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Porinkiminiai svarstymai
Lietuvos seimo rinkimų rezultatai vis dar kedenami, 

aptariami, komentuojami privačiuose pokalbiuose, laiš
kuose bei laikraščiuose. Sunku tikėti, kad bus kada nors 
prieita prie vieningesnės nuomonės, nes laimėjimo-pra- 
laimėjimo priežastys atsekamos einant visai skirtingų 
požiūrių keliais.

BUVĘ komunistai dabar darbiečiai, Aukščiausiosios 
tarybos opozicinio sparno nariai ir jiems prita
riantys įrodinėja, kad V. Landsbergis buvęs blo
gas šeimininkas, nenorėjęs ar nesugebėjęs pasirinkti tin

kamų kraštui valdyti žmonių. Dėl to smukę ekonominiai, 
ypač žemės ūkio, reikalai, kilęs pasipriešinimas nepai
syti leidžiamų įstatymų bei potvarkių. Tų sunkumų aki
vaizdoje gyventojams rinkimų metu nebuvę jokio geres
nio pasirinkimo kaip tik pasisakyti už partijų, turinčių 
pakankamos praktikos tvarkyti kraštų ir atitolinti tautų 
nuo skurdo ribos. Sųjūdininkai ir jiems prijaučiantys 
pralaimėjimų aiškina sumaterialėjusios visuomenės 
sankloda, per dideliu pasitikėjimu balsuotojais, ku
riems buvę LTSR vadovai, atrodė, turėtų būti daugiau 
niekada nebepriimtini; nurodomos padarytos klaidos, 
per mažai kreipiant dėmesį į kaimus ir miestelius, ku
rie buvę įtakoje ar net spaudžiami “apatinės valdžios”, 
matančios pavojų reformų sūkuryje prarasti patogias 
pozicijas. Prieš rinkimus buvo pakankamai pagrįstų spė
liojimų, kad ekonominio nuosmukio poveikyje gali lai
mėti A. Brazauskas. Bet kad laimėtų tokia didele per
svara, sakoma, nė jis pats netikėjęs. Kas įvyko — įvyko. 
Dabar — įsipareigojimai. Seime turėti sudarytų daugu
mų reiškia prisiimti ir visų atsakomybę, nors, atrodo, 
naujieji daugumiečiai bent pradžioje ieško tam tikrų 
praėjimų atsakomybe dalintis su pralaimėjusiais. Neto
lima ateitis, greičiausiai po prezidento rinkimų, paro
dys, ar toji atsakomybė, nerandant pasidalinimo part
nerių, bus siaurinama ir savaip aiškinama, ar liks tei
singai suprasta ir tautai regima?

LAIMĖTOJAMS, šalia įvairių valdymo pradžios sunor- 
mavimų, numatytų ir nenumatytų uždavinių, iškyla 
J gana opus nuomonių klausimas: kas ir kaip tauto
je, o ypač už valstybės ribų, galvoja apie Lietuvos val

džių? Išeivijų pasiekia daugiau vienmintiški laiškai, ku
riuose skundžiamasi, kad naujoji valdžia vienaip skel
bia, kitaip daro, kad seime labai ryškus partiškumas, 
demonstruojamas prasikišančiais senojo tipo būdais, 
vieningu ir drausmingu rankų pakėlimu; patriotinė tau
tos dalis jaučiasi apsupta buvusios sovietinės imperijos 
tarnų etc. Pirmas porinkiminis įspūdis visame pasaulyje 
taipgi nemalonus laimėtojams. Plačiai ir nedviprasmiš
kai buvo skelbiama, kad Lietuvon grįžo komunistų val
džia. Nereaguoti į tokius požiūrius ar pareiškimus 
reikštų kietų linijų, kuri tik patvirtintų skleidžiamas nuo
mones. Norint skelbtis demokratais, reikia atsisakyti 
kumščio rodymo. Todėl belieka aiškinti tautai, išeivijai 
ir visam pasauliui, kad naujoji Lietuvos valdžia nėra ko
munistinė, kad LDDP neturi nieko bendro su komunis
tais, kad sovietų valdymo laikais daug kas priklausė ko
munistų partijai, o šiandien jų nėra dabartinėje Darbo 
partijoje. Tokie ir panašūs aiškinimai, deja, iššaukia nau
jus klausimus: kur gi dingo Lietuvos komunistų partija 
ir kodėl jos dabar nebėra? Kai šitaip per naktį viskas 
pasikeitė, kai tautos priekyje vėl tie patys anų “gerųjų 
laikų” vadovai, argi tada nekelia abejonių keturios nau
jos raidės, po kuriomis gal ir slepiasi atsakymas į klau
simų kur dingo komunistų partija? Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Generolų žingsniai politikon
Gen. John de Chastelain, ge

neralinio štabo viršininkas, 
sausio 6 d. buvo paskirtas nau
juoju Kanados ambasadoriumi 
Vašingtone. Jis yra britų kil
mės penkiasdešimt penkerių 
metų amžiaus kanadietis, gi
męs Rumunijoje, su šeima at
vykęs Kanadon 1955 m., bai
gęs Karališkųjų karo mokyklų 
Ontario Kingstone. Oficialaus 
diplomatinio darbo lig šiol 
nėra turėjęs, išskyrus karinius 
pokalbius su Š. Atlanto sųjun- 
gos vadais ir jiems pranešamų 
Kanados nutarimų uždaryti 
savo bazes Vokietijoje. Kana
doje jam teko nedėkingas už
davinys taikiu būdu užbaigti 
Okos indėnų pradėtų blokadų, 
atnešusių kruvinų susikirtimų 
su Kvebeko policija.

Įsijungimas diplomatinėn 
tarnybon Vašingtone gen. J. 
de Chastelainui nebus leng
vas. Kanados ambasadoriaus 
ten laukia daug ekonominių 
problemų, kurias atnešė lais
va prekyba su JAV ir dabar 
net Meksika. Lengviau bus, 
kai ambasadoriui J. de Chas
telainui teks tartis dėl JAV 
ir Kanados karinės paramos 
Jungtinių Tautų taikos tarny
bai. Mat jam yra gerai pažįs
tamas JAV generalio štabo vir
šininkas gen. Colin Powell, 
netrūksta pažinčių su kitais 

aukštaisiais karininkais Š. 
Atlanto sųjungoje.

Kanadiečius nustebino ir 
gen. mjr. Lewis MacKenzie, nu
taręs pasitraukti iš kariuome
nės š. m. kovo 1 d., nors yra tik 
penkiasdešimt dvejų metų am
žiaus. 1992 m. vasarų jam teko 
vadovauti Jungtinių Tautų 
1.200 vyrų kariuomenės dali
niams Bosnijoje-Hercegovino- 
je ir užtikrinti saugų transpor
tinių lėktuvų nusileidimą Sa
rajeve. Iš tikrųjų nieko tada 
nenustebino gen. mjr. L. Mac- 
Kenzio paskyrimas tos srities 
JT kariuomenės vadu. Mat 
bendroje 1.200 vyrų grupėje 
buvo 800 kanadiečių. Stebėtis 
betgi vertė staigus gen. mjr. L. 
MacKenzio populiarumo iškili
mas per labai trumpą laiką. 
Matyt, įtakos turėjo jo kritiš
kos pastabos televizijoje ir net
gi JAV senato karinių reikalų 
komitete.

Grįžęs Kanadon, gen. mjr. L. 
MacKenzie buvo paskirtas ka
rinių dalinių vadu Ontario pro
vincijoje. Savo nutartą pasi
traukimą iš kariuomenės jis 
teisina kitais įsipareigojimais 
civiliniame gyvenime. Ten jo 
laukia gausūs kvietimai skaity
ti pelningus pranešimus apie 
įvykius Jugoslavijoje ir įpusė
ta rašyti atsiminimų knyga.

(Nukelta į O-tą psl.)

SIBIRO TREMTINIŲ LIETUVIŲ KRYŽIUS Kryžių kalne prie Šiaulių. įrašas: “Viešpatie, apsaugok Lietuvą nuo 
tremčių. Kėdainių tremtiniai 1948-49” Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuvos įvykiai prancūzų akimis
Prezidentiniai rinkiniai • Stasys Lozoraitis - Lietuvos “Panic” • Vytautas Landsbergis 

- nepriklausomybės tėvas • Vilniaus arkivyskupo A. Bačkio pareiškimas • 
Plataus masto kultūriniai renginiai - “Baltiečiy sezonas”

Prancūzijos spauda, daug ra
šiusi apie Lietuvos grumtynes 
su Maskva dėl nepriklausomy
bės, pastaruoju metu aptilo, 
neberado tiek daug dėmesio 
dabartiniams įvykiams, kurie 
yra nedideli, palyginus su pra
ėjusiais, kai kovėsi mažytė Lie
tuva su maskviniu Galijotu. Be
veik visuose reportažuose iš 
Vilniaus prancūzų korespon
dentai ypač aukštino Vytauto 
Landsbergio vaidmenį. Dabar 
V. Landsbergis jiems atrodo 
labai sumažėjęs tarp dviejų 
prezidentinių kandidatų — Al
girdo Brazausko ir ambasado
riaus Stasio Lozoraičio.

Nepriklausomybės simboliai
“Le Figaro” dienraštis 1993.1.5. 

išspausdino savo korespon
dento Maskvoje Pierre Bocev’o 
reportažą apie prezidentinius 
rinkimus: “Lietuva: Vytautas 
Landsbergis meta kempinę”. 
Rinkėjai turėsią pasirinkimą 
tarp vašingtoniškio ambasado
riaus ir buvusių komunistų va
do, tapusių socialdemokratais. 
“Buvus tautos herojumi trejus 
metus, sunku pakelti savų žmo
nių atmetimą. Žiauriai nurung
tas seimo rinkimuose 1992 me
tų spalyje Vytautas Landsber
gis, ‘Lietuvos nepriklausomy
bės tėvas’, tai jaučia: jis atsi
sakė kandidatuoti į preziden
tus”. Muzikologas, 60 metų am
žiaus, tapęs simboliu kovos su 
sovietine imperija, pasitrau
kęs nuo politinės scenos, mo
tyvuodamas savo posūkį LDDP 
partijos šmeižikiška veikla 
ir noru įveikti tautos susis
kaldymą. Esą Stasys Lozorai
tis, politikas ir patriotas 
galės geriau vienyti suskilu
sią lietuvių visuomenę.

Pastarasis, pasak korespon
dento, taip pat esąs Lietuvos 
nepriklausomybės simbolis. 
Jis išvykęs iš Lietuvos prieš 
pusšimtį metų, tapęs ambasa
doriumi sovietinamos savo ša
lies Vatikane ir JAV-bėse, da
bar imasi Serbijos “Panic” 
vaidmens. Jo pareiškimas dėl 
Lietuvos pretenzijų į Karaliau
čiaus sritį esą susilaukė ašt
rių Maskvos protestų. Remia
mas net devynių grupuočių, 
jis vasario 14 d. varžysis su dar- 
biečių vadu A. Brazausku.

Kitų kandidatų korespon
dentas nemini, tik baigdamas 
priduria, kad V. Landsbergio 
sprendimui nekandidatuoti į 
prezidentus turėjo nemažos 
įtakos apklausos duomenys, 
kuriuose A. Brazauskui teko 
41-52%, V. Landsbergiui 15-16%

“Mažesniais žingsniais”
“La Croix” 1992.1.17. paskel

bė platoką pranešimą apie Lie
tuvos seimo rinkimus, pabrėž
damas mintį: “Lietuviai už 
reformą mažesniais žingsniais. 
Ekskomunistai, tapę socialde
mokratais, nušlavė nepriklau- 
somybininkus”. Prie praneši
mo pridėta dviskiltė A. Bra
zausko nuotrauka su šia pasta
ba: “Vidiniai nesutarimai Są
jūdžio gretose ir ekonominiai 
sunkumai iškėlė buvusį komu
nistą reformatorių į valdžią”.

Pranešimo tekste autorius 
Jean-Francois Bouthors pažy
mi, esą Brazauskas užtikrinęs, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė nebus paliesta. Jo žodžių 
patikimumą liudija jo pasi
priešinimas Maskvai, kai dar 
buvo kompartijos vadu ir grū
mėsi už atsiplėšimą nuo Mask
vos.

Lietuvos tikintieji
“La Croix” 1992.XI.24. iš

spausdino Paryžiuje apsilan
kiusio Vilniaus arkivyskupo A. 
Bačkio pareiškimus Europos 
institute, kuriame nagrinėjami 
tikinčiųjų Bendrijos santykiai 
su valstybe. Ten arkivyskupas 
kalbėjo apie Lietuvos tikinčių
jų Bendriją. Pasak jo, nepri
klausomybės laikais turėjo 
gausų būrį kunigų, paruoštą 
inteligentiją politiniam ir in
telektualiniam gyvenimui. Vi
sa tai komunizmas sunaikino. 
Išlikusius tikinčiuosius nuolat 
lydėjo įtarimo šešėlis, KGB 
kontrolė, kunigų izoliacija 
nuo visuomenės.

Lietuvos Katalikų Bendrija 
dabar esanti gerbiama kaip 
tautos ir tikėjimo saugotoja, 
bet jos šventovės mažai lanko
mos. Kunigai mokosi ir kitų 
sielovados darbų, ne tik sak
ramentų teikimo, kuriuo jų 
veikla buvo ilgai apribota. 
Stiprėja bendruomeninis ti
kinčiųjų gyvenimas, nes dar 
neseniai tikėjimas buvęs lai
komas privačiu dalyku. “Šian
dieną mūsų tikinčiųjų Bendri
ja yra laisva, bet dar nepajė
gia žygiuoti”.

Pasak arkivyskupo A. Bačkio, 
dabar reikia kontakto su jau
nąja karta, neužgaunant seno
sios, kuri kentėjo. Jaunimas 
žiūri į tikinčiųjų šventovę 
kaip į muziejų. Jis mokosi ti
kybos mokyklose, naudojasi 
laisve, kuriai nebegresia nau
joji valdžia. Taip pat esą rei
kia K. Bendrijai vėl grįžti į 
dialogą su visuomene, išugdy
ti kunigus ir pasauliečius, at-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos šventė Vilniu
je. Joje dalyvavo Lietuvoje ak
redituoti karo atašės iš Norve
gijos, Anglijos, JAV, Danijos, 
Estijos, Latvijos karinės dele
gacijos. Tarnybos viršininkas 
pulkininkas Jonas Gečas pri
pažino, kad švente pradeda
mas naujas etapas: integravi
mosi į Vakarų gynybos siste
mas ir vidinio reorganizavimo- 
si. (Tarnybai priklauso 11.800 
savanorių, maždaug tiek pat 
rėmėjų.

“Meškų” antplūdis Lietuvo
je. Kasdien daugėja padirbtų 
500 vertės (su meška) bankno
tų. Jų fabrikėlis surastas Aly
tuje. Klaipėdoje sulaikyti 3 
asmenys turėjo padirbtų bank
notų, kurių vertė daugiau kaip 
800.000 tai., Šiauliuose viena
me miesto banke suskaičiuota 
40.000 padirbtų talonų.

Uragano siautėjimas. Labai 
stiprūs vėjai nusinešė 5 žmo
nių gyvybes, daugiau kaip 50 
sužeista. Labai nukentėjo pa- 
jūrys: Klaipėdos naftos gami
nių eksporto įmonė nedirba 

.nuo sausio 13 d., kasdien netek
dama apie 100.000 dolerių; jū
rų prekybos uoste prie dviejų 
krantinių negali švartuotis 
tanklaiviai. Dešimtis milijo
nų nuostolių uraganas padarė 
Kuršių Nerijai; ryšininkai nuo
stolius vertina 100 mil. talonų.

Grįžęs iš Londono ir Paryžiaus 
užsienio reikalų ministeris 
P. Gylys pareiškė: “Intensy
viai dirbsime tiek Vakarų, tiek 
Rytų kryptimi”. Paaiškino ir 
pertvarkymų ministerijoje es
mę: “Bus vadovaujamasi kvali
fikacijos, o ne politinio nusi
teikimo principu. Ministerial 
ateina ir išeina, o užsienio rei
kalų ministerija visada išliks, 
jos darbuotojai turi tarnauti 
Lietuvai, tik Lietuvai.”

“Krizės ir bėdos biudžetas” - 
taip jį pavadino K. Jaskeliavi- 
čius, finansų ir biudžeto komi
sijos pirmininkas. Svarstymą 
numatyta pratęsti kitą savai
tę. Pripažindamas labai sun
kią padėtį, laikinai einantis 
prezidento pareigas A. Bra
zauskas išskyrė dvi sąmatas - 
Antakalnio paminklo statybos 
ir popiežiaus priėmimo.

A. Brazausko pranešimas sei
me. “Nors vis stiprėja išori
nis valstybės nepriklausomy
bės įtvirtinimas, blogėja vi
daus politinė, ekonominė bei 
socialinė padėtis. Politikams 
ne kartą pritrūkdavo atsako
mybės. Pirmenybė būdavo tei
kiama ne visos visuomenės, o 
siauriems politiniams intere
sams”. Todėl krito visuomenės 
pasitikėjimas Aukščiausiąja 
taryba - nuo 66 iki 29%, o vy
riausybe nuo 68 iki 38%. Apie 
gyvenimo lygį: “Net trys ket
virtadaliai šeimų turėjo paja
mas mažesnes negu minimalus 
gyvenimo lygis. 1989 m. tokių 
šeimų buvo tik apie septinta- 
dalis”. Buvo priimtas ir pra
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dėtas įgyvendinti tarptautinio 
valiutos fondo ekspertų pa
rengtas ekonominės politikos 
memorandumas; deja, jis “pri
imtas deramai jo neapsvars- 
čius nei Aukščiausiojoje ta
ryboje, nei vyriausybėje, nei 
daugumos specialistų. Todėl 
būtina jį patikslinti ir pada
ryti pakeitimų”. Didėjančią 
ekonominę krizę iliustruoja 
gamybos sumažėjimas Lietuvo
je - 47,6% (Estijoje - 39,7%, Lat
vijoje - 42,5%). Apie K. Bend
riją: “Labai vertiname Bažny
čios vaidmenį visuomenės gy
venime, nes ji palaiko socia
linę rimtį, moralę, puoselė
ja tautiškąsias vertybes. No
rėčiau išreikšti viltį, kad dva
sininkija išvengs pagundos 
per daug įsitraukti į politinį 
gyvenimą, išliks santūri ir ori”. 
Apie užsienio politiką: “Lietu
va negali ir neturi stengtis dik
tuoti ar primesti savo intere
sų kitoms valstybėms, o priva
lo išmokti gyventi egzistuo
jančių interesų lauke, kurį su
daro supervalstybės ir galingi 
kaimynai. Priimami seimo ir 
vyriausybės politiniai ir ūki
niai sprendimai ne visados 
skatino mūsų ir išeivijos tarpu
savio supratimą. Trūkumus 
viešumon keliu ne tam, kad 
ieškočiau kaltų, bet kad ras
tume būdų mūsų bėdoms paša
linti”. Pagrindinė išvada: “Bū
tina užmiršti tai, kas mus ski
ria, ir susitelkti tam, kas jun
gia”.

Kazimierai išeina iš mūšio 
lauko. Iki trečiadienio 24 v. pa
sitraukė ir Remigijus Vilkaitis. 
Liko du kandidatai: Algirdas 
Brazauskas, surinkęs 110,571 
parašų, ir Stasys Lozoraitis, su
rinkęs 136,867 parašus. Prasi
dėjo oficialus prezidento rin
kimo vajus.

Rinkėjų nuomone apie kandi
datus pagal radijo ir televizi
jos sociologinių tyrimų sky
riaus duomenis (apklausta 112- 
je vietų 1131 žmogus dalyvauti 
rinkimuose numatė 85,6%, ne
dalyvauti - 2,7%, dar nenuta
rė - 11,7%). Už A. Brazauską - 
56,3; už S. Lozoraitį - 27,6. Rin
kėjų balsų pasiskirstymas: 5-se 
did. miestuose: už A. Brazaus
ką - 37%, už S. Lozoraitį - 36,8%; 
vidutiniuose miestuose atitin
kamai 64,9, 17,4; kaimuose - 
63,6, 16,6; 18-30 metų rinkėjai: 
už A. Brazauską-45,2, už S. Lo
zoraitį - 25,2; vyresni nei 30 
metų -52,1, 28,1.

S. Lozoraitis “Lietuvos ryto” 
redakcijoje. Anot kandidato 
į prezidentus, Lietuva yra to
kioje padėtyje, “kaip JAV 
prieš prezidento Ruzvelto 
‘naująjį kursą” - būtina stum
telėti ekonomikos ratą. Didelį 
nerimą kelia katastrofiška tei
sėtvarkos padėtis, “kai nusi
kaltėliai gali nebaudžiami 
siausti šalyje”. S. Lozoraitis 
supranta “kokios didžiulės 
klaidos padarytos žemės ūkyje, 
kuris buvo išdraskytas”. Apie 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Pasakysiu - Lietuva jo laukia
1992 m. sausio 10 d. Italijos Asyžiuje buvo surengta maldos diena 
už taiką pasaulyje, ypač Balkanuose. Vadovavo ir Mišias atnašavo 
su būriu vyskupų iš 32 kraštų Sv. Tėvas Jonas-Paulius II. Lietuvai 
atstovavo Panevėžio vyskupas J. Preikšas ir Lietuvos ambasadorius 
K. Lozoraitis. Prieš minėtas iškilmes Vatikano radijo atstovui 

ambasadorius atsakė į jam pateiktus klausimus

Darbiečiai Lietuvos valdžioje
Įtakingas tarptautinis katalikų žurnalas “30 Days in the Church and in the World” 1992 m. 
11 nr. išspausdino Gianni Valente straipsnį ir pokalbį su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi 

apie porinkiminę Lietuvą. Čia pateikiama straipsnio santrauka

mingą audienciją, kurios me
tu viso pasaulio diplomati
niai atstovai akredituoti 
prie Apaštalų Sosto Vatikane, 
išreikš Šventajam Tėvui Nau
jųjų metų sveikinimus. Aš pa
sveikinsiu Joną-Paulių II lie- ♦ 
tuvių tautos vardu, taip pat 
laikinai einančio Lietuvos 
respublikos prezidento parei
gas ir vyriausybės vardu. Dar 
kartą pasakysiu Šventajam Tė
vui, kad Lietuva nekantriai 
laukia jo, tikisi, kad ši jo 
kelionė dvasiškai ir morališ
kai ją sustiprins, ypač viltį 
įveikti dabartinius sunkumus.

— Girdėjome, kad Jūs jau 
persikėlėte Romoje į naują
sias ambasadai skirtąsias pa
talpas. Kur jos yra ir kaip mū
są iš Lietuvos atvykę svečiai 
jas gali surasti? Ar daug susi
laukiate lankytoją ir kokie 
svarbiausi rūpesčiai Jus dabar 
slegia ?

— Taip, mūsų ambasada prie 
Apaštalų Sosto persikėlė į' 
naujas patalpas ir, hūtėht, nuo 
1992 m. gruodžio mėnesio vidų- į 
rio. Naujosios patalpos yra 
pačiame miesto centre prie 
Piazza Farnese — Farnese 
aikštėje (Ambasciata di Li- 
tuania presso la Santa Sede, 
Piazza Farnese, 44 sc. 5, int. 4, 
00186 Roma, Italia; telefonas: 
686.78.55; FAX 688.57.86). Ji 
yra priešais istorinę Prancū
zijos ambasadą. Mes išsinuo
mojom nedidelį trijų kamba
rių butą, kuriame yra įsikū
rusi mūsų ambasados raštinė. 
Ten turime archyvus, mažą 
biblioteką ir kita. Lankytojų 
niekada netrūksta, ateina ita
lų, kurie prašo vizų kelionėm 
į Lietuvą, teiraujasi įvairiais 
reikalais, prašo tarpininkauti 
mūsų valdžios įstaigose, žo
džiu — darbo tikrai netrūksta.

— Kokia Jūsą nuotaika ir 
, nuomonė apie busimuosius 

Lietuvos prezidento rinkimus?
— Ryšium su prezidentiniais 

rinkimais norėčiau išreikšti 
viltį, kad šie rinkimai dar la
biau nesuskaldys, bet priešin
gai — suvienys mūsų tautą, su
stiprins jos vienybę, kurios 
mums dabar labiausiai reikia. 
Tikiuosi, kad kas belaimėtų 
prezidentinius rinkimus, taps 
mūsų tautos vienybės simbo
liu, o tuo pačiu ir mūsų tau
tos šviesesnės ateities simbo
liu. K

— Dėkojame už pasakytas 
mintis. Linkime sėkmės ir iš
tvermės nelengvame šiuolaiki
nės Lietuvos diplomato kelyje.

Kalbėjosi kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ

— Gerbiamasis ambasado
riau, kas girdėti Vatikane apie 
rengiamą Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II kelionę į Lietuvą ?

— Iki Šv. Tėvo kelionės į Lie
tuvą beliko aštuoni mėnesiai, 
tad laikas jau sparčiai pradėti 
jai ruoštis. Iš Vatikano pusės 
popiežiaus kelionių organiza
ciniais reikalais rūpinasi jė
zuitas kun. Tėvas Roberto 
Tucci su savo bendradarbiais. 
Jis numato vykti į Lietuvą pa
sikalbėti su Lietuvos hierar
chijos ir valdžios atstovais, 
taip pat su apaštaliniu nunci
jum Vilniuje arkiv. Justo Mul- 
lor Garcia. Jie taip pat apžiū
rės tas vietas, kur popiežius 
lankysis, pasitars su valdžios 
atstovais įvairiais konkrečiais 
klausimais. Su kun. Roberto 
Tucci kalbėjausi įvairiais 
klausimais, susijusiais su po
piežiaus kelione į Lietuvą, pa
žadėjau jam mūsų ambasados 
paramą ruošiant Šventojo Tė
vo kelionę į Lietuvą. Jonas- 
Paulius II lankysis mūsų ša
lyje 1993 m. rugsėjo 4-7 die
nomis. Programa galutinai dar 
nenustatyta, bet jau žinoma, 
kad popiežius, be Vilniaus, 
aplankys Kauną, Šiaulius, Ši
luvos šventovę, garsųjį Kry
žių kalną, vieną būdingiausių 
mūsų tautos tikėjimo sim
bolių.

— Ar galėtumėte pasakyti, 
kokie politiniai bei diploma
tiniai įvykiai, susiję su Lietu
va ar su šia kelione, numatomi 
ateityje?

— Nenumatau su popiežiaus 
kelione susijusių ypatingų 
diplomatinių įvykių. Galiu 
pažymėti, kad netrukus pama
tysiu Šventąjį Tėvą per iškil-
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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;

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Straipsnis pradedamas 
žvilgsniu į buvusią sovietų 
“blogio imperiją”, kuri, sė
dama vargą ir skausmą, sulau
kė brandaus 70 metų amžiaus. 
Tačiau nuo 1989 m. per du su 
puse metų taiki pavergtų žmo
nių revoliucija, vadovaujama 
intelektualų, rašytojų, muzi
kų ir disidentų, ją sugriovė.

Bet, iškovojus laisvę, neil
gai truko pakili dvasia. Idea
lizmas buvo pakeistas kasdie
niniais rūpesčiais. Į valdžią 
kovotojų vieton žmonės su
grąžino buvusius komunistus, 
dabar pasivadinusius kitais 
vardais — socialdemokratais 
ar darbiečiais.

Grįžta buvusieji
Pirmieji keitimosi ženklai 

pasirodę 1991 m. spalio mėn. 
rinkimuose Lenkijoje, kai So
lidarumas buvo pažemintas 
gerokai į priekį pasistūmėju- 
sių komunistų. Po to eilė at
ėjo Čekoslovakijai. Jos prezi
dentui, plačiai žinomam ir ger
biamam laisvės kovotojui Vac
lav Havel, slovakai, vadovau
jami buvusio komunisto V. Me- 
ciar, parodė duris. Galiausiai 
sukrėtimo bomba sprogo prie 
Baltijos krantų. Seimo rinki
muose pralaimėjo Vytauto 
Landsbergio vadovaujamas 
Sąjūdis, išplėšęs Lietuvą iš 
Maskvos glėbio. Rinkimus ne
ginčytina pergale laimėjo Al
girdo Brazausko, buvusio ko
munistų partijos sekretoriaus, 
vadovaujama darbo partija.

A. Brazausko pavaduotojas 
G. Kirkilas ta proga pastebi: 
mes laimėjome todėl, kad prie
šininkai vedė nevykusį rinki
mų vajų, jų visas dėmesys bu
vo sutelktas apie “nepažabo
tą komunizmą”, kai tuo tarpu 
Lietuvoje nėra komunistų par
tijos.

Garbinga vieta
Straipsnio autorius, grįž

damas prie 1989 metų, pažymi, 
kad tada Rytų Europoje gatvė
se ihi|ingai vyko su krikš
čioniško* tikėjimo simboliais.

Pirmoji demonstracija prieš 
Rytų Vokietijos komunistų 
vadovą E. Honecker prasidėjo 
Rytų Berlyne, suorganizuota 
protestantų bendrijų. Pragoję 
kardinolas F. Tomasek entu
ziastingai buvo sveikinamas 
džiūgaujančios minios. Pro
testantų kunigas mažoje Ti- 
misora vietovėje buvęs ta ža
rija, kuri užkūrė gaisrą Ru
munijoje prieš jos komunisti
nį diktatorių. Katalikas Ma- 
zowiecki Lenkijoje sudarė 
pirmą nekomunistinę vyriau
sybę.

Lietuva toje kovoje užėmusi 
garbingą vietą. Italijos vysku
pai savo konferencijoje su 
nostalgija prisimeną Vilnių, 
pirmųjų kovos linijų tvirtovę 
prieš komunizmą. Lietuva, vie
nintelė katalikiška respublika 
Sov. Sąjungoje, per 50 metų 
buvo kankinių kraštas. Šven
tovės, katalikų mokyklos bu
vo nusavintos, religinė veik
la uždrausta, tikintieji, ku
nigai ir vyskupai buvo tremia
mi į Sibirą. Komunistai sten
gėsi nuslopinti ir tautinius 
jausmus. Tik 1988 m. sumažėjo 
priespauda, vysk. Vincentas 
Sladkevičius tapo pirmuoju 
Lietuvos kardinolu naujaisiais 
laikais.

Tuo laiku į kovą už nepri
klausomybę išėjęs tautinis 
judėjimas Sąjūdis, kurį Lietu
vos K. Bendrija rėmusi. Pirma
jame Sąjūdžio suvažiavime ak
tyviai dalyvavo 20 kunigų ir 
mitinguose buvo kalbama apie 
“katalikišką Lietuvą”.

Taip 1990 m. Sąjūdis triuš
kinančiai laimėjo rinkimus. 
Kovo 11 d. paskelbtas Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymas. V. Landsbergio vyriau
sybė kooperavusi su vysku
pais, svarbiuose klausimuose 
paprašydama ir patarimų. Į 
mokyklas sugrąžintas religi
jos mokymas.

Nuosmukis
Ilgainiui laisvės kovų en

tuziazmas išblėsęs. Dienos rū
pesčiai užėmė žmonių nuotai
kas. Pasak straipsnio auto
riaus, tie vadovai, kurie taip 
karžygiškai atrodė ant barika
dų, pradėjo neimponuoti.

Nutrūko žaliavų tiekimas, 
pablogėjo santykiai su Rusi
ja, ūkinė reforma iškėlė sle

giančius sunkumus. Pažadas, 
kad greitai Lietuva įsijungs 
į Europos valstybių bendruo
menę, nepasitvirtino. Rinki
mų dieną Vilniuje nebuvę 
elektros ir kuro namų apšil
dymui. Už visa tai apkaltin
tas Sąjūdis ir jo vadovas. 
Prie pralaimėjimo prisidė
jusi ir politinė nepatirtis.

Vatikano radijo lietuvių 
programos redaktorius kun. 
P. Pupinis su neslepiama iro
nija kalbėjęs: Sąjūdžio žmo
nės, pasiekę laisvės klausė: 
ką dabar turime daryti? Dau
gelis jų buvo gerų norų, bet 
nepajėgė būti gerais politi
kais.

Į klausimą, ar dešiniųjų 
pralaimėjimas kokiu nors bū
du neįtrauks į painiavą Ka
talikų Bendrijos, K. Lozorai
tis, Lietuvos ambasadorius 
prie Šv. Sosto, mano, kad tai 
neliečia jos.

Visas rinkimų vajus, pasak 
ambasadoriaus, rėmėsi eko
nominiais klausimais. Reli
giniai dalykai buvo visiškai 
nepaliesti. Balsuotojai iš
reiškę protestą tik prieš vy
riausybės politiką. Prieš bal
savę ir tikintieji, ypač kaime. 
Vyskupai prieš rinkimus savo 
laiške prašė tikinčiuosius va
dovautis Evangelija, kuri turi 
atsakymus į kasdieninius 
klausimus. Nepasisakyta už 
jokią partiją ar judėjimą. 
K. Bendrijos vadovybė uždrau
dusi kunigams būti kandida
tais, ypač kai paaiškėjo blo
ga netolimos praeities patir
tis Lenkijoje ir Lietuvoje.

Iš kitos pusės, Sąjūdžio 
žmonės esą nusiskundžia ku
nigų abejingumu. Jei būtų 
žmonės paraginti, būtų atėję 
daugiau balsuoti — skirtingi 
būtų buvę ir rezultatai. Kas 
žino? Gal, kai kurių kunigų 
manymu, ir reikėję parodyti 
daugiau energijos.

Kardinolo atsakymai
Pokalbyje su kardinolu 

Vincentu Sladkevičiumi pir
mutinis korespondento klau
simas buvo, ar Lietuva negrįž
ta į komunizmą ir ar tai nesu
kelia kardinolui rūpesčių?

Kardinolas atsakęs — nėra 
baimės ir pagrindo rūpintis. 
Žinoma, nesą dar aišku, kokia 
bus naujos valdžios politika, 
bet neatrodo, kad jos veikla bū
tų nukreipta prieš K. Bendri
ją. Laisvė, sakė kardinolas, 
bus tęsiama toliau, nežiūrint 
vyriausybių pasikeitimo. Ko
munizmas, kaip ir patys žmo
nės sako, nebegrįš. Lietuvos 
darbo partija labiau esanti 
panaši į Britanijos darbo par
tiją negu į komunistų partiją.

Kardinolas dar pažymėjęs, 
kad tarp balsuotojų už dar- 
biečius buvo ir katalikų. Vys
kupai pasielgė taip, kaip rei
kėjo pasielgti, kviesdami bal
suoti už tikinčius kandidatus.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

prezidento instituciją: “Svar
biausia neapsistatyti kūnsar- 
giais”. Su tuo “apsistatymu” S. 
Lozoraitis susiejo ir pagrin
dinę Sąjūdžio pralaimėjimo 
priežastį: atitrūko nuo žmonių.

A. Brazausko sveikinimo te
legrama Klintonui. Apgailes
taudamas, kad pareigos nelei
džia priimti kvietimo dalyvau
ti inauguracijos iškilmėse, 
laikinai einantis prezidento 
pareigas A. Brazauskas perda
vė linkėjimus, išreiškė viltį, 
kad “draugiškumu ir savitarpio 
supratimu” pagrįsti JAV ir Lie
tuvos ryšiai toliau stiprės. Te
legrama baigiama sakiniu: 
“Naudodamasis proga, reiškiu 
Jums didžią pagarbą”.

J. Sondeckio (Sondos) 100- 
osios gimimo metinės. Plačiau
siai paminėtos Šiauliuose, 
kur to “90-ies karatų žemaičio” 
garbei pavadinta viena miesto 
gatvė, surengtas minėjimas, 
paroda, atidengtas barelje
fas (skulpt. D. Lukoševičius), 
aplankytas Spaudos ąžuolas, 
pasodintas jos burmistro, kitų 
šauliečių 1929 m. Vakare įvyko 
kamerinio orkestro, kuriam va
dovauja sūnus Saulius Sondec
kis, koncertas.

Antakalnio paminklo kon
kurse pirmoji vieta nepaskir
ta. Iš 8 projektų paskirtos dvi 
antros premijos: skulpt. S. Kuz

Tikinčių žmonių esą ir darbo 
partijoje.

Su Algirdu Brazausku tekę 
susitikti, kai jis, tada būda
mas komunistų partijos vado
vas, jį, kaip vyskupą, aplankė 
Kaišiadoryse. A. Brazauskas 
palikęs gerą įspūdį. Pastarojo 
valdymo metu grąžintos Kauno 
ir Vilniaus katedros.

A. Brazausko partijos na
riai balsavę už naują Lietu
vos konstituciją, kuri garan
tuoja K. Bendrijos laisvę, tiky
bos mokymą mokyklose. Pati 
konstitucija nesanti bloges
nė už Vakarų valstybių kons
titucijas.

Kardinolas, kalbėdamas apie 
politinius reikalus, pažymė
jo, kad kai K. Bendrija įsi
velia į politiką, tai dažniau
siai sulaukia nepageidautinų 
rezultatų. Tai iš dalies jau 
atsitikę Lenkijoje ir Lietuvo
je. Politika turį užsiimti pa
sauliečiai, o ne kunigai. Daug 
geriau, kai kunigai pasišven
čia tikėjimo tiesų mokymui. 
Tai toks ištikrųjų esąs jų 
darbas.

Kardinolas nesutinka, kai 
supriešinama ideali situacija 
su praktišku kasdieniniu gy
venimu. Idealai ir medžiagi
niai dalykai krikščionies gy
venime esą kartu. K. Bendrija 
yra susirūpinusi žmogumi — 
su siela ir kūnu. Tokiam žmo
gui reikia ir duonos, ir šilu
mos. Svarbiausia, kad tikėji
mas žydėtų ir neštų gerų vai
sių normaliose gyvenimo sąly
gose, o ne pakilimo momen
tais. Tokie momentai greitai 
praeina.

Kardinolas turįs nemažai 
įrodymų, kad K. Bendrija įsi
jungimas į politiką jai nėra 
naudingas. Pralaimėjusi K. 
Bendrijos remiama partija į 
pralaimėjimą įtraukia ir pa
čią K. Bendriją.

Reikia persiorganizuoti
Tarp katalikų taipogi yra 

manančių, pasak straipsnio 
autoriaus, kad kartais K. Bend
rija negali likti neutrali. Kun. 
V. Kazlauskas, Kauno univer
siteto profesorius, kalbėda
mas apie Lietuvos reikalus 
užsiminęs ir Italijos atvejį. 
Katalikų Bendrija, 1948 m. 
stipriai remdama krikščionių 
demokratų partiją, išgelbėjo 
Italiją nuo komunizmo.

Tačiau, pasak profesoriaus, 
Lietuvoje būklė kitokia. Kito
kios čia katalikų jėgos, nebe 
tie ir komunistai. Katalikai 
dabar turėtų sukaupti jėgas 
persiorganizavimui, atkreipti 
didelį dėmesį į religijos mo
kymą mokyklose, atnaujinti 
mokslus einančio katalikų 
jaunimo organizacijas, suor
ganizuoti religines programas 
televizijoje. Visa tai galima 
atlikti per vieną dešimtmetį.

Tikimės, kad taip ir bus, — 
baigiamas straipsnis. J.A.

1990 m. Biržuose atstatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Kaip 
ir seniau, žmonės jj vadina Birutės paminklu. Čia biržiečiai mini Vasario 
16, Sausio 13 ir kitas įsimintinas datas Nuotr. Alf. Laučkos

llgamečiui Kanados lietuvių fondo nariui, 
gausiai prisidėjusiam prie Fondo 

tikslų įgyvendinimo,

a.a. ADOMUI KANTAUTUI 
iškeliavus amžinybėn,

visus gimines ir artimuosius šią sunkią atsisky
rimo valandą nuoširdžiai užjaučia -

Kanados lietuvių fondas

AfA 
VYTAUTUI PAŠKEVIČIUI

mirus,L. J ■ / 4 • . . 1

tėvams - inžinieriui ALBINUI PAŠKEVIČIUI, Kanados 
lietuviųfondo įgaliotiniui, ir žmonai ADELEI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

inž. V. Balsys 
dr. S. Čepas 
V. Ignaitis 
K. Lukošius 
dr. A. Pacevičius 
H. Stepaitis

mai, archit. A. Aleknai, dail. A. 
Kmieliauskui ir archit. V. Bak- 
šienės, V. Kuprienės bei A. Si- 
daraitės darbus. Premijų auto
riams pasiūlyta dirbti toliau.

Popiežiaus vizitas. Vilniu
je popiežiui siūloma aplanky
ti katedrą, Aušros vartus, vys
kupo rūmus, nunciatūrą, Vin
gio parką. Taip pat aptaria
ma, kur statyti altorių Kryžių, 
kalne, kur nusileisti popie
žiaus lėktuvui. Siūlomas Zok
nių aerodromas. G. Gustaitė

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėveliui, broliui

A. a. STASIUI GINČAUSKUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame klebonui J. Staškui už 
Rožinio maldas laidotuvių namuose, Mišias ir už paly
dėjimą į kapines.

Ypatingai ačiū giminėms, draugams už puikias 
gėles ir už aukas Mišioms, labdarai ir spaudai.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, D. Radi
kienei už gražų giedojimą Mišių metu, B. Stanulienei 
už skanius pusryčius ir ponioms bei giminėms už py
ragus.

Jūsų visų nuoširdumas liks su mumis.

Nuliūdę — žmona Eugenija, dukra Gina, 
sūnus Edvardas, brolis Bronius 
ir sesuo Bronė

EUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją; Estiją, 
Ukraina, Rusiją , Moldaviją, Gudiją

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Alli CARGO
TIK 4^ 
—** Hr už kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimum yra 2kg, arba $10.00 
Neskaitome už pristatymą.

MONTREALYJEm^^
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v r -4 v p p

Vytas Gruodis, Jr.

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

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

- Į VISAS VIETOVES
" PAIMAME SIUNTINIUS 
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Partizanų Girinio kuopa
LEONAS BALTUŠIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vienas tų laimingųjų (g. 1917 
m.). Kilęs iš Maleckažemio kai
mo. 1946 m. rugpjūčio 30 d. su 
padirbtais dokumentais ir sve
tima pavarde apsigyveno Šiau
liuose. 1956 m. liepos mėnesį 
buvo išaiškintas ir suimtas. 
Buvo tai jau Chruščiovo lai
kais. Kiek palaikę paleido. 
Šiandien yra parašęs savo atsi
minimus, kurie dabar spaus
dinami Utenoje leidžiamame 
laikraštyje “Utenis”. Šių žode
lių autoriui rašė, kad norėtų 
išleisti knygą, bet po paskuti
nių rinkimų sunku pramatyti 
ateitį. Tokios knygos labai jau 
nepageidaujamos tokių AT de
putatų, kaip rašytojėlis - stri
bas Vyt. Petkevičius. 1946 m. 
gegužės mėn. pradžioje stribai 
ir kareiviai apsupo redakto
riaus Klajūno namus, bet jo ne
rado. Išsivedė nepilnametį jo 
broliuką, kurį vėliau žiauriau
siu būdu nukankino.

1945 m. rugpjūčio 6 d, ameri
kiečiams numetus atominę 
bombą ant Hirošimos, partiza
nų tarpe vyravo įsitikinimas, 
kad už mėnesio kitą bombą 
gaus ir Maskva. Taip neįvykus, 
buvo tikimasi 1946 m. Anglijos 
rinkimų. Laimėjus vėl W. Chur- 
chiliui - karas neišvengiamas. 
Laimėjo betgi darbo partija su 
C. Attlee priešaky. Nusivyli
mas partizanų tarpe buvo vi
suotinis. Šiandien, beveik po 
50 metų, tiesiog sunku patikė
ti, kad mūsų žmonės politiškai 
buvo tokie naivūs, vis tikėda
mi, kad kažkas ten ateis jų va
duoti. Vakarai mus pardavė 
dar 1942 m. Jaltoje, niekuomet 
ir negalvodami apie išvada
vimą.

1946 m. pavasarį partizanų 
tarpe prasidėjo vis dažnesnis 
metrikų bei naujų sovietinių 
pasų pareiklavimas, bandant 
kaip nors saugiai legalizuo
tis. Girinio jauniausias bro
lis Liudas (g. 1929 m.) buvo 
taip pat įkinkytas į šį nelegalų 
darbą. Į jo apsiausto apikaklę 
Girinis (brolis) įsiūdavo metri
kų blankus su bažnytine ant- 
špauda, kad draugai galėtų 
pakeisti pavardes ir gimimo 
metus. Važinėdavo siauruku 
(siaurasis geležinkelis) Pane- 
vėžys-Švenčionėliai. Dabar 
tas siaurukas važinėja tik iki 
Rubikių.

Sovietinių pasų srityje di
džiausias nuopelnas tenka 
Bronei Keraitei-Laukaitienei 
(slpvd. Nomeda). Dirbo ji ta
da Tauragnuose mokytoja ir 
buvo varoma padėt išrašinėt 
gyventojams pasus. Į batų au
lus įsikišdavo pasų blankų ir 
išsinešdavo. Per porą savaičių 
prisirinko gana nemažą skai
čių ir perdavė Giriniui. 1945 
m. Vilniaus Pedagoginiame 
Institute per prof. Laužiką, ku
ris ją priėmė į institutą be do
kumentų, susipažino su vienu 
vyrišku. Šis vėliau antspau
davo pasus, o Br. Keraitė ir vėl 
pervežė juos Giriniui ir Vytu
riui (B. Žiliui).

1949 m. kartu su vyru ir dviem 
mažais vaikučiais ištremiama 
į Sibirą. Iškentėjo ir po dau
gelio metų, jau su trimis vai
kais, grįžo į Lietuvą. Ilgai ne
gavo darbo, bet pagaliau, per 
didelį vargą, įsidarbino. Bai
gė pedagoginį insitutą ir gavo 
mokytojos darbą.

Kilusi iš Alių km., Utenos 
valsčiaus. Dabar gyvena Vil
niuje. 1991 m. sausio 13 d. ji 
pirmoji skubėjo prie parla
mento, o dabar su ta pačia 
energija rašo atsimimimus, 
dalyvauja tremtinių klube, 
laksto po visus susirinkimus 
ir kovoja su lenkais už lietu
vybę. * * »

1946 m. rudenį, bolševiki
nei valdžiai vis daugiau spau
džiant partizaninį judėjimą, 

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

prasidėjo partizaninių būrių 
persigrupavimas ir pasiskirs
tymas naujomis veikimo teri
torijomis. Tą tragišką 1946 m. 
rudens dieną Girinis su savo 
adjutantu buvo sutarę aplan
kyti apie Duobių kaimą prisi
laikančius Pinokio būrio vy
rus. Šį kartą ėjo pėsti, nes 
vieškeliu Daugailiai-Taurag- 
nai važiuoti buvo visuomet pa
vojinga dėl stribų aktyvumo. 
Girinis, būdamas nepaprastai 
stiprus vyras, nešėsi su savi
mi ir lengvąjį kulkosvaidį. Kaip 
visuomet, buvo tik dviese. Ne
nuostabu, kad žmonės juos va
dindavo “broliukais”.

Pusiaukelėje tarp Pikčiūnų 
ir Juknėnų kaimų užėjo tiesiai 
ant stribų pasalų. Girinis bu
vo sužeistas į koją, bet jo kul
kosvaidis laikė stribus prilipu
sius prie žemės. Matydamas, 
kad šoviniai baigiasi, liepė 
Kiečiui bėgti ir gelbėtis, o jis 
jį dengsiąs kulkosvaidžio ugni
mi. Kiečiui nubėgus gabalą ke
lio, staiga nutilo kulkosvai
dis, o už poros minučių pasi
girdo ir granatos sprogimas. 
Kaip vėliau paaiškėjo, baigęs 
visus šovinius Girinis susi
sprogdino. Granata nunešė vi
są galvą.

Nežiūrint visų stribų pastan
gų, tas lietuviška uniforma vy
ras tapo tik dar vienu nežino
mu partizanu. (Mano pabrauk
ta). Nei NKVD, nei lietuviškos 
išgamos jo tapatybės niekuo
met neišaiškino.

Jo tėvas muzikas Juozas Bal
tušis, vokiečių okupacijos me
tais dėstęs smuiko klasėje, Pa
nevėžio muzikos mokykloje, 
mirė 1945 m. džiova. Tarp kitko, 
Panevėžio muzikos mokyklos 
direktorius tada buvo visų my
limas. muz. Karka. Tai buvo ir 
mano muzikos mokytojas gim
nazijoje, o tėvelių geras pa
žįstamas ir draugas. Motina 
Fania Baltušienė labai pergy
veno sūnaus tragišką mirtį ir 
1957 m. su jauniausiu sūnu
mi persikėlė į Varšuvą, Len
kiją. * * ♦

Žmonės, prijaučiantys par
tizanams, sekdavo lietuviškas 
išgamas ir tuoj informuoda
vo ryšininkes.

Kažkaip gėdijosi išmesti vy
rą be galvos turguje, o gal jau
tė kiek ir sąžinės graužimo. 
Pasidėti granatą po galva ne 
kiekvienam. Čia reikia nepa
prasto dvasinio stiprumo, mei
lės namiškiams ir savam kraš
tui. Nuvežė į Daugailių mies
telį ir užkasė prie kapinių, pa
miškėje. Jis tenai išgulėjo maž
daug mėnesį, o gal ir daugiau. 
Pinokio būrio vyrai vis kalbė
davo, kad reikia surasti Giri
nio lavoną ir palaidoti kapi
nėse. Pasiklausykim ką pasa
koja buvusi ryšininkė Elena 
Tarulytė-Ruzgienė (slpvd. Naš
laitė):

“Aš su Stase Vedrickaite- 
Gapševičiene (slpvd. Rugiagė
lė) nuėjome į Daugailius su
žinoti, kur yra užkastas jo la
vonas. Viską sužinojusios, pra- 
nešėm Pinokiui (būrio vadui). 
Jo vyrai nakčia jį iškasė, pa
guldė ant specialiai padarytų 
kopėtaičių, atnešė į Plypų miš
ką, paguldė krūmuose, apklojo 
žagarais ir paliko.

Kitą vakarą mudvi ir Lietu
vaitė (Stefa Juškaitė, jau mi
rusi) nuvažiavom jo paimti. Į 
vežimą Girinio lavoną įkėlėm 
trise. Buvo basas, be galvos, 
kūnas šlapias ir apgedęs. Ap- 
dėjom šiaudais ir visos trys 
susėdom į vežimą. Lietuvaitės 
tėvo arklys buvo geras. Va
žiavom greitai, atidžiai klau
sydamos mažiausio brakštelė
jimo. Mus gąsdino kiekvienas 
šešėlis. Labai bijojome sutik
ti stribus. Vėliau sužinojome, 
kad, važiuojant pro Mikšo miš
kelį, kitoje jo pusėje buvo ru
sų kareivių. Kadangi tą dieną 
buvo ketvirtadienis ir Uteno
je turgaus diena, tai kelias bu-

PARTIZANŲ VADO GIRINIO ry
šininkės. Iš kairės: Stasė Vidric- 
kaitė-Gapševičienė (Rugiagėlė), 
Elena Tarulytė-Ruzgienė (Našlaitė) 

Nuotr. 1944 m.

vo pilnas iš turgaus grįžtan
čių vežimų.

Važiuojant per Spitrėnus nu
trūko mūsų pakinktų pakelti- 
nė. Aš užbėgau pas vieną gy
ventoją paprašyti virvės. Šei
mininkė, nujausdama reikalą, 
nieko neklausinėjo ir virvę 
tuojau davė. Labai skubėda
mos, šiaip taip pakeltinę su
tvarkėme. Kažkoks vyras norė
jo padėti, bet, mums atsisa
kius, nuėjo. Jis taip ir nepama
tė, net nesuprato, ką vežame.

Katlėrius pasiekėm laimin
gai. Pas Jušką mūsų laukė par
tizanai su jau padarytu kars
tu. Įdėjo į rankas rožinį, ap
šlakstė švęstu vandeniu, už
dėjo gražią karišką uniformą 
ant viršaus, nes aprengti bu
vo nebegalima. Į kapus lydė- 
jome taip tyliai, kad net kiek
vieno alsavimas girdėjosi. Vy
rai nešė karstą, o mes jų gink
lus. Įleidom į duobę ir sulygi- 
nom, kad nė žymės nebūtų. Ty
liai pasimeldę, išsiskirstėm. 
Naktis buvo labai graži. Atro
dė, kad su mumis liūdėjo visos 
mirgančios žvaigždutės. Po ke
lių dienų su liūdna žinia nu
vykau į Anykščius pranešti Gi
rinio mamytei apie sūnaus did
vyrišką mirtį, palaidojimą. 
1946 m. gruodžio 27 d. mane 
areštavo”.

Našlaitė ištupėjo Utenos 
kalėjime 4 mėnesius, bet tribu
nolo teismas išteisino. 1949 m. 
rudenį vėl suėmė ir nuteisė 10 
metų. 1955 m. paleido. Dabar 
gyvena Panevėžyje ir turi jau ir 
vaikaičių. * * ♦

Giriniui žuvus, netrukus tas 
pat atsitiko ir jo adjutantui 
Kiečiui. Tegul vėl pasakoja Ka
zys Gineitis (g. 1923 m.) kilęs iš 
Medenių km., Utenos raj. Kal
bėjausi 1992 m. spalio 5 d.:

“Prie pat kelio (vieškelis 
Utena-Tauragnai) Alių kaime 
buvo tokia Dzikavičienės pir
kelė. Rytmetį atėjo sušalęs į 
trobą apšilti, rado besikūre
nantį pečių ir pasidžiovė prie 
jo pirštinės. Pats užlipo ant 
aukšto pamiegoti.

Užėjo stribai Vilimas, Na- 
vadnyčia. Radę pirštines, pra
dėjo reikalauti parodyti kur 
banditai. Navadnyčiai lipant į 
viršų, Levukas (Kietis) šovė ir 
peršovė jam ranką. Pats tuo 
metu šoko pro langą, bet kiek 
pabėgusį stribai nušovė. Kai 
jis buvo išvežtas, atėjo moti
na, verkdama skepetėle krau
ją braukė su žemėm . . . Bai
siai geras žmogus buvo. Abu 
labai geri buvo ir Girinis, ir 
Levukas. * * *

Po 1992 m. seimo rinkimų 
kai kurie iš jų net AT (Aukš. 
Taryba) sėdi štai ką rašė Elena

Lietuvos įvykiai prancūzų.
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

naujinti tikėjimo išraiškas, 
padėti varguomenei.

“Baltiečių sezonas”
Tokiu pavadinimu Prancūzi

joje buvo surengtas plataus 
masto estų, latvių ir lietuvių 
kultūros sezonas, nusitęsęs per 
keletą mėnesių ir apėmęs vi
są eilę miestų. Jo rengėjas — 
Prancūzijos švietimo ir kultū
ros ministerija bei kitos kul
tūrinės veiklos institucijos. Iš 
lietuvių tarp rengėjų minima 
ypač Ugnė Karvelis (Karvely
tė, tituluojama Madame).

Iš gauto kataloginio prane
šimo matyti, kad minėtame 
“Baltiečių sezone” dalyvavo 
šie lietuviai rašytojai: Juozas 
Aputis, Ričardas Gavelis, Sigi
tas Geda, Antanas A. Jonynas, 
Saulius T. Kondrotas. Ten taip 
pat pažymėta, kad 1992 m. lap
kričio laida žurnalo “Revue 
Europe” paskirta Estijos, Lat

Tarulytė-Ruzgienė (buv. ryši
ninkė) iš Panevėžio:

“Gėda Lietuvai, kad tokie da
bar lietuviai. Mes, kitaip gal- 
vojantieji, tiesiog netekom ža
do. Kiek vargta, kentėta, sva
jota apie laisvą Lietuvą. Prisi
menu lagerius, kokios mes lie
tuvaitės buvom vieningos. Ken
tėjom badą ir šaltį. O dabar 
truputį sunkiau, truputį pašal- 
dė, ekonominė padėtis pasun
kėjo ir jau visi išsigando”.

O štai ir Janina Keraitė-Jaz- 
gevičienė iš Utenos: “Sako į Si
birą neveš, nes benzinas per 
brangus. Reikės pėstiems eiti. 
Viena pasakysiu, kad mažai yra 
tėvynę mylinčių, daug daugiau 
tinginių, vagių, melagių ir iš
davikų”.

Kas atsitiko su vyriausiu bro
liu Bronium Baltušiu? Štai ką 
sužinojau Varšuvoje iš mano 
susirašinėjimo su juo ir vieno 
iš tų laimingų - torontiečio 
Stasio Mackevičiaus.

“Bronius Baltušis gimė 1923 
m. Panevėžyje. 1942 m. baigė 
Kauno aukšt. technikos mokyk
lą, bet dirbo kaip muzikas. 1939 
m., dar jam esant tik 16 m. am
žiaus, tėvas nupirko naują 
“Hohner” akordeoną. Šešta
dienį atvežė iš Kauno į Anykš
čius, kur jie turėjo mažą va
sarnamį. Tėvas porą dienų pa
mokė, o už savaitės, gimnazi
jos mokinių šokiuose, jis vie
nas atstojo visą orkestrą. Vi
si tik galvas kraipė. Sako, na 
ir gabus tas berniokas”. St. 
Mackevičius tvirtina, kad Kau
ne vokiečių okupacijos metais 
jis buvo laikomas geriausiu 
akordeonistu Lietuvoje.

1944 m. su grupe anykštėnų 
traukėsi į vakarus. Toj grupėj 
buvo - kauniečiai Bronius ir 
Stasys Mackevičiai, lengva
atletis Karosas, jo brolis, tė
vas pik. lt. Antanas Karosas 
su žmona ir dar vienas kitas. 
Žemaitijoje prisijungė prie 
vieno lietuvių bataliono, va
dovaujamo kpt. G. Sako, dar 
gyvas kažkur Arizonoje.

1944 m. pabaigoje prie Dan- 
zigo papuolė į vadinamąjį “ka
tilą”. Beveik paskutiniu mo
mentu išsigelbsti broliai Mac
kevičiai, Karosai (jaun. brolis 
žuvo), kpt. G. su žmona ir dar 
keletas kitų. Visi turėjo civi
lius drabužius ir tokiu būdu 
spėjo ištrūkti: >q

Br. Baltušis, kaip ir visi ki
ti lietuviai, papuolė į rusų ne
laisvę. Jų tarpe ir Vyt. Rauba. 
1940-41 mokso metais teko sė
dėti vienoje klasėje. Esu tik
ras, kad ir vysk. P. Baltakis at
simena. Per 400 žmonių (pasa
kojo pusbrolis Varšuvoje) 1945 
m. atsirado belaisvių stovyk
loje Čekoslovakijoje. Čia tar
domi NKVD, vis ieškant kaž
kokių ten “karo nusikaltėlių”. 
Po mėnesio, nors ir tų “nusikal
tėlių” nerado, visus išvežė į 
Sibirą. Tik atvykus, paskelbia
ma visiems 10 m. bausmė už ko
laboravimą su vokiečiais.

Br. Baltušis po kiek laiko 
darbe (kasyklose) susižeidė 
nugarą ir koją. Paguldomas į 
ligoninę. Gydytojas rusas - 
mėgėjas muzikas. Susidrau
gauja. Gydytojo dėka, pripa
žįstamas invalidu ir paleidžia
mas į laisvę. Grįžta į Lietuvą 
tuo laiku, kai Vytautas tik ką 
žuvęs. Saugumo sumetimais 
persikelia į Taliną, Estiją. Di
džiausiame viešbuty gauna 
darbą kaip akordeonistas. La
bai greitu laiku jis jau kape
los vadovas. Estai lietuvius 
mėgsta. Pramoksta estiškai, 
veda estę. 1968 m. žmona su
silaukia sūnaus, bet neilgai 
džiaugiasi. 1970 m. miršta. Pa
laidotas Taline.

PASLAUGŲ 
ĮKARŠTĮ
Praeitais metais Sveikatos ministerija 
atidžiau ir giliau peržvelgė sveikatos 
aprūpinimo sistemą, kad galėtų surasti 
būdų, kaip sustabdyti jau veikiantį 
plano išnaudojimą. Surasta, kad mokes
čių mokėtojai dėl to neteisingai buvo 
sumokėję apie 20 milijonų dolerių 
trečiojo dalyvio patarnavimams.

KAS YRA TIE TRECIOJO 
DALYVIO PATARNAVIMAI?
Trečiojo dalyvio patarnavimai yra tie, 
kurių nereikalauja pacientas ligos 
gydymui ar sveikatos palaikymui, bet 
reikalaujama iš kur nors kitur. Tie 
patarnavimai apima sveikatos patikri
nimą registruojantis sveikatos draudai, 
registruojantis į mokyklas ar stovyk
las, vairuotojų bei lakūnų pažymėji
mams, gydytojų pažymėjimai dirban
tiesiems atleidimui nuo darbo. 
Gydytojai yra įspėti nesiųsti sąskaitų 
OHIP už trečiojo dalyvio patarnavi
mus, už kuriuos turi būti betarpiškai 
sumokama.

vijos ir Lietuvos literatūroms, 
o trys numeriai žurnalo “Poe- 
sie” (1992 m. 42, 43, 44) paskir
ti baltiečių poezijai.

Buvo surengta ir leidinių 
paroda, kurioje buvo išstatyti 
“Baltiečių sezone” dalyvau
jančių rašytojų kūriniai ir pa
gerbti kultūriniai žymūnai - 
A. J. Greimas, J. Baltrušaitis, 
C. Milosz, rašę prancūziškai.

Deja, šis plataus masto ren
ginys, kurio tikslas buvo supa
žindinti prancūzų visuomenę 
su mažai žinoma baltiečių li
teratūra bei kultūra, nelaimė
jo nei spaudos, nei televizi
jos dėmesio ir dėl to nepasie
kė plačiosios visuomenės. Ta
čiau kultūrininkų sluoksniuo
se tikriausiai paliko žymius 
pėdsakus. “Baltiečių sezono” 
reikšmė ir prancūzams, ir bal- 
tiečiams išryškės tiktai atei
tyje, jeigu abipusiai ryšiai bus 
ir toliau puoselėjami tokiu 
pat intensyvumu. G.

ATVĖSINANT
OHIP

98.6°

1-800-268-1154

Į KĄ TIKRAI ATSIŽVELGIAMA
Sveikatos bei socialinių paslaugų 
pašalpos, reikalingos patarnavimų, 
pasilieka nekeičiamos. Pvz. gydytojų 
pažymėjimai sergančių bei invalidų 
vežimukams ar kitiems medicininiams 
įrenginiams, parūpintiems per 
“Assistive Devices Program” yra 
draudos apmokami. Taip pat apmo
kami pažymėjimai “Northern Health 
Travel Grants” arba persikėlimai į 
prieglaudas.
Pagrindiniai sveikatos aprūpinimo 
principai nėra keičiami. Jūsų niekas 
neprašys sumokėti už tiesioginį medi
cininį patarnavimą, ir tik kai kas 
nuimama nuo OHIP.
Daugiau informacijų apie tai, kaip 
pakeitimai jus paliečia, galite gauti 
paskambinę neapmokamu telefonu 
Sveikatos ministerijai.

TORONTE 314-5518
TDD 1-800-387-5559

© Ontario
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® LAISVOJE 1WEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
POPULIARIAUSI KAUNE

Populiariausių kauniečių 
dešimtuką išrinko dienraščio 
“Kauno diena” skaitytojai. Pagal 
gautus balsus dešimtuką suda
rė: 1. Šv. Mykolo arkangelo (Įgu
los) šventovės rektorius poetas 
kun. Ričardas Mikutavičius, 2. 
Kauno viceburmistras kompozi
torius Giedrius Kuprevičius, 
3. krepšinio treneris Vladas 
Garastas, 4. krepšininkas Ar
vydas Sabonis, 5. buvęs Lietu
vos premjeras Aleksandras Abi
šala, 6. Vytauto Didžiojo uni
versiteto prof. Arvydas Žygas, 
7. poetas Bernardas Brazdžio
nis, 8. Kauno choro vadovas Pet
ras Bingelis, 9. Kauno kelių po
licijos viršininkas Gediminas 
Žemaitis, 10. korporacijos “Sa
bina” prez. Gintaras Kazlaus
kas. Dešimtukan nepateko daug 
balsų gavusieji kauniečiai kar
dinolas Vincentas Sladkevičius, 
vysk. Sigitas Tamkevičius, Lie
tuvos seimo nariai Algirdas Pa
tackas ir Nikolajus Medvedevas, 
aktorė Rūta Staliliūnaitė, rež. 
Jonas Jurašas, Kauno miesto ta
rybos pirmininkas Vygintas Ori
nis, gydytojas Mykolas Biliūnas 
bei kiti populiarūs Kauno gy
ventojai.

RYTŲ LIETUVA
Antanas Dzermeika “Atgimi

mo” paskutiniame 1992 m. nu
meryje pateikia duomenų apie 
Vilniuje gruodžio 21-22 d.d. įvy
kusią konferenciją “Rytų Lie
tuvos problemos: dabartis ir 
ateitis”. Ją surengė Lietuvos 
regioninių problemų komisija 
ir jos pirm. R. Ozolas. Į dalyvių 
klausimus atsakinėjo laikinai 
Lietuvos seimo pirmininko pa
reigas einantis Č. Juršėnas. 
Konferencijoje beveik 50 pra
nešimų skaitė Lietuvos lenkų, 
gudų, rusų, ukrainiečių ir to
torių atstovai, katalikų ir sta
čiatikių dvasininkai. Rengėjų 
vardu pagrindinį pranešimą 
padarė komisijos pirm. R. Ozo
las, primindamas po 1940 m. Ry
tų Lietuvoje tęstą polonizaci
ją, SSSR politikos atneštą ru
sifikaciją ir sovietizaciją. Vil
niaus ir Šalčininkų tarybų pa
leidimą jis pavadino kontrover
sišku, bet teisingu žingsniu. Lie
tuvai reikia sutarties su Lenki
ja ir jon įrašyto Želigovskio 
veiksmų įvertinimo. Rytų Lietu
vos įjungimas Lietuvos respubli
kos teritorijon turėtų baigtis 
vietinių tarybų rinkimais. Č. 
Juršėnas pabrėžė, kad Lietuvos 
seimas artimiausiu laiku ne
svarstys Rytų Lietuvos klausi
mų, nes yra kitų šiuo metu svar
besnių problemų.

LENKIJA IR GUDIJA
Laikinasis seimo pirm. Č. Jur

šėnas Lietuvos vadovų klaida 
laiko lig šiol nepasirašytą tarp
valstybinę sutartį su Gudija. Be 
jos Lietuva nėra užmezgusi ir 
diplomatinių ryšių su šia savo 
kaimyne. Č. Juršėnas į ruošia
mą sutartį pataria įjungti ir Gu
dijos lietuvių reikalus, pada
ryti pataisų pilietybės įstaty
me, sušvelninti Lietuvos ir Gu
dijos sienos priežiūrą. Lenkų 
sąjungos atstovas ir Lietuvos 
seimo narys A. Plokszto aptarė 
seimo rinkimus. Pasak jo, Lie
tuvos lenkų balsavimas seimo 
rinkimuose proporciniu požiū
riu buvo panašus į lietuvių. Di
džioji dalis rėmė Lietuvos de

Siuntinių 4 Baltijos kraštus 
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC, 
Veikiame tiesioginiais ryšiais su Klaipėdos 
transporto baze ir Lietuvos verslininkais 

Žemos kainos, garantuotas asmeniškas pristatymas.

$4.00 kg oro linija plius pristatymas $14.00.

$1 .OO kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą.

Parūpiname dėžes:
1 kūb. pėdos (131/4” x 131/<” x 10 Va”) už 50 centų.
2.4 kūb. pėdos (19” x 13” x 17”) už $1.00.

Siuntinių pristatymas laivu į vieną adresą iki 50 kg tik $14.00 
Galimas paėmimas iš namų. Pristačius siuntinius į Lietuvą, 
tuoj pat pranešime jums telefonu. Telefakso patarnavimas. 
Iš tolimesnių vietų siunčiama Stoney Creek adresu per 

U. P. S. (United Parcel Service).
PREKYBININKAI: siunčiant pilną arba dalinį konteinerį, 

skambinkite dėl kainų ir geriausio pristatymo Lietuvoje.
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:

Genė/Vytas Kairys 
517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, 
Ont. L8E 5A6. 
Tel. (416) 643-3334 
FAX (416) 643-8980. 

Danutė/Bernardas
Mačys, 

370 Goodram Dr., 
Burlington, 
Ont. L7L 2R1 
Tel. (416) 632-4558

Danguolė/Donald French, 921 Concession Rd., 
Fort Erie, Ont. L2A 6B7 Tel. (416) 871 -1799.

mokratinę darbo partiją. Lie
tuvos lenkų sąjunga laikosi kai
riųjų pažiūrų, atstovaudama 
lenkams ūkininkams ir darbi
ninkams, taip pat linkstantiems 
į kairę. Atskirose konferenci
jos pranešėjų grupėse buvo 
svarstytos šešių Rytų Lietuvos 
rajonų ir Visagino miesto 
(Sniečkaus) problemos, admi
nistracinio-teritorinio pasi
skirstymo klausimai, žemės re
forma Rytų Lietuvoje, gyvento
jų sveikatos apsauga, dabarti
nė Gudijos lietuvių būklė.

ADAMKAUS IŠVADOS
Prieš Kalėdas Lietuvoje vėl 

viešėjo JAV gamtosaugos agen
tūros penktosios srities admi
nistratorius Valdas Adamkus, 
pasilikęs dirbti su naujojo JAV 
prez. B. Clintono vyriausybe. 
Kiti devynių sričių administra
toriai atsistatydino. Spaudos 
konferencijoje V. Adamkus pa
brėžė, kad organizacinė Lietu
vos gamtosaugos sistema yra 
geresnė už Estijos ir Latvijos, 
nors turi daugiausia problemų. 
Tad jai bus paskirta daugiau 
lėšų, negu kitom dviem Balti
jos valstybėm. V. Adamkaus 
nuomone, Lietuva nedelsdama 
turi išspręsti tanklaiviais 
atvežamos naftos priėmimo rei
kalus. Jis nepritaria šiam už
daviniui pritaikyti Klaipėdos 
uostą, nes tai būtų nesaugu ir 
miestui, ir laivyninkystei. Esą 
būtų geriau naftos priėmimą 
organizuoti Būtingėje, kur ga
lėtų išaugti antrasis Lietuvos 
uostas. Dabar laikinai galima 
panaudoti trijų kilometrų nuo
tolyje nuo Baltijos kranto pa
statytą laivą, siurbliais pri
imantį naftą ir vamzdžiais ją 
varantį krantan, o iš ten ji 
vamzdžiais pasiektų Mažeikius. 
V. Adamkus taipgi pataria pa
statyti Ignalinoje saugų vaka
rietiško stiliaus reaktorių ato
minei jėgainei, o abu sovietinius 
reaktorius užgesinti ir pašalinti 
jų nuolatinį pavojų ne tik Lietu
vai, bet ir kaimyninėms šalims. 
Pasak V. Adamkaus, dėl kairių
jų laimėtų Lietuvos seimo rinki
mų JAV vyriausybė nesustabdys 
finansinės paramos. Gal tik at
sargesnės bus amerikiečių vers
lininkų investicijos, kol jie at
gaus pasitikėjimą nauja Lietu
vos vyriausybe.

MAZUTAS IŠ TANKLAIVIŲ
Valstybinė Klaipėdos įmo

nė, užklupta 1990 m. sovietinės 
blokados, per pusantro mėnesio 
nutiesė vamzdynus ir pasiruošė 
priimti naftą iš tanklaivių jū
roje. Ši nedidelio pajėgumo 
technologinė linija, kainavusi 
pusantro milijono rublių, ir da
bar tebestovi nepanaudota įmo
nės krantinėje. 1992 m. per ke
turis mėnesius buvo sumontuoti 
vamzdynai, leisiantys iš tank
laivių jūroje priimti sunkųjį 
mazutą ir supilstyti į geležin
kelio cisternas. Naujai techno
loginei linijai panaudotas tri
jų kilometrų ilgio didelio skers
mens vamzdynas. Įrengimus tie
kė Lietuvos ir Vokietijos fir
mos, medžiagas — Rusijos ir Gu
dijos. Naują technologinę lini
ją prieš Kalėdas priėmė valsty
binė Lietuvos komisija. Šiai 
linijai įrengti buvo išleista 
apie 200 bendrųjų talonų, bet 
mazutas ja dar neteka, nes jo 
dar niekas nenupirko. v. Kst.

Milda/Algis 
Trumpickas 
1312 Can vey Crt., 
Mississauga, 
Ont. L5J1S1 
Tel. (416) 822-1827.

Lietuvių namų koplyčioje Edmontone V. ir H. KASPERAVIČIŲ 35 m. vedybinio gyvenimo įžadų atnaujinimą 
priima kun. L. Bouchard, dalyvaujant nemažam būriui tautiečių Nuotr. J. Popikaičio

Hamilton, Ontario
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKEL

BIMO 75-jų sukaktuvių minėjimas 
įvyks Aušros Vartų parapijos pa
talpose. Vasario 13, šeštadienį, 
6 v.v., bus koncertas Jaunimo 
centre, atliekamas vietinių me
ninių jėgų. Įėjimas - laisva auka 
KLB Hamiltono valdybai paremti. 
Vasario 14, sekmadienį, pamaldos 
Aušros Vartų šventovėje, dalyvau
jant lietuvių organizacijoms su 
vėliavomis. Po Mišių Jaunimo 
centre iškilmingas minėjimas.

HAMILTONO LIETUVIŲ RADIJO 
valandėlė, vadovaujama Liudos 
Stungevičienės su grupe padėjėjų, 
transliuojama kiekvieną sekma
dienį nuo 1-2 v.p.p., 93.3 FM radijo 
banga. Jau penkiolika metų apy
linkės lietuviai gėrisi šia puikia 
programa. Tarp žinių ir lietuviškų 
dainų melodijų “Gintarinių aidų” 
programoje visada atsispindi tėvy
nės meilė. Hamiltono lietuviai dė
kingi Stungevičių šeimai, kurios 
dėka ir sumanumu buvo pradėta ši 
lietuviška radijo programa Mc- 
Master’io universitete.

PRISIMINTI IR PAGERBTI tau
tos karžygiai, žuvę 1991 m. sau
sio 13 d. prie televizijos bokšto 
Vilniuje. Hamiltono lietuvių šven
tovėje buvo atnašautos gedulinės 
Mišios. Tautinė trispalvė, perrišta 
juodu kaspinu, priminė, kad žuvu
sieji savo krauju prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo. J.K.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 
SKAUTAI-ĖS Kalėdų laikotarpį 
pradėjo, atšvęsdami Kūčias skau
tiškoje šeimoje su artimaisiais ir 
bičiuliais. Įspūdinga buvo susikau
pimo valandėlė, kai prietemoj, tik 
žvakutėms blikčiojant, klausėmės 
progai pritaikytų skaitinių bei 
eilėraščių. Prasmingas buvo ties 
tuščia kėde trispalvės žvakės užde
gimas ir klebono padėta plotkelė, 
jungianti dalyvius su už tėvynės 
laisvę žuvusiais bei iš mūsų tarpo 
į amžiną poilsį iškeliavusiais sesė
mis ir broliais. Po Kūčių vakarie
nės prie eglutės, atvykus Kalėdų 
seneliui, paukštytės ir skautės pa
sirodė su kalėdiniu vaizdeliu. Vi
siems įsijungiant, skambėjo kalė
dinės giesmės, dainos, šokiai. Ka
lėdų senelis dalyvius apdovanojo 
saldainiais. Užbaigėme šią Kūčių 
sueigą susikaupimu ir atsisveiki
nimu. Tunto vadija dėkoja mamy
tėms ir “Šatrijos Raganos” d-vės 
sesėms, paruošusioms Kūčių val
gius, ypatingai A. Karnienei, pa
įvairinusiai Kūčių stalą. Skautiš
kas ačiū broliui s. A. Aušrotui — 
Kalėdų seneliui, o svečiams už au
kas, iš kurių $50 paskyrėme “Pagal
bai Lietuvos vaikams”. Taipogi dė
kojame Lietuvių kooperatyvui 
“Talka” už stambią finansinę pa
ramą.

NEPRIKLAUSOMYBĖS PA
SKELBIMO 75-TĄJĄ SUKAKTĮ 
minėsime ne vasario 7 d., kaip bu
vo veiklos kalendoriuje skelbta, 
bet sausio 31 d., sekmadienį, orga
nizuotu dalyvavimu 10.30 v. pamal
dose ir 12 v. iškilminga sueiga ma
žoje salėje. Programoje skaitinių 
ir eilėraščių pynė, Sausio 13 ir 
prie Medininkų žuvusių už Lietu
vos laisvę pagerbimas. Kviečiami 
visi šioje iškilmėje dalyvauti.

KAZIUKO MUGĖ įvyks kovo 
28 d., sekmadienį, Jaunimo centre. 
Lauksime visų.

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija

“LIETUVOS VAIKŲ PAGALBAI” 
aukojo a.a. W. M. Frayne atmini
mui: $10 - F. M. Gudinskai, E. Gu- 
dinskienė; organizacijai: $100 - N. 
N. Paris, Ont; $50 - “Širvintos-Ne
muno” tuntas; $20-V. Bakšienė, V. 
Beniušienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

“Lietuvos vaikų pagalba”,
Hamiltone

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /j\ 

atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Otavos “Vingio” šokėjai S. JURGUTYTĖ ir J. BALSEVIČIUS koncerte, 
surengtame World Exchange Plaza 1992 m. gruodžio 5 d.

Windsor, Ontario
ŠIĄ LIETUVIŲ APYLINKĖ ga

lima priskirti prie pačių mažiau
siųjų Kanadoje. Tačiau aukomis 
Lietuvai ji viena iš pirmaujančių. 
Būrelis žmonių (apie 30 šeimų) tu
ri savo parapiją, priklauso Kana
dos lietuvių bendruomenei. 1992 
m. gruodžio 6 d. įvyko KLB Windso- 
ro apylinkės susirinkimas, aptarta 
einamieji reikalai ir praėjusių 
metų veikla. Po iždininkės O. Vin- 
dašienės pranešimo paaiškėjo, 
kad bendruomenės kasa gerokai 
padidėjo. Susirinkimas vienbal
siai pasisakė už tos pačios valdy
bos pasilikimą. Gavusi pasitikė
jimą, valdyba tuoj ėmėsi darbo - 
organizuoti bendras Kūčias. Gruo
džio 20 d. gražiai išpuoštoje sa
lėje susirinko gražus būrys windso- 
riečių ir svečių: p.p. Kudzmavi- 
čiai, kaimyninio Detroito parapi
jų klebonai kun. K. Simaitis ir kun. 
K. Butkus su grupe parapijiečių. 
Pirm. Nijolė Giedriūnaitė-McAi- 
ney pakvietė parapijos kleboną 
kun. S. Maziliauską sukalbėti mal
dą. Po bendro pasidalinimo kalė
daičiais visi vaišinosi prie tur
tingo valgiais Kūčių stalo, kurį 
paruošė mūsų nenuilstamoji šei
mininkė O. Giedriūnienė. Didelė 
valdybos padėka priklauso jai. 
Bendras giedojimas, pirmininkės 
suorganizuota loterija nuteikė 
visus šventiškai. Po daugelio me
tų Kalėdų metų šventovėje buvo 
uždegta eglutė ir papuošta pra- 
kartėlė. Dar labiau švenčių nuo
taiką pakėlė per Mišias giedamos 
kalėdines giesmės, kurias paruošė 
ir vargonais palydėjo Laima Taut- 
kevičiūtė.

MŪSŲ BENDRUOMENĖS LIGO
NIAI - E. Pakauskienė ir St. Nai- 
kauskas. Valdyba linki jiems grei
tai pasveikti ir grįžti į mūsų tarpą. 
________________________ Valdyba

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-1 
vežame autobusu keleivius į Mont
real! ir iš Montrealio.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ftrp A y a » LIETUVIŲ KREDITO 
JL ZVJLlV/Y 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 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.50% asmenines paskolas ... 12.75%
santaupas.............................3% nekiln. turto pask. 1 m. ’. 7.75%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.50% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.75%
90 dienų indėlius .........  5.75% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius .......  6.00% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.75% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius .......... 6.50% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.50% dydi iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m...........6.00% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m..................6.50% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

Ottawa, Ontario
“VINGIO” KONCERTAS. 1992 

m. gruodžio 5 d. World Exchange 
Plaza buvo surengtas Kalėdų pro
ga koncertas, kuriame gražiai pa
sirodė “Vingio” šokėjai. Šokio sū
kury, grojant lietuviškam Sukti
niui, sukosi otaviškių “Vingio” šo
kėjų poros. Vienas šokis keitė ki
tą, tačiau nesikeitė šokėjų gera ir 
pakili nuotaika, veržlus, lietuviš
kas šokio ritmas viso koncerto me
tu. Ir kaip užmokestis už tai juos 
lydėjo didžiulė žiūrovų padėka - 
plojimai.

Otavos “Vingio” šokėjų grupė, 
vadovaujama entuziastingos šo
kių mylėtojos Giedrės Abromai- 
tienės, įsteigta tik prieš porą me
tų, tačiau jau suspėjo susiformuo
ti, kaip subrendęs kolektyvas, ku
ris praėjusiais metais buvo pajė
gus dalyvauti Čikagoje vykusioje 
tautinių šokių šventėje.

Kolektyvo sėkmę pirmiausia lė
mė tai, kad jį sudaro lietuvišką 
šokį ir dainą mylintys otaviečiai. 
Štai viena iš šokėjų, dabar gyve
nanti Toronte, atskrenda net į sek
madienines savo kolekyto repeti
cijas. Kaip pasakoja grupės va
dovė G. Abromatienė, kad jaunasis 
“Vingis” taptų dar darnesnis, ga
lėtų toliau ugdyti savo meistriš
kumą, puoselėti lietuviško šokio 
tradicijas - aktyviai talkina visi 
kolektyvo nariai. O jiems padeda 
- meilė lietuviškam šokiui bei en
tuziazmas. Tad sėkmės Otavos lie
tuvių numylėtiniam “Vingiui”. Jis 
to nusipelnė! Virginija Ruškienė

London, Ontario
PADĖKA

Mano sveikatai sunegalavus, 
. teko būti ligoninėj. Nuoširdus 
ačiū už manęs lankymą ligoninėj, 
gėles, linkėjimus pasveikti žodžiu 
ir raštu: klebonui kun. K. Kaknevi
čiui, V. 0. Sandams, D. Mitalienei, 
E. Radzevičienei, Naujokaičiams, 
A. Kudirkai, V. Simanavičiui, Ke- 
kiams, G. Stone, Stygienei, Narke- 
vičiams, V. Novicki, M. F. Gray, 
L. C. McCoy, G. Adams ir visiems 
kitiems.

Su pagarba -
Launikaitienė ir šeima

JA Valstybės
Teodoro Blinstrubo, pedagogo 

ir visuomenininko, aštuonias
dešimt šeštąjį gimtadienį at
šventė William Tell restoranan 
dr. Leono Kriaučeliūno pakvies
ti Čikagos lietuviai. Jie džiau
gėsi vis dar aktyviu sukaktuvi
ninku, gimusiu 1906 m. lapkričio 
26 d. T. Blinstrubas pokario Vo
kietijos Oldenburge buvo įstei
gęs lietuvių gimnaziją, o Čika
goje daugiausia reiškėsi orga
nizacijų veikloje. Jam kelerius 
metus teko būti ALTos ir Ameri
kos lietuvių tautinės sąjungos 
centro valdybų pirmininku. Da
bar jis yra paskelbtas ALTos 
garbės nariu. T. Blinstrubas 
nesiribojo vien tik šiom dviem 
organizacijom. Jis taipgi yra 
dalyvavęs daugelio renginių ko
misijose, buvo išrinktas net ir 
pirmosios JAV lietuvių fondo 
valdybos pirmininku.

Vaclovas Kleiza, Lietuvos gar
bės konsulas Čikagoje, savo 
įstaigą perkėlė į pastatą, ku
riame yra įsikūręs Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus. Tinka
mu konsulato įrengimu susirū
pino ALTos centro valdyba ir 
jos pirm. Grožvydas Lazauskas. 
Lėšoms telkti buvo sudarytas 
specialus komitetas, vadovau
jamas Matildos Marcinkienės. 
1992 m. gruodžio 4 d. komitetas 
pakvietė Čikagos lietuvius bei 
organizacijų atstovus į susiti
kimą su Lietuvos garbės konsu
lu Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus salėse. Susitikimo 
dalyvius pasveikino komiteto 
pirm. M. Marcinkienė. Lietuvos 
garbės konsulas V. Kleiza, už 
paramą padėkojęs ALTai ir Či
kagos lietuviams, padarė trum
pą pranešimą apie paskutiniuo
sius įvykius Lietuvoje. ALTos 
centro valdybos pirm. G. Lazaus
kas konsului V. Kleizai linkėjo 
sėkmingai įsikurti naujose pa
talpose. Muziejaus vardu jį pa
sveikino direktorius Valentinas 
Ramonis, pakeitęs šiame rengi
nyje negalėjusį dalyvauti S. Bal- 
zeką. Surinktos aukos konsulato 
paramai vakarienės metu buvo 
įteiktos konsului V. Kleizai.

Argentina
Kun. Juozas Margis, MIC, Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Rosatio mieste, 1992 
m. vasarą penkias savaites vie
šėjo Lietuvoje, aplankydamas 
savo tėvų gimtavietes, didžiuo
sius Lietuvos miestus ir daugelį 
mažesnių. Grįžęs Argentinon, 
koncelebracinėmis Mišiomis 
atšventė vienuolinio gyveni
mo auksinę sukaktį ir šešias
dešimt devintąjį gimtadienį. 
Minėjimas baigtas parapijos 
salėj surengtais pietumis, ku
riuose dalyvavo trejetas šim
tų parapijiečių bei svečių.

Australija
XVII-sios Australijos lietu

vių dienos Sidnyje buvo pradė
tos antrąją 1992 m. Kalėdų die
ną ir baigtos Naujų metų sutiki
mu. Oficialus dienų atidarymas 
Sidnio priemiesčio Bankstowno 
rotušės salėje sutelkė porą tūks
tančių lietuvių ir kitataučių sve
čių. Juos pasveikino rengėjų ko
miteto pirm. Alis Migus, ALB 
krašto valdybos pirm. Viktoras 
Martišius ir dienas oficialiai 
atidaręs svečias iš Vilniaus Vy
tautas Landsbergis, buvęs Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pir
mininkas. Programą atliko savo 
“Vėliavų oraciją” skaitęs poetas 
Juozas Almis Jūragis, Sidnio 
lietuvių moterų “Sutartinės” 
ansamblis, tautinių šokių gru
pė “Sūkurys”, Antano Smols- 
kaus vadovaujamas folklorinis

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti ir J. VAZNELIŲ

W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

^*"1--------------
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
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Toronto Line: (416) 827-6454
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klaipėdiečių ansamblis “Žvel- 
sa” su dviem solistais — sopra
nu Jolanta Čiurilaite ir teno
ru Vytautu Kurnicku, Birutės 
Aleknaitės diriguojamas Sid
nio lietuvių choras “Daina”, 
su solistais Gražina Žigaityte- 
Hurba, Petru Viržintu atlikęs 
įspūdingą kompozitoriaus Bro
niaus Budriūno ir Bernardo 
Brazdžionio kantatą “Tėviškės 
namai”. Vytautui ir Gražinai 
Landsbergiams buvo įteiktas 
Australijos pradinių gyvento
jų palikuonių stiliumi sukur
tas paveikslas. “Žvelsos” an
samblio atstovė J. Čiurilaite 
dienų rengėjų komiteto pirm. 
A. Migui įteikė ant lininio rank
šluosčio padėtą kepalėlį iš Lie
tuvos atvežtos duonos.

Lietuvių dienų atidarymui 
skirtas Mišias gruodžio 27 d. 
Sidnio katedroje kardinolas Ed
ward Clancey koncelebravo su 
lietuvių kapelionais kun. Povi
lu Martūzu ir kun. Juozu Petrai
čiu, MIC. Dėl silpnos sveikatos 
nei Mišiose, nei kituose dienų 
renginiuose negalėjo dalyvauti 
Sidnio lietuvių kapelionas prel. 
Petras Butkus. Lietuvių organi
zacijos į Mišias atvyko su savo 
vėliavomis. Mišių aukas atnešė 
Vytautas ir Gražina Landsber
giai. Pamokslą apie Lietuvos 
tikinčiųjų kančias ateizmo prie
spaudoje ir atgimusią Lietuvą 
sakė kardinolas E. Clancey, ku
ris taipgi yra ir Sidnio arkivys
kupas. Giedojo mišrus choras 
“Daina”, moterų “Sutartinė”, 
vietinė sol. G. Žigaitytė-Hurba, 
“Žvelsos” solistai J. Čiurilaite 
ir V. Kurnickas. Po pamaldų 
krepšiniui skirtame Condell 
Parko stadione buvo atidaryta 
jau 42-roji lietuvių sporto šven
tė, kurion įsijungė apie 300 spor
to atstovų. Trūko tik negalėju
sių atvykti Kauno studentų “Vy
čio” krepšininkų. Šventės rung
tynių laimėtojams dovanų atve
žė Lietuvos tinklinio federaci
jos vicepirm. A. Belevičius ir 
laikraščio “Sportas” atstovė M. 
Marcinkevičiūtė. Atidarymas 
pradėtas šventėje dalyvaujan
čių sportininkų paradu. Juos 
sveikino Sidnio “Kovo” klubo 
pirm. E. Lašaitis ir Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo są
jungos pirm, žurnalistas A. Lau
kaitis. Pirmąsias vyrų krepši
nio rungtynes tarp Adelaidės 
“Vyčio” ir Sidnio “Kovo” laimė
jo koviečiai.

Lenkija
Naujuosius 1992-93 mokslo 

metus Suvalkuose mokiniai pra
dėjo rugsėjo 5 d. Jų eilėse yra 
ir grupė lietuvių, kuriems lei
džiama mokytis lietuvių kalbos 
Suvalkų V-joje pradinėje mo
kykloje. Lietuvių kalbos pamo
kas pirmadieniais ir penktadie
niais ten turi dvi mokinių gru
pės: pirmąją grupę sudaro III-V 
klasių mokiniai, antrąją — VI- 
VII klasių. Abiejose grupėse 
yra 17 mokinių. Kiekviena gru
pė savaitinėms lietuvių kalbos 
pamokoms turi po tris valandas 
laiko.

Dainius Junevičius, Lietuvos 
ambasadorius Varšuvoje, 1992 
m. rugsėjo 14 d. lankėsi Suval
kuose. Jis buvo priimtas Suval
kų vaivados C. Czeslukowskio, 
padėjo gėlių Suvalkų kapinėse 
prie paminklinės lentos 1949 
m. gruodžio 13 d. Suvalkų že
mėje žuvusiems partizanams V. 
Prabuliui ir J. Krikščiūnui. Ap
lankęs žymesniąsias Suvalkų 
vietas, nepriklausomos Lietu
vos atstovas iš Varšuvos su tau
tiečiais susitiko Lenkijos lie
tuvių draugijos Suvalkų sky
riaus būstinėje.

Čia gausite lietuviškų, knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.



PRANEŠIMAS IS ARGENTINOS

Sukti Gorbačiovo atsakymai
1992 m. gruodyje M. Gorbačiovas lankėsi Argentinoje. Su juo 
turėjo pokalbį dviejų dienraščių redaktoriai, palietę ir Lietuvos 

nepriklausomybės kovas bei Kremliaus laikyseną. Čia - 
redaktorių klausimai ir M. Gorbačiovo atsakymai

— Turint galvoje Jūsų pagar
sėjusį humaniškumą, kyla 
klausimas, kodėl 1990 m., po 
restauravimo Lietuvos nepri
klausomybės, kuri dabar yra 
viso pasaulio pripažinta, Jūs 
spaudėte tą kraštą ekonomine 
blokada ?

— Kai kuriame nors krašte 
neišmintinga elgsena tampa 
konfliktu, nėra kitos išeities, 
kaip naudotis tam tikrom nor

maliom priemonėm numalšinti 
įtampai-suirutei. Ekonominę 
blokadą vykdė ne vien Sovie
tų Sąjunga, šiuo metu ją tebe
vykdo JAV-ės prieš Kubą.

— Per 1991 m. sausio 13 d. 
lietuvių minia, taikingai susi
rinkusi Vilniuje, bandė neleis
ti rusų armijai užimti televi
zijos bokšto, iš kurio laisvai 
ir vaizdžiai buvo perduodama 
informacija apie pasikeitusią

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Siunčiame laivu ir lėktuvu
• maisto ir drabužių siuntinius
• komercinius, pramonės ir namų reikmenis
, visų rūšių motorines transporto priemones - mopedus, 

motociklus, automobilius (naujus ir vartotus).
Jūsų siunta gali būti mažas siuntinys arba didelis konteineris.

Nemokamas paėmimas iš namų.

LAIVU 43 c ■ už sv plius $10 už patarnavimą, 
pvz.: 20 sv siuntinys kainuoja $18.60.
95 c. už kg plius $10 už patarnavimą.

LĖKTUVU $2.04 už sv plius $10 už patarnavimą.

$4.50 už kg plius $10 už patarnavimą.
Greitas pristatymas - garantuotas patarnavimas.

Kelionių vaizdajuostės (video) supažindins su pasauliu jūsų 
namuose, vaizdai puikių spalvų su paaiškinimu ir muzika. 
Baltijos valstybės vaizdajuostėse (on videocassette VHS). 
Galima gauti POLIMEX įstaigoje.

Pasinaudokite žemiausiomis kainomis 

J Kanadoje tik per

POLIMEX
TORONTO: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
MISSISSAUGA: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
SCARBOROUGH: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

padėtį po Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo. Rusų 
tankai puolė beginklius žmo
nes, juos traiškė. Viešoji pa
saulio opinija pasmerkė šį 
tragiškai kruviną išpuolį. Jūs 
rodos, pažadėjot viską ištir
ti ir nubausti vadus...

— Sausio 13 d. Vilniuje bu
vo susirinkę būrys agitatorių 
prie televizijos bokšto. Gau
ja ekstremistų juos skatino 
pulti rusų kareivius ir iš to 
prasidėjo kautynės. Vieni puo
lė kitus, mirtis ir kraujas at
sirado gatvėse. Kas dabar pri
sipažins paleidęs pirmą šūvį? 
Kas kaltas? Niekas arba visi.

— Ar Jūs nemanot, kad rusų 
kariuomenės daliniai turėtą 
būti išvesti iš Lietuvos respub
likos teritorijos pagal pasira
šytą sutartį su Rusija, kad pas
taroji turėtų kompensuoti Lie
tuvai už jai padarytus nuosto
lius per 50metų okupacijos?

— Rusų kariuomenės išvedi
mas susijęs su rimtom proble
mom. Mes turime teisę ginti sa
vo interesus ir išvengti tau
tybių diskriminacijos Lietu
voje. Esame ten įdėję dideles 
investicijas, tad kalbėti apie 
kompensavimą galime tiktai 
mes. Baigdamas noriu paklaus
ti kodėl Jums įdomūs tokie 
keisti klausimai. Gal esate 
lietuvių kilmės?

— Ne, esame ispanų kilmės 
argentiniečiai, lietuvių drau
gai. Ačiū už pokalbį, ponas 
Gorbačiovai. Linkime sėkmės 
Pietų Amerikoje!

Žurnalistų išvada. Pastebė
tas M. Gorbačiovo noras nau
dotis centriniam svečiui tei
kiama aureole. Jo kelionė bu
vo surišta su prekyba. Orga
nizatoriai surinko per du mi
lijonus dolerių didelės pro
pagandos dėka prieš jo atvy
kimą. Dėl to buvo girdėti vi
sa eilė ditirambų M. Gorba
čiovo adresu: “šio šimtmečio 
iškilusis žmogus”, “pasaulio 
veidas”, “vadas, kuris likvi
davo imperiją, nepaleidęs nė 
vieno šūvio” ir t.t. Viską su
sumavus, M. G. atvažiavo į Pie
tų Ameriką, ieškodamas van
dens savo malūnui. Rado? Vie
niems - taip, kitiems - ne.

A. A. Mičiūdas

Geografinis Europos centras Lietuvoje — netoli Vilniaus, Molėtų plente 
Nuotr. V. Kapočiaus

SKAITYTOJAI PASISAKO
KAS YRA JURŠĖNAS?

Turbūt, kad geriau į akis kristų, 
šį klausimą pirmame puslapyje 
rėmeliuose išspausdino “Gim
tasis kraštas” (nr. 49) 1992 m. gruo
džio 3-9 d.d. laidoje. Antrame pus
lapyje to naujojo “spykerio” nuo
trauka ir pokalbis su juo. Kalba 
pats Juršėnas: “. . . buvau jaut
rus skriaudoms. Maniau, kad par
tijoje būdamas, galėsiu nuveikti 
daugiau gero ir geriau tarnauti 
žmonėms”. Nuskamba kaip pašai
pa ar demagogija. Jautrus skriau
doms, o įstojo į partiją, kuri dau
giausia nuskriaudė žmonių. Net ir

dori, pasišventę ir kenčia. Šyp
sodamiesi renkamės į susirinki
mus, kuriame ir šiandien buvau. 
Suklaupę meldėmės garsiai už 
Lietuvą. Dabar Landsbergis at
siėmė savo kandidatūrą, balsuo
sime už Lozoraitį. Daug Landsber
gis padarė, pasitraukė, nes taip 
reikėjo, likdamas doras ir sąži
ningas. Gal užsienietis dabar ir 
bus ta jėga, kuri mums gali padėti.

Jeigu ir išrinks Brazauską, aš 
galvoju, neilgam, taip reikia. Aš 
tikiu, kad dar išvysiu tikrą Lie
tuvos laisvę .. . Danutė
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Dr. Vydūno vardo Mažosios Lietuvos fondo 
skinama ir organizuojama $5000premija
1. Dr. Vydūno vardo $5000 JAV vertės Mažosios Lietuvos fon

do premija skiriama už mokslo veikalą tema: “Mažosios Lietuvos 
(žmonių ir krašto) reikšmė, svarba ir vaidmuo Didžiajai Lietuvai 
(praeityje, dabartyje ar ateityje)”.

2. Premijuotiname rankraštyje minėtoji tema nagrinėjama isto
riniu, kultūriniu, literatūriniu, geografiniu, politiniu, teisiniu ir kt. 
požvilgiu. Rankraštis yra ne trumpesnis kaip 350 mašinėle ra
šytų puslapių (maždaug 35 eil. puslapyje) lietuvių, anglų, vokie
čių ar prancūzų kalba, su maždaug 30 psl. santrauka kita kalba.

3. Premijos siekti gali visi MLF nariai ir nenariai, bet su Lietuva 
ryšius turintys, be tautybės, pilietybės ar gyvenamosios vietos 
skirtumo.

4. Kiekvieno rankraščio pageidautinos trys kopijos ir jos ne
bus grąžinamos autoriams, nebent iš anksto susitarus.

5. Siuntėjui bus pranešta, kad rankraštis gautas.
6. MLF skiriama $5000 JAV premija nebus skaldoma.

P.S. Gavus du premijos vertus rankraščius, antra premija 
$3000 vertės gali būti skiriama MLF pritarimu.

7. Premijos vertinimo komisija, į kurią įeis išeivijos ir Lietu
vos specialistai, bus paskelbta 1993 m. gale.

8. Premijuotini rankraščiai atsiunčiami iki 1994 m. gruodžio 31 d. 
Mažosios Lietuvos fondo valdybos adresu:

6980 Cote St. Luc Rd., Con. Nr. 807, Montreal, Que., 
Canada, H4V 3A4, tel. 514-485-9144.

9. Premija (ar premijos) bus įteikta(-tos) 1995 m. rugsėjo 
mėn. pradžioje Čikagoje MLF visuotinio susirinkimo metu.
10. Premijuotas darbas bus leidžiamas kaip MLF leidinys.

Mažosios Lietuvos fondo valdyba

V3CT0IW, f
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų). jL

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.(.’■«£
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1994. III-

MEDEt-IS CONSULTING
Iškvietimai. Paslaugos Lietuvoje

1407 Sarcee St., Oshawa, Ontario L1G 4N2. Tel 1-416-434-1847
(Išskyrus trečiadienius. Telefonas Kanadoje, ypač vakarais, yra labai pigus, pvz., iš Toronto 3 minutės-34 centail)

Po rekordinių 1991 metų ir 1992-ji, keleivių atžvilgiu, mums buvo labai sėkmingi. Ir vėl iš visų Kanados agen
tūrų per mus į Lietuvą išskrido didžiausias skaičius keleivių. Tai mūsų sąžiningumo, tikslumo ir greito pa
tarnavimo pažymys. Čia ir norim Jums visiems padėkoti už pasitikėjimą ir kartu palinkėti gerų ir sėkmingų 
1993 metų. Tikimės, kad ir šiais metais keliausite kartu su mumis. Taip pat norim visiems savo buvusiems 
ir būsimiems klientams priminti, kad, norint užsisakyti kelionę, į mūsų įstaigą atvykti nėra būtina. Jeigu 
Jums atvažiuoti yra nepatogu, skambinkite nurodytais telefono numeriais, keliones sutvarkysim ir Jūsų ne
matę. Tai daro visi toliau gyvenantieji - ir torontiečiai gali tuo pasinaudot. Reikalui esant atvažiuosim net ir į 
Jūsų namus.

KELIONĖS I IAETWA
Skrendam įvairiomis trąšomis. Čia patiekiam skrydžių galimybes iš Toronto, ir kaip pavyzdį duodam 3 sa

vaičių kelionę vasario mėnesio pabaigoj. Skrendantiems iš Montrealio, Rytų ar Vakarų Kanados paruošiam 
bilietus geriausiomis kainomis.

PER KOPENHAGĄ. Iki Kopenhagos su danų Sterling oro linija. Tarp Kopenhagos ir Vilniaus - su Lietu
vos Aero Linijos (LAL) Boeing 737 lėktuvu. Šiuo metu galbūt pati pigiausia kelionė. 1993 metų kainos svyruos 
tarp $899 ir $1299. Jei išvykimo data nėra Jums labai svarbu - pasitaiko ir labai gerų, likusių bilietų išpar
davimų. Nuo 799 dolerių! Kadangi apie tokius išpardavimus nevisuomet spėjam paskelbti, patariama nuola
tos pasiteirauti. Leidžiamas bagažo svoris - 40 kg į Europą, 20 kg skrendant atgal. Iš Toronto išskrendam ket
virtadieniais ir grįžtam trečiadieniais. $999.00 plius mokesčiai

PER FRANKFURTĄ. Vokiečių oro linija Lufthansa (LH). Geras aptarnavimas. Leidžiama pasiimti didelį 
svorį bagažo - 64 kg. Kaina bent 250 dolerių brangiau. Grįžtant tenka Frankfurte nakvoti. Išskrendam sek
madieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais. Grįžtam antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.

$1248.00 plius mokesčiai
Jei norima nakvynės išvengti, tarp Frankfurto ir Vilniaus kursuoja ir LAL lėktuvas. Tokiu atveju kaina 

šiek tiek mažesnė, bet tegalima vežtis 20 kilogramų. Bagažą tenka Frankfurte atsiimti ir vėl atiduoti į LAL 
skrydį. Išskrendam pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais. Grįžtam antradieniais, ketvirtadieniais 
ir sekmadieniais. $1037.00 plius mokesčiai

PER ZIURICHĄ. Šveicarų oro linija (Swiss Air). Viena iš geriausių. Grįžtant būtina Ziuriche nakvoti. 
Nakvynė ir pusryčiai apmokėti. 64 kg bagažo. Išskrendam antradieniais ir šeštadieniais. Grįžtam ketvirtadieniais.

$1248.00 pliu s mokesčiai
PER VIENĄ. Austrų oro linija (Austrian Air) arba Air Canada. Žiemos sezone nepatogu, nes skrendant ir į 

ten, ir atgal Vienoje tenka nakvoti. Vasarą nakvynės reikia tik grįžtant ir ta pati bus apmokėta.
$1248.00 plius mokesčiai

PER VARŠUVĄ. Iki Varšuvos su lenkų oro linija (LOT). Tarp Varšuvos ir Vilniaus - LAL. Leidžiamas 
bagažo svoris tarp Varšuvos ir Vilniaus - 20 kg. Nuo praėjusios vasaros lenkų viza nebereikalinga. Nakvoti 
nebereikia. Išskrendam sekmadieniais ir grįžtam trečiadieniais. Kai kada geriausia iš visų.

$050.00 plius mokesčiai
PER LONDONĄ. Kol kas gero susisiekimo nėra. Skrendant į Lietuvą, Londone tenka laukti bent 8 valandas. 

Skrendant atgal — būtinai reikia nakvoti. Kainos kartais gali būti labai geros.
Nuo kovo mėnesio pabaigos LAL (Lietuvos oro linija) pradės skraidyti ir į Amsterdamą, Milaną, Miuncheną 

ir Paryžių. Taigi galimybių dar padidės. Apie pasikeitimus visuomenę painformuosim. Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
vizito Lietuvoje metu užsakėme didelį skaičių vietų dviejose oro linijose. Planuojantiems ta proga pasinaudoti, 
patariam iš anksto užsiregistruoti.

JŪSŲ GIMINĖMS Lietuvoje išrašom iškvietimus, parūpinam bilietus pigiausia kaina, patogiausia oro 
linija, Jums tinkamu laiku. Su Jumis pasikalbėję ir išsiaiškinę įvairių draudos firmų teikiamas paslaugas, 
parūpiname atvykstantiems tinkamą draudą už Jums prieinamą kainą. Per mus užsakoma drauda Jums dau
giau nekainuos, tikriausia gausim ir nuolaidą nuo normalios kainos.

KELIONĖS Į FLORIDĄ. Išrašom bilietus Jūsų pageidaujama oro linija, arba, jeigu taip pageidausit, su
rasim mūsų nuožiūra tuo metu pigiausią kelionę. Turim pasirinkimą įvairių sveikatos draudų. Pasikalbėsim ir 
parinksim Jums tinkamiausią.

KELIONĖS Į KITUS PASAULIO KRAŠTUS. Jeigu Jums patinka įvairių firmų organizuojamos ekskursinės 
kelionės, sakykim į Meksiką, Karibų salas, Indoneziją, po Europą ar kur nors kitur, mūsų labai geri santykiai 
su tomis firmomis leidžia mums surasti pigiausias kainas, dažnai net geresnes kaip jų pačių reklamuojamas. 
Teiraukitės! Jūsų pačių suplanuotas keliones atidžiai išstudijuosim ir pasiūlysim Jums tikrai puikias sąlygas 
ir skrydžių galimybes.
JL,yl ŪKIAM JŪSŲ PASIIEIKAVIMŲ IR UŽSAKYMŲ Algis Medelis

Kennedy Travel Bureau Ltd
296 Queen Street West, Toronto, Ontario M5V 2A1
Tel. 1-416-593-0600 Fax 1-416-593-0604

(Asmeniškai - trečiadieniais 11.00 — 17.00 vai.)

Leningrado partinė mokykla, ku
rią Juršėnas baigė 1973 m., ne
įstengė jo išmokyti kaip padėti 
nuskriaustiesiems - be kaltės į 
kalėjimus ir lagerius varomiems 
tautiečiams. Dabar tas “jautru
sis” ponas vadovauja demokra
tiškai išrinktam Lietuvos seimui, 
užuot kur lindėjęs po nepavyku
sio bandymo per partiją “užsto
ti” skriaudžiamuosius.

P. Rikantas

VASARIO 16 AUKOS
Tėvynėje Lietuvoje vyriausybės 

keisis dar daug kartų. Taip yra vi
sose Vakarų pasaulio valstybėse. 
Nors mes esame praradę Tėvynę, 
bet turime būti stiprūs savo prin
cipuose ir vieningi, kaip buvome 
per 45 metus išeivijoje, kad tinka
mai padėtume*tš komunistinio vo
ratinklio išsilaisvinti tautai.

Vasario 16-tos proga Kanadoje 
renkamos aukos KLB veiklai. Tai 
ne tik atlyginimas tarnautojams, 
bet ir švietimui — mokykloms, kul
tūrai, muziejui.. . Krašto valdy
ba dirba nemokamai, aukoja savo 
laiką ir stengiasi tautiečiams at
stovauti, nepadarydama gėdos pra
eities veiklai. Sėkmingumas mūsų 
lietuviškos veiklos daug priklau
so nuo aukų gausumo. Lietuvos ne
priklausomybės 75-rių metų sukak
ties minėjimo proga prašome au
koti Kanados lietuvių bendruome
nei, kurios pagrindinis tikslas 
yra jungti, vienyti išeivijos lie
tuvių jaunimą ir padėti budėti 
lietuviškumo sargyboje, jungti vi
sus tautiečius ir telkti pagalbą 
Lietuvai.

J. Krištolaitis, 
KLB lėšų telkimo komisijos pirm.

SVEIKA DALUŽE, MANO 
MIELAS ŽMOGAU

... Sakai, kad mes netaip dir
bam. Bet ar įmanoma kitaip, kai 
matom, kad valdžia įdarbino visus 
savo šeimos narius, iš kurių dau
guma net neateina į darbą. Patys 
sau užsirašę po 2-3 etatus darbo, 
kurio net negalvoja atlikti. Ar
galima tai matant gerai dirbti ir 
stengtis?

... O su lietuviais (užsienio), 
kaip aš norėčiau pasikalbėti ir 
pasakyti, kad ne viskas jau taip 
blogai. Argi kitaip galėjo būti? 
Juk aršūs partiečiai užėmę po šiai 
dienai visus postus, nenušalintas 
nuo darbo nė vienas pirmininkas 
ar direktorius. Visi tebėra ir ken
kė, kiek galėjo. Suvogė visą turtą. 
O kas gi galėjo pavogti? Tik tas, 
kas priėjo, kieno rankose viskas 
buvo. O ar eilinis galėjo ką paim
ti? Gerai, kad jie dabar laimėjo, 
greitesnis bus jų žlugimas, kuris 
taip reikalingas.

Bet Dale, pasakyk lietuviams, 
kad dar yra labai daug žmonių, 
kurie net tokiom sąlygom išliko

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki- 
tės i . ,Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Nuo 1993 m. sausio 1 d. įsigalios 
Ontario Darbo Ryšių Akto 

(Ontario Labour Relations Act) 
pakeitimai.

Darbo Ryšių Akto (Labour Relations Act) 
pakeitimai:
•leis darbuotojams, kurie anksčiau negalėjo 

organizuotis, sudaryti profsąjungas;
• užtikrins naujas teises ir apsaugą tiems 

darbuotojams, kurie norės organizuotis;
• skatins bendradarbiavimą ir konsultacijas 

darbovietėse, kurios turi profsąjungas;
• užtikrins darbuotojų, darbdavių ir profsąjungų 

naujas teises ir atsakomybę darbovietėse, 
kurios turės ginčus tarp profsąjungos ir 
darbdavių.

Jeigu norite daugiau sužinoti arba norite 
gauti nemokamą leidinį apie Darbo Ryšių 
Akto Pakeitimus (Labour Relations Act 
Reform), skambinkite 1-800-267-9517 arba 
rašykite šiuo adresu:

Ministry of Labour 
Information Centre

400 University Ave., 1st Floor 
Toronto, Ontario 

M7A 1T7

® Ontario

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia
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PASITARIMAI TARP LENKIJOS IR LIETUVOS KARINIŲ PAREIGŪNŲ 
Vilniuje. Iš kairės: Lietuvos krašto apsaugos viceministeris ŠARŪNAS 
VASILAUSKAS ir Lenkijos krašto apsaugos viceministeris PRZEMYSLAW 
GRUDZINSKI pasirašo bendradarbiavimo sutartį Nuotr. “Kurier Wilenski”

Kai sovietiniai saugumiečiai siautėjo
1992 metais suėjo 30 metų nuo arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO mirties • Čia 
spausdinami atsiminimai buvusio jo sekretoriaus bei globėjo prelato JONO JONIO, 

dabartinio Kaišiadorių vyskupijos kanclerio, drauge kentėjusio su Velioniu ir 
dalyvavusiu jo kančios dramoje

Kariniai pasitarimai su Lenkija
Lenkų spauda apie Lietuvos ir Lenkijos krašto apsaugos 

viceministerių pasitarimus

STEPAS VARANKA

Dvidešimtajame amžiuje 
antrą kartą atgimusi Lietuva, 
prisimindama Žalgirio mūšį, 
vėl bando sudaryti karinę są
jungą su Lenkija. “Kurier Wi
lenski” 1992. X. 15, 202 nr., taip 
rašė.

Lietuvos krašto apsaugos 
ministerio A. Butkevičiaus 
pakvietimu Lietuvoje 3 dienas 
viešėjo 9 asmeny Lenkijos ka
rinė delegacija su viceminis- 
teriu Przemyslaw Grudzinski. 
Daugiausia laiko buvo praleis
ta svarstant bendradarbiavi
mą karinėje srityje. Prieš len
kų delegacijos atvykimą į Lie
tuvą Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris prieš 2 savaites lan
kėsi Lenkijoje su oficialiu vi
zitu. Pasibaigus pasitarimams, 
spaudos konferencijoje Lenki
jos viceministeris pareiškė 
esąs labai patenkintas rezul
tatais, pabrėžė, esą tas vizi
tas nėra atsitiktinis. Tai Len
kijos vyriausybės ir karinių 
Lenkijos pajėgų draugiškumo 
ženklas. Panašų pasitenkini
mą pareiškė ir Lietuvos krašto 
apsaugos viceministeris Šarū
nas Vasiliauskas.

1918-1939 m. Lenkija taip pat 
bandė sudaryti su Lietuva ka
rinę sąjungą. Tada Lietuvai to
kia sąjunga buvo nepriimtina, 
nes Vilnija buvo Lenkijos oku

puota. Šiuo metu padėtis yra 
visiškai skirtinga. Nedidelei 
Lietuvai yra būtina turėti di
desnio draugiško kaimyno pa
ramą.

Nors kartais ir labai pašly
ja lietuvių-lenkų santykiai, 
atsiranda realiai galvojančių 
politikų, veikėjų, mokslininkų, 
dvasiškių, kariškių ir eilinių 
žmonių, kurie supranta gero 
sugyvenimo reikšmę. Taip liki
mas lėmė, kad Lietuvoje gyve
na, be lietuvių, lenkai, gudai, 
žydai, karaimai ir kitų tauty
bių žmonės. Čia jų namai, čia 
jų Lietuva. Gyvenimas nesan
taikoje nė vienam naštos nepa
lengvina ir džiaugsmo netei
kia.

Nesklandumams išnagrinėti 
ir ieškoti sveikų “receptų” 
1992. XI. 12 Vilniuje buvo su
šaukta akademinė lietuvių- 
lenkų konferencija, dalyvau
jant Lenkijos, Gudijos ir kitų 
tautų atstovams, kurie nagri
nėjo paskutiniojo šimtmečio 
lietuvių-lenkų problemas. 
Konferencijos išvados ir “re
ceptai” čia rašančiam dar nė
ra žinomi. Reikia tikėtis, kad 
naujai atgautoji laisvė ir su
grįžimas religijos atgaivins 
žmogų ir padarys jį geresniu.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.

Maloniai kviečiame naudotis
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

Mūsų paslaugų kainos:
DĖŽĖS: 1,5 kubinės pėdos...........................$0.90

2 kubinės pėdos.............................$1.50
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse

1 kubinė pėda ................................................ $6.00
arba 1 kg.......................................................$1 -OO
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg................................................................. $4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 10 dienų. Siuntinių prista
tymas į namus iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

kvitą su gavėjo parašu ............ $12.00
JAV arba Kanados dolerių pasiuntimas su

pristatymu į namus   4%+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas.
Kelionės į Lietuvą nuo..............$799.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge 
Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422 

Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (416) 527-0042
Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

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

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748. 
Atidaryta nuo pirmadienio iki

penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

GINTARAS

EXPRESS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Atsimeni Sladkevičių (pa
rašė tėvo vardą)? Tada, kai 
čia gyvenai, tai jo sūnus Vin
cas dar tik su baltinukais po 
balą braidė, o dabar iš to vai
ko — Vincelio kad išaugo žmo
gus ir dar koks, į kunigus išė
jo, dabar kunigų seminarijoje 
net dėstytoju pasidarė, sako 
labai geras kunigas. O jeigu 
atsimeni Stasys Kiškis, grįžęs 
iš akademijos (Sibiro, J.J.) ir 
dabar sveikas gyvena Kaišia
doryse. Prelatas Bernardas 
Sužiedėlis jau pradeda senti, 
bet dar laikosi neblogai”.

Tokiais žodžiais vysk. T. Ma
tulionis pristatė kandidatus 
į vyskupus. Tą laišką išsiun
tė paštu.

Perima vyskupijos valdymą
Valdytojas J. Stankevičius, 

gal kieno spaudžiamas, norėjo 
mane iškelti iš Birštono. Siū
lė į Vilkaviškio vyskupijos 
Alksnynės parapiją, į Joniškį, 
į Gelvonus ir kitur. Vyskupas 
T. Matulionis sakė: “Kur klebo
ną iškelsite, ten ir aš važiuo
siu”. Taip ir neiškėlė, paliko 
vietoje.

Vyskupas T. Matulionis, svei
katai sustiprėjus, nutarė Kai
šiadorių vyskupiją perimti sa
vo valdžion, kaip Šv. Tėvo yra 
paskirta, kad paskui nereikė
tų atsakyti ir prieš Dievą, ir 
prieš Šv. Tėvą.

1957 m. lapkričio 14 d. vysku
pas T. Matulionis atleido kan. 
J. Stankevičių iš Kaišiadorių 
vyskupijos valdytojo pareigų, 
padėkojo jam. Taip pat atleido 
ir kanclerį kun. P. Bakšį. Vys
kupiją valdyti perėmė pats sa
varankiškai, o savo asmens sek
retoriumi paskyrė mane. Apie 
kan. J. Stankevičiaus atleidi
mą parašė pranešimą Ministe- 
rių tarybai, o jo nuorašą pa
siuntė religinių kultų įgalio
tiniui. Paskui raštu pranešė 
visiems klebonams, kad nuo 
1957 m. lapkričio 14 d. perėmė 
valdyti vyskupiją.

Ši visa procedūra buvo to
kia. Vieną dieną vyskupas T. 
Matulionis pasišaukė mane 
pas save į kambarį ir pasakė:

— Būsi mano sekretoriumi.
Aš visaip atsiprašinėjau nuo 

tų pareigų, bet vis tiek paliko 
ir padavė savo rankraščius per
rašyti mašinėle. Tai buvo raš
tai kan. J. Stankevičiui, kun. 
P. Bakšiui, Ministerių tarybai 
ir nuorašas religinių kultų įga
liotiniui.

Visus šiuos raštus perrašiau, 
užrašiau ant vokų. Vokus už
klijavo pats vyskupas ir nusi
nešė pas save į kambarį. Po to 
jis iškvietė Jiezno kleboną 
kun. M. Balnį ir liepė mums 
abiems nuvežti šiuos raštus 
į Kauną kan. J. Stankevičiui 
ir kun. P. Bakšiui.

Nuvažiavome į Kauno kuriją 
ir užėjome pas valdytoją kan. 
J. Stankevičių į kabinetą. Kan. 
J. Stankevičius perskaitė raš
tą ir pagalvojęs paklausė, ar 
šio rašto turinys mums yra ži
nomas? Kun. M. Balnys pasakė 
nežinąs, o aš atsakiau —žinau, 
nes jį perrašiau. Tada valdy
tojas pasakė:

— Čia bus karti taurė, — ir 
liepė kancleriui kun. P. Bakšiui 
paruošti Kaišiadorių vysku
pijos raštus perdavimui.

Po kelių dienų kun. P. Bak
šio šalininkai per įgaliotus 
kunigus prašė vyskupą, kad 
nors laikinai paliktų kun. P. 
Bakšį kokiose nors pareigose 
Kaune. Vyskupas paliko jį Kau
ne, vyskupijos statybinių me
džiagų tvarkytoju — ūkvedžiu.

Kratos
1957 m. lapkričio 28 d. Sau

gumas, vadovaujant vyr. opera
tyviniam vyr. Įeit. Narvidui, 
mano bute darė smulkią kratą, 
o bažnyčioje — paviršutiniš- 
kiau, bet nieko nepaėmė. Ant
rą kartą kratą darė bute ir baž
nyčioje 1957 m. gruodžio 5 d. 
Vadovavo kratai minėtas Nar- 
vidas, dalyvavo ir kitas sau
gumietis — Pakėnas. Kviesti
niais buvo Tamulynas Vincas, 
Juozo, ir Brazdauskas Vytau
tas, Stasio. Abu gyveno Birš
tone. Saugumiečiai paėmė be
veik visas mano turėtas reli
ginio turinio knygas ir laga
miną su mano rašytais pamoks
lais.

Šv. Tėvo raštas
Po kiek laiko, taip pat gruo

džio mėn. (1957 m.) vyskupas

T. Matulionis gavo iš vyskupo 
K. Paltaroko Šv. Tėvo rašto 
nuorašą, kuriame nurodyta, 
kad nominuotas į vyskupus 
Kauno kunigų seminarijos dės
tytojas kun. Vincentas Slad
kevičius, o jeigu dėl kokių nors 
priežasčių nebūtų galimybės 
jį konsekruoti vyskupu, tada 
kun. Stasį Kiškį.

Šį raštą atsiuntė vyskupas K. 
Paltarokas per pažįstamą sese
lę. Tame rašte buvo parašyta, 
kad kun. V. Sladkevičius yra 
paskirtas Kaišiadorių vysku
pu su paveldėjimo teisėmis, 
kad vyskupas K. Paltarokas pri
imtų iš kun. V. Sladkevičiaus 
sutikimą ir artimiausiu laiku 
kun. V. Sladkevičių konsek
ruotų vyskupu.
Kan. Sladkevičiaus sutikimas
Vyskupas T. Matulionis, ga

vęs šio rašto nuorašą, tuoj pat 
pasiuntė mane pas kan. V. 
Sladkevičių į Kauno kunigų 
seminariją ir įdavė pijusę, 
kurią turėjau uždėti jam ant 
galvos, pasakyti šią naujieną 
ir prašyti, kad jis artimiausiu 
laiku atvažiuotų pas vyskupą 
T. Matulionį. Kan. V. Sladke
vičius iš pradžių manė, kad 
tai pokštas, bet, rimtai pasi
kalbėjus, nieko nelaukdamas 
tuoj pat sėdo į mano automo
bilį ir kartu atvažiavome į 
Birštoną.

Vyskupas parodė tą Šv. Tėvo 
raštą ir prašė sutikimo. Kan. 
V. Sladkevičius baiminosi to
kios didelės atsakomybės, bet 
vyskupas prašyte prašė išnau
doti šį momentą, prašė aukotis 
Bažnyčiai, neatsisakyti Šv. 
Tėvo skyrimo. Kan. V. Slad
kevičius prašė leisti jam pa
galvoti. Vyskupas leido, bet 
prašė ilgai neuždelsti.

Po kelių dienų vyskupas vėl 
mane pasiuntė pas kan. V. 
Sladkevičių. Vėl kartu parva
žiavome į Birštoną, ir kan. V. 
Sladkevičius davė sutikimą. 
Po to nuvažiavome pas vysk. 
K. Paltaroką, kuris pagal Šv. 
Tėvo raštą priėmė kan. V. 
Sladkevičiaus raštišką suti
kimą ir abu vėl atvažiavome 
pas vysk. T. Matulionį.

Kan. V. Sladkevičius davė 
sutikimą būti vyskupu, bet 
prašė, kad jis būtų konsekruo
jamas tik vyskupo T. Matulio
nio. Vyskupas T. Matulionis 
sutiko kan. V. Sladkevičių 
pats konsekruoti — suteikti 
vyskupo šventimus.

Po to vysk. T. Matulionis pa
rašė religinių kultų įgalioti
niui (tada įgaliotiniu jau buvo 
Rugienis) raštą, kad vykdyda
mas Šv. Tėvo raštą, kuriuo pa
skyrė kan. V. Sladkevičių vys

kupu, yra numatęs artimiausiu 
laiku jį konsekruoti vyskupu.

Konsekracija
1957 m. gruodžio 25 d., Kalė

dų 1 dienos rytą, vyskupas T. 
Matulionis savo koplyčioje, 
asistuojant kan. J. Andriko- 
niui ir kan. J. Joniui, kan. V. 
Sladkevičių konsekravo vysku
pu. Birštono bažnyčioje po pa
mokslo paskelbiau šią naujie
ną visiems žmonėms, dalyvavu
siems pamaldose.

Kalėdų 2-rą dieną vysk. T. Ma
tulionis parašė visiems Kai
šiadorių vyskupijos parapi
jų klebonams raštą, praneš
damas, kad Šv. Tėvo paskyri
mu yra konsekruotas naujas 
vyskupas Vincentas Sladke
vičius Kaišiadorių vyskupi
jai vyskupu pagalbininku. Šį 
vyskupo raštą buvau parašęs 
mašinėle, tačiau tolimesnės 
jo eigos nežinau, — mane jau 
areštavo. Sakoma, kad dalis 
buvo išsiuntinėta, o kitus per 
suėmimą pasiėmė Saugumas.

Kitą raštą vysk. T. Matulio
nis parašė religinių kultų įga
liotiniui Rugieniui — pranešė, 
kad kan. V. Sladkevičius 1957 
m. gruodžio 25 d. yra konsek
ruotas vyskupu. Tą raštą vys
kupas liepė pačiam vysk. V. 
Sladkevičiui nuvežti religinių 
kultų įgaliotiniui Rugieniui.

Grasūs ženklai
Vysk. V. Sladkevičių nuve

žiau į Vilnių pas įgaliotinį. 
Kai vysk. V. Sladkevičius užė
jo pas įgaliotinį, aš sėdėjau 
automobilyje prie tos įstaigos 
ir mačiau, kaip įgaliotinis Ru
gienis skubiai išbėgo iš savo- 
kabineto ir nuėjo į Saugumo 
rūmus. Po geros valandos grįžo 
atgal ir pranešė vyskupui, kad 
kol kas jis dar būtų Kaune, sa
vo vietoje ir toliau eitų savo 
pareigas (dėstytojo).

Išvažiavome atgal į Birštoną. 
Paskui mus jau sekė ruda “po- 
bieda”. Iš mano automobilio 
radiatoriaus po truputį tekė
jo vanduo, pakelėje reikėdavo 
sustoti pasipildyti vandens. 
Ir sekliai sustodavo toliau, 
mūsų palaukdavo. Nuo Žiežma
rių jie mus paliko, nes mes pa
sukome pro Kruonį, Jiezną ir 
grįžome į Birštoną jau prite
mus.

Parvažiavus namo, Angelė 
(namų darbininkė) pasakė, 
kad šiandien vakare jau du 
kartus buvo atėjęs vietos mili
cijos įgaliotinis, klausęs kle
bono, gal norėjęs pinigų pasis
kolinti ar ko, nes sakęs, kad 
turi pas kleboną asmenišką 
reikalą.

(Bus daugiau)

Marijampolės Marijonų gimnazija
Atstačius Lietuvos nepriklau

somybę, suskubta atgaivinti 
krašte buvusias katalikų gim
nazijas ar steigti naujas. Jos 
nepriklausomoje Lietuvoje pali
ko ryškius pėdsakus religinia
me, kultūriniame ir tautiniame 
gyvenime. Tokių mokyklų reika
lingumas ir reikšmė yra ypač 
suprantama šiuo metu, kai rei
kia Lietuvoje ugdyti naują žmo
gų, atsiplėšusį nuo sovietinio 
palikimo.

Gerai organizuotos katalikų 
mokyklos, tautos dvasiniame 
prisikėlime galėtų atlikti di
delį vaidmenį. Yra gautas laiš
kas su pagalbos prašymu iš Ma
rijampolės Marijonų gimnazijos 
direktoriaus Justino Valukonio. 
Jis rašo: “esame kol kas, orga
nizacinėje stadijoje. Sunkumų 
turime komplektuojant mokinių 
kontingentą. Keliame tikslą pir
miausia ugdyti dorą žmogų, ku
ris vadovautųsi krikščioniška 
morale, tarnautų Dievui ir tėvy
nei Lietuvai. Drauge su kitomis 
katalikiškomis Lietuvos mokyk
lomis — Telšių, Rietavo, Kauno 
Jėzuitų gimnazija ir kt. — kūrė
me ir priėmėme katalikiškų mo
kyklų nuostatus, kurie ir reg
lamentuoja mūsų veiklą. Šiuo 
metu mūsų mokykloje mokosi 
daugiausia marijampoliečiai, 
tačiau nuo naujų mokslo metų, 
jei palankiai klostysis aplinky
bės, tikimės per parapijas pa
kviesti mokinius iš visos Vilka
viškio vyskupijos. Žinoma, ga
limybės ribotos, sunkumų daug 
ne tik su mokiniais, bet ir pa
renkant mokytojus, kurie su pa
sišventimu kibtų į darbą. Spar
tą stabdo ir ekonominiai sunku
mai: ir mokyklai, ir bendrabu
čiui reikalingas kapitalinis re
montas. Turint galvoje sunkią 
šiandieninę Lietuvos padėtį,

tikėtis didelės vyriausybės pa
ramos maža vilties. Todėl ir 
krypsta mūsų žvilgsniai į tau
tiečius užsienyje, kurie gera
noriška parama galėtų mums pa
dėti”.

Išeivių tarpe, žinoma, yra ne
mažai buvusių Marijonų gimna
zijos auklėtinių, neblogai įsi
kūrusių šiapus Atlanto. Jie gal 
pirmieji turėtų atsiliepti ir pa
skubėti į pagalbą savajai mokyk
lai, nors iš dalies jai grąžindami 
skolą. Turėtų neatsilikti ir kiti 
geros širdies tautiečiai. Apla
mai, švietimu bei auklėjimu, 
kaip labai svarbiu reikalu, reik
tų susirūpinti visiems. Be konk
rečios medžiaginės pagalbos bus 
sunku atgaivinti tokius jaunosios 
kartos ugdymo židinius gimtaja
me krašte.

Marijonų gimnazija per Lietu
vos banką turi sąskaitą Kanados 
banke: Canadian Imperial Bank 
of Commerce, Account Nr. 
18-10812-67084219 in the Name of 
the Bank of Lithuania-130070306 
Marijampolės Marijonų gimnazi
ja Bendoriaus 5, Marijampolė 
4520, Lithuania.

Taigi, aukas galima pasiųsti 
per nurodytą Kanados banką, ar 
susirasti kitus būdus aukas per
duoti gimnazijos vadovybei pažy
mėtu adresu. A.

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

Grietinės pardavėjos Kauno turguje Nuotr. V. Kapočiaus

Besirengiant deimantinei sukakčiai
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Šiais metais sukanka 75 me
tai nuo Lietuvos nepriklauso
mybės akto paskelbimo Vilniu
je 1918 m. vasario 16 d. Tai vie
nas reikšmingiausių Lietuvos 
istorijos įvykių, kuris sudarė 
pagrindą ir dabartinės Lietu
vos respublikos nepriklauso
mybės atstatymui.

Kai Lietuva buvo pavergta, 
laisvojo pasaulio išeivija be 
atvangos kovojo už Lietuvos 
laisvę ir išliko patriotiška bei 
idealistiškai nusiteikusi. Li
tuanistinės mokyklos ir jauni
mo organizacijų rengiamos va
saros stovyklos palaikė lietu
višką augančių kąrtų dvasią ir 
stiprino tarpusaivio draugys
tes. Rudens ir žiemos savaitga
liai buvo perpildyti kultūri
nėmis programomis, koncer
tais, vaidinimais. Augo nau
jos kompozitorių, muzikų ir ki
tų sričių menininkų kartos. 
Tiek kultūrinis, tiek visuome
ninis išeivijos gyvenimas kles
tėjo su gausia spauda, litera
tūra, dainų ir šokių šventėmis. 
Lietuviškose parapijose giedo
jome lietuviškas giesmes, li
tuanistinėse mokyklose pasi
šventę pedagogai jaunajai 
kartai atskleidė lietuviškos 
kultūros lobius.

Pagaliau išsvajotoji valan
da atėjo - Lietuva ir vėl ne
priklausoma valstybė, savo va
lią išreiškusi 1992 m. kovo 11 d. 
Toji žinia sukrėtė visą pasau
lį ir sukėlė nepaprastą pasigė
rėjimą tos tautos drąsa. Išei
vija išgyveno džiaugsmo eksta
zę, skendo laimės euforijoje, 
skubiai organizavo vispusišką 
pagalbą Lietuvai. Mokslinin
kai, verslininkai, pedgogai, 
pasikvietę net ir savo gyvena
mų kraštų nelietuvių kilmės 
kolegas, stengėsi moderninti 
Lietuvos technologiją, atgai
vinti jos ekonomiką, atstatyti 
sužlugdytą žemės ūkį, kelti 
medicinos patarnavimo lygį, 
švietimą. Tuo tarpu Lietuvos 
teatrai, įvairūs dainų ansamb
liai pradėjo keliauti į Ameri
ką ir Kanadą, kur buvo sutinka
mi su džiaugsmo ašaromis, do
vanomis ir meile.

Visa tai iš išeivių pareika
lavo daug dvasinių ir mate
rialinių išteklių. To niekas ne
apgailestauja, tačiau staiga 
išeivijos kultūriniame gyve
nime atsirado kažkoks negaty
vus atoslūgis, kuris kelia rim
tą susirūpinimą. Mūsų rengi
nių scenose nebematome išei
vijos dainininkų, aktorių, ka
daise populiarių dainos ir šo

kių ansamblių, humoristų, dai
liojo žodžio menininkų. Atro
do, išgyvenama savotiška dva
sinė krizė, iš kurios reikia kaip 
galima greičiau išsivaduoti.

Kai išeivijoje vyksta dide
lio masto renginiai, jiems pa
prastai sukuriami turiningi šū
kiai. Artinantis deimantinei 
Lietuvos nepriklausomybės pa- • 
skelbimo sukakčiai, siūlau šū
kį “Išeivija atgimsta”, arba “Iš
eivija eina Aušros keliu”.

Vietiniai minėjimų organi
zatoriai turėtų pasirūpinti, 
kad šį kartą būtų nusikratyta 
pasenusio minėjimų šablono 
su pagrindiniu kalbėtoju, “ša
lutiniu” kalbėtoju, pranešėja ! 
(paprastai su nereikalingais , 
komentarais ir ilgomis kalbė
tojų biografijomis) ir “meni
ne dalimi”. Išvargintos publi
kos dalis po pertraukos išeina 
iš salės ...

Įsivaizduoju dideles iškil
mes, kuriose atsigautų mūsų 
dvasia, kiltų pasididžiavimas, 
o meninė programa nebūtų at
mestinai suorganizuota, bet 
taptų tikra meno švente, jai 
skiriant daugiau laiko negu 
kalbėtojams. Turime solistų, 
pianistų, smuikininkų, dailaus 
žodžio menininkų. Su pasigė
rėjimu prisimenu Vitalio Žu
kausko, Birutės Pūkelevičiū- 
tės, Antano Gustaičio ir kitų 
spektaklius. Ar nebeturime 
dailiojo žodžio meisterių? Juk 
jau nebereikia graudintis nei 
aimanuoti, tik linksmai su 
džiaugsmu ir entuziazmu pa
gerbti tą nepaprastą šventę, 
nevengiant nei juoko, nei 
šmaikštaus žodžio, nei links
mos, nuotaiką keliančios 
dainos.

Jei dėjome daug pastangų į 
Lietuvos išlaisvinimo kovą, tai 
dabar reikia susitelkti į išeivi
jos atgimimą. Ji visais laikais 
buvo reikalinga savo tėvynei. 
Tai aiškiai įrbdo ir netolima 
praeitis. O tiems, kurie įleido 
šaknis svetur, bet neprarado 
savo tautinės tapatybės ir įsi
pareigojimo, Lietuva privalo 
išlikti šeimos jaukiu ir stipriu 
prieglobsčiu. Joje privalo vie
tą rasti ir lietuviškai dainuo
jantys, ir šokantys, ir rašan
tys .. . Nepraraskime to, ką su
kūrėme, nenuvertinkime to, 
ką turime. Be to, kas žino, ko iš 
mūsų pareikalaus nežinomas 
rytojus. Nusilpę, puolę į apati
ją, nebūsime naudingi nei sau, 
nei savo Tėvynei. Teprabyla 
lietuviškoji sąžinė, minint net 
Lietuvos valstybės atstatymo 
sukaktį!

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
tel.: 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



Plataus masto atsiminimų knyga
Kazio Karužos “Laikas ir įvykiai”
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□ TOMĖJE VEIKLOJE
A. TYRUOLIS

Poeto Petro Karužos (1906- 
1933) brolis Kazys, gyvenąs 
Los Angeles, Kalifornijoje, 
savo atsiminimų knygoje “Lai
kas ir įvykiai” užsimojo at
skleisti Karužų šeimos gyve
nimo odisėją ir ypač pagerb
ti savo anksti mirusį brolį 
plataus visuomeninio, politi
nio ir kultūrinio gyvenimo fo
ne. Nors atsiminimuose ir kaip 
plačiai užgriebiami laiko įvy
kiai, į kuriuos įsimaišo daug 
žmonių, Petras Karuža lieka 
viso to pasakojimo vyriausiu 
veikėju.

Vos dvidešimt septynerių 
metų amžiaus tesulaukęs, Pet
ras Karuža jau buvo spėjęs 
deramai pasirodyti ne tik kaip 
modernios pakraipos poetas, 
bet ir kaip žurnalistas bei 
visuomenininkas. Jis jau buvo 
beruošiąs spaudai pirmąjį sa
vo eilėraščių rinkinį “Gies
mės apie daiktus ir žmones”, 
bet galutinai jį spaudai pa
ruošė jo bičiuliai Bern. Braz
džionis ir M. Jurkynas. Išlei
do “Sakalo” leidykla Kaune 
tais pačiais 1933 m. Nors toj 
poezijoj yra nemaža “veltšmer- 
co” bruožų, bet jame apstu ir 
patriotinių bei visuomeninių 
motyvų, taipgi ir atviresnio 
kritiško žvilgsnio į savo kraš
to gyvenamąjį metą.

Čia dar reikia priminti, kad 
1990 m. Vilniuje “Vagos” lei
dyklos buvo išleisti Petro Ka
ružos “Raštai”, kuriuos, A. Vai
čiulaičio ir Bern. Brazdžionio 
redaguotus, buvo išleidęs K. 
Karuža JAV 1984 m. Be paties 
P. Karužos raštų toj knygoj 
buvo pridėtas geras pluoštas 
įvairių autorių atsiminimų 
apie jį, daugiausia kaip poetą.

Dabartiniai atsiminimai pra
dedami pasitraukimu iš Lie
tuvos 1944 m., į Lietuvą artė
jant Raudonajai armijai. Pas
kum vėl greit persimetama į 
Škotiją, kur prieš I pasaulinį 
karą dėl darbo buvo emigravę 
tėvai ir kur gimė būsimas poe
tas bei pats atsiminimų auto
rius. Smulkiai iki detalių nu
pasakojama abiejų vaikystė, 
paauglių dienos, didžiojo ka
ro ir pokario metas. Prie viso 
to šliejasi įvairūs veikėjai, 
draugai ir bičiuliai daugiau
sia iš artimosios Vilkaviškio 
apylinkės.

Į šimtą su viršum ilgesnių 
ir trumpesnių straipsnių tų 
atsiminimų sudėta gana aps
čiai. Pasakojimas lengvas, pa
trauklus, daugiausia pusiau 
beletristine forma perteiktas. 
Bet ne pro šalį būtų buvę gau
sią pasakojimo medžiagą pa- 
organizuoti pvz. kad ir atski
rais skyriais, tuo būdų išven
giant ir pasitaikančių pasikar
tojimų. Be abejonės, tai galėjo 
padaryti teksto redaktorė.

Šiems P. Karužos atsimini
mams būdingi du dalykai — 
detalus pergyvenimų pertei
kimas nuo pat ankstyvosios 
vaikystės ir beletristinis jų 
pobūdis.

Iš visko matyti, kad atsimi
nimų autorius turėjo neeilinę 
atmintį — prisimena ne tik il
gio ar svorio matus, bet ir dau
gybę vardų bei pavardžių. Ky
la netgi mintis, ar jis nebus

KAZYS KARUŽA, “Laikas ir 
įvykiai” knygos autorius

rėmęsis kokiu šaltiniu, ypač 
kai pateikiamos statistinės 
žinios ar visa aibė pavardžių. 
Gaila, kad knygoje nėra įžan
gos žodžio, iš kurio gal kai 
kas paaiškėtų šiuo reikalu. 
Pvz. straipsnis apie S. Seine
rio poeziją parašytas su gerai 
išprususio literato plunksna. 
Tai nebent galėjo parašyti P. 
Karuža. Bet jei rašė pats au
torius, tai jau tikrai neeilinis 
laimėjimas. Kaip ten bebūtų, 
autoriaus atmintis neeilinė ir 
jo rašymo būdas gana saviškas.

Kitas šiems atsiminimams 
būdingas dalykas, kaip minė
ta, jų beletristinis pobūdis. 
Iš to matyti, kad autorius tu
ri neabejotinų rašytojiškų ga
bumų, nors jam tik komercijos 
teteko mokytis. Beletristinę 
šių atsiminimų formą rodo ne 
tik dažni dialogai, bet ir kitos 
literatūrinės priemonės, pvz. 
palyginimai, kurie gana šmaikš
tūs. Pvz. kad ir tokie: “Salėje 
žmonės ūžė kaip miškas vėtros 
metu”, “sėdžiu kaip krienas 
daržo kampe ir tyliu”, “Pijaus 
Kriščiūno ūsai į dešinę ir į 
kairę pusę siekė pečius”, “ant 
‘statinės’ užšoko smarkusis po
litikas, apvalus, rundinas kaip 
agurkas Augustinas Voldema
ras” ir pan.

Šiuose atsiminimuose yra ir 
retesnių žodžių priemaišos, 
kai kurie tų žodžių bus dau
giau vietinio pobūdžio, pvz. 
vigainė, špižainis, ignosėlis, 
burbulys ir kt. Jie, be abejo
nės, kalbą paįvairina, lygiai 
kaip ir retkarčiais pavartota 
dviskaita, nors ir čia reikėtų 
nuoseklumo. O tokie žodžiai 
kaip “kraštietis” bus turfeūt 
pačios redaktorės pridėti. 
“Klerikalus” ir “krikdemus” 
būtų geriausia palikti poli
tiniams “priešams”.

Išeivijos autoriaus knygelė vaikams
Algirdo Gustaičio “Algis Trakys ir taksiukas Šleivys” jau Lietuvoje

Minint lietuviško filmo 50- 
metį 1959 m. rašytojas Algir
das Gustaitis visuomenėn pa
leido 1-mę pieštų, spalvotą, 
garsinį filmą “Algis Trakys ir 
taksiukas Šleivys — Kova su 
gaidžiu”. Visas filminis teks
tas, panaudojant kai kuriuos 
piešinius, šiemet pasirodė 
Lietuvoje.

Išeivijoj lietuvių tarpe iš
garsėjo autoriaus leidinys “Al

Galbūt iš beletristinio pa- 
sinešimo bus atsiradę ir tokie 
pasakojimai, kaip V. Kudirkos 
paminklo istorija (p. 268-271). 
Daug kam turbūt toji istorija 
bus nežinoma ir dominanti. 
Autorius, ją perduodamas, rė
męsis kitų pasakojimais ir liu
dijimais. Koks nors dokumen
tinis šaltinis juos tik sutvir
tintų.

Statydamas šį rašto pamink
lą savo broliui Petrui, auto
rius ne kartę yra davęs cha
rakteristikos apybraižų ir apie 
save, kartais ir humoristiniu 
stilium pagal minėtus palygi
nimus. Bet ne kartę tai buvo 
ir savo paties sunkios dalios, 
ypač broliui mirus, pavaizda
vimas.

Knygos pabaigoj autorius 
atsiprašo už “padarytus ne
tikslumus”. Vienę kitę čia jų 
galima paminėti, kad skaity
tojas pasidarytų atitinkamas 
korektūras savo egzemplioriu
je. Be nemažos eilės lengvai 
pataisytinų korektūros klai
dų, reikėtų pataisyti ir šiuos 
riktus: Lietuvos universite
tas Kaune buvo pavadintas Vy
tauto Didžiojo universitetu 
1930 m., ne anksčiau, kaip teks
te rašoma. Raudonoji armija 
Lietuvę okupavo ne 1940 m. ru
denį, bet tų metų birželio 15 
d. Petras Karuža “prašė pri
imamas į humanitarinį fakul
tetų” (p 207), bet iš tikrųjų 
įstojo į Teologijos-filosofijos 
fakultetų, jam kaip katalikų 
veikėjui artimesnį (kaip rašo
ma ir “Liet, enciklopedijoj”). 
Dar reikia pataisyti šiuos var
dų ir pavardžių neatitikmenis: 
Jonas Petrėnas (turi būti Juo
zas P.), J. Radzevičius (t.b. P. 
Radzevičius), M. Šleževičius (t. 
b. M. Sleževičius). Mums kiek 
neįprasta dar Lietuvoj tebe
vartojama svetimžodžių trans
kripcija, pvz. Glazgo, Wočes- 
teris ir kt.

Kone pusę šios knygos su
daro nuotraukos. Tai ištisas 
foto albumas, kur parodyta ne
maža žymių asmenybių, bet ir 
mažiau kam žinomų, autoriui 
prisimintinų žmonių. Vertin
gesni skyriai čia bus “Vilka
viškio rašytojai ir poetai” (į 
jų tarpę pateko ir Bern. Braz
džionis — biržietis!), “Visuo
menės veikėjai” ir kt.

Atsiminimus redagavo E. 
Tervidytė, išleido “Žaltvyks
lė” Vilniuje, spausdino “Ryto” 
spaustuvė Klaipėdoj. 430 psl. 
Tiražas — 6000 egz. Beje, už 
kai kurias šrifto paklaidas at
sakingi techniniai redakto
riai.

gis Trakys ir taksiukas Šlei
vys”, kuriame du gyventojai 
Lietuvos kaime yra turėję viso
kių nutikimų. Tai “Žuvinin
kai”, “Sodininkai”, “Plaukia 
upėmis”, “Tvankstės pilyje” 
ir kitos. A. Gustaitis savo 
knygutes nemokamai perdavė 
Lietuvos vaikų fondo leidyk
lai “ALKA”. Jis pageidavo, 
kad dalis tiražo būtų skiriama 
Prūsų šalies, Lenkijos, Gudi
jos, Sibiro ir kitur gyvenančių
lietuvių vaikams.

Knygutė “Kova su gaidžiu” 
yra didelio formato, 24 psl. 
Iliustravo dail. Vytautas Sta- 
siūnaitis. Viršelis patrauklus, 
spalvingas, išryškinantis vei
kėjus. Kiekvienas puslapis 
pieštas, skirtas vaikams nu- 
spalvinimui. Antroje viršelio 
pusėje įdėta autoriaus nuo
trauka su jaunimu Mažvydo 
bibliotekos rūmuose Vilniu
je ir leidyklos “ALKOS” žo
dis apie autorių. Sekančiame 
puslapyje autorius paaiškina 
apie knygutę ir paskatina skai
tytojus parašyti laiškutį Al
giui Trakiui ir taksiukui Šlei- 
viui. Jei ras pakankamai drau
gų, tai ekrane ar knygutėmis 
pasirodys daugiau jų nuoty
kių.

Knygutėje apibūdinami pa
grindiniai veikėjai, jų gyven
vietė — lietuviška sodyba ir 
nuotykiai su gaidžiu. Prieš
paskutiniame puslapyje iš
spausdinti pirmieji spaudos 
atsiliepimai apie filmą Algį 
Trakį ir taksiuką Šleivį 1959 m.

Ši knygutė — graži dovanėlė 
mažiesiems, pradžiuginanti 
skaitytoją. Turinys supranta
mas, o gaidžio “padėjimas” 
kiaušinio sukels daug juoko.

Hamiltoniškio “Aukuro” režisierė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ 
ir aktorė MARIJA KALVAITIENĖ, grįžusios iš Lietuvos po sėkmingų gastro
lių Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauluose ir Klaipėdoje. Ten jos kartu su 
Šiaulių dramos teatro aktoriais atliko pagrindinius vaidmenis Sofijos Kyman- 
taitės-Čiurlionienės 4 v. komedijoje “Pinigėliai”. Veikalų režisavo REGINA 
STEPONAVIČIŪTĖ Nuotr. J. Bindoko

Aktorinės mūsų dienos
OLITA DAUTARTAITĖ

Šiaulių dramos teatro aktorė

Apie Lietuvos teatrų ateitį, 
kaip ir apie nepriklausomą 
Lietuvos respubliką noriu gal
voti su viltimi...

Tik, manau, tai bus negrei
tai. Reikalingas teatrų globos 
įstatymas. Mano manymu, 
miestų savivaldybės turėtų 
surasti galimybių remti teat
rus, jais rūpintis, juos glo
boti. Juk teatras — šviesa, o 
kartu trapi ir vienos akimir
kos vertybė, galinti apšvies
ti ir nuskaidrinti žmonių sie
las savo gyvu ir ugningu pri
silietimu.

Šiandien savo darbu teatre 
nesu visai patenkinta. Jaučiu 
turinti kūrybinės galios ir ne
išnaudotų bei neatskleistų ak
torinių galimybių. Vidutinis 
alkis gruzda sudėtingiems per
sonažams geroj pasaulinėj ir 
lietuvių dramaturgijoj. Todėl 
rengiu poezijos bei dainų va
karus ir pirmadieniais (laisvą 
nuo teatro dieną) dėstau kal
bos kultūrą bei raišką Peda
goginiame institute Šiauliuose.

Į būsimą ąutarčių sistema 
žiūriu teigiamai, , Tik ji turi 
būti kiek įmanoma teisingai 
ir gerai bei lanksčiai paruošta.

Šiandien pasiėmiau iš teat
ro mėnesinį atlyginimą dole
riais — $22. Spręskite, mieli 
tautiečiai, patys. O turiu stu
dentę dukrą, studijuojančią 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune ir vaikaitį Balį, kuriam 
dveji metukai. Ir jiems reikia 
padėti.

Teatro ateitis? Mano gyveni-

Spalvinimas labai mėgstamas 
vaikų. Surištas su lietuvišku 
žodžiu yra vaizdinga priemo
nė kalbos lavinimui. Per spal
vinimą knygutė taps vaikams 
labai artima, sava. Verta ją 
įsigyti.

Būtų naudinga, jei mažieji 
skaitytojai per laiškučius pa
laikytų ryšį su nuotykių veikė
jais, parašytų kas domina ir 
lauktų atsakymo. Arba lietu
viškose mokyklose, mokytojų 
paskatinti bendrai visi para
šytų ir tuo būdu turtintų lie
tuvių kalbą įdomia forma. Au
torius jau sulaukė laiško iš 
Lenkijos nuo Danutės, kuri 
Krsnagrūdos mokykloj mokosi 
lenkiškai ir lietuviškai. Ji 
džiaugiasi dovanota knygute, 
kurioje surado savo gimtinę 
su gražiais laukais. Knygutę 
paskaito ir savo seneliams.

Veikėjų adresas (už juos pa
sirašo) A. Gustaitis, 7946 West 
4th Street, Los Angeles, Calif. 
90048, USA.

Algirdas Gustaitis, ALGIS TRA
KYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. 
KOVA SU GAIDŽIU. Jų nuti
kimai Lietuvos kaime. Daili
ninkas — Vytautas Stasiūnai- 
tis. Lietuvos vaikų fondo lei
dykla “ALKA” Vilnius. Tira
žas 30.000 egz. “Spindulio” 
spaustuvė Kaune, 1992 m.

A. Abr.

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

SAMOGrtlA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA" 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

mas jame? Ateinančių metų 
balandyje minėsiu 30 metų 
sceninio darbo sukaktį. Dvy
lika metų dirbau Kauno lėlių 
teatre ir aštuoniolikti — Šiau
lių dramos teatre. Sukaupta 
kūrybinio kraičio skrynelė — 
džiaugsmų, negandų ir palai
mingų scenos mirksnių. Noras 
dirbti pulsuoja visa gyvasti
mi. Galimybių, manau, yra. 
Svajočiau vaidinti kamerinia
me teatre su nedidele 10 ar 12 
trupėje aktorių giminingos 
sielos, gražių pajėgų ir, aišku, 
su stipriais keliais režisie
riais, gebančiais uždegti akto
rius tvirta režisūrine koncep
cija geroje dramaturgijoje.

Mačiau lenkų, vokiečių, ru
sų, prancūzų, anglų, ameri
kiečių, kiniečių teatrų pa
statymus. Buvo tarp jų ir pui
kių ir visai prastų. Manau, 
kad Lietuvos teatruose (visuo
se) yra tokių spektaklių, ku
rie gali įsilieti į pasaulio 
teatrų kontekstą pakankamai 
garbiai ir įdomiai.

Tegu teatras netarnauja 
politinei propagandai ir būna 
laisvas, bet, mano giliu įsiti
kinimu, kaip ir rašytojo, mo
kytojo, poeto ar kunigo žodis, 
— aktorius turi būti šauklys 
už savo tėvynės laisvę, kalbą, 
kai to reikalauja istorinės ap
linkybės tautos kryžkelėse.

... J. Basanavičius, V. Ku
dirka, J. Mačiulis-Maironis, 
M. Valančius, J. Tumas-Vaiž
gantas, V. Landsbergis .. . 
O mes!?

Teatrai Lietuvoje turi gali
mybę bendrauti gastrolių me
tu priebėgomis, teatrinių fes
tivalių proga glaudžiau, su
kaktyse — džiaugsmingai, iški
liai, smagiai, kol išdainuoja
mos dainos iki paryčių . .. Na, 
dar filmuojantis vienoj aikšte
lėj, vasarą susitikus prie jū
ros ... Ir ... atiduodant pas
kutinę pagarbą, kai susiren
kam iš visų teatrų liūdni ir su
simąstę tauriam išėjimui mū
sų scenos sesei ar broliui Dan- 
guosna.

Kai išeina geras spektaklis, 
pakylam į aukštą vietą teatri
nėj padangėj, kai bevertis, 
nusileidžiam žemyn. Taip ir 
pulsuojame, kaip ir šis žemiš
kasis gyvenimas su savo pava
sariais, vasarom ir rudeni
mis ... Tegu dar neateina 
žiema Lietuvos teatrams!

Atsiųsta paminėti
Juozas Šiaučiulis (Šilėnas) VEI

DU Į ŠIAURĘ, Pasitraukimas į Va
karus. Tiražas 20,000. 343 psl. 
Leidykla “Ajeta”, Kaunas, Micke
vičiaus 11.

LITHUANIAN PAPERS. Annual 
Journal of the Lithuanian Studies 
Society at the University of Tas
mania. Vol. 5-6, 1991-92. Editor - 
Algimantas P. Taškūnas. Publi
sher - Tasmania University Union 
Lithuanian Studies Society. Edi
torial and Business Adress: P. O. 
Box 777, Sandy Bay, Tasmania, 
7005, Australia.

A. Klajūnas, REQUIEM. Filoso- 
finiai-poeziniai atsiminimai. 
Rankraščio teisėmis išleido “Sie
tynas” 100 egz. 1978 m. Leidinio 
autorius - Antanas Poška, A. Kla
jūnas - jo slapyvardė. Šią 119 psl. 
knygelę autorius parašė Sibire, 
kurin buvo sovietų ištremtas. Iš 
tremties grįžo 1959 m. Nepriklau
somoje Lietuvoje jis garsėjo savo 
kelionėmis po įvairius pasaulio 
kraštus ir jų aprašymais. Mirė ir 
palaidotas Lietuvoje (aprašyme 
Lietuvos laikraštyje nepažymėta 
nei mirties data, nei palaidojimo 
vieta. Pažymėtina, kad “Sietyno” 
leidykla buvo įsteigta a.a. Prano 
Enskaičio Kanados Hamiltone.)

Iš Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto pasitraukusią Liuciją 
Baškauskaitę, prorektorę moky
mo reikalams, šiais mokslo me
tais pakeitė buvęs Ilinojaus uni
versiteto lituanistikos katedros 
vedėjas prof. dr. Bronius Vaške- 

. lis, kuris dabar yra Vytauto Di
džiojo universiteto humanitari
nio fakulteto dekanas. Universi
teto senatas prorektoriumi vidaus 
reikalams patvirtino savo narį dr. 
Emanuelį Jarašūną, profesorių iš 
Kalifornijos universiteto Los An
geles mieste.

Lietuvių katalikių moterų 
draugijos Niujorko lietuviams 
1992 m. lapkričio 15 d. Kultūros 
židiny surengta kultūrinė popietė 
buvo skirta atsisveikinimui su Lie
tuvon išlydėtu žurnalu “Aidai” ir 
Vašingtone liepos 22 d. mirusiu 
jų pirmuoju redaktoriumi Antanu 
Vaičiulaičiu. Popietės dalyvius 
pasveikino moterų draugijos val
dybos pirm. Birutė Lukoševičie
nė. Pranešimą “Aidų’ žurnalą iš
lydėjus” padarė jų paskutinis red. 
kun. Leonardas Andriekus, OFM, 
pabrėždamas, kad dėl susidariu
sių aplinkybių “Aidus” 1992 m. 
pradžioj teko perkelti Lietuvon 
ir sujungti su ten leidžiamu “Nau
juoju židiniu”. Apie rašytojo An
tano Vaičiulaičio literatūrinį 
palikimą kalbėjo velionį gerai 
pažinęs “Darbininko” red. Pau
lius Jurkus. Aktorė Liucija Ka- 
šubaitė-Paknienė skaitė pasako
jimą “Trys pušys ant Kernuvių 
kalno” iš paskutinės velionies 
rašytojo knygos “Vidurnaktis 
prie Šeimenos”. Ant stalo buvo 
pastatytas fotografo Vytauto Ma
želio sukurtas Antano Vaičiulai
čio portretas, prie jo padėta gvaz
dikų. ir rūtų puokštė, velionies 
parašytos knygos.

Čikagos lietuvių opera pasi
ruošimą naujajam sezonui pra
dėjo metiniu pokyliu didžiojoje 
Jaunimo centro salėje 1992 m. 
lapkričio 14 d. Mišrus choras, va
dovaujamas iš Vilniaus atvyku
sio muz. Ričardo Šoko, šiam va
karui paruošė naują iš Lietuvos 
gautų dainų programą. Šį kartą 
buvo atsisakyta operų ištraukų, 
išskyrus Ūdrio dainą iš Vytauto 
Klovos “Pilėnų”, atliktą su ve
teranu baritonu Algirdu Braziu. 
XXXVI-jam sezonui su talka iš 
Vilniaus pastatyta G. Verdžio 
opera “Otelio” paliko 25.000 do
lerių skolos. Ją buvo siekiama 
padengti specialia loterija su vi
liojančiais dolerių laimikiais ir 
pokylio pelnu. Mažindamos išlai
das, svečius prie stalų aptarna
vo muzikinę pokylio programą at- 
likusios choristės. Čikagos lietu
vių operos naują valdybą naujam 
sezonui sudarė: pirm. Vytautas 
Radžius, vicepirmininkai Vytau
tas Aukštuolis, Jonė Bobinienė, 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom ir Jur
gis Vidžiūnas, sekr. Jonas Moc- 
kaitis ir finansų sekr. Algirdas 
Putrius. XXXVII-jam sezonui yra 
pasirinkta italų klasiko Vincen
zo Bellinio (1801-1835) “Nonna”. 
Jos pastatymui Čikagoje alkins 
iš Vilniaus atvykę Lietuvos ope
ros ir baleto teatro atstovai.

Išeivijos rašytoją ir žurnalis
tą Aloyzą Baroną (1917-1980) sep
tyniasdešimt penktojo gimtadie
nio proga Vilniuje prisiminė Vy
tautas Kazakevičius, sovietinės 
okupacijos metais apie jį trum
pai rašęs “Tarybų Lietuvos enci
klopedijoje”. Šį kartą V. Kaza
kevičius, “Tiesos” skaitytojus 
išsamiu rašiniu supažindindamas 
su Čikagoje mirusiu Aloyzu Ba
ronu, jiems pasakoja: “Pačioje 
išeivijoje A. Barono kūryba pla
čiai žinoma, nors vertinama prieš
taringai. Jo debiutą itin kritiškai 
sutiko žemininkų karta, su kurios 
literatais jis dar ilgai konfronta
vo. Priekaištauta jam dėl manie
ringo daugiažodiškumo, schema- 
tiškumo ir kitų ydų. Kita vertus, 
artima A. Baronui spauda jį labai 
vertino, jis gavo daug premijų. 
Parinkti kurį nors romaną mūsų 
skaitytojui iš tikro nebūtų leng-. 
va, jeigu taikytume aukščiausius 
kriterijus. Tačiau A. Baronas nė
ra eilinis išeivijos rašytojas. 
Tai beletristas, turįs savą, leng
vai atpažįstamą literatūrinį vei
dą, ir jo kūryba mūsų dėmesio 
verta daugiau, negu jau ne viena 
Lietuvoje išleista išeivių knyga. 
Tai sėkmingiausiai paliudytų jo 
apsakymų rinktinė. Gal prisimini
mas, kad sukako 75 metai nuo A. 
Barono gimimo, paskatintų leidė
jus ‘įkurdinti’ mūsų literatūrinia
me gyvenime šį vienintelį tokį už
sienio lietuvių rašytoją. Tačiau 
ne tuo, kas atsitiktina, kas po 
ranka pakliūna, o solidžiai ir re
prezentatyviai. Tada ir mūsų susi
tikimas su dar vienu nepažįsta
muoju išeiviu būtų jo vertas”.

Lietuvos istorijos ir Lietuvių 
kalbos institutai Vilniuje suren
gė tarptautines svarstybas “Lie
tuvos ir Lenkijos valstybių san
tykiai XX šimtmečio Vidurio Eu
ropos istorijoje: praeitis ir per
spektyva”. Tris dienas trukusiose 
svarstybose buvo stengiamasi ob
jektyviai įvertinti abiejų valsty
bių praeitį ir praplėsti geros kai
mynystės tradicijas, ruošiantis 
pasirašyti Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių sutartį. .

Lituanistas Eugenijus Urbo
nas, Panevėžio Il-sios vidurinės 
mokyklos direktorius, literatū
roje debiutavo istoriniu romanu 
“Prie Žemaičių vieškelio”. Jau 
išleista pirmoji romano dalis “Me
dekša”, skaitytojus supažindinan
ti su XIV š. pabaigos Žemaitija 
ir 1398 m. spalio 12 d. Salyno su
tarties rezultatais.

Jaunimo muzikos grupių (radi
nis konkursas “Aukštaitija-92” 
įvyko 1992 m. lapkričio 14-15 d.d. 
Utenos kultūros rūmuose. Kon- 
kursan įsijungė 20 grupių iš visų 
Lietuvos sričių, Žemaitijai neįsten
gus surengti atskiro konkurso. 
Aukštesniu muzikavimo lygiu iš
siskyrė Utenos jaunimo grupė 
“Assorti” ir vilniečių “Rojaus tū
zai”. Pirmąją vietą ir 10.000 talo
nų premiją laimėjo “Rojaus tūzai”, 
II vietoj palikę uteniškių grupę 
“Assorti”, III vietoj — Pasvalio 
“Plento” atstovus. Vertintojų ko
misija geriausiu dainininku pripaži
no Povilą Meškėlą (“Rojaus tū
zai”), geriausiu instrumentalistu 
— Romą Rainį (“Rojaus tūzai”), 
geriausiu būgnininku — Rytį Rut
kauską (“Assorti”). Žiūrovų pri
zą taip pat laimėjo uteniškių 
“Assorti” grupė. Konkursą sunkio
se sąlygose surengė Utenos rūmų 
direktorius Algirdas Palskis, re
miamas vietinių įmonių “Utenos 
gėrimai”, “Mėsa”, pieno kombina
to ir kuro tiekimo bazės.

Vilniaus dramos teatre 1992 m. 
gruodžio 8 d. vakarą gausiems 
žiūrovams paskutinį kartą buvo 
suvaidinta Boriso Dauguviečio 
liaudiško stiliaus komedija “Žal
dokynė”, premjerą turėjusi 1948 
m. kovo 19 d., atnaujinta 1975 
ir 1985 metais. “Žaldokynę” pa
statė ir dukart atnaujino rež. 
Kazimiera Kymantaitė, pirmoji 
įstengusi pralaužti kompartijos 
cenzorių varžtus. Mat sovchozo 
pirmininkas Sidabras šioje B. 
Dauguviečio komedijoje yra 
vagis, o taip tada nebuvo lei
džiama vaizduoti kolchozinės 
sistemos kūrėjų. Kartu su “Žal
dokyne” buvo atsisveikinta ir su 
vyresnio amžiaus aktorių karta, 
išauklėta A. Olekos-Žilinsko, 
R. Juknevičiaus, B. Dauguviečio 
bei kitų Lietuvos dramos teatro 
kūrėjų. Iš darbo Vilniaus dramos 
teatre atleistų aktorių sąrašą su
darė: K. Kymantaitė, J. Lalas, S. 
Nosevičiūtė, M. Mironaitė, V. 
Tomkus, V. Mainelytė, A. Bru
žas, J. Kavaliauskas, A. Kups
taitė, L. Kupstaitė, J. Meškaus
kas, A. Večerskis, J. Rygertas, 
H. Kurauskas, A. Lapenas, S. Si
paris, A. Gregorauskaitė, G. Cip- 
linskaitė, E. Tulevičiūtė, R. Pa- 
liukaitytė, L. Mulevičiūtė, A. 
Smailys, O. Laniauskas, R. Rimei- 
kis, V. Radvilavičius, J. Berūkš- 
tytė, L Leonavičiūtė, E. Braziu
lis, R. Kirkilionytė, A. Rūkas, R. 
Abukevičius, V. Petrauskas ir V. 
Dumšaitis. Rež. Kazimiera Ky
mantaitė su žiūrovais atsisveiki
no jautriais žodžiais: “Aš jus vi
sus myliu!” Vytautas Tomkus, pa
sikabinęs aktoriaus diplomą ir už
simovęs baltas pirštines, tą vaka
rą siūlėsi valyti batus atsisveikinti 
ateinantiems žiūrovams.

Atleistuosius aktorius dabar 
jungia “Vaidilos” teatras, įsteig
tas keturių buvusių Vilniaus dra
mos teatro aktorių — A. Večers- 
kio, V. Mainelytės, V. Tomkaus 
ir S. Sipario. Naujajam teatrui 
pasirinktas senasis pastatas, ku
riame 1930-45 m. veikė tokį pat 
pavadinimą turėjęs ankstesnis 
“Vaidilos” teatras. Naujųjų me
tų išvakarėse atgimstančio “Vai
dilos” teatro iniciatoriai savo 
bičiuliams parodė uždarą spek
taklį premjerai pasirinktos lyri
nės prancūzų komedijos “Blezas”. 
Tai bus pirmas režisūrinis akto
riaus Adolfo Večerskio darbas su 
aktoriais V. Mainelyte, V. Tom
kumi, S. Sipariu, E. Tulevičiū- 
te, J. Kurauskaite, E. Gubavičiū- 
te ir R. Vėberyte, dailininke D. 
Kasčiūnaite ir choreografu J. Smo
ryginu. “Vaidilos” teatrui vado
vaujantis rež. A. Večerskis tris 
mėnesius tobulinsis JAV teatre. 
Tada kitus veikalus režisuos ak
toriai G. Sederevičius, G. Grau
žinis ir E. Gabrėnaitė. Ateityje 
“Vaidilos” teatras žada priimti 
daugiau jaunų aktorių. V.Kst.
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) R I S I K EL I NT O 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.

Pasaulio moterų rankinio “B” grupės čempionate Vilniaus sporto rūmuo
se lietuvaitės varžosi su prancūzėmis Nuotr. St. Laukio

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 5.00%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.50%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.00% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą   3.50% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............... 2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 9.50%

Sutarties paskolas 
nuo ............... 9.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 7.75%
2 metų ............... 8.00%
3 metų ............... 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 7.65%

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

. T'V.

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,----------  

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

jos. Dalyvių skaičius ir amžius ne
ribotas. Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių kilmės kėgliuotojams. 
Smulkios informacijos gaunamos 
pas varžybų vadovų šiuo adresu: 
Algis Nagevičius, 7702 West Plea
sant Valley Rd., Parma, OH 44130, 
USA. Tel. (216) 845-4954. Informa
cijų taipogi galima gauti pas ŠAL
FASS-gos kėgliavimo komiteto va
dovę Audrų Danaitytę (416) 626- 
8994. Detali informacija yra iš
siuntinėta visiems ŠALFASS-gos 
klubams. Dalyviams iš anksto re
gistruotis nereikia. Tai galima 
atlikti varžybų dienų.

Raketbolo turnyras
Klivlando LSK “Žaibas” planuoja 

surengti raketbolo turnyrų 1993 
m. kovo 27 d. Klivlande, Ohio. To
limesnės informacijos bus paskelb
tos artimoje ateityje.

ŠALFASS-gos centro valdyba

S 40PARAMA KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI per 54 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

X1 East Mall Crescent 
IXf/ZF Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Prof...lonal. Inc. Res; 231 _2839
An Independent Member Broker_______________________________ ANTANAS GENYS

"ALI THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

___ Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

i 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

Lietuvos sportininkai
Lietuvos rankininkės sėkmingai 

žaidė pasaulio pirmenybių atran
kinėse moterų B grupės varžybose. 
Pogrupyje jos laimėjo visas rung
tynes ir pirmųjų vietų. Baigminiuo
se žaidimuose betgi pralaimėjo 
Vengrijai 23:26 ir Švedijai 15:16, 
ir tenkinosi ketvirta vieta. Vienok 
lietuvaitės išsikovojo teisę daly
vauti pasaulio pirmenybėse, ku
rios vyks Norvegijoje. Šios atran
kinės B grupėje varžybos vyko Kau
ne ir Vilniuje. Maža Lietuva jas 
puikiai surengė, ir tai visi pripaži
no. Trys lietuvaitės buvo išrinktos 
į pirmenybių simbolinę rinktinę: 
Rasa Šulskytė, Daiva Zinkevičienė 
ir Aušra Žiukienė.

Lietuvos “Telekomo” krepšinin
kės žaidžia R. Rouchetti taurės 
varžybose. Pirmuose susitikimuo
se du kartus įveikė Izraelio Ha- 
puel “Kishon”, (antrose rungtynė
se, kurios vyko Vilniuje, net 82:54 
rezultatu). Po to Poznanėje prieš 
vietinę “Olimpia” nelauktai pra
laimėjo pirmųsias 58:88, tačiau ant
rose, 30-ties taškų persvara, pasie
kė laimėjimų ir užsitikrino vietų 
toliau žaisti šiose varžybose. Iš 
šiuo metu lentelėje esančių 4 pir
mųjų komandų dvi eis į baigmę. La
bai stiprios yra italės, su kuriomis 
žaidžia dvi juodukės, Barcelonos 
olimpiadoje atstovavusios JAV- 
bių rinktinei.

Europos vyrų krepšinio pirme
nybėse, kurios vyks 1993 birželio 
23 — liepos 4 d.d., pagal FIBA nu
tarimų leidžiama dalyvauti 16-kai 
komandų. 12-ka valstybių jau “at
sijotos”, o dar 12-kai pareiškusių 
norų dalyvauti pirmenybėse, bus 
pravestas atrankinis turnyras ge
gužės pabaigoje Vokietijoje. Po jo 
paaiškės 4 geriausios komandos, 
kurios ir turės teisę vykti į šias 
pirmenybes. Pirmenybėse galės da
lyvauti visi Lietuvos kilmės krep
šininkai, kaip kad buvo leidžiama 
1937 ir 1939 metų Europos pirme
nybėse.

Moderniosios penkiakovės spor
tininkai pradėjo ruoštis 1996 m. 
olimpinėms žaidynėms. Prelimina
rinėse varžybose lietuvių koman
da, susidedanti iš Gintauto Staš
kevičiaus, Tomo Narkaus ir Vladi
miro Mačialovo, bėgime laimėjo 
pirmų vietų. G. Staškevičius plau
kime laimėjo taip pat pirmųjų vie
tų, o T. Narkus šaudyme — antrųjų. 
Geresnių laimėjimų pasiekti su
trukdė klaidos fechtavime, o taip 
pat nebuvo geriausi arkliai, ant 
kurių teko joti. Ateičiai nutarta 
ieškoti sportininkų šioms varžy
boms iš plaukikų, kurie nepasiekia 
tarptautinio lygio.

A. Sabonis ir J. Arlauckas, Mad
ride įvykusiose krepšinio rungty
nėse, tarp “ispanų ir italų” žaidė 
ispanų pusėje. Rinktinės buvo su
darytos iš užsieniečių žaidėjų, gy
venančių šiuose kraštuose. Rungty
nes laimėjo “ispanai” 136:123. A. 
Sabonis džiaugėsi sutikęs gabų part
nerį, tik apgailestauja, kad Arlauc
kas nekalba lietuviškai.

Lietuvos krepšinio eksportas 
tęsiamas. Šiuo metu užsienio klu
buose žaidžia virš 40 lietuvių. Ša
lia Š. Marčiulionio ir A. Karnišovo 
į Amerikos mokyklas žaisti išvyko 
dar trys krepšininkai: vilniečiai Al
vydas Pazdrazdis bei Giedrius Ai- 
dietis ir šilutiškis Mindaugas Ti- 
minskas. Aidietis yra 17 metų am
žiaus (2,02 m), o Timinskas 18 metų 
(1,98 m). Pazdrazdis išvykęs kiek 
anksčiau. Jis atstovavo Lietuvos 
rinktinei Barcelonos olimpiadoje, 
20 metų amžiaus (1,95 m).

Romas Ubartas, olimpinis čem
pionas, buvo pagerbtas Stockhol- 
me įvykusiame geriausių pasaulio

Rankinio varžybų čempionato mo
mentas - Jolanta Jankevičienė mo
ka išlįsti pro mažiausių spragų

Nuotr. Stasio Laukio

lengvaatlečių suvažiavime. Stock- 
holmo gražiose menėse dalyvavo 
švedų karalius, karalienė, Mona
ko princas Albertas, olimpiniai 
čempionai, pasaulio rekordinin
kai, iškilūs veikėjai, veteranai. 
Sportininkai buvo apdovanoti spe
cialiomis dovanomis. Geriausi šių 
metų lengvaatlečiai: amerikietis 
K. Young ir H. Henkel iš Vokietijos.

Aldas Baranauskas Jeruzalėje 
įvykusiose Europos jaunių judo 
(86 kg) varžybose laimėjo aukso 
medalį. Jis kilęs iš Alytaus, Kauno 
kūno kultūros instituto studentas.

Gintautas Juchna, vos spėjęs grįžti 
iš pavykusių varžybų Čekoslovaki
joje, rado kvietimų dalyvauti Eu
ropos 12-kos geriausių stalo teni
sininkų turnyre. Tokia garbė lig 
šiol nebuvo tekusi nė vienam Lie
tuvos stalo tenisininkui. Jam tai 
buvo labai malonus netikėtumas.

A.S.

Jaunučių krepšinio pirmenybės
ŠALFASS-gos jaunučių krepšinio 

pirmenybės įvyks 1993 m. balan
džio 24-25 d.d. Detroite, Mich. Jas 
vykdys Detroito LSK “Kovas”. Var
žybos planuojamos šiose kla
sėse: C (1978 m gimimo ir jaunes
nių), D (1980 m. gim. ir jaun.) ir E 
(1982 m. gimimo ir jaun.). Dalyvavi
mas yra atviras visiems lietuvių 
sporto klubams bei kitokiems spor
to vienetams, atlikusiems metinę 
1993 m. ŠALFASS-gos narių regis
tracijų.

Preliminarinė dalyvių registra
cija privalo būti atlikta iki 1993 m. 
vasario 20 d. pas varžybų rengėjus 
šiuo adresu: Algis Rugienius, 3620 
Burning Tree Dr., Bloomfield Hills, 
MI 48302-1511; tel. (313) 642-7049. 
Pasibaigus preliminarinei registra
cijai, bus nustatytas varžybų for
matas, paskelbtas galutinės dalyvių 
registracijos terminas ir kitos to
limesnės informacijos. Išsamesnes 
informacijas gauna visi ŠALFASS- 
gos klubai. ŠALFASS-gai nepriklau- 
sų vienetai dėl informacijų prašo
mi kreiptis į A. Rugienių.

Kėgliavimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių kėg

liavimo (bowling) pirmenybės įvyks 
1993 m. vasario 6 d. Seaway Lanes, 
30300 Euclid Ave., Wickliffe, Ohio 
(rytiniame Klivlando priemiestyje).

ŠALFASS-gos kėgliavimo komite
to pavedimu, varžybas vykdo Kliv
lando LSK "Žaibo" kėgliavimo sek
cija, kuriai vadovauja Algis Nage
vičius.

Dalyvių registracija nuo 1.30 v.p.p. 
Varžybų pradžia 2.30 v.p.p. Pirme
nybės bus pravestos komandinėse ir 
individualinėse varžybose. Koman
dų sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai-

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'( Greitas ir tikslus patarnavimas

drauda 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

Mūsų Įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Nauji ir naudoti laivai - 
motoriniai ir buriniai nuo 10 iki 50 pėdų 

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

Lietuvių kalba patarnauja
Petras Petrauskas tei. (416) 891-2222

nr. 1 Port St. E., Mississauga, Ont. L5G 4N1

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučiai ir jauniai atei

tininkai pradėjo naujų metų veik
lą. Sausio 16 d. penkiolika vaikų 
su globėjomis Rūta Rygeliene ir 
Ramūne Jonaitiene dalyvavo čiuo
žimo iškyloje Rennie Parke. Pasi
taikė gražus, saulėtas ir nešaltas 
oras visiems pačiuožti, išgerti 
karštos kakavos ir pabendrauti. 
Sekantis susirinkimas įvyks pas 
Aušrą Katkienę šeštadienį, sau
sio 30 d. tuoj po Maironio mokyk
los pamokų.

Prieš Kalėdas dalis jaunučių 
dalyvavo ateitininkų Kūčiose, ku
rios įvyko gruodžio 20 d. Prisikėli
mo parapijos Parodų salėje. Jau
kioje šeimyniškoje aplinkoje jau
nučiai pasirodė, deklamuodami 
trumpą kalėdinį montažą, o po pui
kiai paruoštos Kūčių vakarienės ir 
gražių kalėdinių skaitymų sulau
kė Kalėdų senelio, kuris kiekvie
ną vaiką apdovanojo. Iš viso daly
vavo apie šimtas sendraugių, stu
dentų ir jaunių-jaunučių. Už Kū
čių ruošą ir rūpestį gilią padėką 
Toronto ateitininkai reiškia veik
los koordinatorei dr. O. Gustai
nienei.

Vasario pabaigoje planuojama 
ekskursija į McMichael galeriją 
Kleinberge kartu su Hamiltono jau
nučiais. Tikslus laikas ir kitos 
smulkmenos bus pranešta vėliau.

Inf.

Skautų veikla
• Vasario 2, antradienį, 7.30 

v.v., skautų būkle - “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų bendras posėdis. 
Visų vadovų-vių dalyvavimas bū
tinas.

• Vasario 7, sekmadienį, “Ram
byno” ir “Šatrijos” tuntai švęs Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Mišios Prisikėlimo šventovėje 
10.15 v.r. Dalyvaujame organizuo
tai su vėliavom, o po Mišių iškil
minga sueiga Parodų salėje. Kvie
čiami dalyvauti skautininkai-kės. 
Renkamės uniformuoti salė
je 9.30 v.r.

• Su giliukais ir lieps
nelėm gražiai dirba sesė akad. D. 
Petrauskienė tel. 274-1477. Tėve
liai norintys įrašyti savo vaiku
čius į ruošiamus jaunus skautu- 
kus-kes, prašomi skambinti nuro
dytu telefonu.

• LSS 1992 metų rašinių kon
kurso vertinimo komisija (v.s. F. 
Mockus, v.s. V. Morkūnas ir s. E. Ka
zakevičius), peržiūrėjusi prisiųs
tus rašinius, nutarė: I vietą vyr. 
skaučių grupėje ir $150, — premi
ją skirti Onai Stanevičiūtei, Ha
milton, Ont, už rašinį “Laisva Lie
tuva”. .. II vietą toje pačioje gru
pėje ir $75, — premiją skirti Rimai 
Gasperaitei, Anglijoje, už rašinį 
“Lietuviškas skautavimas išeivijo
je”. I vietą skaučių grupėje ir 
$100, — premiją skirti Vilijai Gul- 
binaitei, Los Angeles, už rašinį 
“Kaip aš galiu padėti Lietuvai”. 
II vietą toje pačioje grupėje ir 
$50, — premiją skirti Gajai Bubly- 
tei, Willoughby Hills, OH, už ra
šinį “Kaip aš galiu padėti Lietu
vai”. Pranešimai ir premijos lai
mėtojoms išsiuntinėtos. Šiuos ra
šinių konkursus finansuoja prel. 
Juozas Prunskis.

• LS fondo valdybos pirminin
ko pavaduotojui v.s. 111.dr. Jurgiui 
Gimbutui 75 m. amžiaus proga sau
sio 31 d., 3 v.p.p. So. Bostone, Pi
liečių dr-jos salėje rengiama su
kaktuvininko pagerbimo popietė, 
į kurią kviečiama visuomenė. Svei
kiname ilgametį LS fondo darbuo
toją.

• Didelės apimties apžval
ginio pobūdžio knyga “Mūsų skau- 
tybė”, sutelkus medžiagą iš LSS 
rajonų, pradėta redaguoti daugiau 
kaip prieš dešimtmetį, galutinai 
suredaguota v.s. A. Namikienės Či
kagoje, atiduota spausdinimui. 
Leidiniu rūpinasi Lietuvių skau- 
tybės fondas (LSF). Bus baigta 
spausdinti antroje šių metų pusė
je ir išsiuntinėta prenumerato
riams. Kaina $25: užsisakant iš 
anksto. Prenumeratas siųsti šiuo 
adresu: dr. J. Gimbutas, 119 Wood
side Lane, Arlington, MA 02174, 
USA.

• Nauji LSF atstovai Kanados 
rajone: v.s. M. Gverzdienė, 8 Cari
na St., St. Catharines, Ont. L2M 
5E3, tel. (416) 937-3174; ps. Audra 
Žiurkevičiūtė, 5-47th Ave., Apt. 5, 
Lachine, Ove. N8T 2P4, tel.(514) 
637-5187. M.

MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.00% už 6 mėnesių term, indėlius
5.25% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.50% už 4 m. term, indėlius
6.00% už 5 m. term, indėlius
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

6.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.50% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.65%
(variable rate)

7.70%
8.20%
8.70%

Nuošimčiai gali pasikeisti

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. 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

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.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI , * aaaaan

. patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Cavalier
CLEANERS

Kur kokybė pirmoje vietoje!
• Sausas 

valymas 
(dry cleaning)

- drabužiai
- užuolaidos
- odos
- kilimai

NEMOKAMAS 
paėmimas ir 
pristatymas 

į namus

384 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park)

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

• Skalbiame ir 
lankstome 
pagal svorį

• Darbas 
kokybiškas 
ir 
garantuotas

• Žemiausios 
kainos

Tei. 534-3380
PARCEL SERVICE 

614 The Queensway 
Etobicoke, Ontario M8Y 1K2 

Tel. (416) 503-1601 
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

oro paštu 4.60 už kg, 
laivu 1.99 už kg. 
Nėra papildomų 

mokesčių
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The Queensway

Th® QEW

Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r.-6 v.v., 
šeštadienį nuo 10 v.r.-4 v.p.p. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Pigūs bilietai lėktuvu į 
visas pasaulio šalis

• Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

Mūsų atstovas Montrealyje
Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881



7 5 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 
KANADOJE LIETUVIŠKAS 
PROFESIONALUS 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI KARTU!

' KELIONĖS l VILNIŲ, 
Rygą, Taliną, Kijevą

Balandžio 20, 27 Liepos 6, 7, 20, 21,27, 28 Spalio 5,19
Gegužės 11,18,19, 25, 28 Rugpjūčio 10,11,24, 25 Lapkričio 23 
Birželio 8, 9, 22, 23 Rugsėjo 1,7, 21 Gruodžio 21
Grįžimas pirmadieniais, trečiadieniais arba pagal pageidavimą.
Skridimai patogiomis oro linijomis ir pigiomis kainomis.
$100 nuolaida užsisakantiems kelionę vasarai iki kovo 15dienos.
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje.

*****
Mūsų biūre Jūs galite užsakyti:

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

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

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

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

Vaizdai iš Toronto Maironio mokyklos Kalėdų eglutės muzikinio veikalo 
“Spargtukas” Nuotraukos R. Pranaičio

Su pūga atkeliavo ir “Spragtukas”

Nordland Express 
1650 Bloor Street West, Branch: 275Hunter Street 

Toronto, Ontario M6P 4A8 Hamilton, Ont. L8P1S2 

Tel.: (416) 535-5000 Tel.: (416) 523-5639

KAINŲ SĄRAŠAS
Kainos galioja nuo 1992 m. lapkričio 1 d.

Kalėdinė eglutė ir vaidinimas Maironio mokykloje Toronte

Nordland dėžės:
1 ir 1 ’A kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės .............................. $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”).....  $ 7.50
11/2 kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”) ... $11.25 
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar 
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ................. $ 1.50

Pristatymas į namus:
Pristatymas bet kokio skaičiaus 
siuntinių tuo pačiu adresu 
(bendras svoris ne daugiau 50 kg) ..... $15.00

JAV ir Kan. dolerių pervedimas ir 
pristatymas:

Bet koks kiekis JAV ir Kan. dolerių 4% + $15.00

Drauda:
Kiekvienas siuntinys yra automatiškai 
apdraustas $100.00. Virš $100.00 
galima apdrausti papildomai ...................  5%

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.

Smagu prisiminti Toronto 
Maironio mokyklos Kalėdų eg
lutę. Lietuviškos mokyklos auk
lėtiniai su savo mokytojomis- 
muzikėmis (Nijole Benotiene, 
Rasa Bukšaityte-Wilkinson, 
Silvija Freimaniene ir Dalia 
Viskontiene) paruošė muzikinį 
veikalą “Spragtuką”. Turbūt 
ne vienas buvo nustebęs tokiu 
gražiu vaikų, mokinių daina
vimu, scenos dekoracijomis, 
spalvų derinimu. O kur dar mai- 
roniečių soliniai numeriai..! 
Visi žavėjomės, kad daug To
ronto lietuvių šeimų augina ir 
brandina mažųjų talentų.

“Dešinioji” muzikių ranka — 
Jonas Govėdas akompanavo dai
nininkams. Organizuotai, sklan
džiai sekė veikalo eiga. Prisi
mintina ir Toronte siautusi 
smarki sniego pūga, kuri pri
vertė kalnus sniego keliuose, 
kad net lietuviškoje šeštadie
ninėje mokykloje buvo atšauk
tos pamokos.

Padėka priklauso visiems: pa
sakotojai, mamai, tėveliui, Ma
rytei, Kęstučiui, močiutei, se
neliui, Krikšto tėvui, Spragtu
kui, svečiams, lėlėms, arkliu
kams, debesims, pelėms, saldai
niams, kortoms, žodžiu — vi
siems atlikėjams ir daininin
kams bei jų mokytojoms už rū
pestingą ir kruopštų darbą.

Aišku, nėra Kalėdų be Kalė
dų senelio. Vaikai sulaukė ir 
jo. Tik, atrodo, kad lauktasis 
senelis per metus labai jau iš
tįso. Pagalvojau, kad tikriau
siai Kalėdų senelis labai gerai 
krepšinį žaidžia, turbūt — lie
tuvis. Mano mintys pasitvirtino 
— jis prašneko lietuviškai!

Sėkmingai praėjo Toronto 
Maironio mokyklos kalėdinė 
eglutė. Dėkojame visiems, ku
rie įdėjo nuoširdaus darbo kruo
pelę, ypač Tėvams pranciško
nams už patalpas, mokyklos ve
dėjai G. Paulionienei ir jos par

dėjėjai R. Rusinienei už paska
tinimą bei rūpestį, R. Giniotie- 
nei už paaukotą laiką. Tariame 
nuoširdų ir šiltą AČIŪ B. Bat
raks, J. Sederavičiui ir tėvų ko
mitetui, kurie paskyrė daug savo 
laisvalaikio, kad kalėdinė To
ronto Maironio lietuviškos šeš
tadieninės mokyklos eglutė bū
tų smagi ir įdomi. Inga Pivoriūtė

Panevėžiečiams
Panevėžio miesto tarybos 

prezidiumo narė ir švietimo ko
misijos pirmininkė Olia Mikuls
kienė, viešėdama JAV-se, at
siuntė pranešimą apie rengia
mą panevėžiečių išeivijoje su
važiavimą 1993 m. vasarą Pane
vėžyje. Jame rašo: “Kviečiu su
siburti visus buvusius Panevė
žio krašto žmones. 1993 m. va
sarą Panevėžyje rengiama kon
ferencija. Kad galėtume visus 
sukviesti, reikia tikslių adre
sų. Be to, reikia žinoti, kiek 
jūsų galės dalyvauti. Mes būsi
me pasiruošę jus visus maloniai 
sutikti, apgyvendinti ir pamai
tinti. Laukiu jūsų skambučio 
tel. 1-310-454-4226 arba laiškų 
šiuo adresu: O. Mikulskienė, 
16530 Chattanooga Place, Paci
fic Palisades, CA 90272, USA. 
Šiuo adresu galima kreiptis iki 
š. m. balandžio mėnesio. Savo 
laiške autorė pabrėžia: “Pane
vėžys — tai miestas, kur Sąjū
dis laimėjo. Todėl ir kviečiu — 
vienykimės vardan tos Lietuvos, 
kuri dega mūsų širdyse!”

Pagerbkime Atlanto 
nugalėtojus

1993 m. liepos mėnesį sueis 
60 metų nuo mūsų tautos didvy
rių Atlanto nugalėtojų Da
riaus ir Girėno tragiško skry
džio į Lietuvą.

Lietuvių tauta, norėdama 
įamžinti didžiųjų Lietuvos sa
kalų pasiaukojimą, 1993 m. 
Kaune, Žaliakalnyje, nutarė

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo pslj^

Jon gen. mjr. L. MacKenzie ža
da įjungti savo atsiminimus, 
susietus su paslaugomis Jung
tinių Tautų taikos tarnybai 
Egipte, Centrinėje Amerikoje, 
Kipro saloje, Vietname ir Bos- 
nijoje-Hercegovinoje. Jį taipgi 
gundo Kanados liberalai ir 
konservatoriai tapti jų kandi
datu sekančiuose parlamento 
rinkimuose. Spaudoje jau spė
liojama, ar Lewis MacKenzie 
negalėtų tapti antruoju Dwigh- 
tu Eisenhoweriu, kurį ameri
kiečiai net du kartus išrinko 
JAV prezidentu. Tokio politiku 
tapusio generolo dabar labai 
reikėtų Kanados ministerio 
pirmininko pareigoms.

Abu Kanados generolai pa
sitraukė iš kariuomenės, ne
matydami didesnių ateities 
perspektyvų jos sparčiai mažė
jančiose eilėse. Generalinio 
štabo viršininkas gen. J. de 
Chastelain jau buvo pasiekęs 
karinės karjeros viršūnę, o gen. 
mjr. L. MacKenziui ji liko ne
prieinama.

Pagal tradiciją generalinio 
štabo viršininku Kanadoj ei
lės tvarka skiriami kariuome
nės, aviacijos ir laivyno vadai. 
Šį kartą atėjo eilė aviacijos ar 
laivyno atstovams. Jų vadova
vimo laikotarpyje pėstininkų 
gen. mjr. L. MacKenzie būtų su
laukęs pensininko amžiaus ir 
turėjęs išeiti pensijon. Dėl 
šių priežasčių vienas genero
las tapo Kanados ambasado
riumi Vašingtone, o kitas nu
tarė rašyti atsiminimų knygą, 
skaityti pranešimus apie įvy
kius Jugoslavijoje ir, galimas 
dalykas, išbandyti laimę poli
tiniuose dirvonuose.

Iš Kanados karinės bazės Vo
kietijos Baden-Soellingene sau
sio 19 d. išskrido paskutiniai 24 
Kanados naikintuvai, išlydėti 
nusiminusių vokiečių, vieną 
lauką papuošusių baltu Kana
dos klevo lapu ir dideliu vokiš
ku padėkos žodžiu “DANKE”. 
Išskrendančius paskutiniuo
sius Kanados naikintuvus at
sisveikindami sutiko ir išlydė
jo Vokietijos aviacijos naikin
tuvai. Po 40 metų tarnybos Š. 
Atlanto sąjungai Kanados ba
zė Baden-Soellingene jau už
darinėjama, o kita mechani
zuotų pėstininkų bazė Lahre 
bus uždaryta 1994 m.

Vokiečiams Kanados karinių 
bazių uždarymas po keturių 
dešimtmečių yra skaudus eko
nominis smūgis, ypač dabar, 
kai valdžios paramą sociali
niams reikalams sumažino di
delės išlaidos atgautos R. Vo
kietijos atstatymui. Bazėse bu
vo apie 12.000 kanadiečių, 
kurių doleriais naudojosi vo
kiečių verslininkai, staiga pra- 
rasiantys užtikrintą pajamų 
šaltinį. Tad netenka stebėtis 
atsisveikinimui skirtais padė
kos ženklais.

Galvosūkį Kanados politi
kams dabar sudaro net 29 kari
nės bazės ir pačioje Kanadoje. 
Mat ir jos labai svarbios vieti
nių kanadiečių ekonominiams 
reikalams, bet nereikalingos 
Kanados apsaugai. Net ir dalis 
iš Vokietijos sugrįžusių nai
kintuvų bus išjungta iš akty
vios tarnybos. Karinių pajėgų 
laukia jas sumažinantis per
tvarkymas, pritaikymas tik
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, 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

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M:B.A.

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.. u s

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

T^A D A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

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

...--------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------I
i JAVdol. Kan. dol. '
I ;
j Perkėlimo suma     i
■ :
} Perkėlimo mokestis - 4%     i
1 i
j Pristatymas ....12.00. ....15.00. J
i i

Viso

j Siuntėjas:..........   Gavėjas; ...............................

I !»•»»»»»....................•..................      MMIIIII...............................• I • I ■ i>«■••••■• ■ I
I I

I I

I I
I ..............................................................................   f
• I
; Tel: ..................................................... Tel: .......................... ......... |
Ls^............................ ................................................................  y

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

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

pastatyti didingą paminklą pa
gal skulptoriaus Br. Pundžiaus 
projektą.

Atsakingo darbo ėmėsi Lie
tuvos kultūros fondo Kauno ta
ryba. Ji tuo reikalu kreipėsi į 
LŠS-gos išeivijoje Vilniaus 
šaulių rinktinę Kanadoje, pra
šydama ir įgaliodama Kanado
je telkti paminklo statymui pi
niginę paramą.

Vilniaus šaulių rinktinė Ka
nadoje per šaulių dalinius ma
loniai kreipiasi į visus tautie
čius ir lietuvių organizacijas, 
kviesdama prisidėti aukomis, 
prie mūsų tautos didvyrių žy
gio bei jų vardų įamžinimo.

Šiame vajuje Toronte sėk
mingai dirba šaulys Vytautas 
Pečiulis, o kitur - aukų rinkė
jai šauliai.

Montrealyje, lietuvių banke 
“Litas” atidaryta Dariaus-Gi
rėno paminklui statyti sąskaita 
nr. 5171. Maloniai prašome pri
sidėti, kas kiek galite.

LŠSI Vilniaus šaulių rinktinė
Kanadoje

Jungtinių Tautų taikos prie
žiūrai. Teks atsisakyti ir ne
reikalingų bazių Kanadoje, 
nors dėl to nukentės politikai 
parlamento rinkimuose. •

Taikos priežiūros tarnyba 
Jungtinėms Tautoms yra Kana
dos ministerio pirm, L. B. Pear- 
sono idėja gelbėti Sueso kana
lo užėmime 1956 m. įstrigu
sioms Prancūzijos ir Britani
jos valstybėms. Tad nenuosta
bu, kad Kanados kariai taip iš
populiarėjo šioje tarnyboje. 
Deja, ji nevisada būna sėkmin
ga. Po dvidešimt aštuonerių 
metų Kanada nutarė atitraukti 
savo 575 karius iš Kipro salos, 
kasmet jų išlaikymui išleidusi 
beveik 40 milijonų dolerių. Ta
čiau Kipro salos vis dar neį
stengia draugiškai pasidalinti 
pusė milijono graikų kilmės ir 
200.000 turkų kilmės kipriečių. 
1987 m. savo karius iš Kipro ati
traukė kantrybės pritrūkusi 
Švedija, dabar juos atitrauks 
Kanada ir sekančiais metais 
Danija. V. Kst.

$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 šaipai.

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 Ine. Į
I 1678 Bloor Street West |-p|

X. Toronto, Ontario M6P 1A9 | M
An independent member broker Phone: (416) 769-1616

OntuijL DRESHERL,d-
Real Estate

C=FF] PlTZL Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

+ BALTIC CONSTRUCTION
Namą Įrengimai ir pataisymai:

Į * staliaus darbai * vidaus sieną įdėjimas (drywall) 
I * dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 

įvedimas (plumbing) “įvairūs cemento darbai (masonary) 
1 * kiemą sutvarkymas (landscaping)
i * prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metą patirtis. 

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte
Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

HDI7QLIFD INSURANCE IvILįJ IIIv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
. (416) 533-1121 FAX 533-1 122
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LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAI
Generalinis Lietuvos konsulatas Kanadoje praneša:
1. Lietuvos respublikos piliečiai, gyvenantys Kanadoje, bal

suoja Lietuvos respublijos prezidento rinkimŲ komisijos nusta
tyta tvarka.

2. Lietuvos respublikos rinkėjų sąrašai yra: generaliniame 
konsulate, lietuvių parapijose, Lietuvių namų raštinėse ir kredi
to kooperatyvuose. Į sąrašus yra įtraukti visi balsavę seimo rin
kimuose, taip pat — atstatę L. R. pilietybę po rinkimų, ir as
menys po seimo rinkimų užregistravę šiame konsulate jų Lietu
voje išduotų L. R. pasų numerius.

3. Balsavimas vyks paštu.
4. Rinkimų medžiaga iš Vilniaus žada būti pristatyta gene

raliniam konsulatui vasario 4 dieną. Tik tada balsavimo lapeliai 
bus pasiųsti rinkėjams. Rinkėjai pabalsuotus lapelius turės 
grąžinti generaliniam konsulatui ne vėliau vasario 14-tos dienos.

5. Lietuvos respublikos generalinio konsulato Kanadoje rin
kimų komisija, susidedanti iš A. Vaičiūno (pirm.), J. Krišto
laičio, A. Aušroto ir H. Vasiliauskienės, vasario 15 dieną suskai
čiuos balsavimo lapelius ir surašys balsų skaičiavimo protokolą.

Visi dalyvaukime rinkimuose!

TO RON T 0”
Mirė “Draugo” 

redaktorius
Telefonu iš Čikagos gauta 

žinia, kad dienraščio “Draugo” 
vyriausiasis redaktorius kun. 
Pranas Garšva, MIC, po sun
kios ligos mirė š. m. sausio 24, 
sekmadienį, apie 7 v.v., marijo
nų vienuolyne, kurin buvo grį
žęs iš “Mercy” ligoninės. Pa
šarvotas sausio 27, trečiadienį, 
12 vai. Jaunimo centre. Atsi
sveikinimas — sausio 27, tre
čiadienį, 6 v.v. Laidotuvių Mi
šios — sausio 28, ketvirtadienį, 
10 v.r., Jaunimo centre. Laido
jamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Anapilio žinios
— Sausio 24, sekmadienį, pradėta 

maldos savaitė už krikščionių vie
nybę. Visi melskimės, kad krikš
čionys taptų tiek nusižeminę, jog 
priimtų ne savo, o Kristaus valią.

— Sausio 10, sekmadienį, pakrikš
tyta Richard ir Ritos (Markauskai- 
tės) Hanesiak dukrelė Laura-Elz- 
bieta.

— Sausio 19, antradienį, palai
dotas a.a. Juozas Beniušis, 91 m. 
amžiaus.

— Visų dalyvavusių Lietuvos sei
mo rinkimuose pavardės automatiš
kai yra įtrauktos į Lietuvos pre
zidento rinkėjų sąrašą ir jie rin
kimų lakštus gaus paštu. Visi kiti 
turėtų pasitikrinti rinkėjų sarašę, 
kuris sekmadieniais yra mūsų zak
ristijoje, o kitomis dienomis — 
Anapilio raštinėje.

— Mišios sausio 31, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Petrą Petrušauską 
(V mirties metinės), 11 v.r. už pa
rapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Fe
liksą Kasperavįčių.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 65 žmonės. Svečių knygoje pasira
šė: Bumelių šeima, Deborah Christi
na M’cRory, Michael M’cRory. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN valdybos vicepirm. Kristi
na Dambaraitė-Janovič.

— LN valdybos posėdis —- sausio 
28 d., ketvirtadienį 7.30 v.v.

— Lietuvių namų vedėjas T. Stanu- 
lis išvykęs atostogų iki vasario 1 d. 
Administracijos reikalais kreiptis 
į Danutę Sysak, (masiniais — į bu
halterę Danguolę Šerienę tel. 
532-3311.

— Toronto simf. orkestras rengia 
Shell Canada Comunity koncertą 
“Music of Americas” vasario 5 d., 
1 v.p.p. Roy Thomson Hali (kampas 
King ir Simcoe gatvių). Bilietai — 
$4.75 plius 7% GST. Išgirsite: Dvo- 
žako simfoniją nr.9, Bernsteino, 
Coplando, Amramo ir Ridaot kūri
nius. Bilietus galima užsisakyti per 
LN administratorę Danutę Sysak tel. 
532-3311. Prašoma nedelsiant rezer
vuoti geresnes vietas.

— Aukos Slaugos namų statybai 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai 1573 Bloor st. W., 
Toronto, Ontario M6P 1A6. Iš viso sta
tybos fonde yra $862,997.83.

IŠNUOMOJI) kambarį ir virtuvę su 
baldais. Skambinti tel. 531-6610.

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

DAIVA DALINDAjBBA, 
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
Įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus. 
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ontario M8X 1B6 FAX (416) 233-2713

Expect 
theoesC

Prisikėlimo parapijos žinios
— Krikščionių vienybės savaitė 

mūsų šventovėje bus minima sausio 
27, trečiadienį, 7 v.v. ekumeninėmis 
pamaldomis. Pamokslą sakys evan
gelikų kun. P. Dilys.

— Bilietai į parapijos vakarienę 
platinami po Mišių parapijos salėje. 
Kitu laiku skambinti Br. Genčiui tel. 
532-8531.

— Sausio 22 d. palaidotas a.a. Juo
zas Baltrušaitis, 86 m.

— Dainininkės Lilijos Turūtlitės 
ir Arūno Gaulios koncertas mūsų pa
rapijos salėje įvyks š.m. sausio 31, 
sekmadienį, 1 v.p.p.

— Nuoširdi padėka visiems, kurie 
aukojo “Gyvųjų akmenų” autobusiu
kui įsigyti. Dar trūksta $850. Tiki
mės, kad atsiras geradarių, kurie 
dar prisidės prie katalikiško jauni
mo evangelizacijos Lietuvoje.

— Mišios sausio 31, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Janis Roskoss, 
9.20 v.r. už geradarius, 10.15 — už 
a.a. Vladą Šimkevičių, už a.a.Stefani- 
ją Miniotienę, už a.a. Vladą Gutaus
ką, 11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Finansų žinovas Dainius Vai
dila kalbėjo KLK moterų drau
gijos Prisikėlimo parapijos sky
riaus susirinkime š. m. sausio 
24 d. Skyriaus pirm. Danguolė 
Baziliauskienė atidarydama su
sirinkimą pastebėjo, kad eko
nominiai ir finansiniai rūpes
čiai paliečia kiekvieną Kanados 
gyventoją, ypač pensininkus. To
dėl yra naudinga išmokti kaip 
tvarkyti savo pensijas, santau
pas bei užsitikrinti patogų gy
venimą senatvėje.

Dainius Vaidila yra Canada 
Life Investments Management 
viceprezidentas ir Toronto lie
tuvių kredito kooperatyvo “Pa
rama” pirmininkas. Jis savo 
pranešimą suskirstė į penkis 
pagrindinius punktus: 1. nusta
tyti, kurie reikalavimai yra bū
tiniausi ir pirmaeiliai (pragy
venimo, sveikatos palaikymo iš
laidos, skolų grąžinimas ir pan.), 
o kurie yra antraeiliai ir nebū
tini (kelionės, pramogos, pra
bangos dalykai); 2. pasidaryti 
sau tikslų visų pajamų, santau
pų ir investicijų sąrašą su ter
minų datomis; 3. išskirstyti sa
vo santaupas keliose patikimo
se, valdžios kontrolėje ir ap- 
draudoje esančiose institucijo
se (nedėti visų kiaušinių į vie
ną pintinę), vengti biržos tar
pininkų (brokerių) su neaiškiom 
akcijom; 4. turėti kantrybės pa
laukti (geriau turėti nedideles, 
bet nuolatines ir saugias palū
kanas, negu staigiai žadamą 
trumpalaikį pelną); 5. domėtis 
kas vyksta finansų pasaulyje: 
sekti pasikeitimus ekonomijoje, 
stengtis skaityti laikraščių fi
nansinius skyrius (pradžioje 
jie atrodo sunkiai suprantami, 
su laiku darosi aiškesni), ne
vengti klausti patarimų savo 
bankelių vedėjų, neutralių pro
fesionalų ar šiaip tuose klausi
muose nusimanančių asmenų.

Po išsamaus pranešimo, pa
skaitininkas atsakinėjo į klau
simus, liečiančius pensijų pla
nus, pinigų persiuntimo į Lie
tuvą galimybes ir kt. Susirin
kimo dalyviai buvo dėkingi pa
skaitininkui D. Vaidilai ir sky
riaus valdybai, surengusiai tokį 
įdomų susirinkimą. A.S.

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS” * 
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ I 

BALUI •
PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu. Šokiams gros "V&V estradinė muzika’1 
įėjimas $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse, pas J. Šimkų 
tel. 231-9425, V. Drešerio draudos įstaigoje tel. 233-3334, pas klubo na
rius, Lietuvių namų raštinėje tel. 532-3311 ir prie įėjimo. Rengėjai

1 Toronto Lietuvių namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, 
| vasario 13, i

re“a^ VALENTINO DIENOS ir |
| UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ VAKARAS. I

Meninę programą atliks ir šokiams gros nuo 7.30 v.v. iki 1O v.v. 
muz. sol. Lilija Turūtaitė ir muz. Arūnas Gaulia.

• Nuo 10 v.v. šokiams gros “DJ”. Veiks baras, karštų valgių bufetas, loterija.
Geriausios kaukės bus premijuojamos. įėjimas - $5. Salė atidaroma 7 v.v.

Rengia ir visus maloniai dalyvauti kviečia - Lietuvių namai ir “Jungtis”

St. Lozoraičio kandidatūrai 
į Lietuvos prezidentus remti 
komitetas Kanadoje sausio 22 d. 
nutarė kreiptis į lietuvių visuo
menę, ir prašyti finansinės pa
ramos. Vajus, pradėtas sausio 24 
d. visose lietuvių parpijose, To
ronto Lietuvių namuose bei 
pensininkų namuose, bus tęsia
mas toliau sausio 31 ir vasario 
7 d.d. Aukos taipgi priimamos 
visuose lietuvių kredito 
operatyvuose Toronte, 
tone ir Montrealyje. 
rašyti “St. Lozoraičio 
vajui”, ir siųsti į KLB 
1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8. Komitetas kviečia vi
sus Kanados lietuvius vieningai 
prisidėti prie pastangų, kad Lie
tuvos respublikos prezidentu 
vasario 14 d. būtų išrinktas am
basadorius Stasys Lozoraitis. 
Komitetui Toronte vadovauja V. 
Bireta, iždininkas — K. Mang- 
licas. S.

ko- 
Hamil- 
Čekius 

rinkimų 
raštinę,

Vytenio Aleškaičio planuota 
paskaita sausio 28 d. Lietuvių 
namuose dėl susidariusių ne
numatytų priežasčių atšauk
ta. Inf.

Tėvų diena Maironio mokykloje 
įvyks vasario 6, šeštadienį. Tėve
liai galės pasikalbėti su auklėto
jais ir atsiimti mokinių pažymė
jimus. Tėvai su pavardėmis, pra- 
sidenančiomis A-M, prašomi 
ateiti nuo 9.30 v.r. iki 10.30 v.r. 
Pavardėmis N - Ž - nuo 10.45 v.r. 
iki 11.45 v.r.

Vasario 16-sios proga Toronto 
Maironio mokykla rengia švieti
mo parodėlę KLB archyvo patal
pose Anapilyje. Parodoje maty
site pavyzdinius rašinėlius, są
siuvinius, vadovėlius, vaikų me
ną ir nuotraukas iš mokyklos 
veiklos. Kviečiame visus atsi
lankyti ir paremti lietuvišką švie
timą Toronte. Mokyklos vedėja

Lietuvių vaikų namuose jau 
daug metų veikia vaikų darželis, 
vadovaujamas N. Pradėtosios 
Marijos vienuolijos seserų. Per 
jį perėjo jau daug lietuvių šei
mų vaikų. Deja, pastaruoju me
tu jų skaičius labai sumažėjo — 
šį darželį lanko tiktai 4 lietu
vių vaikai. Gana gausi nelietu
vių vaikų grupė, kuriai samdo
mos mokytojos. Be to, trūksta 
lietuvaičių seserų. Esant tokiai 
būklei, vienuolijos vadovybė 
svarsto tolimesnį vaikų darže
lio ir Lietuvių vaikų namų liki
mą. Atrodo, ji yra linkusi turi
mas patalpas perduoti kuriai 
kitai lietuvių institucijai arba 
rasti kitokį sprendimą, priim
tiną lietuvių visuomenei.

IŠNUOMOJAMI butai 1 ir 2 miega
mųjų “Vilnius Manor”. Kreiptis 
darbo valandomis tel. 762-1777.

GAMINU koldūnus ir pristatau į na
mus. Skambinti Aldonai tel. 233-5996.

PIRKSIM TORONTE namą priva
čiai (be agento). Prašoma siūlyti 
tel. 1-416-434-1847.

REIKALINGA auklė, kuri galėtų 
gyventi kartu ir atlikti namų ruošos 
darbus. Skambinti Annai tel. 533- 
1736 iki 3 v.p.p. arba tel. 229-0477 va
karais ir savaitgaliais.

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

VALAU kilimus, sofas, fotelius, 
kėdes ir automobilių vidų nauju 
būdu - sausomis putomis. Kilimas 
išdžiūna per 1-2 vai. Sausio mėnesį 
15% nuolaida. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 503-1687.

Lietuvių namų vyrų būrelio 
metinis narių susirinkimas 
įvyks š. m. vasario 7, sekmadie
nį, 1 v.p.p. Lietuvių namuose. 
Susirinkime bus padaryti val
dybos pirmininko, iždininko, 
ūkvedžio ir revizijos komisijos 
pranešimai. Bus taipogi valdy
bos ir revizijos komisijos rin
kimai, pasiūlymai ir diskusijos 
dėl veiklos. Po to — vyno ir sūrio 
vaišės nemokamai. Inf.

Sukaktuvinės Vasario 16-sios 
iškilmės Toronto apylinkėje bus 
švenčiamos du sekmadienius iš 
eilės. Vasario 14, sekmadienį, 2 
v.p.p., bus iškilmingos pamaldos 
Toronto Šv. Mykolo katedroje. 
Pamaldoms vadovaus vysk. Pau
lius Baltakis, OFM. Vasario 21, 
sekmadienį, 4 v.p.p., bus iškil
mingas minėjimas Anapilio sa
lėje. Minėjimo metu pagrindinę 
kalbą pasakys buvęs Lietuvos 
ministeris pirmininkas Alek
sandras Abišala.

Naujiems kanadiečiams anglų 
kalbos kursai atidaromi jau ir 
Halton apylinkėje, apimančioje 
vietoves Oakville, Burlington, 
Milton ir Georgetown. Daugiau 
klasių galėtų būti atidaryta ir 
kitose vietovėse, jei susidarytų 
15-20 mokinių grupės. Į kursus 
priimami sulaukę 17 m. amžiaus. 
Pamokos nemokamos. Daugiau 
informacijų teikia Teresa Sand
hu, Halton LINC Programs, tel. 
(416) 875-3851

Klebono kun. Petro Ažubalio sti
pendijų fondas dėkoja Onai 
Skrebūnienei už $100 auką.

Lietuvių “Caritas” organiza
cijai aukojo $10 — A. Tribinevi- 
čienė; $5 — S. Aušrotienė.

A. a. Kosto Pakalniškio atmi
nimui vietoje gėlių V. K. Naru- 
ševičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. broliui Edvardui Augus- 
tauskui Floridoje mirus’ užjaus
dami seseris E. Girėnienę, V. Ja- 
siūnienę, M. Šakalinienę ir jų 
šeimas, Zuzana ir Aleksas Stan
čikai aukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

V. S. Kuzmas, torontietis, 1992 
m. vasarą lankęsis Lietuvoj, bu
vo vienas iš Vilniaus krašto skau
tų stovyklos Dusetose rengimo 
pradininkų. Jo ir jo giminaičio 
Vlado Kuzmicko dėka įvyko mi
nėtoji stovykla. Už jo pastan
gas ir finansinę paramą Vil
niaus krašto skautai jam reiš
kia nuoširdžią padėką.

IEŠKAU rusiškai kalbančios vai
kui auklės penkias dienas per sa
vaitę, galinčią gyventi kartu ir at
likti namų ruošos darbus. Skam
binti tel. 764-7150.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
galimybe naudotis virtuve ir prau
sykla nerūkančiam vyrui netoli 
Dundas-Bloor požeminės stoties. 
Skambinti anglų ar lenkų kalbomis 
tel. 763-1664.

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 
arba 605-1883 Toronte.

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- 
kus, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

1993 m. 
vasario 6, 
šeštadienį, 
6 val.vak., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 Bloor St.W.)

“Bell News” pranešimu, Inter
national Telecommunications 
Union (Tarptautinė telefono 
susisiekimo unija) Lietuvai pa
skyrė atskirą tolimojo pasikal
bėjimo (long distance) telefo
no kodą 370. Skambinant į Lie
tuvą, reikia vartoti tarptauti
nį kodą 011 (iš Kanados ir JAV), 
Lietuvos kodą 370, miesto kodą 
ir vietos telefoną. Pvz. tiesio
giai skambinant į Vilnių, reikia 
išsukti: 011 370 2 ir asmeninį 
telefono numerį. Anksčiau rei
kėjo vartoti buvusios Sov. Są
jungos telefono kodą. Inf.

Toronto lietuvių ansamblio 
“Gintaras” metinis koncertas “Iš 
močiutės skrynios” įvyks 1993 
m. balandžio 3, šeštadienį, 6 v.v. 
Etobicoke School of the Arts, 
675 Royal York Road, (į šiaurę 
nuo Queensway). Programoje: 
keturios “Gintaro” šokėjų gru
pės, kaimo kapela, instrumen
talistai, dainininkės. Bilietai 
platinami sekmadieniais para
pijose arba pas J. Vingelienę 
tel. 233-8108. Visos vietos nume
ruotos. Bilieto kaina suaugu
siems $10, vaikams - $6. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti ir vėl pasidžiaugti savuoju 
jaunimu, pamatyti puikiai suda
rytą įdomią programą ir įsiti
kinti, kiek daug darbo įdėjo an
samblio mokytojai bei vadovai 
rengiant šį pavasarinį metinį 
koncertą. Savo dalyvavimu pa
skatinsime tęsti ir stiprinti šią 
įspūdingą veiklą.

“Gintaro” tėvų komitetas 

Pageidavimai iš Lietuvos
Asta Astrauskienė, 40 m. ir duk

ra Aušra 16 m., nori susirašinėti 
su tautiečiais, gyvenančiais už- . 
sienyje. Adresas: 5-24 Aido g-vė, 
5406 Šiauliai, Lithuania.

Paieškojimas
Aldona Mekšraitytė-Grigalevi- 

čienė ieško savo svainio Jono 
Sniečkaus, tėvų išvežto iš Lietu
vos į Kanadą 1920 m. Yra žinoma, 
kad Kanadoje J. Sniečkus dirbęs 
advokatu. Rašyti: Kaunas, Vytenio 
12-56, Lithuania.

MOTERIS, mokanti laisvai lietu
vių, rusų ir anglų kalbas, galėtų 
mokyti ar versti iš šių kalbų. Skam
binti tel. (705) 534-6310.

REIKALINGA rusiškai kalbanti, 
nerūkanti dviem vaikam (2 ir 10 me
tų) auklė, galinti gyventi kartu ir 
atlikti namų ruošos darbus. Skam
binti po 6 v.v. tel. 736-1419.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall) bei plytelių dėjimo, dažy
mo, elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). Skam
binti Algiui tel. 255-1080.

AUTO SERVIZAS. Taisome priei
nama kaina įvairios gamybos auto
mobilius. Taip pat atliekame kė
bulo pataisymus (Body Work). Esant 
nedideliam gedimui atvažiuojame 
į namus. Skambinkite: Robertas 
Burkauskas tel. (416) 767-4750 To
ronte arba Raimundas Pacevičius 
tel. (416) 524-3899 Hamiltone.

ĮMOKĖJUS PINIGUS I paslau
gos “RŪTA” sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

M MONTREAL
75 metų Lietuvos nepriklausomybės 

sukakties minėjimas bus vasario 
14 d. Aušros Vartų parapijoje. Įdomi 
programa ir pietūs. Tarp kitų svečių 
dalyvaus parlamento narys Paul 

, Martin. Bus renkamos aukos bend
ruomenės veiklai. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti (žiūr. skelbimas). 

’ Tą pačią dieną Lietuvos piliečiai 
rinks Lietuvos prezidentą.

Skautai-vyčiai dėkoja visiems mont- 
! realiečiams už didelį dosnumą. Su

rinktas maistas ir pinigai buvo išda
linti vargšams per Sun Youth labda- 

'. ros organizaciją. Dabar vyčiai pla
nuoja paruošti maistą ir vasario 21 d. 
per Benedict Labre House pamaitin
ti 120 Montrealio benamių.

Lietuvos nepriklausomybės

IS5S. MINĖJIMAS
įvyks 1993 m. vasario 14, sekmadienį, 

Aušros Vartų parapijoje
11 v.r. Iškilmingos pamaldos Aušros Vartų šventovėje.
12 v.r. Minėjimo aktas Aušros Vartų parapijos salėje:

Kalbėtojas - dr. Marijus Vienožinskis
Meninė dalis - Moterų dainos vienetas 
Montrealio vyrų oktetas, vad. A. Stankevičiaus 
“Gintarėlis", vad. Z. Lapino

| i| Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.
k ~ us rengia P. Paulauskas. įėjimo auka-$15.

maloniai kviečiami dalyvauti.
KLB Montrealio apylinkės valdyba

----- »«. ■ ■ M M. _M.-. n, —M.----

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

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

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

MONTREALIO LIETUVIŲ
L| I KREDITO UNIJA
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 2 milijonų.

MOKA UŽ:

///« A /» /t 4 /n /o/NAUJA LIETUVIŠKA spaustuvė 
/// ////// Renkame tekstu® lietuviškai Ir angliškai.

Tj / / / / / Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
'''''' ' ' ' vokus, vizitines korteles): bekalkinio (carbon-

ee mimico avė less) popieriaus blankus: lankstinukus ir rekla-
etobicoke, oNT.Msv irs. minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
'TVI /Aln\ adei cm ai vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi-1EL. (41 o) 252-6741 hetus ir programas.

Certifikatus 1 m.- .. ...... 6.00% Taupymo - special.............. . 2.75%
Certifikatus 2 m.....
Term, indėlius:

...... 6.50% Taupymo - su gyv. dr.......... . 2.00%

1 metų .......... ...... 5.75% Taupymo-kasdienines..... . 2.25%
180 d. -364 d. ..... 5.50% Einamos sąsk...................... . 1.50%
120 d. - 179 d. ..... 5.00% RRIF-RRSP-1 m.term...... . 6.25%
60 d. - 119 d. ..... 5.00% RRIF-RRSP - 2 m.term...... . 6.75%
30 d.- 59 d. ..... 3.00%

IMA
RRIF - RRSP - taup...........
UŽ:

. 2.50%

Nekiln. turto nuo 7.50%, asmenines - nuo 7.75%
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

ff

Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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

Savininkas Jurais Kuliešius Su8ltarus užsakymus paimame ir pristatome.
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

REFRIGERATION
Taisau ir įvedu visų rūšių
* Šaldytuvus
* Elektrines viryklas (plytas)
* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
* Šildymo sistemas

Atlieku įvairius vandentiekio 
sistemos (plumbing) darbus 

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

Q\/| ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 236-9071 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimį.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.
Sausio mėnesį nemokamai bus uždedama ant baldų “Stainguard”.

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

Prancūzų kalba leidžiamame infor
maciniame leidinyje “MTL” aptaria
mi įvairiakalbiai žurnalai bei laik
raščiai. “Nepriklausoma Lietuva” 
pažymėta kaip seniausias leidinys 
ir gražiausias — didelis formatas, 
rūpestingas sulaužymas, gerai at
spausdintas ir gera nuotraukų ko
kybė.

Šiuo metu galima nuskristi iš Mont
realio į Vilnių lenkų oro linija “Lot” 
už $700. Vaikams iki 12 metų — $500. 
Ta pati kaina kviečiamiems drau
gams bei giminėms. Sąlyga — reikia 
išskristi prieš kovo 26 d. Bilietai 
galioja šešius mėnesius. Smulkesnę 
informaciją teikia Liudas Stankevi
čius — tel. (514) 669-8834. B.S.

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).


