUI PAKALNIŠKIUI
iškeliavus amžinybėn,
žmonai REGINAI, dukroms ANITAI ir IRENAI

su šeimomis bei visiems artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir

kartu liūdime-

R. V. Solowai

G. R. Giedraičiai

J. Steponienė

E. J. Bajoraičiai
G. J. Krištolaičiai
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“Ilgimės gėrio milžinų''

*

psl. 3

PRANEŠIMAS IŠ VARŠUVOS

Šv. Kazimiero aštuondienis Vilniaus arkikatedroje
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

“Ilgimės gėrio milžinų, to
kių, kaip šv. Kazimieras”. Taip
per pamokslą sekmadienį, va
sario 26, arkikatedroje kalbė
jo monsinjoras Kazimieras
Vasiliauskas, pradėdamas šv.
Kazimiero, Lietuvos ir jos jau
nimo globėjo, aštuondienį —
oktavą.
“O, kad ateitų tokių nors
šimtas. Su lelija rankose, su
karaliaus karūna, su kryžium”.
Aiškina įvaizdžių prasmę: le
lija — tyrumo, vidinio švaru
mo įvaizdis, kryžius — ne tik
tikėjimo, Kristaus kančios,
bet ir pagarbos aukštosioms
vertybėms — tiesai, grožiui,
gėriui — įvaizdis, o karūna —
asmenybės taurumo, kilmės
įvaizdis. (Tėvas — karalius,
senelis — Jogaila taip pat ka
ralius, prosenelis — Algirdas,
Didžiosios Lietuvos
Kuni
gaikštystės kunigaikštis, o
proprosenelis Gediminas —
irgi DLK kunigaikštis). Taigi
šv. Kazimieras yra gediminaitis, kol kas vienintelis ka
nonizuotas Lietuvos šventasis,
juo paskelbtas 1602 m.
Pamokslininkas atskleidžia
dabartinę visuomenės padėtį,
jaunimo “herojų”. Ką jis laiko
rankose? Ne, ne savo globėjo
įvaizdžius, o butelį, porno
grafinį žurnalą, aukso gaba
lą. Teiginį pagrindžia Lietu
vių tautininkų sąjungos su
rengtos konferencijos (“Kul
tūra — tautos būties pagrin
das”) paskelbtais statistikos
duomenimis, kurie negailes
tingai liudija kartų požiūrio
į vertybes pasikeitimą. Pasi
rodo skyrybos, nesantuokiniai
ryšiai jaunimui (18-23 metų)
normalus dalykas. Šitokios
nuomonės — 70%. Prostituciją
taip pat normaliu dalyku lai
ko kiek mažiau — 57%, abortus
— 59%, savižudybes — 45%
(esam pirmaujanti savižudžių
tauta Europoje). Šių nuošim
čių autoriams didžiausia ver
tybė — mokėti naudotis gyve
nimu, turtu, pinigais, nesvar( -sAMOGrtu’

Knygų rišykla

“SANIOG1T1A”
meniškai (riša
knygas bei žurnalus.

A- Plėnys
3333 Grassfire Ores., Mississauga,
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

bu kaip gautais, uždirbtais.
Jų šūkis — “kiekvieną dieną
griebk!” Daug ką pasako prie
rašas 20-čio anketoje: “Neuž
siimu idealų siekimu. Aš jau
ne pirmokas”. O štai kokias
vertybes kelia seniai, seniai
“ne pirmokai”, jų proseneliai.
Jiem pirmoje vietoje — vaikai,
jų tikėjimas, dora, šeima, nuo
širdumas, atsakomybė už savo
veiksmus, teisingumas, tėvy
nė. Tokių atsakymų — 93%.

Mons. K. Vasiliauskas pie
šia ateities vaizdą, kylantį iš
Sekmadienį, kovo 5, aštuonjaunimo pažiūrų statistikos. dienio pabaigoje, Mišias au
“Mūsų tautai jau būdingas tei kojo arkivyskupas A. J. Bačsinis nihilizmas, o po jo atei kis ir Amerikos vyskupų kon
na dvasinis nihilizmas, kata ferencijos pareigūnas kun. J.
strofiškas dorovės nuopuolis”. R. Šarauskas. Arkivyskupas
Klausia, kodėl tauta nuėjo to pamoksle iškėlė tylų šv. Ka
kiu keliu? Ir atsako: “Mūsų zimiero maldingumą, susiejo
sielos sužeistos, ligotos, to jį su mūsų mene, liaudies
kie atėjom į nepriklausomy skulptūroje įaugusio Rūpin
bę. Mūsų visuomenė — sunkios tojėlio vaizdu. Skatino: išvy
krizės būsenoje”. Pabrėžia: kime iš širdžių nepasitikėji
jei toliau eisim dvasinio nai- mą, įtarumą; pirmoji statybos
kinimosi keliu, jokio pašvie- plyta privalo būti meilė. Krei
sėjimo nesulauksim. Tik ap pėsi į Lietuvos jaunimą: jūs
galvotos, ne karštligiškos ar privalote atlikti neapykantos
prievartos priemonės gali pa laužų gesintojų darbą. Viltin
dėti. Mūsų visuomenei reika gai baigė: tikiu, kad tokių at
lingas ilgas, kantrus gydymas. siras.
Absurdiška teigti, kad pir
Be Lietuvos, Lenkijos, šv.
miausia reikia įveikti ekono Kazimieras žinomas Neapoly
minius sunkumus, o dvasios je, Florencijoje, Belgijoje,
reikalai savaime susitvarkys. Venezueloje (netoli KarakaNe, dvasios dalykai žomgui yra so yra miestelis San Casimisvarbiausi, nes jais reiškiasi ro), Amerikoje. Savo globėju
žmogaus esmė. Be jų žmogus šventąjį pasirinko Maltos ri
pavirsta pasigailėtina, pasi terių ordinas, kovojęs su tur
baisėtina būtybe. “Geresnis kais. O mūsų praeities istori
rytojus” ateis toks, kokį susi joje Šventasis pirmiausia yra
kurs nepalūžęs nuo sunkumų, gynėjas nuo Maskvos. Todėl,
optimizmo nepraradęs, kūry matyt, sovietiniais metais jo
biškai veikiąs žmogus. “Jei vardu pavadinta šventovė Vil
gu tu nešviesi, jeigu aš nešvie niuje buvo paversta ateizmo
siu, jeigu mes nešviesime, tai muziejumi.
iš kurgi ateis šviesa?”
Į arkikatedros Šv. Kazimie
Toliau įsidėmėtina mintis: ro koplyčią šventasis sugrį
nors labai sunku, bet perei žo 1989 m. kovo 4 d. — po 37kim gyvenimą kaip karaliai! Į rių metų tremties (iš Antakal
purvinas rankas paimkim leli nio — Šv. Petro ir Povilo šven
ją, kryžių, pasipuoškim karū tovės). Šiandien tai didžiausia
na. Labai nelengva, bet tai da mūsų šventovės brangenybė,
ryti būtina, mums tai gyvybės sakė mons. K. Vasiliauskas,
ir mirties klausimas.
ir prisiminė, kaip prie jos
Mišių pabaigoje aidi gies atskubėjo Šv. Tėvas Jonasmė: “Mes, klystantys žmonės, Paulius II bei ilgai meldėsi.
maldaujam malonės”. Ir tavo,
Ąštuondienio
pabaigoje
šventasis Kazimierai!
•
mftns. K. Vasiliauskas prisi
Šventojo garbei prasidėju minė užjūrio tautiečius: “Nuo
siame aštuondienyje vakarais širdžiai sveikinu dangiškojo
katedroje giedojo chorai — Tėvynės globėjo šv. Kazimie
“Ąžuoliuko”, “Vilniaus”, ka ro dienos proga ir linkiu, kad
tedros kamerinis, Šv. Kazimie kryžius su lelija būtų daugu
ro koplyčios, solistai — E. Ka mos tėvynainių vidinio pasau
niava, V. Noreika; deklamavo lio simboliai”.

CYjekas jūsų
TAIP GERAI
NEPARSKRAIDINS
NAMO Į LIETUVĄ!
PATOGIAUSIAS BŪDAS SKRISTI PER
HELSINKI, ĘLIETUVA, TREČIADIENIAIS
ARBA PENKTADIENIAIS TARP GEGUŽĖS 24
D. IR RUGSĖJO 8 D. GALI KAINUOTI TIK

nose

Galite grįžti į Torontą,pro "Helsinkio vartus", o gal pasinaudokite
proga pamatyti Helsinkį! Yra daug maloniu, galimybių-viešbučiai
prieinama kaina su puikiu patarnavimu, prabangios kelionės
laivu, istorinės vietovės. "Helsinki Plus"planas jums leidžia
pajusti Skandinavijos pulsaJ

DAUG DAUGIAU!
Labai lengvai praturtinsit savo kelione,
pridedant vieną iš Siu išvyktų
NAKVYNĖ (DOMIAM HELSINKYJE

$105

Pirmos klasės viešbutyje miesto centre su
pusryčiais ir transportu į orauostį
KELIONĖ LAIVU HELSINKIS-STOKHOLMAS

$445

2 pusryčiai/2 pietus laive ir susisiekimas
su orauosčiu
NAKVYNĖ GRAŽIAME STOKHOLME

$75

Pridėkite vieną nakti,“Silįa” pirmos
klasės viešbutyje pajūryje

-

*• Kaina nakvojant dviese. Atskira kaina vienam.

NEDELSKITE! PASKAMBINKITE SAVO KELIONIŲ AGENTUI
arba pasiteiraukite skambinant (416)222-0740 arba 1-800-461-8651

FINNCHARTER LTD

B>ueVVinas
tours

Lenkijos spauda apie rinkinius Lietuvoje

aktoriai — V. Kochanskytė, L.
Preikšaitė, P. Venslovas.
Ne, ne apytuštėje erdvėje
skambėjo pamokslo žodžiai,
giesmės, eilės — jų klausėsi
nemažai jaunimo, tėvų su vai
kais. O koplyčioje su šventojo
karstu, jo istorine skulptūrė
le, lyg besiglaudžiančia prie
besišypsančios Dievo moti
nos, altorių puošė azalijų, ciklamenų, amarilių, tulpių, leli
jų, ramunių ir kitokie žiedai.
Altorius žydėte žydėjo.

SHJA LINEJ
HelsinkiPlUS!

* Yra apribojančiu sąlygų. Pasitarkite su savo kelionių agentu. Neįskaitomi iivy kinio mokesčiai. Verslo klasėje $600 priemoka

Jus esate pirmoje vietoje!
Mes stengiamės, kad jūs u kelionė su mumis būtu tobula. Dėl to mes
skraidiname jus naujais, prabangiais MD-11 lėktuvais. Aptarnaujame
jus nuoširdžiai, asmeniškai ir atidžiai, norėdami, kad nieko jums
nepritrūktu. Visada su šypsena, visada jūs mums esate pirmoje vietoje.
^FINNFTIR

HELSINKIS STOKHOLMAS KOPENHAGA OSLAS SANKT PETERBURGAS MASKVA VARŠUVA KIEVAS TALINAS RYGA VILNIUS

Pabrėžia dešiniųjų laimėjimą, kritikuoja laikyseną Lietuvos lenkų,
dalyvavusių politinėje veikloje prieš Lietuvos nepriklausomybę, cituoja
LDDP partijos veikėjo G. Kirkilo pasisakymą prieš įstatymą,
paskelbusį lietuvių kalbą valstybine kalba

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

Šv. Kazimiero relikvijos-palaikai iš Šv. Petro ir Povilo šventovės
Antakalnyje 1989 m. kovo 4 d. buvo su iškilmėmis grąžintos į Vilniaus
arkikatedrą-baziliką. J. Čyriko nuotraukoje - kunigai, klierikai, pasaulie
čiai ir dvi lietuvaitės su simbolinėmis gėlėmis

Vargingas kelias į demokratiją
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Lietuvoje labai išplito pilie
čių apklausa, ir duomenys yra
skelbiami spaudoje. Š.m. vasa
rio 10-18 d.d. “Baltijos tyrimai”
parodė apklausos rezultatus,
jų tarpe ir politinių asmeny
bių įvertinimą bei populia
rumą. Vis dar pirmauja Egidi
jus Bičkauskas, bet jį seka Val
das Adamkus, užsienio lietu
vių visuomenei žinomas kaip
aukštą valdišką tarnybą turin
tis asmuo, Didžiųjų Ežerų rajo
no gamtos taršos direkcijos
viršininkas ir Bendros Kanados-JAV ežerų apsaugos komi
sijos pirmininkas. Lietuvių
tarpe jis reiškiasi kaip popu
liarus kalbėtojas, iškilus, ak
tyvus sporto ir visuomeninės
veiklos dalyvis. Trečioje vie
toje yra pre’identas Algirdas
Brazauskas /Paskutinėje (de
šimtoje) vietoje'- Povilas Gy
lys. Vytautas Landsbergis te
besilaiko šeštoje vietoje, o po
jo seka Gediminas Vagnorius.
Apklausos duomenys taip pat
rodo piliečių pasitikėjimą
institucijomis. Didžiausią pa
sitikėjimą turi Bažnyčia, ją
seka žiniasklaida, o priešpa
skutinėje vietoje yra miestų
valdybos ir gale... seimas.
Bene liūdniausiai pasirodo
Lietuvos piliečiai kaip laisvos respublikos balsuotojai,
vis dar nesuvokę pagrindinės
savo privilegijos ir teisės balsavimo. Klausinėjant, už
kurią partiją balsuotų, jei rin
kimai vyktų rytoj, per 17% pa
sisakė už krikščionis demokra
tus, 14% už valdančią LDD par
tiją, apie 8% už konservato
rius, bet per 18% pasisakė vi
sai nebalsuosią, o 13% - neži
ną ar balsuos. Tai beveik treč
dalis visų balsuotojų! Savai
me suprantama, kad per pen
kis dešimtmečius buvo įaugin
tas įsitikinimas, jog piliečio
balsas nieko pakeisti negali
ir neturi jokios vertės, tačiau
penkeri laisvės metai turėtų
turėti kiek įtakos į apsispren
dimą balsuoti...
Užsienio pedagogų keturių
vasarų APPLE (American Pro
fessional Partnership for Edu
cation in Lithuania) Lietuvos
mokytojams seminarų metu,
tarp kitų mokslo dalykų, vie
nas amerikietis, politikos pro
fesorius, dėstė visuomenės ir
politinius mokslus. Aprašyda
mas savo seminarų įspūdžius,
jis objektyviii ir konkrečiai
vertina seminaruose dalyvavu
sių Lietuvos mokytojų demok
ratijos sampratą. “Demokrati
ja nėra nežinoma Lietuvos is
torijoje”, rašo jis. “Atgavusi
nepriklausomybę po Pirmojo
pasaulinio karo, nors ir buvo
akmenuotas kelias, Lietuva sa
vo demokratinę formą išlaikė
iki Antrojo pasaulinio karo,
kai ji buvo sugriauta kaimynų
invazijos”.
Profesorius apklausinėjo kur
santus, kaip jie supranta de
mokratiją. Gavęs per 20 raštiš
kų atsakymų, kompetentingo
vertėjo iš lietuvių kalbos iš
verstų į anglų kalbą, profeso
rius daro išvadą, kad dauguma
prisipažįsta mažai težiną apie
demokratiją. Dauguma moky
tojų sieja demokratiją su as-

mens laisvėmis ir teisėmis, ta
čiau nė vienas nežinojo nieko
apie pilietines pareigas bei
atsakomybę, kuri yra būtina
demokratijos savybė. Jie pa
brėžė žodžio ir spaudos lais
ves, o viena mokytoja pasisa
kė, kad “demokratija nėra
anarchija - aš esu už civilizuo
tą ir inteligentišką tvarką”...
Jei pripažįstame, kad Lietu
vos mokytojai yra inteligenti
jos elitas ir jaunų kartų atra
ma, tai iš profesoriaus įspū
džių darosi aišku, kad jie dar
nėra pajėgūs jaunąsias kartas
auklėti demokratijos linkme.
Kaip įtikinti Lietuvos pilie
čius balsavimo svarba? Užsie
nio lietuviai, įsigiję gyvena
mų kraštų pilietybes, savo bal
savimo teise aktyviai naudoja
si. JAV-ėse įsteigė demokra
tų ir respublikonų klubus, pri
ima kandidatuojančius politi
kus, su jais diskutuoja ir daž
nai jaučia jų pataikavimą savo
interesams. Pvz. pas lietuvius
besilankydamas tuometinis pre
zidentinis kandidatas George
Bush karštai tvirtino “kovo
siąs už Lietuvos išlaisvinimą”,
bet, paskelbus Lietuvai nepri
klausomybę, jis buvo vienas
paskutiniųjų ją pripažinti.

Eiliniam piliečiui demokra
tija yra palanki valdymo struk-

Lenkijos spauda išsamiai in
formavo apie Lietuvos savival
dybių rinkimų rezultatus, pa
brėždama, kad juos laimėjo
dešiniosios jėgos. Kai kurie
laikraščiai komentavo, kad
Lietuvos politikoje įvyks po
sūkis dešinėn, juolab, kad kai
kuriuose rajonuose dešiniųjų
partijų atstovai surinko bal
sų daugumą. Politiniai apžval
gininkai pabrėžia, kad kairio
sios partijos rinkimus pralai
mėjo, nes ši vyriausybė nesu
gebėjo įgyvendinti ekonomi
nių reformų, sumažinti korup
cijos, nusikalstamumo, page
rinti žmonių, ypač gyvenan
čių kaime, gyvenimo.
Lenkijos spauda taip pat pla
čiai rašė apie Lenkų rinkimų
akcijos kandidatų laimėjimą
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nuose. Bet dauguma Lenkijos
laikraščių, vertindami šį lai
mėjimą, pabrėžė, jog Lenkų
rinkimų akcijos sąrašuose at
sirado labai daug susikompro
mitavusių žmonių, ypač veiku
sių “Jedinstvos” organizaci
joje,
aiškiai
kovojusioje
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. Todėl, lenkų žurnalistų
nuomone, sunku bus lenkams
surasti partijas, kurios norė
tų bendradarbiauti ar suda
ryti koaliciją.
Opozicinis dienraštis “Gazeta Wyborcza” (75 nr./95) sukri
tikavo Lietuvos lenkų sąjuntūra, tačiau ji yra sudėtinga ir
joje gyvenančiam, todėl jos įgy
vendinimas Lietuvoje dar pa
reikalaus daug pastangų. Bet
reikia turėti viltį, kad pama
žu į Lietuvą prasiskverbs tik
roji demokratijos samprata ir,
kas svarbiausia, kad piliečiai
pradės suprasti savo teises
bei pareigas, savo balsu daly
vaus esminiuose sprendimuo
se. Amerikos istorija rodo,
kad net kelis kartus istorijo
je VIENAS balsas nulėmė
sprendimą. Taigi ir tas treč
dalis abejingų ar nebalsuojan
čių Lietuvos piliečių galėtų
pakreipti Lietuvos vyriausy
bę jiems priimtinesne krypti
mi, jei jie neliktų abejingi sa
vo teisėms. Deja, jie dar ken
čia nusivylimą ir nepasitikė
jimą išgyvenę komunistinių
“rinkimų” farsus.

gos veikėjus, kurie prieš pat
rinkimus įvykusiame šios or
ganizacijos suvažiavime pasi
sakė ne už bendradarbiavimą
su Lietuva bei lietuviais, o iš
kėlė nacionalistinius šūkius,
aiškiai tęsdami konfrontacinę
politiką.
LDDP frakcijos pirmininkas
turėtų žinoti, kad pasirašius
geros kaimynystės sutartį su
Lenkija, abi tautinės mažumos
- lenkai Lietuvoje ir lietuviai
Lenkijoje - privalo turėti tas
pačias teises. Gaila, kad šis
politikas, dažnai besilankan
tis Lenkijoje, niekuomet nesu
sidomėjo Lenkijos lietuvių
problemomis, neįsigilino, kaip
tautinių mažumų kalbos klau
simas sprendžiamas Lenkijoje.
O jis sprendžiamas yra labai
paprastai: vienintelė viešai
vartojama kalba yra lenkų, ir
nesvarbu, kad pvz. Punsko vals
čiaus taryboje yra 18 lietuvių
ir vienas lenkas: visi susirin
kimai, posėdžiai vyksta lenkų
kalba, visi raštai rašomi tik
lenkų kalba.
Tas pats laikraštis kritikavo
ir Lenkijos vyriausybę, ku
ri per Lenkų bendruomenę
(Wspolnota Polska) finansuo
ja Lietuvos lenkų sąjungos
laikraštį “Nasza Gazeta”. Pas
tarasis “už Lenkijos valstybės
pinigus remia Lenkų rinkimų
akciją - politinę partiją, ku
rioje dalyvauja tiktai nedide
lė dalis lenkų, bet nemažai
prieš lietuvius nusiteikusių
rusų, gudų, ukrainiečių” (“Ga
zeta Wyborcza”, 75 nr.)
Lenkų laikraščiai taip pat
cituoja LDDP frakcijos seime
pirmininko G. Kirkilo apgai
lestavimą, jog Lietuvos seimas
padarė klaidą, priimdamas
kalbos įstatymą, suteikiantį
lietuvių kalbai valstybinės
kalbos statusą. LDDP politiko
nuomone, jei nebūtų priimtas
šis įstatymas ir šiuose rinki
muose lenkai būtų gausiau pa
rėmę jo partiją. “TŽ” skaity
tojams dera priminti, kad tai
ne pirmoji G. Kirkilo nuomo
nė, kurią labai mielai cituoja
Lenkijos spauda. Prieš pusę
metų šis politikas kritikavo
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteriją ir seimą už tai, kad
konsulu Seinuose paskyrė Vid
mantą Povilionį, prieš kurio
kandidatūrą protestavo Lietu
vos lenkų sąjungos veikėjai.

Lietuvos hierarchai procesijoje grąžinant šv. Kazimiero relikvijas - palaikus iš Šv. Petro ir Povilo šventovės
Antakalnyje į Vilniaus arkikatedra-baziliką 1989 m. kovo 4 d. Iš kairės: vysk. J. PREIKŠAS, vysk. A. VAIČIUS,
kardinolas V. SLADKEVIČIUS, vysk. J. STEPONAVIČIUS
Nuotr. J. Čyriko

Įvairios žinios
Stovyklą jaunimui Palangoje
organizuoja Lietuvos vyriausy
bės Regioninių problemų ir tau
tinių mažumų departamentas
nuo š.m. liepos 17 iki rugpjūčio
17 ir kviečia joje dalyvauti išei
vijos 8-17 m. amžiaus mokslei
vius. Vienos dienos kaina apie
20 Lt (5 JAV dol.). Norintieji to
je stovykloje dalyvauti regist
ruojasi iki gegužės 15 d. Stovyk
lautojams būtina turėti sveika
tos pažymėjimą. Daugiau infor
macijų teikia A. Antanaitis, tel.
22-09-74 arba Alf. Kairys, tel.
61-07-92. Taipgi tuo reikalu ga
lima kreiptis KLB švietimo k-jos
pirm. G. Paulionienę.
Tautos fondo metinis narių
susirinkimas šaukiamas 1995 m.
balandžio 29 d., 10 v.r. Kultū
ros židinyje, 361 Highland Blvd.,

Brooklyn, NY, 11207. TF nariai,
negavę asmeninio pakvietimo,
prašomi kreiptis aukščiau nu
rodytu adresu arba skambinti
tel. 718 277-0682 (fakso nr. tas
pats).
Zanavykų suvažiavimas. B. Sa
kalauskienė, Zanavykų krašto
muziejaus direktorė, papildy
dama savo ankstesnį pranešimą,
skelbia, kad zanavykų suvažia
vimas įvyks Šakiuose ne gegužės
27 d., bet gegužės 20-21 d.d. Suvažiavimaas jungiamas su pir
mosios Zanavykijos dainų šven
tės 65-mečio paminėjimu ir za
navykų švietėjo, rašytojo kun.
Antano Tatarės-Tatarevičiaus
190-tosiomis gimimo metinėmis.
Suvažiavimo programoje: Mi
šios, mokslinė konferencija,
dainų bei šokių koncertas, pa
roda, mugė. Kviečiami ir išei

vijos zanavykai toje šventėje
dalyvauti. Apie dalyvavimą pra
šoma pranešti adresu: Zanavykų
krašto muziejus, 4460 Šakių raj.
Lietuva. Inf.

Jei norite pirkti ar
parduoti namą pra
šome kreiptis šiais te
lefonais: darbo - 905
896-3333 (24 vai.);
namų 905-524-3899;
FAX 905-848-5327.
Adresas: 1528 Dundas St. West,
Mississauga, Ontario L5C 1E4.

Raimundas Pacevičius

Tarpininkavimo
mokestis (komisas)
nuo 4.5%
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Dainavo Lietuvos partizanai Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
1995 m. kovo 12 d. Jaunimo
centre buvo ypatinga diena,
nes koncertavo Lietuvos dai
nuojančių partizanų grupė
“Šilas”. Koncertą rengė JAV
LB socialinių reikalų taryba.
Buvusius partizanus išgirsti
ir pamatyti susirinko pilnu
tėlė salė žmonių. Koncertą
pradėjo pirm. Birutė Jasaitie
nė, pristačiusi “Šilo” grupę:
“Tai žmonės, ištraukti iš su
sprogdintų bunkerių, tardyti
ir kankinti iki sąmonės prara
dimo, bet nepalūžę, ištremti į
tolimus Sibiro ledynus, išken
tėję nežmoniškas kančias, grį
žę į Lietuvą ir radę nedaug pa
sikeitusią tvarką. Ir dabar jie
dar turi kovoti. Tai šilo bro
Toronto lietuvių tautinių šokių grupė “Gintaras”, dalyvavusi televizijos programoje 1957-taisiais, jau antraisiais
savo veiklos metais. Priekyje KLB Toronto apylinkės pirm. inž. EUG. BUBELIS; už jo viduryje stovi grupės liai ir seserys!”
vadovas VYT. TURŪTA; trečioje eilėje kairėje grupę vėliau perėmęs J. KARASIEJUS

Kad ir toliau “Gintaras” žibėtų
Iškilusis Toronto jaunimo ansamblis švenčia savo 40 metų veiklos sukaktį
Č. SENKEVIČIUS

Šių metų įprastų, vis pasikar
tojančių, renginių eilę savo
sukaktuvine švente papildo
Toronto jaunimo ansamblis
“Gintaras”, kuklioje pradžio
je tik šokęs, vėliau šokęs ir dai
navęs, pagaliau instrumenta
listais bei vaidybine dalimi
praturtėjęs, plačiai žinomas,
daugelio pažįstamas ir gerai
įvertintas išeivijoje, taipgi jau
ir nepriklausomoje Lietuvoje,
susilaukęs ten džiugaus pri
ėmimo ir nuoširdaus žodžio
puikiam jaunimo būriui, o ypač
nusipelniusiems ansamblio va
dovams Ritai ir Juozui Karasiejams. Gintariečių sukaktu
vinė keturiasdešimtmečio šven
tė įvyks 1995 m. gegužės 27 d.
Nors įvairiomis kitomis pro
gomis (o jų per keturis dešimt
mečius netrūko) renginių pro
gramose bei spaudoje vis bū
davo prisiminta ir aprašyta
“Gintaro” veikla, nebus pro ša
lį ir šį kartų kai ką pakartoti
bei viešai platesnėje apimtyje
pasidžiaugti keliant ryžtingo
darbo ir gražių laimėjimų vai
niką.
Reikia ir šokti
Kas prisimena, gali patvir
tinti, kad prieš 40 metų Toron
te (žinoma, ir kituose išeivijos telkiniuose) buvo pats su
judimas. Ieškoti lietuviškos
veiklos buvo kone pats svar
biausias užsiėmimas. Na, ir
skautai nesitenkino vien tik
skautavimu, stovyklavimu. Ieš
kota papildomų užsiėmimų ir
nutarta, kad reikia šokti. Anuo
metiniai tuntininkai V. Kalendrienė ir J. Pažėra paprašė tė
vų komitetą, kad pasirūpintų
šokėjus aprengti tautiniais
drabužiais. Viskas atsirado
“per naktį”. Į priekį išėjo jau
anksčiau daugeliui žinoma
tautinių šokių mokytoja A. Ličkūnaitė-Milienė, ir pradėjo
suktis “Malūnas”, “Lenciūgė
lis”. Bet štai - kliūtis. Prireikė
vadovaujančios rankos, pirma
jai mokytojai išsikėlus gyven
ti į Kaliforniją. Susidariusią
problemą išsprendė, berods,
iš Anglijos atvykęs ir Toronte
apsigyvenęs skautų veikėjas ir
nebe naujokas tautinių šokių
vadovas Vytautas Turūta, su
tikęs “laikinai” perimti jau
“Gintaro” vardu pasivadinu
sią grupę. Tas laikinumas tę
sėsi net iki 1965 metų, kai jau
pati grupė buvo užsiauginusi
tautinius šokius pamėgusių
jaunuolių, kurių tarpe vadova
vimo ir organizavimo gabu
mais buvo išryškėjęs Juozas
Karasiejus, jaunimo tarpe ži
nomas Juzės vardu. Jam ir ati
teko tos nelengvos, bet ir pras
mingos pareigos, su nedide
liais pokyčiais ir atotrūkiais
pririšusios jį net iki šių dienų.
Vieni išeina, kiti ateina
Pirmoji išeivijos tautinių
šokių šventė 1957 m. “Gintarą”,
jau ir šiaip gražiai pasirodan
tį, dar labiau išryškino tarp
daugelio kitų šokančių grupių.
Teisingai pradėta galvoti apie
ateitį - veiklos tęstinumui už-

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

tikrinti reikėjo nuolat slenkan
čios srovės: vieniems išeinant,
ateina kiti. Ta dingstimi suda
rytos vaikų ir jaunių grupės,
kurias pradėjo mokyti Rita Narušytė-Karasiejienė ir Dalia
Nausėdienė. Keletą metų stu
dentų grupei dar vadovavo ir
Regina Krasauskaitė. Tokiu bū
du atsistota ant tikrojo kelio.
Sėkmę lėmė intensyvus ir rim
tas darbas; taipgi ir tai, kad
vadovaujantieji pasiskirstė sri
timis kur kas geriausiai tinka.
Šiandien sunku įsivaizduoti,
kas būtų atsitikę, jei Rita ne
būtų mokiusi, o Juozas nebūtų
ėmęsis organizavimo ir kitos
administracinės naštos.
Iš visų pusių ir visaip žvel
giant į “Gintarą”, sunkiausia
būtų pateikti tikslesnę sta
tistiką: kiek per 40 metų pa
daryta kilometrų keliaujant su
koncertais, kiek jaunimo per
ėjo per gintariečių eiles, kiek
valandų paaukota repetici
joms, kiek kiekvienas yra iš
leidęs savo asmeninių pinigų iš
vykose, kiek kalbų prisiklau
syta priėmimuose? Skaitme
nys, galima spėti, turėtų bū
ti didingi.

Nenutrūkstanti grandis
“Gintaro” sukakčių progo
mis vis prisimenami žymesnie
ji įvykiai, prie kurių beveik
kasmet vis prisideda dar vie
nas kitas. Štai prie visų buvu
sių tautinių šokių švenčių, Niu
jorko, Montrealio, Vankuverio
pasaulinių parodų, Montrealyje vykusios Pasaulinės olim
piados, koncertų Anglijoje,
Austrijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Škotijoje, prie visų
tarptautinių festivalių ir ne
nutrūkstančios grandies meti
nių koncertų bei išvykų Šiau
rės Amerikoje, skirtingai sėk
mingos ir istorinės 1989 metų
išvykos į Lietuvą - pernai, 1994
metais, dideliu svoriu prisidė
jo reikšmingas dalyvavimas
Pasaulio lietuvių dainų ir tau
tinių šokių šventėje. Tai lyg
keturių darbo dešimtmečių ap
vainikavimas - ilgesio ir vilties
išsipildymas šokti laisvoje ir
nepriklausomoje Lietuvoje.
Į penktąjį dešimtmetį
Nelengva būtų išvardinti
visus su gintariečių veikla su
sijusius įvykius bei žmones,
visų sutelktines ir nuolatines
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3.5 m. miškuose, 26 — lageriuo
se; Juozas Šarkauskas, parti
Pamatę juos scenoje, žiūro zanas, politinis kalinys; dvi
vai jautė, kad jie yra gyvieji partizano sesutės Marčiulykovos už Lietuvos laisvę pa naitės — Ona Dailidienė ir
minklai, nors jau paženklinti Bronė Galinaitienė, ryšinin
prabėgusių metų eilės, bet kės, politkalinės; grupės pa
tvirti ir drąsūs dvasia, kaip lydovė, mokslininkė, rašytoja,
kadaise, kai savo jaunystėje žurnalistė, tremtinė Antanina
kovojo už Lietuvą. Jie savo bu Garmutė.
vimu čia, rodos, lyg užliejo vi
M. Gražulienė sveikino vi
sus niekad neišduotos Tėvy
nės meile ir noru aukotis, kad sus, atėjusius paklausyti. Sa
kė: “Visa, ką išgirsite, bus iš
tik Lietuva būtų visai laisva!
grynos širdies, iš mūsų atmin
Koncertas buvo ypatingas ties, iš mūsų pačių išgyveni
dar ir tuo, kad dainininkai
mų”. Jų dainos, sakė ji, tegul
dainavo be muzikinės paly
pasakoja apie didelį mažos
dos, grynai iš savo širdžių
tautos norą gyventi laisvai.
besiveržiančias
graudžias,
Dėkojo visiems, padėjusiems
bet pilnas Tėvynės meilės ir
čia atvykti, dėkojo ir už šiltą
pasiryžimo jai aukotis dainas,
globą bei rūpestį.
kurias jie dainuodavo, būda
Tada grupė sudainavo parti
mi partizanai ir tremtiniai.
zanų dainą “Duoki ranką ir ei
Koncertas buvo pradėtas
me”. Tai nežinomo autoriaus
“Partizano malda”, kurią skai
daina, dainuota ir sausio 13-ją.
tė Vytautas Balsys. Sudaina
O A. Garmutė savo žodyje sa
vus posmelį “Leiskit į tėvynę”,
kė, kad jie yra Rytų tremtiniai,
kalbėjo Marija Gražulienė,
“Šilo” grupės vadovė, parti o tie, kurie sėdi salėje, yra Va
karų tremtiniai. Visi esame tos
zanė, slapyvardžiu “Narsuo
lė”, nuteista mirti, bet tas pačios audros atplėšti nuo mo
tinos Tėvynės. “Mūsų tikslai,
sprendimas buvo pakeistas į
25 m. katorgą. Ji pakvietė ir mūsų pažiūros yra tos pačios.
kitus “Šilo” grupės narius pri Mes visi — Lietuvos vaikai.
sistatyti. Jie tai atliko tik ke Mes, lyg broliai dvyniai, jau
liais trumpais, bet tiesiog su čiame bendrumą ir ryžtą maty
krečiančiais žodžiais: Vytau ti Tėvynę laisvą ... Mes visi
tas Balsys, 4 m. partizanas, 19 pirmoje eilėje esame Lietu
m. — Sibire; Klemensas Ta- va! ... Šis susitikimas dar
maliūnas, partizanas Kardas, labiau sustiprins mūsų ryžtą
politinis kalinys; Juozas Skar- aukotis”. Jos taiklūs žodžiai
žinskas, partizanas Dramblys, apie Lietuvos padėtį smigo į

•

klausytojų širdis ir tiesiog
uždegė visus dar stipriau ko
voti dėl Lietuvos laisvės.
“Šilo baladės” ištrauka (žo
džiai M. Gražulienės, dainos
žodžiai A. Garmutės, muzika
Ant. Padleckio) buvo ypač
įspūdinga. Ją atliko visi šios
grupės nariai.
“Kova dar nebaigta”, sakė
Vytautas Balsys. “Valdo vėl
ta pati partija, kuri šaudė
mus ... Dabar kovojame įvai
riais renginiais, daina, atstatome nugriautus paminklus,
perlaidojame partizanų palai
kus, statom jiems naujus kry
žius. Mes pasiryžę savo jėgas
kartu su jumis atiduoti Lie
tuvos gelbėjimui iš komuniz
mo liūno”. Priminė “Kančių”
istoriją ir tai, kad jų nebuvo
atsiklausta. Pakvietė visus
pagerbti žuvusiuosius tylos
minute.
“Šilo” vyrai sudainavo “Ko
dėl gyvi” (m. A. Padleckio, ž.
J. Raulinaičio). A. Garmutė
perskaitė ištrauką iš savo kny
gos “Motinėle, auginai”.
Visa “Šilo” grupė sudainavo
nežinomo autoriaus pokario
metų dainą apie partizanų
žūtį, o “Padėkos maldą” (m.
A. Padleckio, ž. S. Simanonienės) dainavo Ona Dailidienė ir
Bronė Galinaitienė.
Il-je dalyje pirmiausia bu
vo prisimintas partizanų va
das Juozas Lukša-Daumantas.

pastangas gyvuoti, tobulėti ir
užimti atitinkamą vietą plačio
je ir šakotoje išeivijos lietu
vių veikloje. Prisimintina,
kad ansamblio žymę įspaudė
suorganizuotas orkestras bei
dainininkių vienetas, kuris,
vadovaujant G. Paulionienei
ir talkinant sol. R. Paulioniui,
1984 m. išleido plokštelę “Gin
taras su daina”. Vėliau Vil
niaus universiteto dainų ir šo
kių ansamblis gintariečiams
padovanojo kanklių, birbynių,
(Nukelta į 6-tą psl.)
lumzdelių. Iš Lietuvos atvy
kęs V. Minkevičius pamokė
liaudies instrumentalistų gru
pę, kuriai vadovavo Z. Gurklytė ir T. Pabrėža. Ir taip didžiu
lį jaunimo būrį jungiantis vie
netas, reikšmingu meniniu įna
šu stiprinamas, atsistoja ant
penktojo dešimtmečio slenks
čio.
Linkėtina “Gintarui” dar il
gai žibėti lietuviškos veiklos
mozaikoje, traukti ir burti jau
nimą naudingais užsiėmimais,
gražiu pavyzdžiu ir lietuvybę
palaikančiu savitu būdu. O vy
riausiems vadovams - Ritai ir
Juozui Karasiejams, kone pu
sę savo amžiaus paskyrusiems
tautinių šokių puoselėjimui padaryti “amžinuosius įžadus” Lietuvos dainuojančių partizanų grupė “Šilas” 1995.III. 12 Jaunimo centre (Čikagoje). Iš kairės: MARIJA GRAŽU
gintariečių
naudai,
tėvų LIENĖ, BRONĖ GALINAITIENĖ, ONA DAILIDIENĖ, JUOZAS ŠARKAUSKAS, JUOZAS SKARŽINSKAS,
KLEMENSAS TAMOLIŪNAS ir VYTAUTAS BALSYS
Nuotr. J. Tamulaičio
džiaugsmui ir tėvynės gerovei.
___ L.
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R ytoj bus dvigubai daugiau
svarbių priežasčių kodėl šiandien
pradedame “Neighbours”programų.

1\/T
\ I edicinai pažengus dideliais šuoliais,
.X. V

ateinančių 15 metų laikotarpiu 85-erių

metų amžiaus sulaukusių žmonių bus dvigubai
daugiau negu yra dabar.
Ontario provincijos gyventojams senstant, vis
didesniam skaičiui žmonių bus reikalingi maitinimo, slaugos, fizioterapijos bei namų
priežiūros patarnavimai namuose.
Pensininkai, žmonės su negaliomis bei kiti
mielai pasirinktų pasilikti savo namuose. Tačiau
dabartinėje sistemoje neįmanoma jų tinkamai
aprūpinti.
Ar gali būti kas jaukiau kaip priežiūra savoje
aplinkoje? Žinomam rajone, netoli artimųjų,

psl. 5

apsupti pažįstamų bei įvairių dalykų, kurie
svarbūs jūsų gyvenime.
Turime užsitikrinti šiandien, kad namuose
teikiamais patarnavimais bus įmanoma naudotis
rytoj. Todėl norime supažindinti su “Neighbours”
programa.
“Neighbours” programa teikia namų bei
sveikatos priežiūrą per apylinkes, norint

NEIGHBOURS
NAMŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVARANKIŠKAM GYVENIMUI.

vyresniems palengvinti savarankišką gyvenimą.
Kiekvienoje provincijos apylinkėje bus įmanoma
vienu telefono paskambinimu užsisakyti bet kuriuos
aptarnavimus.
“Neighbours” programą organizuoja ir
administruoja jūsų apylinkėje išrinkti savanoriai.
Jie ten gyvena ir pažįsta aplinką. Programos
taryboje nėra valdžios paskirtų narių.
Jeigu jums, jūsų giminėms arba pažįstamiems
yra reikalingos paslaugos namuose, o gal jūs patys
priežiūrą jau teikiate arba domitės tokia veiklaviską galite sužinoti apie “Neighbours” programą
kreipdamiesi telefonu
1-800-268-1154, Toronte (416) 314-5518, TTY 1-800-387-5559.

-------
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Dainavo Lietuvos partizanai Čikagoje

Baltijos valstybės svarstytose

(Atkelta iš 5-to psl.)

Baltistikos studijų draugijos svarstybos apie dabartinį gyvenimą
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Dalyvavo žymūs
baltiečių veikėjai ir akademikai
B. STUNDŽIA

Jau praėjo beveik 5 metai,
kai trys Baltijos tautos vėl
tapo nepriklausomos. Šiam
įvykiui prisiminti Baltisti
kos studijų draugija Tartu
College surengė svarstytas
1995 m. kovo 4 d. Čia pateikia
ma pagrindinės mintys.
Bruno Rubess, buvęs vado
vaujantis estų verslininkas,
sakė, kad perėjimas iš komu
nizmo į kapitalizmą truks ilges
nį laiką ir, pasak ČhurchiU’io,
neapsieis be prakaito, ašarų
ir sunkumų. Tai kelias tarp
vilčių ir realizmo. Paminklai
stabams dingo, bet kartu ir šyp
senos. Tikėtasi geresnio gy
venimo, o dabar kalbama apie
buvusius neblogus laikus, net
nelaisvė užmirštama.
Būtina ekonominė nepri
klausomybė, nes be jos poli
tinė laisvė nėra pilna. Pirma
buvo skundžiamasi, kad daug
ko trūksta, o dabar prekių kiek
tik nori, bet pinigų per maža.
Dar ir nuosavybės grąžinimo
klausimas neišspręstas. Žmo
nės mano, kad visi dalyvau
jantieji politikoje esą nesą
žiningi, o verslininkai rūpi
nasi tik savo kišene.
Rytų vokiečiams su “dėdės”
Bonoje pagalba buvo lengviau
pereiti į kapitalizmą, Balti
jos valstybėms einasi sunkiau.
Vakarų santvarka dar ne visai
perprantama. Sovietinėje sis
temoje įstatymai esą lieka
tik ant popieriaus, sutartys
neturi reikšmės, vyrauja iš
kreiptas supratimas apie de
mokratines laisves.
Juris Dreifelds, latvis, teigė,
kad politikos pagrindas yra
ekonomija. Vadinamieji “aparačikai” anksčiau šaukė, kad
bus sunku mažoms valstybėms
išsilaikyti, dabar gi sako, kad
mažus lengviau tvarkyti.
Rusijoje vis nepamirštama
dėl sovietų imperijos suirimo
kaltinti Baltijos valstybes.
Apklausinėti 640 karininkai
sakė, kad dėl suirimo kalčiau
sia esanti Latvija. Baltiečiai
taip pat kaltinami dėl įvykių
Čečėnijoje. Iš viso Rusijoje
vedamos propagandos karas
prieš Baltijos valstybes.
Latvija nesutaria su rusais
dėl valstybinių sienų nusta
tymo, be to, nėra tvirtos sienų
kontrolės. Daug gaminių įve
žama nelegaliai, taip pat ir
imigrantai bando įsibrauti.
Latvijos ginkluotosios pajė
gos susideda iš maždaug 5000
karių, 20 mažų laivų ir 4 lėk
tuvų. Yra dar apie 2000 tauti
nės gvardijos, bet jie neturi
gero vardo. Latviai yra pasi
ryžę užpuolikui priešintis, net
jeigu tai truktų tik 10 minučių.
Policijos esama apie 10.000.
Deja, jų eilėse, yra nemokan
čių latviškai. Nusikaltimai ma
žėja, bet nužudymų atvejai daž
nesni negu JAV. Yra aštuonios
mafijos gaujos. Bijomasi, kad
jos gali perimti verslus.
Valstybei yra pavojingi 25.
000 rusų karininkai pensinin
kai, taip pat radarų stočiai
Skundroje aptarnauti palikti
1000 rusų karių su šeimomis.
Didelė problema yra su ma
žumomis. Iš 1.700.000 gyvento
jų 750.000 nėra Latvijos pilie
čiai. Europos sąjunga priver
tė latvius 1994 m. išleisti pi
lietybės įstatymą, pagal kurį
rusakalbiams bus lengviau
gauti pilietybę. Šiaip ekono
mijoje Latvija yra tik dvejais
metais atsilikusi nuo Čekijos
ir Vengrijos. Latas yra pasto
vus, infliacija siekia 26%,
mokesčiai - 25%.
Daug partijų, žmonės jas ne
labai remia, nors einama prie
partijų sujungimo. Praeities
gailisi 53% ir 75% rusakalbių.
Rusakalbiai sako, kad tauti
niai santykiai neblogi. Jų gi
mimų skaičius daugėja, o lat
vių mažėja.
Valdas Samonis. Perėjimo
į laisvą rinką Lenkijos ekono
mistas Balcerovič nustatė tam
tikrą eigą. Visų pirma leisti
rinkai nustatyti kainas ir iš
karto jas padidinti, patvarkyti

infliaciją, kuri 1992 m. siekė
1000%, sumažinti biudžeto
nepriteklių. Persitvarkymo ei
goje visur smarkiai sumažėjo
gamyba. Privatizacija greičiau
siai vyko Lietuvoje, bet žemės
ūkyje sukėlė sunkumų. Sekan
čiame laikotarpyje turės vykti
psichologiniai sovietinės mąs
tysenos pasikeitimai.
Aleksandras Abišala. Lietuva
buvo labai pririšta prie Sovie
tų Rusijos ekonomijos. Buvo
nustota gaminti Rusijos ka
riuomenei. Vien tik elektroni
kos pramonė dirbo 15 - 17% ka
riniams užsakymams. Sumažė
jo energijos išteklių gamyba,
išskyrus elektrą, kurios turima
per daug. Kas gaminta, tiko
tik vidaus rinkai.
Iš viso Baltijos kraštai pada
rė daugiau pakeitimų ekono
mijoje ir todėl daugiau vargsta.
Lietuva yra įsiskolinusi,
. bet mažiau negu Kanada. Rei
kėjo pirkti dujas ir naftą.
Daug lėšų reikia socialinei
paramai. Ir seimas buvo išrink
tas dabartinės sudėties, nes
žadėjo
piliečiams įvairias
lengvatas, ypač pensininkams.
Trys dirbantieji turi išlaiky
ti du nedirbančius. Net po 5
metų žmonės nepratinami
patys savimi rūpintis.
Romas Vaštokas. Baltiečių
kultūros visose trijose šaly
se truputį skiriasi, kaip ski
riasi ir tautiniai būdai.
Dabar daug žmonių yra dva
siškai suluošinti. Yra nešva
riu būdu tapusių turtingais,
vyrauja nomenklatūra, kyši
ninkavimas,
išskirtinumas.
Garbinami kūno raumenys,
atsirado įvairių naujų tikybų,
net senovės lietuvių. Išeiviams
dažnai sunku perprasti tau
tiečių Lietuvoje mentalitetą,
bet reikia, nes kitaip nesusi
kalbėsime.
Gunta Stūris, latvė, tris va
saras praleido Latvijoje. Rūpionasi vaikų likimu, ypač jų
protine sveikata. Lankė vaikų
prieglaudas, ligonines, ste
bėjosi ten dirbančiųjų aplai
dumu, bloga vaikų priežiūra.
Jaunimas nelaj ai nori moky
tis, geriau prekiauti ir turėti
pinigų.
Yra motinų paliekančių vai
kus ligoninėse - nuo jų atsisako.
Kazimieras Antanavičius. Ro
mėnas M. Aurelius sakė: kas
žiūri į priekį, yra jaunas. Tai
gi reikia tikėtis, kad ateityje
daug kas pagerės. Valdžios už
tikrinimas, kad ekonominis
kritimas į duobę baigėsi, ne
pasiteisino. Kad taip įvyktų,
reikia investicijų ir geresnės
valdžios.
Harri Murk, estas. Ateitis
nėra rožinė. Nors baltiečiai
yra prisirišę prie savo kalbų,
bet jos sugadintos, nes nekal
bama kaip anksčiau. Kalbos
pilnos rusų priimtų angliškų
skolinių. Spaudoje žymi an
gliškų sakinių sandara. Bet
ir Europoje jaučiama žymi
anglų kalbos įtaka, o gal ir
Azijoje. Afrikoje daug kur ofi
cialios kalbos yra anglų arba
prancūzų. Anksčau reikėjo
mokėti daugiau kalbų, o dabar

Kanados lietuvių šeštadieninių mokyklų mokytojų suvažiavime Toronto Maironio mokyklos kanklininkų grupė
su savo vadove Ž. JANELIŪNIENE

Mokytojai ieško naujų kelių
Tie patys tikslai ■ kiti metodai • Daug išradingumo ir planų • Sėkminga taika Lietuvoje
Kanados lietuvių bendruo
menės šiemetinis mokytojų
suvažiavimas įvyko kovo 25,
šeštadienį, muziejaus salėje
Anapilyje. Programą pradė
jo Toronto Maironio mokyklos
vedėja Giedra Paulionienė,
pakviesdama kun. Vytautą Volertą sukalbėti invokaciją.
PLB švietimo k-jos pirm. Mil
da Lenkauskienė pasveikino
susirinkusius pedagogus, pa
vadindama juos mūsų kultūros
“elitu”, kuris skleidžia Lie
tuvos vardą pasaulyje ir su
pažindina jaunimą su lietuvių
kultūra. Ji taipgi skatino vi
siems padėti “Eglutei” patekti
į mažus lietuvių telkinius.
KLB krašto valdybos pirm.
Algirdas Vaičiūnas sveikinda
mas suvažiavimą ragino ugdy
ti meilę Lietuvai visų jaunuo
lių širdyse. G. Paulionienė
pristatė suvažiavime dalyvau
jančias vedėjas ir mokytojas
iš toli: Kalgario lietuvių mo
kyklos vedėją Nelę Astravienę, Montrealio vedėją Joaną
Adamonytę ir mkt. Ingą Gedrikienę, Otavos vedėją Rūtą Kličienę ir mkt. Virginią Ruškienę, Londono vedėją Rasą Kurienę, Hamiltono vedėją Oną
Stanevičiūtę su mokytojais.
Iš viso dalyvavo apie 70 Ka
nados lietuvių mokytojų bei
vedėjų.
Neseniai išleistą a.a. moky
tojo Antano Rinkūno knygą
“Negęstanti ugnis” pristatė
Aušra Karkienė, pabrėždama
tos knygos svarbą ir prasmę
pedagogams. Čia galima rasti
daug medžiagos ir idėjų apie
lietuvišką mokyklą, liet, kal
bos dėstymą ir metodologiją.
Čia net ir patarimų nemažai
šių laikų mokytojui.

einama prie vienos kalbos.
Pabaigai svarstybų nariam
buvo leista padaryti išvadi
nęs pastabas.
J. Dreifelds minėjo, kad Lat
vijoje trūksta elito. Daug pri
vežta iš Rusijos kolonistų su
latviškais vardais. Inteligen
tai yra pasitraukę į šalį ir kul
tūrinis lygis smunka. Visur jau
čiamas įtarimas, kad vyksta
konspiracija. Gal tas prisideda
prie susvetimėjimo tarp krašto
ir išeivijos. Kažin ar tikslu
siųsti studentus į JAV ir Ka
nadą? Gal įgytų daugiau įgū
džių Japonijoje ar Singapūre?
A. Abišala. Nėra vidurinės
klasės, tėra mažas būrelis tur-

Pedagogė
RAUDA
RAUTINŠDICKINSON, skaičiusi paskaitą
Kanados lietuvių šeštadieninių mo
kyklų
mokytojų
suvažiavime
Anapilyje

Mokytojavimas be ašarų
Rytinei programai vadovavo
paskaitininkė Rauda RautinšDickinson, Toronto švietimo
vadybos vadovaujanti parei
gūnė (viceprincipal). Jos spe
cialybė — prancūzų kalba ir
antros kalbos dėstymo meto
dologija. Ji vadovėlių auto
rė ir vadovė daugelio “work
shops” ruošiant mokytojus ir
švietimo programas.
Paskaitininkės tema (work
shop) “Mokytojavimas be aša
rų” supažindino su naujau
siais antros kalbos dėstymo
metodais. Vaikas mokosi sve
timos kalbos, ne kaldamas gra
matikos taisykWS?*"bet varto
damas svetimą kalbą aktyvio
je, dinamiškoje, nuolat besi
vystančioje aplinkoje. Vaikas
pasisavina kalbos formą bei
žodyną iš mokytojo parinktų
tematinių vienetų, kurie su
daro turtingą kalbos mokymo
medžiagos šaltinį.

tingų ir daug vargstančių. Rei
kia naujos valdžios, kuri pa
dėtų susidaryti vidurinei kla
sei. Atrodo, kad žemės ūkis
ateityje nebus labai pelningas.
R. Vaštokas. Gerai susipaži
nus su Kanados miestų plana
vimu, reikia rengti programas
Lietuvos miestų planavimui
- 65% Lietuvos žmonių nežino
kaip gyventi be globos iš vir
šaus ir tik 10% dirba savaran
kiškai.
V. Samonis. Baltijos kraštai,
palyginus su kitais pokomu
nistiniais kraštais, daro pa
žangą. Naujam politiniam
ekonominiam modeliui reikia
naujų idėjų ir kitokio elito.

N ORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių
paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus
tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną
pirmadienį susitarus
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka”
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie
kiekvieną pirmąjį, mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113
Windsore, Londone, Delhi kiekvieną
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1-800-561-3113
St. Catharines, Wellande, Niagaroje
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekmadienįskambinti 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
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi
Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.
Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario
(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

Rautinš-Dickinson
suva
žiavimo dalyviams davė prak
tiškų patarimų, kaip sudary
ti pamokų planus, kaip pritai
kyti kasdieninę medžiagą,
kaip įjungti mokinius ryšių
būdu į kalbos pamokas. Po
pertraukos suvažiavimo daly
viai turėjo progos įvykdyti
kalbėtojos pasiūlymus, kur
dami ir pademonstruodami
savo “pamokas” pagal duotus
nurodymus.
Rautinš-Dickin
son programa labai sudomino
dalyvius, kurie įsitikino, kad
jos pasiūlymai gali būti pri
taikyti lietuviškų mokyklų kla
sėse. Mkt. Vida Juozaitytė pa
dėkojo Raudai, tikėdamasi,
kad pastaroji ir kitais metais
vėl galės pateikti tolimesnę
programą.
Pietų metu suvažiavimo da
lyviai grožėjosi Maironio mo
kyklos vaikų choru su kankli
ninkėmis.

KLB švietimo komisijos pirmininkė
GIEDRA RINKŪNAITĖ-PAULIONIENĖ pradeda Kanados lietuvių
šeštadieninių mokyklų mokytojų
suvažiavimų Anapilyje 1995.III.25

Skaičius mažėja —
užmojai didėja

Apie jį kalbėjo M. Gražulienė, o grupė sudainavo jam
skirtą dainą apie jo sugrįži
mą į Tėvynę “Tu nusileidai
pušyne”.
A. Garmutė padeklamavo
savo eilėraštį “Chameleonai”
iš “Rugiai po ledu” (1994), ku
ris buvo parašytas prieš seimo
rinkimus.
“Šilui” sudainavus “Žalias
kraštas Dzūkijos”, o vyrams
“Ateik, pavasari”, M. Gražulienė skaitė ištrauką iš senos
savo užrašų knygutės, parašy
tos 1948 m. gruodžio mėn., ve
žant į tolimo Sibiro ledinę
tremtį. “Plaukai šalo prie sie
nų, sąnariai stingo, ledėjo, o
vagonai riedėjo ...” Savo kan
čią ji aukojo Lietuvai tėvynei.
“Šilo” moterys sudainavo
“Menu, atbridot jūs per snie
gą”, o vyrai — “Draugystės
maršą” ir visa grupė — progra
moje nepažymėtą dainą “Bol
ševikai tegul žino, kad dar kar
tą žygis bus”, “Per girias ža
lias” ir “Trys spalvos” (m. ir ž.
K. Vasiliausko). Kartu su “Ši
lo” dainininkais šią dainą ga
lingai traukė ir visi klausyto
jai. Ši daina buvo išprašyta
pakartoti. “Šilas” dar pridėjo
“Žemė Lietuvos”, kur ir vėl vi
si iš visos širdies dainavo prie
dainį “Žemėj Lietuvos ąžuolai
žaliuos”!
Po programos dainininkai
buvo apdovanoti gėlėmis. B.
Jasaitienė dėkojo “Šilui” ir
pirmą kartą švietimo priemo
nė, rašyta čia, sulaukė tokio
susidomėjimo Lietuvoje. Šių
dviejų autorių kitas redaguo
tas sąsiuvinis “Darius ir Gi
rėnas”
jau
atspausdintas.
Taipgi laukiame šių Kanados
liet, pedagogų paruoštų temų
sąsiuviniuose: Mato Stanevi
čiaus “Vaidinimai liet, mokyk
lom”; D. Viskontienės, R. Bukšaitytės,
Ž.
Janeliūnienės
“Mūsų dainos”; N. Benotienės
“Liet, liaudies menas”.
Hamiltono liet, mokyklos
vedėja O. Stanevičiūtė supa
žindino dalyvius su savo ma
gistro laipsnio tezės darbu
“Liet, švietimo programos su
darymas”.
Mkį. V. Juozaitytė vadovau
ja Kanados valdžios 3-jų me
tų projektui “English to the
Baltics”. Praeitą vasarą kar
tu su 8 liet, mokytojais pra
leido Šiauliuose, o šiais me
tais ruošiasi liepos mėnesio
kursus pravesti Kaune.
Didelio susidomėjimo su
laukė Rasos Kurienės prane
šimas apie šio rudens “Vaikų
šventę” Toronte. Ji ragino
remti, dalyvauti ir visiškai
įsijungti į šią didelę, svar-

sakė, kad ne vienam ašara nu
riedėjo skruostu, išgirdus ir
pamačius dalelę tikros Lietu
vos!
Dr. L. Baltrušaitienė perskai
tė dr. J. Adomavičiaus sveiki
nimą “Šilui” su dovanomis —
kiekvienam “Šilo” nariui po
šimtinę. “Šilą” apdovanojo
Laima ir Algis Stepaičiai, pa
skyrę 500 dol.
Atsidėkodamas “Šilas” su
dainavo dar vieną dainą “Ne
verk, sena motule!”
M. Gražulienė, grupės vado
vė, dėkojo visiems už kantry
bę ir sakė: “Mes esam laimin
gi, nes jūs supratot mus!” Kon
certo pabaigoje B. Jasaitienė
iškvietė į sceną dr. Petrą Ki
sielių, Mariją Remienę ir dė
kojo jiems už rūpestį “Šilo”
kelione ir globa.
B. Jasaitienė pakvietė visus
į JC kavinę pasivaišinti “Sek
lyčios” vakariene ir pabend
rauti su partizanais-dainininkais. Ir čia, pavalgius ir pasi
šnekėjus, buvo dar daug įvai
rių dainų padainuota, visiems
sustojus ratu, susikabinus
rankomis, dr. P. Kisieliui ir
D. Stankaitytei vis užvedant
naujas dainas.
Šis koncertas paliko nepa
mirštamą
įspūdį.
Žmonės
skristėsi atsigavę dvasia ir
suartėję su tais Lietuvos žmo
nėmis, kurie dėl tėvynės tiek
gyvenimo metų yra paaukoję ir
tiek baisių kančių yra išken
tėję!

bią šventę, nes jos pasiseki
mas priklausys ne tik nuo ko
miteto įdėto sunkaus darbo,
bet ir nuo mokytojų. Paskuti
nį pranešimą padarė V. Baliūnienė, kuri apibūdino “Šei
mos geneologijos” knygos ypa
tybes bei paruošimą.
Kaip pagerinti mokymą?
Suvažiavimo dalyviai pasi
skirstė grupėmis (pagal savo
klases) pasidalinti mintimis
apie lituanistinių mokyklų
darbą. Buvo diskutuojama
kaip “Mano šeimos geneologiją” pritaikyti atskiroms kla
sėms; diskutuojama kaip pa
tobulinti 1994 m. švietimo
suvažiavimo išvadas, kaip la
biau sukonkretinti atskirų
lit. klasių programas. Kiek
viena grupė pasidalina savo
išvadomis. Grupių pranešimai
baigėsi išrenkant sekančių
metų leidinio temą ir susita
rus kiekvienam mokytojui me
tų eigoje paruošti vieną pavyz
dinę pamoką pagal šios dienos
paskaitininkės
Rautinš-Di
ckinson pateiktas mintis. KLB
švietimo komisija džiaugiasi,
kad ir šių metų suvažiavimas
buvo sėkmingas. RSJ

Po pietų Giedra Paulionie
nė savo pranešime paminėjo,
kad Kanados liet, mokyklų
skačius mažėja: 1992 metais
lankė 472 mokiniai; 1994 m.
iš viso yra 406. Šių metų Ka
nados liet, mokyklų metraš
tis jau išleistas, renkame te
mą sekantiems metams. Būda
ma Lietuvoje, vedėja peržiū
rėjo jų išleistas švietimo kny
gas ir siūlė šį tą pritaikyti
mūsų vaikams. Džiaugėsi, kad
Maironio mokyklos mokytojos
V. Dailydienės ir V. Baliūnienės paruošta ir išleista kny
ga, “Mano šeimos genealogija”
naudojama ne tik čia, bet jau
atspausdinta Lietuvoje (40,000 Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimo dalyvės klausosi pranęšimo. Suvažia
tiražu). Pabrėžė, jog turbūt vimas įvyko 1995 m. kovo 25 d. KLB muziejaus parodų salėje Anapilyje

D A D A D perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą
11 čekiu ar pinigine perlaida

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

JAV dol.

Kan. dol.

Perkėlimo suma
Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

....12.00.

..i5.oo. ;

Viso
Siuntėjas:

Gavėjas ;

Tel:

Tel:

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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DIANA GLEMŽAITĖ

d KULTŪRINĖJE VEIKIOJE

Partizane mirusi, poete prisikėlusi
ALFONSAS NAKAS
Lankydamas Lietuvą 1994jų vasarą tarp kelių kitų įsi
gijau ir Dianos Glemžaitės
eilėraščių knygą Mes mokėsim
numirt. Paaiškinta, jog tai yra
Lietuvos pasipriešinimo kovų
poezija, kad leidinį sudarė
Vytautas Ambrazas ir Vid
mantas Jankauskas, kad teks
tą ir paaiškinimus parengė
Vytautas Ambrazas ir kad 1994
m. išleido “Mokslo ir enciklo
pedijų leidykla” Vilniuje.
Diana gimė 1926 m. gruodžio
mėnesį (išlikusiems artimie
siems nesutariant, o gimimo
metrikų nerandant, diena ne
nustatyta). Tėvai — Mykolas
Glemža (1900-1974) ir Ona Marcinkevičiūtė-Glemžienė (18981993) tuo metu gyveno Degu
čiuose, Zarasų apskrity, nors
kilę iš Kupiškio valsčiaus.
Mykolas Glemža, gimnazijos
išsilavinimo, nemėgęs ūkinin
kauti, rašęs eilėraščius, girininkavęs keliose Aukštaitijos
urėdijose. Jis pirmagimei duk
rytei ir vardą parinkęs miškų
bei medžioklės deivės Dianos.
Tuometiniam Degučių par.
klebonui garsiajam kun. Sta
nislovui Stakelei kažkur iš
vykus, eigulys Rūkštelė su
žmona Dianą krikštyti nuvežę
į Baltriškių šventovę, šalia
tikrųjų kūmų Dianos krikšto
tėvu įrašę dėdę, tėvo brolį
Joną, tuometinį “Pienocent
ro” direktorių (išgyveno jis
daugiau kaip šimtą metų, mi
rė Vokietijoje).
Su tėvo darbu gyvenimo vie
tas keisdama, kūdikystę Dia
na praleido Vėbriūnų girinin
kijoje, netoli Šiaulių. Šiau
liuose pradinę m-lą lankyda
ma, gyveno Venclauskų bend
rabutyje. Nuo 1935 m. Diana
su tėvais gyvena Panemunyje,
o 1936-siais jau Narteikiuose,
Pandėlio
grininkijoje.
Pandėly pr. m-lą baigusi, mo
kosi Rokiškio, o nuo 1943 m.
Kupiškio gimnazijoje, kur
1944 m. gauna brandos ates
tatą.
Dėdė (ir krikštatėvis) Jonas
Glemža 1944-jų vasarą Dianą
ragina trauktis į Vakarus, ža
da, studijas Ęųrppoje, bet ji
apsisprendžia likti tėvynėje.
Lygiai mėgdama dailę (gimna
zijoje gražiai piešdavo, net
portretus!) ir literatūrą, 1944
m. Kauno un-te įstoja į filolo
gijos fakultetą. Kaip poetė
ėmusi garsėti jau Kupiškio gjoje, Kaune daugiau rašo eilė
raščius, negu rūpinasi forma
liais mokslais. Vienai draugei
ji pasakojo, kad literatų susi
tikime savo kūrybą skaitančią
ją išgirdęs Antanas Miškinis
sakęs: “Tu turi didelį talen
tą, būtinai kurk, rašyk”.
Universiteto nebaigusi, 1947
m. pavasarį jį ir Kauną Diana
galutinai palieka. Jau Kaune
įsitraukusi į partizaninę veik
lą, grįžusi į tėviškę tampa
tikra pasipriešinimo kovų da
lyve. Jos veiklos akiratis —
Alizavos, Kupreliškio, Pan
dėlio apylinkės, kurių parti
zanams vadovauja Jonas Šid
lauskas ir Jonas Baltušis. Kaip
tik tose apylinkėse partiza
nauja ir trys broliai Bulovai
iš Žiobiškio.
Antrosios okupacijos pra
džioje bolševikai ištremia į
Sibirą Dianos tėvą Mykolą
Glemžą, o 1948 m. gegužės mė
nesį ir motiną. Diana pamilsta
vyriausiąjį iš trijų brolių
Bulovų Juozą (g. 1922 m.), pa
sivadinusį Iksu arba Nežino
muoju. Juos sutuokia Alizavos
klebonas Juozas Merkys viena
me klojime. Dianos pasakoji
mu draugei, jiedu prieš jung
tuves išpažintį atlikę sėdėda
mi ant klojimo balkio, o su
tuoktuvių metu Juozas net nenusijuosęs diržo su revolve
riu.
Kūdikio laukianti Diana
1948 m. gale slaptai nugabe-

LITUANISTICA, nr. 2 (18) 1994,
Lietuvos mokslų akademijos lei
dinys, 122 psl. ir viršeliai; red.
O. Balkevičienė; išleido leidykla
“Academia”, A. Goštauto 12, 2600
Vilnius; spausdino UAB “Karminas” Vilniuje. Kaina 1 Lt.
ANTANAS RINKŪNAS - NE
GĘSTANTI UGNIS. Pomirtinis
leidinys, kuriame sutelkti velio
nies straipsniai, paskaitos, kal
bos, aprašyta pedagoginė ir visuo
meninė veikla. Leidinį spaudai
paruošė: Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, J. Rinkūnienė, Audra
Paulionytė. Išleido Antano Rin-

narna į Kauną ir pažįstamos
gydytojos paguldoma į klini
ką. Abu su vyru tikisi, kad
gims sūnus ir jį pavadins Kęs
tučiu Jonu. Gimsta negyva
dukrelė Jonė ir paskubom
Kaune palaidojama Glemžų
kape. Dianos pėdsakais slen
ka saugumo šunys ir nė nesu
stiprėjusi ji turi kliniką bei
Kauną palikti.
Grįžusi pas vyrą, su juo, jo
broliu ir draugais kovą tęsia.
O 1949 m. partizaniniam judė
jimui jau labai sunkūs, tą pa
vasarį ir vasarą daugelis drau
gų krinta.
1949-50 m. žiemą Diana su
Juozu ir jo broliu Antanu
ruošiasi praleisti pasirinktoje nuošalioje miško tanky
nėje, bunkeryje. Kai Vėlinių
dieną (1949 m. lapkričio 2) su
pasiliekančiais šeimos nariais atsisveikinėjo, Juozas
maldavęs Dianą pasilikti Alizavoje, ten per žiemą išsislapstyti. Pasiliekančiai Elenai Bulovaitei ji sakiusi: “Tu
turi jaunesnius brolius, o aš,
be Juozo, nieko daugiau netu
riu. Jeigu jis žūtų, geriau žūti
kartu”.
Dianos troškimas likti am
žinai šalia savo vyro greit iš
sipildė. Plunksnočių miško
(netoli Juodupės, Rokiškio
apskr.) bunkerį Juozo Bulo
vo maža partizanų grupelė
pasiekė 1949 m. lapkričio 14tos naktį. Išdaviko dėka jų pė
domis atsekė okupantų ir vie
tinių stribų būriai. Nudrioksėjo kurtūs sprogimai. Žuvo
visi šeši: Diana GlemžaitėBulovienė (kaip minėta, gimu
si 1926 m. gale), Juozas Bulo
vas (Iksas, Nežinomasis, g.
1922 m.), Antanas Bulovas
(Budrys, g. 1928 m.), Petras Indriuškevičius
(Dainius,
g.
1912 m.), Jonas Katelė (Pūkas,
g. 1925 m.) ir Kazys Kirstukas
(Mukas, g. 1919 m.). Trečiasis
brolis Bulovas Jonas žuvo
ankstesniais metais. Šeši iš
niekinti kūnai sekančią dieną
atsidūrė Juodupės miestelio
aikštėje.
Dianos kūnas palaidotas
' nežinomam kape. Nors jos> ei
lėraščiai daugiau kaip ketu
ris dešimtmečius sklido po
Lietuvą ir Sibiro pusnynus,
autorė irgi iki Atgimimo die
nų buvo “nežinoma”, nes tie,
kurie jos kūrybos sąsiuvinius
slėpė, autorės vardą atskleisti
vengė. Kai kurie rankraščius
turėję Dianos draugai knygos
sudarytojams juos sunešė so
vietinio teroro dienoms pasi
baigus. Šitaip atsirado pus
antro šimto eilėraščių knyga.
Biografinės apybraižos au
torius pastebi, kad tai toli
gražu ne visa Dianos kūryba.
Tuo tarpu tikrai žinoma, kad
didelis eilėraščių pluoštas,
paslėptas namo palėpėje, žu
vo namą nugriovus. Vieną są
siuvinį iš saugotojų pasisko
linęs asmuo jo nebegrąžino.
Daug pavienių ir didesniais
pluoštais eilėraščių autorė
padovanojo ar tik pasiskai
tyti skolino trumpalaikiams
draugams, su kuriais partizininiuose keliuose išsisky
rusi atsiimti nebegalėjo.
Į knygą įdėta keletas skam
bių jaunatviškų eilėraščių
iš Kupiškio, kur Diana tebu
vo tik dvejus metus, 16-18 me
tų, paskutinėse gimnazijos
klasėse. Bet niekur nė žodžiu
nepaminima, ką ji sukūrė be
simokydama Rokiškio g-joje.
Kad ji ten jau rašinėjo, nėra
jokios abejonės, gal nuo 12, 13
ar 14 metų.
Knygos leidėjai brandžiau
siais laiko jos 1947-49 metų
eilėraščius. Galbūt. Bet skam
būs, sklandus, ritmingi, pagaunantys ir knygon sudėtieji
1943, 1944, 1945 metų eilėraš
čiai. Partizanė, o karingumo
jos poezijoje nedaug. Tik eilė-

kūno švietimo fondo komitetas:
Irena Ehlers, Rūta Girdauskaitė,
Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė,
Juzė Rinkūnienė, Herbertas Stepaitis. Velionies 10-jų mirties
metinių proga. Viršelis - R. Paulionio ir St. Šetkaus. Spausdino
“Danaitis Associates Ine.”, Toron
tas, 1995 m., 302 psl.
Dr.Justinas Pikūnas, ASMENY
BĖS VYSTYMASIS-KELIAS Į SA
VĘS ATRADIMĄ, Vytauto Didžio
jo universiteto leidinys, 1994 m,
240 psl. ir viršeliai; redagavo V.
Aliulis ir N. Kreimerienė, spausdi
no “Aušros” spaustuvė Kaune; ti
ražas 1000 egz., kaina sutartinė.

raščio Mes mokėsim numirt
du variantai, tik vienas kitas
stipresnis priekaištas oku
pantams bei išdavikams, tik
šen bei ten vienas kitas kovotojiškas posmas ... O moteriš
kų lyriškų posmų — semk rieš
kučiomis! Daug gėlių, melsvos
spalvos, niūrių tamsių naktų,
ilgesio, dažnai beviltiškumo
ir ankstyvos mirties nuojau
tos. Beveik visur posmai ly
gūs, lengvi, nepaprastai dai
ningi. Teisingai V. Ambrazas
teigia: “Greta Broniaus Kri
vicko, Mamerto Indriliūno ir
kitų už Lietuvos laisvę žuvu
sių autorių dabar galime įra
šyti ir Dianos Glemžaitės var
dą”.
Knygos viduryje įsegtas tu
zinas ryškių nuotraukų: Dia
nos, jos vyro, tėvų, giminių,
kelių partizanų. Ir trejetas
eilėraščių faksimilių. Knygos
gale — kruopščiai, rūpestin
gai paruošti rankraščių atsi
radimo aprašymai, eilėraščių
sąsiuviniai ir bloknotai.
Atskleidžiau tik mažą da
lelę Dianos Glemžaitės bio
grafinės apybraižos, perkrau
tos dešimtimis pavardžių,
daugybe datų. Neradau reika
lo šiame trumpame rašinyje
konkrečiau pakalbėti apie
knygos sudarymo struktūrą
(pustuzinį
skyrių).
Knyga
apie Dianą Glemžaitę su jos
kūryba, kaip pradžioje minė
ta, atsirado 1994-jų vasarą,
liepos gale. Tikiu, kad ji ne
trukus pasieks ir išeiviją, jos
skaitytojus ir už mane kompetentingesnius vertintojus. Šis
rašinys tebūna tik pirmoji ži
nia apie kuklią, bet šviesią
Lietuvos laisvės kovotoją, nė
23-jų metų nesulaukus atida
vusią gyvybę. Ir poetę, kurios
bent dalies kūrybos okupantų
bei tautos išgamų granatos
nepajėgė susprogdinti.

DIANA GLEMŽAITĖ

Tėvynei
Kurgi rastum žemėj dar brangesnį turtą,
Kaip Tave, gražioji, mylima šalie?
O sesuo rūtelių, o sesuo nasturtų,
Mes, pažinę vargą, jau ne tie, ne tie...

Tu taip kantriai moki vilkti kryžiaus naštą,
Nuoskaudoj audringa, pergalėj rami.
Tai Tave minėjom vingiuos drobių rašto,
Juodą dirvą plėšiant, girnas traukdami.
Juk regėjom Tavo ašarą bežodę
Ir kentėjom skausmą žudantį nakties.
Gal ne kartą verkę, vienas kitą guodę,
Laukėm, kas mums kelią vėl dienon nuties.
Mes regėjom, didūs ąžuolai kaip griūva,
Spindi kirvių ašmens rytmečio ūkuos.
Nuo akmens dar kraujas gatvėj nenudžiūvo,
Nenutilo šūvių aidas dar miškuos.

Ir buvai brangiausia, kryžkeliais išėjus,
Ir likai brangiausia laisvėj ir dainoj.
Mirti pasiryžom, nes tikrai mylėjom
Kaip našlaitę vargšę pasakoj vienoj.

•B* «

Dail. PRANAS BALTUONIS, Kristaus kančios pėdsakai Golgotoje

“Vaikas - Dievo dovana”
LIUCIJA EINIKIENĖ
Domicelė Petrutytė yra daug
nuveikusi M. Montessori meto
do pritaikymo srityje. Spaus
dinta daugybė jos straipsnių
įvairiuose žurnaluose ir dien
raščiuose. Šiuo metu daktaro
iš Lietuvos Donato Stakišaičio
nuoširdaus darbo dėka yra su
rinkti visi bet kada spaudoje
pasirodę D. Petrulytės straips
niai, susisteminti, profesio
naliai apipavidalinti ir pa
ruošti besidomintiems šia tema.
Dalis D. Petrulytės straips
nių yra išspausdinta knygoje
“Vaikas - Dievo dovana”, kuri
prieš metus-paMPodė Lietuvo
je. Nemažas skaičius egzemp
liorių Eugenijaus Kucino ir dr.
D. Stakišaičio buvo atgabenta
į Čikagą ir gaunama dienraš
čio “Draugas”knygyne.
D. Petrulytės knygoje “Vai
kas - Dievo dovana” parodo
mas esminis skirtumas tarp
senosios ir naujosios pedago
gikos: “Ne tėvai kuria ir for
muoja būsimą žmogų, bet vai
kas pats kuria save. Šiame kū
rybiniame darbe tėvai priva
lo padėti jam, paruošdami tin
kamą aplinką, iš kurios vaikas
gauna ir fizinį ir dvasinį mais
tą, nuo kurio kokybės priklau
so tiek kūno, tiek dvasios stip
rybė”. Montesorinio auklėjimo
sistemoje pabrėžiama: “Žmo
gaus - vaiko auklėjimas turi

Rašytojos Balašaitienės romanai
Vilniaus universiteto do
cento Viliaus Užtupo privati
knygų leidykla “Vilius” išlei
do rašytojos ir žurnalistės
Aurelijos Balašaitienės ro
maną “Žarijos ir pelenai” (208
psl., 1.000 egz.). Šią knygą jau
prieš porą metų turėjo išleisti
“Vagos” leidykla, bet rašytoja,
perskaičiusi korektūrą ir su
radusi jai nepriimtinus patai
symus, pakeitimus bei išbraukymus, kategoriškai atsisakė
duoti sutikimą taip “apdoro
tą” jos kūrybą spausdinti, ne
suviliojo jos ir ir tada pri
klausęs honoraras! Tai labai
retas, o šiuo metu, neeilinis
rašytojos principingumas. Tad
nors ir pavėlavusi, bet knyga
pasiekia Lietuvos skaitytojus.
Romane aprašomas ikikari
nės, nepriklausomos Lietuvos
nedidelio miestelio inteligen
tų gyvenimas, šeimų dramos,
veikėjų atkaklumas siekiant
užsibrėžtų tikslų, teisybės ir
sąžiningumo triumfas.
Visagino spaustuvėje .jauspausdinamas ir antras A. Ba
lašaitienės romanas “Prara
dimų ženkle” (264 psl., 1.000
egz.). Tai įdomus savo tema
veikalas, kuriame aprašomas
lietuvių pasitraukimas į Va
karus artėjant antrajai bolše
vikų okupacijai, sunkios odi
sėjos karo nualintoje Euro
poje, mūsų žmonių ryžtas ir
atkaklumas įgyjant profesi
jas, ištikimybė dorai ir hu
manizmui. Sakyčiau, tai puiki
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medžiaga kino filmui!
Gegužės viduryje ir ši knyga
paliks spaustuvę, pasitikdama
į Lietuvą žadančią atvykti au
torę. Jau numatyti jos susiti
kimai su skaitytojais daugely
je Lietuvos miestų ir kaimų.
Nors Lietuvoje dabar išlei
džiama labai daug įvairių kny
gų, bet originalių romanų pa
sirodymas — retenybė. A. Balašaitienė gimtinės žmonėms
atiduoda pačią kilniausią do
vaną — savo brandžią, po toli
mus pasviečius išnešiotą ir iš
saugotą dvasinę kūrybą.
Henrikas Paulauskas,
Vilnius, Architektų 107-84

prasidėti nuo pat gimimo. Šis
požiūris darosi itin reikšmin
gas dabar, kai naujieji psicho
loginiai tyrinėjimai vis apčiuopiamiau įrodo, kad tai, ką žmo
gus gauna ir pasisavina kūdi
kystėje, lieka pačia svarbiau
sia asmenybės dalimi per visą
jo gyvenimą”.
Ypatingas dėmesys knygoje
skiriamas vaiko dvasios ugdy
mui. Atkreipiamas skaitytojų
dėmesys į jautriuosius vaiko
plėtros laikotarpius.
Kaip
svarbu yra pažinti tuos jaut
riuosius laikotarpius ir su
prasti jų veikimą, kad “beato
dairiškai tiesioginis kišimai
sis į vaiko dvasios pasaulį truk
do ir iškreipia jautriųjų lai
kotarpių veikimą. Norėdami
būti išmintingais auklėtojais,
privalome žinoti, kaip paruoš
ti aplinką ir save, kad neuž
slopintume vaiko sieloje kūry
binės kibirkšties”.
Knygoje “Vaikas - Dievo do
vana” paliečiama motinišku
mo prasmė ir uždaviniai: “Šian
dien pasauliui ir mūsų išblaš
kytai tautai nieko taip netruks
iąs, kaip moteriškų motinų, ge
rai suprantančių savo taurią
ir didžiai atsakingą pasiun
tinybę”.
Tačiau negalima pamiršti,
kad dauguma moterų irgi bu
vo kūdikiais, kurių niekas neauklėjo pagal M. Montessori
metodą, kad jų siela irgi yra
pažeista jau ankstyvoje vaikystėje, todėl ypač jautriai
joms reikia padėti prisikelti,
suprasti vaiką ir savo motiniš
ką pašaukimą, kad galėtų pa
dėti vaikui ugdyti save.
Šioje knygoje rasite apie
vaiko sąmonėjimą, kalbos,
juslių ir judesių reikšmę auk
lėjimui. Didelę reikšmę auk
lėjimui turi laisvė ir draus
mė; “Vienas kertinių akme
nų, kuriais remiasi M. Monte
ssori metodas - tai vaiko lais
vė paruoštoje aplinkoje. Lais
vės idėja yra vienas pačių
svarbiausių jos metodo prin
cipų. Be laisvės negali būti
drausmės”.
D. Petrulytės knygoje “Vai
kas - Dievo dovana” yra rašo
ma ir apie priešmokyklinį auk
lėjimą, lietuvybės išlaikymą
išeivijoje, kuris dabar labai
aktualu jaunajai kartai.
Kažkurio iš leidėjų galvoje
kilo mintis ant viršelio po D.
Petrulytės pavarde įdėti M.
Montessori nuotrauką. Tenka
nusistebėti, kad po D. Petruly
tės nuotrauka antrame pusla
pyje neužrašyta “M. Montesso
ri”. Viršelis per plonas tokios
apimties knygai. Tuo tarpu sig
nalinis egzempliorius buvo iš
leistas storu viršeliu.
Yra netikslumų M. Montessori
biografijoje: ji niekada nesi
mokė Romos universiteto filo
logijos fakultete, o buvo įsto
jusi į filosofijos fakultetą.
Knygoje yra korektūros klai
dų. Tačiau, nežiūrint šių trū
kumų, knyga yra noriai perka
ma ir skaitoma Lietuvoje.

Dail. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė, Ohajo valstijos Klivlande gyvenanti grafikė, 1994 m.
gruodžio mėnesį dalyvavo Wil
loughby mieste įvykusioje ame
rikiečių dailininkų grafikos dar
bų parodoje. Kalėdine dovana jai
tapo ten laimėta pagrindinė JAV
grafikų draugijos premija.

Lietuvos radijo ir televizijos
vaikų choras, suorganizuotas A.
Girdzijausko 1979 m., dabar turi
apie 250 narių, pagal amžių su
skirstytų į keturias grupes. 1994
metams artėjant prie pabaigos,
JAV lietuvių kolonijas aplankė
viena grupė, turėjusi 40 mergai
čių ir du berniukus. Su šia gru
pe atvyko dabartinė choro vado
vė Regina Maleckaitė, akompaniatorė Saulė Krikščiūnaitė ir
administratorė Rasa Gelgotienė.
Koncertuose skambėjo Lietuvos
kompozitorių sukurtos bei jų har
monizuotos lietuvių liaudies dai
nos.
Kazimieras Barėnas, rašytojas
ir žurnalistas Britanijos Londo
ne, yra pasižymėjęs ne tik premi
jomis įvertintais iomanais, bet
ir 1978 m. išleista lietuvių ateivių
apžvalgine gyvenimo bei veiklos
knyga “Britanijos lietuviai 19471973”. D. Britanijos lietuvių są
jungos (DBLS) centro valdybos
paprašytas, jis taipgi yra pa
ruošęs ir antrąją šios dokumen
tinės knygos dalį “Britanijos lie
tuviai 1974-1982”. įvykiai Lietu
voje sutrukdė seniai planuotą šios
papildomos
dalies
išleidimą.
DBLS centro valdyba, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę ir se
natvei praretinus lietuvių gretas
Britanijoje, pernai nutarė, kad
trečiosios šios knygos dalies jau
nereikės, jeigu antroji bus papil
dyta iki 1994 m. Neišleistą antrą
ją dalį taipgi sutiko papildyti ir
pertvarkyti garbaus veterano am
žiaus sulaukęs Kazimieras Barė
nas, dabar rašantis paskutinę šios
apžvalginės knygos dalį “Britani
jos lietuviai 1974-1994”. Savait
raštyje “Europos lietuvis” jis pra
neša busimiesiems knygos skaity
tojams, kad jam reikia DBLS sky
rių bei kitų Britanijos lietuvių
organizacijų tą laikotarpį api
mančių nuotraukų. Jas nedelsiant
prašoma siųsti šiuo adresu: Mr.
K. Barėnas, 31 Drayton Rd., Lon
don W13 OLD, Britain.
Petronėlės
Orintaitės-Janutienės, į JAV pasitraukusios poe
tės ir rašytojos, amžiaus devynias
dešimtmetis vasario mėnesį paly
ginti plačiai buvo paminėtas Vil
niuje ir Vilkaviškyje. Sukaktu
vininkė yra gimusi 1905 m. vasa
rio 18 d. Liepalotuose, dabarti
niame Vilkaviškio rajone. Vilniu
je išsamią jos knygų parodą su
rengė Martyno Mažvydo biblio
teka. Lankytojų laukė poezijos
rinkiniai “Vingių vingiai” (1930)
ir “Dirvonų dukterims” (1939),
apsakymų rinkiniai “Iš sostinės”
(1932), “Jurgučio pieva” (1938),
romanai “Paslėpta žaizda” (1934),
“Daubiškės inteligentai” (1937),
išeivijoje parašyti apsakymų rin
kiniai “Marti iš miesto” (1948),
“Liepalotų medynuose” (1971),
eilėraščių rinkinys “Šulinys so
dyboj” (1950), eiliuota legenda
“Viligailė” (1951), romanas apie
senosios Lietuvos praeitį “Ere
lių kuorai” (1976), poemų rinki
nys “Legendų liepsnos” (1986).
Parodą papildė Balės Vaivorytės slapyvardžiu išleistos knyge
lės vaikams, atsiminimai apie Sa
lomėją Nėrį, Vincą Krėvę, kitus
rašytojus bei kultūrininkus. Su
kaktuvininkės P. Orintaitės ne
užmiršo ir Vilkaviškio centrinė
biblioteka. Mat kelialapiu gyveniman laikomą brandos atestatą
ji 1925 m. yra gavusi Vilkaviškio
“Žiburio” gimnazijoje. Devynias
dešimtmečio sukakties minėjime
dalyvavo Kauno viešosios biblio
tekos darbuotoja D. Kazlauskie
nė, nuo 1994 m. vasaros Lietuvo
je dirbanti P. Orintaitės vaikai
tė Daina Janutienė, krikšto duk
ra Dalia Chodaleva, poetas Ro
bertas Keturakis, rašytoja Mari
ja Macijauskienė, Kauno dramos
teatro aktoriai Rūta Staliliūnai
tė ir Saulius Baliūnas. Apie P.
Orintaitės kūrybą Lietuvoje ir
išeivijoje kalbėjo M. Macijaus
kienė ir R. Keturakis. Jos kūri
nių ištraukas skaitė: romano
“Erelių kuorai” — S. Baliūnas,
poemų rinkinio “Legendų lieps
nos” — R. Staliliūnaitė. Vaka
ras baigtas vaizdajuostėn įra
šytu P. Orintaitės pokalbiu su
televizijos žurnaliste D. Kut
raite apie sukaktuvininkės bi
čiulystę su Salomėja Nėrim. Lie
tuvos menininkų rūmuose Vilniu
je panašų minėjimą “Norėčiau žy
dėti dar kartą” surengė gyvojo
žodžio almanachas “Ąžuolynas”.

Teatro ir kino rėmimo fondas
Lietuvoje 1994 m. rudenį buvo
įsteigtas keturių iniciatorių pa
stangomis. Fondui vadovauja
pirm. Juozas Budraitis ir jam
talkinantys kiti trys iniciato
riai — Zita Gustienė, Jonas Gri
cius ir Aristidas Balčietis. Fon
do tikslus atskleidė pirm. Juozas
Budraitis, teatro ir filmų akto
rius, “Lietuvos aido” atstovei
Aušrinei Šėmienei pasakojęs:
“Susibūrėme manydami, kad mū
sų kultūroje yra spragų, kurias
reikia
užpildyti.
Pagrindinis
mūsų tikslas — kiek galima la
biau skatinti kino ir teatro kultū
rinių programų kūrimą ir įgyven
dinimą. Žinoma, neatmetame ga
limybės remti ir programas, api
mančias ne vien šias dvi meno ša
kas. Antroji mūsų užduotis —
skatinti jaunimą dalyvauti įvai
riose programose ...” Fondas,
imituodamas Hollywoodo “Oska
rų” statulėles geriausiems filmų
kūrėjams, įsteigė Šv. Kristoforo
(Kristupo) metinės premijos teat
rams metalo plastikos statulėles,
sukurtas skulptoriaus Stasio Kuz
mos. Tie devyni “Kristoforai”
kasmet bus paskirti geriausiems
Lietuvos teatrų sezono atstovams:
aktorei ir aktoriui, režisieriui,
scenografui, kompozitoriui, bale
to solistei ar solistui, operos so
listui ar solistei, šauniausiam sce
nos veteranui ir daugiausia žadan
čiam jaunimo atstovui. “Kristofo
rai” bus iškilmingai įteikiami ko
vo 27 — Tarptautinę teatro dieną.
Pirmasis geriausiųjų šio se
zono Lietuvos teatralų apdova
nojimas “Kristoforais” kovo 27 d.
vakarą įvyko Vilniuje, Lietuvos
operos ir baleto teatre. Laimėto
jus slaptu balsavimu išrinko ir pa
skelbė teatro kritikai. Šv. Kristo
foro (Kristupo) statulėlės buvo
įteiktos: režisieriui Rimui Tumi
nui, aktorei Eglei Mikulionytei,
aktoriui Gediminui Girdvainiui,
dailininkei Jūratei Paulėkaitei,
kompozitoriui Faustui Latėnui,
jaunimo atstovui Oskarui Koršu
novui, balerinai Eglei Špokaitei,
sol. Irenai Milkevičiūtei (operos
sopranui). Specialus padėkos
“Kristoforas” teko kritikei Da
nai Butkutei už nuopelnus teatro
meno puoselėjime ir knygą “Ma
no jaunystes teatras”. Aktoriams
R. Tuminui, J. Erlickui ir O. Kor
šunovui skirtą parodiją atliko Lie
tuvos muzikos akademijos teatri
nio fakulteto studentai, dainavo
dramos teatro aktoriai, šoko E.
Špokaitė ir E. Smalakys, poezi
ją skaitė dailųjį žodį puoselėjan
tis aktorius Laimonas Noreika.
Antrasis Teatro ir kino rėmimo
fondo didesnis renginys, įvyk
siantis š. m. spalio mėnesį, bus
skirtas rež. Vytauto Žalakevičiaus
filmo “Niekas nenorėjo mirti”
trisdešimtmečiui.
Prof. dr. Česlovas Kudaba, Lie
tuvos nepriklausomybės akto sig
nataras, pakirstas sunkios vėžio
ligos, mirė 1993 m. vasario 19 d.,
nespėjęs pasidžiaugti nepriklau
somybei prisikėlusia Lietuva. O
ją juk beveik visą ilgais okupaci
jų metais buvo apkeliavęs, mylin
čių akių žvilgsniu perkėlęs dabar
jau užgesusion širdin. Neseniai
buvo išleista jo pirmoji pomirti
nė knyga “Septyni keliai, iš Var
nių”. Poetas Justinas Marcinke
vičius velionies atminimui skir
tame eilėraštyje, papildydamas
šios knygos pavadinimą, rašo:
“Iš Varnių yra septyni keliai,
iš gyvenimo tik vienas”. “San
taros” žurnalo biblioteka šiemet
Kaune išleido velionies publicis
tinių rašinių rinkinį “Pėsčiojo ri
terio dalia”. Recenzentas Liudvi
kas Gadeikis “Lietuvos ryto” skai
tytojams pasakoja: “Knygoje
‘Pėsčiojo riterio dalia’ įdėta
keletas Č. Kudabos straipsnių
iš ankstesnių metų periodikos
— tokių jam būdingų, kur pasta
bus žvilgsnis viską mato, prade
dant kalvom ir upelių vingiais,
molio žvyro klodais po žolės marš
kiniais, baigiant žmonėmis, ir
šiandieniniais, ir prieš šimtmetį
ar du čia gyvenusiais, pro čia ke
liavusiais, tuos kraštus aprašiu
siais. Trejetas publicistinių ra
šinių jau iš nepriklausomos Lie
tuvos laiko, viltingų ir skau
džių ...” Su velioniu kartu ke
liavęs Vilniaus pedagoginio uni
versiteto dėstytojas Vytautas Ylevičius Ignalinos kultūros namuo
se surengė tose kelionėse padary
tų nuotraukų parodą. Jos ati
daryme prof. dr. C. Kudabos at
minimą koncertu pagerbė operos
sol. Vladimiras Prudnikovas, ka
merinis choras “Aidija”, Lietu
vos muzikos akademijos styginis
kvartetas, Birutė Vainiūnaitė,
skaitovė Regina Paliukaitytė ir
Ignalinos
muzikos
mokyklos
smuikininkų ansamblis.
V. Kst.

8 psi. » Tėviškės žiburiai

•
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^Parapijos kredito kooperatyvas
------r------ 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

MOKA:

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

Anapilyje telefonas: (905) 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.......... 6.50%
180-364 d. term, ind.......... 6.75%
1 metų term, indėlius...... 6.75%
2 metų term, indėlius...... 7.00%
3 metų term, indėlius ...... 7.00%
4 metų term, indėlius...... 7.25%
5 metų term, indėlius...... 7.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 7.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00%
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 7.25%
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75% RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 8.25%
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................ 4.00%

Asmenines paskolas
nuo ..................... 8.50%

Sutarties paskolas
nuo .....................

Išeivijos sportininkai-veteranai, dalyvavę V-jų PLS žaidynių alpinistinio slidi
nėjimo varžybose Collingwoode, 1995 m. vasario 23-24 d.d. Jie varžėsi slalomogiganto ir slalomo nusileidimuose senimo grupėje. Iš kairės: V. Čiurlionis (JAV),
J. Jonaitis, St. Kėkštas (Kan.), A. Nakas (JAV) ir V. Paulionis (Kan). Nuotraukoje
trūksta L. Stosiūno
Nuotr. Sig. Krašausko

SPORTAS

8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 9.00%
2 metų ............... 9.25%
3 metų ............... 9.50%

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

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

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .... 7.75%

Kėgliavimo varžybos Klivlande

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortglčius 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 57 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i
ELECTRICAL
DVl engineering

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

IJJDAS REFRIGERAJTIOTV
AIR CONDITIONING & HEATING
—

*

Taisau ir Įvedu

• Centrines šildymo ir A/C sistemas. Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Indy plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

ALi THE
CHOICER?
INTHEJfe
WORLD

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824
Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas
Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 35 METŲ PATIRTIS
Tel.

- ĮVAIRIŲ DRA ŪDOS BENDRO VIŲ A TSTO VYBĖ -

C ountrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Į

ŠALFASS-gos kėgliavimo (Bowl
ing) varžybos ir 10-sis Klivlando “Žai
bo" tradicinis kėgliavimo “Drau
gystės turnyras” įvyko 1995 kovo
11 d., Seaway Lanes, Wickliffe, Ohio.
Varžybas rengė Klivlando LSK
“Žaibo” kėgliavimo sekcija, vado
vaujama Algio Nagevičiaus. Tai
buvo du atskiri turnyrai, vykdyti
vienas po kito. Buvo komandinės
varžybos, iš kurių paaiškėjo ir indi
vidualiniai laimėtojai. Varžybose
dalyvavo arti 70 lietuvių kėgli uo
loj ų iš Toronto, Hamiltono, Čika
gos, Detroito ir Klivlando. ŠAL
FASS-gos pirmenybėse dalyvavo 8
komandos su 32 žaidėjais, o “Drau
gystės turnyre” buvo 15 komandų
su 60 žaidėjų. Abiejuose turnyruose
iš komandinių varžybų pasekmių
buvo išaiškinti ir “High Game” bei
“High Series” laimėtojai-jos. “High
Game” yra aukščiausia vieno žai
dimo pasekmė, “High Series" yra
aukščiausia pasekmė visų 3 žaidi
mų serijos.

1995 ŠALFASS-gos
pirmenybių pasekmės
Komandinės varžybos: 1 v. Kliv
lando “Žaibas" A (Ed Blumentalis,
Jol. Dautienė, R. Nozling ir M. Sa
lem) - 2140 taškų. 2 v. Toronto “Jung
tis” (A. Stauskas, D. Marijošius, R.
Šiaučiulis ir D. Puterienė) - 1945 t.
3 v. Hamiltono “Kovas" (R. Sakalas,
R. Siūlys, E. Bartininkas) - 1829 t.
Vyrų individualinės “High Game”
varžybos: 1 v. M. Salem (Ž) - 245 t.,
2 v. E. Blumentalis (Ž) — 214 t., 3 v.
E. Ramas (J) - 206 t. Moterų ind.
"High Game”: 1 v. I. Andrušaitytė
(Ž)—1781,2 v. D. Puterienė(J)-1591.,
3 v. J. Dautienė (Ž) - 147 t. Jaunių
(žemiau 18 m.) “High Game": 1 v. R.
Švarcas (Ž) - 187 t., 2 v. M. Karsokas
(Ž) - 173 t.. 3 v. M. Rukšėnas (Ž) 135 t. Vyrų ind. “High Series”: 1 v.
M. Salem (Ž) - 633 t., 2 v. E. Blumen
talis (Ž) - 600 t., 3 v. A. Stauskas (J)
- 562 t. Moterų ind. “High Series”:
1 v. D. Puterienė (J) - 445 L, 2 v. I. An
drušaitytė (Ž) - 444 t., 3 v. J. Dautie
nė (Ž) - 377 t. Jaunių (žemiau 18 m.)
ind. “High Series”: 1 v. R. Švarcas
(Ž) - 495 t., 2 v. M. Karsokas (Ž) 4471., 3 v. M. Rukšėnas (Ž) - 3501.

10-jo “Draugystės turnyro”
pasekmės
Komandinės varžybos: 1 v. R. Siū
lys (H), D. Marijošius (T), J. Marks
ir R. Nozling (abu KL) - 1913 L, 2 v.
A. Stauskas (T) R. Lukavičiūtė (H),
E. Blumentalis ir R. Marks (abu KL)

prašau man paskambinti.

- 1842 t., 3 v. M. Salem (KL), L. Dau
ginienė, R. Puteris ir A. Ankus
(visi T) - 1731 t. Vyrų ind. “High
Game”: 1 v. R. Šiaučiulis (T) - 227 t,
2 v. R. Puteris (T) - 213 t., 3 v. M.
Salem (KL) - 207 t. Moterų ind.
“High Game”: 1 v. I. Andrušaitytė
(KL) - 194 t., 2 v. J. Marks (KL)
- 156 t., 3 v. R. Girdauskaitė (T) 152 t. Vyrų ind. "High Series”: 1 v.
M. Salem (KL) - 579 t., 2 v. R. Pute
ris (T) - 541 t., 3 v. E. Blumentalis
(KL) - 535 t. Moterų ind. “High Se
ries”: 1 v. U. Kunsitis (KL) - 421 t,
2 v. I. Andrušaitytė (KL) - 418 t., 3 v.
R. Čygienė (T) - 4031, amb

Golfo žinios
1995 m. kovo 27 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose įvyko Toronto
lietuvių golfo klubo metinis narių
susirinkimas, kuriam vadovavo klu
bo pirm. A. Zaleskis. Paruošta infor
macija apie praėjusio sezono ir se
kančių metų veiklų padėjo įsijungti
į diskusijas. Ižd. A. Jonikas supa
žindino su 1994 m. pajamų ir išlaidų
apyskaita. Didžiausių pajamų dalį
sudarė registruotų klubo narių
mokesčiai. Būta šiek tiek aukų,
taipgi ir kitų pajamų. Daugiausia
išleista dovanoms turnyrų laimė
tojams. Balansas 1994 m. gruodžio
31 d. užbaigtas su $1,726.68 likučiu.
Praeitais metais klubui priklausė
80 aktyvių narių.

Pirm. A. Zaleskis perskaitė 1995 m.
naujojo sezono turnyrų lentelę.
Šiais metais tenka atsisakyti dvie
jų vietovių: Bonaire ir Cardinal
golfo laukų. Bonaire laukuose tur
nyrai vykdavo visuomet po šešta
dienio turnyro Royal Downs ir vi
suomet pasižymėdavo menku susi
domėjimu ir nepergausiu dalyvių
skaičiumi. Antroji - Cardinal vie
tovė, būdavo pasiekiama tik per
pusantros valandos iš Toronto. Tai
gi valdyba, atsižvelgdama į šiuos
nepatogumus, turnyrus rengti šiose
vietovėse atsisakė. Sekantieji tur
nyrai bus vykdomi šia tvarka: Golf
Haven - geg. 6 d., 9 v.r. (sezono ati
darymas), Nottawasaga - geg. 13 d.,
8.30 v.r.. Springwater - geg. 29 d.,
9 v.r., Nottawasaga - birž. 11 d.
8.30 v.r., Golf Haven - birž. 24 d.
8.00 v.r., (šis turnyras bus žaidžia
mas “Shotgun Start” su kito turnyre
dalyviais, todėl punktualumas labai
svarbu). Springwater - liep. 8 d.
9 v.r., Nottawasaga - liep. 23 d.
8.30 v.r., Royal Downs - rugs. 5 d.
8.30 v.r.. Maples of Ballantree rugpj. 13 d., (baltiečių turnyras)
Golf Haven - rugpj. 19 d., 9 v.r., Kliv

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados dolerius
gavėjui Į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Per
siuntimas iki $2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau
kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas. Galime nuvežti į Lietuvą
palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.
Siunčiama suma................
Patarnavimas 4% arba 3%
Pristatymas į rankas........
Iš viso:.....................................
Siuntėjas:..............................

Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,

AMER. DOL.
S ..........................

KAN. DOL.
$ ..........................

..................... 12.00
S ..................... 00

.................. $15.00
$ ..................... 00

Gavėjas:.................... „............................

Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.
Rašyti čekį arba pašto perlaidą (money order)
KAIRYS BALTIC EXPEDITING ir siųsti 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.
Turėdami klausimų skambinkite

Lina Kuliavienė
290 North Queen Street, Suite 112,

Vytui ar Genei Kairiams, tel. 905 643-3334, fax 905 643-8980

Toronto, Ontario M9C 5L2

Tel. 416 767-9000

Fax 416 620-8015

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis
į mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANDUS
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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS

11678 Bloor Street West
Toronto. Ontario M6P 1A9

(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų)

RE/MA X

West Realty Inc.
tel. 416 769-1616,
nešiojamas tel. 416 802-1029

namųtel. 416 231-4937, FAX 416 769-1524,
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS
PATARNAVIMAS VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS
NEMOKAMAS NAMŲ (VERTINIMAS

ARŪNAS JONIKAS (kairėje) ir
Toronto lietuvių golfininkų klubo
pirm. ANDRIUS ZALESKIS, vadovavę
metiniam klubo susirinkimui 1995 m.
kovo 27 d.
Nuotr. Sig. Krašausko
landė - ŠALFASS-gos turnyras rug
sėjo 2-3 dienomis. Hornby Tower.1
- rugs. 9 d., 12 v.d. ir Golf Haven sezono uždarymo turnyras rugsėje
23-24 d.d., 9 ir 10 vai. r. Narių infor
macijai: Golf Haven - tel. 416 2832018, Hornby Towers - 1(905)8783421, Nottawasaga - 416 364-5068
Royal Downs - 1(705)424-0241
Springwater - 1(705)728-1866.
Mokesčių pakeitimų nedaryta:
vyrams ir moterims po $35., senjo
rams $25., jaunimui ir studentams
$5. Dviejų minusų tarpusavio tur
nyre dalyvavimas yra pageidauja
mas. Jo mokestis $5. Žaidimo taisyk
lėse pakeitimų taipgi nėra. Tvar
kingai vedamas turnyruose pasiek
tų rezultatų sąrašas. Alfabetine
tvarka kiekvienam žaidėjui įrašoma
jo dalyvautuose turnyruose pa
siekti rezultatai ir pagal tai išve
damas išlyginamųjų smūgių vidur
kis. Naują klubo valdybą sudaro:

pirm. A. Zaleskis 905 607-4203,
ižd. A. Jonikas 416 622-7059, nariai:
D. Vaičiūnas, D. Marijošius ir L.
Saplys. Rūpinamasi jaunimo susi
domėjimu klubo veikla. Svarstyta,
kaip susigrąžinti buvusius narius,
dabar jau pensininkus, į klubo ei
les. Laukiama sezono pradžios ir
pirmųjų smūgių golfo laukuose.
Sig. K.

Ateitininkų žinios
Išeivijos Ateitininkų federacijos
tarybos rinkimų komisija prane
ša, kad balandžio 5 d. balsuoto
jams pasiuntė taisykles, kandida
tų sąrašą ir balsavimo kortelę;
prašo laikytis taisyklių ir balsa
vimo korteles grąžinti iki balan
džio 21 d. (pašto antspaudo data).
Dėl rinkimų tvarkos prašoma
kreiptis į Rinkimų komisiją ad
resu 6755 Parkgate Oval, Seven
Hills Oh. 44131, tel. 216 524-2357;
dėl balsavimo teisės į atitinkamą
A. F-jos padalinį: sendraugių Nijolę Balčiūnienę, 2930 Rocke
feller Rd. Willoughby Hills, Oh.,
44092, tel. 216 944-5741. Studentų Laurą Lapšytę, 1079 Shady Lane,
Wheeling II. tel. 708 459-3787;
moksleivių - Audrių Polikaitį,
1209 Country Lane, Lemont, Ill.
tel. 708 257-2022. Kviečiame vi
sus ateitininkus rinkimuose akty
viai dalyvauti.

IMA:

6.50% už 90 dienų term, indėlius
6.75% už 6 mėnesių term, indėlius
6.75% už 1 m. term, indėlius
7.00% už 2 m. term, indėlius
7.00% už 3 m. term, indėlius
7.25% už 4 m. term, indėlius
7.75% už 5 m. term, indėlius
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC Invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.75 už 4 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
4.25% kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

už asmenines
paskolas nuo............8.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų .......... ..... 8.95%
2 metų .......... ..... 9.25%
3 metų .......... ..... 9.50%
4 metų .......... ..... 9.75%
5 metų .......... ..... 9.75%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 7.75%
(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.

Q0 milijonų dolerių

AKTYVAI per

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drabda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki S2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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

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

Telefonas 416 532-1149

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų,
parduotuvių, restoranų, Įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas •dažymas
• elektros įvedimai «vandentiekio sistemos įve
dimas »stogai cįvairūs cemento darbai «kiemų
sutvarkymas • prieplaukos ogaražai •tvoros ežidiniai • virtuvės,
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas • šildymo ir vėsinimo
sistemų įvedimas ^plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai
pagal invalidų ir senelių poreikius .nuosavybių priežiūra. • 18 metų
patirtis •Nemokamas įkainavimas •Speciali kaina rudens ir žiemos
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Rinkimų komisija

Skautų veikla
• “Rambyno"
ir “Šatrijos”
tuntų posėdyje nutarta iškilmin
gai švęsti šv. Jurgio dieną balan
džio 23. Mišios 10.15 v.r. Prisikė
limo parapijos šventovėje. Po jų
didžiojoje salėje sueiga. Visi uni
formuoti ir su vėliavom renkasi
9.45 v.r. salėje.

PAŽADU JUMS
24 valandų
tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.

• Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama” paskyrė po
$500 “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tų veiklai. Tuntai nuoširdžiai
dėkoja, m.

Prašau skambinti šiandien
Į SOLD Į
COLDUJC1X
BANKGRU

DAIVA
DALINDA,
BBA, Broker

thebesf

Tel. 416 231-5000
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų
patyrimą, jums sąžiningai
patarnaus.
Nemokamas namo Įvertinimas.

2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

ANTANAS
GENYS

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

v

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

Tel. 1 -905-436-9903

FAX 1 -905-728-5745

ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atva
žiuojame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

KELIONĖS l LIETUVĄ
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą,
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną,
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų
pageidaujamus miestus ir Įvairias oro linijas. Didelis
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų

gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS.
TEIRAUKITĖS APIE (VAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v. į
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P 1A4
’
Tel. 416-538-6570
ALGIS
FAX 416-538-9657
MEDELIS

M TORONTO.

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lūžis separatistų vadų tak
tikoje įvyko Montrealyje su
rengtame Kvebeko bloko be
veik pusantro tūkstančio at
stovų suvažiavime. Į jį buvo
atvykęs ir Kvebeko premjeras
J. Parizeau. Suvažiavimo ati
daryme kovo 7 d. pilno prita
rimo susilaukė jų vado L. Bouchardo referendumui pasiūly
ta nepriklausomo Kvebeko
ekonominė sąjunga su Kanada.
Jos pavyzdžiu jis yra pasirin
kęs Europos sąjungos Maastrichto sutartį. Pasak L. Bouchardo, referendumo daly
viams reikėtų pasiūlyti ne tik
ekonominius, bet ir politinius
ryšius su Kanada.
Esą tada nepriklausomo Kve
beko santykius dabartinėje
Kanados federacijoje užtik
rintų ligšiolinė bendra dole
rio valiuta, kariuomenė, tei
sinė sistema, bendri federa
cinės valdžios tarnautojai ir
įsipareigojimai
užsieniui,
bendrai tvarkomi krašto ap
saugos reikalai ir netgi bend
ras Kanados parlamentas. Tik
jame Kvebeko atstovų skaičių
nuo ketvirtadalio reikėtų pa
didinti iki pusės. Visa tai ga
lėtų būti pasiekta tiesioginė
mis Kvebeko derybomis su Ka
nada po laimėto referendu
mo. Lieka klausimas, ar Kana
da sutiks įsijungti į tokias de
rybas, gerokai sunkesnes nei
buvusios.
Separatistų pastangas, atskiriančias Kvebeką, nuo Kana
dos yra pasmerkę devyniose
angliškosiose
provincijose
gyvenantys prancūzų kilmės
kanadiečiai. Kanados prancū-

2261 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimopardavimo reikalais jus
informuos ir maloniai
patarnaus ... .

^,.f j,

•l-»į frr... ..

NIJOLĖ B. BATES

tel. 416 763-5161
(24 vai. pager)

zų ir akadiečių bendruomenių
federacijos atstovas Jacques
Michaud jau du kartus yra
kalbėjęs apie Kvebeko atsisky
rimą nuo Kanados. Pirmą kar
tą jis nepatarė kvebekiečiams,
kaip jie turėtų balsuoti šios
provincijos
nepriklausomy
bės referendume. Jis tik jiems
priminė, kad geriausias gyve
nimas prancūzams už Kvebeko
ribų esąs sujungtoje Kanadoje.
Kalbėdamas antrą kartą,
J. Michaud dabar pabrėžė, kad
jiems, Kanados prancūzams
ir bei jų kilmės akadiečiams,
būtų geriau, jei Kvebekas
atmestų referendumu perša
mą nepriklausomybę. Tačiau
sprendimą turi padaryti pa
tys Kvebeko gyventojai.
Toronte veikiantis C. D. Ho
we institutas Kvebeko nepri
klausomybės klausimu išleido
specialiai paruoštą studiją.
Ta rimta studija pabrėžia, kad
Kvebekas, tapęs nepriklauso
mu, negalės naudotis Kanados
doleriu ir turės įsivesti savo
naują valiutą. Esą tada pra
sidės masinis užsienio pini
gų atitraukimas, kurį tegalės
sustabdyti naujoji paties Kve
beko valiuta. V.Kst.

Nori susirašinėti
Studentė iš Lietuvos norėtų susi
rašinėti su Kanados jaunimu anglų
ar lietuvių kalba. Rašyti: Jurgi
ta Lukoševičiūtė, Klaipėdos 125B42, Kretinga 5700, Lietuva.

PADĖKA
Didelis ačiū dukrom Danutei
Bonner, Aldonai Podsadecki, Vi
dai Vitkūnaitei ir sūnui Jonui
Vitkflnui už surengtą staigmeną
mano 75-to gimtadienio proga.
Dėkoju žentams St. Podsadecki
už programos pravedimą ir Gr.
Bonner už visą kitą pagalbą. Ačiū
vaikaičiams Lynn, Michael, Ste
ven, Cathleen, Christine ir Mathew
už salės papuošimą, ir patarnavi
mą svečiams su Ir. ir J. Hurst.
Esu dėkinga kun. Augustinui
Simanavičiui, OFM už maldą ir
tartą žodį, W. Dauginiui už svei
kinimus, Genei Sodonienei už
mudviejų praeities prisiminimus
ir Janinai Vingelienei už sveiki
nimų pranešimą. Labai malonus
man buvo rožių sveikinimas, pa
ruoštas
“Atžalyno”
veteranų.
- Ačiū visiems.
»
Nemažesnis dėkingumas yra vi
siems giminėms ir svečiams už
atsilankymą ir dovanas.
Su meileJanina Vitkūnienė

[ 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 Jestamentus, bent dalį turto palikime
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).
Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

KLB krašto valdybos raštinės darbuotojos L. NAŠLĖNIENĖ (kairėje) ir
A. STEPAITIENĖ prie įėjimo į Anapilio salę, kur 1995 m. vasario 19 d.,
švenčiant Nepriklausomybės dieną (Vasario 16), buvo renkamos aukos
Bendruomenės veiklai paremti
Nuotr. T. Stanulio

SKAITYTOJAI PASISAKO
KVIEČIA BENDRADARBIAUTI
Prie pat Klaipėdos esu įstei
gęs privačią firmą, veikiančią
uždarosios akcinės bendrovės
pagrindais. Firma disponuoja
30 ha žemės sklypu, turi pastatų,
įvairios technikos bei dirbtuves,
kuriose gaminami Lietuvos gy
ventojams labai reikalingi kati
lai, krosnys ir kt. Tie katilai skirti
įvairioms patalpoms apšildyti.
Jie yra originalūs ir turi rimtų
pranašumų, lyginant juos su kitų
firmų panašios paskirties gami
niais. Katilai ir krosnys dėl sa
vo konstrukcijos ypatybių yra ne
brangūs ir pritaikyti pigiam vie
tiniam kurui. Juose gerai dega
medžio apdirbimo atliekos — pju
venos, drožlės, žievės, o taip pat
malkos, palaidos bei presuotos
durpės, spaliai ir kt. Katilai ir
krosnys patogūs, nes juos pakrau
ti užtenka 2-3 kartus per parą, o
nuo vieno iki kito pakrovimo jo
kios priežiūros nereikia. Gyven
tojai, kurie naudoja tokius kati
lus, labai jais patenkinti, nes šil
tai gyvena, šilumai skirdami mi
nimalias išlaidas.
Firma daug pasidarbavo, kol
sukūrė minėtų katilų konstruk
ciją ir pradėjo jų gamybą, tačiau
pątj nepajėgia tos gamybos tiek
išplėsti, kad patenkintų rinkos
poreikius. Svarstant situaciją,
kilo mintis pakviesti bendradar
biauti užsienyje gyvenančius tau
tiečius, nes minėtą mūsų firmą
galima reorganizuoti į bendrą
įmonę, nors, žinoma, galima rasti
ir kitokias bendradarbiavimo
formas.
Ši veikla naudinga Lietuvos
gyventojams, nes sudaro galimy
bę pigiai apšildyti savo būstą,
kai dėl lėšų stokos daugelis ne

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

1678 Bloor St. West

GINTARAS

Jei dar neužsisakėte bilietų į
Lietuvą- PASKUBĖKITE!
Išparduodame pačiomis žemiausiomis kai
nomis, pačiomis patogiausiomis oro linijomis
vasaros metu.

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9
(Prie High Park požeminės stoties).

EXPRESS

Tel. (416) 604-4400,

FAX (416) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas
arba
1 kg ............................ $1.20 plius $14 pristatymas

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

Tel.: (905) 271-7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7

Tel. I 41 6-530-1 070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS,
Dr. S. DUBICKAS,
Dr. R. KARKA,

d.d.s.

d.d.s.

d.d.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West

Telefonas
763-5677

(Prie Jane St.)

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

27 John St., Second Floor
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas

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

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78
(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68

DRESHER

Greitas pinigų pervedimas.
US arba Kanados doleriai:
4% plius $1 4 — pristatymas.
Pigiausiomis kainomis persiunčiami automobiliai
ir kiti stambūs kroviniai
į Baltijos šalis.
Greitas ir saugus
pristatymas.

DRAUDA
Visi draudos
patarnavimai.
Lietuvių kalba
patarnauja
V. Drešeris ir
Rima (Petkutė)
Drešerienė.

Nekilnojamas
turtas
Patarnavimai
visose pirkimo ir
pardavimo srityse

Kreiptis į Valterį
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo
turto
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
-turto ir kt.
Kreiptis į
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $"1 050

Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą
padengia pilnai ar iš dalies.

Skambinti bet kuriuo metu
įstaigos tel. 416 769-1616
namų 416 532-5893

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

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P1A6, Canada

Priima pacientus pagal susitarimą

Toronto, Ontario M6S 4W3

Ypatingai geros kainos keliaujantiems gru
pėmis (ne mažiau kaip 10 asmenų).

FAX 416 533-6279

Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy’’)

(Bloor ir Jane gatvių kampas)

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

Telefonas 416 533-8443

20 High Park Blvd., Toronte.

2 Jane St., Suite 500

Pigiausi skrydžiai iki birželio 15 d. ir nuo
rugpjūčio 10 d., tačiau keliaujantiems pa
čiu karščiausiu vasaros metu, taip pat pasi
stengsime sumažinti išlaidas.

Užsakydami vietas iš anksto iki gegužės 4 d.
gausite $40 nuolaidą.

Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r. m.t

Nemokamas namų įvertinimas

kviečia keliauti kartu!

psl. 9

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.

Toronto, Ont. M6P 1A9

lietuviškas kelionių biuras

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Viešbučiuose reikia užsisaky
ti kambarius iš anksto, norint
gauti žemesnę (grupinę) kainą
vaikų šventės metu, 1995 m.
spalio mėn. 13, 14, 15 (penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį.
Rezervuojant (ne vėliau 1995
m. rugsėjo mėn. 29 d.) paminėti
“Lithuanian Children’s Festi
val”. Atvykstant anksčiau arba
pasiliekant ilgiau, galima pasi
naudoti ta pačia kaina. Dole
rio kursas 1995 m. balandžio
pradžioje: $1.00 JAV lygus
$1.392 Kan., $1.00 Kan. lygus
$0.7184 JAV. Kreiptis galima
pas Novotel Mississauga Ho
tel, 3670 Hurontario St., Missi
ssauga, L5B 1P3, prie Burnhamthorpe Rd., netoli Square
One ir Mississauga City Cent
re), nemok, telefonas 1-800221-4542 (905-896-1000, fakso
nr. 905 896-2521). Kaina $68 vie
nam, $78 dviem už vieną naktį.
Holiday Inn Toronto Airport
South, 2 Holiday Inn Dr., M9C
2Z7 (Hwy 427 ir Burnhamthorpe rytvakarių sankryžoje. Te
lefonas 416 621-2121, fakso nr.
416 621-9840. Kaina $65 vienam
ar dviem už vieną naktį, vai
kams iki 12 metų amžiaus maistas ir nakvynė nemoka
mai; iki 19 metų, nakvynė ne
mokama. R.G.

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.

West Realty Inc.

Vienintelis Kanadoje

Red. pastaba. $jįį> laiško autorius
yra buvęs Sibiru tremtinys, bai
gęs inžinierinius mokslus Kauno
politechnikos institute, dirbęs
įvairiose įmonėse bei gamyklo
se, profesoriaująs Kauno techno
logijos universitete ir jo Klaipė
dos fakultete. Atgavus Lietuvai
nepriklausomybę, kurį laiką bu
vo materialinių išteklių ministeriu. Šie duomenys sužymėti jo
laiške.

Vaiką šventės žinios

Juozas (Joseph)
NORKUS

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W.,
Toronto, Ont. M6P1A6.

gali naudoti nors ir patogių, bet
pagal jų išgales brangių energi
jos šaltinių — elektros, dujų,
skysto kuro, net akmens anglies.
Bendra veikla turėtų būti nau
dinga ir minėtų gaminių gaminto
jams, nes dėl mažos gaminių sa
vikainos yra reali perspektyva
turėti rinką ir plėsti gamybą,
panaudojant pigią darbo jėgą
besiplečiančios bedarbystės są
lygomis. Vadinasi, gamintojai
gali turėti neblogą pelną.
Dabartiniuose firmos įstatuo
se numatyta galimybė plėsti ko
merciją ir kitokį verslą. Taigi
galimi ir kiti bendradarbiavimo
variantai.
Apibendrindamas
išsakytas
mintis, drįstu tikėtis, kad kvie
timas užsienyje gyvenančiams
tautiečiams bendradarbiauti yra
humaniškas ir pagrįstas visapu
siška ekonomine nauda. Taigi,
mieli tautiečiai, kam artimos
bendradarbiavimo su tėviške idė
jos, kas turite noro ir galimybių
bendradarbiauti ar nors padisku
tuoti ta tema, atsiliepkite į šį
trumpą mano kvietimą.
Vilius Židonis,
Markučių 5-120, 5822 Klaipėda,
Lithuania. Tel. 370-6-22 74 77.

Toronto miesto burmistre
B. Hali skelbia Švaros dieną
— gegužės 13, šeštadienį, ir
kviečia visus įsijungti į vie
šų vietų Svarinimą pavieniui
ar grupėmis. Tikslas — atlikti
naudingus
darbus, kaimy
nams pabendrauti ir tt. Tuo
reikalu daugiau informacijų
teikia R. Frank, tel. 416 3920468.
A. Rudys, Vilniaus viduri
nės mokyklos “Lietuvių na
mai” direktorius, per tos mo
kyklos Toronte veikiančio rė
mėjų būrelio vadovę A. Stepaitienę, sveikina visus rė
mėjus šv. Velykų proga ir dė
koja už rūpinimąsi tremtinių
vaikaičių mokykla.
Kauno miesto burmistras
Arimantas Račkauskas, “TŽ”
bendradarbio V. Priščepionkos pusbrolis, ir svečio žmo
na gyd. Audronė Račkauskie
nė kovo 30 — balandžio 8 d.d.
lankėsi Kanadoje, pabendra
vo su giminėmis Toronte ir
Otavoje, bal. 1 d. dalyvavo
Prisikėlimo parapijos meti
nėje vakarienėje, susitiko
su bendruomenės veikėjais.
A. ir A. Račkauskų sūnus Ša
rūnas, baigęs Vytauto Didžio
jo un-tą Kaune ekonomikos
bakalauro laipsniu, gavęs iš
JAV stipendiją, studijas tę
sia Atlantic un-te Floridoje.
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Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!

Mūsų darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. -4 v.p.p. (šeštadieniais).
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. 519-571-9422;
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. 905-522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. 519-657-1751;
Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. 519’ 468-2163; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane,
tel. 514-637-9495.

V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*

NAUJOS PASLAUGOS: atliekame įvairius vidaus ir lauko namų remonto darbus - sienų statymo
(drywall), elektros, vandentiekio, keramikinių plytelių klojimo, dažymo, stogų ir lietvamzdžių dengimo.
Taip pat statome priestatus, verandas, įrengiame vonias ir pirtis.

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

RA LJJDyl. 2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3

41 6 762-4232

FAX 41 6 762-5588

10 psi. • Tėviškės žiburiai
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Anapilio žinios
— Didžiosios savaitės liturgi
nius giedojimus atliko sol. R. Paulionis, liturginius skaitymus —
V. Pečiulis, A. Pajaujienė, J.
Žiūraitis, V. Aušrotas.
Prie
Kristaus kapo budėjo mūsų pa
rapijos jaunimas. Velykų dieną
praturtino N. Benotienės vado
vaujamas vaikučių choras, jauni
mo choras, J. Govėdo vadovauja
mas parapijos choras, sol. S. Žiemelytė ir sol. R. Paulionis. Vi
soms iškilmėms altorių bei Kris
taus kapą puošė mūsų parapijos
KLK moterų draugijos skyrius.
— Velykų Mišias Wasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje laikė
kun. E. Putrimas.
— Wasagos Gerojo Ganytojo
šventovėje sekmadieninių pamal
dų laikas pasikeis gegužės 28,
pavasarinio kapinių lankymo die
ną. Tą dieną Mišios jau bus laikomos 11 v.r.
— Metinis parapijos susirinkimas įvyko Verbų sekmadienį.
Perrinkti bei naujai išrinkti
įvairių parapijos tarybos sekcijų
nariai. Naująją tarybą sudaro:
J. Karasiejus, J. Andrulis, V. Dalindienė, G. Kurpis, V. Pečiulis,
V. Valiulienė, V. Aušrotas, J. Bakis, S. Pacevičienė, V. Paškuvienė, A. Pūkas, S. Žiemelytė, T.
Chornomaz, N. Marijošienė, K.
Povilaitienė,
L
Petrauskienė,
V. Tirilienė, V. Valiulis, A. Augaitienė, S. Aušrotienė, G. Bal
čiūnienė, A. Pajaujienė, J. Pleč
kaitienė, S. Zimnickienė, R. Celejewska, P. Linkevičius, V. Naru
šis, V. Punkrienė, S. Ramanaus
kas, H. Adomonis, V. Ramanaus
kienė, V. Jonušonienė ir J. Dzemionienė. Taipgi tarybon įeina
po vieną atstovą iš šių vienetų:
Anapilio sodybos, mūsų parapi
jos KLK moterų draugijos sky
riaus, parapijos choro, jaunimo
choro, vaikučių choro, Anapilio
moterų būrelio, Šv. Jono lietu
vių kapinių ir skautų.
— Pirmosios Komunijos iškil
mės Lietuvos kankinių švento
vėje bus Motinos dieną, gegužės
14,11 v.r. Mišių metu.
— Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 14, sekmadie
nį. Bilietai pietums jau platina
mi parapijos salėje.
— Mišios balandžio 23, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Albertą Niunevą, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už Kemėžų ir Vaške
vičių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis įvyks
balandžio 20, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— Velykiniai pietūs — balandžio
23 d. Bilietus galima įsigyti Lie
tuvių namuose, tel. 532-3311.'
— LN moterų būrelio narių su
sirinkimas šaukiamas balandžio
30, sekmadienį, 1 v.p.p. posėdžių
kambaryje.
— Balandžio 30 d. “Atžalyno”
popietė Lietuvių namuose. Ren
gia ansamblio valdyba.
— Gegužės 14 d. Motinos dienos
pietūs. Rengia LN vyrų būrelis.

Anapilio autoaikštės vajui
aukojo: $200 — A. Krakauskas;
$100 — B. Lunas.
Anapilio parapijos keltuvo
vąjui aukojo: $100 — A. Luko
šienė.
Religinei Lietuvos šalpai
aukojo: $200 — V. Juzėnas (a.a.
Jono Juzėno pirmųjų mirties
metinių proga).

A. a. Jonui Purtuliui mirus
St. Petersburg Beach, Fl., už
jausdami žmoną Eleną ir sū
nų Vytautą, P.L.R. Murauskai
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $30.

A. a. Boleslovo Pakalniš
kio atminimui, užjausdami
velionies šeimą bei artimuo
sius, Marytė ir Vytas Kaz
lauskai aukojo “Tėviškės ži
buriams” $50.
A. a. Elenai Sabalienei (Sa
bai) mirus Floridoje, užjaus
dami jos seserį Juozę Rinkūnienę bei artimuosius, B. S.
Sakalai ir A. R. Jonaičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šeštadienio bal. 15, vakarą,
velyknakčio pamaldoms vado
vavo vysk. P. Baltakis. Sveikin
damas parapijiečius Velykų pro
ga, kvietė istorinį Kristaus Pri
sikėlimą švęsti kaip džiaugsmo
ir vilties dieną.
— D. ketvirtadienio vakarą, per
7 v. Mišias, vysk. P. Baltakis su
teikė diakono šventimus klieri
kui Juliui Sasnauskui, OFM. Nau
jasis diakonas per Velykas sakė
pamokslus. Ateityje talkins pa
rapijos kunigams sielovados darbe.
— Kristaus Kančios penktadie
nį po vakarinių pamaldų jungti
nis parapijos ir “Volungės” cho
ras atliko prancūzų kompoz. T.
Dubois Gavėnios oratoriją “Sep
tyni paskutinieji Kristaus žo
džiai”.
— Balandžio 26 d. po 7 v.v. Mi
šių prasidės keturias savaites
truksiantis krikščioniškojo at
sinaujinimo seminaras, skirtas
Sekminių šventėms. Renginį or
ganizuoja parapijos tarybos re
liginė sekcija.
— KLKMD skyriaus susirinki
mas vyks ateinantį sekmadienį,
balandžio 23, po 11.30 v. r. Mišių.
Tai bus paskutinis prieš vasaros
atostogas susirinkimas, kuris iš
rinks naują skyriaus valdybą.
— Parapijos tarybos labdaros
sekcija gegužės 3-4 d.d. rengia
vartotų daiktų bei drabužių iš
pardavimą. Gautos lėšos bus pa
skirstytos labdarai. Pageidau
jama, kad drabužiai bei kiti daik
tai būtų pristatyti į parapiją iš
anksto.
— Mišios balandžio 23, sekma
dienį, 8.30 v.r. — specialia inten
cija; 9.20 v.r. — už a.a. Vytautą
Vingelį; 10.15 v .r. — už a.a. An
taną ir Mariją Norkus, a.a. Pijų
Jurkšaitį ir a.a. Jurgį Galinį; 11.30
— už parapiją ir visus parapi
jiečius

ffsa “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU

SPAUDOS VAKARAS

"P

Bilietai užsakomi “TŽ" administracijoje tel. 275-4672.

1995 m. balandžio 22, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

A. a. Boleslovui Pakalniš
kiui mirus, užjausdami žmo
ną Reginą, dukrą Anitą, sese
rį Reginą J. A. Ranoniai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.
Mons. J. Juodelis, Panevė
žio vyskupijos kancleris ir Šv.
Petro ir Povilo par. klebonas,
vadovavęs Gavėnios rekolek
cijoms visose lietuvių katali
kų parapijose bei misijose
Ontario provincijoje, pasa
kęs apie 40 pamokslų, balanžio 12 d. grįžo Panevėžin. Per
pusantro mėnesio, keliauda
mas po Kanadą, aplankė pa
grindines lietuvių įstaigas,
susipažino su savo tautiečių
veikla išeivijoje ir kanadie
čių gyvenimu.

Kristaus prisikėlimo šven
čių proga “TŽ” darbuotojai ga
vo visą eilę sveikinimų, ypač
iš Lietuvos — paskirų asmenų
ir savaitraščio “Dienovidis”,
Vatikano radijo lietuvių sky
riaus. Pastarojo žodžiai: “At
sinaujinę dvasioje, viltingai
žvelkim į ateitį”. Negalėdami
padėkoti sveikinusiems pas
kirai, šiomis eilutėmis reiš
kiame visiems nuoširdžią pa
dėką už malonų dėmesį “TŽ”,
linkėdami visuomet gyventi
Prisikėlimo dvasia, reiškian
čia pergalę kovoje su blogio
jėgomis ir kasdienybės nevil
timi.
Baltijos kraštų žemėlapius
ir atlasus galima įsigyti per
Four One Company Ltd., 523
Hamilton Rd., London, Ont.
N5Z 1S2. Kreiptis pas Karen
Armstrong telefonu (519) 4331351 arba faksu 519-433-5903.

nuoširdžiai
kviečia
visuomenę į

M

PAVASAKIO POPIETĘ
1995 m. balandžio 30, sekmadienį,1 vai. po pietų,
Toronto Lietuvių namuose.
Veiks loterija, bus kava su užkandžiais ir pyragais.

1995 m. gegužės 2, antradienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių namuose

estradiniai dainininkai iš Lietuvos
Nijolė Ščiukaitė ir Jurgis Žukauskas atliks programą

Sugrįžki, jaunyste
Programoje: estradinės, liaudies ir atgimimo dainos,

šie populiarūs

Lietuvos solistai šiuo metu sėkmingai koncertuoja JAV-bėse.

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

įėjimas $8.

MONTREAl9UB

Kredito kooperatyvų steigimas
Lietuvoje pradedamas dabar, kai
seimas vasario mėnesį priėmė įsta
tymų. Ir Lietuvos spaudoje ta tema
pasirodo daugiau straipsnių. Des
jardins tarptautinės plėtotės ben
drovė (SDID), remiama Kanados
vyriausybės, Atviros Lietuvos fon
do ir kitų organizacijų, jau praeitą
birželį pasiuntė į Kauną Reginą
Piečaitienę padėti lietuviams steig
ti kredito kooperatyvus. Pastarųjų
idėja Lietuvoje nėra nauja - 1938
metais Lietuvoje kredito koopera
tyvai turėjo 119 tūkstančių narių
ir jų aktyvas siekė 85 milijonus litų.
Bet po visų okupacijų dabar reikia
viską pradėti iš naujo. Kiek sun
kiau, kad kredito kooperatyvo na
rio pajus (Šeras) įstatyme numaty
tas 300 litų. Dabartiniame Lietuvos
gyvenimo lygyje tai gana didelė
pinigų suma. Bet įstaigos vedėja
tikisi dar šią vasarą bent du koope
ratyvus atidaryti. Tai būtų Vilka
viškyje ir Raseiniuose. Tyrimai
vyksta dar dešimtyje rajonų.
Kvebeko provincijoje lankosi
trys tarnautojai, dirbantys SDID
Kauno įstaigoje arčiau susipažinti
su kredito kooperatyvų darbu. Tai
Asta Dirmaitė, Lina Žitkutė ir Ra
mūnas Stankevičius. Jie vieną sa
vaitę praleido Desjardins centre
Levis, Que. - Kvebeko miesto prie
miestyje. (Ta proga prie centro ple
vėsavo mūsų trispalvė). Kitą savai
tę sekė kredito kooperatyvų darbą
St. Jean kariuomenės bazėje ir Mont-

Rengia LN kultūros komisija

realio lietuvių kredito kooperatyve
“Litas” bei dalyvavo valdybos po
sėdyje. Šie jauni žmonės labai do
misi kredito kooperatyvų veikla,
su kuria gerai susipažino. Tikėti
na, kad jie pajėgs sėkmingai plėsti
kredito kooperatyvų veiklą Lietu
voje. Kelionėje po Kvebeką jiems
pagelbėjo buvęs “Lito” vedėjas
Bronius Niedvaras.
“Nepriklausomos Lietuvos” ren
giamas spaudos vakaras įvyks ba
landžio 29 d., 6.30 v.v. Aušros Vartų
parapijos salėje. Bus meninė da
lis, Petro Paulausko paruošta vakarienė, muzika, loterija, baras.
Visi kviečiami dalyvauti ir tuo
paremti savąją spaudą.
Hamiltono “Aukuras” ir Šiaulių
teatras atvyksta į Montrealį. Viena
grupė pasirodys gegužės 5 d., penk
tadienį, 6 vai. v., o kita - gegužės
6 d., šeštadienį, 3 v.p.p. Viskas vyks
Aušros Vartų parapijos salėje. Smul
kesnė informacija bus paskelbta
vėliau. Rengėjai - KLB Montrealio
apylinkės valdyba.
Viktoro ir Josee Lukošių sūnelis
pakrikštytas
Andrew-Arthur-Ludovic-Michel vardais.
“Rūtos” klube kovo 29 d. “Forever
living products" bendrovės at
stovai demonstravo savo gami
nius, padarytus iš alijošiaus. Su
sidomėjimas buvo gana didelis ir
pirmai pažinčiai užsisakyta ne
mažai kremų, skysčių bei kitokių
produktų. ILS.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė

ŠLIUMPU PUMPU, SIURUM BURUM
\7V\IK^J ŠVENTĖN
VISI SKUBAM!
KAS?

KAM?

39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Tel. 514 722-3545

FAX 514 722-3546

JOANA ADAMONYTĖ, A.I. B.
PETRAS ADAMONIS, C. I.B.

DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Ieškinys, “Rodom-darom” užsiėmimai,
konkursai, “Raseinių Magdelė”, Meš
kiukas Rudnosiukas, talentų popietė,
tėvelių svetainė, meno paroda, vaka
ruškos, Mišios, koncertas

Mokyklinio amžiaus vaikams
(nuo 6 iki 16 metų)

KADA? 1995 m. spalio 14-15 d.d.

EUROPARCEL

KUR? Anapilyje, Mississaugoje

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

KODĖL?

Bus smagu ir įdomu!

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Registracija iki 1995 m. birželio mėn. pradžios Kanados lietuvių mokyklose. Anketas galima
įsigyti KLB raštinėje, 1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8. Šeimos registracijos mokestis-$10.

“Tėviškės žiburių” adminis
tracija, peržiūrėjusi pasku
tinio pusmečio spausdinimo
išlaidas, rado, kad jos pakilo
net 20%. Išlaidų padidėjimas
aiškinamas popieriaus bei ki
tų spaudos reikmenų vis ky
lančiomis kainomis. Todėl
“TŽ” leidėjai nuoširdžiai dė
koja visiems skaitytojams, ku
rie prie prenumeratos atnau
jinimo prideda ir auką.

“Tėviškės žiburius” pasie
kė kovo 29 d. rašytas laiškas,
(ir toks jau ne pirmas) kuria
me rašoma apie pagalbos pra
šančius apgavikus. Šį kartą
nurodomas Vilniaus griežtojo
režimo kalėjime bausmę at
liekantis St. Ž., teistas jau
keturis kartus už vagystę, kū
no sužalojimą, apiplėšimus.
Nesąs invalidas, kaip prašy
muose rašoma, ne Lietuvos pi
lietis, turi tik seną SSSR
pasą. Pranešimo autorius ir
nusikaltėlio pavardė redakci
jai žinomi.

Kanados lietuvių muziejuiarchyvui aukojo: $2.000 — Pri
sikėlimo parapijos kredito
kooperatyvas; $1.000 — Toron
to lietuvių kredito koopera
tyvas “Parama”; $50 — B. Lu
nas. Muziejaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

Gaminamas maistas visom progom,1
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai.
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416)
.626-4770 Toronte.

VELYKINIUOSE PIETUOSE

SKUBIAI ieškome lietuvės auklės
prižiūrėti du broliukus: Antanėlį 4
metukų ir Juliuką 9 mėn. nuo pir
madienio iki penktadienio. Geras
susisiekimas. Skambinti 416 6986010 ar 416 466-8659.

įėjimas — laisva auka.

Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį jaunimą
ir jų kelionę į Kubą (gegužės mėn.).
TĖVŲ KOMITETAS

EUROPEAN CATERING

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.

BILIETO KAINA - $8 asmeniui.

Tėviškės žiburių” leidėjai

Visus dalyvauti kviečia -

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldų tvarka: balandžio
23 d. pamaldų nebus, bal. 30 d.
pamaldas laikys kun. Petkūnas iš
Lietuvos; gegužės 7 d. pamaldų
nebus; Motinos dieną, gegužės
14, pamaldas laikys kun. A. Žilins
kas.
— Jei kam reikėtų kunigo patar
navimo, prašome skambinti kun.
A. Žilinskui tel. (905) 270-3723 po
5 v.r. arba parapijos pirmininkui
E. J. Steponui (416) 622-5896.

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Klivlando
Dievo Motinos parapijos choras, vado
vaujamas Ritos Cyvaitės-Kliorienės
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro “Žagarai”
šokių muzika.

1995 m. balandžio 23, sekmadienį, 1 v.p.p.,

Toronto Lietuvių namų
Karaliaus Mindaugo menėje,
1573 Bloor St. West, Toronto.
* ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA

Programa ir Velykų bobutė. Stalai numeruoti.
Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba
sekmadienio popietėse,
Toronto Lietuvių namų
įėjimas: suaugusiems - $15;
moterų būrelis ir
vaikams 6-12 m. — $7;
Lietuvių namai
vaikams iki 5 m. nemokamai.

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1995 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.

1995 m. balandžio 23 d.,
4 valandą po pietų, Toronto
Lietuvių namuose (i573 Bioor st. w.)

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus..
Nėra maksimumo svorio.
Minimumas 2 kg, arba $10.00.
Nauja kaina: $5.10 už kg

Laurendau

ASE

Angers

SUSITIKIMAS
Naujas telefonas

su Lietuvos oro linijos LAL vadovais
Jūsų laukia: * įdomios kelionių naujienos;
* Turtinga loterija; * Kava su pyragaičiais.

į

937-9898
Vytas Gruodis Jr,

15
1 _____
|jdicoeur|
I metro Į

>

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA-7 DIENAS

g

Drake

DeLaVerendrye

Visus kviečiame atsilankyti!
Rengėjai:
Audra Travel & Cruises Corporation
1

Projektuoju ir gaminu paminklus,
Maloniai kviečiame visus į
metų

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio

Gintaras

“Šoks šeimyna šokinį”

darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio)
pagal užsakovo pageidavimus.
Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN

1995 m. gegužės 27, šeštadienį, 6 v.v.
Anapilio salėje. Programoje visos “Gintaro" šokėjų
grupės, dainininkės, kaimo kapela. Po koncerto šokiai,
grojant geram orkestrui. Šampanas, pyragai ir kava; veiks
bufetas su šiltu maistu; loterija. Įėjimas $12, vaikams - $8.
Bilietus galima įsigyti parapijose po Mišių ar pas J. Vingelienę tel.
416 233-8108.
“Gintaro ” tėvų komitetas
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir vir
vandentiekio sistemos įvedimo tuvė. Skambinti tel. 416 233-8108.
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis
(saunas). Skambinti Algiui tel.
272-8323.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui,
tel. 416 760-7181.

GINTARINIŲ
auskarų, žiedų ir t.t.
pardavimas įvyks
balandžio 30,
sekmadienį, 9-12 vai. ryto
ANAPILYJE.
Tai puikios dovanos
Motinos dienai!

Greitas

patarnavimas, prieinamos
dezinfekcija ir “Stainguard”.

kainos,

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976
MOKAU anglų bei lietuvių kalbų.
Prieinamos kainos, galiu atvykti
į namus jums patogiausiu laiku.
Skambinti tel. 416 761-7490.

IEŠKAU bet kokio darbo. Galiu
prižiūrėti senelius bei atlikti na
mų valymo darbus. Skambinti tel.
416 532-9080.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
SANTAROS-ŠVIESOS
FEDERA
CIJOS 42-ojo suvažiavimo I-oji da
lis vyks Vilniuje ir Anykščiuose
1995 m. birželio 22-25 d.d. Progra
mai pakviesti: Valdas Adamkus,
Kazys Almenas, Vytautas Doniela,
Leonidas Donskis, Alphonso Lingis,
Adam Michnik, Algis Mickūnas,
Aleksandras Štromas, Algimantas
Valantiejus, Tomas Venclova ir kiti.
Registruotis prašome iš anksto ad
resu: Saulius Žukas, Baltos lankos,
Šv. Ignoto 14-5, 2001 Vilnius.

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti
Alvydui tel. 905-848-9628,
416-609-5108 (pager).

