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Veiklos pėdsakai
Per daugelį metų nusistovėjo jokių neaiškumų nebeke- 

lianti tvarka: kiekvieną rudenį po vasaros atostogų sujuda 
organizacijos, sambūriai, ansambliai, chorai, teatrai. Pra
sideda įprastinė veikla, kuriai, rodos, nebeužtenka nei 
savaitgalių, nei valandų. Didesniuose lietuvių telkiniuose 
viskas tiesiog sukasi kaip įsismaginusi karuselė — tik rin
kis, važiuok, dalyvauk. Visi tie renginiai ne tik išjudina 
visuomenę, bet ir ją savotiškai jungia: kiek suėjimų, pasi
matymų, pabendravimų.

V
ISI tie įvykiai dažniausiai nepraeina tylomis. Jei 
tik yra kas pasirūpina, apie juos visada painfor
muojama visuomenė. Daugiausia žinių skleidžia 
mūsų periodinė spauda. Parašo patys rengėjai, nuolatiniai 

laikraščių korespondentai ar kiti įvykių stebėtojai. Ir tos 
skleidžiamos žinios iš tikrųjų nėra vien tik šiuolaikinei 
informacijai, kuri patenkina žmonių norą sužinoti, susida
ryti nuomonę apie įvykius ar pasidalinti įvertinimo įspū
džiais. Žinios apie lietuviškąją veiklą tampa mažesnių ar 
didesnių įvykių pėdsakais ir turi metraštinės reikšmės. 
Tai tiesioginiai autentiški medžiagos šaltiniai būsimiems 
istorikams, enciklopedijų leidėjams, įvairiems kitiems 
ateities poreikiams, kurių šiandien net numatyti negali
ma. Tuo būdu korespondencijų rašymas yra daug didesnės 
vertės darbas negu apie jį dažnai pagalvojama. Lietuviš
kojo išeivių gyvenimo eiga be jokių išimčių turėtų būti ap
rašoma, nelaukiant kokių nors didelių, ypatingų ar stebi
nančių įvykių. Reikia tik, kad viskas būtų pateikta tiksliai, 
sutrauktai ir teisingai. Šito laukia skaitytojai, laikraščių 
redaktoriai, žinių rinkėjai bei saugotojai. Mūsų periodi
nė spauda turi visą eilę nuolatinių korespondentų, rašan
čių iš savų apylinkių apie lietuviškąjį gyvenimą. Tai gerb
tini mūsų raštijos savanoriai išeivijoje, tylūs darbo žmo
nės, kai kurie net slapyvardžiuose pasislėpę.

P
RANEŠIMAI ir aprašymai kaip veidrodžiai atspindi 
visą mūsų bendrinį gyvenimą, mus pastato akista
tom lengvai pamatome, kas ten, o kas čia, palyginame 
savo renginius ar užmojus su kitais panašiais kaimynystė

je bei kur kitur. Ši galimybė suriša bendruomeninę veik
lą, rodo pavyzdžius, suartina veikėjus. Tačiau visi įvykių 
atskleidimai spaudoje turėtų būti pakankamai “šaltakrau
jiški”, nepavirsti tuščiais pasigyrimais ar pigia propagan
da. Per daug nublizginti reportažai gadina akis. Atskiesti 
ir nusaldinti aprašymai tampa kronikiniu balastu, kurio 
svoris dažnai traiško faktus, reikalingus ilgesniam išliki
mui. Žinotina, kad rašome ne sau, o galvodami apie kitus — 
apie laikraštį, kuriam rašom, apie skaitytoją, kuris žodžių 
potvyniuose turi žvejoti žinias, ir pagaliau ateities auten
tiškų šaltinių ieškotoją, kurio ištvermė ir kantrybė yra ri
bota. Kita mūsų veiklos pėdsakus įspaudžianti medžiaga 
yra organizacijų, institucijų statutai, protokolai, susiraši
nėjimai, nutarimai, finansinės apyskaitos, steigimo ar lik
vidavimo aktai bei visa kita dokumentacija, kuri neturėtų 
išsimėtyti privačiuose namuose ir žūti. Pasitarus dėl at
rankos, mūsų veiklą liudijanti medžiaga turėtų patekti į 
bendrinius archyvus, Kanadoje gyvenančių lietuvių atve
ju — į Kanados lietuvių muziejų-archyvą, globojamą KLB 
krašto valdybos ir vadovaujamą istorikės dr. Rasos Mažei
kaitės. Muziejus įsikūręs Anapilio sodyboje, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont, L5C 1T3. Dažnam klaidingai 
atrodo, kad ką turime šiandien, viskas ne taip svarbu, bet 
tasai “šiandien” laiko tėkmėje gana greitai taps praeitimi, 
kuria paprastai domisi ne tik istorikai, mokslininkai, bet 
ir eiliniai žmonės, atsisukdami atgal į tėvų ar prosenelių 
nueitą kelią. Č. S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Parlamento narių pensijos
Kanados NDP socialistų va

dovė Audrey McLaughlin nu
stebino ne tik parlamento na
rius, bet ir daugelį kanadie
čių, pažerdama aštrių prie
kaištų dabartinėms Kanados 
parlamentarų pensijoms. Lig 
šiol šias pensijas kritikuodavo 
tik kai kurie Kanados parla
mento nariai, bet jų neliesda
vo partijų vadai. Dabartinis 
įstatymas kiekvienam Kana
dos parlamento nariui parū
pina metinę $23.390 pensiją, 
kai jis pasitraukia iš politikos 
po šešerių metų darbo. Tokia 
pensija nėra susieta su ją gau
nančio asmens amžiumi ir kitu 
darbu. Jaunam buvusiam par
lamento nariui ji mokama iki 
mirties ir tampa papildu kito
se darbovietėse gaunamoms 
algoms bei jose užsitarnauja
moms pensijoms. Po penkioli
kos metų darbo parlamenta
ro pensiją, taip pat nenusietą 
su amžiumi, sudaro 75% Kana
dos parlamente mokėto atly
ginimo.

Audrey McLaughlin pabrė
žė, kad tokios pensijos negau
na kiti kanadiečiai, net ir tie, 
kurių darbovietės po daugelio 
metų dabar užsidaro dėl eko
nominės krizės. Jie pensijų 
turės laukti iki įstatymu nusta
tytos 60-65-rių metų amžiaus 
ribos. A. McLaughlin nori par

lamentarų pensijas bei jų tai
sykles sulyginti su kitiem ka
nadiečiam statomais reikala
vimais. Ji žada kovoti, kad ir 
buvusiems parlamentarams 
pensijos būtų mokamos tik su
laukus pensininko amžiaus ir 
kad iki to laiko jos netaptų ki
tur gaunamos algos papildu.

Geromis pensijomis Kanados 
parlamentarams savo valdymo 
laikotarpyje pasirūpino minis- 
teris pirm. P. E. Trudeau. Pa
sak jo, tik geras atlyginimas ir 
gera pensija politikon paska
tins įsijungti talentingesnius 
kanadiečius. Su šia idėja šian
dien turbūt nenorės sutikti vi
si kanadiečiai, kurių daugelis 
jau spėjo nusivilti dabartiniais 
politikais. Ne visi turbūt džiau
giasi ir P. E. Trudeau Kanadai 
parūpinta konstitucija be jon 
oficialiai įjungto Kvebeko.

Senasis politikos vilkas P. E. 
Trudeau gegužės 1 d. bus įam
žintas Kanados parlamento rū
muose atidengtu portretu. Jį, 
vadovaujantis parlamentine 
tradicija, sukūrė paties P. E. 
Trudeau pasirinktas dail. My- 
fanwy Pavelic. To dailininko 
škicų ir P. E. Trudeau portre
tų parodą Montrealyje kovo 
14 d. bus atidaryta F. Silvers- 
tono galerijoje ir balandžio 4 d.

(Nukelta į 9-tą psl.)

LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS KARIAI, gynę jos nepriklausomybę, atstatytą 1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos aktu Vilniuje Nuotr. Alf. Laučkos

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Pagalba varganoms tautoms
Lietuvių bičiulio paskyrimas į pagalbos komitetą • Lietuvių diena prieš 75-rius metus* 

Buvusio Čekoslovakijos prezidento atsivertimas
Popiežius Jonas-Paulius II 

paskyrė Augsburgo vyskupą 
Joseph Stimpfle savo delega
tu tarptautinėje organizaci
joje “Kirche in Not”. Delega
to paskyrimu Šv. Tėvas troško 
akivaizdžiai paliudyti, jog 
aukštai vertina “Kirche in 
Not” organizacijos ir jos 
įsteigėjo kun. Werenfried van 
Straten ilgametę veiklą, tei
kiančią finansinę paramą Ry
tų Europos ir kitom vargstan
čiom religinėm bendruome
nėm.

Paskirti delegatą Popiežių 
paskatino ir ta aplinkybė, kad 
“Kirche in Not” organizacija 
pastaraisiais metais žymiai 
išplėtė savo veiklą: per pasku
tiniuosius septynerius metus 
organizacijai skirtos aukos 
beveik padvigubėjo — nuo 39 
milijonų iki 75 milijonų do
lerių 1991 m. Didelę pinigų 
dalį kasmet paaukoja Federa
cinės Vokietijos geradariai. 
Tai iš dalies nulėmė vokie
čio vyskupo paskyrimą popie
žiškuoju delegatu.

Dar viena jo paskyrimo prie
žastis yra ta, kad Augsburgo 
vyskupas Stimpfle jau daugiau 
kaip 25-eri metai palaiko 
glaudžius ryšius su “Kirche 
in Not” organizacija Koenig- 
steine, per ją, o taip pat ir 
betarpiškai, visą laiką dosniai 
remia persekiojamą K. Bend
riją Rytų Europoje ir dabar 
ją visokeriopai remia.

Vysk. Stimpfle yra nuošir
dus Lietuvos bičiulis, daug 
padėjęs ir padedantis Lietu
vos tikintiesiems. Savo nau
jąsias pareigas jis perėmė per 
šiomis dienomis Koenigsteine 
įvykusį “Kirche in Not” or
ganizacijos vykdomojo komi
teto posėdį. Perdavęs Šv. Tė
vo sveikinimus ir padrąsini
mo žodžius, vysk. Stimpfle pa
žymėjo, kad R. Europoje įvykę 
politiniai pasikeitimai ir 
Sovietų Sąjungos sužlugimas 
anaiptol nesumažina organi
zacijos uždavinių, priešin
gai, atveria naujas galimy
bes organizacijos veiklai. 
Be to, dabar bus lengviau su 
Šv. Tėvo delegato pagalba at
likti užsibrėžtus uždavinius, 
kurie yra tiesiogiai susiję 
su Vidurio ir Rytų Europos 
šalių naująja evangelizacija.

Lietuvių diena 1917-siais
Benedikto XV pontifikato 

pradžia sutapo su I D. karo pra
džia, todėl gedulo ženklan jis 
vainikavosi ne Šv. Petro bazi
likoje, o Siksto koplyčioje. 
Pagrindiniais savo uždaviniais 
laikė rūpinimąsi pastovia tai
ka, stengėsi užbaigti ginkluo
tą konfliktą ir teikti pagalbą 
nukentėjusiems nuo karo. Vyk
dydamas šią programą, Bene
diktas XV siuntė pašalpas at
skiroms tautoms, ypač badau
jantiems vaikams.

Lietuviams Benediktas XV 
prisimintinas ypač todėl, kad 
1917 m. vasario 17 d., lygiai 
prieš 75 metus, paskelbė pa
saulinę rinkliavą lietuvių tau
tos labui ir tą dieną pavadino 
Lietuvių diena.

Kitų I D. karo paliestų tautų 
pavyzdžiu lietuviai jau nuo 
1916 m. rūpinosi tokios dienos 
paskelbimu. 1916 m. viduryje 
popiežius pažadėjo tokią die
ną paskelbti. Deja, dėl lenkų 
įtakos, Lietuvių dienos paskel
bimo klausimas pakibo ore. 
Tačiau po ilgų pastangų, ne
davusių jokių rezultatų, kai 
visi jau manė, kad Lietuvių 
diena niekada nebus paskelb
ta, Rusijos lietuvių atsiųs
tam kan. Konstantinui Olšaus- 
kiui vis dėlto pavyko gauti iš 
popiežiaus žadėtosios dienos 
paskelbimą.

Popiežius ne tik paskelbė 
Lietuvių dieną ir kreipėsi į 
visus pasaulio tikinčiuosius, 
ragindamas melstis už Lietuvą 
ir pagal galimybes ją materia
liai paremti, bet ir pats pa
aukojo Lietuvai didelę sumą 
pinigų.

Rinkliavai organizuoti Švei
carijoje buvo sudarytas Vyk
domasis lietuvių komitetas 
nukentėjusiems nuo karo Lie
tuvoje šelpti. Komiteto na
riai vyskupo Karevičiaus var
du parašė kreipimąsi į viso 
pasaulio vyskupus. Buvo susi
durta su dideliais trukdymais 
iš lenkų pusės, kurie teigė, 
kad Lietuva yra Lenkijos da
lis ir kad jau anksčiau pa
skelbtos Lenkų dienos dalis 
aukų teko Lietuvai. Vis dėlto 
iki 1918 m. liepos mėnesio ko
mitetui pavyko surinkti gana 
stambias sumas.

Aktyviausiai į šią akciją 
įsijungė Šiaurės Amerikos 
lietuviai ir negausus, nors 
labai aktyvus, lietuvių būre
lis Šveicarijoje.

Nors materialiai Lietuvių 
dienos rinkliava Lietuvai 
nedaug tepadėjo (surinkta 
apie 1 milijonas litų), Lie
tuva sugebėjo pasauliui pri
sistatyti kaip atskira nuo 
Lenkijos valstybė. 1917 m. 
svarbiausia kaip tik ir buvo 
parodyti pasauliui, kad Lie
tuva egzistuoja, kad ji trokš
ta būti nepriklausoma, suve
reni valstybė, kad jai reikia 
materialinės pagalbos karo 
padarytiem nuostoliam išly
ginti.

Prezidento atsivertimas
“Komunistas rojuje” — šia 

antrašte italų katalikų mėn
raštis “30 Giorni” išspausdino 
Tommaso Ricci straipsnį apie 
viešosios pasaulio nuomonės 
smalsumą sužadinusį pasku
tinio komunistinės Čekoslo
vakijos prezidento Gustavo 
Husako atsivertimą.

Pasaulio spaudoje 1991 m. 
lapkričio antroje pusėje 
garsiai nuaidėjo žinia: Gus
tavas Husakas, paskutinis 
komunistinės Čekoslovakijos 
vadas, kompartijos sekreto
rius, po Dubčeko pašalinimo 
respublikos prezidentas, mir
ties patale susitaikė su Ka
talikų Bendrija. Vieni šią ži
nią skelbė kaip didelę staig
meną ar tiesiog keistenybę, 
kiti ją sarkastiškai komen
tavo. Net patys mirusio pre
zidento sūnūs spaudoje iš
reiškė abejoję tėvo atsiver
timo nuoširdumu.

Straipsnio autorius trum
pai atpasakoja paskutines 
Gustavo Husako gyvenimo die
nas. Prieš pat mirtį, kaip 
teigia Husako gydytojai, jis 
kelis kartus prašęs, kad bū
tų pakviestas kunigas. Trna- 
vos kardinolas Sokol, išgir
dęs apie šį buvusio preziden
to pageidavimą, lapkričio 16 
nuvyko pas ligonį. Husakas 
noriai ir sąmoningai atliko 
išpažintį, priėmė Komuniją 
ir Ligonio patepimo sakra
mentą. Po dviejų dienų, lap
kričio 18 d. mirė.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Iškilmingas ingresas
Naujasis Vilniaus arkivys

kupas Audrys Bačkis iš Kopen
hagos į Lietuvos sostinę at
skrido vasario 29 d. Vilniaus 
orauostyje jį pasitiko Lietu
vos vyskupai, kiti dvasiškiai 
ir užsienio reikalų ministeri
jos atstovai.

Iškilmingas ingresas (įžengi
mas į arkivyskupo sostą) įvyko 
kovo 3, šv. Kazimiero šventės 
išvakarėse, arkikatedroje-ba- 
zilikoje. Iškilmėje dalyvavo 
aukštoji dvasiškija, vyriausy
bės atstovai, svečiai iš užsie
nio ir daugybė žmonių. Arki
vyskupas pasakė pamokslą, o 
vysk. J. Tunaitis jį pasvei
kino.

Lietuvos radijas ir televizija
Subyrėjus Sov. Sąjungai, 

kaip rašo Lietuvos radijo ir te
levizijos generalinis direkto
rius Skirmantas Valiulis, su
triko ir jos trumpų bangų siųs
tuvų tinklas. Šiuo tinklu nau
dojosi ir Vilniaus radijo laidos 
užsieniui. Dabar tenka atski
rai derėtis su Rusija ir Ukrai
na, net su atskirų siųstuvų 
techninėmis tarnybomis. De
rybos vyksta ir tikimasi tei
giamų rezultatų.

Bet jau dabar aišku, kad už 
patarnavimus reikės mokėti 
dešimteriopai daugiau — apie 
3 mil. rublių. Lietuvos radi
jui tai didelė našta.

Vilniaus radijas, pasak di
rektoriaus Valiulio, pirmiau
sia tarnauja išeivijos lietu
viams. Kyla mintis, ar išeivi
ja per savo organizacijas ne
galėtų įsteigti naujus fondus 
ar pavartoti esamus, bent iš 
dalies finansuoti radijo tar
nybą užsieniui.

Yra kitas siūlymas: Lietuva 
su užsienio lietuvių pagalba 
turėtų įsigyti savo trumpų ban
gų siųstuvą.

Tuo reikalu pasisakydamas 
rašytojas Kazys Saja tarp kitų 
dalykų rašo: “... kad nereikė
tų iš karto atkišti prašytojo 
kepurės, pasvarstykim, ar ta 
valdinė laida iš tiesų reika
linga užsienio lietuviams. Gir
dėjom nuomonių, kad tos lai
dos Jungtinėse Valstijose 
klausosi vos kelios dešimtys 
tautiečių, todėl, kažin ar ver
ta eikvoti tris milijonus rublių 
arba 30 tūkstančių dolerių”.

Atsiliepimus nedelsiant siū
lome siųsti Lietuvos genera
liniam konsului V. Čekanaus
kui šiuo adresu: 3959 Frank
lin Ave., Los Angeles, CA 
USA, tel. 1-805-496-5324.

Estijos pilietybė
Estijos aukščiausioji tary

ba įstatyminiu dekretu sugrą
žino Estijos pilietybę visiems 
prieš 1990 metus buvusiems 
Estijos piliečiams ir jų pali
kuonims. Kiti taip pat galės 
įsigyti Estijos pilietybę, jei 
moka valstybinę kalbą, yra iš
tikimi valdžiai, netarnauja ki
tos valstybės kariuomenėje, 
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Julijos Švabaitės-Gylienės rinktinė

saugume, nebuvo nuteisti už 
sunkius nusikaltimus, turi 
pastovias teisėtas pajamas ir 
yra gyvenę Estijoje nemažiau 
dvejų metų.

Tapo narėmis
Lietuvos misijos Jungtinėse 

Tautose pranešimu, Lietuva, 
Latvija, Estija, Gudija ir Uk
raina priimtos į Jungtinių Tau
tų technikinės paramos fondą 
— UNDP, suteikiant joms pa
ramos gavėjo statusą.

JAV, Kanada, Vakarų Euro
pos valstybės sveikino nau
jas nares, pabrėždamos, kad 
Trečiojo pasaulio kraštams 
parama nesumažės. Mat pasta
rieji priešinosi naujų narių 
priėmimui. Naujoms narėms 
parama turinti ateiti iš pa
pildomų šaltinių. Šio klausi
mo jautrumas paskatino Balti
jos fondo steigimo idėją, kad 
dovanas teikiančios valstybės 
galėtų savo lėšas teikti tie
siogiai Baltijos valstybių tech
nikinei pagalbai.

Toje sesijoje Lietuvai atsto
vavo Gintė Damušytė, kuri pa
reiškė: “Esame be galo jautrūs 
kitiems, kurių sąlygos yra žy
miai sunkesnės, bet ir tuo pa
čiu ginsime savuosius teisėtus 
interesus”.

Yra ir kuo džiaugtis
Baltijos valstybėse, kaip 

praneša CP agentūra, ekono
minis gyvenimas esąs sunkus. 
Tačiau yra ir kuo pasidžiaugti. 
Visuose trijuose kraštuose 
gausiai plevėsuoja tautinės 
vėliavos. Baltiečių sportinin
kai dalyvavo žiemos olimpia
doje Prancūzijoje, atstovau
dami šį kartą savo kraštams. 
Vyksta privatizacija ir žemės 
reforma. Universitetuose mo
komi nauji dalykai. Vietinės 
kalbos tapo valstybinėmis kal
bomis. Trijų kraštų vyriausy
bės sutarė reikalauti, kad kaip 
galima greičiau būtų išvesta 
buvusi sovietų kariuomenė. Iš 
Lietuvos jau pradėtas kariuo
menės išvedimas. Galvojama 
įvesti savus pinigus.

Baltijos kraštų taryba
Dešimt Baltijos jūros vals

tybių, Reuterio agentūros pra
nešimu, kovo 5 d. Kopenhagoje 
nutarė sudaryti Council of 
Baltic Sea States — Baltijos 
jūros valstybių tarybą — rūpin
tis šių kraštų demokratiniu ir 
ekonominiu vystymusi bei 
stiprinti ryšius su Europos 
bendruomene.

Tai buvo pirmas toks susiti
kimas, kuriame dalyvavo visos 
Baltijos jūros valstybės — sa
kė Danijos užsienio reikalų 
ministeris Uffe Ellemann-Jen- 
sen. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris pažymėjo, kad 
Baltijos sritis turi iškilti 
kaip naujas elementas “bend
roje Europos architektūroje” 
ir pašalinti šiame kontinen
te kliūtis tarp turtingųjų ir 
vargšų. Istorijos momentas

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Lietuvių užmirštas tautietis
A.a. kun. JULIUS DANAUSKAS, baigęs savo dienas 

Belgijoje, tautiečių nepastebėtas

v „ „
PRANEŠIMAS IS VAŠINGTONO

Auksinė “Amerikos balso” sukaktis

Prieš maždaug metus atėjo ži
nutė iš Belgijos apie a.a. kun. J. 
Danausko mirtį (mirė 1991 m. kovo 
26 d. Ostendėje). Ji buvusi pa
skelbta kažkuriame belgų leidi
nyje. Buvo bandyta gauti tiksles
nių duomenų apie Velionį, bet ne
pavyko. Belgijoje likę tautiečiai 
jokių ryšių pastaraisiais metais 
su Velioniu neturėjo ir nieko ne
galėjo apie jį pasakyti. O savo 
laiku lietuvių skaičius Belgijoje 
buvo gana gausus, ypač 1947-1950 
m. Tuomet ir lietuviškoji veikla 
buvo gana gyva. Kaip tame laiko
tarpyje gyvenęs Belgijoje čia pa
teikiu keletą bruožų apie a.a. kun. 
J. Danauską.

Kunigas ir studentas
Velionis gimė Lietuvoje, 1909. 

I. 7, ten mokslus baigė, tapo ku
nigu 1932. V. 21. Domėjosi teolo
giniais mokslais, juos dar gilino 
vienerius metus ir gavo licencia
to laipsnį Vytauto D. universite
te Kaune. Tas žingsnis paskatino 
jį tolimesnėm studijom užsienyje. 
Pasirinko Liuveno universitetą 
Belgijos Liuvene, kuriame studi
javo socialinius mokslus ir baigė 
juos licenciato laipsniu. Ruošėsi 
grįžti Lietuvon, bet prasidėjęs 
II D. karas 1939 m. sukliudė jo 
planus — pasiliko Belgijoje, ti
kėdamasis palankios jo pabaigos. 
Deja, ta pabaiga nebuvo palanki, 
ir jis turėjo pasilikti Belgijoje. 
Gerai mokėdamas prancūzų kal
bą, kun. J.D. dirbo belgų parapi
jose ir mokyklose. Kurį laiką gy
veno pranciškonų vienuolyne 
Briuselyje, vėliau apsigyveno 
privačiame bute. Dirbo daugiau
sia prancūziškose gimnazijose 
kaip kapelionas ir tikybos dėsty
tojas.

Karo belaisviai ir angliakasiai
Belgijoje lietuvių niekad ne

buvo daug, bet pokaryje jų skai
čius staigiai padidėjo, kai iš Vo
kietijos išvietintų asmenų sto
vyklų pradėjo važiuoti būriai lie
tuvių su šeimomis į anglių kasyk
las. O dar prieš jų atvykimą Bel
gijoje buvo nemažas skaičius lie
tuvių karo belaisvių, kurie buvo 
prievarta įjungti vokiečių kariuo
menėn. Patekę amerikiečių arba 
anglų kariuomenės nelaisvėn, tu
rėjo kentėti belaisvių dalį drau
ge su kitų tautybių kariais. Tuos 
lietuvius belaisvius lankydavo 
kun. J. Danauskas, atgabendavo 
maisto, slaptai priimdavo belais
vių laiškus, persiųsdavo Ameri
kon, o iš ten gautus laiškus per
duodavo belaisviams.

Vėliau, kai karo belaisviai buvo 
paleisti, pradėjo važiuoti Belgi- 
jon lietuviai, pasirašę sutartis 
dirbti anglių kasyklose. Jie buvo 
apgyvendinami buvusių karo be
laisvių barakuose drauge su savo 
šeimomis. Kol nebuvo kitų kunigų, 
juos lankė, jais rūpinosi, jiems 
pamaldas laikė kun. J.D. Visais 
rūpintis nebuvo įmanoma vienam 
kunigui, nes lietuviai pasklido 
po visą Belgiją. Reikalai paleng
vėjo, kai atvyko daugiau kunigų: 
kun. J. Aranauskas, SJ, kun. Pr.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus” 

Sudbury, Ontario

Gaida, kun. P. Baltakis, OFM, kun. 
A. Prakapas, OFM, kun. J. Dėdinas 
ir kt. Tada išsiplėtė ir visuome
ninė veikla — buvo įsteigta Belgi
jos lietuvių bendruomenė, pradė
ta leisti dvisavaitinį laikraštį 
“Gimtoji šalis”. Pastarajam leisti 
buvo įsteigta “Sėjos” draugija. 
Visur pirmaujantis vaidmuo teko 
kun. J.D. “GŠ” redagavo kun. Pr. 
Gaida (iki 1950 m.), vėliau — kun. 
J. Dėdinas. Lėšomis ir technine 
laikraščio puse teko daugiausia 
rūpintis kun. J.D., ypač pradžio
je. Vėliau jo pagalba nebebuvo 
reikalinga.

Lietuvių skaičiui sumažėjus
Prasidėjus lietuvių emigraci

jai į užjūrius, visa veikla tolydžio 
silpnėjo, kun. J.D. vaidmuo ma
žėjo, jo ryšiai su lietuviais re
tėjo, kol pagaliau visai nutrūko. 
Likusi saujelė lietuvių be kunigų 
veikė pagal esamas sąlygas. Juos 
tik retkarčiais lankė ir tebelan- 
ko prel. J. Petrošius iš Pary
žiaus.

Kun. J.D., kol buvo pajėgus, 
daug kam padėjo, tačiau dėkingu
mo mažai tesulaukė. Liko užmirš
tas net ir tų, kurių geradariu bu
vo. Be to, prisidėjo ir senatvės 
negalavimai. Dėl to nutrūko visi 
jo ryšiai su lietuviais. Ir dabar 
dar niekas iš lietuvių nežino kur 
Velionis palaidotas (iki šiol ne
pavyko sužinoti).

Jie atsimena
Štai ką rašo apie Velionį buvęs 

Belgijos lietuvių veikėjas STE
PAS PAULAUSKAS, dabar gyve
nantis JAV:

“Kai belgai iš Vokietijos atsi
vežė darbams į anglių kasyklas 
apie 800 lietuvių, juos susirado 
kun. J. Danauskas ir pirmutinis 
ėmė juos lankyti, o netrukus iš
kėlė reikalą organizuotis ir jo 
pastangomis buvo įsteigta Lietu
vių bendruomenė Belgijoje. 1947. 
XII. 28 d. lietuvių suvažiavime 
kun. Danauskas buvo išrinktas 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdybos pirmininku. Visą laiką 
jis lankė lietuvius, sekmadie
niais laikydavo lietuviams pa
maldas, niekada nepareiškė jo
kių pretenzijų dėl maisto ar nak
vynės. Kai lietuviai ėmė emigruoti 
iš Belgijos, kun. Danauskas tar
pininkaudavo JAV, Kanados, Aus
tralijos konsulatuose ir padėdavo 
įvairiuose reikaluose. Daug pa
dėjo ir man su šeima ir nė cento 
už darbą nėra paėmęs.”

Dabartinė Belgijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Stasė 
Baltus taip prisimena Velionį:

“Jau eilė metų, gal net penkio
lika, kai jis pasitraukė iš lietu
vių tarpo. Kurį laiką mes neturė
jome jokio kontakto su lietuviais 
dvasiškiais. Pagaliau mums buvo 
paskirtas kun. J. Petrošius iš Pa
ryžiaus, kuris ir dabar dar važi
nėja į Belgija periodiškai.

Kunigą Julių Danauską mačiau 
paskutinį kartą Briusely, kai 
mūsų bendruomenė organizavo 
Lietuvių studijų savaitę. Man 
reikėjo kalbėti apie mūsų mažą 
bendruomenę, kuri buvo savo lai
ku ir gausi, ir veikli, tačiau pa
lengva mažėjo. Dar ir šiandien 
išliko šimtinė lietuvių. Kunigas 
Danauskas pasitraukė į savo pa
saulį — pensiją. Jis neturėjo jo
kių kontaktų su lietuviais, išsky
rus vieną kitą, gyvenantį Briuse
lyje. Jis turėjo bičiulių belgų 
tarpe, kurie rūpinosi jo sveika
ta, jo poilsiu, gal ir turtu. Pasku
tinį kartą su juo kalbėjausi tele
fonu prieš porą metų, kai pas mus 
viešėjo kun. Svarinskas iš Lietu
vos. Jis geidė sutikti kun. Danaus
ką, tačiau šis atsisakė jį priimti, 
nes skundėsi esąs ligonis. Paga
liau susitiko pas vieną tautietę 
Briuselyje. Ši sakė, kad jau labai 
pasenęs ir nusilpęs.

Apie jo mirtį mums niekas ne
pranešė, tikriausiai jis to ir no
rėjo. Briusely turėjo butą ir tik
riausiai jį paliko bičiuliams.

Nežinau ir kur jis palaidotas, 
nei į ką kreiptis šiuo atveju. Jis 
gyveno Place du Roi Vainqueur 27, 
Bruxelles 1000.

VL. RAMOJUS

JAV sostinėje netoli Kapi
telio savo ilgiu visą kvartalą 
užimančiuose “Amerikos bal
so” rūmuose vasario 24 — Es
tijos nepriklausomybės dieną 
— buvo paminėta vienintelio 
JAV valdžios žinioje esančio 
radijo “Voice of America” — 
“Amerikos balso” 50 metų su
kaktis.

Ta proga atvyko buvusieji 
“AB” direktoriai ir kiti aukš
tesnio rango pareigūnai, į pen
siją pasitraukę darbuotojai ir 
šių dienų administracijos bei 
įvairių kalbinių tarnybų šta
bų nariai, kurių iš viso yra 
3,000. Sukakties proga sureng
ta oficiali dalis, kultūrinė 
paroda ir dviejų aukštų kori
doriuose vaišės. Valgius pa
ruošė įvairios tautybės, ku
rių kalbomis “AB” perduoda 
programas. Minėjime, kuris iš 
esmės nebuvo išskirtinai įdo
mus, žmonių spūstis buvo di
delė.

3,000 tarnautojų
“AB” savo transliacijas pra

dėjo 1942 m., 79-ms dienoms 
praėjus po to, kai Amerika 
įstojo į Antrąjį pasaulinį 
karą. Tada “AB” tikslas buvo 
atsverti nacių skleidžiamą 
propagandą ir skelbti Ameri
kos vertybes. Po to Rytų Eu
ropoje ir dalyje Azijos įsi
galėjus komunizmui, šaltojo 
karo metais dėmesys buvo 
nukreiptas į teisingos in
formacijos perdavimą už ge
ležinės uždangos likusių bol
ševikų užgrobtų šalių gyven
tojams. Septintajame ir aš
tuntajame dešimtmetyje “AB” 
savo transliacijas praplėtė 
ir į Trečiąjį pasaulį. Šian
dien laidos transliuojamos

Pagalba varganoms tautoms
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Jo mirtis, ypač atsiverti
mas, greit susilaukė plačių 
komentarų ir net priekaištų 
K. Bendrijai. Tačiau, — bai
gia straipsnį Tommaso Ricci, 
— Husako atgaila ir atsiver
timas krikščionies akimis tu
rėtų reikšti žymiai daugiau 
negu pasikeitimai ir reformos 
politinės valdžios viršūnėse. 
Svarbiausias šio atsivertimo 
elementas yra tas, kad maža
me ligoninės kambarėlyje 
Kristus nugalėjo komunistinį 
melą, kurį skleidė ir kuriam 
atstovavo mirštantis preziden
tas.

Kadangi jis atsisakė ryšių su 
lietuviais, mes nesiveržėm į jo 
duris. Gaila, bet kiekvienas yra 
atsakingas už savo elgesį.

Apgailestauju negalėdama su
teikti Jums daugiau informacijų”.

* * ♦
Velionies kun. J. Danausko gy

venimo kelias, kaip ir daugelio 
kitų tautiečių, buvo vingiuotas, 
dažnai tamsos gaubiamas, tačiau 
neatplėšė nuo savos tautos. Jis 
jai tarnavo, kol sveikata leido, 
savo paslaugomis artimui, savo 
pagalba į vargą patekusiems tau
tiečiams, savo straipsniais apie 
Lietuvą, savo maldomis. Dėl to 
mirties metinių proga — kovo 26 d. 
jis prisimintinas ypač tų, kurie 
patyrė jo pagalbą. Pr. G. 
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46-mis skirtingomis kalbomis. 
Jas paruošdami dirba 3,000 
tarnautojų. Viso štabo išlai
kymas valstybei kainuoja 231 
milijoną dolerių per metus.

Radijo poveikis
“AB” įtaka, ypač buvusioms 

komunistų pavergtoms tau
toms, jų tarpe ir Lietuvai, 
neįkainuojama.

Štai keli pavyzdžiai. Išei
vijos lietuvių spaudoje 1981 
m. buvo rašyta, kad kai susi
degino Romas Kalanta, Vil
niaus gyventojai skubėjo prie 
radijo priimtuvų, kad sužino
tų, kas atsitiko Kaune. Gatvėse 
girdėjo tik kukždesius, gan
dus, bet tikrovės nežinojo. 
“AB” tada iš Vašingtono pra
nešė, kad Kaune prie teatro 
susidegino jaunuolis, šauk
damas “Laisvę Lietuvai!” Tas 
jaunuolis buvo Romas Kalan
ta.

Dienraštis “Washington Post” 
straipsnyje apie “AB” 50 m. 
sukaktį pastebi, kad kalėjime 
ar namų arešte komunistų lai
komi dabartinis Čekoslovaki
jos prezidentas V. Havel’as, 
Lenkijos prezidentas L. Wa- 
lensa ir buvęs įkaitas Libane 
amerikietis T. Sutherland’as 
apie įvykius pasaulyje suži
nodavo iš “AB”. Kai 1991 rp. 
rugpjūčio mėnesį perversmo 
Maskvoje organizatoriai M. 
Gorbačiovą uždarė namų areš
te Kryme, jam ištikimi sargy
biniai surado trumpųjų bangų 
radijo priimtuvą, kuriuo apie 
bėgančius įvykius jis klausė
si pranešimų per “AB” ir kitas 
užsienio radijo stotis. Tai tik 
vienas kitas pavyzdys iš šimtų 
tūkstančių panašių.

“AB” transliacijos per sa
vaitę užima 1080 valandų. Jos

Radijas lietuviškai
Lietuvos vyskupų konferen

cijos prašymu, Belgijos Briuse
lyje veikiantis Katalikų radijo 
ir televizijos tinklas CRTN nuo 
kovo 1 d. per valstybinį Lietu
vos radiją pradęjo transliuoti 
religines programas lietuvių 
kalba. Kas dieną perduodamos 
CRTN stoties parengtos dešim
ties minučių trukmės laidos ir 
pusvalandinės laidos tris kar
tus per savaitę. Lietuviškų ra
dijo laidų rengimą ir retrans
liaciją iš Vilniaus finansuoja 
Koenigsteine veikianti tarp
tautinė religinės šalpos orga
nizacija “Kirche in Not”.

Briuselio katalikų radijas 
su “Kirche in Not” organiza
cijos pagalba panašios inicia
tyvos ėmėsi ir Nepriklauso
mų valstybių sandraugos kraš
tuose. Nuo kovo 1 d. Briuse
lyje parengtas religines lai
das gudų kalba pradėjo re
transliuoti Minsko radijas. 
Lvove, Ukrainoje, atidarytas 
Briuselio katalikų radijo sky
rius. CRTN vadovybė infor
muoja, kad jau prieš ketverius 
metus buvo pradėtos rengti 
laidos rusų kalba. Pirmiausia 
trumpomis bangomis jos buvo 
transliuojamos iš Briuselio, 
o neseniai buvo pradėtos re
transliuoti per Rusijos vals
tybinį radiją. Kor.

perduodamos žemės palydovo 
pagalba per vieną kurią iš 
14-os JAV-se užsienyje esan
čių stočių. Įdomu pastebėti, 
kad atidaromąjį signalą su 
žodžiais “This is the Voice 
of America” visoms progra
moms nuo “AB” transliacijų 
pradžios į magnetofono juos
telę yra įkalbėjęs Amerikos 
lietuvis diktorius William 
Kazlaitis, ir jo balsas per 
daugelį metų buvo naudoja
mas angliškosios ir visų kal
binių tarnybų.

Lietuviškos programos
Laidas lietuvių kalba “AB” 

pradėjo transliuoti istorinę 
1951 m. vasario 16 d. ir per tuos 
41-nerius metus jų nė vienai 
dienai nebuvo nutraukęs. 
Apie lietuviškų laidų pra
džią “AB” lietuvių tarnybos 
30 metų sukakties proga bu
vęs jos viršininkas Alfonsas 
Petrutis “Tėviškės žiburiuo
se” paskelbtame pokalbyje 
pasakojo: “Mintį, kad Ameri
kos vyriausybė per savo trum
pų bangų radiją prabiltų ir 
lietuviškai, jau anksti kėlė 
paskiri asmenys, visuomenės 
veikėjai bei kai kurios lie
tuvių organizacijos. Gal la
biausiai tą veiklą išvystė 
Amerikos lietuvių taryba, 
varstydama įvairių valdžios 
įstaigų duris bei vesdama 
pokalbius su valstybės de
partamento pareigūnais ir 
kongreso nariais. Nutarimas 
pradėti lietuviškas laidas 
iš dalies buvo logiška išvada 
Jungtinių Valstybių politikos 
— nusistatymo nepripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prievartinio įjungimo į Sovie
tų Sąjungą ...”

Dabartinė paskirtis

AfA 
ELENAI SKOMSKIENEI

mirus Lietuvoje,
jos seserį, KLK moterų draugijos centro valdybos 
pirmininkę, ANGELIKĄ SUNGAILIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame -

KLK moterų draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyrius

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
centro valdybos nariui

AfA 
JERONIMUI CICĖNUI

mirus 1992.III.2,
atvykusiai iš Lietuvos jo dukrai ELENAI, šeimai Lietuvoje, 
giminėms, visiems jo bičiuliams, draugams ir bendra
darbiams reiškiame gilią užuojautą-

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga

AfA
GITUI BĖRIUI
tragiškai žuvus,

jo žmoną DAIVĄ, dukrytę LIVIJĄ, sūnų MYKOLĄ, 
mamytę BRONĘ BERESNEVIČIENĘ, sesutę 
NIJOLĘ, brolį ALGĮsu šeimomis liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame - x

Slėnių šeima

Svajonės ir troškimai išsi
pildė: Lietuva ir kitos Rytų 
Europos šalys po penkių vergi
jos dešimtmečių vėl tapo lais
vos ir nepriklausomos, subyrė
jo ir pati Sovietų Sąjunga. Ko
kia “AB” paskirtis dabar? Tai 
gvildenama dienraščio “Wa
shington Post” 1992. II. 24 nr. 
paskelbtame straipsnyje. Ja
me pastebima, kad daugelis 
klausytojų dabar gyvena labai 
skirtingose sąlygose nuo tų, 
kurios juos supo dar tik prieš 
kelerius metus. Kai seniau 
maždaug dešimtyje šalių, 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą, 
transliacijos būdavo trukdo
mos, tai šiandien tokių kraš
tų, kur “AB” laidas tebeban- 
doma trukdyti, teliko tik Ku
ba ir Kinija.

Naujas atvirumas Rytų Eu
ropoje ir buvusiose Sovietų 
Sąjungos respublikose iškėlė 
reikalą peržvelgti dabarti
nių “AB” laidų pobūdį. Tačiau, 
iš kitos pusės, daugelis “AB” 
stebėtojų tvirtina, kad jo lai
dų vaidmuo skatinant demo
kratiją ir laisvą rinką įgavo 
naują svarbą tų šalių gyven
tojams pertvarkant savo visuo
menę. Antra vertus, tokie re- 
gijonai, kaip buv. Sovietų Są
junga, politiškai tebėra ne
stabilūs, ir objektyvios masi
nės infomacijos priemonės te
bėra ribotos. Todėl ir toliau 
esą svarbu tęsti “AB” trans
liacijas.

Pasak straipsnio, JAV ad
ministracijos pareigūnai pa
reiškę, esą galimas dalykas, 
kad iki šio dešimtmečio pa
baigos bus laipsniškai pa
naikintos “Laisvosios Euro
pos” ir “Laisvės radijo” pro
gramos. Jos yra transluojamos 
iš Miuncheno. Ar toji prana
šystė turi pagrindo, pamaty
sime.

Tuo tarpu lietuvių redakci
ja, minint “AB” 50 m. sukaktį, 
perdavė pasikalbėjimą su pir
muoju “AB” lietuvių skyriaus 
viršininko pareigas ėjusiu 
Juozu Laučka. Jis viršininko 
ir redaktoriaus pareigas ėjo 
nuo 1951 m. vasario iki rug
pjūčio mėn., jas perdavęs dr. 
K. Jurgėlai. Po to kurį laiką 
lietuvių tarnybai vadovavo 
rašytojas A. Vaičiulaitis, vė
liau ilgesnį laiką A. Petrutis, 
o nuo 1986 m. vasaros — R. Sa- 
kadolskis.

Su giliausiu apgailestavimu ir brangiais prisi

minimais mes išlydime į amžinybę savo mielus 

draugus bei bendradarbius -

AfA GINTAUTĄ BĖRIŲ

AfA KALJU LAANEMETS

Visuomet mes jų pasigesime.

Toron Capital Markets Inc.

MIELAI SESUTEI

AfA 
VALEI BERNOTIENEI

mirus JAV-se,

sesutę BRONĘ MAZILIAUSKIENĘ ir jos šeimą, 
visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

M. Adomavičienė

Ted ir Dana Shewchuk

M. M. Galinaičiai

A. L. Ungeičiai

Ilgamečiam LŠS ir Vlado Pūtvio
šaulių kuopos nariui

AfA
šauliui JONUI PUTERIUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną ANELĘ, sūnų ROMĄ su šeima, visus 

gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame -

LŠS išeivijoje,

Vlado Pūtvio šaulių kuopa Toronte

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

f sAMOGrTvv Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A._ F*lenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”



Vokietijos Augsburgo vyskupas J. STIMPFLE, nuoširdus lietuvių bičiulis bei rėmėjas, lankydamasis Lietuvoje 
1991 m. vasarą, aplankė ir Kaišiadorių vyskupijos centrą. Nuotraukoje iš kairės: katedros klebonas kun. P. PURLYS, 
prel. A. BUNGA, kancleris kun. J. JONYS, vysk. J. STIMPFLE, kan. J. MINTAUČKIS, vysk. J. MATULAITIS

Privatizacijos kraštutinumuose
Pavojinga privatizacijos linkmė Lietuvos parodų rūmų atveju

Nauji keliai kovoje su alkoholizmu
Anoniminių alkoholikų draugija Lietuvoje ir pirmoji jos konferencija Vilniuje, 

dalyvaujant “AA”atstovams iš Šiaurės Amerikos
“Alkoholikas - ne tas, kuris geria, 
o tas, kuris negali gerti”.

Po trejų metų grįžau į laisvą 
Lietuvą. Kraštas labai pasikei
tęs - nebėra Lenino paminklų, 
raudonų užrašų, milicininkų. 
Miestuose plevėsuoja trispla- 
vė ir atrodo viskas normaliai, 
tik ilgos eilės parduotuvėse. 
Tačiau maisto netrūksta, ir 
restoranuose valgėme kuklius 
patiekalus.

Per radiją, televiziją ir pa
mokslus skatinama dvasinė 
stiprybė, žmonės raginami ne
nusiminti, nekreipti dėmesio į 
negeroves, žiūrėti į ateitį su 
viltimi.

Labai buvo įspūdinga Vil
niaus katedroje - prakartėlė, 
apsodinta tikromis samanomis 
ir pušaitėmis, Mišios ir pa
mokslai apie dvasinį atbudi
mą, Dievo meilę ir gėrį žmogu
je. Tikrai pajutome Viešpaties 
dvasią, kuri jungė mus visus į 
vieną šeimą, ir atrodė, kad vis
ką galime pakęsti ir įveikti.

Naujoviška veikla
Vėl susitikau su Vilniaus 

“Alcoholic Anonymous” “Auš
ros” grupės nariais. Nuo 12 na
rių grupė išaugo ir turi per 40 
narių. Veikia ir “Al-Anone” 
būrelis (alkoholikų artimieji - 
arti tuzino narių. Neapsako
mai buvo džiugu būti su jais ir 
patirti jų stiprybę bei pasi
ryžimą padėti kitiems, sergan
tiems alkoholizmo liga. Susi
rinkimai jau vyksta kiekvieną 
vakarą, išskyrus penktadie
nius, kai renkasi “Al-Anone” 
nariai.

Grupę sudaro vyrai ir mote
rys įvairių politinių ar religi
nių įsitikinimų, įvairaus išsi
lavinimo ir amžiaus. Kiekvie
nas reiškia savo nuomonę, iš
sako savo problemas, susiju
sias su alkoholizmu, nekriti
kuoja kitų.

“AA” grupių veiklos pagrin
das - “12 žingsnių” programa. 
Vienas pagrindinių principų: 
“Padėdamas kitam, padedi 
sau”. Didžiausias siekis (o sy
kiu ir visų problemų sprendi
mo priemonė) - būti blaiviu 
šiandien, dabar, o ne po 15 me
tų ar gyvenimo pabaigoje. 
Kiekvienas “AA” grupės narys 
žino, jog gyvena neišgydomos 
ligos — alkoholizmo akivaiz
doje.

Šią ligą galima palyginti su 
cukralige. Ja sergantis privalo 
atsisakyti cukraus. Tokiam li
goniui dažnai būtinos nuolati
nės insulino injekcijos. Ir al
koholikui tenka atsisakyti al
koholio (“saikingas gurkšnelis” 
yra pragaištingas), o “insuliną” 
šiuo atveju atstoja dvasinis su
sitikimas - susirinkimas, kuris 
alkoholikus veikia kaip grupi
nė terapija, kaip gaivinantis, 
teikiantis gyvybinės energi
jos biolaukas. Ten, kur susi
renka keli kenčiantys ir ieš
kantys vilties, apsireiškia ant
gamtine galia (ar Dievas, kaip 
kiekvienas Jį suvokiame) ir 
įvyksta stebuklas - dvasinis 
prašvitimas, normalaus mąsty
mo sugrąžinimas, atsipalai
davimas nuo kaltės - baimės - 
pykčio jausmų, kuri yra būdin
gi sergančiam alkoholizmu. Mi
nėtų jausmų šaltinis - nuodė
mė, tačiau alkoholizmas - ne 
nuodėmė, o liga su nuodėmin
gom pasekmėm. Tereikia nuo
širdžiai išpažinti ir suvokti 
savo ligą, keisti santykį su ja, 
ir pamažu išsispręs visos skau
džiausios problemos. Vis dau
giau medikų-narkologų teigia
mai vertina “AA” veiklą.

Be paniekos
Šiais metais Lietuvos res

publikoje alkoholizmas paga
liau buvo pripažintas kaip li
ga. Tai turėtų paveikti ir žmo
gių požiūrį į alkoholiką, kaip 
žmogų, sergantį neišgydoma li
ga, į alkoholikų dvasinės reabi
litacijos procesus. Ar mes tu
rime teisę kaltinti žmogų, ser
gantį, tarkim, džiova? O ser
gantį alkoholizmu galėjom ir 
kaltinti, ir pasmerkti, ir teis
ti...

Kol kas tik “AA” grupėse Lie
tuvoje žodis “alkoholikas” nu
skamba be paniekos. Taip pat 
ir alkoholikų artimieji, susi
būrę į “Al-Anono” grupes, jau 
dešimtims kenčiančių padėjo 
rasti tiesą, gyvenimą ir kelią. 
Tai buvo girdima pirmojoje 
Lietuvos anonominių alkoho
likų konferencijoje 1991 m. 
birželio 13-15 d.d.

Amerikiečių įnašas
JAV lietuviai, “AA” nariai, 

padėjo suorganizuoti kelionę 
ir konferenciją. Savaitę prieš 
konferenciją Lietuvos sveika
tos apsaugos atstovai - minis- 
terio pavaduotojas A. Blažys ir 
vyr. inspektorė O. Grimalaus- 
kienė irgi parėmė šią idėją bei 
misiją - aplankyti Panevėžio, 
Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, 
Alytaus norkologinius skyrius 
bei Jurbarko miestą ir ten su
sitikti ne tik su besigydančiais 
alkoholikais, bet ir su miestų 
visuomene, gydytojais, alkoho
likų šeimų artimaisiais.

Pirmą konferencijos dieną 
Marta papasakojo apie Niujor
ko “AA” archyvą, kur sukaup
tos pirmosios dvasinės progra
mos knygos, prisiminimai. Ke
lionės per Lietuvą metu mus 
energingumu džiuginęs čika- 
gietis Jurgis pasakė konferen
cijos dalyviams: “Nėra nė vie
no geriančio ar negeriančio 
alkoholiko, kuris nebūtų vertas 
mano dėmesio. Tikrai norin
čiam nebegerti aš sakau: ateik 
į “AA”, o jei negali, aš ateisiu 
pas tave į namus, į ligoninę, į 
kalėjimą, visur, kur tau sunku, 
jei nori šiandien, dabar neger
ti ir jautiesi kitų atsumtas, nu
sivylęs”. Amerikiečiai itin di
delį dėmesį skiria individua
liam darbui su kenčiančiais ir 
ieškančiais pagalbos.

Po konferencijos atidarymo 
pasiskirstėm į dvi grupes ir 
aplankėme Vilniaus miesto 
narkologiniuose skyriuose be
sigydančius alkoholikus, pasa
kojome jiems apie save ir apie 
tai, kas mumyse įvyko, kai pra
dėjome lankyti “AA” susirinki
mus ir susipažinome su dvasi
ne programa. Narkologiniuo
se skyriuose palikom litera
tūros, pakvietėm ateiti į “AA” 
grupes, prašėme narkologus, 
kad jie taptų tarpine grandimi 
tarp besigydančio nuo alko
holizmo ir “AA” grupės, kad 
jie sudarytų ligoniams sąly
gas susipažinti bent su “AA” 
programos pagrindais, nepa
mirštų, jog “AA” grupės yra 
visiškai nepriklausomos, išsi
laikančios iš savanoriškų “AA” 
grupių narių įnašų.

Skiriamės tik piniginėm ...
Pirmąją konferencijos die

ną ir mūsų Amerikos lietuvių 
grupės vadovas Linas iš Santa 
Monikos taip kalbėjo: “Mes ten 
ir jūs čia iš esmės niekuo ne
siskirtame, nebent piniginėm. 
Mūsų visų, sergančių alkoho
lizmu ir pasirinkusių ‘AA’ dva
sinės programos kelią, proble
mos tos pačios. Bet jums reikia 
išmokti elgtis ir su savim ir su 

kitais. Todėl mes čia atvykom. 
Reikia pasidalinti ne tik pa
tirtimi, bet ir pareigom. Kiek
vienas turi jausti atsakomybę 
už dvasinio tobulėjimo kelią. 
Reikia veikti taip, kad visa 
veiklos našta nekristų ant ke
lių vadovų pečių. Amerikos lie
tuvių tikslas - paremti jus kaip 
nepriklausomos visuomeninės 
draugijos grupes. Taip pat bū
tina keisti visuomenės sąmo
nę savo pavyzdžiais, keisti san
tykius ir požiūrį į alkoholiz
mą. Be to, būtina palaikyti 
glaudesnius ryšius su gydyto- 
jais-narkologais. Reikia abi
pusio pasitikėjimo, o ne kon
frontacijos. Kiekvienas turi 
sąžiningai dirbti savo darbą. 
Tuomet, kaip ir Amerikoje, gy
dytojai taps tarpine grandimi 
ar pakopa tarp sergančio al
koholizmu ir ‘AA’ grupių. Tik 
tokia sąveika gali būti sėkmin
ga. Bet narkologai neturi tei
sės kontroliuoti ar koreguoti 
‘AA’, kaip įregistruotų visuo
meninių grupių, veiklos”.

Gydanti programa
Antroji konferencijos diena 

- atviras “AA” susirinkimas, 
susitikimas su visuomenės at
stovais ir Lietuvos “AA” sve
čiais iš keturių Latvijos miestų.

Leonas M., “AA” grupių Ame
rikoje patriarchas, su dvasi
nės “AA” programos misija ap
lankęs beveik visą pasaulį ir 
šioje veikloje aktyviai daly
vaujantis jau 44-ri metai, pa
sakė: “Negerai, jei žmogus, ser
gantis alkoholizmu, 28 kartus 
patenka į ligoninę ir neranda 
vilties ir nepatiria stebuklo, 
kurį aš išgyvenau nuoširdžiai 
lankydamas ‘AA’ grupių susi
rinkimus.

Matas iš Čikagos nuoširdžiai 
papasakojo apie save ir pabrė
žė: “Alkoholikas - ne tas, kuris 
geria, o tas, kuris negali ger
ti, nors ir bando apgauti save. 
Aš ‘AA’ priimu ne kaip religi
nę, o kaip dvasinę programą. 
Ši programa gydo sielą, išmo
ko giliau pažinti save, sugrą
žina normalų mąstymą, taiso 
žmogaus charakterį, moko bū
ti sąžiningu su savimi ir kitais 
žmonėmis. Bet, sakau, jei ir ne
gerdamas likčiau nesąžiningas 
su savimi, bailys, melagis ir 
vagis, tai ir vėl imčiau gerti. 
Todėl pirmiausia aš atlikau 
viešą išpažintį ir nuo tos die
nos, ‘AA’ programos dėka, jau 
28-eri metai kasdien esu blai
vus ir laisvas. Aš kasryt, vos 
prabudęs, vieną valandą ski
riu ‘AA’ meditacijai. Tam tin
ka ir knyga ‘24 valandos per 
dieną’, kurią jūs turite”.

Yra kuo pasidžiaugti
Rodos, vos prieš kelias die

nas lankėme Lietuvos miestus, 
o trečiąją “AA” konferencijos 
dieną - dvasinio susitikimo 
metu joje jau aktyviai dalyva
vo pirmieji “AA” grupių nariai 
iš Panevėžio, Šiaulių, Jurbar
ko, Alytaus. Ir visai nenuste
bome, kai du jaunuoliai net 
konferencijos metu kreipėsi į 
mus ir, matyt, dar nesupratę, 
kas yra “AA” grupė, paprašė 
jiems suteikti narkologinę pa
galbą. Aišku, čia dalyvavę nar
kologai padėjo jiems pasiekti 
ligoninę, o, praėjus krizei, 
po savaitės kitos tikimės ir 
tuos jaunuolius išvysti “AA” 
grupėje. Čia jie ras daugiau 
pagalbos, negu laikinai pade
dančios tabletės.

Belieka priminti “AA” adre
są Vilniuje. Rašykite adresu: 
Vilnius - 50, a/d 2304, “Aušra” 
A.J.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Sugriuvus komunistinei sis
temai, perėjimas į vadinamą
ją “laisvą rinką” ir nuosavy
bės perleidimą į privačias ran
kas Lietuvoje sukėlė chaosą. 
Sugriautos ekonomikos atsta
tymu ir neteisėtai nusavintos 
nuosavybės grąžinimu į priva
čias rankas suinteresuoti as
menys tam procesui neturi nei 
praktinio, nei mokslinio pasi
ruošimo. Tai puiki proga “žve
joti drumstame vandenyje” ap
sukriems spekuliantams, kurie 
sugebėjo sukrauti valiutų at
sargas ir ieško progų pasipel
nyti.

Kyla pavojus, kad ir visuoti
nio intereso valstybės turtas 
gali patekti į netinkamas ran
kas. Jau net ir kultūros bei pre
kybos židiniams gresia pavo
jus prarasti savo vaidmenį 
Lietuvos ekonominio bei kul
tūrinio gyvenimo atstatyme, 
jų tarpe ir valstybės žinioje 
esantys pastatai.

To chaoso miglose ir Lietu
vos parodų rūmai Vilniuje ga
lėjo tapti auka neapdairios 
politikos ir pelno trokštan
čių verslininkų, kuriems ne 
Lietuvos gerovė, o jų pačių 
pelnas rūpi. Vilniaus parodų 
rūmai yra Lietuvos respubli
kos kultūrinių ir istorinių pa
minklų sąraše. Savo patalpo
mis bei plotu jie yra didžiau
si ir moderniausi Baltijos 
valstybių teritorijoje ir yra 
skirti parodų rengimui. Deja, 
sumanių ir pinigingų prekybi
ninkų veikiama Lietuvos vy
riausybė 1991 m. rugpjūčio 14 
d. nutarė rūmus išnuomoti dve
jiem metam “Lietuvos biržai”, 
kuri yra ne kas kita, kaip pre
kių turgus, tuo atmesdama tie
sioginę rūmų paskirtį.

Klivlandietės Ingridos Bub
lienės iniciatyvos ir pastangų 
dėka, Vilniaus “LITEXPO” Lie
tuvos parodų centro direkto
rius Aloyzas Tarvydas 1991 m. 
gruodžio 18 d. pasirašė sutar
tį su didžiausiu pasaulyje pa
rodų centru “IX Center” Kliv- 
lande. Sutartyje numatomos 
tarptautinės ‘įiarodos, konfe
rencijos, prėkių ir technolo
gijos apsikeitimas bei bendro 
verslo užuomazgos, plačiai ati
darant duris tarptautinei pre
kybai ir Lietuvos gaminių eks
portui. Sutarties pasirašymo 
metu “IX Center” direktorius 
savo sveikinimo kalboje pa
brėžė, kad Lietuva per “LITEX
PO” nutiesianti tarptautinės 
prekybos kelius į Rytų Euro
pą ir į visą buvusią Sovietų 
Sąjungą. “IX Center” preky
bos direktorius David J. Shri
ber savo 1992 m. vasario 3 d. 
laiškuose Vytautui Landsber
giui ir Gediminui Vagnoriui 
patvirtino, kad JAV-se yra gy
vas susidomėjimas prekyba su 
Baltijos valstybėmis ir pra
šė, kad būtų viskas daroma 
“LITEXPO” darbui paleng
vinti.

Tai matote, kiek daug pada
ryta ir siekta tik per trejus 
metus. “AA” blaivybės progra
ma jau įsišaknijusi ir Lietu
voje.
Tik draugystėje mūsų jėga.
Reikia stipriai laikytis už ranką, 
Melsti Jėgą aukščiausią - padės 
Ta Jėga, kaip mes ją suprantam ...
Prisimink Lietuvą, Vilnią ir mus, 
Lai Dievas laimingus mus mato.

(Pranas, Vilniaus “AA”, 
“Aušros” grupės narys)

Keleivė

RASA RAZGAITIENĖ, Lietuvių katalikų religinės šalpos atstovė iš Niujorko (pirmoji iš kairės), susipažįsta sv 
Lietuvos “Caritas” draugijos veikla. Šalia jos - “Caritas” vadovybės atstovė VITALIJA MIKLIČIENĖ, Panevėžio 
katedros klebonas mons. J. ANTANVIČIUS, Panevėžio katalikiško vaikų darželio vedėja ir auklėtojos

“LITEXPO” centras susidū
rė su sunkumais, prasidėjus 
Vilniaus parodų rūmų “priva
tizacijai”, paverčiant rūmus 
akcine bendrove ir juos per- 
leidžiant “Lietuvos biržai”. 
Vyriausybei nustačius “80 pro
centų kapitalo privatizacijos 
laipsnį”, paliktas valstybės 
reikalams, t.y. parodoms, vos 
700 kv m plotas. Beveik visos 
patalpos užpildomos prekysta
liais, nors tai tarptautinių pa
rodų rūmų lygį atitinkantis pa
statas, į kurį galima įvažiuoti 
su daugiatoniais sunkvežimiais 
ir kuris yra aprūpintas puikiu 
elektros ir vandentiekio lini
jų tinklu. Pagal vyriausybės 
su “Lietuvos birža” susitari
mą, tik akcinininkai nuspren
džia patalpų naudojimą.

Vasario mėnesį Ingrida Bub
lienė, patyrusi apie “LITEX
PO” sunkumus ir jausdama at
sakomybę už jo sutartį su Kliv- 
lando parodų rūmais, nuvyko 
į Lietuvą susipažinti su padė
timi, nes grėsė pavojus, kad 
“LITEXPO” gali būti privers
tas sulaužyti sutartį ir mokė
ti baudas ne vien Klivlando 
parodų rūmams, bet ir Vokie
tijos, Danijos bei kitų kraštų 
firmoms, su kuriomis buvo su
darytos panašios sutartys ir 
kurių dėka į Lietuvą suplauk
tų graži pajamų suma, pasitar
nautų Lietuvos ekonominio 
gyvenimo sustiprinimui ir, kas 
svarbiausia, taptų tarptauti
nių parodų bei prekybos cent
ru. Perdavus rūmus “Lietuvos 
biržai”, būtų neįmanoma reng
ti tarptautinio masto parodų 
mažose patalpose, stumdantis 
tarp prekystalių ir ribojant 
rodiniams skirtą plotą bei ap
sunkinant priėjimą.

Ingrida Bublienė savo vieš
nagės Lietuvoje metu lankėsi 
Lietuvos parlamente, tarėsi su 
Vytautu Landsbergiu ir prašė, 
kad būtų sustabdyta parodos 
rūmų privatizacija. Jai pri
tarė Lietuvos spauda, kaip 
“Lietuvos aidas”, “Respubli
ka”, “Gimtasis kraštas” ir ki
ti, su baime pastebėdami, kad 
privatizacija gali privesti prie 
sutarties sulaužymo ir su Ame
rikos parodų centru. Tai repre
zentacinis pastatas, “Lietu
vos vizitinė kortelė ir langas 
į pasaulį”, pareiškė Ingrida 
Bublienė Lietuvos spaudoje.

Ne veltui buvo jos protesto 
kelionė. Vos grįžus į namus, 
Ingridai Bublienei buvo pra
nešta, kad Lietuvos aukščiau
sios tarybos nutarimu panai
kintas centrinės privatizavi
mo komisijos sprendimas ir 
kad iki vasario 29 d. privalo 
būti sudaryta sutartis su “Kul
tūros paveldo inspekcija”. Tai 
aiškus žingsnis į pastato su
grąžinimą jo pirminiam tikslui.

Vartant “LITEXPO” numato
mų parodų programą, krinta į 
akis tokie projektai: Ispanijos 
žemės ūkio paroda-seminaras, 
Danijos technikos dienos, Suo
mijos eksporto paroda, tarp
tautinė paroda FARMA-BALT 
ir 1.1.

Išeivija turi budriai sekti 
Lietuvos atstatymo procesą. 
Nėra reikalo kištis į jos įsta
tymus ar juos kritikuoti, bet 
reikia padėti atitaisyti žalin
gas klaidas, patarnaujant sa
vo žiniomis ir patirtimi, ku
rias per daugelį dešimtmečių 
įsigijome Vakarų pasaulyje ir 
kurios yra Lietuvai gyvybiškai 
reikalingos.
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Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis 
vasario 12 d. aplankė Vasario 16-tosios gimnaziją. Nuotraukoje iš kairės: 
EDITA LORENČAITĖ, AUDRIUS LAZDINIS, VYTAUTAS LANDS
BERGIS, L. LANDSBERGIS ir BALTIJA UDRYTĖ Nuotr. M. Šmitienės

Ne invazija, o talka Lietuvai
Atsiliepiant į Viliaus Bražėno pastabas “TŽ” 1991 m. 51-52 nr. 

apie idėjinę invaziją
Atkūrusi savo Nepriklauso

mybę, Lietuva kryptingai įtvir
tina ją, dėdama pamatus savo 
ateičiai. Vienas didžiausių jos 
rūpesčių kultūros srityje - švie
timo pertvarka, naujos moder
nios mokyklos kūrimo strategi
ja tautos tradicijų ir pasau
lio kultūros kontekste.

Atsisakoma vienpusių ir ab
soliutintų Rytų švietimo idėjų, 
ideologizuoto mokymo. Atnau
jinamas ugdymo mokykloje tu
rinys, remiantis universalio
siomis programomis, pasaulio 
patirtimi. Naujai daugelio 
mokytojų atrandami prieška
rio Lietuvos tautiečių A. Ma
ceinos, S. Šalkauskio, Vydūno 
ir kitų beveik 50 metų nutylė
ti darbai su įdomumu studi
juojamos Vakarų pedagogų ir 
psichologų idėjos.

Todėl Lietuvos mokytojui da
bartinėje situacijoje metodo
logiškai greičiau suvokti re
formos esmę, aprėpti ugdymo 
turinio pasikeitimus, tobulin
ti save reikalinga pagalba. 
Tikslinė ir kryptinga, profe- 
fesionali pagalba. Štai kodėl 
Lietuvos mokytojų kvalifikaci
jos institute, Vilniaus Baltu
piuose, daug pedagogų įvai
riuose kursuose ir semina
ruose.

Kad geriau būtų suvoktas 
Vakarų Europos šalių švieti
mo sistemos, išsiaiškintos jų 
organizavimo problemos, nere
tai Institute, paskutiniuoju 
metu, pagalbininkai ir talki
ninkai iš Anglijos, Australijos, 
Danijos, Vokietijos, Švedijos. 
Ypač glaudus ir vaisingas 
bendradarbiavimas nusistovė
jo su A.P.P.L.E. 1991 m. vasa
rą organizuotuose kursuose, 
kuriuose lektoriais buvo moks
lininkai ir mokytojai iš JAV 
ir Kanados, dalyvavo net 536 
atgimstančios Lietuvos moky
tojai. Štai kelios jų minčių 
nuotrupos apie renginius.

Vilniaus 21-osios vidurinės 
mokyklos direktorė Laima Babi- 
lienė: “Daug kartų anksčiau 
teko dalyvauti įvairiuose kur
suose ir seminaruose, tačiau 
šie ypatingai pavykę savo orga
nizaciniu naujumu, informaci
jos pateikimo įtaigumu, apgal
votu turiniu. Čia ir srautiniai 
užsiėmimai visiems kursų da
lyviams, ir darbas grupėse pa
gal interesus ir pasirenkamos 
paskaitos, ir diskusiniai bū
reliai. Puiku . ..”

Kelmės rajono Elvyravos 
devynmetės mokyklos mokyto
ja Danguolė Kučinskienė: “O 
koks dvasingas ir betarpiškas 
atvykusių lektorių ir susirin
kusių dalyvių tarpusavio bend
ravimas užsiėmimuose! Tai 

akivaizdžios pedagogikos pa
mokos mums, kaip reikia bend
rauti mokyklose su savo moki
niais ...”

Panevėžio rajono Velžio vi
durinės mokyklos mokytojas 
Petras Leikauskas: “Pedagogi
nės ir psichologinės informa
cijos įvairovė, kritiškas Va
karų švietimo technologijų ver
tinimas padės geriau rasti sa
vąjį modernaus lietuviško švie
timo kelią. Mažiau teks klai
džioti klystkeliais”.

Vilkaviškio rajono Kybartų 
vidurinės mokyklos mokytoja 
Rima Labačiauskienė: “Kursai 
sužadino pedagoginį nerimą, 
norą ir užsidegimą ieškoti tie
sos tarp gausybės variantų ir 
situacijų. Atsivėrė pagaliau 
langas pažinti pedagogines 
Vakarų sistemas, atsirado ga
limybė palyginti jas su vien
puse rytietiška. Jaučiu entu
ziazmą ir pasiryžimą”.

Plaukia gausios mokytojų pa
raiškos dalyvauti analogiškuo
se kursuose 1992 m. vasarą. Ne 
tik dalyvavusių, bet ir naujų 
mokytojų. Sunku organizato
riams bus patenkinti visų pa
geidavimą juose dalyvauti.

Kartu vyksta intensyvus pa
sirengimas A.P.P.L.E. atsto
vams bendradarbiaujant su 
Lietuvos respublikos kultū
ros ir švietimo ministerija, Mo
kytojų kvalifikacijos institu
tu, pačiais mokytojais. Dar spa
lio mėnesį dr. Katherine Ba
ker, gruodžio mėn. Mary Butz 
ir Ruth Wattenberg, o sausio - 
dr. Paul Slayton susitiko su 
specialistais Lietuvoje, moky
tojais ir tyrė jų poreikius, aiš
kinosi, kokios pagalbos labiau
siai esamomis sąlygomis peda
gogams reikia. Nuspręsta orga
nizuoti 1992 m. vasarą II kursų 
šakas: svetimų kalbų mokymo 
metodika, muzikos mokymo 
metodika, švietimo valdyba, 
specialioji - ypatingoji peda
gogika, visuomeniniai mokslai, 
psichologija, anglų kalbos to
bulinimasis. Kursų du srautai 
po dvi savaites vyks ne tik Vil
niuje, bet ir Šiauliuose. Pra
ėjusią vasarą buvusieji kur
suose rinksis vienai savaitei 
tęsti pradėtų studijų. Tuo būdu 
laukiame, kad iš viso kursuose 
pabuvos per 1000 mokytojų.

Todėl daugiau negu keisti 
1991 m. gruodžio 17 d. “Tėviš
kės žiburių” straipsnio “Veng
tina meškos patarnavimo Lie
tuvai” autoriaus Viliaus Bra
žėno būgštavimai apie A.P.
P.L.E. “invaziją”.

Lietuvos mokytojai laukia ir 
yra suinteresuoti talka bei pa
galba švietimui.

Kazimieras Pulmonas, 
Lietuvos mokytojų kvalifikacijos

instituto direktoriaus pavaduotojas

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

HAILING CONTRACTING 

(Estonian)
• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tile) įdėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044
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GAUDO STINTAS

Baltijon vedantį Palangos 
tiltą, palankiam vėjui pučiant, 
apspinta šimtai mėgėjiškų žve
jų. Mat po daugelio metų vėl bu
vo leista stintų žūklė nuo kran
to. Vienos paros leidimus žvejo
ti už 20 rublių išduoda Lietuvos 
žvejybos reguliavimo ir žuvivai
sos agentūros Klaipėdos inspek
cija. Stintos traukiamos tink
laičiais, kuriuos žemaičiai va
dina kęseliais. Laimingieji greit 
pagauna šimtą kitą sidabrinių 
žuvyčių. Kai žvejams sekasi, 
nesibaigia turgus. Palanga tada 
pakvimpa šviežiais agurkais. 
Žvejams šiuo metu dar nelei
džiama, kaip Latvijoje, stintų 
gaudyti valtimis išplaukus jū
ron.

SKOTUOS TEISMAS
Lietuvos aukščiausiojo teis

mo rūmuose vasario 11-12 d.d. 
posėdžiavo Škotijos karališko
jo teismo atstovai, sprendžian
tys Edinburge gyvenančio Anta
no Gecevičiaus ir Škotijos te
levizijos bylą. Ltn. A. Gecevi- 
čių, vokiečių okupacijos metais 
tarnavusį XH-jame lietuvių sa
visaugos batalione, Škotijos te
levizija 1987 m. rodytame filme 
apkaltino žydų žudymu. A. Gece- 
vičius Škotijos karališkajame 
teisme pareikalavo 600.000 sva
rų sterlingų kompensacijos iš 
televizijos už viešą faktų iš
kraipymą, tapusį jo apšmeižimu. 
Vilniun atvykusiai Škotijos ka
rališkojo teismo grupei vado
vavo teisėjas lordas Milligan. 
A. Gecevičiui atstovavo advo
katas J. Sympson, Škotijos te
levizijai — advokatas Ch. Camp
bell. Vilniun taipgi atvyko ir 
nemažai šia byla susidomėju
sių užsienio žurnalistų. “Lie
tuvos ryto” korespondentas Ma
rius Laurinavičius skaitytojus 
informuoja: “Per dvi dienas teis
mas apklausė du liudytojus — 
buvusius to paties bataliono 
kareivius J. Aleksyną ir M. Mi- 
gonį. Taip pat išklausytas ir 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas kunigas A. Svarinskas. Jis 
su byla nėra susijęs, tačiau pa
pasakojo apie KGB tardymo me
todus ...” Galutinį sprendimą 
Škotijos karališkasis teismas 
padarys Edinburge. Lietuvis 
A. Gecevičius, laimėdamas šią 
bylą, gali susilaukti nemažos 
kompensacijos. Pralaimėjimas 
jam atneštų naują bylą už II 
D. karo metais padarytus nusi
kaltimus.

PASIUTLIGĖS AUKA
Sausio 10 d. Šiaulių respub

likinėje ligoninėje pasiutlige 
mirė aštuoniolikametis vaiki
nas, atvežtas iš Joniškio ligo
ninės, kur jis buvo paguldytas 
dėl įtariamo meningito. Kelio
nėje į Šiaulius, lietui lyjant, 
jis iššoko iš automobilio ir ban
dė pabėgti, bet buvo sulaikytas. 
Šiaulių ligoninėje iš trečio aukš
to iššoko pro langą, bet ir vėl su
rištas buvo grąžintas lovon. Gy
dytojams kilo įtarimas, kad švie
sos ir vandens bijantis vaikinas 
gali sirgti pasiutlige, ypač kai 
jis prasitarė, jog buvo įkąstas 
usūrinio šuns Žagarėje pas mo
čiutę. Iškviestas tėvas šį savo 
sūnaus prasitarimą paneigė. Gy
dytojams teko patiems pradėti 
tyrimą. Tada paaiškėjo, kad pas 
močiutę buvo laikomi sugauti 
usūriniai šunys. Jiems vaikinas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas’’ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING
517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 

Pristatom jūsų pačių sudarytus siuntinius į namus gavėjui, kuriam 
nereikia primokėti. $3.50 už kg laivu, per 2 mėn. nuo išsiuntimo,
$5.90 už kg lėktuvu, per 2 savaites 
nuo išsiuntimo. Mažiausia siunta
- $15, maksimumo nėra.
Sudarom įvairius maisto ir medi
cininių reikmenų siuntas.
Pristatom pinigus, rūkytą mėsą 
ir medicinius reikmenis Lietuvoje.
Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.; pristatyti
- 10 v.r. - 6 v.v.; šeštadieniais 
-10 v.r. - 3 v.p.p. arba pagal 
susitarimą.
Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

nulupdavo kailį, o kūnus užkas
davo. Vieno užkasto šuns smege
nyse gydytojai rado pasiutligės 
virusų. Tačiau tada visos gelbė
jimo priemonės jau buvo pavė
luotos. Jaunuolis iš Žagarės 
tapo pasiutligės auka. Klaipė
diečius sausio pradžioje išgąs
dino mieste vištas pradėjusi 
gaudyti lapė, apkandžiojusi ir 
keletą šunų. Kai ji buvo nudob
ta, pas ją taip pat buvo rasta 
pasiutligės virusų. Teko pradėti 
skiepyti klaipėdiečių šunis ir 
kates, ieškoti jų įkastų vaikų. 
Tačiau šįkart pasiutligės pavo
jaus buvo išvengta.

KETURIOS ŽVAIGŽDUTĖS
Sausio pabaigoje Lietuvoje 

viešėjo didelį viešbučių kom
pleksą Danijoje turinčios “Sca- 
notell” firmos generalinis di
rektorius P. E. Hopfneris. Su 
turizmo bendrovės “Lietuva” 
atstovais jis pasirašė suma
nymų protokolą tolimesnio 
bendradarbiavimo reikalais. 
“Lietuvos” generalinio direk
toriaus Rimanto Mikniaus pra
nešimu, buvo svarstyta gali
mybė įkurti bendrą “Scanotel- 
lio” ir “Lietuvos” įmonę, kuri 
taptų viešbučio “Lietuva” savi
ninku Vilniuje. Esą tada būtų 
galima parūpinti apie 10 mili
jonų JAV dolerių “Lietuvos” 
viešbutį sumoderninančiam re
montui, pagerinančiam jo val
dymą ir aptarnavimą. Tada pa
gal tarptautinę viešbučių ver
tinimo skalę “Lietuva” galėtų 
gauti keturias ar net penkias 
žvaigždutes. Remontą su pato
bulinimais galima būtų atlikti 
per vienerius metus.

LAIŠKŲ TUŠTINTOJOS
Feliksas Telksnys “Lietuvos 

ryto” skaitytojus supažindina 
su penkiolikametės Džiuljetos 
Ramanauskaitės ir šešiolika
metės Sonatos Zlotaitės išdai
gomis Panevėžyje. Jos, dirbda
mos laiškanešėmis Lietuvos paš
to Panevėžio skyriuje, tapo kli
entėmis už užsienio valiutą pre
kes parduodančioje “Vilbaro- 
je”. Paauglės taipgi apsilanky
davo banke į rublius išsikeisti 
dolerių, svarų ir markių. Aferą 
atskleidė dvylikametis berniu
kas, Panevėžio sąvartyne sausio 
18 d. pastebėjęs plastikinį mai
šelį su užsienietiškus pašto 
ženklus turinčiais vokais. Ta
me namo parsineštame maišely
je berniuko tėvai rado Panevė
žin iš užsienio siųstus jau at
plėštus laiškus. Policijos in
spektorius Andrius Krioga nu
statė, kad laiškus atplėšinėjo 
centriniame Panevėžio pašte 
laiškaneše dirbanti Džiuljeta 
Ramanauskaitė su savo bičiule 
Sonata Zlotaite, už pravaikštas 
jau netekusia laiškanešės dar
bo. Jos abi iš laiškų išimdavo 
kartais siuntėjų iš užsienio 
įdėtus mažesnius banknotus. 
Sonata laiškus praplėšdavo at
sargiai, juos užklijuodavo ir 
nunešdavo adresatams. Džiulje
ta, neturėjusi tiek kantrybės, 
praplėštus laiškus išmesdavo 
šiukšles surenkančion mašinon, 
ir jie atsidurdavo Panevėžio 
sąvartyne. Džiuljeta prisipa
žino tokiu būdu iš laiškų pa
vogusi apie porą šimtų dolerių, 
šimtą vokiškų markių, 70 ang
liškų sterlingų. Neatsargiems 
siuntėjams padarytų nuosto
lių neįmanoma nustatyti, v. Kst.

SIUNTINYS NR. 4. Cukrus, riešutų 
sviestas, kava, kakava, arbata, kavai 
baltinti milteliai, viščiuko buljo
nas, prieskoniai, mėsos ir žuvies 
konservai, dantų šepetukai -2, dan
tų pasta, muilas, asperinas - 250 
tbl., kramtoma guma ir saldainiai. 
Galime kai ką pridėti ar pakeisti pa
gal jūsų pageidavimą. Svoris - 8 kg. 
Kaina - $64 plius $7 už patarnavi
mą. Jei oro paštu pridėti $19.20. 
Skambinti Genei ar Vytui Kairiams 
tel. (416) 643-3334.

Siuntiniai į
Baltijos kraštus

Tel. (416) 643-3334
FAX (416) 664-6097

Ontario Delhi vietovėje, Šv. Kazimiero šventovėje per Vasario 16-sios 
minėjimo pamaldas. Iš kairės: A. ALELIŪNIENĖ, M. MICKEVIČIENĖ, 
L. VITIENĖ, M. OBELIENIENĖ, M. RIMKIENĖ Nuotr. J. Vito

London, Ontario
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

įvyko sausio 8 d. Šiluvos Marijos 
par. salėje. Dalyvių buvo apstu. 
Mat buvo laukiama iš Lietuvos A. 
Vilčinsko 4 asmenų vokalinio an
samblio “Medus”. “Medus” pasie
kė Londoną tik su vadovu Arvydu 
ir žmona Jūrate, kiti du ansamb
lio nariai negavo vizų pervažiuo
ti sieną iš JAV. Atvykusieji suge
bėjo klausytojus pradžiuginti 
įvairių temų, gražių melodijų, 
pagaunančių ritmų dainomis ir ei
lėraščių deklamavimu.

Šis minėjimas buvo šeimyninio 
pobūdžio, su vaikučiais ir jauni
mu, be garbės svečių. KLB Londo
no apylinkės valdybos vardu pirm. 
P. Kuras pakvietė kun. K. Kakne
vičių įžanginei maldai ir perskai
tė KLB krašto valdybos pirm. Gabi
jos Petrauskienės laišką su svei
kinimais ir informacija. Svečias 
V. Čuplinskas, KLB raštinės Ota
voje vedėjas, įdomiai ir išsamiai 
nušvietė darbus bei kontaktų rei
kalingumą su parlamentarais, 
stengiantis pagelbėti Lietuvai jos 
dabartiniuose reikaluose.

V. Čuplinskui buvo nuoširdžiai 
padėkota. Londono apyl. valdybos 
narė S. Chainauskaite-Kozakow 
perskaitė federaciniame parla
mente Londono atstovo Joe Fonta
na (lib.) sveikinimus Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. J. Fon
tana visad rėmė apylinkės lietu
vių ir Lietuvos rūpesčius. Tai di
džios reikšmės pastangos ir dar
bai, kuriais KLB su visais lietu
viais išeivijoje gali didžiuotis. 
Buvo renkamos aukos KLB veiklai. 
Po meninės dalies KLB Londono 
apyl. valdyba minėjimo dalyvius 
pavaišino kava ir skanėstais.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo šventė po 50 metų sovie
tinės priespaudos paminėta va
sario 16 d. Mišių aukoje Šiluvos 
Marijos šventovėje, giedant cho
rui “Pašvaistė” vadovaujamam 
Ritos Vilienės. r.

Winnipeg, Manitoba
VASARIO 16 DIENOS MINĖJI

MĄ, KLB Winnipego apylinkės 
valdyba surengė vasario 16, sek
madienį. Pamaldose Šv. Kazimie
ro šventovėje prie lietuviškos 
trispalvės budėjo E. Bugailiškis
ir tautiniais drabužiais pasipuo
šusios - R. Biežytė ir J. Brazaus
kaitė. Skaitymus atliko V. Rut
kauskas. Prel. J. Bertašius pa
mokslą tema - mūsų tautos išgyve
nimas, dabartinė padėtis tėvynė
je ir išeivijoje. Po pamaldų, vi
siems sugužėjus į papuoštą šven
tovės salę, minėjimą atidarė KLB 
Winnipego apylinkės pirm. J. Gra
bys, pakviesdamas R. Galinaitį 
vadovauti šventės programai. 
Pastarasis pakvietė sugiedoti 
Kanados ir Lietuvos himnus, po 
to paprašė E. Fedarą supažindin
ti su dabartiniais Lietuvos nuo
savybės ir pilietybės įstatymais. 
Po šio pranešimo svečiai buvo pa
kviesti pasivaišinti valdybos pa
ruoštais užkandžiais bei moterų 
suneštais kepsniais. Po vaišių vy
ko minėjimo programa. Kalbą pa
sakė kun. V. Laugalis. Jis iškėlė 
lietuvių pasiryžimą išsivaduoti iš 
svetimųjų okupacijos 1918 me
tais, o taip pat 50 metų kovą prieš 
sovietinius okupantus. Kalbėto
jas įjungė ir savo pergyvenimus so
vietinėje okupacijoje, Sibire ir ki
tuose pasaulio kraštuose.

Meninėje programoje D. Jan
kauskienė perskaitė vinipegietės

VITAS GRABAUSKAS
■ statau naujus namus,
■ darau pataisymus,
■ prieplaukas (decks),
■ tveriu tvoras.

Skambinti
tel. 416-847-9187

Oakville, Ontario

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses). 

poetės A. Brazauskaitės-Razmie- 
nės eilėraštį, sukurtą poetės bro
liui - partizanui pagerbti “Miško 
broliui Sakalui” ir eilėraštį “Tau 
Manitoba. Kun. V. Laugalis per
skaitė keletą savo kūrybos eilė
raščių lietuviškai ir angliškai. 
M. Timmermano ir J. Madden due
tas, pritariant gitaroms, padai
navo keletą lietuvių liaudies dai
nų. Po to buvo rodoma vaizda
juostė iš pernai Lietuvoje su
rengtos Pasaulio lietuvių sporto 
olimpiados atidarymo koncerto. 
Minėjimą uždarė valdybos pirm. 
J. Grabys. Prie durų buvo renka
mas bendruomenės nario mokes
tis ir aukos Kanados lietuvių 
bendruomenės reikalams bei Va
sario 16 gimnazijai. EKK

St. Catharines, Ontario
KOVO 11-TOSIOS metinių proga 

vietos lietuviai pasiuntė sveiki
nimą Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininkui Vytautui Lands
bergiui. Sveikinimą pasirašė 49 
asmenys. Kor.

Hamilton, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 

pagerbdami a.a. Veroniką Stanai
tienę ir reikšdami užuojautą arti
miesiems jos atminimui aukojo: 
$200 - M. Betty, Hannon, Ont; $50 
- F. A. Pietrantonio, F. A. Sanma- 
rtin, N. L. Lattanzi; $40 - J. A. Kši- 
vickai, J. D. Stanaičiai, Mississau
ga, Ont, R. M. Panavai, J. M. Gim
žauskai; $35 - Ilona Stanaitytė, 
Etobicoke, Ont; $30 - E. Apanavi
čius, D. Žemaitienė ir duktė Aud
ronė; $25 - L. E. Klevai, J. G. Ka- 
žemėkai, “Širvintos-Nemuno” tun
tas, A. Mačiulaitienė, J. E. Bajo
raičiai, dr. A. Mačikūnas, Cam
bridge, Ont, L. D. Mačikūnai; $20- 
V. M. Leparskai, P. G. Breichma- 
nai, A. Petraitienė, P. E. Armo- 
nai, Z. Čečkauskas, L. D. Gutaus
kai, Br. Baltrušaitienė, E. Piccolot- 
to, St Domeikienė, P. A. Volungės, 
V. S. Panavai, V. E. Sakai, J. R. 
Jurgučiai, R. J. Pleiniai, A. Bun- 
gardienė, E. Gužienė, G. Agurkie- 
nė, V. G. Kairiai, S. J. Pyragiai; 
$10 - S. Saunorienė, L. Radzevi
čienė, London, Ont, R. G. Repčiai, 
P. M. Šiuliai, V. A. Apanavičiai, P. 
I. Zubai, A. Didžbalienė, R. V. Bar
tininkai.

Nuoširdus ačiū už aukas. KLF

Vasario 16-tosios minėjime prie Laisvės paminklo Klivlande Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje VACLOVAS KLEIZA ir ASTA KLEIZIENĖ 
padėjo vainiką žuvusiems už Lietuvos laisvę prisiminti. Šalia jų ALT os 
Klivlando skyriaus pirm. A. PAUTIENIS ir ALB Klivlando apylinkės 
pirm. V. BRIZGYS Nuotr. V. Bacevičiaus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp A j T7” a LIETUVIŲ KREDITO 
1 AJLIVAl kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 5% 
santaupas........................4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 3.75% 
90 dienų indėlius .........  6.25%
1 m. term, indėlius ............. 7%
1 m. term.ind.mėn.pal..6.5% 
3 m. term.indėlius .............. 8%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5%
RRSP ir RRIF 1 m................  7%
RRSP ind. 3 m...................... 8%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Edmonton, Alberta
KAZIMIERA ARMONIENĖ, il

gametė mūsų kolonijos gyventoja, 
sausio 24 d. atšventė 90 metų am
žiaus sukaktį. Šaunų sukaktuvių 
pobūvį, dalyvaujant grupei drau
gų bei bičiulių, savo namuose su
rengė giminaitė Danguolė Eleniak. 
Sukaktuvininkė jau daugelį metų 
gyvena ištaiginguose seneliams 
skirtuose namuose (lodge), ir yra 
palyginti geros sveikatos. Ji tvir
tu balsu ir aiškia kalba gražiai 
padėkojo už įteiktas dovanas bei 
išreikštus linkėjimus.

VASARIO 16-SIOS minėjimas, 
dalyvaujant gausiam skaičiui žmo
nių, įvyko Lietuvių namuose, vasa
rio 15, šeštadienio vakarą. Pra
džioje buvo bendra savitarnos va
karienė, sunešta bei paruošta mū
sų šaunių šeimininkių. Padėkos 
maldą sukalbėjo jaunasis James 
Klemka. Trumpai oficialiai da
liai vadovavo KLB Edmontono apy
linkės valdybos pirm. dr. P. Klem
ka. E. Zalytė ir A. Urbelis atliko 
informacinio pobūdžio praneši
mą: apie būklę Lietuvoje, dvigu
bą pilietybę bei kelionės sąlygas 
į Lietuvą. Dalyvavo ir kelionių 
biuro atstovė. Pranešėjos atsaki
nėjo į pateiktus klausimus. Ant
roje pobūvio dalyje vyko šokiai, 
grojant rekorduotai muzikai. Vei
kė bufetas, tvarkomas E. Melikaus- 
ko, loterija, kurią pravedė E. Ka- 
dienė. Buvo dalyvių ir iš tolimes- 
sių Albertos vietovių.

ŠIŲ METŲ REKOLEKCIJAS 
Lietuvių namų koplyčioje, balan
džio 4-5 d.d. savaitgalį, praves 
kun. V. Braukyla iš Mississaugos, 
Ont. Svečią kunigą globoti sutiko 
V. ir J. Bartkai. Dobilas

Calgary, Alberta
Inž. KOSTAS ASTRAVAS, iš

dirbęs 4 metus naftos šaltinių mi- 
nisterio asmeniniu patarėju Ye- 
meno valstybėje, atsisakė šio 
posto, pereidamas dirbti Vilniu
je, Energijos ministerijoje pa
tarėju. Tai buvo nelengvas apsi
sprendimas. Reikėjo atsisakyti 
didelės algos ir Vilniuje dirbti 
už mažą atlyginimą. Viešėjęs Kal- 
gary savo šeimoje, kovo 3 d. K. 
Astravas išvyko į Vilnių, jau 
trečią kartą nuo liepos mėnesio. 
Vasario mėnesį Kalgary jis užre
gistravo savo konsultacinės inži
nerijos bendrovę: K. Astravas 
(Canada), Consulting Engineers 
Ltd., kurios skyrių perkels į Vil
nių. K. Astravas aktyviai darbuo
jasi, kaip patarėjas Lietuvos-Ka- 
nados-Švedijos “Nida Oil Ltd.” 
bendrovėje. Ši bendrovė rūpina
si naftos eksploatavimu Gargž
duose, netoli Klaipėdos, o taip pat 
ir Sibiro plotuose. D.K.

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 13.25% 
nekiln. turto pask. 1 m....8.75% 
nekil.turto pask. 3 m. ...10.25% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos Los Angeles skyriaus na
rių susirinkimas sausio 12 d. 
įvyko Tautiniuose namuose 
įrengtoje svetainėje. Skyriaus 
valdybos pirm. Liucija Mažei
kienė paprašė atsistojimu pri
siminti ir pagerbti mirties me
tinių proga Kruvinojo sekmadie
nio aukas Vilniuje. Lietuvos 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas susirinkimo dalyvius 
supažindino su naujausiomis 
žiniomis iš Vilniaus. Paskaitą 
apie Lietuvos prez. Antaną 
Smetoną jo tragiškos mirties 
48-tųjų metinių proga skaitė 
Antanas Mažeika. Valdybos 
pirm. L. Mažeikienė ragino na
rius užsiprenumeruoti Lietu
voje tautininkų leidžiamą laik
raštį “Viltis”.

Lietuvių katalikų spaudos 
draugija, Čikagoje leidžianti 
“Draugą”, savo metinį narių su
sirinkimą turėjo vasario 5 d. 
Pagrindinis dėmesys teko finan
sinėms “Draugo” problemoms. 
Marijonų provincijolas kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC, kalbėjo 
apie nuostolius bei pastangas 
pagerinti spaustuvės darbams 
ir “Draugo” pajamoms. Lėšoms 
papildyti tebėra trys ligšioli
niai renginiai — gegužinė, kon-, 
certas ir metinė vakarienė. Jū
ratė Budrienė supažindino su 
projektais pajamoms padidinti. 
Jos pranešimas buvo smulkiai 
diskutuojamas, bet išvados ne
buvo padarytos. Draugijos nau- 
jon valdybon buvo išrinkti ir 
ją sudarė: pirm. dr. Antanas 
Razma, I vicepirm. dr. Petras 
Kisielius, II vicepirm. adv. 
Algirdas Ostis, ižd. kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC, ir sekr. kun. 
Petras Cibulskis, MIC, “Draugo” 
administratorius.

Plm. Jurgio Matulaičio mirties 
metinių minėjimą kasmet su
rengia Nekaltai Pr. Marijos vie
nuolijos rėmėjai Čikagoje. Še
šiasdešimt penktasis minėji
mas sausio 24 d. buvo pradėtas 
kun. dr. Kęstučio Trimako Tė
vų jėzuitų koplyčioje atnašau
tomis Mišiomis. Skaitymus atli
ko Povilas Norvilas, aukas at
nešė Jadvyga ir Kostas Dočkai. 
Po pamaldų jų dalyviai susirin
ko suneštinėms vaišėms Jauni
mo centro kavinėje. Paskaitą 
apie plm. Jurgį Matulaitį jau 
trečius metus iš eilės skaitė 
seselė Margarita, jo atliktus 
darbus vertinanti teologiniu, 
tautiniu ir sociologiniu po
žiūriu. Šiemetiniame minėjime 
ji kalbėjo apie palaimintojo 
reikšmę lietuvio religiniam 
charakteriui, kuris yra skir
tingas nuo kitų tautų. Ji priminė 
dabartinėje laisvoje Lietuvoje 
pastebėtas gyvas plm. Jurgio 
Matulaičio mintis. Rėmėjų val
dybos pirm. Salomėja Endrijo- 
nienė padėkojo visiems minėji
mo dalyviams.

Šv. Kazimiero lietuvių kata
likų misijai Floridos St. Peters- 
burge vadovauja kun. Steponas 
Ropolas. Jos reikalai aptarti 
Lietuvių klubo salėje sausio 8 
d. sušauktame metiniame misi
jos narių susirinkime. Šv. Ka
zimiero misijos komiteto pirm. 
Klemas Jurgėla perskaitė viene- 
rių metų laikotarpyje mirusių 
17 narių pavardes, paprašyda
mas juos pagerbti susikaupimo 
minute. Maldą sukalbėjo kun. S. 
Ropolas. Pranešimą apie finan
sinius misijos reikalus padarė 
komiteto narys Juozas Žvinys. 
Šv. Kazimiero lietuvių katali
kų misijai priklauso 212 šeimų, 
turinčių 425 narius. 1991 m. mi
sijai buvo suaukota $23.017, o 

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 <
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai <
ESTU PAMINKLŲ BENDROVĖ ;

* A * A A A A * A A

vyskupijai — $2.146. 1992 m. sau
sio 1 d. banke buvo $17.164,30. 
Susirinkimo dalyviai Lietuvos 
pranciškonų paramai paskyrė 
$2.000, prie jų pridėdami ir 
pamaldose šiam tikslui surink
tus $1.200. Į naująjį misijos 
komitetą pirmininku buvo iš
rinktas Pranas Petraitis, na
riais — Alfonsas Aleksiejūnas, 
Jonas Grėbliauskas, Vacys 
Kriaučiūnas, Vacys Petkus ir 
Balys Kymantas.

Australija
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija Adelaidėje turi “Baltijos” 
vasarvietę Christies Beach prie
miestyje. Ten sausio 19 d. įvyko 
parapijos gegužinė — pirmasis 
australiškos vasaros renginys. 
Šv. Kazimiero parapijos nuo
savybe ten tapo keli žemės skly
pai, testamentu jai palikti bro
lių S. ir J. Speičių. “Baltijos” 
vasarvietės pastatą įrengė para
pijos taryba, o jį 1978 m. lapkri
čio 26 d. pašventino kun. Albi
nas Spurgis, MIC. Mūriniame 
“Baltijos” pastate yra nemaža 
salė, aprūpinta visais patogu
mais ir virtuve, turinti biliar
do stalą. Susirinkusius parapi
jiečius ir svečius viliojo sta
liukai medžių pavėsyje, loteri
jos laimikiai.

Britanija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę Londono lietuviai pami
nėjo vasario 15 d. Bishopsgate 
instituto salėje. Minėjimas bu
vo pradėtas jautriu Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos at
stovo Kęstučio Stankevičiaus žo
džiu, sujungusiu dvi lietuvių 
tautai reikšmingas datas — 1918 
m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 
11 d. Jos pareikalavo drąsos ir 
aukų. Prieškarinė lietuvių karta 
turėjo savo didvyrius nepriklau
somybės kovose, o dabartinė 
jaunesnioji karta jų susilaukė 
prie Vilniaus televizijos bokš
to. Apie šventinį koncertą kal
bėjo DBLS vadovas kultūri
niams reikalams Jaras Alkis. 
Programai buvo panaudotos vie
tinės Londono lietuvių jėgos ir 
Lietuvos operos Vilniuje mezzo- 
sopranas Nijolė Ambrazaitytė. 
Britų teatruose dirbanti aktorė 
Živilė Šlekytė-Stanton, buvusi 
torontietė, deklamavo Mairo
nio eilėraščius. Pianistė Vir
ginija Zdanytė atliko F. Liszto 
“Vengrų rapsodiją nr. 2”. Pro
gramą tautiniais šokiais papil
dė Londono ansamblis “Lietu
va”, J. Brahmso sonata — smui
kininkas Stephen Bosworth su 
pianiste Violeta Tamašauskai
te. Koncertą klasikinių operų 
arijomis, F. Schuberto ir lietu
vių liaudies dainomis užbaigė 
Lietuvos operos ir baleto teat
ro Vilniuje sol. Nijolė Ambra
zaitytė, kuri taipgi yra ir Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
atstovė.

Italija
Vasario šešioliktosios rytą 

Romos lietuviai pamaldoms 
susirinko Vatikano radijo koply
čioje. Ten Lietuvai skirtas Mi
šias koncelebravo marijonų vie
nuolijos viršininkas kun. Do
naldas Petraitis, MIC, Italijos 
LB pirm. prel. Vincas Mincevi
čius, Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos kunigai, pranciškonų, 
saleziečių ir jėzuitų vienuoli
jų atstovai. Lietuvos atstovy- 
bėn prie Šv. Sosto atėjusius lie
tuvius pasveikino Italijos LB 
vicepirm. Kazimieras Lozorai
tis. Kelis lietuvių kompozito
rių kūrinius atliko Romoje vie
šėjęs Kauno kamerinės muzikos 
orkestras su savo vadovu Gedi
minu Dalinkevičiumi.



Sveikatos apsauga, vaistai ir priekaištai
Toronte lankėsi Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos delegacija

Sveikatos apsaugos minis- 
teris dr. Juozas Olekas su paly
dovais Gediminu Černiausku - 
sveikatos apsaugos ministeri
jos ekonomikos skyriaus virši
ninku, dr. Juozu Raistenskiu 
- Vilniaus universiteto Raudo
nojo kryžiaus ligoninės direk
toriumi, ir dr. Juozu Radiku - 
Vilniaus universiteto Santariš- 
kių ligoninės direktoriumi, vyk
dami j JAV, sustojo ir Kanado
je. Jie vasario 27 - kovo 2 d.d. 
lankėsi Toronte. Kelionės tiks
las - susipažinti su Šiaurės 
Amerikos gydymo ir sveikatos 
draudos sistema. Delegacija 
lankė ligonines, valdžios įstai
gas, susitiko su lietuviais gy
dytojais, dalyvavo priėmime, 
padarė pranešimą lietuvių vi
suomenei.

Priėmimas
KLB valdybos rūpesčiu, va

sario 28 d. Prisikėlimo parapi
jos Parodų salėje svečiams iš 
Lietuvos, Ontario ir Toronto 
miesto valdžios atstovams, hu
manitarinės pagalbos Lietuvai 
darbuotojams buvo surengtas 
priėmimas. Jame dalyvavo ir 
platesnės lietuvių bendruo
menės atstovai.

Maldą sukalbėjo ir vaišes 
palaimino klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM. 
Įžanginį žodį tarė Ina Lukoše- 
vičiūtė-Sungailienė, KLB val
dybos narė pagalbos Lietuvai 
reikalams, pasveikindama mi- 
nisterį ir jo palydovus, padė
kodama visiems už atsilanky
mą, primindama, kad dabarti
nės krašto valdybos daugumą 
sudaro jaunosios kartos at
stovai. Tai rodo, kad ir jauno
ji karta yra sąmoninga lietu
vių išeivija.

Angliškai kalbėjo Rūta Gir- 
dauskaitė, Humanitarinės pa
galbos Lietuvai komiteto pir
mininkė. Ji padėkojo provinci
jos ir miesto valdžiai už finan
sinę paramą Lietuvai, o taip 
pat savo talkininkams ir tau
tiečiams už aukas.

Ontario pilietybės ministe- 
rės Elaine Ziemba vardu kal
bėjo Edna Rigby, ministerijos 
komunikacijos vadovė bei pa
tarėja Rytų Europos kraštų 
reikalams, pažymėdama, kad 
mielai priima lietuvių įverti
nimą, linkėdama ir toliau lie
tuvių bendruomenei rūpintis 
Lietuvos ateitimi. Buvo pri
statytas ir Toronto miesto at
stovas, tarybos narys Chris Kor- 
win-Kuczynski. Šia proga kaip 
tik būtų tikęs ir jo trumpas 
žodis.

Ministerio žodis
Pirmiausia ministeris Juo

zas Olekas padėkojo Kanados, 
Ontario provincijos ir Toron
to miesto valdžioms už pagal
bą, ypač kai Lietuvoje buvo 
vykdoma sovietinė ekonominė 
blokada, taipogi ir tautiečiams 
už jų visokeriopą paramą.

Kalbėti apie nepriklauso
mą Lietuvą yra džiugu, sakė 
ministeris, bet dar kraštą spau
džia dideli sunkumai. Dar te
bėra sunarplioti ekonominiai 
ryšiai su buvusiomis sovietų 
respublikomis. Tai trukdo Lie
tuvos ekonominei pažangai. 
Tačiau judama į priekį. Jau pa
siekta ir rezultatų. Žmonių 
nuotaikos geros, visi pasiryžę 
statyti demokratinę Lietuvą.

Sveikatos srityje technika 
nėra pagerėjusi. Trūksta vais
tų. Anksčiau jie būdavo gau
nami iš Rusijos. Dabar ten 
tvarka sugriuvusi, dar reiškia
si buvusių funkcionierių valia.

Lietuva laukia investavimų 
iš Vakarų. Tam sudaromos ir 
palankios sąlygos užsienio ka
pitalui. Kvietė ir tautiečius 
gyvai ir visokiais atžvilgiais 
įsijungti į sugriauto krašto at
statymą. Taip darančių užsie
nio lietuvių vis daugiau at
siranda.

Žodžio pabaigoje, Ontario 
valdžios atstovei Ednai Rigby 
ir Toronto miesto atstovui Chris 
Korwin-Kuczynski įteikė pa
dėkos pažymas.

Dar kalbėjo KLB St. Catha
rines apylinkės valdybos pirm. 
Juozas Vyšniauskas, perskaity- 
damas Kovo 11-sios antrųjų 
metinių proga sveikinimą 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkui Vytauti Landsbergiui, 
Lietuvos valdžiai ir visai tautai.

Pranešimas visuomenei
Gausiai tautiečių publikai 

kovo 1 d. Lietuvių namuose mi
nisteris Juozas Olekas atvirai 
ir dalykiškai kalbėjo apie žmo
nių gydymą ir sveikatos būklę 
Lietuvoje.

Ministerį kalbėti pakvietė 
Ina Lukoševičiūtė-Sungailie- 
nė, prieš tai pristatydama ki
tus delegacijos narius.

Ministeris vėl padėkojo Ka
nados lietuviams už gerą širdį 
bei dosnų Lietuvos rėmimą. 
Taipogi priminė, kad Lietuvo
je nėra tokio vieningumo, koks 
buvo 1988 m., kai po Sąjūdžio 
vėliava visi kovojo už Lietu
vos nepriklausomybę. Atgavus 
laisvę, Aukščiausioji taryba 
pasiskirstė frakcijomis, pa
gal politines pažiūras. Tarp 
savęs gerokai ir pasibarama. 
Tačiau kraštas žygiuoja refor
mų keliu.

Lietuvoje aplamai visa ūki
nė būklė tebėra sunki. Ypač 
trūksta žaliavų, kurių sunku 

Kanados lietuvių bendruomenės surengtame priėmime vasario 28 d. Pri
sikėlimo parapijos Parodų salėje Lietuvos sveikatos ministeris JUOZAS 
OLEKAS, taręs žodį, ir INA LUKOŠEVIČIŪTĖ-SUNGAILIENĖ —
KLB valdybos narė pagalbos Lietuvai reikalams, vadovavusi priėmi
mo programai Nuotr. dr. P. Lukoševičiaus

gauti iš Rusijos. Kaip priėmi
me, taip ir pranešime pakar
tojo - itin Lietuvai trūksta 
vaistų. Rusija nenori jų teik
ti. Nesunkiai susitariama su 
aukščiausia valdžia, bet rei
kalus stabdo vietiniai funk
cionieriai. Iš vienos vietos bu
vo atviras prisipažinimas - jū
sų respublika nepriklauso 
Sandraugai, tai ir negausite 
vaistų. Lietuvoje kelios įmo
nės gamina vaistus, bet tik tam 
tikros rūšies. Jie yra ekspor
tuojami į kitas buvusias sovie
tines respublikas ir į Rusiją. 
Tokio pat elgesio Lietuva lau
kia ir iš savo kaimynų.

Lietuvoje sveikatos apsaugos 
būklė buvo visą laiką geresnė 
negu kitur Sov. Sąjungoje. Ta
čiau gydymo ir sveikatos ap

Pagalba užpildyti jūsų 
pajamų mokesčių blankus

Viršvalandžiai
Vasario 24- balandžio 30 laikotarpiu mes siūlome jums telefoninius 

\ patarnavimus po darbo valandų nuo 5 v.p.p. iki 9 v.v. pirmadieniais, 
7 antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais.

Jūs taip pat galite skambinti T.I.P.S. Info-Tax, pasinaudodami mūsų 
automatinio telefono patarnavimu, veikiančiu 24 vai., visas 7 savaitės 
dienas, ir gauti į juostelę įrašytą svarbiausią informaciją.

Apskaičiavimų nereikalingi blankai
Palengvinimui mes esame paruošę du nesudėtingus blankus, 
nereikalaujančius jokių apskaičiavimų.
Tie pasirinkimui paruošti blankai yra labai patogūs tiems, kurių 
pajamų padėtis aiški. Jei jūs dar nesate 65 m. amžiaus, galite 
naudoti blanką “Short”. Jei turite 65 m. ar daugiau, naudokite 
“65 Plus”. Kokį blanką benaudotumėte, užpildykite tik vieną.

Stenkitės nepavėluoti
Labai daug žmonių pajamų mokesčių blankus užpildo rūpestingai. 
Bet praleistos detalės gali viską pakeisti. Pvz. jei jūsų adresas nėra 
pilnas ar neteisingas, jums priklausantis čekis gali jus pasiekti daug 
vėliau, arba būti nusiųstas klaidingu adresu.

Jei jūs išsikeliate į kitą vietą, parašykite blanke naują adresą.
Jei jūs to adreso dar nežinote, paskambinkite mums, kad mes 

galėtume jūsų dokumentus atidėti.

Dar vienas labai svarbus dalykas yra - tai pridėjimas 
visų kvitų ir kitų įrodymų, pagal kuriuos suteikiami 
kreditai ir pajamų sumažinimai. Jei kas nors yra 
dingę, jūsų pajamų blankas gali būti sulaikytas iki 
to laiko, kol bus su jumis išsiaiškinta.

■ Revenue Canada Revenu Canada
■ Taxation Impot Canada

Mes visa tai palengviname

sauga iš tikrųjų buvo ir tebėra 
menkos kokybės. Visą sistemą 
reikia pertvarkyti, ir prie to 
jau einama. Čia taipogi nėra 
vieningos nuomonės. Vyresnės 
kartos medikai liepia palauk
ti, neskubėti.

Sovietinėje sistemoje gydy
tojų paruošimas nebuvo tokio 
lygio kaip Vakaruose. (Bet ne
galima pasakyti, kad Lietuvo
je nėra gerų gydytojų). Šalia 
profesinio ugdymo daug buvo 
brukama marksistinės propa
gandos. Reikės pertvarkyti gy
dytojų paruošimą. Šia prasme 
ieškoma pavyzdžių Vakaruose.

Einama ir prie privatizavi
mo. Susirūpinta paruošti šei
mos gydytojų, kurie galėtų 
verstis privačia praktika. Jau 
ir dabar yra išduota per 500 
leidimų. Šiap gydytojų Lietu
voje yra daug, proporcingai 
trečdaliu daugiau negu Kana
doje. Jie yra pajėgūs, nežiū
rint visa ko, suteikti žmonėms 
tinkamą gydymą, bet trūksta 
modernios technikos ir vaistų.

Yra nemažas spaudimas svei
katos srityje įvesti amerikie
tišką tvarką. Lietuvos medikams 
imponuoja taipogi ir kanadiš- 
ka sistema. Gaunama iš lietu
vių medikų kolegų patarimų, 
kaip išvengti klaidų. Koks bus 
sveikatos draudimas Lietuvo
je, greičiausiai paaiškės 1993 
metais.

Klausimai
Ministeris mielai atsakinėjo 

į klausimus. Aprašyme patei
kiami būdingi atsakymai iš sa
lės, o taip pat iš pokalbio “Tė
viškės žiburiuose”.

Kaip visur, taip ir Lietuvoje 
po širdies ligų, vėžys yra ant
roji liga, nuo kurios daugiau
sia miršta žmonių. Yra rengia
mos programos padėti šios li
gos aukoms. Steigiamos prie
glaudos. Norima gauti finansi
nės pagalbos. Bandoma stip
riau kovoti su rūkymu.

Kaip su pensininkais, kurie 
norėtų grįžti gyventi Lietuvo
je, ar jie galėtų gauti pvz. Ka
nados pensiją? Atsakymas - 
tuo reikalu reikės susitarti 
ir pasirašyti sutartis su atski
romis valstybėmis. Kai dėl dvi
gubos pilietybės, ministeris 
galvoja, kad eventualiai Lie
tuvoje bus pakeistas įstatymas. 
Bus surastos galimybės išei
viams turėti ir Lietuvos pilie
tybę.

Lietuvoje pakilo džiova ser
gančiųjų skaičius. Ta liga dau
giausia paliečia žemiausios so
cialinės grupės žmones: alko
holikus ir kalinius. Sėkmin
gai kovoti su šia liga trukdo 
vaistų trūkumas.

Daugelio žmonių sveikata 
nukentėjo 1991 m. sausio 13 d., 
ypač girdėjimo atžvilgiu. Sun
kiai sergančius gydo Danijos ir 
Kanados specialistai. Yra gau
ta ir girdėjimo aparatų. Kai 
kurie ligoniai valdžios lėšo
mis buvo išsiųsti į Vengriją 
ir Vokietiją. Yra atvejų, kad 
ir geriausias gydymas nepa
deda.

Pradėtos Lietuvoje steigti 
sveikatos draudos kasos. Už-* 
sieniečiai lietuviai iki šiol bu
vo gydomi nemokamai. Ateity
je tuo reikalu bus suorgani
zuotas draudimas.

Kritika
Į gautų vaistų paskirstymą 

Lietuvoje yra kreipiamas ypa
tingas dėmesys. Siuntos iš Va
karų yra patikrinamos su vi
suomeninių organizacijų atsto
vais, padaromas inventorius, 
žiūrima, kad būtų teisingai pa
skirstoma. Nėra žinoma, kad 
būtų įvykęs, skandalas. Vais
tus gauna ne tik didžiųjų mies
tų ligoninės, bet ir provinci
jų rajonų ligoninės. -

Ši pagalba Lietuvos žmonėms 
labai reikalinga. Būtų žiauru, 
jei dėl gandų ir kalbų nuken
tėtų ši svarbi šalpa.

Ministeris pažymėjo, kad po
zityvi ir dalykiška kritika, at
spindinti tikrovę, nėra blogy
bė. Blogai, kai kritika remia
si gandais, nepatikrintais ir
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Ministeris JUOZAS OLEKAS priėmime įteikia padėkos pažymą EDNAI 
RIGBY, atstovavusiai Ontario pilietybės ministerei Elaine Ziemba 

Nuotr. dr. P. Lukoševičiaus

neišsiaiškintais faktais. Tokia 
kritika, suprantama, skaudi pa
liestiesiems ir gali būti labai 
žalinga bendrai pagalbai.

Buvo žinomų asmenų kritika 
išeivijos spaudoje, vėliau pa
aiškėjo, kad tai netiesa. Ne
žiūrint, kad buvo atšaukta, bet 
žala jau buvo padaryta. Mestas 
žmonėse nepasitikėjimo šešė
lis. Ar negeriau, kaip toje pa
tarlėje, septynis kartus atma
tuoti ir tada atrėžti. Juk svar
bu nepakenkti svarbiam bend
ram reikalui!

Priekaištas - vaistai atsiran
da Gariūnuose, pagarsėjusia
me spekuliantų turguje. Lietu
vos valdžia draudžia šiame tur
guje pardavinėti vaistus. Bet 
sustabdyti visiškai vaistų pre
kybą nepadeda ir bausmės. Kad 
kažkokiais kiekiais būtų šia
me turguje atsidūrę padovano
ti vaistai, pasak ministerio, 
nėra pastebėta.

Bet gali atsitikti atskirų at
vejų. Vaistai gydytojų recep
tais yra duodami atskiriems 
žmonėms. Sakoma, kad pasitai
ko tokių asmenų, kuriems dole
riai svarbesni už sveikatą, at
seit parduoda vaistus speku
liantui.

Iš JAV kartu su siuntomis 
yra atvežami vaistai ir atski
riems asmenims. Jiems tuoj 
pat vaistai yra išduodami. To
kie atvejai gali būti šalti
niais gandų paskleidimui.

Gandų netrūksta laiškuose 
iš Lietuvos, o taip pat mielai 
jie vaikštinėja ir čiabuvių 
tarpe.

Svečius globojo KLB krašto 
valdyba. Kartu su jais visur 
lankėsi ir vertėjo pareigas at
liko Vytas Čuplinskas, KLB 
raštinės vedėjas Otavoje, o 
taip pat Birutė Samsonienė, su 
vyru Antanu įsteigusi bendro
vę “Can-Lit Inc.” J.A.

Naudingi pasimatymai
Birutės Samsonienės, Vyto 

Čuplinsko, Inos Sungailienės 
ir kitų globojami vasario 28 d. 
svečiai aplankė “Apotex” vais
tų gamybos firmą, “Pheonix 
Bio-Medical Products” įmonę, 
gaminančią plastikinius indus 
vaistams bei “Can-Ex”, kuri 
sterilizuoja ligoninėms reik
menis. Vasario 29 d. delegaci
ja turėjo pokalbius su dantų gy
dytojais - dr. S. Kazlausku, dr. 
A. Kazlauskiene ir dr. A. Daily- 
de. Profesiniai klausimai dis
kutuoti su visa eile lietuvių gy-
dytojų. Vaistininkas Paulius 
Kuras padarė pranešimą apie 
“Big V Retail Pharmacies”. 
Pas daktarus Mariją ir Juozą 
Uleckus pasimatė su Kanados 
lietuvių gydytojų draugijos na
riais.

Kovo 2 d. P. Kuro globojami 
svečiai aplankė “Green Shield 
Pre-Paid Services”. Buvo taip
gi priimti Ontario sveikatos 
ministerijos pareigūnų. Dr. M. 
Uleckienės ir R. Pleinytės ly
dimi aplankė Toronto vaikų li
goninę (Hospital for Sick Chil
dren) ir kalbėjosi ligoninių 
administravimo reikalais, pa
lietė gydytojų pasikeitimo pro
gramos galimybes ir ligoninėms 
reikalingos technikos klausi
mus. “Toronto General” ligo
ninėje pasimatė su širdies ly
gų dept. direktoriumi dr. H. 
Aldridge.

Po šio trumpo sustojimo To
ronte, naudingų ir įdomių susi
tikimų, delegacija kovo 2 d. iš
skrido į Čikagą. Nors Toronto 
lietuviai ir KLB pareigūnai rū
pinosi svečių globa ir ryšių su 
firmomis, ligoninėmis bei pa
vieniais asmenimis sudarymu, 
finansine parama teprisidėjo, 
apmokėdami vasario 28 d. pri
ėmimo išlaidas. Visomis kito
mis išlaidomis pasirūpino iš- 
kvietėjai I0W0S (JAV) medici
nos darbuotojai, kai kurios fir
mos bei atskiri mecenatai. Lie
tuvos gydytojų atvykimas į 
Šiaurės Ameriką buvo tarp
valstybinės specialistų pasikei
timo programos dalis. KLB inf.

KLB krašto valdybos 
žinios

KLB visuomeninių reikalų komi
sijos pirm. Algimanto Eimanto ir 
Otavos raštinės vedėjo Vytauto 
Čuplinsko pastangomis pradėtas 
leisti anglų kalba žiniaraštis “Li
thuanian Update”. Vasario mėn. 
pasirodė jo pirmasis numeris su 
visa eile aktualių pranešimų apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje. Spaus
dinama 400 egz.

Krašto valdyba dėkinga B. Če
paitienei, J. Čuplinskienei, A. Do- 
bienei, D. Nausėdienei ir Z. Stra
vinskienei už labai reikšmingą tal
ką rengiant Sveikatos apsaugos 
ministeriui J. Olekui ir jo palydo
vams priėmimą Prisikėlimo para
pijos patalpose.

KLB visuomeninių reikalų ko
misija per bendruomenės apy
linkes kreipiasi į visus tautiečius, 
kviesdama rašyti laiškus Kanados 
valdžiai ryšium su “tylia” ekono
mine blokada, atsirandančia Rusi
jai nebesilaikant pasirašytų su 
Lietuva sutarčių. Laiškų pavyz
džiai išsiuntinėti apylinkių val
dyboms. Inf.
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Vyresnioji karta I
Spausdiname pasisakymus ke

turių atstovų - vyresniosios kartos, 
vidurinės, jaunosios ir Suvalkų 
trikampio. Tai žvilgsnis į dabarti
nę Kanados lietuvių visuomenės 
sandarų. RED.

Mes kūrėme nepriklausomą 
Lietuvą savanorišku pasišven
timu nuo savanorių laisvės ko
vų ligi įsiveržimo rusiškų tan
kų. Mes matėme tėvynės paver
gimą, trėmimus, okupacijas. 
Išbėgom iš savo krašto nuo ar
tėjančio teroro. Priglaudė mus 
svetimi. Pavadino “displaced 
persons” - DP, o mes pasivadi- 
nom “Dievo paukšteliais”.

Iš Vokietijos stovyklų 1947 
m. rudenį į Kanadą atplaukė 
sveiki vyrai į darbus miškuo
se, kasyklose ir kitur, o mote
rys - šeimose, ligoninėse. Tai 
buvo pirmieji “Dievo paukšte
lių” būriai pagal vienerių me
tų privalomas darbo sutartis 
paskirtose vietose.

Po vienerių metų privalo
mos sutarties pradėjo rinktis 
į miestus, ypač Torontą, 1948 
m. vasarą-rudenį. Visi ieško
jo kur gyventi, kur rasti dar
bą. Dar atvykdavo iš Vokieti
jos nauji būriai tautiečių. Se
nieji lietuviai ateiviai mus 
priėmė nuoširdžiai, bet stebė
jo su įtarimu. Daug senųjų 
ateivių buvo raudoni ir laikė
si nuošaliai Claremont’o gatvė
je su Maskvos agitacija ir kalti
nimais visiems.

Toronte radome mažą lietu
višką šventovę, prie kurios tel
kėsi visas lietuviškas judėji
mas. Įsisteigia lietuviška vargo 
mokyklėlė. “Dypukai” arba 
“Dievo paukšteliai” steigia 
naujas organizacijas, kurių 
skaičius vėliau žinomas dešim
timis. Ypač pasižymi skautai, 
bendruose suėjimuose palai
kydami tvarką, patarnaudami. 
Ateitininkai planuoja pirkti 
namus. Veikia ir kitos orga
nizacijos. Visur kritika, ragi

nimai, kaltinimai iš tų, kurie 
moka tik kalbėti.

Radome Motiejūno “Aušros” 
chorą iš pirmesnės kartos, bet 
iškyla nauji chorai, šokių gru
pelė, kuri virsta ansambliu ir 
gražiai atstovauja lietuviams 
visame pasaulyje dar ir dabar. 
Rengiamos kasmetinės jauni
mo stovyklos. Pasirodo “Tėviš
kės žiburiai”, nuperkami Lie
tuvių namai, įsteigiamas kre
dito kooperatyvas “Parama”, o 
vėliau ir Prisikėlimo parapi
jos šventovė, salės. Senoji pa
rapija keliasi į naują vietą. 
Įsteigiamos lietuviškos kapi
nės. Vėl naujos statybos, nauji 
prašymai remti statybas, visą 
lietuvišką veiklą. Įsteigtas Ka
nados lietuvių fondas, kuris 
jau praaugo milijoną. Žmonės 
skundėsi sunkumais kuriant 
šeimas, perkant namus, kar
tais dėl netekto darbo. Vis 
nauji prašymai aukoti šven
tovių, bendrų namų statyboms, 
lietuviškai veiklai ir kitiems 
reikalams. Mažesnės ir dides
nės aukos suplaukė į tuos fon
dus, nes visi gyveno bendrais 
reikalais, neskaitė savo darbo 
visuomenės labui, negailėjo 
savo įdėto darbo. Vėliau, kai 
buvo leista, į pavergtą tėvynę 
ir Sibirą siuntėme pagalbą, 
mokėdami dvigubos vertės 
muitus.

Visa tai sukūrė “dypukų - 
Dievo paukštelių” karta.

Dabar Toronto lietuvių eko
nominiai centrai verti mili
jonus dolerių, o kultūriniai 
centrai augina naują priau
gančią kartą ir šviečia tėvynės 
meilės spinduliais. Tai buvo 
pasiekta ryžtingų lietuvių atei
vių, kai darbo valanda buvo 
30-90 centų. Didelė tų ateivių 
dalis jau apdovanota kryžiais 
Anapilyje, o jų atlikti darbai 
skatina jaunesnę kartą sekti jų 
pavyzdžiu.

Vitalius Matulaitis

Toronto jauninto ansamblis “Gintaras”, dalyvavęs VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje, 
koncertavo ne tik lietuviams, bet ir svetimtaučiams Nuotr. J. Gaižutytės

Šiauriečiai Pietų Amerikoje ^Teodoras pabrėžą

Kanados gintariečių kelionė į Pasaulio lietuviųjaunimo kongresą Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16-sios proga

$100 - M. Andriulevičienė, V. T. 
Gražuliai, D. Zulonas, L. Simanavi
čiūtė; $50 - A. Mašalienė, V. Any- 
sienė, Z. V. Zentinš, J. B. Vaidotai, 
B. V. Saulėnai, I. Meiklejohn, J. Ke
lertas; $30 - G. Jocas; $25 - M. E. Ge
gužis, E. Dubininkas; $20 - E. Bartmi- 
nas, U. Bleizgienė, M. L. Malinaus
kas, Z. Kučinskas; $10 - O. Krygerie- 
nė; $5 - M. Preikšaitienė. Kiti po 
mažiau.

Wasaga-Stayner, Ont.
$200-J. M. Gudeliai, V. M. Vaitkai; 

$180-J. B. Mažeikos; $105-V. Urbo
nas; $100 - L. M. Garbačiauskai, V. 
E. Krikščiūnai, S. B. Ignatavičiai, A. 
J. Vaškevičiai; $60 - E. Heikis; $50 - 
M. Gaivelienė, E. J. Gudai, M. Lauri
navičienė, I. Pakarna, R. G. Stepųlai- 
čiai, A. Ulbinas, B. A. Vitkai; $40 
- Č. Javas, M. A. Riaubai, T. D. Tar
vydas; $30 - J. G. Petkevičius, E. Tri- 
binavičienė; $25 - R. Vaitkevičius; 
$20 - A. Babeckienė, J. Dobilas, J. 
Gelažius, I. Gataveckas, J. Jonaitie
nė, L. Jonelienė, J. Lenkaitis, O. J. 
Macijauskas, J. Masionis, P. Norušie-

nė, U. Opanavičienė, P. Pdkalka, V. 
Tikuišis, P. Žymantas; $10 - J. Ba- 
taitis, V. Dauneckas. Iš viso gauta 
$2,000.

Rodney, Ont.
$200 - K. Gaputis; $100 - V. Andru- 

lionis, V. Naruševičius; $50 - P. Jo
cius, S. Paketūras, J. Statkevičius; 
$40 - M. Keresevičius, L. Z. Mockai; 
$30 - S. Gaidauskienė, J. Rastap- 
kevičius; $20 - J. Ciparis, V. Kekys, 
V. Jakubaitis, H. Jasinskas, A. Šarap- 
nickas; $10 - A. Kojelaitis.

Pagalbos Lietuvai vąjui
$400 - L. A. Rudis; $150 - a.a. A. 

Kaupo atm. B. J. Glisto ir A. Adomai
čių šeimos; $100 - K. Šviežikas, S. 
Dargis; $50 - R. Bulovas, a.a. V. Sta
naitienės atm. R. H. Konteniai; $40- 
a.a. V. Stanaitienės ir a.a. P. Jan- 
čausko atm. K. Bartkienė; $27 - Ana
pilio knygynas už V. Ignaičio knygą 
“Žmonių socialinis gyvenimas”; $25 - 
P. Misevičius.

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas jos veiklai paremti 
ir Lietuvai padėti atsistatyti.

MILIJONAS DOLERIU

Toronto orauostyje mūsų 
“Gintaro” grupę iš šono stebin
tys keleiviai galėjo suprasti, 
kad mes skrendame ten, kur 
šilta. Mat daugelis gintariečių 
nešiojo trumpas kelnaites, va
sariškus marškinėlius, kai 
kurie dėvėjo net paplūdimio 
apavą.

Gąsdinančios mintys
Stebėtojas, kuris taip galvo

jo, neklydo, nes ir mūsų galvo
se sukosi viena mintis - ten, 
kur mes vykstame, labai šilta. 
Beje, kai kuriems iš mūsų bu
vo įsiveisus! mintis, kad ten 
yra vabalų, kurie skaudžiai 
kanda. Esą tokių gyvių, kurie 
lenda po oda, deda ten kiauši
nius ir, blogiausia, to negali 
pastebėti iš karto. Negalavi
mas pasireiškia grįžus namo, 
kai gydymas būna pavėluotas.

Tokių prieštaringų minčių 
apniktus Kanados oro linijų 
lėktuvas per porą valandų mus 
nuskraidino į Miami.

Aštuonias valandas reikėjo 
laukti ir saugoti savo lagami
nus Miami orauostyje, nes ar- 
gentiniečiai iš anksto lagami
nų nepriima.

Į pietus
Pagaliau pakilome 8 valan

dų skrydžiui į Argentiną. Vos 
spėjome gerai įmigti stiprus 
vėjas pradėjo mėtyti lėktuvą. 
Mėtė ilgai, net per pusryčius. 
Todėl lėktuvo vadovybė nuta
rė neduoti pusryčių.

Laimingai nusileidome Bue
nos Aires orauostyje. O to mū
sų išsvajoto karščio nė kvapo. 
Ir saulė kažkur pasislėpusi. 
Teko kuprinėse ieškoti švarke
lių, megztinių ar šiaip kokio 
papildomo apdaro.

Po gero pusvalandžio regist- 
ravomės Lietuvių centre, o po 
to - viešbutyje. Turėdami lais
vą pusdienį, išėjome pasi
vaikščioti po Buenos Aires ir 
patyrinėti, kuo mūsų įsivaiz
duojamas miestas skiriasi nuo 
realaus. Nors iki Kalėdų buvo 
likę tik porą dienų, bet kalė
dinio miesto pasipuošimo be
veik nebuvo matyti. Vienur ki
tur galėjai pastebėti nedide
les dekoracijas parduotuvių 
vitrinose. O papuoštą eglę ma
tėme tik vienui vieną visame 
mieste. „Rosario mieste

Rytojaus dieną išvykome į 
Rosario. Ten mūsų laukė vieti
nis lietuvių kunigas su visu bū
riu šiaip taip arba visai lietu
viškai nekalbančių lietuvių. 
Beje, kunigas Margis čia vado
vauja misijai, kurioje kiek
vieną dieną maitina keletą 
šimtų našlaičių.

Mes čia buvome skaniai pa
valgydinti ir palinksminti. 
Mums “mini” koncertą suruo
šė vietinio jaunimo grupelė, 
kurią dainuoti išmokė iš Lie
tuvos atvykusi viešnia ir užsi
buvusi čia jau keletą mėnesių.

Po viso to laukėme kito mū
sų tos dienos programos nume
rio - plaukimo laivu. Laukėm 
valandą, dvi. Supratę, kad čia 
kažkas netvarkoje, mūsų vado
vai pasiteiravo, kodėl neplau
kiame. Pasirodė, kad plauki
mo laivu nebus, bet dėl kokių 
priežasčių išsiaiškinti nepa
vyko. Vietoje to, buvome pava
žinėti po Rosario miestą ir su
pažindinti su svarbesnėmis jo 
vietomis.

Vakare mūsų koncertas buvo 
surengtas mokyklos salėje. Ge
ros sąlygos koncertuoti, bet 
žiūrovų gausumu negalėtų pa
sigirti. Organizatoriai teisi
nosi tuo, kad yra darbo diena, 
miestas didelis, ir žmonės ne
gali atvažiuoti. Bet tie, kurie 
atėjo į mūsų koncertą - nesi
gailėjo. Tą jie išreiškė karš
tais plojimais, “bravo” šūks
mais, o kai kurie, net nubrauk
dami ašaras.

Per pertrauką prie manęs 
priėjo vyras, kuris ispanų kal
ba bandė man kažką pasakyti. 
Aš pagalvojau: “Na, tu tai bent 
lietuvis, kad nė vieno žodžio 
lietuviškai nemoki!”. Bet ver
tėjo pagalba išsiaiškinome, 
kad jis visai nelietuvis, tikras 
vietinis argentinietis, ėjęs pro 
šį pastatą, išgirdęs neįprastą 
muziką, neįprastoje vietoje ir 
užsukęs. Jam taip patikę, kad 
dabar negalįs išeiti. Priekaiš
tavo organizatoriams, kad toks 
geras koncertas nebuvo plačiai 
reklamuojamas.

Tokios istorijos labai paglos
to širdis visiems, tad ir mums 
gerokai pakėlė nuotaiką.

Įspūdingos Kūčios
Iš Rosario į Buenos Aires 

grįžome paryčiais, o vakare - 
Kūčios Lietuvių centre. Kūčių 
susikaupimui vadovavo buvęs 
torontiškis kun. E. Putrimas. 
Gintariečiai giedojo Kūčių 
giesmes ir grojo liaudies me
lodijas. Po to - tradicinis plot- 
kelių laužymas. Tai buvo la
bai prasmingas ir gilus momen
tas. Juk ko ne iš viso pasaulio 
jauni lietuviai susirinko į vie
ną vietą švęsti Kūčių. Todėl 
visų nuotaika buvo be galo pa
kili!

Argentiniškame ūkyje
Išaušo lietinga ir šalta Ka

lėdų diena. Išvykstame visai 
dienai į argentinietišką ūkį.

Nors šalta ir šlapia, bandome 
įtikinti save, kad taip nėra, ap
sirengiame lyg ruošdamiesi 
karštai dienai ir paliekame 
Buenos Aires. Atvykstame į 
ūkį - vis dar lyja ir vis dar šal
ta. O tas ūkis nepaprastas - pri
taikytas pavaišinti ir palinks
minti apie 400 žmonių.

Šeimininkai pavaišino mus 
karšta arbata etnografinio sti
liaus pastate, bet ir tai nepa
dėjo atšilti mūsų per lengvai 
aprengtiems kūnams.

Šiek tiek apsipratę su vieta, 
susirinkome Mišioms. Čia Mi
šias atnašavo kun. E. Putrimas, 
pamokslą pasakė kun. A. Sau- 
laitis, SJ, o “Gintaro” mergi
nos gražiai pagiedojo kalėdi
nių giesmių.

Po Mišių šeimininkai pakvie
tė mus pietums. Vaišino vynu 
ir įvairiausiais argentinietiš- 
kais patiekalais. Kol valgėme, 
vietinio folkloro ansamblio 
muzikantai dainavo ir grojo 
mums tango, o padavėjai nešė 
ir dėjo mums į lėkštes vis nau
jus patiekalus.

Linksma programa
Taip pasisotinę buvome pa

kviesti į kitą pastatą, kur folklo
ro ansamblis supažindino mus 
su argentinietiškais šokiais ir 
muzika. Bet ir tuo dar mūsų 
dienos programa nesibaigė. 
Norintys galėjo pajodinėti ark
liais. Bet turbūt didžiausią vi
sų susidomėjimą sukėlė kiau
lių varžybos. Bene visi, gal iš
skyrus gyvenančius Pietų Ame
rikoje, tokį sportą matė pirmą 
kartą. Todėl ne vienas ryžosi 
pabandyti savo jėgas, manyda
mas, kad kiaulę varyti yra vieni 
juokai. Bet ne kiekvieno kiau
lė vienodai klausė. Matyti ir 
tam reikalinga patirtis.

Jaunatviška šventės programa
Vasario 16 minėjimas Toronte - Mississaugoje, 

kuriame vyravo jaunimas
Iškilmių scenarijus Anapilio 

salėje visus žavėjo minčių nuo
seklumu, įdomiu turiniu, scenos 
apipavidalinimu, apšvietimu. 
Programoje negirdėjome ilgų 
kalbų, nebuvo nuobodaus mo
notoniškumo. Visos Vasario 16- 
osios minėjimo programos re
žisierius J. Karasiejus įdėjo 
daug triūso, kad iškilmės būtų 
įdomios žiūrovui.

Įnešamos vėliavos. Vasario 16- 
osios minėjimo programa prasi
dėjo Kanados himnu, po kurio 
iškilmių pranešėja R. Girdaus- 
kaitė pakvietė kun. J. Staškų in- 
vokacijai. Salėje susirinkusius 
pasveikino gen. Lietuvos konsu-

Atmintinas koncertas
Kitą dieną (priešpaskuti

nę mūsų buvimo Argentinoje) 
koncertavome Buenos Aires 
lietuviams. Koncertas buvo 
surengtas puikioje teatro sa
lėje. Matyt geri atsiliepimai 
apie mūsų koncertą Rosario 
mieste pasiekė čionykščių au
sis, kad į koncertą susirinko 
apie 300 žmonių. Tai palygin
ti didelis skaičius, nes, vieti
nių lietuvių tvirtinimu, į ypa
tingas šventes čia susirenka 
tik iki 200 tautiečių. Koncer
tas buvo ypatingai šiltai pri
imtas. Žiūrovai savo susižavė
jimą išreiškė ilgais plojimais, 
atsistojimu ir prašymu pakar
toti.

Miestas - skruzdėlynas
Štai ir paskutinė buvimo 

Buenos Aires diena. Tik dabar 
suvokėme, jog dar kaip rei
kiant nematėme miesto. Bet ra- 
minomės tuo, kad, pagal pla
ną, likus 4 valandom iki išplau
kimo į Montevideo (Urugvajus), 
mums parodys miestą, kaip ir 
kiekvienam turistui. O likusį 
laiką griebėmės išnaudoti kaip 
kas išmanome. Vieni išlėkė 
paskutiniams pirkiniams, kiti
- paskutiniams pietums, treti
- paskutiniam pasivaikščioji
mui! Štai tada Buenos Aires 
ir parodė mums savo tikrąjį 
veidą.

Miesto centras - kaip skruz
dėlynas. Tik skirtumas toks, 
kad skruzdėlės vaikšto tvarkin
gai, o Buenos Aires gyventojai
- kaip išeina. Jiems nebūtina
laukti, kol užsidegs šviesa, 
leidžianti pereiti gatvę. O dū
mų! Juos gali matyti, užuosti, 
jausti jų skonį ir, atrodo, net 
pačiupinėti. Karštą dieną tie 
dūmai dar įkyresni. Jie tyko 
siaurose senamiesčio gatvėse 
ir graužia prie to neįpratusio 
turisto gerklę. ZD , . ,° v (Bus daugiau)

Toronto “Gintaro” vadovės: kairėje - muz. DALIA VISKONTIENĖ ir RITA 
KARASIEJIENĖ po skanių vaišių linksmai nusiteikusios argentinietiška- 
me ūkyje su šeimininku “goucho” Nuotr. J. Gaižutytės

las H. Lapas, KLB krašto valdy
bos vicepirm. V. Bireta.

“Vakar, šiandien, rytoj” — to
kiu pavadinimu prasidėjo meni
nė Vasario 16-osios programos 
dalis. Malonu buvo matyti sceno
je “Gintaro” veteranus, džiaug
tis mažųjų gintariečių pasirody
mu. Gintariečiai gali didžiuotis, 
kad jų visus šokius lydėjo liau
dies instrumentalistų orkestras. 
Daug darbo, energijos ir laiko 
įdėjo pasirodymui visų grupių 
vadovai: R. ir J. Karasiejai, D. 
Viskontienė, A. Bubulienė, L. 
Kaminskienė, T. Pabrėža.

Įdomus buvo šokių suderini
mas su V. Matulaičio, R. Jonai
tienės, D. Baršauskaitės, V. Žu
kausko kalbomis tema “Vakar, 
šiandien, rytoj”. Kalbėtojams 
pritarė tylūs muzikos garsai. 
Žiūrovai girdėjo keletą liaudies 
dainų, grožėjosi liaudies šokių 
pyne, atliekama “Gintaro” na
rių.

Vėliau žiūrovai sekė montažą 
“Praeitis - didvyrių takai”, kurį 
atliko Toronto aukštesniųjų li
tuanistinių kursų mokiniai. Mon
tažo režisierė L. Underienė nuo
sekliai sustatė istorinę įvykių 
eigą. Galėjai aiškiai sekti XV š. 
įvykius (Žalgirio mūšis), daly
vauti XX š. pradžios literatūri
niuose ir politiniuose konflik
tuose. Montaže atsispindėjo šie 
Maironio žodžiai;

Čia Vytautas didis garsiai 
viešpatavo,

Ties Žalgiriu priešus nuveikęs 
piktus,

Čia bočiai už laisvę tiek amžių 
kariavo,

Čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus.
Mokiniai-skaitovai, mokiniai- 

aktoriai jaudinančiai atliko savo 
vaidmenis. Galėjai žavėtis tai
syklinga kursantų lietuvių kal
ba, joje įžvelgti mokytojos L. Eh
lers kruopštų darbą. Malonų 
įspūdį paliko scenos apšvieti
mas, muzikinis bei meninis api
pavidalinimas, kuriuos atidžiai 
bei meniškai kontroliavo J. Se
deravičius ir V. Paškus. Daug pa
pildomos, kasdieninės pagalbos 
Toronto aukštesniųjų lituanisti
nių kursų mokiniai sulaukė iš 
Maironio mokyklos vedėjos G. 
Paulionienės bei tėvų komiteto.

Baigiamąjį Vasario 16-osios 
iškilmių žodį tarė KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirmininkė 
A. Barysaitė.

Renginio pabaiga tiesiog už
kerėjo žiūrovus: salėje pritemo 
šviesos, tyliai skambant “Lietu
va brangi” iš visų salės pusių 
scenoje pradėjo rinktis visi 
programos dalyviai. Rankose jie 
nešė šilumos, ramybės bei susi
kaupimo simbolį - žvakes. Sce
noje matėme ir pačius jauniau
sius lietuvaičius, kurie spindu
liavo vaikišku atvirumu bei gy
vybingumu. N. Benotienės dėka 
mažųjų šūkis “Mes esame lietu
viai” skverbėsi į mūsų širdžių 
gelmes.

Tvirtai, ryžtingai bei galingai 
skambėjo Lietuvos himnas, kel
damas visų dalyvių nuotaiką, 
primenančią Maironio žodžius:

Drąsiai, aukštai
Iškils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai, 
Nušvis laikai, 
Atgims jauna tėvynė.

Inga Pivoriūtė

Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

Future. I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 

verslo 769-3300 namų 769-1835
. Patarnauja lietuvių kalba.

. Nemokamas namų įvertinimas.
2254 Bloor St.W. Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

J&L SULIMIERSKI and ASSOC.

INCOME IRA
TAX Y 
TRO 
NIXZ

Toronto - 2290 Bloor St. W. 769 - 4558 ★ Mississauga - 702 Burnhamthorpe Rd. 949 - 9988
Scarborough- 3630 Lawrence Ave. E. 438-5656 ★ INFORMATION NUMBER: 252 -4566

KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA!
Ar žinote kad...
• Kanados mokesčių įstaiga (Revenue Canada) 

nesuinteresuota sumažinti jūsų mokesčius, jūs pats 
turite reikalauti visų mokesčių sumažinimų.

• Mūsų bendrovė (Taxtronix) yra pirmoji Kanadoje 
gavusi “Plain Paper Approval” 1984 metais.

• Vaiko priežiūros išlaidos ir atskaitymai iš 
sutuoktinio yra dažniausiai užmirštami, o iš tikrųjų 
jie labai galėtų sumažinti jūsų mokesčius.

• Dėka mūsų vienintelio tikrinimo ir diagnozavimo
metodo, mūsų apskaičiavimų netikslumai sudaro 
tik vieną trečdalį Kanados mokesčių įstaigos i 
apskaičiavimo netikslumų. JT

• Kurie naudojate "employment deductons” J/ 
jau dabar galite prašyti GST grąžinimo. %

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, 
JOKIO A TL YGINIMO IŠ JO NEIMAM

Savo įstaigose mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba 
apskaičiavimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskai
čiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi. Jei klientas nėra pilnai pa
tenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam 
jokio atlyginimo. Priešingai, mes net siūlome $20 dovanai tam, 
kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių grąžinimo lapus.

A TL YGINIMAS PILNŲ METŲ PA TARNA VIMUI
Atlyginimas už mūsų patarnavimą priklauso nuo jūsų mokesčių 
grąžinimo lapų pildymo sudėtingumo ir yra teisingai apskaičiuo
jamas mūsų kompiuterio. Jo dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai 
yra aukščiausios kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų
- “chartered accounting companies" - naudojasi mūsų patarnavimu), 
bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių
lapų užpildymas - $27, statistinių lapų užpildymo vidurkis
- tarp $29 ir $39).

Be to mes teikiame automatinę
// DĖMESIO VERSLININKAI!
f/ Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami nuo 

W/ kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mo- 
V/ kesčius arba padidinant mokesčių grąžinimo sumą. 
' Dėka mūsų "BUSINESS 1”programos, mes teikiame J 
platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą:

• knygvedyboje,
• pajamų ir išlaidų lapuose,
• balanso lapų paruošime.

/ DĖMESIO!

MISSISSAUGA
r Mes atidarėme naują pastovią 

įstaigą: 702 Burnhamthorpe 
(kampas Cawthra gatvės) 
Suite 2. Tel. 949-9988

nuolaidą jūsų sutuoktiniui(ei)
Atlyginiman taipgi įeina:

Ištisų metų mokesčių *
apskaičiavimo pagalba.
Patarimas pradedant ar /
parduodant savo verslą, 
Investavimo Jtf/ 
patarimai f Jr



niekur neišėjai”
Julijos Svabaitės-Gylienės lyrikos rinktinė

Prasidėjus tautiniam atgimi
mui Lietuvoje, savaime buvo 
susiprasta domėtis ir išeivi
jos kultūriniu palikimu. Lei
dyklos suskato megzti kuo sku
biausiai kontaktus su išeivi
jos rašytojais, pirmoj eilėj poe
tais. Taip paskutiniųjų dvejų 
metų laikotarpyje pasirodė 
stambiųjų lyrikos atstovų že
mininkų - A. Nykos-Niliūno, H. 
Nagio ir K. Bradūno - poezijos 
rinktinės. Dabar, atrodo, atei
na poečių eilė. Tokia pirma 
kregždutė yra Julijos Švabai- 
tės-Gylienės rinktinė: Tu nie
kur neišėjai, pasirodžiusi 1991 
m. Nedidukė, skoningai išleis
ta, papuošta Vikt. Petravičiaus 
grafikos fragmentais, 300 pus
lapių knygelė. Jon sudėti visi 
išeivijoj pasirodę J. Švabaitės 
rinkiniai - Vynuogės ir kak
tusai (1963), Septyni saulės pa
tekėjimai (1971), Vilties ledi
nė valtis (1981) ir naujas, tik ką 
užbaigtas, rankraštis - Užuo
jautos namai (1989).

Viršelio aplanke spausdina
mas toks autorės pasisakymas:

. Nesu atlaidi sau, o vis 
dėlto laiminga, kad savąja kuk
lia poezija galiu sugrįžti Tėvy
nėn. Šie mano eilėraščiai tai 
lyg daugelio metų išpažintis 
tarp netekties, šiurkščios kas
dienybės, tėviškės ilgesio, ke
turių svetimuos kraštuos užau
gintų vaikų rūpesčių, džiaugs
mo. Poezija man - pasaulis, į 
kurį galiu atsiremti kiekvie
noj sunkioj savo gyvenimo va
landoj”.

Ar to reiklumo sau visada pa
kanka, tai kitas klausimas, bet

O. B. AUDRONĖ

Pelenų diena
Senelės nušveistas 
mūs valgomasis, šaukštai 
ir dangčiai, bliūdai - 
su Pelenų dienos pamaldumu, 
sugrįžus iš Perlojos pamaldų, 
kur dulke pavirtai, 
nors ja buvai, kaip buvus.

Gavėnios pasninkas 
tai prasidėjo 
iš pačio ryto - 
iki Velykų 
Prisikėlimo 
jį neši.
Nesunkų!

Tik sveiką, liesą, nekasdienišką - 
su kanapieniu, 
su saldėmis, silkutėmis 
ir skiltimis 
sau maitiniesi;
vis padedant senelei ir mamytei 
bent poterėliais 
keleriais
ar už penkių kilometrų 
Perlojoje 
Graudžiais 
Kryžiaus keliais.

neabejotina, kad poetės kukli- 
nimasis nėra vaidyba. Lyrinis 
Švabaitės kraitis tikrai nedi
delis (vos 300 puslapių), o jos 
poezija visada buvo išpažinti- 
nė. Tai nereiškia, kad ji atla- 
paširdė, sentimentali, karame
linė ar koketiška. Priešingai, 
jos pagrindinė dorybė yra ne- 
pretenzingumas, jausminis san
tūrumas ir brandus moteriš
kumas, tuo terminu nusakant 
blaivų požiūrį į moters skir
tį ir gausius autoironijos blyks
nius. Iš kitos pusės, yra toj ly
rikoj daug savistabos momen
tų, kai prasišviečianti poeti
nė realybė pasidaro pernelyg 
artima machaniniu būdu iš
gaunamam tikrovės atvaizdui. 
Tada Švabaitės lyrika pasida
ro gimininga kai kurių moder
nių anglosaksių poečių (pvz. 
Sylvia Plath) lyrikai.

Bet kaip tik dėl šio “realiz
mo” ar išeiviško kolorito “Va
gos” leidyklos iniciatyva supa
žindinti Lietuvos žmogų su 
Švabaitės lyrika yra sveikinti
na. Joje labiau negu kitų išei
vijos poečių lyrikoj (išskyrus 
Liūnę Sutemą) atsispindi išei- 
vės dalia.

Pirmuosiuose jos rinkiniuo
se, panašiai kaip visų išeivių, 
tiek vyrų, tiek moterų, buvo 
ryškus gimtosios žemės prara
dimo, vienatvės ir pasimeti
mo pasaulyje motyvas. Kaip 
dažno debiutanto lyrikoj, ne
mažiau gausios buvo vaikystės 
dienų reminiscencijos, stai
ga atsivėrusios meilės tėvams 
išpažinimai. Tai visai natūra
lu tremties kontekste. Palygi
nus pradedančio rašyti eiles 
situaciją su prozine fotokame
ros juosta, tremties poveikis 
būtų panašus į aštraus chemi
nio skiedinio poveikį. Egzilės 
“ryškalas” taip stiprus, kad 
jis “išaiškina” ir nevykusias, 
peršviestas, sudvejinto pa
veikslo nuotraukas.

Vienas dalykas buvo tačiau 
J. Švabaitei būdingas. Jei dau
geliui poetų ir poečių sveti
ma padangė dingo jos kaip 
priešiška ir atžari, jei pats 
gyvenimas rodėsi absurdiškas, 
tai Švabaitė visa motiniškų 
instinktų galia ir vijoklio ga
jumu (vijoklio simbolis daž
nai kartosis jos strofose) kovo
ja su paralyžuojančiu pabėgė
lį susvetimėjimu. Kaip paste
bi Viktorija Skrupskelytė:

“Svetimos aplinkos Švabai
tė nepaneigia, jos nepaverčia 
nesvetingos, žmogui priešiš
kos žemės simboliu, bet grei
čiau ją integruoja į savo dva
sinę sąrangą, tačiau išlikda
ma ir lietuviška ir savita”. (“Eg
zodo poezijos šuoliai”, Lietu
vių poezija išeivijoje, 1945- 
1971, III 1.1971).

RŪPINTOJĖLIS prie televizijos bokšto Vilniuje, išreiškiantis žuvusių 
gynėjų ir kovotojų už laisvę skausmų Nuotr. Alf. Laučkos

VYTAUTAS A. JONYNAS

Naujakurio kovos už būvį, 
kovos su banalia kasdienybe, 
su alinančiu namų šeiminin
kės triūsu atšvaitai ypatingai 
stipriai suskamba antrajame 
J. Švabaitės rinkinyje Septy
ni saulės patekėjimai (1971). 
Faktiškai juo Švabaitė užsitik
rino saugią vietą išeivijos ly- 
rijoje. Savo sąranga, iššaukian
čia skaitytojo vaizduotėje ka- 
ruselinį dienų sukimąsi, savo 
paprastumu, nepretenzinga kas
dienybės kalba, intymia into
nacija ši knyga neabejotinai 
savita. Nėra čia jokios gilia
mintės patetikos, pasąmonės 
grūmėjimų ar simbolių miš
rainės. Ryškėja vien persi- 
plėšiančios tarp orkaitės, 
kriauklės čiaupų ir skalbinių 
nesibaigianti moters rungtis.

Nenuostabu, kad toks išei- 
vės gyvenimo velėną draskan
tis pavaizdavimas ne vienam 
atrodė pernelyg nepoetiškas. 
Ir kadangi rinkinys pasirodė 
maždaug tuo metu, kai feminis
tinis sąjūdis buvo pasiekęs 
isterikos ir kvaitulio kulmi
naciją, daug kam rodėsi, kad 
Švabaitė kanonizuojanti maso- 
chistinę “virtuvės Mariją”, kad 
ji aukštinanti “evangeliškai 
saldų gyvenimo jungą” (R. Šil
bajoris, “Šventieji ir virtuvės 
Dievas”, Metmenys nr. 28,1974). 
Žvelgiant iš laiko atokumos J. 
Švabaitės “atžagareiviškumas” 
ar “reakcionieriškumas” toli 
gražu nebeatrodo nei atgrasus, 
nei koktus. Veikiau priešingai. 
Švelnus autorės prisilietimas 
prie daiktų ir gyvų padarų, o 
už vis labiau saiko pajautimas 
ir autoironijos pliūpsniai da
ro šį rinktinės poskyrį ypatin
gai patrauklų ir savą. Kokia 
dvasios giedra pasklinda, saky
sim, iš eilėraščio “Tu būsi am
žinas”:
Esu juokinga, panaši į gervę 
plunksnuota galva 
ir miltuotom rankom - 
Nelaisvėj prisirišu 
kilnoju smulkius daiktus 
sunkiai skraidau 
sunkiai vaikštau.
Tačiau vedu tave į patį dangų 
Kvepiantį obuoliais ir cinamonais 
tu būsi amžinas, 
tu būsi Eros 
meilės dievukas tarp madonų.

Gležnų reminiscencijų švy- 
tesiais sužėri ir Švabaitės ei
lėraščiai apie jaunystę, gimna
zijos draugus. Nenoromis pri
simena prancūzų rašytojo Mi
chel Tournier mintelė: “Vai
kystė mums dovanojama kaip 
įkaitęs chaosas ir mums ne
pakanka ištiso gyvenimo jį su- 
sidėliot tvarkingai ir jame 
susigaudyt” Le Vent Paraclet 
Paris, Gallimard, 1971). Juli
ja Švabaitė dėlioja tuos gaba
lėlius atsargiai, vis klausda
ma jų paskirties. Ir tai paska
tina skaitytoją irgi klausti, kas 
iš viso yra poezija.

“Poetas nėra tas, - rašo Na
thalie Sarraute savo romane 
Entre la vie et la mort, - kas su
geba geriau už kitus stebėti 
dangų ar žemę, klausytis jūros 
gausmo, šaltinių almėjimo ar 
paukščių čiulbesio .. . bet tas, 
kuris sugeba sudėliot iš žo
džių eilėraštį . (Bus daugiau)

Religinis konkursas
Prel. Juozas Prunskis ir šiais 

metais skiria $5,500 premiją:
1) Krikščionybės idealus ug
dančiam projektui įvykdyti ar
ba 2) Naujam religiniam veika
lui išleisti išeivijoje ar Lietu
voje.

Norintys konkurse ^dalyvauti 
turi: 1) paruošti projektą, ug
dantį krikščionybės idealus. 
(Toks projektas galėtų būti se
minaras kateketams ar litur- 
gistams, kursai jauniems vado
vams, stipendija religinių kur
sų studentui(ei), įsipareigoju
siam vėliau dirbti lietuviško
je parapijoje ar panašiai) arba
2) įteikti savo parašytą ar iš
verstą religinį veikalą, skirtą 
vaikams, jaunimui ar suaugu
siems. Projektas ar veikalas 
pasirašomas slapyvardžiu ir 
įdedamas atskiras vokelis su 
tikrąja autoriaus pavarde, ad
resu ir telefonu. Premijų pa
skelbimas įvyks 1992 m. lap
kričio 1 d.

Konkurso medžiagą reikia 
įteikti Nek. Pr. Marijos sese
rims iki 1992 m. rugsėjo 1 d. 
šiuo adresu: Sisters of the Im
maculate Conception, Religi
nis konkursas. 600 Liberty 
Highway, Putnam CT 06260.

Poetė JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ Vilniuje prie arkikatedros-bazilikos
1991 metų rudenį Nuotr. A. Žižiūno

Reprezentacinis žurnalas “Lietuva”
Jau pasiekė Amerikos krantus 

Vilniuje išleisto reprezentaci
nio žurnalo “Lietuva” anglų kal
ba numeris pirmas. Žurnalas lei
džiamas anglų, vokiečių, lenkų 
ir rusų kalbomis ir skiriamas 
užsienio skaitytojams. Jį leidžia 
akcinė bendrovė, kurios pusė ak
cijų priklauso valstybei ir pusė 
privatiems asmenims. Pagal vie
ną iš leidėjų AT deputatą R. Ozo
lą, žurnalas bus virš partijų, 
virš ideologijų, duodantis Lietu
vos visumos vaizdą.

Pirmasis numeris - 36 pusla
pių su 42 spalvotom ir 12 nespal
votų nuotraukų, išleistas gilia
spaude, ant kredinio suomiško 
popieriaus, gauto už valiutą. 
Numeris pradėtas AT pirminin
ko Vytauto Landsbergio sveiki
nimu, jo kalba Jungtinėse Tau
tose. Duota Lietuvos nepriklau
somybės deklaracija, Lietuvos 
valstybės simboliai, tautos ir 
valstybės istorija, dabartinis 
nepriklausomybės atstatymas su 
kančiomis ir kraujo aukomis. 
Pateikiama dabartinė Lietuvos 
ekonominės reformos eiga, Ka
lėdų papročiai ir trumpos ak
tualijos.

Šiais metais žurnalas “Lietu
va” išeis tik kas ketvirtis. 1993 
m. numatoma žurnalą leisti kas 
mėnesį renkant prenumerato
rius, parduodant per platinto
jus.

Kol kas yra gautas JAV-se ne
didelis žurnalo kiekis. Jo pir
mą numerį galima gauti susipa
žinimui pas įgaliotinį išrašant 
4 JAV dolerių čekį “Lietuva” 
vardu ir pasiunčiant Broniui 
Juodeliui, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook, IL 60514, USA. Vė
liau bus gautas reikiamas kiekis 
visiems lietuviškos spaudos pla
tintojams, JAV bei Kanadoje ir 
amerikiečių spaudos platinimo 
institucijoms. Dar yra sunkumų 
su persiuntimu iš Vilniaus paš
tu, bet šios kliūtys greit bus nu
galėtos.

Žurnalas “Lietuva” yra puiki 
ambasadorinė dovana angliškai 
skaitantiems kitataučiams ir 
patiems lietuviams. Tai pirmas 
tinkamas žurnalas mūsų repre
zentacijai ir Lietuvos reika
lams, kurio seniai reikėjo.

Bronius Juodelis, 
įgaliotinis JAV-se

Kodėl mirė ąžuolas?
Vandos Vaitkevičienės-Frankienės pasakojimai

Gražaus formato 125 psl. kny
ga, ypač menišku, prasmingu 
viršeliu. Švelnios spalvos, bet 
raiškus piešinys. Vien viršelis 
patraukia skaitytoją.

O pradėjęs skaityti, manau, 
niekas neapsivils. Tai pasako
jimai iš gyvenimo tikrovės, au
torės gerai pažįstamos. Neilgi, 
su netikėta pabaiga. Knygos ga
le - autorės nuotrauka ir Danu
tės Bindokienės parašyta jos 
trumpa biografija bei objekty
vus kūrybos įvertinimas. D. 
Bindokienė randa, kad tai dau
giau autorė jaunimui. 1980 m. 
už “Du#draugai” knygą laimė
jusi JAV LB Švietimo tarybos 
premiją. (Anksčiau ši autorė 
buvo žinoma Vandos Frankie- 
nės pavarde). ,

Vanda Vaitkevičienė - bu
vusi mokytoja, tad ir šie pasa
kojimai atspindi jos auklėja
muosius bruožus. “Ąžuolo mir
tis” skiriama jau vyresniam 
jaunimui ar ir suaugusiems, 
nes medžiaga - iš suaugusių gy
venimo, kartais džiugaus, kai 
žmogus viduje atsitiesia (“Są
žinė”), o kartais skausmingo, 
tragiško (“Gimtinės miškelyje” 
ir daugumoj kitų). Visur žymu 
didaktika (“Rasos paslaptis”, 
“Portretas” ir kt.), mažiausia 
didaktikos - pasakojimuose 
“Plėšriojo aro akys” ir “Vė- 
jūnė”, kur gyvenimo iškarpos 
kaip buvo, be pamokymų, ir jos 
labiausiai priartėja prie tik
ros literatūros. O iš didakti
nių patrauklus ir “Portretas”, 
kur trumpai (4 psl.), vaizdžiai 
atskleidžiamas godumas, vai
kų nedėkingumas (ir kitų vai
kų meilė), gudrios senutės “pa
moka” materialistams ir .. . 
skaidrus žmoniškumas, susi
laukę atpildo. Gražia kalba 
trumpai ir aiškiai parodyti vi
si minėti gyvenimo aspektai. 
Ta pačia prasme neblogas pa
sakojimas ir “Rasos paslaptis” 
(25 p.), kur vaizduojama pa
siaukojanti jauna mergaitė.

Knygos antraštė ir, matyt, 
autorės laikyta svarbiausiu 
pasakojimu, - “Ąžuolo mirtis”.

Čia autorė ypač patraukliai 
vaizduoja gamtą, suasmenin
dama jauną, stiprų ąžuolą, be
sikalbantį su vėju, ežero ban
ga ... Ir kaip šis medis, pirma 
taip mylėjęs žmogų, iš vieno 
baisaus įvykio apsivilia juo, 
net iš liūdesio miršta . . . Mat 
po ąžuolo šaknimis piktadarys 
slapčia užkasa išprievartau
tą, nužudytą jauną mergaitę .. .

Beveik visų šios knygos pa
sakojimų medžiaga imta iš did
miesčių gyvenimo, modernaus 
ir pagedusio žmogaus tamsių
jų darbų ir minčių, parodant 
tarpais žmoniškumo bei mei
lės atspindžius.

Autorė - gabi pasakotoja. 
Ir kalba jos vaizdi, taisyklin
ga, išskyrus kelių sintaksės 
klaidų, kur kableliu atskiria 
veiksnį nuo tarinio (66 p. ir 
kt.). Stilius lengvas, gamtos 
aprašymai net poetiški. Knyga 
maloni skaityti.

Vanda Vaitkevičienė, “ĄŽUOLO
MIRTIS”. Pasakojimai. Virše
lis - dail. Ados Sutkuvienės. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Čikagoje, IL. 1991 m. Kaina-$6.

Atsiųsta paminėti
AIDAI. Kultūros žurnalas. 1991 

m. nr. 4. Redaguoja Leonardas 
Andriekus, OFM. Leidžia Tėvai 
pranciškonai. Spaudžia pranciš
konų spaustuvė, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Šiame 
numeryje: Leonardas Andriekus - 
Laimingai atliktas; Valdemaras 
M. Cukuras - Karl Rahner, SJ,- 
Vieno įtakingiausio XX-jo am
žiaus teologo portretas; Jonas 
Juškaitis - Man reikia verksmo, 
Kryžių kalnas, Antano Miškinio, 
Vakare, Mažoji Lietuva (eilėraš
čiai); Juozas Tininis - Palygini
mai lietuvių priežodžiuose; Čes
lovas Masaitis - Prof. Jonas Kubi
lius, administratorius, mokslinin
kas; Antanas Rubšys - Hermeneu- 
ka ir Apokaliptinis pradas Šven
tajame Rašte; Jonas Mačiulis - 
Odisėjos Mažojoje Lietuvoje; Mil
da Budrys, MD - Medicinos išsivys
tymo raida Lietuvoje XV-XIX š.; 
Antanas Vaičiulaitis - Dviejų kai
mų istorija; Antanas Dundzila - 
Partizanų gretose.
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C1 KllLTŪKlNEJE VEIKLOJE
Dail. Danguolės Jurgutienės, 

JAV lietuvės, kūrinių parodą 
Mičigano Northville mieste suren
gė galerija “Atrium”. Ilgokai tru
kusiai parodai buvo panaudoti jos 
tapybos darbai iš “Vaizdų” ciklo 
ir “Atspindžių” ciklo mišrios tech
nikos kūriniai su kolažu.

Grupinę Vilniaus dailininkų 
grafikos ir tapybos darbų paro
dą Čikagos bei jos apylinkių lie
tuviams surengė Lietuvių dailės 
muziejus Lemonte. Parodai skir
tus kūrinius atvežė VLIKo valdy
bos pirm. dr. Kazio Bobelio pa
kviestas Lietuvos dailės muzie
jaus direktorius Romualdas Bud
rys. Mat ši paroda skiriama už
baigiamajam VLIKo darbų sei
mui. Parodon savo kūriniais įsi
jungė dvylika dailininkų: 1. Ire
na Teresė Daukaitė-Guobienė, 2. 
Vytautas Jurkūnas, 3. Arvydas 
Každalis, 4. Elvyra Katalina 
Kriaučiūnaitė, 5. Birutė Stanči- 
kaitė, 6. Jūratė Stauskaitė, 7. Ni
jolė Šaltenytė, 8. Mikalojus Po
vilas Vilutis, 9. Algirdas Petru
lis, 10. Aloyzas Stasiulevičius, 
11. Leonardas Tuleikis, 12. Ignas 
Budrys. Parodoje vyravo gausūs 
grafikos atstovai, tik paskutinieji 
keturi šiame sąraše yra tapytojai.

Čikagos lietuvių opera savo 
veiklos trisdešimtpenkmetį per
nai paminėjo su Lietuvos opera 
pastatytų Amilcaro Ponchiellio 
“Lietuvių” spektakliais gegu
žės 19 ir 24 d.d., įjungtais Lie
tuvių muzikos šventėn Čikagoje. 
Šiemetiniam sezonui taip pat su 
Lietuvos operos atstovais bus 
pastatyta G. Verdžio “Otelio” 
opera. Titulinį šios operos vaid
menį atliks tenoras Virgilijus 
Noreika, Desdemonos — sopra
nas Irena Milkevičiūtė, Jago — 
baritonas Arvydas Markauskas, 
Kasijo — tenoras Zenonas Žemai
tis. Jis yra Lietuvos konserva
toriją Vilniuje baigęs pedagogo 
Virgilijaus Noreikos auklėtinis, 
dabar dainuojantis Erfurto ope
ros teatre Vokietijoje, Lietuvos 
operos ir baleto teatre Vilniuje 
taip pat debiutavęs Kasijo vaid
meniu. Čikagos lietuvių operai 
atstovaus jos solistai Audronė 
Gaižiūnienė, Jonas Vaznelis, 
Bronius Mačiukevičius, Vaclovas 
Momkus, Julius Savrimas ir cho
ras, papildytas kai kurių balsų 
atstovais iš Vilniaus.

Muzikinę “Otelio” operos da
lį paruoš Čikagos lietuvių operos 
meno vadovas Alvydas Vasaitis 
ir iš Vilniaus atvykęs Lietuvos 
operos ir baleto teatro dirigen
tas Vytautas Viržonis. Režisuos 
čikagiečiams iš pernykščio dar
bo su A. Ponchiellio “Lietuviais” 
pažįstamas vilnietis Eligijus Do
markas. G. Verdžio “Otelio” ope
ros spektakliai Mortono mokyk
los auditorijoje yra numatyti ba- • 
landžio 26, sekmadienį, ir gegu
žės 2, šeštadienį. Juos pasikeis
dami diriguos Alvydas Vasaitis 
ir Vytautas Viržpnis. Scenovaiz
džius ir drabužius parūpins Niu
jorko firma “Stivanello Costume 
Co.” Visomis G. Verdžio “Otelio” 
pastatymo problemomis rūpinasi 
dabartinė Čikagos lietuvių ope
ros valdyba: pirm. Vytautas Ra- 
džius, nariai Jonė Bobinienė, Eg
lė Rūkštelytė-Sundstrom, Vytau
tas Aukštuolis, Jonas Mockaitis, 
Algis Putrius ir Jurgis Vidžiūnas.

Baltimorės lietuvių namuose 
yra dvi svarbios institucijos - Lie
tuvių kultūros muziejus ir 1908 m. 
įsteigtas knygynas su biblioteka. 
Muziejuje prieš 1991 m. Kalėdas 
buvo surengta pokarinės Vokieti
jos Kempteno DP stovykloje pasi
rodžiusių leidinių paroda, kuriai 
buvo panaudotas žurnalisto Ceza
rio Surdoko rinkinys. Atidaryme 
jis priminė, kad Kempteno sto
vykloje tada gyveno beveik pus
antro tūkstančio lietuvių. Kemp- 
tenas buvo Algau rajono centras. 
Lietuviai tą Vokietijos rajoną 
pavadino Alguva. 1945 m. gegu
žės 20 d. buvo išleistas pirma
sis “Alguvos baro” numeris, pa
rašytas mašinėle ir pakabintas 
ant lentos. Įsigijus rotatorių 
ir gavus daugiau popieriaus “Al
guvos baras” tapo neperiodiniu 
kultūriniu žurnalu. Stovyklos 
lenta tada teko sieniniam laik
raščiui “Dienos naujienos”, ėju
siam iki 1949 m. liepos 29 d. Tuos 
abu leidinius, ypač jų politines 
žinias, paruošdavo C. Surdokas. 
Jis taipgi stovyklos lietuviams 
darydavo savaitinius politinių 
įvykių pranešimus. Prof. dr. Ste
ponas Kolupaila Kemptene išleido 
savo veikalą “Hidraulika”. Rašy
tojas Vytautas Volertas paruošė 
aštuonių Kemptene gyvenusių 
poetų almanachą “Verpetai”. 
Šie ir kiti Kempteno lietuvių lei
diniai buvo išstatyti Baltimorės 
parodoje.

Kauno fotografijos galerijoje 
įvyko visą rugpjūčio mėnesį tru
kusi nuotraukų paroda “Nepri
klausomybės žingsniai”. Jas parū
pino kauniečiai fotomenininkai 
Algirdas Kairys, Romualdas Po- 
žerskis, Algimantas Barzdžius, 
Albertas Švenčionis, vilniečiai 
Marius Baranauskas, Algimantas 
Žižiūnas, Zenonas Nekrošius ir 
marijampolietis Romas Linionis.

M. K. Čiurlionio kūrinių 
pirmąją parodą japonams su
rengs meno muziejus “Sezon” To
kijo mieste. Lietuvoje lankėsi 
jo direktoriaus pavaduotojas 
Akiras Moriguttis, “Sezono” at
stovė Maskvoje N. Endo su spe
cialiste H. Vatanabe. Viešnagės 
metu buvo sutarti visi šios is
torinės parodos ir M. K. Čiurlio
nio kūrinių apsaugos reikalai. 
Iš Kauno Japonijon jie bus nuga
benti Suomijoje pagamintais kon
teineriais, turinčiais specialius 
įtaisus, mažinančius kenksmingą 
vibraciją ir aplinkos poveikį.

Dirigento Gintaro Rinkevi
čiaus vadovaujamas Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, 
choras “Latvija”, Lietuvos operos 
solistės mezzo-sopranas Nijolė 
Ambrazaitytė ir sopranas Irena 
Milkevičiūtė dalyvavo W. A. Mo- 
zarto sukaktuviniuose 200 metų 
mirties renginiuose Italijoje. 
Be paties W. A. Mozarto, devy
niolikoje koncertų skambėjo ir 
italo G. Verdžio bei vokiečio J. 
Brahmso kūriniai. Koncertai bu
vo įrašyti vaizdajuostėn.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
konferencijoje Vilniuje buvo 
aptarta šios prieš pusmetį įsteig
tos organizacijos veikla ir atei
ties planai. Pranešimą padarė 
pirm. Liucija Stulgienė. Fondas 
rūpinasi lėšų telkimu rimtajam 
menui ir jo atstovams. Jau pasi
rašyta sutartis su Lietuvos so
cialinės apsaugos ministerija ją 
įpareigoja muzikams parūpinti 
transportą ir nakvynes, o fondą 
— surengti jų labdaros koncer
tus senelių ir vaikų namuose. 
Fondas, konferencijoje priėmęs 
savo įstatus, rinks menui skirtas 
aukas Lietuvos įmonėse bei įstai
gose ir sutelktomis lėšomis pa
dės jauniesiems muzikos atsto
vams bei jos veteranams įgyven
dinti kūrybinius sumanymus. Fon
das rengs rečitalius, finansuos 
koncertines išvykas, dalyvavimą 
tarptautiniuose konkursuose, 
tobulinimosi studijas užsienyje. 
Graži pradžia padaryta Meninin
kų rūmuose surengtu 1991 m. tarp
tautinių kpnkursų laureatų kon
certu, jiems Lietuvos muzikų rė
mimo fondo paskirtų premijų įtei
kimu. Koncertan įsijungė pianis
tė Birutė Vainiūnaitė, jaunoji 
operos sol. Sigutė Stonytė, pia
nistas Petras Geniušas bei kiti 
laureatai. Fondas savo premijo
mis pagerbė ne tik 1991 m. lau
reatus pianistus, vargonininkus, 
smuikininkus, dainininkus, bet 
ir juos garsinusius žurnalistus. 
Pirmą kartą tokios premijos bu
vo įteiktos televizijos atstovei 
L Drąsutienei, radijo atstovei 
V. Jurgutienei, spaudos atstovui 
J. Finkelšteinui ir fotografui A. 
Žižiūnui.

Lietuvos kamerinis orkestras, 
vadovaujamas Sauliaus Sondec
kio, sausio pabaigoje surengė 
tris koncertus Maskvos konser
vatorijos didžiojoje salėje. Jon 
anksčiau būdavo nelengva patekti 
dėl gausių koncertų. Dabar kon
certų skaičius gerokai sumažė
jęs. Mat daugelis rusų muzikos 
žymiųjų atstovų išvyko į Vaka
rus. Ten pagal sutartis jau dirba 
ir daug geriausių šios konserva
torijos pedagogų. Dėmesys menui 
Maskvoje ir aplamai buvusioje 
Sovietų Sąjungoje yra kritęs. Bi
lietų lengvai galima gauti net 
ir populiariausių teatrų spektak
liams. Ne visiems dabar pavyksta 
užpildyti sales. Lietuvos kame
rinis orkestras Maskvon atvyko 
beveik po metų pertraukos, po 
jos gyventojus sukrėtusių didžių
jų įvykių. Pirmasis koncertas 
įvyko ne visai pilnoje Maskvos 
konservatorijos didžiojoje sa
lėje. Matyt, daugelis maskviečių 
nebuvo laiku painformuoti apie 
netikėtą Lietuvos kamerinio or
kestro atvykimą gastrolėms. Se
kančiuose dviejuose koncertuose 
laisvų vietų salėje nesimatė. Tai, 
žinoma, liudijo, kad maskviečiai 
šio lietuvių orkestro nėra užmir
šę. Jo koncertuose skambėjo G. 
B. Pergolesio, J. Haydno, W. A. 
Mozarto kūriniai. Lietuviškajai 
daliai atstovavo M. K. Čiurlio
nio preliudai, B. Kutavičiaus 
“Dzūkiškos variacijos” ir A. Šnit- 
kės “Sutartinės”, sukurtos Kru
vinojo sekmadienio aukų Vilniuje 
atminimui. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

pažymį, tačiau geriausiai jų pažy
mėjo Švedija, Austrija, Šveicarija.

Europos valstybių sportiniame 
gyvenime galime užtikti lietuviškų 
pavardžių. Ir taip Vienos “Austrijos” 
klubo žaidėjas Ivanauskas buvo iš
rinktas geriausiu visos Austrijos už
sienio futbolininku, šalia jo A. Nar
bekovas, Vokietijos antros lygos 
Remšeid klube žaidžia taip pat “Žal
girio” narys Viktoras Bridaitis, Ham
burgo komandoje iš Lenkijos Kairys. 
Apsčiai lietuvių yra vyrų ir moterų 
rankinio klubuose. Dabar Vokieti
jos televizijos komentatoriai neva
dina mūsiškių “Sovjetrussen”, bet 
jau “Litauer”. Šuolių į aukštį varžy
bose radau Žaliausko pavardę. Jis 
atstovavo Kanadai, užimdamas tre
čių vietų. K. Baronas

LIETUVIŲ
nA r> a Zu a KRED|T0 PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 5.50%

180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term, indėlius....... 5.75%
2 metų term, indėlius....... 6.25%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki.„3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ......................  10.75%
Sutarties paskolas

nuo ......................  10.75%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 8.50%

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

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

AKTYVAI per 52 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PENSININKAMS 
PATARNAUJU 
JAU 10 METŲ. 
Skambinkite 
tel. 232-9000

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839 ANTANAS GENYSX

All THE 
CHOICE St 
INTHE>£ 

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
J ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 

Juozas Eimis Ramas 
namų telefonas 766-5857

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Pirmieji po šešių dešimtmečių (pirmų kartų dalyvauta 1928 San Morice 
Šveicarijoje - Kęstutis Bulota) nepriklausomos Lietuvos atstovai 1992 m. 
XVI-se žiemos olimpinėse žaidynėse Albertvillyje. Iš kairės: biatloninin- 
kas GINTARAS JASINSKAS, slidininkas RIČARDAS PANAVAS, biatlo- 
nininkė KAZIMIERA STROLIENĖ ir slidininke, Kalgario olimpiados 1988 
m. čempionė VIDA VENCIENĖ. Šį kartų medalių nelaimėta, tačiau jų 
pasiekimai palyginti yra geri Nuotr. V. Kapočiaus

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------  

32Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

Vėl vienas leidinys 
apie krepšinį

Lietuva, nors vadinama krepšinio 
kraštu, neturi nė vieno periodinio 
leidinio apie krepšinį (o taip vadi
namos “geltonosios spaudos" laik
raščių dabar ten yra beveik tuzinas).

1989 m. Kaune buvo pradėta leisti 
(du kartus per mėnesį) “Krepšinio 
apžvalga”. Tačiau ji sekančiais me
tais sustojo. Maždaug tuo pačiu me
tu buvo pradėtas leisti puošnus žur
nalas “Krepšinio pasaulis", kuris 
žadėjo pasirodyti 4 kartus metuose. 
Tačiau jis tiek numerių niekada ne
parodė ir pernai tik vienu numeriu 
skaitytojus pradžiugino. Todėl taip 
ir nežinia — ar jis jau numarintas, 
ar dar šiemet bent vienų numerį vėl 
išleis.

Tad smagu buvo pamatyti naujų 
leidinį apie krepšinį, kuris vadinasi 
“Krepšinis”. Pirmasis numeris išėjo 
1991 m. lapkričio mėnesį, o antrasis 
-gruodžio mėnesį (atrodo bus mėne
sinis). Tai laikraštinio pobūdžio lei
dinys, turintis 8 puslapius. Spausdi
namas Kauno “Spindulio” spaustu
vėje ant gero popieriaus, yra spal
votų nuotraukų. Leidinio steigėjas 
- Šarūno Marčiulionio krepšinio 
fondas, leidėjas - uždaroji bendrovė 
“Lietuvos rytas”. Redakcijos adre
sas - Gedimino pr. 12 a, Vilnius, 
Lietuva.

Pirmame laikraščio numeryje į 
skaitytojus prabyla jo steigėjas, 
krepšinio profesionalas (beje, iš pro
fesijos - žurnalistas) Š. Marčiulio
nis. Jis sako:

“Kiekviename numeryje stengsi
mės Jums pateikti JAV profesionalų 
ir studentų krepšinio naujienų, ar
timiau supažindinsime su visomis 
27-niomis NBA komandomis bei jų 
lyderiais. Skirsime nemažai vietos 
Europos krepšiniui ir mūsų tautie
čiams, žaidžiantiems Senojo žemyno 
komandose, seksime Lietuvos čem
pionato eigą. Norim daugiau dėme
sio skirti vaikų bei moksleivių krep
šiniui ne tik miestuose, bet ir rajo
nuose, kur mūsų populiariausia 
sporto šaka laikosi tik ant jos entu
ziastų pečių”.

Pirmame numeryje vienintelį lie
tuvį NBA žaidėjų - Š. Marčiulionį 
ir jo “Warriors” komandų pristato 
vienas iš žurnalo rengėjų, didžiau
sias krepšinio žinovas Lietuvoje 
Arūnas Pakula, o antrame prabyla 
pats Š. Marčiulionis, aprašydamas 
savo pergyvenimus iš patirties NBA 
lygoje. Kiekviename numeryje duo
damos žymiųjų NBA žaidėjų (Mi
chael Jordan ir Magic Johanson) 
nuotraukos per visų puslapį. Apla
mai, leidinys redaguojamas gerai 
ir sudaro visai neblogų įspūdį.

Ed. Šulaitis

Lietuviai čiuožimo pirmenybėse
Sausio mėn. 21-25 d.d. Šveicarijos 

Luzanoje įvyko Europos dailiojo 
čiuožimo pirmenybės. Priėmus Bal
tijos valstybes į tarptautines spor
to sąjungas, pirmą kartą po antro 
pasaulinio karo pirmenybėse daly
vavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai. Gintarų kraštas į pirmeny
bes atsiuntė šokėjų porą Margaritą 
Drobiacko - Povilą Vanagą bei mote
rų varžyboms 17-metę Editą Katkaus- 
kaitę.

Sausio 23 d. Eurosport kanale (ja
me duodamos tik sportinės varžybos) 
teko stebėti Lietuvos atstovus. Vo
kietis komentatorius žiūrovams pa
aiškino, kad Lietuva priklauso vi
soms tarptautinėms s-goms, tad lai
mėjus pirmų vietą bus iškelta ir jos 
vėliava. Priešingai suskaldytai Sov. 
Sąjungai tarptautinė čiuožimo s-ga 
nutarė iškelti jai tik mėlynos spal
vos vėliavą, įrašant joje tris ĮSU rai
des (International Skating Union) ir 
vietoje Sov. Sąjungos himno laimė
jimą palydėti kelių trimitų garsais.

Įčiuožus į aikštę Lietuvos atsto
vams, televizijos ekrano šone pasi
rodė maža mūsų trispalvė ir “LIT” 
raidės (prie Latvijos “LAT”, Esti
jos - “ĖST”). Margarita Drobiacko 
(ištekėjo už lietuvio ir priėmė Lie
tuvos pilietybę) ir Povilas Vanagas 
šoko kaubojiškų polkų prie kaubo
jiškos muzikos melodijos, pritaiky
dami šokiui ir kaubojiškus drabužius.

Gaila, kai dauguma varžovų į dra
bužius įterpdavo tautinį atspalvį, 
savo krašto polkos muzikos melodi
jų - Lietuvos atstovai pasirinko sve
timų dievaitį. Kodėl, kodėl? Juk tai 
buvo pirmas pasirodymas svetimoje 
aikštėje skleisti tautinės muzikos 
garsus, reprezentuoti drabužiais 
tautinį menų.

Atidarymo iškilmėse šveicarai 
jaunuoliai-ės į aikštę įčiuožė su da
lyvaujančių valstybių vėliavom. Mū
sų trispalvė buvo klaidingai priseg
ta, raudonų spalvų iškeliant į viršų.

Iš 21 valstybių Lietuvos atstovai 
užėmė 15-tų vietų. Geriausius pažy
mius Lietuvai paskyrė Čekoslovaki
jos, Šveicarijos ir Vengrijos teisė
jai. Vokiška spauda gan plačiai pa
žymėjo Baltijos šalių sportininkų 
dalyvavimų.

Sausio 24 d. Eurosport televizija 
perdavė moterų varžybų įžangų - pri
valomų figūrų atlikimų. Pirmoji į 
aikštę įčiuožė Estijos atstovė Olga 
Vasiljeva, užimdama 20-tų vietų. Mū
siškė Edita Katkauskaitė -buvo kaip 
“sukaustyta”, tad jos įtampų - “pres
sure” anglas komentatorius pavadi
no tarptautinių varžybų stoka. Iš 
Baltijos kraštų geriausiai pasirodė 
latvė Alma Lepina. E. Katkauskaitei 
teisėjai paskyrė kiek aukščiau “3”

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų siuntos pristatomos per mėnesį tiesiai į gavėjo rankas 

lėktuvais per Rygą. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, 
maistas ir kt. $5.99 UŽ 1 kg plius pristatymas

• Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi į namus per savaitę.

• Lėktuvu bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant Lufthansa 
ir Skandinavijos lėktuvais -

Toronto-Ryga ............................. $1240+ mokesčiai
Sterling Airways -

Toronto-Kopenhaga-Vilnius ....... $899 + mokesčiai
• 21st Century Travel Insurance Co.

Drauda Kanados lankytojams-$1 dienai
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Doleriu pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
• Greitas laiškų persiuntimas FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius
• Naujų “Bielarus” traktorių pristatymasMūsų adresas:

257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 
Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

Dėkoju visiems 
tautiečiams

1991 m. gruodžio 17 d., Balio 
Savicko pakviestas, atvykau į To
rontu. Jame pamačiau daug įspū
dingų dalykų, susitikau su dau
geliu tautiečių. Dalyvavau Gied
raičio lietuvių medžiotojų ir žūk- 
lautojų klubo Hamiltone posėdy
je, kuriame buvo nutarta sureng
ti Kanadoje 1993 m. liepos-rug
pjūčio mėnesį Pasaulio lietuvių 
sportinio šaudymo varžybas.

Drauge su B. Savicku ir R. Be- 
keriene aplankėme mano brolio 
Romo Kalantos šaulių kuopą Flo
ridoje. Ten buvome šiltai priimti
kuopos pirmininko A. Gudonio. 
Dalyvavome šios kuopos valdybos 
posėdyje. Man Florida buvo nuo
stabus kraštas.

Reiškiu nuoširdžią padėką: 
KLB Toronto apylinkės valdybai 
ir Lietuvių namams už surengtą 
paskaitą apie a.a. brolį Romą 
Kalantą; R. Bekerienei, dr. G. 
Sungailienei, B. Palilionienei, 
Tumosų, Zakarų, Pečiulių, Joni
kų, Turčinskų, Rutkauskų, Čir- 
vinskų, Šimkų šeimoms už šiltus 
priėmimus. Taip pat dėkoju A. 
Artičkoniui, P. Čiurliui, J. Usval- 
tui, P. Berneckui, A. Barysaitei, 
J. Balsiui, Toronto Maironio šeš- 
tad. mokyklos kolektyvui, A. Už
upiui, L. Ozebergaitei. Ačiū už 
pagalbą Floridoje A. Šimkevičiui, 
M. ir V. Baranauskams, dr. K. Bo
beliui, A. Gudoniui, Detroito 
lietuviams — J. Šostakui, M. Aba
riui ir visiems kitiems tautie
čiams, su kuriais teko bendrauti. 
Dėkoju “Tėviškės žiburiams”, ra
šiusiems apie mane ir Kalantų šei
mą. Labiausiai esu dėkingas Ba
liui Savickui, kurio dėka galė
jau aplankyti Kanadą ir Ameriką.

Evaldas Kalanta

Skautų veikla ■
• Kaziuko mugė - vienas di

džiausių skautų renginių. Toron
to skautija ją surengė kovo 1 d. 
Prisikėlimo parapijos salėse. Bu
vo ruoštasi iš anksto draugovėse. 
Tik prieš 9 v.r. suskubta susitvar
kyti. Komanduojant ps. dr. R. Sap- 
liui, visi išsirikiavo, o Kanados 
rajono atstovas s. R. Otto, tunti- 
ninkų ps. Vidos ir Algio Senkų at
lydėtas - mugę atidarė, atrišda- 
mas juostą. Toronto “Gintaro” or
kestras, kurį sudarė - V. Rama
nauskas, A. Stulgys — smuikininkas 
iš Lietuvos, T. Pabrėža, V. Pabrė
žienė, J. Baleišis, R. Melkienė, 
sugrojo “Į Vilnių, į Vilnių”. Orkest
ras grojo ir toliau gražias lietuviš
kas melodijas.

Po atidarymo draugovės dalyva
vo Mišiose, kurias atnašavo s. kun. 
A. Simanavičius, OFM, ir kun. E. 
Jurgutis, OFM. Pastarasis sakė pa
mokslą, primindamas šv. Kazimie
ro gyvenimą ir ankstyvą mirtį. Su 
plojimais mugėje buvo sutiktas 
Lietuvos sveikatos apsaugos mi- 
nisteris Juozas Olekas. Po to lyg 
bičių avily, viskas ūžė ir judėjo. 
Nors patalpos erdvios, tačiau bu
vo visos pilnos. Jauniesiems rei
kėjo vikriai suktis aptarnaujant 
mugės svečius. Eilės nesumažėjo 
veik iki pabaigos. Visi vaišinosi 
skaniais lietuviškais valgiais ir 
kava, o paviljonuose riestainiais 
bei mamyčių keptais pyragais. 
Kiekviena draugovė turėjo įvai
rių rankdarbių iš medžio, popie
riaus, molio ir kitokių. Akademi- 
kės rinko Lietuvos našlaičiams
žaislus. Skautininkių-kų laimės 
stalas greičiausiai ištuštėjo. “Ro
muvos” užkandžių stalas tenkino 
gausius svečius. Dovanų stalai: 
Ingos Pivoriūtės gintaro dirbi
niai, A. Škėmienės tautinės juos
tos, staltiesėlės, P. Misęvičiaus 
rankų darbo meniški medžio dirbi
niai. Paviljonų įvertinimo komisi
ja - P. Butėnas, R. Otto ir R. Ži
linskienė išrinko gražiausią pa
viljoną. I vieta teko paukštytėms, 
o Il-ra jūrų skautams, kurie turė
jo ir mažąją loteriją. Tuntų lote
rijoje buvo menininkų paveikslų 
ir kitų laimikių. Vertas dėmesio 
buvo tiekimo skyriaus stalas su 
daugybe įvairių ženkliukų, sk. 
diržų ir jau paruoštų “Romuvos” 
stovyklai marškinukų; skyrių tvar
kė - sk.v. v.sl. A. Kišonas. Apla
mai mugė puikiai pasisekė. Tun- 
tininkai ir visi rengėjai nuošir
džiai dėkingi klebonui kun. s. Aug. 
Simanavičiui, OFM, už patalpas, o 
tėvų komitetui vadovaujamam K. 
Šapočkino, už skanių valgių pa
ruošimą. M.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

MOKA:
5.50% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius 
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.75% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už OHOSP (variable rate) 
5.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

5.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IM A : 
už asmenines 
paskolas nuo....... 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............... 8.25%
2 metų ............... 8.75%
3 metų ............... 9.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 8.00% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per m'lijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

□ \/i ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 533-0923 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI 
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2 

Tel. (416) 231-3000 24 val.
FAX (416) 231-6993

AUŠRA DALINDIENĖ

Jei norite pirkti ar parduoti namą, kreipkitės į mane ir sužinosite
apie naują Royal Lepage programą HOMEMATCH.

Ši programa greitai suveda pirkėjus su pardavėjais.
Neieškokite niekur kitur - skambinkite man.

EURO T R A X
PARCEL SERVICE

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

kainos ($3.50 už kg) 
siuntinius pristatant į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų (nemokamai, jei 
siuntinys daugiau negu 15 kg).

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksi
mumu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• Į kainą įeina ir persiuntimo 
išlaidos. (Gavėjas nieko 
neturi primokėti).

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont. 
Tel. (416) 503-1601 
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Mūsų atstovai Hamiltone: 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ontario 
Tel. (416) 643-3334, Vytas ir Genė Kairiai



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

porai savaičių perkelta Toron- 
tan. Oficialaus portreto išlai
das padengia Kanados parla
mentas, už buvusio ministerio 
pirm. P. E. Trudeau portretą 
sumokėjęs $30.000. Iš šios su
mos dail. M. Pavelic ir Silvers- 
tono galerija gavo $18.000, o 
$12.000 buvo išleista portreto 
įrėminimui, atgabenimui par- 
lamentan, pakabinimui ir 
draudai.

TTC viešojo susisiekimo 
bendrovės komisija metropo
liniame Toronte paskelbė re
kordinį 18% paslaugų pabran
ginimą kanadiečiams nuo kovo 
2 d. Oficialiai aiškinama, kad 
šio žingsnio imtasi dėl metinio 
TTC biudžeto sumažinimo $35 
milijonais, padiktuoto ekono
minio gyvenimo sulėtėjimo ir 
keleivių skaičiaus sumažėji
mo. Iš tikrųjų yra ir kitų prie
žasčių, kurių nemaža dalis ten
ka TTC unijai, pernai rudenį 
paskelbusiai aštuonias die
nas trukusį streiką. Jis, kaip ir 
kiti TTC streikai, paskatino 
pasipiktinusius torontiečius 
ieškoti kitų susisiekimo prie
monių. Netenka stebėtis, kad 
po šio streiko TTC keleivių 
skaičius gerokai sumažėjo, pa
dvelkdamas metiniu daugelio 
milijonų dolerių deficitu.

Tuometinis TTC unijos vadas 
Ray Hutchinson nariams siū
lė priimti mažesnį atlyginimų 
padidinimą dėl visą Kanadą 
palietusio ekonominio sulėtė
jimo, sumažinusio pajamas, 
gerokai padidinusio nedarbą. 
Unijos nariai atmetė pasiūly
tą naują sutartį ir pradėjo aš
tuonias dienas torontiečius 
šokdinusį streiką. Ilgas valan
das jie vargo įvairiomis prie
monėmis stengdamiesi pasiek
ti darbovietes ir iš jų grįžti

namo. Daug vargo turėjo ir pir
masis Ontario NDP socialistų 
premjeras Bob Rae, norėjęs iš
vengti streikuotojų grąžinimo 
darban parlamento įsakymu.

Streiką užbaigė skubiai pa
ruošta nauja sutartis, nedaug 
geresnė už tą, kurią nariams 
be streiko siūlė priimti unijos 
vadas R. Hutchinsonas. Nau
juoju TTC unijos vadu buvo iš
rinktas Art Patrick, žadantis 
didesnius bei griežtesnius rei
kalavimus už R. Hutchinsoną. 
Pastarasis, rinkimus 2.932: 
1.384 balsų santykiu pralaimė
jęs A. Patrickui, pasitraukė 
1991 m. gruodžio 31 d. Kelei
vių sumažėjimo nuostolius bu
vo tikėtasi padengti sausio 1 d. 
įvesto piniginio atsiskaitymo 
už kelionę padidinimu nuo 
$1,30 iki $2. Bilietėliai tada bu
vo pabranginti tik 3 centais. 
Tačiau jų nustatytam skaičiui 
įsigyti reikia daugiau pinigo, 
o jo turi ne visi torontiečiai, 
už kelionę priversti mokėti po 
du dolerius.

Dabar įvestas TTC paslaugų 
pabranginimas 18% apima tik 
bilietėlius ir mėnesinius įmo
kų liudijimus. Bilietėliai su
augusiems keleiviams pabran
go nuo $1,10 iki $1,30. Panašiai 
buvo pabranginti bilietėliai 
ir kitoms keleivių grupėms bei 
visi mėnesinių įmokų liudiji
mai. Metinį TTC bendrovės 
biudžetą sudaro 68% tiesiogi
nių pajamų, gautų iš keleivių, 
ir 32% finansinės paramos. Ją 
po 16% padengia Ontario pro
vincija ir metropolinis Toron
tas. V. Kst.

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ” leidėjai

1992 metais
kviečiame keliauti 
į plačiai svečiams 
vartus atkalusią 
nepriklausomą
Lietuvą!

SAUGUS IR PATOGUS SKRIDIMAI
l LIETUVĄ PER CIURICHĄ:

iki balandžio 8 — .... 
iki birželio 13 — ........
iki rugsėjo 21 — ........

kaina nuo 1,248 kan 
kaina nuo 1,388 kan 
kaina nuo 1,548 kan

SKRISKIME SU “SWISSAIR”!
MALONI KELIONĖ -
PUSĖ ATOSTOGŲ. SĖKMĖS!

swissairj^T

MES JŪSŲ PASLAUGOMS:
* Išperkant bilietus iš Lietuvos į Kanadą
* Parūpinant pasus ir lietuviškas vizas
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Perkant kelionės bilietus traukiniu ar lėktuvu
* Pasirenkant įvairius maršrutus atostogoms
* Sudarant iškvietimus vizitui į Kanadą
* Perduodant pinigus ir vaistus į Lietuvą

♦ * *
SMULKESNE INFORMACIJA VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS TEIKIAMA: 

pirmadieniais-penktadieniais: 9.30- 17.00 vai. 
šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą.

2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500 FAX (416) 763-6279

AfA 
KAZIMIERUI JANELIŪNUI

iškeliavus amžinybėn,

žmoną MARYTĘ, dukrą ILONĄ, sūnų ALFREDĄ ir 
vaikaitę ONUTĘ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime -

Pranas ir Onutė Vėžauskai

Jonas Girulis

Delhi, Ontario

Dabarties įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

teikia galimybę, kad Europos 
dvasinė ir ekonominė vienybė 
gali būti pasiekta. Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai turi būti 
suteiktas Europos bendruome
nės bendradarbių statusas, 
kokį jau gavo Lenkija, Čeko
slovakija ir Vengrija.

Kitos žinios
— Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis buvojo Monake, 
kur buvo pakviestas dalyvauti 
Tarptautinės taikos ir saugu
mo akademijos surengtame 
studijų seminare tema “Sau
gumo Europoje naujieji as
pektai po Vokietijos susi
vienijimo”. Susitiko su Mo
nako kunigaikščiu Rainier. 
AT pirmininkas dar buvo nu
vykęs į Vokietiją, matėsi su 
prezidentu Weizaeker’iu ir 
užsienio reikalų ministeriu 
Genscher’iu.

— Lietuvos ambasadorius 
JAV-se Stasys Lozoraitis, bu- 
vodamas Lietuvoje, pareiškė, 
kad Karaliaučiaus (Kalinin
grado) sritis kada nors bus 
valdoma lietuvių. Į tai nei
giamai atsiliepė Rusijos už

sienio reikalų ministerija. 
AT spaudos atstovas Audrius 
Ažubalis korespondentams 
pažymėjo, kad Lietuva neturi 
pretenzijų į Kaliningrado 
sritį, tik nori, kad ji būtų 
demilitarizuota.

— Kovo 3 d. Vytautas Lands
bergis išvyko į Japoniją. Su
sitiko su imperatoriumi ir 
ministeriu pirmininku.

— Vytautas Landsbergis pa
sakė, kad barikados prie 
Aukščiausiosios tarybos rū
mų nebus pašalintos, kol ne
pasitrauks svetima kariuome
nė iš sostinės. Su Jelcinu 
buvo sutarta, jog pirmiausia 
buvusi sovietų kariuomenė 
bus išvesta iš Vilniaus.

— Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Chur- 
kin’as pažymėjo, kad kariuo
menės išvedimas iš Lietuvos 
nėra simbolinės reikšmės ges
tas, bet buvusios sovietų ka
riuomenės pasitraukimo pir
masis etapas. Spaudos apžval
gininkai galvoja, kad kariuo
menės išvedimo reikalas grei
čiau pajudės, kai Baltijos 
valstybėse pradės veikti Ru
sijos ambasados, j. a.

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

Regina (Gina)
’■"< Gregorian

Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse. 
Nemokamas namų įvertinimas

720 Guelph Line
Burlington, Ontario L7R 4E2
Toronto Line: (416) 827-6454
Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 <416) 333-3500

RF/VIKK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

SKAITYTOJAI PASISAKO
IŠAIŠKINTI PRAEITI

Jeigu A. Kalnius būtų skaitęs 
“TŽ” redakcijos pastabas apie ma
no pareiškimą, gal nebūtų rašęs 
kenksmingo lietuviams straips
nio apie “Lietuvių archyvo” auten
tiškumą ...

Kol praeitis nebus išaiškinta 
dorai ir teisingai, ateitis nebus 
tokia, kokios jūs geidžiate. Istori
ja nėra peršokimų pynė — kaip po
litikoje. Sutinku su jumis, kad be
ribė laisvė gali viską sugriauti. 
Tas receptas visiems yra geras.

Dov Levin,
Jeruzalė

RYTAI IR VAKARAI
Praraja tarp Rytų ir Vakarų, su

sidariusi Sov. Sąjungos imperia
lizmo laikotarpyje, vis labiau ryš
kėja. Štai vienas būdingas reiški
nys.

Šiomis dienomis Belgijos teisme 
eina byla — daugiau kaip šimtas 
rumunų kaltinamųjų suolę. Atbė
gę į Belgiją kaip pabėgėliai, jie 
suorganizavo visame krašte vagių 
gaują, kuri įsilauždavo pas žmo
nes ir apvogdavo. Dar niekada Eu
ropoje nebuvo tiek vagysčių, už
puldinėjimų, įsilaužimų, kaip 
griuvus Berlyno sienai. Briuselio 
metro turi specialią policiją ap
saugoti keleiviams. Štai ir laikai!

Z. Hellemans, Belgija

Prašo paramos
Gydytoja psichiatrė Palmira 

Rudalevičienė, Indijos pakviesta 
dviejų mėnesių stažuotei, ieško 
geradario, kuris galėtų apmokėti 
jai kelionę Maskva-Bombėjus- 
Maskva. Suinteresuoti tautietei 
padėti gali rašyti adresu: P. Žadei- 
kos 28-28, Vilnius 2035, Lietuva- 
Lithuania, arba skambinti tel. 
472229, Fax (70122) 22-74-74.

Atsidėkojant kunigui 
Šarkai

Išvažiuodami iš Europos turėjo
me gyventi kurį laiką Bremene 
emigrantų stovykloje. Ten pamal
dų metu stovykloje dažnai tekdavo 
matyti ir sutikti jauną, žvalų kuni
gą. Tai buvo kun. Vaclovas Šarka. 
Jis pasiliko Vokietijoje ir, gyven
damas Hamburge, darbavosi ap
tarnaudamas ten likusius lietu
vius. Nebuvo nė vienos lietuvių 
kolonijos, ypač Šiaurės Vokieti
joje, kurios jis nebūtų aplankęs 
(dažniausiai kartą per mėnesį).

Jis pats rašė, spausdino ir siun
tinėjo lietuviams žiniaraštį “Auš
ros Vartai”. Kiekviena proga pe:. 
vietos vokiečių radiją ar laikraš
čius kalbėjo ir rašė apie okupuo
tą Lietuvą. Buvo labai darbštus, 
pareigingas ir tikras artimo drau
gas; matydamas, kad sutiktas lie
tuvis šąla, be apsiausto ar vaikš
to suplyšusiais batais, atiduodavo 
savo.

Gaila, jis mirė inkstų vėžio liga, 
nesulaukęs nė 65 metų amžiaus, 
1987 m. sausio 3 d. Hamburge ir 
buvo palaidotas Reibeko kapinė
se. Dabar jo brolis ir sesutės sten
giasi a.a. kun. Šarkos palaikus iš 
Hamburgo perkelti į Lietuvą ir pa
laidoti šalia jo tėvų.

Taip pat ruošiama knyga apie 
šio darbštaus kunigo ir puikaus 
patrioto gyvenimą. Prašomi kun. 
Šarką pažinoję žmonės atsiųsti 
atsiminimus, turimus filmus, vaiz
dajuostes ar jų kopijas.

Velionis kun. V. Šarka laimino 
ir stiprino mus išvažiuojančius į 
tolimus kraštus. Dabar laikas 
mums atsilyginti jam, įamžinant 
jo vardą pinigine auka bei atsimi
nimų pasiuntimu. Prašoma siųs
ti: St. Šarka, Blindžių 21-13, Vil
nius 2004, arba Nijolė Verkelienė, 
Erfurto 27-49, Vilnius 2049, Lietu
va. Ev. Fedaras
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais. 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

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

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

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

$500.00
Remkime svarbius lietuvių projektus. 
Jei pirksite ar parduosite namus per mane 
iki 1992 metų pabaigos, paaukosiu $500 
jūsų nurodytai šalpos organizacijai:

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas. West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Phone:(416)769-1616An independent member broker

JŪS GALITE VISKĄ ATLIKTI PASKAMBINĘ TELEFONU
TORVIL Ltd. siunčia nuoširdžiausius linkėjimus Velykų proga visiems savo draugams.
Taip pat norėtume supažindinti su naujausio mūsų katalogu “TORVIL 92”, 
kuriame rasite informaciją apie:

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
•AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.
Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

• drabužius • avalynę • patalynę • namų reikmenis
• dviračius • žaislus ir raštinės reikmenis
• indus • vaistus • žemės ūkio mašinas ir jų dalis
• padangas • kilimus ir kitą grindų dangą • drauda
• pinigų ir siuntinių persiuntimą ir kt.

• maistą • saldumynus • cigaretes • alkoholinius gėrimus • virtuvės ir vonios reikmenis

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU KANADOJE 1-800-661-0210 
JAV 1 -800-972-9284 arba 1 -800-932-7995____________

KANADOJE Head Office: '63 Galaxy Blvd., Unit 7, Rexdale, Ontario M9W 5P1 Tel. (416)798-3320 FAX: (416)798-3321
Branch: 404 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M6R 2M9 Tel. (416)534-3860 FAX: (416)533-4910
Head Office: 2136 West Chicago Ave., Chicago, IL 60622 Tel. (312)278-5258 FAX: (312)278-0875
Branch: R&R INTERPOSTMIR 1055 Broadway, Buffalo, NY 14212 Tel./FAX: (716)894-9880

PATIKIMAS PATARNAVIMAS l JŪSŲ TĖVYNĘ

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

INSURANCE
O IvlLkJllILIv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

DRA(IDA ----lASLRAACE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Lietuvos vyskupas Kanadoje
Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, lydimas kun. Vito 

Sabaliausko, atskrenda 1992 m. kovo 19, ketvirtadienį, (ne 20, 
kaip anksčiau buvo skelbta), 15,35 vai. į Torontą (III termina
las, KLM skrydis 691). Jo sutikimu rūpinasi Kanados lietuvių 
katalikų centras ir galinčius tautiečius kviečia dalyvauti 
nurodytu laiku orauostyje.

Vysk. J. Matulaitis lankys lietuvių parapijas ir kai kuriose 
vadovaus rekolekcijoms. Numatyta tokia programa: kovo 
20-24 Montrealis ir Otava, kovo 26-29 Hamiltonas, kovo 30-31 
St. Catharines, balandžio 1-5 Torontas, balandžio 6-8 Londo
nas ir Delhi, balandžio 9-12 Mississauga-Anapilis.

Parapijos bei misijos prašomos pagal esamas sąlygas pa
siruošti susitikimui su svečiu Ganytoju. Inf.

TORONTO"

M MONTREAL

Anapilio žinios
— Praeitą sekmadienį atšvęsta 

Tikinčiosios Lietuvos diena.
— Gavėnios rekolekcijos mūsų 

parapijoje bus balandžio 9-12 d.d. 
Rekolekcijas ves iš Lietuvos atvy- 

•kęs Kaišiadorių vysk. Juozas Ma- 
tulatis.

— Šiais metais per parapijos 
šventę norinčius Sutvirtinimo 
sakramentą priimti vaikučius sės. 
Loreta pradės ruošti kovo 22, sek
madienį.

— Kovo 14-16 d.d. savaitgalį kun. 
J. Staškus bus išvykęs pravesti Ga
vėnios susikaupimus Sudbury ir 
Sault Ste. Marie lietuviams.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos sek
madieniais — nuo 10.30 v.r. iki 8 
v.v.; pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. 
iki 10 v.v.

— Anapilio. knygyne galima įsi
gyti vaizdajuostę “Didvyriškoji 
Lietuva” apie 1991 m. sausio įvy
kius Vilniuje prie televizijos bokš
to ir Aukščiausios tarybos rūmuose.

— Toronto arkivyskupijos įstatas 
santuokos reikalu: norintieji tuok
tis turi susitikti su savo parapijos 
kunigu ir tuo reikalu su juo pasikal
bėti bent vienerius metus prieš nu
matomą santuokos datą bei atlikti 
reikiamą santuokai pasiruošimą. Jei 
kuris iš būsimųjų sutuoktinių jau 
yra kokia nors forma tuokęsis anks
čiau (išskyrus našlystės atvejį), 
tai kunigas negali su juo tartis dėl 
santuokos datos, kol nėra gautas 
santuokai leidimas iš arkivyskupijos.

— Mišios, kovo 15, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Oną ir Damijoną Čel- 
kius, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Virginiją Kasperavi- 
čiūtę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 190 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė: A. Posius, J. Rudickas, J. Žal- 
nieriūnaitė iš Vilniaus, I. Kairytė iš 
Čikagos.

— Kovo 15, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
LN Karaliaus Mindaugo menėje įvyks 
Lietuvių namų ir Labdaros fondo 
narių metinis-visuotinis susirin
kimas. Dalyvaujančių registracija
- nuo 12.30 v.p.p. Į LN valdybą bus 
renkami, 3 nariai ir į revizijos komi
siją 1 narys. Kadenciją valdyboje 
baigia: J. Norkus, K. Raudys ir R. 
Strimaitis, o iš revizijos išeina S. 
Grigaliūnas.

— LN nariai yra prašomi pranešti 
savo adresų pakeitimus, skambi
nant LN administratorei Danutei Sy- 
sak tel. 532-3311.

— Balandžio 14, šeštadienį, 6 v.p.p. 
LN Vytauto Didžiojo menėje įvyks 
LN vyrų būrelio narių metinis po
būvis. Bilietai gaunami pas A. Bu
kauską tel. 244-2790, B. Laučį tel. 
252-2722 ir Z. Rėvą tel. 251-9635.

— Balandžio 26, sekmadienį, 1 
v.p.p. Karaliaus Mindaugo menėje 
bus Velykų pietūs. Numatyta įdomi 
programa, šiltas maistas, vynas, py
ragai, kava. Bilietų kainos nepakeis
tos: suaugusiems - $15, jaunuoliams 
nuo 5-12 metų - $7, vaikams iki 5 me
tų -nemokamai. Vaikučius pralinks
mins Velykų senelė. Stalai rezer
vuoti. Bilietai gaunami sekmadie
nio popietėse pas LN moterų būre
lio nares.

— Birželio 28, sekmadienį, įvyks 
LN ir “Atžalyno” gegužinė.

— Rugpjūčio 8-16 d.d. bus LN poil
sio stovykla Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje “Kretinga” Wasagoje. 
Dėl registracijos ar smulkesnių in
formacijų skambinti A. Bukauskui 
tel. (416) 244-2790.

Aukos slaugos namams
$1,000 - Anelė Dragašienė; $500 - 

Juozas Starkevičius; $250-J. Z. Didž- 
baliai; $200 - Wasagos lietuvių mote
rų būrelis; $100 - B. A. Stonkai, V. 
Šipelis, S. T. Ignotai, E. H. Kaptein iš 
Caister Center, Ont, S. Janušonis iš 
Niagara Falls, Ont, S. Gailevičius, 
J. Pargauskas, Jūratė Tanner iš Baie 
D’urfe, P.Q.; $50 - Pranas Dovidaitis, 
P. G. Stauskai, a.a. Kazimiero Jane- 
liūno atminimui $100 - M. Janeliū- 
nas, Ilona ir Alfredas; a.a. Steve Szi- 
lagyi atminimui $50 - L. Einikis; $10
- V. A. Buragai; a.a. Aldonos Parše- 
liūnienės atminimui $25 - A. Šeš
kus; a.a. Jono Puterio atminimui $30
- Aldona Valienė; a.a. Alfonso Bal
nio atminimui $30 - Aldona Valie
nė; a.a. Jeronimo Cicėno atminimui: 
$100 - Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga, $25 - M. Janeliūnienė, $20
- P. Skablauskas, B. S. Kuzmickai, J. 
Budrys, N.N., Vytas ir Angelė Kul
niai, V. Gudaitis, Lidija Balsienė, 
Vyt. Adomonis, $10 — L. V. Sendžikai. 
Iš viso statybos fonde yra $748,118. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog šiuo adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 
1A6. Aukos atleidžiamos nuo paja
mų mokesčių.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Per Gavėnią visais penktadie

niais yra susilaikoma nuo mėsos, 
o Pelenų dieną ir D. penktadienį
— nuo mėsos ir maisto kiekio. Nuo 
mėsos susilaiko visi, sulaukę 14 me
tų amžiaus, o nuo maisto kiekio — 
visi tarp 18 ir 59 metų amžiaus.

— Gavėnios penktadieniais šven
tovėje bus einami Kryžiaus keliai 
7 v.v., o po jų — Mišios. Prieš Mi
šias bus klausoma išpažinčių.

— Kovo 5 d. palaidotas a.a. Jero
nimas Cicėnas, 81 m.

— Ekumeninės pamaldos, kuriose 
dalyvauja Išganytojo, Lietuvos kan
kinių ir Prisikėlimo parapijų pa
rapijiečiai, vyks šį trečiadienį, 7 v.v., 
mūsų šventovėje. Pamokslą pasakys 
kun. P. Dilys.

— Albina Pajarskaitė, Lietuvos 
“Caritas” generalinė sekretorė 
pateiks išsamų pranešimą apie or
ganizacijos “Caritas” darbą ir veik
lą Lietuvoje kovo 15, sekmadienį, 
4 v.p.p. parapijos didžiojoje salėje.

— Lietuvos religinei šalpai iki 
šiol mūsų parapijoje yra surinkta 
$8,652. Pernai buvo surinkta $19,024. 
Kas dar neprisidėjo prie šios rink
liavos, gali tai padaryti iki šio mė
nesio pabaigos.

— Parapijos metinės rekolekci
jos, kurias praves vysk. Juozas Ma
tulaitis, Kaišiadorių vyskupijos 
ordinaras, vyks balandžio 1-5 d.d.

— Mišios kovo 15, sekmadienį, 8.30 
v.r. — už a.a. Juozą ir Anastaziją 
Peseckus, 9.20 v.r. — už Gegužių 
šeimos mirusius, 10.15 v.r. — už a.a. 
Teklę Radžiuvienę, už a.a. Povilą 
Dunderą, už a.a dr. Adolfą Šapoką, 
11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Kanados lietuvių katalikų cent
ras, jungiantis parapijas, misi
jas ir organizacijas, 1992 m. kovo 
6 d. posėdžiavo Prisikėlimo par. 
patalpose ir aptarė Kaišiadorių 
vyskupo J. Matulaičio ganytoji- 
nę kelionę Kanadoje. Jos tikslas
— aplankyti lietuvių parapijas, 
vadovauti rekolekcijoms, susi
pažinti su išeivijos rūpesčiais 
ir telkti paramą religiniams 
projektams Lietuvoje. Svečio su
tikimas numatytas Toronto ora
uostyje kovo 19, ketvirtadienį, 
15,35 vai. (III terminalas). Pla
tesnio masto susitikimas su lie
tuvių visuomene numatytas ba
landžio 12, Verbų sekmadienį, 
4 v.p.p., Anapilio salėje. Bus 
išleistuvinė vakarienė su ati
tinkama programa ir svečio žo
džiu apie dabartinius visuome
ninius rūpesčius Lietuvoje. Bi
lietai bus gaunami katalikų pa
rapijose. Tautiečiai iš visų vie
tovių kviečiami dalyvauti. Inf.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas paaukojo Anapi
liui $1,000.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — P. J. Pakalkos.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui dr. Juozas ir Angelika 
Sungailos aukojo $500.

Per KLK moterų draugiją Lie
tuvos sambūriui “Caritas” auko
jo: $45 — G. Jonaitis.

A. a. J. Puterio atminimui To
ronto Maironio mokyklai aukojo 
po $100 L. J. Žuliai ir D. Pute- 
rienė. Jų įnašas papildys a.a. 
A. Puterio švietimo fondą, suda
rytą paremti Maironio mokyklai.

Vaiko tėviškės namams per 
KLK moterų draugiją aukojo: 
$50 — Z. Burgšaitis; $30 — V. 
Daugelavičienė; $25 — dr. A. S. 
Pacevičiai (a.a. E. Skomskienės 
atminimui), H. Adomonis; $20 — 
Gr. Balčiūnienė (a.a. E. Skoms
kienės atminimui); $10 — L. 
Baumgardas, V. Jasiūnienė.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės į M fAngelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705)429-2121 ar 
(705) 445-5640 

namų tel. (705) 429-6428

Š.m. kovo 15, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 

Lietuvos CARITAS generalinė sekretorė 
dr. ALBINA PAJARSKAITĖ 

kalbės apie CARITAS darbą Lietuvoje.
Visuomenė kviečiama gausiai atsilankyti. Po paskaitos kava ir saldumynai. 

: Popietę rengia: KLK moterų draugijos centro valdyba, Lietuvos kankinių parapijos skyrius, ;
Prisikėlimo parapijos skyrius, CARITAS rėmėjų būrelis 
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METINIS “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” SPAUDOS BALIUS įvyks 
1992 m. balandžio 25, Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje. Jau 
pradėti ruošos darbai, telkiami 
laimikiai. Galintys prašome juos 
paaukoti “TŽ” administracijoje.

Kanados lietuvių bendruome
nės švietimo ir kultūros komisi
jos, vadovaujamos G. Paulionie- 
nės ir D. Viskontienės, balandžio 
24-26 d.d. rengia plačios apim
ties švietimo ir kultūros suvažia
vimą tema “Mes ir 2001” Anapi
lio sodyboje, Mississaugoje. Tai 
pirmas tokio pobūdžio renginys, 
kurio pagrindinė mintis sutelk
tiniu būdu pažvelgti į ateinantį 
dešimtmetį, besirūpinant lietu
vybės išlaikymu. Visi tautiečiai 
iš arti ir toli yra iš anksto kvie
čiami tą savaitgalį paskirti šiam 
svarbiam suvažiavimui. Prašome 
spaudoje sekti tolesnius pra
nešimus apie tą renginį. KLB inf.

Vilniaus radijas programas 
užsienio lietuviams transliuoja 
angliškai: kasdien 7 v.v. Toronto 
laiku šiais dažniais — 9530, 
17605, 17690; lietuviškai: kas
dien 9 v.v. Toronto laiku šiais 
dažniais — 11860, 17605, 17690. 
Prašo klausytojus pranešti ra
diofonui: Vilniaus radijas, Vil
nius, Lithuania.

Dr. Valdas Samonis iš Toron
to universiteto laimėjo konkur
są skaityti mokslinį pranešimą 
š. m. liepos 5-9 d.d. Pasaulio 
ateities studijų draugijos su
važiavime Sopron’e Vengrijoje. 
Pranešimo tema — Baltijos ša
lių pokomunistinė transforma
cija ir sugrįžimas į pasaulio 
ekonomiką.

a. a. dr. K. Liutkaus penkerių 
metų (Kovo 13) mirties prisimi
nimui žmona Julija “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Povilo Kirstuko atmini
mui Wasagos lietuvių moterų 
būrelis “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $50.

Dail. A. Tamošaitis ir Lietuvių 
tautodailės instituto pirminin
kė A. Veselkienė lankėsi “TŽ” 
redakcijoje. Rengiamai “TŽ” lo
terijai dail. A. Tamošaitis pa
liko du paveikslus, o A. Vesel
kienė — knygą “Lithuanian Sa
shes”. Be to, dail. A. Tamošai
tis, ilgametis “TŽ” bendradar
bis ir rėmėjas, ryšium su “TŽ” 
vargais padidėjus pašto išlai
doms, paukojo 500 dol. “TŽ” va
dovybė reiškia nuoširdžią padė
ką už tokią dosnią paramą. Ta 
proga pažymėtina, kad dail. A. 
Tamošaitis yra sutelkęs gausų 
dailės ir tautodailės rinkinį 
ir rūpinasi jo apsauga.

Atitaisymas. “TŽ” 1992 m. 10 nr., 
9 psl. užuojautoj išspausdinta “da
linės skausmu”. Turi būti “dali
namės”.

“Tėviškės žiburių” 1992 m. 8 nr. 
straipsnyje “Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas” išspausdinta: 
“Lietuvių bendruomenės, kvies
damos menininkus iš Lietuvos, 
siaurina savo veiklą”. Turėjo būti: 
“Lietuvių bendruomenės pakvie
čia menininkus iš Lietuvos ir ta
da riboja jų veiklą”, t.y. neleidžia 
jiems reikštis to krašto vietinių 
(nelietuvių) žmonių tarpe. L.M.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Perduodame pinigus iš rankų į ran
kas neribotais kiekiais. Persiun
čiame naujas ir vartotas lengvas 
mašinas. Galite užsisakyti sovietų 
gamybos traktorių. Tarpininkauja
me norintiems pirkti Lietuvoje že
mės sklypą namo statybai, namus ir 
butus. Teirautis tel. (416) 536-4742 
nuo 9 v.r. iki 11 v.v. Toronte.

KANADOS LIETUVĖ norėtų su
sipažinti su lietuviu 30-45 m. am
žiaus. Prašau skambinti Daliai dar
bo dienomis tarp 9 v.r. — 4 v.p.p. 
tel. 887-1392.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

PARDUODAMAS Vilniuje 3 kam
barių modernus 60 kv metrų ploto, 
6-me aukšte butas netoli spaustu
vės. Yra telefonas, keltuvas. Skam
binti tel. 516-9370 Toronte.

■ mf
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 29, sekmadienį,
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA r~

tm
“Paramos” 

kredito kooperatyvo
valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 29 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:
•i
,r. Birutė Jankauskienė

Juozas Norkus 
Vytautas Skrinskas

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

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo vadovybė dėkoja Prisi
kėlimo parapijos kredito koope
ratyvui už $2,000 auką 1991-92 
metų veiklai.

Toronto miesto burmistre June 
Rowlands kovo 6 d. rotušėje su
rengė priėmimą tautinių grupių 
laikraščių darbuotojams, kurių 
susirinko kelios dešimtys. Lauk
dami pradžios, svečiai vaišinosi 
paruoštais užkandžiais, kava bei 
vynu. Priėmimą atidarė miesto 
pareigūnas, priminęs Martin Lu
ther King’o įnašą kovoje už ly
giateisiškumą. Kiti du kalbėto
jai pasidžiaugė, kad pagaliau 
Toronto rotušėje išstatyta įvai
rių tautų spauda. Burmistre sa
vo trumpoje kalboje pabrėžė tos 
spaudos lygiateisiškumą ir pa
rodėlę atidarė perkirpdama 
kaspiną. Buvo matyti portuga
lų, korėjiečių, vokiečių, uk
rainiečių, Šri Lankos laikraš
čiai, toli gražu ne visų tauti
nių grupių, kurių Toronte pri- 
skaitoma apie penkiasdešimt. 
“Tėviškės žiburiams” priėmime 
atstovavo Č. Senkevičius. S.

“REBE CARPENTRY”
Pigios kainos. Atliekame įvairius 
darbus: remontuojame, statome prie
status, naujus namus, juos supla
nuojame. Skambinti tel. (416) 527- 
7689 Hamiltone.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
ko, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinį centrą “It's a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)

Nori susirašinėti
Šarūne Žemaitytė, 20 m. norėtų 

susirašinėti su panašaus amžiaus 
jaunimu. Rašyti adresu: P. Plecha
vičiaus 22-44, Kaunas, Lietuva- 
Lithuania.

VAŽIUOJU Į LIETUVĄ apie kovo 
30 d. Jei kas nori įduoti mažų dova
nėlių, vaistų, dokumentų ir pan., 
skambinti Genei Kairienei tel. (416) 
643-3334.

JAUNA MERGINA ieško vieno mie
gamojo buto už nebrangią kainą. 
Skambinti tel. 604-2119 Toronte.

REIKALINGA MOTERIS, kuri ga
lėtų gyventi kartu ir prižiūrėti 6 
mėnesių vaiką. Skambinti po 5 v.p.p. 
tel. 471-3035 Markham.

KASAKAIČIUI JONUI yra siunti
nys iš Lietuvos. Teirautis tel. 769- 
5710 Toronte.

LIETUVĖ 26 METŲ ieško bet kokio 
darbo. Gerai moka rusų kalbą, bai
gusi anglų kalbos kursus. Skambin
ti Raimondai tel. (519) 884-2777.

LIETUVĖ MOTERIS, 40 metų, ieško 
bet kokio darbo. Moka siūti. Skam
binti Elvyrai tel. (416) 233-5996 
Toronte.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne.

{MOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys - $150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6II 4B3.

Evaldas Kalanta vasario 29 d. AV 
parapijos salėje susitiko su Mont- 
realio lietuviais. Po vakarykštės 
audros žmonių susirinko neper- 
gausiai. KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirm. Arūnas Staš
kevičius supažindino su svečiu ir 
pakvietė jį kalbai. Evaldas paryš
kino jau žinomus faktus apie savo 
brolio Romo susideginimą, pridė
damas ir smulkesnių žinių, kurių 
nebuvo anksčiau spaudoje. Po ke
leto klausimų susitikimas buvo 
baigtas kavute.

Kun. Jono Kubiliaus mirties me
tinės buvo prisimintos kovo 1 d. 
AV šventovėje per Mišias, atna
šautas kun. Algirdo Kildušio. Pui
kiai giedojo parapijos choras, pa
maldas užbaigdamas “Libera”. Po 
jų parapijos salėje klebonas kun. 
Juozas Aranauskas trumpu žodžiu 
priminė šios parapijos įsteigėjo 
netektį ir paprašė chorą sugiedo
ti “Marija, Marija”. Minėjimas 
baigtas parapijos komiteto pa
ruoštomis vaišėmis.

Montrealio šauliai kovo 1 d. turė
jo metinį susirinkimą. Ta proga 
11 vai. pamaldose dalyvavo organi

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

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

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.

MOKA UZ:
Certifikatus 1 m.-...........7 %
Certifikatus 2 m................73/a%
Term, indėlius:

1 metų .......................61/4%
180 d. - 364 d...........6 %
120 d.-179 d...........6 %
60d.-119d...........6 %
30 d. - 59 d...........4'/2%

Nekiln. turto nuo 8’/z%, asmenines - nuo 10 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

•
 AMBER GLOBUS LTD.

(GINTARAS)
2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 604-9750 . FAX (416) 604-9748
Nauja mūsų įstaiga rytų Toronte (Woodbine Ir Queen) 1880 Queen St.E., 

Toronto (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.
Darbo valandos - antradienį Ir ketvirtadieni nuo 2 v.p.p. - 8 v.v.

- SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg.
Siuntiniai pristatomi tiesiai (namus (be Maskvos pašto patarnavimo)

- PERDUODAMI asmeniškai Kanados Ir JAV doleriai
- UŽSAKOMOS kelionės patogiausiu maršrutu Į Baltijos Ir kitas pasaulio šalis 

(Toronto - Ryga nuo $900)
- SUTVARKOME Iškvietimus Ir užpildome anketas norintiems važiuoti (Baltijos šalis, 

sveikatos draudimus
- PRISTATOMOS gėlės (vairiomis progomis
- SKUBUS Informacijos ar laiškų persiuntimas FAX pagalba

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS, SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios sudėties 
maisto produktus:

siuntinys nr. 1 17 kg  $95
siuntinys nr. 2 34 kg  $145
siuntinys nr. 3 20 kg  $160
siuntinys nr. 4 50 kg  $170

NAUJAS PATARNAVIMAS LAIVU.
Neribojamas siuntinių dydis ir svoris. Reguliarus pristatymas per 
60-90 dienų. $6.50 už kubinę pėdą plius pristatymas.

Jums pageidaujant galime prisiųsti kainų sąrašą.
Baltijos bendrovė Amber Globus Ltd. neturi jokio ryšio su Amber Globus United Trade Ine.

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1994.

PARDUODAMAS NAMAS St. Pe
tersburg, Florida, vidurmiestyje, ar
ti autobusų, mokyklos ir bažnyčių. 
Dešimt minučių nuo Lietuvių klu
bo, vandens ir miesto centro. Du 
miegamieji kambariai, jaukus sa
lonas ir valgomasis. Naujai įreng
ta moderni virtuvė. Vienerių me
tų senumo skalbimo mašina, džio
vintuvas ir indams plauti mašina. 
Didelis aptvertas kiemas, apelsi
nų ir grapefruitų medžiai. Nau
jai įrengtas centrinis vėsinimas 
ir šildymas. Savininkai patys par
duoda ir išsikelia į šiaurę. Prašo
me skambint tel. (416) 621-9386. 
Atskambinsim ir galime atsiųsti 
nuotraukų.

zuotai su savo vėliavomis. Susi
rinkime dalyvavo LK Mindaugo 
šaulių kuopos pirm. Augustino 
Mylės iškviestas ir globojamas 
Evaldas Kalanta.

A.a. Petronėlė Milerienė (Miller)- 
Laukaitytė, 91 m. amžiaus, mirė 
vasario 24 d. Iš AV šventovės pa
laidota vasario 27 d. Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

A.a. Jonas Žimantas, 81 m. am
žiaus, mirė vasario 24 d. Pašarvo
tas Longeuil, Que. Liūdi sūnus ir 
artimieji. B. S.

Šv. Kazimiero šventovėje šiais 
metais rekolekcijų atsisakyta. 
Gavėnios pamokslai bus sakomi 
sekmadieniais 11 vai. pamaldų 
metu. Tikintieji yra prašomi jose 
dalyvauti.

Penktąjį gavėnios sekmadienį, 
balandžio 5, prieš 11 vai. Mišias 
bus bendras visų susitaikymas su 
Dievu.

K. (Charles) Mickūnas mirė va
sario 26 d. Laidotuvių pamaldos 
atnašautos mūsų šventovėje vasa
rio 28 d. Velionis paliko liūdesyje 
dukras Veroniką ir Eleną. K. A.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special..................41/4%
Taupymo - su gyv. dr............. 4 %
Taupymo-kasdienines........4’/4%
Einamos sąsk.......................... 31/z%
RRIF-RRSP-1 m.term.........7'/a%
RRIF-RRSP - 2 m.term......... 73/4%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

RRIF - RRSP - taup.............. 41/z%
IMA UŽ:

Didelis pasirinkimas - 
prieinama kalnai
Pristatome lengvas mašinas, 
sunkvežlnius, traktorius, (vai
rias žemės ūkio Ir statybos 
darbų technikos priemones 
bei Įrankius Ir statybines 
medžiagas.

PARDUODAMAS dviejų aukštų 
mūrinis namas Kaune. Kreiptis tel. 
(416) 660-7060.

“LEDAS”
REFRIGERATION

Įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

(air conditioning) sistemas
* Taisau šaldytuvus
* Skalbimo mašinas
* Vėsintuvus

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.


