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Atsakymas - idėjinė linkmė
Nežiūrint į tai, kad jau pratinamos Lietuvos valsty

bės pradžią skaičiuoti nuo Mindaugo laikų, kad bendro
je valstybėje su lenkais išgyvenome daugiau kaip 200 
metų, Vasario 16-tosios aktu atstatyta Lietuva, nepri
klausomybę išlaikiusi vos 22 metus, atstovauja valsty
bingumui, ir tai tokiam, kuris labiau suprantamas šių 
dienų žmogui.

K
AI KALBAME apie nepriklausomybę, daugeliui 
prieš akis - tik tie dvidešimt dveji metai. Ne visi 
juos atsimena, bet kiekvienas į tą trumpą nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį žiūri kaip į nepakartoja

mą tautos laisvės modelį. Tiesa, tuo šviesiuoju mūsų tau
tos laikotarpiu ne viskas buvo gera. Visose gyvenimo sri
tyse buvo duobių ir kliūčių. Bet savos negerovės visada 
atrodo mažesnės, negu svetimųjų užmestos. Be to, ir rei
kalavimai, visą tą laikotarpį analizuojant, negalėtų bū
ti tokio paties dydžio, kokie keliami senoms patyrusioms 
valstybėms. Mūsų jaunutei Lietuvai, savo laisvės dienas 
pradėjusiai iš nieko su keliais aukštuosius mokslus bai
gusiais patriotais, tiek daug visko reikėjo, kad visa, kas 
padaryta per porą dešimtmečių, galima laikyti kone ste
buklu. Žvelgiant grynai į šitą “stebuklą”, jame rasime 
tokių dalykų, kurie šiandien daugeliui arba nebepriim- 
tini, arba nesuprantami. Vienas iš tų pagrindinių ra
dinių - tai stipri ir nepalaužiama idėjinė linkmė. Ji di
delė jėga, nors šių laikų “praktiškieji valdovai” ir poli
tinis pragmatizmas bando užimti jos vietą. Toji idėjinė 
jėga, prasiveržusi į tautą 1918 m. vasario 16 d., tapo ne 
tik pirmaujančiu visos pažangos varikliu, bet ir tam tik
ru matu, kuriuo buvo matuojami žmonių poreikiai ir dar
bai. Asmeniniams klausimams - ką gausim ir ką prara
sim - nebuvo pirmumo. Jei reikėjo carų nuniokotą, prie- 
spaudose atsilaikiusią tėvynę atstatyti ir jos paskelbtą 
nepriklausomybę apsaugoti ir įtvirtinti - nebuvo svars- 
tybų: palikti laukuose arklą ar toliau arti, nekreipiant 
dėmesio į vyriausybės kvietimą ginti tėvynę.

T
OKSAI idėjinis besąlyginis bruožas ryškina Vasario 
16-tąją ir ją išskiria iš kitų tautinių švenčių. Tas 
būdingas bruožas neatsako į valstybės vadovų 
klausimą, kaip susitvarkyti ir geriau gyventi, bet - kokiu 

žmogumi būti. O tai vis dėlto nėra antraeilis dalykas, 
ypač mažoms valstybėms, kurios nedaug kuo gali pasau
lį nustebinti. Tarptautinėje plotmėje negausios tautos 
su kitomis gali lygintis tik savo dvasiniu pajėgumu. Ir 
klaidinga manyti, kad pastarasis tėra reikalingas rezis
tencijai ar tautos nelaimių atvejais. Jis labai reikalin
gas ir laisvėje, gal net dar daugiau, nes laisvė kartu yra 
ir pagunda skaidytis, daugiau egoizmui reikštis. Šitos 
pagundos poveikyje dažnai išsibarstoma į smulkias am- 
bicines grupeles ar besaikes politines partijas, ir neju
čiomis tėvynę ima keisti susigrupavimų interesai. Klai
dinga galvoti, kad juo daugiau susiskaldymų, juo demok
ratija aiškesnė. Iš tikrųjų tikrąją demokratiją kuria ne 
palaidas skaidymasis, bet kokia nors jungianti idėja. 
Būti sąmoningu demokratu, reiškia tos idėjos pripažini
mą ir pastangas įtilpti jos linkmėje, vedančioje į atitin
kamų pažiūrų susidarymą. Vasario 16-tąją šiemet šven
čiame septyniasdešimt penktą kartą. Šios garbingos 
sukakties proga turėtume vieningai dėkoti Visagaliui 
už laisvą Lietuvą ir prašyti, kad atgauta nepriklauso
mybė sudarytų geresnes sąlygas dvasiniam tautos atgi
mimui, be kurio vargu ar bus nuoširdžiai ir suprantamai 
priimamos demokratinės idėjos, viliojančios, bet kartu 
ir baimę keliančios pertvarkos, besiskleidžiančios vienu 
žvilgsniu neaprėpiamuose horizontuose. Č.S.

Lietuvos nepriklausomybė buvo atgauta bei paskelbta sostinėje Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. ir 
apginta savanorių aukomis. Po 50 metų okupacijos ji vėl atstatyta 1990 m. Kovo 11 -sios aktu ir ap
laistyta krauju 1991 m. sausio 13 d. Šiemet švenčiame Lietuvos nepriklausomybės deimantinę su
kaktį. Ši iliustracija puošė “Tėviškės žiburius” prieš penkiolika metų, kai lietuviai visame pasaulyje 
minėjo nepriklausomybės 60 metų sukaktį Iliustracijos autorė - dail. VANDA PAZUKAITĖ

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

II metaifft 2? (7v) Vilnius, antradienis, 1918, m. vasario mėn. 19 d.

LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, VolŲe- 
tiįos (r kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

bietuvos Taryba, l<atpo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dime teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad UiettlVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. SL 
Kairys. P. Klimas. D- Malinauskas, V. Mironas, St Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K. Šaulys, J. Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius. J. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

Šis “Lietuvos Aido” numeris 1918 metais dėl okupacinės vokiečių cenzūros 
negalėjo būti išleistas, nes pirmame puslapyje buvo išspausdintas Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo aktas

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

Prezidento rinkimai
Lietuvos televizijoje, kaip 

praneša ELTA, antrą kartą 
buvo susitikę prezidentiniai 
kandidatai Algirdas Brazaus
kas ir Stasys Lozoraitis.

Kodėl Lietuva atsidūrė sun
kioje ekonominėje būklėje, A. 
Brazauskas pagrindine prie
žastimi laiko nevykusią že
mės reformą. Sakė, kad reikia 
kuo greičiau atstatyti bent 
prieš porą metų buvusį gamy
bos lygį, pritraukti daugiau už
sienio kapitalo ir visomis jėgo
mis paremti žemės ūkį. Nuosa
vybę reikia grąžinti. Bet pa
grindinis reikalavimas — že
mė turi būti dirbama. Neno
rintiems jos dirbti mokėti 
kompensaciją. Esąs už įvai
rią nuosavybę.

Kalbėdamas tuo pačiu klau
simu, S. Lozoraitis pažymė
jo — klaidas derėtų svarstyti 
vėliau, o dabar svarbu nusi
kratyti stagnacijos ir pradėti 
rimtai dirbti. Jei tik kalbėsi
me apie praeitį, įsivelsime į 
nesibaigiamus ginčus. Išlipti 
iš ekonominės duobės būtinai 
reikia kuo grečiau įsukti eko
nomikos smagratį.

Norint sustabdyti infliaciją, 
reikia greitai, tik ne tuoj pat, 
įvesti litą. Jis suteiktų žmo
nėms pasitikėjimą, skatintų 
gamybą ir eksportą. Išrinktas 
prezidentu, taipogi prašytų 
seimo padėti kaimui. Jis su
pranta, kad neatsižvelgta į 
kaimo žmonių nuomonę.

Abu kandidatai sutiko — 
reikia gauti žaliavų einan
čioms pramonės gamyboms, 
steigti naujas įmones, rū
pintis užsienio investicijo
mis. Tik tokiu būdu atsiras 
daugiau darbų. Jie taipogi 
abu lanko įvairias krašto 
vietoves. S. Lozoraitį lydi 
žmona Daniela. Žmonių susi
domėjimas didelis.

A. Brazausko rinkiminiam 
vajui vadovauja seimo narys 
G. Kirksiąs, patikėtinių są
rašą sudaro: V. Brazienė, 
prof. J. Brėdikis, aktorius A. 
Inozemcevas, filosofė I. Kost- 
kevičiūtė, prof. J. Kubilius, 
prof. R. Rajeckas, prof. S. Son
deckis, Žemdirbių sąjungos 
pirm. V. Velikonis.

S. Lozoraičio rinkiminiam 
vajui vadovauja iš JAV atvy
kęs V. Adamkus. Štabe dirba 
apie penkiolika savanorių pa
dėjėjų, kuriems vadovauja bu
vę Aukščiausiosios tarybos na
riai E. Gentvilas ir J. Tamu
lis. St. Lozoraičio kandidatū
rai remti komitetui pirminin- 
kauja buvęs premjeras A. Abi
šala.
Nėra pilietinės visuomenės
ELTOS pranešimu, š. m. va

sario 5 d. “Lietuvos ryto” skil
tyje “Laiko ženklai” aptariami 
prezidentinių kandidatų pasi
sakymai televizijoje.

Pirmiausia straipsnyje ap
gailestaujama, kad Lietuva 
neturi pilietinės visuome
nės, kuri apie būsimą Lietu

vos prezidentą spręstų ne iš 
ideologinių spalvų, o daugiau
sia iš jo programinių nuosta
tų. Mūsų žmonės, rašoma, “sa
viškiui” tebėra linkę atleisti 
klaidas ir paklydimus, o jo 
priešininkui nenori pripažin
ti aiškių pranašumų.

Stasys Lozoraitis, toliau 
rašoma, neblogai išmano Lie
tuvos reikalus, taip pat ir 
ekonomiką. Matyti, kad jam 
rinkos ekonomika nėra toks 
kietas riešutas, kaip Algir
dui Brazauskui, nustebinu
siam pasaulį teigimu, jog vals
tybės nuosavybė taip pat esan
ti privati nuosavybė.

S. Lozoraitis didžiąją gy
venimo dalį praleidęs atsto
vaudamas Lietuvai užsienyje, 
kalbėjo gražia lietuvių kalba. 
Čia jis pranokęs ne tik savo 
priešininką, bet ir kai ku
riuos televizijos debatų lai
dos redaktorius.

S. Lozoraičio, pasak straips
nio autoriaus, trūkumas, kad 
jis, kalbėdamas apie vienybę, 
laikosi nepartinės politikos. 
Esą gi plačiai sutarta, kad 
žmonių interesai geriausiai 
išreiškiami per partijas.

A. Brazauskas kritikuoja
mas už tai, kad atsakydamas į 
klausimą, kodėl LDDP, žadėju
si seimo rinkimuose versli
ninkams gerovę, laimėjus rin
kimus, ne tik nesumažino 
verslo suvaržymų, bet dar 
juos padidino, kalbėjo apie

(Nukelta į 2-rę psl.)

“Aš už tai, kad visa Lietuvos 
spauda būtų laisva ir demokra
tiška”, pasakė susitikime su 
spaudos, radijo ir televizijos 
darbuotojais A. Brazauskas. 
Pritardamas minčiai dėl kon
kurentų valstybinei RTV atsi
radimo, pastebėjo, kad “vis
ką reikia daryti švariai”, be 
nuostolių valstybei. Susitiki
me dalyvavęs K. Bobelis, Sei
mo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, ragino žurnalis
tus rinkimuose paremti A. Bra
zauską.

“Duokit vakarietiškas gali
mybes, ir mes nustebinsime 
pasaulį”, sakė V. Adamkus 
Marijampolėje, pasisakyda
mas už S. Lozoraitį. Laikinai 
einančiam prezidento parei
gas A. Brazauskui V. Adamkus 
priekaištavo už laikymąsi se
nos sovietų sistemos: “Kaip 
dirbo joje, taip ir tebedirba. 
O mes turim pradėti kažką nau
jo. Nejaugi mes pasmerkta 
tauta”.

Socioliginė apklausa apie 
kandidatus į prezidentus. Rin
kimuose žada dalyvauti 82% 
apklaustųjų. Numatę balsuoti 
už A. Brazauską - 57%, už S. 
Lozoraitį — 29%. Pirmasis po
puliariausias tarp 30-39 metų 
amžiaus, antrasis - tarp 60-69 
metų apklaustųjų. Vyrų už A. 
Brazauską - 52%, moterų 62%; 
atitinkamai už S. Lozoraitį
- 33% ir 27%. Miestiečių už pir
mąjį - 55% (Kaune - 31%, Vil
niuje - 50%), už antrąjį - 33% 
(Kaune - 59%, Vilniuje - 35%), 
kaimiečių atitinkamai - 65% 
ir 25%.

Socialdemokratų spaudos kon
ferencijoje keturiese (V. And
riukaitis, A. Brazas, A. Dagys, 
A. Akstinavičius) aiškino par
tijos laikyseną prezidento at
žvilgiu: partija už S. Lozorai
tį. Tačiau Lietuvai reikia abie
jų -A. Brazauskas “galėtų būti 
puikus ministeris pirminin
kas, o geresnio prezidento kaip 
S. Lozoraitis taip pat vargu ar 
verta ieškoti”.

Trečiasis liberalų sąjungos 
kongresas. Aptarta seimo rin
kimai, tolesnė veikla, pakeista 
vadovybė (vietoj V. Radžvilo - 
Š. Davainis). Prezidento rinki
muose liberalai už S. Lozorai
tį; galutinis sąjungos tikslas
- virsti vakarų tipo politine 
partija.

Niekas nepasitiko, nelaukė 
Čečėnijos prezidento D. Duda
jevo Vilniaus orauostyje. Sve
čias pareiškė: “Atvykau p. 
Landsbergio kvietimu”, opo
zicijos vadovas aiškino: “Aš 
jo (kvietimo) neorganizavau”. 
Spaudoje paskelbta tokia te
legrama: “Ponas Prezidente, 
mums malonu žinoti, kad Jūs 
ketinate aplankyti Lietuvą. 
Laukiame bet kuriuo Jums pa
togiu laiku. Vytautas Lands
bergis. Lietuvos parlamento 
narys, opozicijos lyderis, 
Vilnius, 1993 sausio 26 d.”
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Vasario 16-ji atstovauja Lietuvos valstybingumui
Istorijos pamoka aikštėje

Reportažas iš įvykių vietos - specialiai “Tėviškės žiburiams” 
Buvo pasiruošę Pilėnų likimui

Pokalbis su buvusiu Lietuvos aukščiausiosios tarybos gynėju
Egzaminas

Priešrinkiminės nuotaikos Kaune
Naujas potvarkis - nauja drumstis

Seinijos lietuvių pasipriešinimas Elko vyskupijos potvarkiui
Paminklinė koplyčia partizanams

Partizanų vadui ir kitų kovotojų atminimui pastatytas paminklas
Pagalba nariams, parama lietuvybei

Pokalbis su dr. S. Čepu, kredito kooperatyvo pirmininku
Kultūriniai vienetai 

Talka iš Lietuvos vietiniams ansambliams 
Lietuvos rašytojas: “Aš nesu patriotas”

Sauliaus T. Kondroto išpuolis prancūzų dienraštyje “Le Monde”

Elektrėnų jėgainės rekonst
ravimas kainuos mažiausiai 
20 mil dol. Į Akmenės “Cemen
tą” 13 mil dol. norėtų investuo
ti Švedijos komercininkai. 
Apie tai su “Skandinavijos 
cemento” atstovu H. Rosbergu 
ir “Akmenės cemento” genera
liniu direktoriumi S. Anužiu 
kalbėjosi laikinai einantis 
prezidento pareigas A. Bra
zauskas.

Nusikaltimų pernai, užper
nai. 1992 m. jų padaugėjo 25,9%. 
Vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, didžiuosiuose 
respublikos miestuose bei 
Biržų, Kėdainių, Kupiškio, 
Panevėžio ir Šiaulių raj. vei
kia per 100 nusikalstamų gru
puočių, techniškai geriau ap
sirūpinusių už policiją. Minis
terijoje įsteigta Organizuo
to nusikalstamumo ir krimina
linių procesų tyrimo valdyba; 
vyriausiasis komisaras - Vis
valdas Račkauskas.

Bostono mikrochirurgas M. J. 
Danas Vilniaus universiteti
nėje vaikų ligoninėje kartu su 
Estijos, Latvijos bei Lietuvos 
mikrochirurgais atliko apie 
30 veido ir gomurio plastinių 
operacijų Lietuvos vaikams. 
(Kai kurie atvykę su M. J. Danu 
medikai kalba lietuviškai. Uni
versitetinei vaikų ligoninei 
Š. Marčiulionio fondas yra pa
aukojęs 10,000 dol.)

30 džipų, karinių palapinių, 
elektros generatorių, dujokau
kių, aprangos, ryšių priemo
nių Prancūzijos vyrausybė ir 
gynybos ministerija padovano
jo mūsų krašto apsaugos mi
nisterijai.

Dar vienas “Lietuvos avia
linijų” kelias: nuo kovo 29 d. 
Lietuvos lėktuvai pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais skris į Paryžių.

Mirė Jonas Dagys. 1993 m. 
sausio 31 d., eidamas 87-sius 
mirė žymus Lietuvos botani
kas, biologijos mokslų dakta
ras, pirmosios augalų fiziolo
gų mokyklos Lietuvoje įsteigė
jas prof. Jonas Dagys. Visą gy
venimą jis atidavė žemei, gam
tai, gimtojo krašto praeičiai, 
visuomet vadovavosi demokra
tijos principais, socialdemok
ratijos idėjomis.

Šokių poezijos deimančiu
kas - taip apie Vilties Algu- 
tytės debiutą balete “Žizel” 
atsiliepė ilgametis baleto šo
kėjas H. Kunavičius. Labai tei
giamai įvertintas ir jos part
neris Aleksandras Molodovas.

Garbės daktarų vardai išei
vijos mokslininkams. Vilniaus 
universitetas juos suteikė M. 
Yčui - biologui, Vašingtono 
valstijos universiteto profeso
riui (M. Yčo sūnui, J. Šliūpo 
vaikaičiui), E. Varnauskui - 
kardiologui iš Geteborgo, vie
nam iškiliausių Švedijos me
dicinos pasaulio atstovų.

G. Gustaitė

i.
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Istorijos pamoka aikštėje Banina Garmutė

Reportažas iš įvykių vietos - specialiai “Tėviškės žiburiams”

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kažkokius “daugelio versli
ninkų interesus”, kuriuos pa
žadėjo ginti. Atsakymas bu
vęs ilgas, nekonkretus ir pri
minęs ankstesnių metų post
ringavimus.

A. Brazauskas, gerai pažin
damas jį remiančius sociali
nius sluoksnius (kaimiečiai, 
darbininkai) ir praeities nos
talgija gyvenančią inteligen
tiją, nesistengęs įtikti nau
jom visuomenės jėgom — vers
lininkams, uždirbantiems pra
gyvenimą be valdžios pagal
bos. Jo kalba buvusi skirta 
tiems, kurie laukia manos iš 
valstybės.

Neteisingi kaltinimai
JAV žurnalas “Life” 1992 

m. gruodžio mėn. laidoje iš
spausdino straipsnį, šiurkš
čiai apkaltinantį Latviją anti
semitizmu.

Leidinyje “Baltun” (Baltic 
Appeal to the United Nations) 
išspausdintas Latvijos aukš
čiausiosios tarybos narės, žy
dų kilmės Rūtos Marjašos 
straipsnis apie žydų mažu
mą Latvijoje. Jame rašoma, 
kad padėtis Latvijoje kito
kia negu nurodymą žurnalo 
straipsnyje.

R. Marjaša rašo — žydai bol- 
ševikmečiu Latvijoje neturėjo 
jokių kultūrinio veikimo są
lygų. Kilus atgimimo sąjūdžiui, 
jau 1989 m. Rygoje buvo atida
ryta žydų vaikams mokykla, 
pirmoji visoje Sov. Sąjungo
je. Dabar šią mokyklą lanko 
500 vaikų. Pati žydų kultūri
nė veikla tapo populiari. Bu
vęs žydų teatro pastatas, sta
tytas 1913 m., grąžintas žydų 
bendruomenei. Žydų vaikų an
samblis pasiekė pasaulinio 
pripažinimo. Ansamblis pro
gramas atliko Izraelyje, JAV- 
se, Skandinavijoje.

Mūsų kaip parlamentarų 
tikslas teigia R. Marjaša, yra 
grantuoti žydams ir kitoms 
mažumoms Latvijoje civili
zuotą gyvenimo būdą, išlai
kyti savo tapatybę, išvystyti 
tautinę kultūrą, palaikyti žmo
gaus teises. Ryšium su tokiais 
užmojais Latvijos aukščiausio
ji taryba yra priėmusi eilę rei
kalingų įstatymų.

1990 m. rugpjūčio 3 d. Lat
vijoje buvo priimtas reabili
tacijos įstatymas, kuriame pa
žymima, kad asmenys, apkal
tinti už kriminalinius nusi
kaltimus prieš taiką, tautžu- 
dystę (genocidą), humanišku
mą, kaip yra formuluojama 
tarptautiniame įstatyme, ne
bus išteisinti. Taip elgiasi 
ir Latvijos vyriausybė, at
sisakiusi išteisinti asmenis,

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

Tel. 1-416-434-1847
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus,.žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomą laiką. • Iš mūsą valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsą giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dieno
mis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONES Į LIETUVĄ
Kelionės per Kopenhagą: Užsisakę šiems metams skrydįprieš kovo 2 d. 
sutaupysite $100; užsisakę tarp kovo 3 ir gegužės 4 - sutaupysite $50! 
Naudokitės gera proga!
Pvz. Išvykstant tarp balandžio 8 ir gegužės 6

Išvykstant tarp gegužės 13 ir birželio 17 .
Išvykstant tarp birželio 24 ir rugpjūčio 26
Jaunimui iki 16 metų, nežiūrint kokiu laiku
Studentams - $40 nupiginimas.
Teiraukitės ir apie bilietų išpardavimą......

Kelionės kitomis trąšomis:
Kelionės į kitus kraštus:

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

kurie buvo nuteisti, dalyvavę 
Varšuvos žydų geto sargyboje.

1990 m. rugsėjo 19 d. Latvi
jos aukščiausioji taryba pa
skelbė deklaraciją, smerkian
čią genocidą ir antisemitizmą 
Latvijoje.

Latvių žinimis, šiolaikinė 
pikta propaganda prieš Latvi
ją turinti ryšių su Rusijos 
kariuomenės išvedimo klausi
mu.

Suktumas
AP žiniomis, kai Švedijos 

ambasadorius su pasididžiavi
mu skelbė, kad jo šalis 6,800 
tonų naftos paskyrė šio pro
dukto taip reikalingai Estijai, 
kažkas jau buvo pasiruošęs do
vanotą naftą parduoti Vokie
tijai. Tai sužinojusi Švedi
jos vyriausybė paskelbė pagal
bos sustabdymą iki bus išsi
aiškinta vagystė.

Tačiau tuo tarpu laivai su 
nafta atplaukė į Taliną. Jie 
tuoj pat buvo nukreipti į Ham
burgo uostą, kur nafta buvo 
iškrauta.

Tai žiauru, pareiškė Švedi
jos tarptautinio išvystymo ir 
kooperavimo ministeris A. 
Svensson. Estijos žmonėms 
reikalinga visa nafta, iš kur 
jie jos begautų.

Švedijos žiniasklaida pra
neša, kad Švedijos nafta buvo 
parduota verslininkams — tar
pininkams vieno Estijos val
džios pareigūno. Švediška naf
ta buvo pakeista žemesnės ko
kybės nafta iš Azerbaidžano. 
Estijos policija suėmė vieną 
Estijos energetikos bendro
vės pareigūną ir transporto 
bendrovėje dirbantį darbi
ninką.

Čečėnijos prezidento vizitas
Čečėnijos respublikos pre

zidento D. Dudajevo vizitas 
Lietuvoje buvo privatus, o su
sitikimai oficialūs. Jį priėmė 
laikinai einantis seimo pirmi
ninko pareigas Č. Juršėnas, 
susitiko ir su opozicijos va
dovu V. Landsbergiu. Pastara
sis domėjosi tarptautiniais Če
čėnijos ryšiais, taip pat de
rybų eiga su Rusija, galimybe 
Lietuvai iš Čečėnijos gauti 
naftos. Prezidento atsakymas 
buvo teigiamas. Vėliau paskli
do žinia, kad penkios cister
nos mazuto jau pakeliui į Lie
tuvą.

Čečėnijos vadovas pasisakė 
už mainų prekybą, pvz. “drus
ką keisti į šilką ar panašiai”. 
Dėl politinio pripažinimo, D. 
Dudajevas pareiškė, kad toks 
pripažinimas — tai didelis ša
lių įsipareigojimas. Pvz. Gru
ziją ir Bosniją jau pripažinu- 
sios 29 valstybės. Bet kas iš

nuo
nuo

S 899 
$1099 
$1199 
$ 899

$ 799 

be abejonės geriausios kainos! 
Kennedy Travel Bureau Ltd.

296 Queen Street West 
Toronto, Ontario M5V 2A1 

Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Gatvės byloja
Kiek daug galėtų papasa

koti Birutės gatvė Panemunė
je ... Pareinu į ją mintimis. 
Sugrįžtu. Viename jos gale - 
daktarės Kiaunienės name - 
stribokynas. Kitame - beveik 
ant Nemuno kranto - mano tė
vų namai. Iš jų, viską išgrobę, 
mane 13 metų išvežė, tiksliau 
- su durtuvais išvarė ... Į juos 
dar ir dabar realiai negaliu 
sugrįžti — jie tebėra naciona
lizuoti. Man juose gyvenan
tiems stribų ainiams persikel
ti į sovietinės armijos palie
kamus namus - į kitą gatvę - 
būtų didelė “skriauda”, anot so
cialdemokrato Dambrausko — 
Antroji tremtis! (Jiems, ne 
man ...). Mano tėvai numirė 
svetimose pakampėse, nes sa
vo namų slenksčio negalėjo 
peržengti net svajonėse. Bet 
man niekada nekilo keistas 
klausimas - kodėl? Patarlė sa
ko: kerta mišką, skiedros lekia. 
Naikina okupuotą tautą - ne 
padugnes ir ne valkatas tre
mia ir diskriminuoja. Atvirkš
čiai.

Tautžudystės vėjai nusiaubė 
visą mūsų Birutės gatvę. Sibi
ras, Australija, Amerika, Ka
nada...Kaip gerai, kad Jūs lai
ku pasitraukėte, brangūs kai
mynai: mes nebūtume sutilpę 
į vieną ešeloną...

...Štai Jūsų namas — pirma
sis prie Nemuno, gerbiamas 
p. Sodoni. Šiemet kažkas, api
forminęs dokumentus, bandė 
atsiimti jį kaip “savą”. Nepa-

Partizanas KURTAS - ANTANAS 
KARPAVIČIUS, žuvęs 1951 metais

to? Pirmiausiai reikią ekono
minio bendradarbiavimo, ku
rį vėliau pakeistų politinis 
pripažinimas.

Bendra įmonė
Kretingos grūdų perdirbimo 

įmonė ir viena Kanados įmo
nė artimiausiu laiku Kretin
goje rengiasi statyti rapsų 
aliejaus ir margarino įmonę, 
kuri per metus perdirbtų pus
antro tūkstančio tonų rapsų 
grūdų. Žaliavą reikėtų pirkti 
kaimyninėse šalyse.

Įmonę kretingiškiai pasiry
žę pastatyti per dvejus metus. 
Technologinius įrengimus pa
rūpins kanadiečiai. Taip pat 
pažymima, kad rapsų auginto
jai, įsigiję įmonės akcijų, 
bus aprūpinti sėklomis, trą
šomis ir technika.

Pastaba. Šiame skyriuje š. m. 
sausio 19 d., remiantis žiniomis 
iš Lietuvos, buvo rašoma apie 
prezidentinius kandidatus. Iš
spausdintas toks sakinys: “Da
bar V. Petkus pareiškęs, kad 
remsiąs S. Lozoraitį”.

Š. m. vasario 1 d. faksu iš Vil
niaus gautas Lietuvos krikščio
nių demokratų sąjungos pirmi
ninko Viktoro Petkaus ir gene
ralinio sekretoriaus Vydo Do- 
linsko pasirašytas pareiški
mas, kuriame rašoma: “Dabar 
gi buvome nustebinti, kad 
Lietuvos Krikščionių demo
kratų sąjungos pirmininkas 
Viktoras Petkus Lietuvoje 
vykstančiuose prezidento rin
kimuose remiąs ne dr. Kazį 
Bobelį, o dipl. Stasį Lozorai
tį. Kas tai: išmistas, šmeižtas, 
juodas jumoras ar nešvari 
kombinacija? Prašytume Jūsų 
redakciją mums tokį negražų 
išpuolį ar insinuaciją paaiš
kint (. . .).

Primename, kad mūsų Są
junga liko su dr. Kaziu Bo
beliu ir kiek įmanoma viso
mis išgalėmis rėmė jo pastan
gas kandidatuojant į prezi
dentus”. J.A. 

vyko, nes Jūs, teisėtas savo 
tėvų sūnus, gyvenate Toronte.

...O Jūs, mielas Juozai Seni- 
kai, studijavote Vokietijoje 
mediciną ir, atostogaudamas 
pas dėdę, sukdavote man žilvi
čio dūdeles ir vaišindavote 
kramtoma guma, berods kaina
vusia nepigiai. Jūsų mama (ją 
įkėlė į ešeloną nepaeinančią) 
turėjo kietą suvalkietišką prie
žodį: “Iš gyvatės niekada ne
bus žuvies!” Ji mirė Sibire ba 
du, o Jūsų tėvelio lavoną išme
tė iš ešelono šiapus Uralo. Gir
dėjau, kad Jūs gyvenate kažkur 
prie Montrealio. Jums gal per 
skaudu prisiminti tolimąją Tė
vynę...

Kiti Panemunės kaimynai
Žurnalisto Mato Šalčiaus 

knygas “Svečiuose pas 40 tau
tų” skaitydavau gautas iš ar
timiausių kaimynų — jo paties 
namiškių. Čepaniai atidavė 
duoklę raudonajam slibinui, 
bet jų duktė iš lagerių grįžo. 
Toliau — Babiliai, Babravičiai, 
Damušiai...Apsidžiaugiau per
nai vasarą, kai gerb. Adolfas 
Damušis su žmona, atvykę į 
Lietuvą, surado laisvą minutę 
aplankyti ir mane. Prisiminė
me mieląją gatvę Panemunėje.

Ir kas gi įstengs pamiršti in
teligentiškąjį mūsų gatvės ko
loritą — pulkininko dr. A. Ma
tuko šeimyną? Taip! Menu Jus, 
tarsi vakar matytus: Reginą ir 
Angelę, Antaną ir Liuduką...

Gražiai Jums pavydėdavau, 
kad laiku pakilot iš gimtojo 
lizdo kaip paukščiai į skrydį. 
Jeigu būtumėt nepakilę...Ne
būtumėt grįžę visi, kaip negrį
žo ir visos Raštikytės...(be Al
dutės). Būtų rankoves atsirai
tojęs Jūsų artimiausių kaimy
nų (iš kitos gatvės pusės) — 
raudonųjų Radzevičių vienas 
sūnelis...Jis ir mane vežė, o 
sunkvežimiui sustojus miške
lyje, prie Jūsų namų, pergalin
gai tyčiojosi ir gąsdino — ne
išveš į Sibirą, o sušaudys, kaip 
žydus šaudė...(Labai gaila jog 
tikslumą ir teisingumą mėgs
tantys Wiesenthal’io centro 
atstovai nepasidomėjo, KAS 
šaudė Panemunės žydus — ma
žų krautuvėlių Savininkus? 
Kas iš po skverno siūlė pirkti 
jų skurdžius “lobius” — šaukš
tus ir indus?)

Neužmirštami geradariai
Aš grįžtu dar į Matukų na

melius ir žemai lenkiu galvą 
Jūsų dėdės — mano auklėtojo 
Petro Matuko atminimui. Ir 
Jūsų tetos — p. Karolinos at
minimui. Kai grįžau iš Sibiro 
ir nebuvo ko valgyti (grąžin
dama mane iš pragaro žemės 
mano motina buvo netekusi 
visko, kas materialu ir valgo
ma), auklėtojas patarė neverk
ti, pakelti aukštyn galvą ir 
mokytis — ne bet kaip, o per 
metus po 2 klases baigti! Kai 
nebuvo kur gyventi, Jūsų teta 
Karolina, pati išvyta iš namų 
ir prisiglaudusi pas Banėnų 
senutę, pastatę lovelę ir man. 
Gyvenime nemačiau sąžinin
gesnių žmonių už juos. P. Karo
lina negaudavo pensijos, jau 
sirgo vėžiu, o prie Jūsų palik
tų daiktų prisiliesti bijojo: 
“Žinau, man liepė juos parduo

Prie Pakuonio, Kėbliškių kaime, bežemių (išvarytų) ūkininkų Juodžių šei
ma augino 6 sūnus. Visi žuvo partizaninėje kovoje Pakuonio ir Panemu
nės apylinkėse. (Tėvas taip pat, motina išprotėjo). Kairėje — vyresnysis 
sūnus JUOZAS JUODIS - UNGURYS. Dešinėje — jauniausias sūnus 
ALBINAS JUODIS. Dvylikos metų berniukas paimtas į lagerius, šešerius 
metus iškalėjo, grįžęs įsijungė į ginkluotų kovų prieš raudonuosius 
okupantus ir žuvo už Lietuvos laisvę

REMKIME KANADOS

ti, bet kaip aš galiu imti? Jie 
vis tiek kada nors sugrįš! — 
kalbėjo ji.

Šuoliais per klases
Grįžau iš Sibiro rugpjūčio 

pradžioje, per vasaros karš
čius. Pasiskolinau vadovėlius 
ir įsijungiau į egzaminų ma
ratoną (šokau klases).

Svetimos valstybės — TSRS 
istorijos tritomį perskaičiau 
kaip romaną. Įsidėmėjau datas
— carų valdymo, mongolų ant
plūdžių, sukilimų ir revoliu
cijų. Gavau ketvertą.

Kieme palaukiau klasės 
draugo, taip pat laikiusio eg
zaminą ir turėjusio grįžti į kai
mą tuo pačiu keliu per Vaišvy- 
davą. Kitapus gimnazijos rug
pjūčio karštyje bolavo tuščia 
turgaus aikštė. Jos artimiau
siame pakraštyje — takelio nuo 
gimnazijos vartų tęsinyje 
stūksojo viešoji išvietė. Bend
raklasis, išėjęs iš gimnazijos, 
mano nuostabai įsmuko į mer
gaičių pusę.

— Aloyzai... — suvapėjau,
— koks tu nemandagus!

Netrukus jis grįžo. Piktas ir 
išraudęs pastūmėjo mane už 
peties.

— Eik ir pasižiūrėk! Mes ne
galim naudotis savo išviete. 
Jame — Lietuvos istorija ... 
Supranti?!

Vyrų išvietės prieangyje, 
tiesiog po kojomis, gulėjo su
versti trijų ar keturių vyrų la
vonai. Basom kojom, o apačioje 
esantys — nudraskytais drabu
žiais, nepadoriai iškėtoti, vei
dai kruvini, aplipę musių tu
mulais. Nuo jų sklido nežmo
niškas dvokas. Viršutiniojo ka
rio veidas buvo švarus, tik pa
geltęs, akys užmerktos, lūpos 
tvirtai sučiauptos, uniforminis 
švarkas užsegiotas. Jis galėjo 
būti pora metų vyresnis už ma
ne. Jo bruožai buvo tokie ryš
kūs, romūs, orūs, jog įsirėžė 
mano atmintin visam gyveni
mui. Po daugelio metų, rinkda
ma partizaninių kovų medžia
gą, ieškojau šešių žuvusių bro
lių Juodžių fotografijų. Išvy
dusi jauniausiojo — Albino — 
veidą prisiminiau, kur ir kada 
jį mačiau . .. Bolševikiškai 
“pašarvotą” Panemunėje! Liu
dijantį karžygišką mano tau
tos istoriją amžinybės akivaiz
doje.

Guodžiantis žodis
Bendramokslė Marytė nu

traukė mano mintis, pranešda
ma paskutines naujienas:

— Iš Panemunės netrukus iš
sikels rusų desantininkai. Ka
reivinėse įsikurs mūsų Gele
žinio vilko pulkas. Mano sūnus 
Gediminas Macijauskas šian
dien sutiko priimti pulko vado 
pavaduotojo pareigas . ..

Istorijos estafetė nesibaigia.
O už lango, darganotoje tam

soje, pleveno ryškūs šviesos 
atšvaitai. Konstancija Stra
vinskienė kreipėsi nežinomo 
autoriaus žodžiais:
O vėjau, neužpūsk liepsnelių 

žvakių,-
Jos mena didvyrius ir kankinius 

tautos.
Tegul Jiems būna lengvos smiltys 

lakios,
O amžina jaunystė himnus jiems

giedos!... (Pabaiga)

Partizanas JUOZAS* MARCINKE
VIČIUS - LAPINAS, kurio apde
gusių ir nuo kūno atitrūkusių gal
va turgaus aikštėje graužė katės 
ir “saugojo” stribai

Birutės rinktinės partizanas VY
TAUTAS KABAŠINSKAS - LITAS, 
žuvęs Pakuonio apylinkėse. La
vonas buvo niekinamas Panemu
nės turgaus aikštėje

AfA 
ADOMUI KANTAUTUI

mirus, 
jo žmoną, mielą likimo draugę, FILOMENĄ 
nuoširdžiai užjaučiu -

Monika Povilaitienė

AfA 
ADOMUI KANTAUTUI 

palikus šį pasaulį,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną FILOMENĄ AUGYTĘ- 
KANTAUTIENĘ ir velionies seseris bei artimuosius 
gyvenančius Lietuvoje -

Marija Garbačauskienė
Leonas Garbačauskas

PADĖKA
AfA

MAGDALENAI ZENKEVIČIENEI,
brangiai mamai, močiutei, promočiutei, uošvei

mirus, nuoširdi padėka kunigams: J. Staškui, P. Ma- 
niuškai, K. Kaknevičiui už maldas ir gedulines Mišias. 
Ačiū giminėms, draugams, pažįstamiems už gražias 
gėles, gausias aukas Mišioms, labdarai, spaudai, už 
užuojautas, gautas žodžiu bei raštu. Taip pat dėkojame 
D. Radtkei už giedojimą, karsto nešėjams, visoms po
nioms už pyragus ir B. Stanulienei už pietų paruošimą.

Nuliūdę - sūnus, marti, vaikaičiai 
ir provaikaičiai

PADĖKA
Po ilgos ligos 1993 m. sausio 22 d. Dundas mieste 

mirė mūsų miela mamytė, uošvė ir močiutė

AfA
JULIJA ONA ČEGIENĖ.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už pasku
tinius patarnavimus. Ačiū A. V. Paulioniams už giedojimą 
Mišių metu. Ačiū visiems atsilankiusiems į Rožinį, dalyva
vusiems laidotuvių Mišiose bei palydėjusiems mūsų ger
biamą mamytę į amžino poilsio vietą. Dėkojame už užpra
šytas Mišias ir aukas organizacijoms velionės prisiminimui. 
Dėkojame už atsiųstas gėles, laiškus ir asmeninę paguodą.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems, kurie prisidėjo prie 
atsisveikinimo su mūsų miela mamyte.

Mamyte, niekada mes Tavęs nepamiršime!

Jūsų vaikai: Vida Čegytė, Jonas Čegys,
Julija Vyšniauskienė

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



Buvo pasiruošę Pilėnų likimui
“Mūsų didžiausias ginklas - mūsų dvasia, kurios jėgų Lietuvos gynėjai yra parodę sausio mėnesį 

ir kitais lemtingais atvejais”. Iš V. Landsbergio kreipimosi į Lietuvos žmones
1991 m. rugpjūčio 19 d. perversmo metu
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E GZAMINA S
Priešrinkiminės nuotaikos Kaune

V. PRIŠČEPIONKA

Per praėjusius ketverius me
tus reikšmingi įvykiai Lietuvo
je klostėsi vienas po kito: masi
nis mitingas Vingio parke, vė
liavos ir himno atgavimas, Ar
kikatedros grąžinimas, Balti
jos kelias, Kovo 11-toji, Sausio 
13-toji, Medininkai, rugpjūčio 
perversmas, seimo rinkimai... 
Visi šie įvykiai, ir daugelis ki
tų, yra įrašyti į Lietuvos istori
jos puslapius ir atrodo, kad jie 
mūsų atmintyje turėtų likti vi
sam laikui. Deja, taip nėra. 
Dažnai paskutinieji, tik išgy
venti įvykiai nustelbia senes
nius, kartais net ir labai svar
bius įvykius. Pvz., tik mėnesiui 
praėjus nuo seimo rinkimų, jau 
girdime Lietuvoje įtakingas 
vietas užimančių asmenų abe
jojimus, ar sausio 13-sios įvy
kiai tikrai yra aktualūs Lietu
vos žmonėms (“Lietuvos aidas” 
1992 m. 253 nr.). Užmiršti, arba 
net ir primiršti kruvinojo sek
madienio aukas būtų daugiau 
negu paniekinimas. Sausio 13- 
sios aukos-tai kraujo antspau
das ant kovo 11-tą deklaruoto 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo akto! (Kad žmonės jau 
pradeda pamiršti svarbius įvy
kius tautos istorijoje, partiza
nų kovas pokario metais arba 
trėmimus į Sibirą, mini ir PLB- 
ės valdybos pirm. Bronius Nai
nys savo pasikalbėjime su “TŽ” 
bendradarbiu VI. Ramojumi - 
“TŽ” 1992 m. 52 nr.).

V. Landsbergis, perversmo 
metu kalbėdamas apie sausio 
mėnesį parodytą Lietuvos žmo
nių dvasios jėgą, tikriausiai 
galvojo apie kunigaikščio Mar
girio Pilėnų kovotojų dasią. 
“Geriau mirtis, o ne vergovė!”- 
jau nuo 1956 metų tautiečiams 
Lietuvoje aidėjo choro žodžiai 
iš Vytauto Klovos operos “Pi
lėnai”. Esu tikras, kad Klovos 
“Pilėnai” gaivino tautos sąmo
nę tada, kai to labiausiai rei
kėjo. Įdomus sutapimas, bet 
1991 m. sausio 12 d. Vilniaus 
operos ir baleto teatre buvo at
likta “Pilėnų” opera. Pasisė
mę dvasinės stiprybės, ne vie
nas žiūrovas po spektaklio žy
giavo ne namo, bet tiesiai prie 
televizijos bokšto arba prie 
Aukščiausiosios tarybos pa
stato.

Meldžiamės už tuos, kurie 
žuvo prie televizijos bokšto ir 
Medininkų muitinės būstinėje. 
Turėtume melstis ir už tuos, ku
rie pergyveno sužeidimų kan
čias, arba liko invalidai. Ati
duokime pagarbą ir tiems, ku
rie ne žuvo, bet buvo pasiryžę 
žūti už Lietuvos nepriklauso
mybę - tai Aukščiausiosios ta
rybos, “Lietuvos širdies” gy
nėjai.

Praėjusią vasarą lankantis 
Lietuvoje, teko plačiau išsikal
bėti su vienu iš Aukščiausio
sios tarybos gynėjų. Perduodu 
dalį pasikalbėjimo su vyr. Itn. 
Rimgaudu R., šiuo metu tarnau
jančiu Panevėžio apskrities 
karo komendantūroje.

—Rimgaudai, kas tave paska
tino sausio 13-tą važiuoti į Vil
nių saugoti Aukščiausiosios ta
rybos pastatą?

— Neramumai Vilniuje pra
sidėjo dar prieš sausio 13-tą. 
Sausio 8-tą dieną jedinstvinin
kai pradėjo pulti Aukščiausio
sios tarybos pastatą, ir vienu 
metu buvo net pro duris įsiver
žę. Sąjūdis pakvietė Lietuvos 
žmones vykti į Vilnių ir rinktis 
prie AT-os pastato. Tikslas - 
saugoti pastatą nuo smurtinin
kų, taip vadinamų kitakalbių, 
kurie buvo susijungę į Jedinst- 
vos organizaciją. Visai respub

Laidotuvės laisvės kovotojų, žuvusių 1991 m. sausio 13-tą prie radijo ir televizijos bokšto. Katedros aikštėje prie Vilniaus 
arkikatedros aukų karstai, apdengti Lietuvos trispalve. Minia žmonių susirinkusi palaidoti savo tautos didvyrius

likai buvo sudarytas planas, ir 
kaip tik sausio 9-11 d.d. budėji
mas prie pastato buvo paskir
tas Panevėžio miesto gyvento
jams. Tuo metu Panevėžyje jau 
buvo susiorganizavusi šaulių 
kuopa; todėl mes, šauliai, sau
sio 9 d. organizuotai nuvykome 
į Vilnių.

— Važiavai tenai kaip šaulys 
ar kaip Panevėžio gyventojas?

— Kaip šaulys ir kaip Pane
vėžio gyventoj as. Tiksliau - kaip 
lietuvis. Kai atvykome prie AT- 
os pastato, ten jau buvo didelis 
skaičius kauniečių, jų tarpe ir 
šaulių. Mus, panevėžiečius, pa
skyrė ne minioje būti, bet sau
goti vieną pastato šoną iš išo
rės. Užėmėme pozicijas ir pasi
keisdami budėjome.

— Buvai uniformuotas?
— Ne, mes tada uniformų dar 

neturėjome, nors vienas kitas 
ir buvo uniformuotas. Ant ran
kovių buvome užsidėję žalius 
raiščius. Sekančios dienos ry
tą mus, šaulius, pakvietė į pa
stato vidų, nes tuo laiku buvo 
laukiamas didesnis skaičius je- 
dinstvininkų. Taip ir įvyko. 
Prisiartinę prie pastatą ap
supusios lietuvių minios, jie 
pradėjo mitinguoti. Lietuviai 
atsakė dainomis, o atvykęs 
“Trimito” orkestras pradėjo 
taip garsiai groti, kad tas 
jų mitingas tapo nuslopintas. 
Jedinstvininkai, nieko nepa
siekę, pasišalino. Tačiau tuo 
metu jau buvo prasidėjusi 
rusų kariuomenės akcija prieš 
lietuvius: kariai užėmė Krašto 
apsaugos departamento būsti
nę, radijo ir televizijos - ne 
bokšto - komiteto pastatą. At
rodė, kad AT-ai gręsia rimtas 
pavojus. Todėl visi AT-os pa
state budėjusieji šauliai ir 
savanoriai staigiai buvo su
kviesti į pastato vestibiulį. 
Čia mums buvo griežtai pasa
kyta, kad per 15 minučių tu
rime apsispręsti: likti pasta
te jo gynybai, arba pastatą ap
leisti. Atėjo gerbiamas Lands
bergis, Patackas, Butkevičius, 
kun. Grigas, ir visi pasilikusie
ji davėme iškilmingą priesai
ką. Dabar mes jau neturėjome 
teisės išeiti iš pastato. Vy
tautas Landsbergis mums pa
sakė, kad nuo šio momento 
esame Lietuvos savanoriai.

— Kiek apytikriai jūsų tenai 
buvo?

— Kiek buvo iš viso, sunku 
pasakyti. Mat mes šauliai bu
vome paskirti saugoti vieną pa
stato dalį ir su kitais gynėjais 
nesimaišėme. Mes buvome pa
siskirstę postais savo bare, 
kuriam vadovavo Šaulių są
jungos pirmininkas Gediminas 
Jankus.

— Ar jūs buvote ginkluoti?

— Ne, mes tuo metu jokių 
ginklų neturėjome. Bet, ka
riuomenei ušėmus Krašto ap
saugos, radijo ir televizijos 
būstines, galvojome, kad se
kantis puolimas - AT-os pasta
tas. Todėl nieko nelaukdami, 
iš kitoje aikštės pusėje stato
mo daugiaaukščio pastato pri- 
senešėm armatūros ir pradėjo- 
me ją pjaustyti į pusės metro 
ilgio gabalus (armatūra - gele
žinės štangos, naudojamos be
tonui sustiprinti - V.P.). Radę 
kokį drobės gabalą ar izoliaci
nę juostą, gaminomės kažką pa
našaus į rankeną, kad būtų 
lengviau ir patogiau tą metali
nę lazdą laikyti rankoje. Pana
ši ginkluotė buvo visų gynėjų, 
esančių pastate. Aš manau, kad 
oficiali AT-os apsauga turėjo 
kokių nors lengvų ginklų - gal

vieną kitą pistoletą. .. Bet pa
grindinė gynėjų masė buvo ne
ginkluota.

— Spaudoje skaičiau, kad vi
sas palanges buvote apstatę 
Molotovo “kokteiliais”. Ar tik
rai?

— Pradžioje jų nebuvo. Bet 
tuo metu tarp mūsų atsirado 
Andrius Eivė, Amerikos ka
riuomenėje tarnavęs karinin
kas. Jis mums davė trumpą ap
mokymą ir parodė, kaip gamin
ti taip vadinamus Molotovo 
“kokteilius”. Atsigabenome di
delį kiekį banzino ir prisigami
nome butelių su padegamu skys
čiu. Po sausio 13-tos žudynių, 
pavojui padidėjus, buvo priim
tas sprendimas, kad neginkluo
ti gynėjai turi AT-os pastatą 
apleisti. Todėl mes, panevėžie
čiai, sausio 14-tai auštant, nu
skubėjome į Panevėžį, kur ap
sirūpinome medžiokliniais šau
tuvais; gavome net du graižtu- 
vinius ir, dabar jau apsiginkla
vę, grįžome atgal į AT-os rūmus. 
Čia apsiginklavimas buvo įvai
rus: teko matyti iš karo laikų 
surūdijusį, matomai kažkur po 
žeme gulėjusį rusišką automa
tą, vokišką šmeiserį, pistoletą 
su keliais šoviniais.. . Bet ištik- 
rųjų ginklai buvo medšiokliniai 
ir mažo kalibro šautuvėliai.

— Dabar jau apsiginklavę, 
nuo ko jūs buvote pasiruošę pa
statą ginti - nuo jedinstvinin- 
kų ar nuo rusų kariuomenės 
puolimo?

— Nesvarbu kas būtų puolę, 
buvome pasiryžę gintis. Nuo je- 
dinstvininkų puolimo pastatą 
būtume apgynę. Jeigu desanti
ninkai būtų puolę, tai būtų bu
vę blogiau. Kadangi dauguma 
vyrų buvo tarnavę kąriuomenė7 
je, jie suprato savo sunkią pa
dėtį. Be to, ir pats AT-os pasta
tas gynybos atveju yra labai ne
dėkingas: palei išorines sienas 
yra kabinetai, platus pastato 
viduryje esantis koridorius 
juosia posėdžių salę. Net ir du 
automatininkai, įsibrovę pro 
langą į pastatą ir, vienas kitą 
dengdami, praktiškai būtų ga
lėję sėkmingai pulti. Mes buvo
me apsiginklavę tiktai su stry
pais - tom metalinėm lazdom - 
puolimo atveju mūsų pozicija 
būtų buvusi beviltiška... Ka
riuomenei okupavus televizi
jos bokštą, skubiai pradėjome 
statyti barikadas. Iš išorės pa
statas buvo apjuostas aukšta ir 
stora gelžbetonio blokų tvora. 
Pastato viduje pylėme smėlį į 
maišus ir jais apdėliojome lan
gus, duris, palikdami tik vieną 
šoninį įėjimą. Užbarikadavom 
ir platų pagrindinį įėjimą, pro 
kurį galėjo lygiagrečiai du tan
kai įvažiuoti iki pat laiptų į AT- 
os salę, kurioje vyko tarybos 
posėdžiai. Taip pat galvojome, 
kad desantininkai gali pulti iš 
malūnsparnių; todėl tinklais 
aptraukėme pastato langus, ant 
stogo priraitėme spygliuotų 
vielų. Na, kiek sugebėjome ir 
kiek priemonės leido, stengė
mės padaryti taip, kad pastatas 
būtų sunkiau užimamas. Taip 
pat ir Žvėryno tiltas bei visos 
gatvės, vedančios prie AT-os
pastato, buvo užblokuotos. 
Trumpai, pastatą padarėme 
panašų į tvirtovę.

— Tikriausiai dabar jau jau
tėtės saugiau. Ar baimės jaus
mas sumažėjo?

Lietuvių tautos žadintojo bei Lietuvos nepriklausomybės skelbėjo dr. JONO 
BASANAVIČIAUS kapas ir paminklas Rasų kapinėse Vilniuje. Apatinėje 
dalyje įrašas: “Kada mes jau in dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus 
tvirta pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvošės, tąsyk 
mums ir kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis” Nuotr. Alf. Laučkos

— Baimės, kaip tokios, nebu
vo. Bet visdėlto buvo neramu. 
Pvz., staiga praneša, kad tankai 
juda AT-os kryptimi. Paskelbia 
pavojų. Visi skubiai užimame 
savo pozicijas ir laukiame. Tan
kai triukšmingai pražlegsi pro 
šalia pastato esantį tunelį ir 
nesustodami nušliaužia tolyn. 
Nervai šiek tiek atsileidžia. Tu
riu prisipažinti: mes visai blai
viai supratome, kad mūsų pasi
priešinimas būtų buvęs tik lai
kinas. Jeigu būtų rimtai puolę, 
tai iki galo būtume neišsilaikę. 
Pasipriešinimo tikslas buvo 
parodyti pasauliui, kad akty
vus pasipriešinimas įvyko. 
Toks buvo mūsų tikslas, ir tai 
kiekvienas sąmoningai supra
to. Pavojų taip pat. Buvome pa
siruošę Pilėnų gynėjų likimui.

— Spaudoje teko skaityti, 
kad buvo planuojama ant stogo 
uždegti laužus, jeigu desanti
ninkai būtų leidęsi su malūns
parniais. Ar tikrai planavote 
tai daryti ?

— Laužų kurti neplanavome. 
Galvojome tokiu atveju naudo
ti padegamus butelius. Beto, 
jau turėjome kuo šaudyti. Spe
cialistai teigė, kad graižtuvi- 
nis medžioklinis šautuvas - ne 
šratinis, bet kulkinis - gali pra
mušti neperšaunamą liemenę. 
Bent taip mes bandėme sa
ve įtikinti.

— Kaip ilgai tęsėsi budėji
mas AT-os pastate?

— Sausio 13-tos įvykiams kiek 
aprimus, šauliams buvo paskir-

Pagalba Lietuvos vaikams
1990 metų rudenį JAV lietu

vių bendruomenės socialinių 
reikalų taryba sudarė komite
tą, pasivadinusį “Lietuvos vai
kų viltis”. Komiteto pagrindi
nis tikslas — sudaryti sąlygas 
atvežti Lietuvos vaikus gydy
mui į Shriners ligonines JAV- 
se. Jau 1991 m. į Čikagos Shri
ners ligoninę buvo atvežtos gy
dytis dvi mergaitės. 1992 m. 
“Lietuvos vaikų viltis” globojo 
Amerikos ligoninėse besigydan
čius 26 Lietuvos vaikus. Iš jų 
13 jau yra grįžę Lietuvon.

Shriners ligoninėse yra gydo
mi vaikai, sergantys šiomis li
gomis: stuburo iškrypimas, tra
pių kaulų liga, nenormalus ran
kų ir kojų augimas, klubo išsi
vystymo liga ar išnirimas, ra- 
chitas — kojų iškrypimas, tam 
tikros odos apdegimo ir ortope
dinės problemos.

Vilniuje ir Kaune veikia du 
įgalioti “Lietuvos vaikų viltis” 
atrankos komitetai. Jiems vado
vauja Shriners ligoninių paruoš
ti diagnozės nustatymo gydyto
jai.

Tėvai ar globėjai, kurių vaikai 
serga minėtomis ligomis, gali 
kreiptis šiais adresais: dr. Al
gimantas A. Vingras, Viesulo 13- 
147, Vilnius 20508, tel. 452046; 
dr. Viktoras Kriaučiūnas, Pa
kraščio 4-21, Kaunas, tel. 714355.

Nustačius tiksliai vaiko ligos 
diagnozę, atitinkančią Shriners 
ligoninių reikalavimams, užpil
domos Amerikoje gydytis praši- 
mo anketos. Visa reikalinga do
kumentacija yra pasiunčiama 
“Lietuvos vaikų viltis” koordi- 

tas pastovus gynimo baras. Pa
siskirstę pagal rinktines, bu
dėjome kas antrą savaitę. Tai 
galėjome parvažiuoti namo, 
šiek tiek pailsėti ir tęsti savo 
profesinį darbą. Su pertrauko
mis išbudėjome iki kovo mė
nesio.

— Tuo metu pasaulio žinia- 
sklaida daug kalbėjo ir rašė 
apie įvykius Vilniuje. Lands
bergio vardas buvo kartojamas 
dažnai, o Vokietijoje leidžia
mas dienraštis “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”jį pavadi
no “tautos atrama”. Šis laikraš
tis taip pat rašė, jog latviai ir 
estai pavydi lietuviams, kad 
jie turi asmenį, kaip Landsber
gis. Pasaulis žavėjosi jo drąsa. 
Ar jis tikrai toks drąsus? Ar ja
me nesimatė kiek baimės?

— Ne, baimės jausmo nesi
matė tada, ir esu tikras, kad nė
ra ir dabar. Tuo metu mes žino
jome, kad jis visą laiką buvo 
pastate. Kartais matydavome 
be jokio sumišimo, be jokios 
baimės. Aplamai apie gerb. 
Landsbergį esu susidaręs tik 
gerą nuomonę. Klausant jo gy
vos kalbos ar per televiziją, ar 
skaitant jo straipsnius spaudo
je, mane stebina jo sugebėji
mas viską giliai pramatyti ir, 
ramiai apsvarsčius, padaryti 
geriausią sprendimą. Man at
rodo, kad jis apsisprendimą 
rizikuoti savo gyvybe yra pa
daręs visam laikui. Aš juo pil
nai pasitikiu ir, manau, pasiti
kėsiu ir ateityje.

natorei Čikagoje. Ši visa tai per
duoda Shriners ligoninėms. Li
goninių specialistai nuspren
džia, ar bus galima vaikui su
teikti reikiamą pagalbą.

Apie “Lietuvos vaikų vilties” 
veiklą pravartu žinoti JAV-bių 
ir Kanados lietuviams. Jie ga
li painformuoti savo gimines 
ar pažįstamus Lietuvoje apie 
galimybes gydyti vaikus Ame
rikoje.

Platesnę informaciją teikia 
“Lietuvos vaikų viltis” koordi
natorė Jūratė Budrienė, 2711 
West 71st St., Chicago, Ill. 60629, 
USA, tel. (312) 476-0664. J. B. inf.

Nuotraukoje - Stasio Lozoraičio giminės: ūkininkų Morkūnų šeimoje Mačiūnų kaime, Prienų valsčiuje užaugo penki 
broliai partizanai. Iš jų liko gyva tik sesutė Konstancija, nuotraukoje stovinti priekyje, dabar gyvenanti Kaune

Lietuvą nusiaubė uraganas. 
Kosminės kainos. Pavargome 
nuo politikos. Nebetikime kai
mu. Ir nusivylėme jaunimo 
apolitiškumu.

Amerikos prezidento Bill 
Clinton’o inauguraciją tele
vizoriaus ekrane stebėjome 
kartu su gyvenančiomis pas 
mane studentėmis Dijana ir 
Aušra. Jos optimistės. Pa
klaustos žino, už ką balsuos 
mūsų prezidento rinkimuose. 
Truputį pagalvojusi Aušra 
sako: “Aš su tėveliais, tai 
už Stasį Lozoraitį”. Ketvirta- 
kursė Dijana Bujauskaitė, 
marijampoliečių — Sibiro 
tremtinių duktė, aptaria pla
čiau.

— Lietuvos prezidentas turi 
būti pasaulinio masto veikė
jas. Diplomatas. Laisvai var
tojantis užsienio kalbas. Ne
turintis partinės praeities. 
Atstovaujantis visai tautai, 
o ne jos dalelei. Svarbiausia 
— kitos mąstysenos žmogus! Be 
socializmo liekanų.

— Bet kaimas daugiau už 
Brazauską?

— Na ir kas? Jo neišrinks: 
pamatė, jog LDDP pažadai liko 
netesėti, ekonominio stebuk
lo neįvyko. Be to, absurdas, 
jeigu visą valdžią vėl paimtų 
“viena partija — viena tiesa!”

— Tad kas taps Lietuvos pre
zidentu?

— Stasys Lozoraitis. Mano to
kia intuicija — prieš kiekvie
ną egzaminą ...

Kažin, ar pasiteisins Dija- 
nos “ekstrasenciniai sugebė
jimai”, bet numatyti politinę 
Lietuvos ateitį šiandien sunku.

Ne pyragai šiandien lietu
viams Lietuvoje. Sunku. Įklim- 
pome. Pasiekėme duobės dug
ną. Bet kaip atsispirti ir pa
kilti į viršų, jeigu tas dugnas
— klampus? Jau trys ketvirta
daliai piliečių gyvena žemiau 
skurdo ribos. Pagal savižudžių 
skaičių pirmaujame Europoje
— antroji vieta. Į Latviją ver
telgų pradėtas duonos verslas 
atveria bado perspektyvas. 
Be skrupulų veikia chaoso 
mėgėjai ir nepritariantys Lie
tuvos nepriklausomybei. Jų 
apstu valdžioje. Kaip pripa
žinti seimo darbą atsakingu, 
jeigu epizodiškai išreikštos 
nuomonės (pvz. Antanavi
čiaus) tampa įstatymais?

Renkame prezidentą. Rin
kimai kainuos 110 milijonų 
talonų. Lito nėra. Talonai 
padirbinėjami, kasdien nu
vertėja.
Šiaurės lageryje, Intoje, po

litinės kalinės Natalija Pupei- 
kienė ir Repšytė išlaužė vais
tinės duris ir paėmė strepto- 
miciną, prižiūrėtojo pagrobtą 
iš atsiųsto siuntinio. Tai bu
vo ne vagystė, o žygdarbis: jos 
ištraukė iš mirties nasrų žmo
gų (Janina Misiūnaitė, gyvena 
Kaune). Gi alkstančios tautos 
akivaizdoje mūsų parlamenta
rai apsirūpino šimtatūkstan
tinėmis išeitinėmis pašalpo
mis ir didžiulėmis algomis. 
Kas tai — ar ne begėdiškas ap
vaginėjimas? Kai kurie iš jų 
jau sukinėjasi turtingiausių 
Lietuvos žmonių rate, pasiva
dinę ... signatarais. Ar ga
lima juos lyginti su kilniais 
1918 m. signatarais ir valdžios 
vyrais, dirbusiais Lietuvai be 
užmokesčio? Vištvanagiai — 
žemo polėkio paukščiai: pa
kilti moka, o nusileisti — tik 
grobiui...

Per penkiasdešimt komunis
tinės okupacijos metų uoliai 
vykdytas fizinis ir dvasinis 
genocidas padarė neapsako-

mą žalą: kiek išžudyta miš
kuose, numarinta Sibire, iš
blaškyta po pasaulį! Ir kas 
liko? Dvasiniam marazme iš
auklėtos dvi jaunosios kartos, 
linkusios atsisakyti tėvų is
torinės atminties ir patirties. 
Jiems visa tai nerealu, nes iš
gyventa ne nuosavu kailiu! 
Įprastu reiškiniu tapo anks
čiau Lietuvoje negirdėti da
lykai: mafija, reketas, korup
cija, rekordinio lygio vagys
tės. Ir nevaldoma kriminoge
ninė būklė. Dvasinis nuopolis 
— didžiausia okupacijos 
skriauda Lietuvai.

Nustekenta ir morališkai 
apiplėšta mažutė (bet narsi!) 
valstybė Rytų milžino pašo
nėje renkasi prezidentą. Sun
ku tikėtis kažko geresnio. Juk 
orientuojamasi ne į aukštes
nį, bet į savo lygį. Ir svetima 
įtaka veikia kaip saldus nuo
das. Priešnuodžių neturime, o 
euforijos atsargos išseko.

Turėsime tokią valdžią, ko
kios esame verti. Nenustebin
sime nei savęs, nei pasaulio: 
galbūt mes ir laisvės nenusi
pelnėme . .. Deja! Kraujo, gy
vybių aukų, Sibiro šalčių už
teko, bet ar užteks išminties, 
pakantumo, ištvermės? Orumo 
ir dvasios stiprybės. Tikslo 
siekimo, įtvirtinant savo vals-
tybę. Neaišku.

Norime būti stiprūs ir op
timistai. Šakių rajono Kriūkų 
mokytoja Marytė Baltrušaitie
nė naujametiniame sveikini
me rašo: “Sveikata po rinki
mų susilpnėjo. Iš juodo dan
gaus šviečia juoda saulė. O 
kada ji nušvis — niekas neži
no. Turėkime kantrybės ir vil
ties, kad politika pasikeis”. 
Lietuvos partizanė Konstanci
ja Morkūnaitė-Vilūnienė žva
liai aiškina:

— Labai džiaugiuosi, kad 
vienu iš pretendentų į prezi
dento postą yra Stasys Lozo
raitis. Taktiškas. Demokra
tiškas, plačių pažiūrų žmo
gus. Jis suvienytų tautą, gin
tų visų interesus. Tos politi
nės rietenos ir ekonominė kri
zė pagaliau baigtųsi. Brazaus
kas galėtų toliau vadovauti 
seimui, vėliau vyriausybei. 
Būtų sutramdyti savanaudžiai 
ir vagys. Pradėtų veikti įsta
tymai.

— Kaip žiūrite į jo ryšius 
su Lietuva?

— Jie nebuvo nutrūkę. Jis 
visada gyveno mūsų reikalais, 
vargais ir rūpesčiais. Mano 
vienmetis. Gimęs Kaune. Kaip 
giminaitė — mes pusbrolių 
vaikai — galiu pasakyti, kad 
visada buvo labai jautrus ir 
dėmesingas mums. Partizani
nėje kovoje žuvo mano keturi 
broliai. Kas niekino juos ant 
gatvių grindinių, ir kas gerbė 
— tai aš tikrai žinau ...

Liaudies meistras Leonas 
Juozonis sako:

— Tegul užskaito tą milijo
ną, kur išžudė, ištrėmė ir iš 
Lietuvos išvijo. Šiaip kas iš
eina? Okupuosim, išžudysim, o 
paskui balsavimus darysim!...

Renkame valstybės vadovą. 
Laikome egzaminą. Ar suge
bėsime pasirinkti? Studen
tai žino, jog egzaminai — 
laimės dalykas. Išlaikysime 
ar neišlaikysime, bet, kaip 
sakė romėnai, pažinsime pa
tys save (nosce te ipsum). Ir 
labiau save pasauliui atsklei
sime. Pažymį rašys istorija. 
Per laiko atstumą. Ir viešoji 
pasaulio opinija. Tuojau pat.

Dieve, mums padėk!
Antanina Garmutė
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® LAISVOJE TEVYffiJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
IŠLAISVINTAS PAJŪRIS

Paskutinieji Rusijos kariuo
menės pasienio daliniai iš Klai
pėdos išvyko prieš Kalėdas gruo
džio 14 d. Buvusį jų štabą Klai
pėdoje perėmė Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos pareigū
nai. Visą Lietuvos pajūrio zoną 
nuo Rusnės iki Šventosios dabar 
jau saugo lietuviai pasieniečiai. 
Lietuvos komisija iš rusų perė
mė ir mokymo centrą su poligonu 
prie Kazlų Rūdos. Juo naudojosi 
VH-ji Rusijos parašiutininkų di
vizija, jau atšaukta iš Kauno ir 
Marijampolės. Spėjama, kad 
1993 m. Lietuvoje sutiko tik apie 
15.000 dar likusių Rusijos karių.

URAGANAS LIETUVOJE
Biskajos įlankoje prie Ispa

nijos ir Prancūzijos krantų su
siformavęs ciklonas, pasiekęs 
uragano greitį, per Šiaurės ir 
Baltijos jūras sausio 14 d. savo 
pietiniu sparnu atūžė Lietuvon. 
Iki tikro uragano greičio trūko 
tik vieno metro per sekundę. 
Labiausiai nukentėjo vakarinė 
ir šiaurinė Lietuva. Remiantis 
nepilnais duomenimis, Skuodo, 
Molėtų, Kupiškio, Telšių, Plun
gės, Panevėžio, Šilutės rajonuo
se buvo nutraukta 40-70% elekt
ros tinklų linijų. Visoje Lietu
voje neveikė beveik pusė kaimo 
telefono stotelių dėl išvartytų, 
išlaužytų stulpų, nutraukytų 
laidų. Nukentėjo ne tik kaimo 
vietovės, bet ir miestai. Vilniaus 
orauostyje nuo pakilimo ir nusi
leidimo tako buvo nupūstas ir 
žemėje įklimpo vienintelis Lie
tuvos orinio susisiekimo lini
jos “Boeing-737” lėktuvas, ką 
tik grįžęs iš Frankfurto prie 
Maino. Nei keleiviai, nei lėk
tuvas nenukentėjo. Daug nuo
stolių padaryta Palangoje. Jū
ra iš paplūdimių pasiglemžė 
milijonus kubinių metrų gra
žaus smėlio, visiškai sunaiki
no jau anksčiau apgadintą til
tą, kuriuo vasarotojai eidavo 
jūron atsisveikinti su nusilei
džiančia saule. Nukentėjo ir 
kopos, bet jų sutvirtinimai su
stabdė jūros vandens platesnį 
prasiveržimą pačiame mieste. 
Palanga išvengė didelio potvy
nio. Žvejojantys palangiškiai 
labiausiai gailisi tilto. Mat 
dabar eina stintos, o jiems li
ko aplaužytas kelių metrų tilto 
gabalėlis prie kranto. Klaikus 
vaizdas gražiuose Palangos pu
šynuose — aplaužyta daug me
džių, su šaknimis išrauta ir iš
vartyta šimtamečių pušų.

DIDELI NUOSTOLIAI
Nuo uragano nukentėjo ir 

Klaipėda, anksčiau numačiusi 
pavojų, turėjusi daugiau laiko 
pasiruošti. Tačiau niekas nesi
tikėjo tokios stiprios uragani
nės audros. Jau sausio 13 d. Klai
pėdos jūrų uostas buvo uždary
tas, iš jo Baltijos jūron išvedus 
didesnius laivus ir didžiuosius 
tanklaivius. Pakilusios bangos 
prekybos uoste apgadino kran
tines, uraganas nuplėšė kai ku
rių pastatų stogus. Danės iš 
krantų išsiliejęs vanduo apsė
mė Teatro aikštę, žemesnę Klai
pėdos senamiesčio dalį prie šios 
upės žiočių. Tokį stiprų uraga
ną Lietuva turėjo tik 1'967 m. 
spalio 18 d. Tada vėjo greitis 
Klaipėdoj ir Nidoj buvo pasie
kęs 34 metrus per sekundę, o 
gūsiai — 40 metrų. Dabartinio 
uragano turime tik apytikrius 
duomenis. Atrodo, kad vėjo grei

Siuntinių į Baltijos kraštus 
vienintelė 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.
$1.00 kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą. 
Perduodame į rankas JAV ir
Kanados dolerius .......................... 4% plius pristatymas

Parūpiname dėžes:
1 kūb. pėdos (131/<” x IS’A” x 10’A") 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 i Lietuvą, tuoj pat prane
šime 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. 
Gertrūda ir Andrius Usvaltai mūsų atstovai Delhi 
ir Londono apylinkėse tel. (519) 773-8007

tis, skirtingas įvairiose Lie
tuvos vietovėse, buvo panašus 
į 1967 m. uragano. Šiuo metu 
jis dar nėra tiksliai nustaty
tas, neapskaičiuota ir atgimu
siai Lietuvai padaryta žala. 
Pirmuosiuose pranešimuose pa
brėžiama, kad nuostoliai sieks 
bilijonus dabartinių Lietuvos 
talonų. Pasikeis turbūt ir ura
gane žuvusių Lietuvos gyvento
jų skaičius. “Lietuvos aidas” 
sausio 16 d. rašė, kad uraganas 
nuskynė penkias gyvybes, o su
žeistų paliko daugiau kaip pu
sę šimto.

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Šilutės rajono katalikai mo

kytojai surengė katalikiškai 
spaudai skirtą konferenciją 
“Dvasinis žmogaus tobulėji
mas”. Konferencijoje dalyvavo 
Klaipėdos universiteto, Telšių 
katalikiškos vidurinės mokyk
los, Šilutės mokyklų pedagogai, 
Telšių kunigų seminarijos, ka- 
tachetinio centro, Šilutės ra
jono mokytojų sąjūdžio ir Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos Šilutės skyriaus atsto
vai. Konferencijos dalyviai pri
ėmė rezoliuciją, prašančią Šilu
tės rajono valdybą grąžinti šio 
miesto katalikams buvusios kle
bonijos patalpas, kuriose nori
ma atidaryti katalikų jaunimo 
centrą. Krikščionių demokratų 
partijos Šilutės skyrius pasiūlė 
šiame mieste įsteigti katalikiš
ką vidurinę mokyklą.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ PELESOJ
Gudijos lietuvius Pelesoj Tri

jų karalių dieną aplankė į atlai
dus atvykę tautiečiai iš Lietu
vos. Mišias Šv. Lino lietuvių 
šventovėj Gardino vysk. A. Kaš- 
kevičius koncelebravo su dviem 
svečiais iš Vilniaus — kun. V. 
Aliuliu, MIC, ir kun. J. Boruta, 
SJ. Jos buvo laikomos lietuviš
kai, pamokslai sakomi lietuvių, 
lenkų ir gudų kalbomis. Pirmą 
kartą skambėjo nauji vargonai, 
pagaminti Sūduvos vargonų 
dirbtuvės Marijampolės krikš
čioniškosios kultūros centre. 
Jais grojo to centro rektorius 
kun. G. Sakalauskas. Giedojo 
vilniečiai solistai R. Vešiota 
ir D. Sadauskas. Prie skulpto
riaus Tauro Česnulevičiaus su
kurto lietuviško kryžiaus šven
toriuje buvo prisiminti Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės kovotojai, ypač 92-jų metų 
amžiaus kūrėjas-savanoris Jo
nas Radziulis. Jam Vyčio kry
žiaus penktojo laipsnio ordi
ną, nuvažiavę Pavaikęs kaiman, 
įteikė Lietuvos seimo atstovai 
— vicepirm. A. Sakalas ir na
rys R. Ozolas. Naujus Pelesos 
parapijos namus atidarė Lie
tuvos kultūros fondo pirm. J. 
Dvarionas. Jų projektą paruo
šė architektas S. Šimonis, o jį 
įgyvendino Varėnos statybinin
kai su vadovu V. Kukliu ir dar
bų vykdytoju G. Lapenų. Para
pijos namuose jau yra įsikūrusi 
po šešių dešimtmečių atgaivin
ta lietuviška mokykla. Su vie
nuolika vaikų dirba keturi mo
kytojai — Petronėlė ir Jonas 
Brazauskai, docentas Povilas 
Beresnevičius, Aldona Kaspe- 
riūnienė. Sekantį rudenį bus 
atidaryta lietuviška gimnazi
ja. Iškilmės baigtos pirmąja 
vakarone, kurion įsijungė iš 
Vilniaus atvykęs “Sutartinės” 
ansamblis su vadovu P. Tamo
šaičiu. y. Kst.

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

KLK moterų draugijos Aušros Vartų parapijos skyrius 

S BLYNŲ BALIŲ 
kuris įvyks 1993 m. vasario 23, antradienį, Jaunimo centre. 
Bus loterija ir gardūs tradiciniai valgiai. Pradžia - 6 v.v.

Suaugusiems įėjimas - $6, vaikams (5-12 m.) - $3.
Laukiame visų - valdyba

Sault Ste. Marie, Ont.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VALDYBA paaukojo Pagalbos 
fondui “Vaiko tėviškės namai” 
Lietuvoje $300. Tai jau nebe pir
ma šios apylinkės lietuvių auka 
Lietuvos benamiams vaikams. Sa
vo dosnumu jie parodo ne tik gilų 
šios skaudžios problemos tėvynėje 
atjautimą, bet ir konkrečias pa
stangas padėti ją šalinti. Dosniems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja 
šio fondo globėja -

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLK MOTERŲ DR-JOS mūsų pa

rapijos skyriaus visuotinis susi
rinkimas lapkričio 19 d. parapijos 
salėje subūrė visas nares svar
biems pasitarimams. Buvo aiški
nama, kaip užpildyti anketas, at
siųstas iš PKM dr-jos Niujorke. 
Pirm. A. Augaitienė kvietė nares 
kalbėti gyvąjį Rožinį, kad būtų 
greičiau išvedama rusų kariuome
nė iš Lietuvos. Planuota pyragų 
išpardavimas, šventovės sutvar
kymas, ligonių lankymas. D. Nor
kienė pasižadėjo parengti lietu
viškai papuoštą Kalėdų eglutę 
šventovėje. E. Vindašienė pasky
rė auką kalėdinėms gėlėms nu
pirkti. Aptarti ateities planai. 
Susirinkimas užbaigtas malda ir 
pasivaišinta valdybos paruošta 
kavute.

TRADICINIS PYRAGŲ ir rank
darbių išpardavimas vyko Till- 
sonburgo apsipirkimo centre 
lapkričio 28 d. Jį pravedė E. Ru- 
gienienė su valdybos pagalba. 
Apylinkės lietuvės atvežė kepinių 
ir rankdarbių pardavimui, kurie 
traukė visų praeivių akis savo 
įvairumu ir gausumu. Ypač daug 
savo rankų darbo dirbinių paau
kojo E. Strodomskiehė, padidin
dama pajamas. Lietuvių stalą čia 
puošė Kalėdų eglutė ir kiti, lie
tuviški rodiniai. Šis išpardavi
mas kasmet duoda gražų pelną, ku
riuo yra papildomas KLK moterų 
dr-jos skyriaus iždas.

MARIJOS ŠVENTĖ buvo šven
čiama sekmadienį, gruodžio 6 d. 
Šventovėje Mišias atnašavo kle
bonas L. Kemėšis už mirusias dr- 
jos nares. Rudens metu draugija 
neteko dviejų savo narių: a.a. Ja
nes Augustinavičienės ir a.a. Albi
nos Lapėnienės iš Tillsonburgo, 
Ont. Parapijos salėje minėjimą 
atidarė dr-jos pirm. Z. Augaitie
nė. Atsiųstą sveikinimą iš cent
ro valdybos perskaitė A. Aleliū- 
nienė. Sukalbėjus maldą, visi vai
šinosi dr-jos narių paruoštais pie
tumis, už kuriuos surinktas pelnas 
paskirtas šventovės apšildymui. 
Meninėje dalyje B. Vytienė skaitė 
straipsnį apie Mariją. T. Pargaus- 
kienė skaitė savo tėvo M. Kušins- 
ko parašytus eilėraščius, skirtus 
Marijos garbei. S. Pargauskaitė 
taip pat perskaitė savo senelio 
eilėraštį. D. Vindašienė skaitė 
aprašymą apie dabartinę padėtį 
tėvynėje iš Lietuvos spaudos. 
Minėjimas baigtas visiems su- 
giedant lietuvių tradicinę gies
mę “Marija, Marija”.

PAGERBDAMI A.a. ANTANĄ 
IVANAUSKĄ, mirusį 1993 m. sau
sio 27 d., jo atminimui aukojo: 
“Tėviškės žiburiams” - $20 - J. Ju
rėnas, P. Augaitis; $10 - S. Ber
žinis, J. Vitas, A. Martinkevičius, 
A. Klemkienė, P. Pargauskas, V. 
Vytas, P. Lapienis; $15 - B. Gu- 
dinskas, J. Mačiulis; $5 — A. Vie- 
raitienė.

Kanados lietuvių fondui - $10 - 
A. Aleliunienė; $5 - L. Namūrienė.

J. Vitas

HAMILTON TRAVEL BUREAU
764 Barton St. E., Hamilton, Ont.
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba

; 549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-' 
vežame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montrealio.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' r

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vysk. M. Valančiaus lietuvių mokyklos Hamiltone, Ont., 1992 metų X-tojo 
skyriaus abiturientai su savo mokytoja. Iš kairės: mkt. Vida Stanevičienėj 
mokiniai - Viktoras Gedris, Irena Apanavičiūtė, Audra Balytaitė ir 
Adomas Godelis

Hamilton, Ontario
A.a. PREL. JUOZO TADARAUS- 

KO, mirusio 1993 m. sausio 27 d. 
Queensway ligoninėje Toronte, 
atminimui Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $100 - A. Z. Stanaičiai, 
$50 - K. L. Meškauskai, L. D. Gu
tauskai, J. M. Gimžauskai, J. K. 
Dervaičiai, ST. Catherines, Ont, 
J. R. Pleiniai; $35 - J. E. Bajorai
čiai, 25 - R. Geidukytė, L. A. Pliu- 
ros, P. S. Sakalai, St. Domeikienė; 
$20 - S. N. Aleksai, J. G. Krištolai
čiai, E. Agurkienė, A. Bungardie- 
nė, A. D. Kamaičiai, G. O. Melny- 
kai, VI. L. Kybartai, V. Kėžinaitis, 
J. J. Stanaičiai, X. Y., P. S. Kano
pai, V. E. Sakai, M. D. Jonikai, G. 
A. Skaisčiai; $15 - A. E. Liaukai, 
$10 - Alb. Didžbalienė, P. M. Šiu- 
liai. KLF nuoširdžiai dėkoja už 
aukas. KLF

London, Ontario
LONDONO LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ švęs—Lietuvos nepri
klausomybės 75-tą sukaktį vasa
rio 20 d., 7 v.v., Šiluvos Marijos 
parapijos salėje. Minėjime kal
bės buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas Aleksandras Abiša
la. Kviečiame visus Londono ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame minėjime. Aukos bus ren
kamos Kanados lietuvių bendruo
menės veiklai.

KLB Londono apylinkės valdyba
LONDONO LIETUVIŲ PENSI

NINKŲ KLUBAS savo mėnesinia
me susirinkime sausio 10d. Šiluvos 
Marijos parapijos salėje pagerbė 
Viktorą Gudelį, jo devyniasdešim
tojo gimtadienio proga. Viktorą

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t A 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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ftrp A y rr A » LIETUVIŲ KREDITO 
JL /VJL/lVZV 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.

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ 

IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.50% 
santaupas.............................3%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.50% 
90 dienų indėlius .........  5.75%
1 m. term, indėlius ......... 6.00%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.75% 
3 m. term.indėlius .......... 6.50%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.50% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 6.00%
RRSP ind. 3 m................  6.50% 

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje’

sveikino pensininkų klubo pirm. 
St. Keras, Šiluvos Marijos para
pijos klebonas kun. K. Kaknevi
čius, Šiluvos Marijos parapijos 
komiteto pirm. A. Petrašiūnas ir 
draugų vardu - Edmundas Pet
rauskas.

V. Gudelis, baigęs gimnaziją 
Vilniuje ir ekonimiką Kauno uni
versitete, Lietuvoje dirbo žemės 
ūkio ministerijoje referento pa
reigose. Prisiminta nuo 1950 m. V. 
Gudelio ypatinga lietuvybei iš
laikymo veikla Londone. Jis daly
vavo įvariose vietinių organiza
cijų valdybose, buvo skautų rėmė
jų pirmininkas, lituanistinės mo
kyklos mokytojas ir vedėjo pava
duotojas, Šiluvos Marijos parapi
jos komiteto pirmininkas, skaityk
los ir muziejaus steigėjas bei glo
bėjas, pensininkų klubo steigėjas 
ir ilgametis jo pirmininkas. Visas 
pareigas V. Gudelis atliko su pa
siaukojančiu atsidėjimu ir kruopš
tumu. Tik sveikatai sušlubavus, 
buvo priverstas įsipareigojimus 
nutraukti.

Po ilgiausių metų linkėjimų, vi
si vaišinosi gimtadienio tortu, 
kurį dovanojo dukra Dana Chai- 
nauskienė. Nuoširdų, jaudinan
tį padėkos žodį tarė sukaktuvi
ninkas V. Gudelis, o giminių var
du kalbėjo D. Chainauskienė, dė
kodama už visų pastangas šiam pa
gerbimui surengti. Gr.P.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kiyie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

asmenines paskolas ... 12.75% 
nekiln. turto pask. 1 m. . 7.75% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 8.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir

JA Valstybės
Lietuvių centras Lemonte prie 

Čikagos buvo įsteigtas prieš ket
verius metus įsigytose patalpo
se. Abejonių šiuo pirkiniu tada 
daug kam kėlė didoka paskola. 
Jas išsklaidė 1992 m. lapkričio 
8 d. didžiojoje salėje sušauktas 
narių susirinkimas ir jame pa
daryti vadovų pranešimai. Lie
tuvių centre jau veikia dvi mo
kyklos — Marijos Montessori ir 
šeštadieninė lituanistinė Mai
ronio mokykla. Ji yra didžiau
sia išeivijoje, turinti beveik 
400 moksleivių. Sekmadieniais 
į pamaldas daug dalyvių sutrau
kia Plm. Jurgio Matulaičio misi
ja, vadovaujama Čikagos lietu
vių jėzuitų. Lietuvių centras 
turi apie 700 narių, įstojimo me
tu sumokėjusių po 200 dolerių, ir 
nemažai rėmėjų, talkinančių au
komis. Susirinkime paaiškėjo, 
kad iki 1992 m. lapkričio 2 d. 
aukų buvo gauta 835.214 dolerių 
ir beprocentinių paskolų iš na
rių — 290.000. Bankams jau buvo 
išmokėtos visos skolos ir su
kaupta 100.000 dolerių bepro- 
centinėms paskoloms grąžinti.
1991 m. finansinė apyskaita ro
do, kad pajamų turėta 535.959 
dolerių, išlaidų — 344.335, o ižde 
liko 191.624. Lietuvių centras 
su tokia apyskaita jau gali eg
zistuoti, turėdamas nepilną lai
ką dirbančius tris tarnautojus. 
Susirinkimo dalyviams dar ne
buvo pateikta nespėta sudaryti
1992 m. apyskaita. Žinoma tik 
tiek, kad pajamas 1992 ir 1993 m. 
sumažins Lietuvių centro patal
pų neatidėliotinas remontas. 
Daugiausia pajamų duoda ame
rikiečių klubui išnuomota spor
to salė. Ųž ją kas mėnesį gau
nama po 1.800 dolerių nuomos. 
Finansiniai reikalai pagerėtų, 
jeigu visi centro nariai mokėtų 
metinį 100 dolerių nario mokes
tį. 1992 m. jį sumokėjo tik 193 
nariai. Mat iš tikrųjų tas meti
nis mokestis tėra savanoriška 
prievolė, neįtraukta Lietuvių 
centro statutan. Advokatas Ri
mas Domanskis, ėjęs valdybos 
pirmininko pareigas, jas perda
vė Jurgiui Riškui. Tarybos pir
mininkas yra Rimvydas Rimkus.

Argentina
Lietuvos kultūros ir švietimo 

ministerija Lietuvių susivieni
jimui Argentinoje (SLA) buvo 
atsiuntusi mokytoją Alvydą Če
pulį dirbti su lietuvių kilmės 
jaunimu. Svečias iš Vilniaus 
atvyko 1992 m. birželio 12 d. ir 
Lietuvon išskrido gruodžio 12 d. 
A. Čepulis, apgyvendintas Auš
ros Vartų parapijoje, savo pa
grindinę veiklą koncentravo 
SLA centre, kuris taip pat yra 
Argentinos sostinėje Buenos 
Aires. Ten jis mokė ne tik lie
tuvių kalbos, bet ir lietuviškų 
dainų, tautinių šokių, lietuvių 
kalbos pamokas dėstydamas ir 
Aušros Vartų parapijoje. Pa
skaitas apie lietuvių kalbą ir 
kultūrą A. Čepulis skaitė ir 
Berisso mieste veikiančioj 
Mindaugo draugijoj. Atsisvei
kinimą su Vilniun grįžtančiu 
mokytoju A. Čepulių gruodžio 
1 d. surengė SLA organizacija. 
Išleistuvių vakarienėn įsijun
gė buvusieji mokiniai iš Bue
nos Aires ir Berisso, lietuviš
kųjų organizacijų veikėjai. Mo
kytojui A. Čepuliui dėkojo Min
daugo draugijos pirm. Valenti
na Bukauskaitė-Persico, Beris
so argentiniečių vardu kalbė
jusi Marija Glemžienė, SLA kul
tūrinės sekcijos atstovė Irena 
Simanauskienė, SLA valdybos 
pirm. Arnaldas Vezbickas. 
Įteikta ne tik dovanėlių moky
tojui A. Čepuliui, bet ir padė

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

Naujas adresas:
STELCO TOWER Telefonas
1200- 100 King Street West (416) 522-1381
Hamilton, Ontario L8P 1A2 FAX (416) 522-0855

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

kos laiškų jį atsiuntusiems 
švietimo pareigūnams. Lietu
vos garbės konsulas Algiman
tas Rastauskas pabrėžė, kad 
Lietuvos vyriausybė mokytojo 
A. Čepulio atsiuntimu pradė
jo suartėjimo žingsnius su Ar
gentinos lietuviais.

Australija
Su XVII-siomis lietuvių 

dienomis Sidnyje prieš Kalė
das buvo susieta ir jau 42-ji me
tinė lietuvių sporto šventė. Ją 
surengė Australijos lietuvių 
fizinio auklėjimo sąjunga (AL
FAS), kurios valdybos pirmi
ninkas yra žurnalistas A. Lau
kaitis. Šventės metu buvo su
šauktas lietuvių sporto klubų 
vadovų pasitarimas. Jame klu
bams atstovavo: Sidnio “Kovui” 
— P. Andriejūnas, S. Gustafso- 
nas, E. Lašaitis, D. Kraucevi- 
čius, Adelaidės “Vyčiui” — E. 
Taparauskas, A. Talanskas, R. 
Pocius, Melburno “Varpui” — A. 
Simbirauskas, J. Dagienė, Dži- 
longo (Geelong) “Vyčiui” — L. 
Koszela, P. Obeliūnas, K. Sta- 
rinskas, Hobarto “Perkūnui” — 
M. Kožikas, K. Jomantas, Bris- 
banės “Baltijai” — A. Milvydas, 
V. Šatkauskas, R. Mališauskas, 
Kanberos “Vilkui” — P. Gru
žauskas, Melburno žiemos spor
to “Neringai” — A. Vaitiekūnas. 
Atstovo neatsiuntė Pertho “Tau
ras”. Su sportinės veiklos at
liktais darbais supažindino 
ALFAS valdybos pirm. A. Lau
kaitis, su finansiniais reika
lais — ižd. P. Andriejūnas. Pra
nešimus apie aštuonių sporto 
klubų veiklą padarė jų atsto
vai. Lietuvių klubai turi tik 50- 
100 narių, o kai kurie — dar ma
žiau. Išvykai į Lietuvą specialų 
fondą aukų rinkimo būdu orga
nizuoja ALFAS. Šios organiza
cijos garbės nariu pasitarimo 
dalyviai išrinko hobartietį J. 
Petraitį. Australijos lietuvių 
sporto šventę 1993 m. surengs 
Hobarto “Perkūnas” Tasmanijos 
saloje. 1994 m. sporto šventė 
bus sujungta su Australijos lie
tuvių dienomis Adelaidėje. Bal
savimu buvo sprendžiamas sve
timtaučių įsileidimas į lietu
vių sporto klubų komandas. Di
doku 43:8 balsų rezultatu bu
vo nutarta į šventėje dalyvau
jančias 5 žaidėjų komandas leist 
įjungti du svetimtaučius.

Britanija
DBLS Boltono apylinkės val

dybos pirm. Henriką Vaineikį 
Boltono moterų institutas pa
kvietė pokalbiui apie Lietuvą 
Astley Bridge šventovės teatro 
salėje 1992 m. lapkričio 12 d. 
Paskaitininką nustebino didelis 
moterų susidomėjimas atgims
tančia Lietuva. H. Vaineikis 
buvo numatęs kalbėti tris ket
virtadalius valandos, bet po
kalbis užtruko pusantros va
landos. Į klausimus jam teko at
sakinėti net ir moterų pavaišin
tam kava bei pyragaičiais.

Londono lietuvių moterų lab
daros sambūris “Dainava”, 
įsteigtas 1957 m., prieš Kalėdas 
baigė savo darbą. Užsidaryti 
privertė moterų eiles gerokai 
praretinę laiko saistomi žemiš
ko gyvenimo žingsniai. Sumažė
jo ne tik narių, bet ir duosnių- 
jų rėmėjų skaičius. “Dainavos” 
valdyba 218,35 svaro ižde turė
tų lėšų perdavė Lietuvos vaikų 
pagalbos fondui, o už 1.124,55 
svaro nupirko ir pasiuntė vais
tų Endrokrinologijos institutui 
Kaune. Jų labai reikėjo direkto
riui dr. L. Lašui. Jis dabar dė
koja už vaistų siuntą ir prane
ša, kad jie bus panaudoti visos 
Lietuvos vaikų gydymui.



Aukštaitijos partizanų koplyčios kertinio akmens šventinimo iškilmė.
Koplyčia statoma ant kalnelio netoli Dauniškio ežero

Paminklinė koplyčia partizanams

Naujas potvarkis - nauja drumstis
Naujos Elko vyskupijos Lenkijoje vadovybės potvarkis steigti parapiją 
lietuvių gyvenamoje srityje, nesiskaitant su tenykščių lietuvių poreikiais, 

susilaukė stipraus pasipriešinimo iš lietuvių visuomenės

Kun. EDIS PUTRIMAS

Neseniai apsilankęs Seini- 
joje, patyriau tenykščių lietu
vių rūpesčius, ypač tikybinėje 
srityje. Čia pateikiu duome
nis apie susidariusią konflik
tinę būklę.

1988 m. pavasarį Seinijos sri
tis buvo atskirta nuo Lomžos 
vyskupijos ir prijungta prie 
naujai įsteigtos Elko vyskupi
jos. Jos pilnateisiu vyskupu 
buvo paskirtas Wojciech Ziem
ba, jo pagalbininku - Edward 
Samsel. Dabartinis Lomžos 
vyskupas J. Paetz buvo palan
kus lietuviams, leido lietu
viškai pamaldas Seinų švento
vėje ir teisingai tvarkė lietu
vių sielovados reikalus viso
je vyskupijoje.

Nelaukta staigmena
1992 m. birželio’29 d. atvyko 

į Punską vysk. E. Samsel ir per 
atlaidus pranešė, kad Vidugi
riuose steigiama nauja parapi
ja, o jos klebonu skiriamas 
lietuvių kalbą mokantis kun. 
Z. Parakevičius, Seinų par. vi
karas. Prie naujos parapijos 
buvo priskirti lietuvių kaimai, 
ligi šiol priklausę Seinų ir 
Punsko parapijoms.

Toks sprendimas sujaudino 
punskiečius. Visų pirma tai 
buvo staigmena, nes sprendi
mas padarytas nepasitarus su 
paliestųjų parapijų vadovybė
mis. Antra, buvo sulaužytas 
pažadas Vidugiriuose stato
mą šventovę padaryti pagalbi
ne Punsko parapijos filija. 
Trečia, tas nutarimas kėsino
si suardyti esamą visuomeni
nį lietuvių gyvenimą. Ketvir
ta, jis apsunkino daugeliui 
tautiečių kelią į pamaldas dėl 
padidėjusio nuotolio. Penk
ta, nuo lietuvių centrų Seinuo
se ir Punske atskirti lietuvių 
kaimai, sudarantys tų centrų 
atramą.

Punskiečių susijaudinimą di
dino ir Lenkijos krašto apsau
gos ministerijos pranešimas, 
kad Punske numatoma įkur
dinti karinį lenkų dalinį su 
šeimomis Lenkijos-Lietuvos 
sienos apsaugai. Tai reikštų

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

rut CNATtl 21M HuronUrle St.. 17»-7**1
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KUN. JUOZAS ŠVEDAS, lenkų oku
pacijos laikais labai sėkmingai dar
bavęsis lietuviškoje Punsko parapi
joje, bet dėl lenkų valdžios perse
kiojimo turėjo pasitraukti į Lietu
vę 1930 m.

didelį smūgį lietuviškumui 
miesto, kuriame 80% gyvento
jų yra lietuviai. Taigi kilo pa
vojus iš dviejų pusių - tikybi
nės ir civilinės valdžios.

Pokalbis su vyskupu
Punsko par. komiteto at

stovai, anksčiau įteikę prašy
mą Elko vyskupui, bet nesulau
kę jokio atsakymo, nuvyko į jo 
būstinę ir ten dar kartą išdės
tė savo pageidavimus bei argu
mentus prieš Vidugirių para
pijos steigimą.

Deja, ir šis susitikimas su 
Elko vyskupu nebuvo sėkmin
gas: punskiečių atstovams bu
vo pareikšta, kad parapija Vi
dugiriuose yra įsteigta, bet 
sprendimo vykdymas atidėtas.

Punskiečiai, norėdami įro
dyti vyskupui, kad jo sprendi
mas priešingas daugumos tos 
srities gyventojų valiai, pa
ruošė peticiją. Už parapijos 
steigimą Vidugiriuose pasi
sakė 3 šeimos, savo nuomonės 
nepareiškė 36 šeimos, prieš 
861 šeima. (Kitų šaltinių duo
menimis, skaičiai truputį skir
tingi, būtent: 4 šeimos už, 60 
susilaikė, 820 - prieš; taip ra
šė “Gazeta Wyborcza” 1993.1.14, 
Red.). Taigi gyventojų valia 
labai aiški.

Užrakinta šventovė
Punsko par. tarybos nariai 

1992.IX.1 posėdyje nutarė už
rakinti spyna ir grandine Vi
dugirio šventovės duris, kad 
būtų išvengta provokacinių 
veiksmų. Užrakinus tas duris, 
tarybos narys perskaitė pa
reiškimą, kad šventovė užraki
nama laikinai, kol viskas bus 
išsiaiškinta su vyskupija. Po 
to padėta gėlių ir sugiedota 
“Marija, Marija”.

Po poros dienų šventovės du
rų spyna rasta sulaužyta. Rug
sėjo 4 d. par. taryba iškvietė 
policiją,,su kuria buvo apžiū
rėta šventovė ir rasta, kad nie
kas nepavogta. Tada šventovės 
durys buvo užblokuotos dviem 
metalo skersinėm, privirintom 
prie metalinių durų. Apie tai 
buvo pranešta ir vyskupui W. 
Ziembai, ir Punsko klebonui 
prel. I. Dzermeikai.

LEONAS BALTUŠIS

Aukštaičiai - geros širdies 
žmonės. Atsimindami Vytautą 
Baltušį ir kitus jo partizanų 
kuopos vyrus, nutarė pastaty
ti jiems paminklą.

Kieno tai buvo idėja, sunku 
pasakyti, nes niekas tos garbės 
nenori ir vis išsigina. Faktas 
lieka faktu, kad paminklinis 
akmuo buvo sukurtas Vytauto 
Giedraičio, kilusio iš Alių kai
mo, Utenos rajono.

Paminklas pastatytas ir pa
šventintas Katlėrių km. (apie 
8 km į rytus nuo Utenos) 1991 
m. spalio 26 d. Man, kaip pus
broliui, o taip pat ir Vyt. Bal
tušio broliui Liudui Varšuvo
je, buvo ypatingai malonu, kad 
visas šventinimo apeigas ir 
pamokslą pasakė kun. Petras 
Tarulis, Utenos altarista. Juk 
jo jaunesnė sesutė Elena Taru- 
lytė-Ruzgienė, kaip tik ir bu
vo viena tų trijų ryšininkių, 
pargabenusių Vytauto lavoną.

Iškilmėse, be buvusių parti
zanų, kaip Alf. Daunys, Vyt. ir 
St. Markevičiai, Algis Ruzgas, 
dalyvavo ryšininkės, šauliai ir 
būrelis krašto apsaugos vyrų. 
Visos iškilmės buvo baigtos 
Pušynėlės (Medenių) pradžios 
mokykloje pietumis, kurioje 
1945 m. mokytojavo Vyt. Bal
tušis.

Šis eilėraštis, sukurtas Vyt. 
Baltušio - Girinio garbei, bu
vo atsiųstas mokytojos pensi
ninkės Aldonos Grigaravičie
nės. Ji - tauragiškė, iš Malec- 
kažemio kaimo. Dabar gyvena 
Utenoje.
Ten užu šilo, už miškų 
Yra daug brolių sužeistų. 
Ir aš ten sužeistas buvau, 
Gaila, kad jaunas pražuvau. 
Jaunystėj žūti yr baisu, 
Bet už tėvynę mirt smagu. 
Už brangių laisvę Lietuvos 
Negaila gyvybės savos.
Tegu gyvuoja Lietuva 
Visad laiminga ir laisva, 
O man kaupuose bus smagu, 
Nejausiu žemiškų vargų.
Tu mano kapų aplankyk, 
Rožėm, lelijom apsodink. 
Tik graudžių ašarų neliek, 
Nebeprikelsi jau vis tiek.

* * *

Tikybinė bendruomenė
Pašaliečiams tokia punskie

čių elgsena gali atrodyti peik
tina, bet iš tikrųjų jie gina sa
vo teises. Parapija yra tikybi
nė bendruomenė, kurią puns
kiečiai ir siekia išlaikyti. Prie
vartinis potvarkis yra nesude
rinamas su bendruomenine 
dvasia, apie kurią kalba ir Va
tikano II liturginė konstituci
ja: “Kad liturginis gyvenimas ir 
jo ryšys su vyskupu būtų vis gy
vesnis tikinčiųjų ir dvasiškių 
sąmonėje bei gyvenime, reikia 
stengtis, kad parapijoje kles
tėtų bendruomenės dvasia, 
ypatingai pasireiškianti auko
jant bendrai sekmadienio Mi
šias” (IV, 42). >

Minėtoje liturginėje konsti
tucijoje taip pat skatinama, 
kad liturginėje bei sielovadi
nėje veikloje būtų atsižvelgta 
į teisėtus skirtumus ir prisi
taikyta prie įvairių grupių, 
šalių...”

Su visu tuo siejasi kultūri
niai tikybinės bendruomenės 
poreikiai, šiuo atveju lietu
viškieji, į kuriuos Elko vysku
pijos vadovybė neatsižvelgė. O 
tie poreikiai yra minimi Vati
kano II dokumentuose (pvz. K. 
Bendrija dabartiniame pasau
lyje, 3, 60).

Ir K. Bendrijos kanonuose 
aiškiai pasakyta, kad parapi
ja yra tikinčiųjų bendruome

Vidugirių šventovės durys dar užkaltos geležinėmis juostomis. Lietuviai 
laukia oficialaus vietos vyskupo-ordinaro rašto

1992 m. rugsėjo 20 d. Uteno
je, Kančių kalnelyje, šalia Su
deikių gatvės, prie Dauniškio 
ežero, buvo pašventinta koply
čia, vadinama Marijos Kanki
nių Karalienės vardu. Stato
ma pagerbti visiems Aukštaiti
jos partizanams, jų tarpe ir 
Vyt. Baltušiu! - Giriniui bei 
jo kuopos vyrus ir draugui Jo
nui Žemaičiui Maumedžiu!, 
buvusiam Lietuvos kariuome
nės kariui ir drąsiam parti
zanui.

Leiskim pasakot Alfonsui 
Dauniui, parašiusiam savo at
siminimus.

“Katlėrių kaime palei Ilgio 
ežerą ir vieškelį, vedantį į 
Spitrėnus, ant aukštos kalvos 
tarp senojo kaimo medžių, bu
vo sodyba, kurioje su savo mo
tinėle gyveno trys dukros: Onu
tė, Angelė ir Jadvyga Mikulė- 
naitės. Priminsiu tik vieną. 
Šių mergaičių pusbrolį, 1944 m. 
pradėjus gaudyt vyrus į kariuo
menę (Raudonąją armiją), iš
traukė iš slėptuvės ir čia pat, 
motinos akyse, užbadė durtu
vais. Tad nenuostabu, kad jos 
visais būdais padėdavo parti- 
zanamas. Čia, įsitaisęs bunke
rį, prisilaikė ir Maumedis su 
draugu, nors dažnai ir kitur 
permiegodavo.

Stribai ir jų užverbuoti įta
rė šią sodybą. Iš vakaro, iš gre
timo kaimo, atėjo girtas gyven
tojas seniai įtariamas esąs 
stribų agentas. Greit ir visa 
pirkia prigužėjo stribų. Pary
čiais pasirodė Maumedis su 
Andriūnu. Maumedį šie išga
mos nušovė vietoje, bet ATid- 
riūnui pavyko pabėgt. Ta ne
laimė įvyko 1947 m. kovo 17 d.”.

Išgulėjo turgaus aikštėje, 
paskui atvežtas į kalnelį ir 
pakastas. Jo kapas ir lavonas 
niekuomet nebuvo surasti. 
Žmonės tą kalnelį ir pavadi
no Kančios kalneliu. Žmonės 
pradėjo lankyti tą kalnelį ir, 
atminimui tų visų drąsių vy
rų, statyti kryžius. Maume
džio brolis Aleksandras Že
maitis jo žuvimo vietoje irgi 
pastatė kryžių. Dauguma žmo
nių padeda, talkina, aukoja, 
bet vienas toks “prie valdžios” 
neseniai yra išsireiškęs: “Mes 

nė, o ne vien tos teritorijos 
gyventojai (kan. 515). Žymu
sis kanonistas James Provost 
pabrėžia, kad teritorija tėra 
vienas iš veiksnių nustatant 
parapijos bendruomeniškumą 
(pig. The Jurist, 46, 1986, psl. 
322. Jis yra autorius studijos 
“Promoting and Protecting the 
Rights of Christians: Some 
Implications for Church Struc
ture”).

Popiežiaus laikysena
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 

tai primena savo kalbose bei 
kelionėse ir to dėsnio laiko
si - respektuoja kultūrinį-tau- 
tinį tikinčiųjų bendruomenių 
savitumą. Kai mirė Lomžos 
vyskupas Sosinowskis, drau
dęs lietuviškas pamaldas Sei
nų šventovėje, $v. Tėvas pasky
rė Lomžos vyskupu J. Paetz’ą, 
kad baigtų ilgą sankirtį dėl 
lietuviškų pamaldų Seinuose. 
Pastarasis tai ir padarė, bet 
dabartinė Elko vyskupijos va
dovybė grįžo į nacionalistinę 
lenkų hierarchijos laikyseną, 
pridengtą tikybiniais moty
vais. Ir tiktai tvirta punskie
čių laikysena privertė Elko 
vyskupijos vadovybę atsižvelg
ti į lietuvių visuomenės po
reikius ir neskaidyti Punsko 
bei Seinų parapijų. Tai pa
aiškėjo iš vyskupijos vadovy
bės laiško, atsiųsto Punsko pa
rapijos klebonui prel. L Dzer
meikai.

Utenoje nenorime antro Kry
žiaus kalno”.

Aleks. Žemaitis galvojo ir 
daugiau kryžių pastatyti, bet 
galutinai nutarė pastatyti kop
lyčią. Tokiu būdu bus pagerb
ti partizanai ir kartu šv. Jonas. 
Ši statulėlė dar senais ir ge
rais laikais stovėjo tarp Katlė
rių ir Alių kaimų. Aleksand
ras čia dažnai užsukdavo su
kalbėti poterėlio ir pasikal
bėti su šv. Jonu. Pirmą kartą 
atvažiavęs į Lietuvą, jau pir
mą dieną tėviškėje ieškojo 
ir . . . nerado. Bolševikams ir 
ta statulėlė užkliuvo. Nugrio
vė lyg niekur nieko.

Taigi oficialiai koplyčios 
mecenatai yra dr. Marija ir 
Aleksandras Žemaičiai. Kas 
jie per vieni ir iš kur? Tokie, 
kaip ir mes visi, pasitraukę iš 
Lietuvos 1944 m.

* * *
Aleksandras kilęs iš Katlė

rių. Dirbo Utenos banke iki 
pirmosios bolševikų okupaci
jos. Religingas ir tautiškai su
sipratęs žmogus, bolševikams 
nebuvo prie širdies. Ūkis irgi 
42 ha, taigi pagal boševikinę 
terminologiją “kulak” (buožė). 
Greit areštuojamas. Po 11 mėne
sių (kilus karui) išėjo į laisvę.

Atvykęs į JAV savo darbu bei 
sumanumu neblogai įsikūrė. 
Daug aukoja Tėvams pranciš
konams, LF, Šv. Kazimiero liet, 
parapijai, “Dirvai”, BALFui. 
Padeda giminėms Lietuvoje 
siuntiniais ir atsikviesdami 
į Ameriką. Man, visiškai ne
pažįstamam, atvežė iš Lietu
vos partizano Alf. Daunio atsi
minimus, laišką iš Utenos 
Kraštotyros muziejaus vedėjo 
B. Juodzevičiaus ir J. Jazgevi- 
čienės.

Koplyčią pašventino vysk. 
Juozas Preikšas, talkinamas 
net 11 kunigų. Vienas jų-Aleks. 
Žemaičio jaunystės dienų 
draugas Utenos dekanas kun. 
Petras Adomonis. Iškilmėse 
dalyvavo nemažas skaičius 
žmonių: Utenos miesto galva, 
buvę partizanai, ryšininkės. 
Archit. Alg. Kuras įteikė ir su
mažintą koplyčios modelio 
repliką.

Jaudinančiai kalbėjo moky
toja Aldona Grigaravičienė, 
ryšininkė Stasė Gapševičienė, 
partizanas Alf. Daunys. Pasku
tiniame laiške Alf. Daunys ra
šo, kad Aukštaitijos žmonės 
niekuomet neužmirš vyrų, kaip 
Vyt. Baltušis, Jonas Žemaitis 
ir kitų, o taip pat ir dr. Marijos 
bei Aleks. Žemaičio, kurių dė
ka ir lėšomis bus pastatyta ši 
nepaprasta koplyčia.

Stovės ji ant žemelės, pil
nos partizanų kaulų, prie Dau
niškio ežero, kur prieš 3 metus 
narai, ieškodami nuskendusio 
vaiko, ežero dugne rado apie 
300 kaukolių. Nepertoliausiai 
ir Utenos kalėjimas. Labai ga
limas dalykas, kad tos kauko
lės ne vien tik partizanų, bet 
ir daugelio politinių kalinių 
- nekaltų aukų. Ši koplyčia 
primins ateinančioms kar
toms, kiek šio krašto žmonių 
buvo iškentėta.

Kiek man yra žinoma, M. A. 
Žemaičiai yra atgavę Lietuvos 
pilietybę, žemę ir nusipirko 
butą iš rusų majoro. Tas gi, su
sidėjęs savo turtą, išvažiavo 
į Rusiją.

Per Alf. Daunį, kuris su Vyt. 
Baltušiu, daugiau kaip 3 mėne
sius braidė po Krašuonos pel
kyną, gavau ir šį padėkos eilė
raštį, parašytą kunigo Edmun
do Rinkevičiaus iy skiriamą dr. 
Marijai ir Aleksandrui Žemai
čiams.

Gandrai
Sugrįš gandrai, apsuks gal ratą, 
Ir tuoj skubės ieškot naujų lizdų. 
Atskris po metų gal, ir nesuradę 
Nebeieškos daugiau gimtų namų.
O mes dažnai vis grįžtame į taką 
Ir vaikštome užžėlusiais laukais, 
Štai čia sūpuoklis buvo, sako, 
O čia - klojimas, liko vien 

tik pamatai.
Nuaugę obelys ir šulinys užgriuvęs, 
Taip viskas miela, viskas čia brangu. 
O liepos šimtametės kaip kad buvę, 
Tik dar labiau pakvipusios medum.
Šaltinis neišsenkantis prie kelio 
Tarsi gyvybės nesibaigianti srovė. 
Mes kaip šaltinis viską nugalėti 

galim
Tik mums Tėvynės ilgesio 

nenugalėt.
Gal kaip gandrai surasime sau lizdą 
Ir daug praminsime naujų takų, 
Bet niekad nepamiršime tų liepų 
Ir vakarų su kvepiančio medaus 

tvaiku.

• Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).
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Gėlių parduotuvė
“V3CT0RJS”

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1.

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

VELYKINIS SIUNTINYS
(svoris 22 kg)

1. Kiaušiniai ...................................................................  30
* 2. Kiaušinių dažai .................................................  1 pakelis
* 3. Šokoladiniai kiaušiniai ir zuikiai .....................  0.4 kg

4. Rūkytas kumpis ........................................................  1 kg
* 5. Mėsos konservai ...................................................... 1 kg

6. Rūkyta dešra ....,..............................................................  1 kg
7. Šprotai aliejuje ...........   0.5 kg
8. Silkės .............................................................................. 1 kg
9. Sviestas............................................................................... 1 kg

*10. Sausos mielės .................................................  3 pakeliai
*11. Riešutų sviestas .................................................... 0.5 kg
*12. Malta kava ...............................................................  0.5 kg
*13. Tirpi kava ..................................................   0.1 kg
*14. Angliška arbata .................... ................... 150gr
*15. Razinos .........................................    1 kg
*16. Apelsinai..............................................................  2 kg
17. Miltai .........................   4 kg
18. Cukrus ........................................................................... 4 kg

* Importuotos prekės, visi produktai aukščiausios kokybės.
Kaina ............................................................................. $145,
įskaitant pristatymą į namus bei atsiunčiant kvitą su
gavėjo parašu. Pristatymas per 10 dienų.

1968 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 3K9.
Tel. (416) 604-4400

GINTARAS

EXPRESS

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 (Lietuvąlėktuvu:
1 kg..................................................... $4.50
Garantuojamas greitas pristatymas-iki 10 dienų. Siuntinių prista
tymas i namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu (namus .................. 4%+$1 4.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio
Automobilių ir kitos (rangos persiuntimas.
Kelionės (Lietuvąnuo..............$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) 522-9966 
Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751 

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

GINTARAS

EXPRESS
šeštadienį nuo10v.r.-4 v.p.p.



Pagalba nariams, parama lietuvybei
Pokalbis su dr. SILVESTRU ČEPU, pirmininku Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo, 

n švenčiančio trijų darbingų dešimtmečių sukaktį

— Pradėjus Toronte organi
zuoti lietuviškąjį gyvenimą, 
kooperatinė mintis rado platų 
pritarimą, ir kredito koopera
tyvas “Parama” gana greitai 
ėmė augti narių skaičiumi ir 
kapitalu. Kiek atsimename, 
antrojo kredito kooperatyvo 
steigimasis Prisikėlimo pa
rapijoje buvo sukėlęs tam tik
rų nuomonių skirtumų, nes kai 
kuriems atrodė, kad Toronto 
lietuviams pakanka vienos to
kios finansinės institucijos. 
Jūs esate vienas iš pirmųjų 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo steigėjų ir ilga
metis jo pirmininkas. Ką ga
lėtumėte papasakoti apie stei
gimo tikslus, sunkumus ir ko
operatyvo įsitvirtinimą ?

— Kaip ir kiekvienas bet 
koks darbas ar projektas susi
laukia nuomonių skirtumo bei 
nepasitenkinimo, taip ir mūsų 
kooperatyvo steigimas buvo 
sukėlęs kiek nepasitenkinimo 
kai kuriose grupėse. Bet ne 
tiek jau daug, kaip kai kas 
manė. Toronte lietuviai įsikū
rė ne koncentruotai vienoje 
vietoje, bet išsimėtę po visą 
miestą ir priemiesčius. Dėl 
nuotolių ne visi galėjo nau
dotis “Paramos” patarnavi
mais, nes reikėjo specialiai 
vykti atlikti nors ir mažą fi
nansinį reikalą. Tačiau į pa
rapiją mūsų žmonės atvykdavo 
bent vieną kartą per savaitę 
sekmadienio pamaldoms, o po 
jų buvo patogu sutvarkyti ir 
finansinius reikalus. Nuo pat 
kooperatyvo įsteigimo iki šios 
dienos sekmadieniai tapo tam 
patogiausia diena. Galbūt tai 
prisidėjo, kad mūsų koopera
tyvas greitai išaugo tiek ka
pitalu, tiek nariais, kurie var
gu ar būtų įstoję į kitą koope
ratyvą, jei jiems nebūtų buvu
sios tokios patogios darbo va
landos ir laikas.

Jokių ypatingų sunkumų ne
turėjome. Kaip jau minėjau, 
pradėjom nepaprastai greitai 
augti nariais ir kapitalu taip, 
kad Ontario kredito kooperaty
vų leidiniuose yra minima, 
jog tuo laiku mūsų augimas 
kapitalu buvo rekordinis, nes 
pasiekėme $1,000,000 balansą 
per 21 mėnesį. Prieš 30 metų 
tai buvo didelė suma.

Steigiant kooperatyvą pa
grindinis tikslas buvo suteikti 
mūsų nariams geriausias tau
pymo ir skolinimosi sąlygas 
ir viską atlikti lietuviškoje 
aplinkoje lietuvių kalba. Be 
to, Toronto lietuviai turi ga
limybę pasirinkti kooperatyvą, 
kuriame nori taupyti ar sko
lintis. Nemažas skaičius žmo
nių priklauso abiem koopera
tyvam ir naudojasi jų nemo
kamais patarnavimais bei gy
vybės draudimu iki $2,000.

— Naujai susiorganizavusiai 
parapijai, dar neturinčiai nė 
savų tinkamesnių patalpų, ar 
kooperatyvo atsiradimas ne
buvo parapijos apsunkinimas, 
perankstyvas žingsnis, ar kaip 
tik atitiko laiką ?'
— Parapija jau tuo laiku ruo

šėsi klebonijos ir vienuoly
no statybai. Prie College gat
vės buvo nupirkti 4 namai nu
griovimui ir todėl viename iš 
šių namų mūsų veiklos pra

EXPRESS
Pigiausi bilietai vasaros metu 
TORONTAS-VILNIUS per Reikjaviką

TORONTAS-VILNIUS
antradieniais per Reikjaviką

VILNIUS-TORONTAS
trečiadieniais per Reikjaviką

Data Kaina
Birželio 22 ................$899
Birželio 29 ................$929
Liepos 6 iki
rugpjūčio 24............ $999
Rugpjūčio 31 .......... $959
Rugsėjo 7.................$899

Plius $49 mokesčiai.
Vaikams nuo 2-15 metų $30 
nuolaida. Rekomenduotina 
drauda. Galimas viešbučių, 
įvairių bilietų ir turistinių 
maršrutų užsakymas. 

džiai užteko patalpų ir koope
ratyvui, ir studentų klubui. 
Naujame vienuolyne-kleboni- 
joje jau buvo numatytos pa
talpos ir kredito kooperaty
vui. Ypatingų apsunkinimų 
parapijai gal ir nebuvo. Tie
sa, pirmaisiais veiklos mėne
siais nemokėjome nuomos ir 
net seniems baldams įsigyti 
buvo gauta parapijos parama, 
tačiau jau po kelių mėnesių 
veiklos grąžinome parapijai 
paskolą ir nuomą. Reikia pa
minėti, kad tuometinis para
pijos klebonas kun. Placidas 
Barius, OFM, buvo labai pa
lankus kooperatyvui ir daug 
mums padėjo, ypač pirmai
siais veiklos metais.

— Bet kokio organizuoto 
visuomeninio darbo pradžia 
nėra lengva. Ar turėjote ko
kių ypatingų sunkumų, truk
dančių pradėtą darbą?

— Ypatingų sunkumų bei 
trukdymų pradėtam darbui 
nebuvo. Gal tik kartais nepa
grįstų gandų paskleisdavo 
mums nepalanki lietuviška 
spauda ar pavieniai asmenys. 
Tačiau tai greit prapuolė, 
nes visi pamatė kaip gražiai 
mūsų kooperatyvas auga ir pa
tarnauja savo nariams.

— Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas, spren
džiant pagal vardą, atrodytų 
esąs parapijos padalinys. Kaip 
iš tikrųjų: yra jis surištas su 
parapija kokiais teisiniais 
ryšiais, ar yra teisiškai visai 
nepriklausoma institucija?

— Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvą jungia su pa
rapija tik bendras Prisikėli
mo vardas. Kooperatyvas jo
kiais teisiniais ar kitokiais 
ryšiais su Prisikėlimo para
pija nėra surištas. Buvo val
džios leidžiama kurti kredito 
kooperatyvus tik grupėms žmo
nių, apsijungusių etnine kil
me, religiniu priklausomumu 
bei dirbantiems uždarose dar
bovietėse, kaip įvairiuose fa
brikuose, valdžios įstaigose. 
Kadangi Toronte jau veikė 
kredito kooperatyvas “Para
ma”, įsteigtas etniniu pagrin
du, tai mūsų steigiamam nau
jam lietuviškam kooperatyvui 
teliko tik religinis-parapiji- 
nis pagrindas čarteriui gauti. 
Todėl ir mūsų kooperatyvo pa
vadinimas tapo “Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperaty
vas”, ir jo pirmieji nariai 
buvo Prisikėlimo parapijos 
parapijiečiai. Vėliau čarte- 
ris buvo papildytas, kad na
riais gali būti ir Lietuvos 
kankinių parapijos nariai.

— Šia sukaktuvine proga 
vertėtų prisiminti pirmosios 
valdybos bei atskirų komite
tų sudėtį, taipgi ir negausius 
to meto tarnautojus. Ką galė
tumėte apie tai papasakoti?

— Į pirmąją valdybą buvo iš
rinkti S. Čepas, V. Kolyčius, 
L. Matukas, V. Matulaitis ir 
J. Petrauskas. Pirmąją pasko
lų komisiją sudarė J. Dvilaitis, 
A. Kuolas ir B. Sakalas, revizi
jos komisiją A. Kiškis, J. Tamu- 
lionis ir S. Vaitiekūnas. Tiek 
valdybos, tiek komisijų sudėtis 
keitėsi. Valdyboje be anksčiau
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paminėtų asmenų buvo ar dar 
ir šiandien yra šie asmenys: 
J. Palys, K. Čepaitis, A. Ulba, 
Z. Girdauskas, V. Bireta, J. Žiū
raitis, A. Giniotis, S. Kakne
vičius, V. Vaičiūnas ir E. Gir
dauskas. Komisijose buvo ar 
dar yra šie asmenys: R. Kulia- 
vas, A. Nausėdas, R. Underys, 
V. Sonda, J. Stankaitis, D. Ker
šienė, R. Pranaitis, J. Freima- 
nas, E. Girdauskas, R. Budni
kas.

Pirmasis tarnautojas buvo 
a.a. J. Matulionis. Pradžioje 
jis tebuvo tik vienas eidamas 
vedėjo, iždininko ir buhalte
rio pareigas, padedant visiems 
valdybos bei komisijų na
riams. Vėliau kooperatyvui 
kiek sustiprėjus ir išaugus, 
buvo pasamdyta daugiau tar
nautojų bei studentų dirbti 
savaitgaliais. J. Matulioniui 
susirgus ir pasitraukus iš dar
bo, vedėjais buvo J. Beržins- 
kas, J. Varanavičius ir po jų 
jau dabartinis vedėjas R. Un
derys.

— Kokios sąlygos buvo re
gistruoti valdžioje tokią etni
nės apimties instituciją ir ar 
tos sąlygos panašios dabar ži
nant, kad per 30 metų ekonomi
nio gyvenimo tvarkymas Onta
rio provincijoje pergyveno 
įvairių projektų ir bandymų?

— Valdžioje užregistruoti 
kooperatyvą nebuvo jokių sun
kumų, ypač kai tuo metu On
tario provincijos sekreto
riumi buvo lietuvių bičiulis 
gerb. John Yaremko. Su ma
lonumu jis mus priėmė savo 
įstaigoje, pasirašė čarterį, 
drauge nusifotografavo ir pa
linkėjo geros sėkmės. Šiuo 
metu reikalavimai čarteriui 
gauti tebėra panašūs, bet nau
jų kredito kooperatyvų turbūt 
nėra, nes atsiradus gana daug 
įvairių kitų finansinių insti
tucijų ir joms besivaržant, 
būtų labai sunku naujam ko
operatyvui veikti. Daug ko
operatyvų per kelerius pra
ėjusius metus užsidarė. Lik
viduojant kai kurias įmones 
neliko pagrindo jiems veik
ti, o be to labai maži koopera
tyvai taipgi buvo priversti už
sidaryti, nes negalėjo išsi
versti bei atlikti visų val
džios reikalavimų.

— Kooperatyvų patarnavi
mais naudojasi ne vien tik pa
vieniai asmenys, bet ir lietu
viškos organizacijos, kasmet 
gaudamos tam tikras sumas sa
vo veiklai. Kiek apytikriai 
per tuos tris kooperatinės 
veiklos dešimtmečius buvo 
paskirta lėšų lietuvybės rei
kalams, o pastaruoju metu ir 
Lietuvai, ir į ką daugiausia 
kreipiamas dėmesys skirstant 
finansinę paramą ?

— Kooperatyvas jau nuo pat 
pirmųjų veiklos metų kasmet 
skiria nemažas sumas įvai
rioms organizacijoms, dirban
čioms lietuvybės išlaikymo 
bei lietuvišką kultūrinį ar 
visuomeninį darbą. Per 30 me
tų įvairioms organizacijoms 
paskirta $510,044, iš kurių 
$100,000 “Pagalbos Lietuvai” 
vajui ir $50,000 Slaugos namų 
statybai Toronte.

— Finansinė kooperatyvo 
būklė vis pranešama meti
niuose narių susirinkimuo
se ar kitomis progomis. Tuo 
būdu yra lengva sekti ir džiaug
tis tos svarbios institucijos 
stiprėjimu. Mažiau visuome
nei yra žinomi ar nujaučiami 
rūpesčiai žvelgiant į ateitį. 
Ar galėtumėte ką pasakyti 
apie jaunesnės, čia gimusios, 
kartos aktyvų dalyvavimą ko
operatyvo veikloje? Taipgi 
būtų įdomu žinoti, kokį na
rių sudėties nuošimtį galėtų 
jau sudaryti ne lietuvių kil
mės žmonės?
— Ypatingų rūpesčių neturi

me ir kol kas nenujaučiame. 
Kol veiks Toronte lietuviškos 
parapijos, manau, kad tol ne
pritruks narių, ir kooperaty
vas galės veikti. Turime nema
žai jaunimo mūsų narių tarpe 
ir pusę visų valdomųjų veiks
nių sudaro jaunimas. Gal kiek 
rūpinamės, kad mūsų išeivijo
je, Kanadoje, labai negausi 
žmonių grupė yra tarp 42 ir 65 
metų amžiaus. Į Kanadą dau
giausia suvažiavo jauni vien
gungiai ir viengungės, kurių 
amžius dabar sukasi apie 70 
metų. Mūsų, vyresniųjų, jau 
čia gimę vaikai ritasi per 
40 metų. Mažai šeimų su vai-

Dr. SILVESTRAS ČEPAS, pirmasis ir ilgametis Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo valdybos pirmininkas

kais į Kanadą atvažiavo po II- 
jo pasaulinio karo. Paprastai 
iki 50 metų amžiaus visi mo
ka morgičius bei skolas ir ne
lieka nieko taupymui. Tik tarp 
50 ir 65 metų pradeda taupyti 
senatvei, ir ši grupė netrukus 
bus labai reikalinga. Kai vy
resniųjų jau nebus, kartu ga
li nelikti ir jų santaupų, ku
rios labai reikalingos bet ko
kios finansinės institucijos 
veiklai. Didėjant mišrių šei
mų skaičiui, didėja ir nelie
tuviškos kilmės narių skaičius. 
Manau, kad šiuo metu turime 
tokių narių apie 8-10%.

— Patarnavimo srityje di
džiausias dėmesys yra kreipia
mas į klientų (šiuo atveju na
rių) patenkinimą. Ar būta tuo 
klausimu kokių nors didesnių 
problemų? O iš kitos pusės, 
ko pageidautų kooperatyvo 
vadovybė iš savo narių ir ap
lamai iš visų tautiečių?

— Ypatingų nusiskundimų iš 
savo narių negirdime, o jeigu 
jų ir būna, tai valdyba kartais 
gal ir nežino, nes tarnautojai 
bando patys susidariusią pa
dėtį išsiaiškinti ir narį pa

PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

Ambasados bendradarbių pasitarimas
Š.m. sausio 16 d. Valencijos 

užmiestyje, Lietuvos ambasa
dos ryšininko Z. Pesliako sody
boje, įvyko ambasados bendra
darbių posėdis. Jame ambasa
dorius Vytautas Dambrava pra
nešė Lietuvos . prezidento rin
kimams pravesti komisijos su
dėtį: pirm. A. Dugnas, nariai
- V. Korsakas, Z. Pesliakas, I. 
Revenna, M. Eidrigevičiūtė. Ko
misijos nariai įsipareigojo 
pravesti rinkimus įvairiose 
apylinkėse.

Tartasi ir dėl Vasario 16-sios 
minėjimo. Į minėjimo rengimą 
pažadėjo įsijungti Katalikų mi
sija ir Venezuelos lietuvės mo
terys. Minėjimas įvyks š.m. va
sario 14 d. pamaldomis, plačia 
programa ir vaišėmis.

Venezuelos valstybinės kul
tūros taryba, pagal kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį, yra 
parengusi kontraktus atvyks
tantiems iš Lietuvos profesio
nalams mokyti muzikos, daina
vimo ir baleto. Tikimasi lietu
viu kolonijos paaugimo bei su
stiprėjimo. Ambasadoriaus V. 
Dambravos pranešimu, Venezu- 
elon ilgesniam ar trumpesniam 
laikui darbuotis atvyksta: mu
zikologas J. Antanavičius, vio
lončelistas R. Armonas, smui
kininkas R. Butvilą, pianistai
— A. A. Končius, V. Ralytė- 
Prudnikovienė, operos solis
tai: Z. Kaniava, V. Noreika, V. 
Prudnikovas, A. Stasiūnaitė- 
Čepulskienė, baleto mokytojai 
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Pirkite namus geresnei savo ateičiai

tenkinti. Turime labai gerus 
tarnautojus, ir manau, kad jie 
mandagiai ir gerai aptarnauja 
visus mūsų narius.

— Augant kooperatyvui, jei 
turimos patalpos darytųsi per 
mažos, kaip galėtų būti spren
džiamas šis klausimas?

— Kol kas turime geras ir 
erdvias patalpas ir jų mums 
visiškai pakanka. O augant 
kooperatyvui, nereikia dau
giau tarnautojų. Moderni tech
nika bei kompiuteriai gerai 
dirba. Galvojant apie plėti
mąsi, mūsų dėmesys dabar 
krypsta į Mississaugą, kur vis 
daugiau ir daugiau jaunų šei
mų įsikuria. Anapilio skyrių 
esame numatę praplėsti, pir
miausia aprūpinant kompiute
riais, kad galėtų nariai viską 
tuoj pat ir vietoje atlikti. Gal
būt reikės laikyti kooperatyvo 
skyrių atidarytą ir vieną kitą 
dieną per savaitę, o ne tik sek
madieniais.

— Dėkojame už pokalbį ir 
linkime sėkmės tolimesnėje 
jūsų ir kooperatyvo veikloje.

Snk.

D. Kiršis ir A. Jankus. Lietuvos 
menininkai atvyksta su šeimo
mis. Ambasadorius V. Dambra
va išrūpino joms geresnes ap
sigyvenimo sąlygas, tarp jų 
sveikatos draudimą ir apmo
kamas atostogas. Bus sudaro
ma ir daugiau sutarčių, norin
tiems pedagoginį darbą dirbti 
Venezueloje. Jau pradžioje Ve
nezuelos valstybės biudžetui 
kainuos ketvirtis mil. JAV do
lerių.

Lietuvos energetikos ir bu
vusios tarptautinių ekonomi
nių ryšių ministerių prašymu, 
ambasada ėmėsi ištirti, ar ne
būtų galima Mažeikių naftos 
įmonę aprūpinti šia žaliava iš 
Vakarų. Užmegzti ryšiai su še
šiomis valstybėmis. Užsienio 
bendrovėse vyrauja nuomonės, 
kad Rusijos patikimumas yra 
abejotinas, nes ten yra chaotiš
ka ekonominė būklė.

Inž. A. Baronas posėdyje pra
nešė apie daromas pastangas 
išvystyti alkoholinių gėrimų, 
kristalo, stiklo, lino dirbinių 
prekybą. Yra didelis cemento 
pareikalavimas, bet Lietuva 
dar nėra pajėgi išpildyti visų 
užsakymų.

Posėdyje dalyvavo Venezu
elos lietuvių bendruomenės 
valdybos pirm., Maracay pre
kybininkas, H. Gavorskas. Jis 
paaukojo ambasados reikalams 
$1000 ir pažadėjo ambasadoriui 
talkininkauti.

J. Vaisiūno informacija
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Kultūriniai vienetui
Su taika iš Lietuvos mūsų ansambliai gali ne tik gyvuoti, 

bet ir užsitikrinti ateitį

NIJOLĖ BENOTIENĖ

1992 m. įvykęs Kanados lie
tuvių bendruomenės kultūros 
ir švietimo darbuotojų suvažia
vimas, po energingų diskusi
nių pokalbių nusprendė, kad 
reikia pagalbos iš Lietuvos 
norint išlaikyti, sustiprinti 
lietuvišką veiklą švietimo ir 
kultūros srityje.

Toji pagalba iš tolimosios tė
vynės galima įvairiais būdais: 
specialistų pasikeitimu, mūsų 
jaunimo siuntimu į Lietuvoje 
organizuojamus kursus, sto
vyklas, reikalingos profesijos 
žinovų atsikvietimas pas mus 
iš anksto informuojant, kokio
mis sąlygomis išeivijos kultūri
niai vienetai dirba.

Kanadiečių sumanymas
Tiems planams įgyvendinti 

buvusi KLB kultūros komisijos 
pirmininkė Dalia Viskontienė 
vasaros atostogų metu, kartu 
su ansamblio “Gintaras” vado
ve R. Karasiejiene, lankėsi Lie
tuvoje, susipažino su visa eile 
Lietuvos mokytojų, kompozito
rių, choreografų, kultūros ir 
švietimo veikėjų. Parsivežė 
gaidų mokyklos vaikų chorui, 
aptarė būsimą pasaulio lietu
vių dainų šventę, užsakė kank
les mūsų lietuviškam jauni
mui, o svarbiausia - “išsirin
ko” kanklių specialistę Daivą 
Kubiliūtę - Čičinskienę, kuri 
sutiko atvykti ir pamokyti mū
sų išeivijos jaunimą groti kank
lėmis, skudučiais ir kitais se
noviniais liaudies instrumen
tais.

Prasidėjus 1993 m. sausiui, 
švelni kanklių muzika suskam
bo beveik visose Toronto lie
tuviškose kultūros ir švietimo 
institucijose. Susidarė “Atžaly
no” merginų grupė, norinti iš
mokti groti kanklėmis, grojimo 
techniką toliau tobulino “Gin
taro” ansamblio kanklininkės. 
Nepraleido progos pasimokyti 
kankliuoti ir “Volungės” cho
ristės, visu rimtumu puolusios 
mokytis pirmųjų pirštų pozici
jų. Po geros valandėlės jos re
peticiją baigė traukdamos dai
ną ir pačios sau pritardamos 
kanklėmis.

Gausiausias būrys norinčių 
išmokti groti kanklėmis yra To
ronto Maironio mokyklos moki
nių tarpe. Didelė dalis berniu
kų domisi mediniais pučiamai
siais instrumentais. Džiugu, 
kad mūsų išeivijos jaunimas gi
linasi į istoriškai vertingas 
lietuviškas tradicijas, domisi 
Lietuvių tautai būdingais inst
rumentais, bando susipažinti 
su grojimo pagrindais. Nemaža 
dalis mokinių nusipirko kank
les, kurios buvo pagamintos ir 
atvežtos iš Lietuvos. Jų meist
rai - J. Bugailiškis ir A. Mar
tinaitis yra Lietuvoje žinomi 
medžio drožėjai, medinių liau
dies instrumentų gamintojai.

Viešnios patirtis
Visą šį naują sujudimą, kaip 

pavėluotą kalėdinę dovaną, iš 
Lietuvos atvežė Daiva Kubiliū- 
tė-Čičinskienė, kurios kelionę 
finansavo Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerija. D. Čičins- 
keinė yra Vilniaus universite
to ansamblio kanklių grupės 
vadovė, darbo praktiką turinti 
nuo 1957 m. J i įsteigė ir sėkmin
gai vadovauja daugiau kaip 10 
metų Vilniaus mokytojų namų 
kameriniam liaudies instru
mentų ansambliui. Kanklių at
siradimo istoriją ir kankliavi
mo techniką dėsto etnomuzika- 
vimo institute, kuriame stu
dentai yra supažindinami su 
senoviniais instrumentais, jų 
pagaminimu, mokosi pinti tau
tines juostas, austi, drožinė
ti ir t.t. (Šio instituto programa 
būtų labai įdomi ir mūsų išeivi
jos jaunimui).

Daiva Čičinskienė yra užra
šiusi, surinkusi ir sudariusi du 
populiarius ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje liaudies dai
nų rinkinius: “Augo liepelė” ir 
“Dainuok, sesele”.

Jau dabar, praėjus vos kele
tui savaičių nuo jos atvykimo 
(atvyko sausio 6), galima paste
bėti, kad KLB kultūros komisi
jos pirm. D. Viskontienės kvie
timą, išdėstytas darbo sąlygas, 
mūsų jaunimo poreikius, vieš
nia puikiai suprato ir atitinka^ 
mai tam pasiruošė tam darbui 
nuo jauniausių mūsų visuome
nės narių iki vyriausių. Lietu
viška dvasia alsuojantys šven
tų giesmių tekstai ir muzika at

vežta iš Lietuvos tuojau buvo iš
mokta ir, pritariant D. Čičins- 
kienės kanklių akordams, jau 
skambėjo Prisikėlimo švento
vėje. Žaidimai, rateliai sukasi 
šeštadieninėje mokykloje. Vie
nus iš jų lengva išmokti ir vai
kams, ir mokytojams, kitus rei
kės ilgiau kartoti.

Darbinga viešnagė
Visą savo laisvalaikį D. Či

činskienė praleidžia aranžuo
dama ir rašydama partitūras 
atskiriems instrumentams. Tai 
didžiausias darbas, atimantis 
daug laiko. Jos viešnagės To
ronte metu yra suplanuotos ke
lionės: į Montrealį, Londoną ir 
Otavą. Dviejuose pirmuose 
miestuose jau kuris laikas gy
vuoja kanklių muzikavimo tra
dicija. Montrealyje Zigmas La
pinas, įsteigęs tautinių šokių 
grupę “Gintaras”, suorganiza
vo ir liaudies instrumentų an
samblį. Jo buvusi mokinė Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė, at
vykusi į Londoną (Ont.) įstei
gė kanklių grupę šeštadieninė
je mokykloje ir gana sėkmingai 
darbuojasi.

Vadovai —judintojai
Visiems yra aišku, kad išei

vijos kultūrinis gyvenimas la
bai daug priklauso nuo vadovų. 
Jeigu jų netrūksta, jeigu jiems 
užtenka jėgų ir pasiaukojimo 
nemokamai dirbti lietuvišką 
darbą, tai visi šoksim ir dai
nuosim, skaitysim ir rašysim, 
turėsim ką skaityti lietuviškai.

Po ilgesnio vadovų darbo su 
tuo pačiu vienetu, dažnai išau
ga ir kita jaunoji pamaina. Tik
riausiai Toronto lietuviai nie
kada nepamirš pirmųjų vado
vų: kompozitoriaus J. Gailevi- 
čiaus, a.a. V. Verikaičio, kurie 
savo pasiaukojamu darbu pa
rodė puikų pavyzdį jaunajai 
kartai, kurioje išaugo puikūs 
vadovai — Linda Marcinkutė, 
Jonas Govėdas, Dalia Viskon
tienė.

Gražią tradiciją puoselėja ir 
niekad nesenstantis šokių an
samblis “Gintaras”, auginda
mas ir brandindamas naujus 
vadovus. Ritos ir Juozo Kara- 
siejų priežiūroje jie įgyja prak
tikos dirbdami su jaunesnių šo
kėjų grupėmis.

Buvo graži pradžia ir liau
dies instrumentų tradicijoms 
Toronte. 1968 m. jauna muzikos 
studentė Dalia Skrinskaitė-Vis- 
kontienė, subūrsi jaunimo 
chorą “Birbynė”, maždaug tre
jus metus vadovavo jaunimo 
kanklių-skūdučių ansambliui. 
Jos pradėtą darbą vėliau pe
rėmė Stepas Kairys. Būdamas 
muzikas, o kartu ir labai ak
tyvus skautas, jis suorganizavo 
skautų liaudies instrumentų 
grupę, kurioje jaunimas grojo 
lumzdeliais, birbynėmis, sku
dučiais ir kanklėmis. Po S. Kai
rio mirties šį darbą bandė tęs
ti keli iš jo buvusių mokinių, 
bet, neatsiradus entuziastų ar 
iškilus kitoms nepalankioms 
sąlygoms, liaudies instrumen
tų grupė iširo.

Kurį laiką Toronte nebuvo 
šios srities specialistų, norin
čių atgaivinti šį lietuvių tautai 
būdingą muzikavimo žanrą. 
Prieš ketverius metus “Ginta
ro” ansamblio vadovai nutarė 
įsteigti liaudies instrumentų 
grupę prie šokių sambūrio ir 
pasikvietė šios srities specia
listą Vytautą Minkevičių iš Lie
tuvos. Maždaug tuo pačiu laiku 
Toronte kocertavo Vilniaus 
universiteto ansamblis, po ku
rio gastrolių kiek ilgesniam lai
kui pasiliko minėto ansamblio 
kanklininkė Inga Pivoriūtė. Ji 
iki šiol dirba su “Gintaro” mer
ginų kanklių grupe.

Trumpai apžvelgus liaudies 
instrumentų pradžią ir gyvavi
mą mūsų gausioje Toronto lie
tuvių bendruomenėje, norėtų
si tikėti, kad ateityje turėsi
me tokios rūšies ansamblį ir 
vadovus. D. Čičinskienė su di
džiausiu malonumu stengiasi 
perduoti mums savo turtingos 
darbo patirties žinias. Jos 
nuostabus grojimas kanklėmis, 
sužavėjęs didelį būrį mūsų 
jaunimo, tikriausiai įkvėps 
jėgų ir energijos besimokan
tiems šio meno tapti vadovais 
ir toliau tęsti šį darbą.

• Turinčios spaudos laisvę tau
tos nėra tikros ar eina tiesos bei 
taikos link, bet jos neturinčios ta 
linkme visai neina (A. Camus)



Chorams ir tautinių šokių grupėms

Pasaulio lietuvių dainų šventė
1994 m. Lietuvoje rengiama 

jubiliejinė dainų šventė. Šį 
kartą ji bus visų Pasaulio lie
tuvių dainų šventė. Jos iškil
mingas atidarymas planuoja
mas Kaune prie Laisvės pa
minklo ir Nežinomojo karei
vio kapo 1994 m. liepos 8 d. Po 
oficialios atidarymo dalies 
būtų visų dalyvių eitynės į Dai
nų slėnį, kur prasidėtų pirmoji 
dainų diena. Po šventinio kon
certo Kaune visi išvyktų į Vil
nių. Tuo laiku Vilniuje (liepos 
8) senamiesčio kiemuose ir 
aikštėse vyktų folkloro vaka
ras, o apie 9 v. vakaro visi da
lyviai rinktųsi į bendrą vakaro
nę Kalnų parke. Čia būtų su
laukta iš Kauno atvežtoji dai
nų šventės atidarymo ugnis ir 
vėliava.

Liepos 9 pavadinta šokių 
diena. Planuojami du koncer
tai Žalgirio stadione. Visi iš
eivijos šokių kolektyvai, be 
bendros šokių programos, ga
lės pasirodyti ir atskiroje da
lyje Tėviškės pastogėje, ku
rios programą sustatys ir šo
kius parinks išeivijos šokių 
kolektyvų meno vadovė Rita 
Karasiejienė. Visi Lietuvos 
šokėjai, tuo metu būdami aikš
tėje, pritartų išeivijos atli
kėjams, sudarydami tam tikrą 
aplinką (atlikdami pritaikytus 
judesius).

Išeivijos šokių kolektyvų daly
vavimas šventėje tuo neturėtų 
apsiriboti. Visi kviečiami įsi
jungti į bendrą šventės šokių 
repertuaro atlikimą. Vetera
nus kviečia dalyvauti šokant 
Aguonėlę. Ją atliktų pirmųjų 
švenčių šokėjai, baletmeiste
riai, visi prisidėję prie lietu
viško šokio išsaugojimo ir puo
selėjimo Lietuvoje bei išeivi
joje.

Lietuvos ir išeivijos jaunimo 
šokių grupėms paskirtos trys 
repertuaro dalys: Kaip aguo
nėlę sėjo, Amžių vėjai, Subat- 
vakaris. Jos turi parinktus ir 
pavadinimą atitinkančius tris- 
keturis šokius. Išeivijos šo
kių meno vadovė Rita Karasie
jienė greitu laiku praneš, ko
kioje dalyje planuoja išeivi
jos jaunimo šokių grupių pasi
rodymą; -.'KU.... .

Liepos 10 diena prasidėtų 
iškilmingomis Mišiomis Vil
niaus arkikatedroje, po kurių 
būtų eitynės iš Katedros aikš
tės į Vingio parką. Taip planuo

ALFONSAS TYRUOLIS

Deimantinei Lietuvai
(1918-1993)

Tėvyne mūsų, Lietuva brangioji, 
„Kaip feniksas pakilus iš pavojų, 
Mes Tavo laisvės dieną deimantinę 
Su pagarba ir meile šiandie minim.

Mes liudininkai Tavo atgimimo,
Kai klaikios karo audros jau nurimo, 
Mes Tavo laisvės vėliavą parnešę, 
Kaip Dievo dovaną mums brangią, gražią.

Šaunieji, Motin, Tavo žemės sūnūs, 
Atmindami mūs karžygius, galiūnus, 
Tave drąsa nuo priešo kėslų gynė, 
Krauju takus į laisvę mums praskynę.

Toj laisvėj dvidešimtmetį spindėjai, 
Buvai šviesos, tiesos, doros nešėja.
O, kaip dienų brangių tų pasigendam, 
Kai šiandien nuopuolių takais mes brendam.

Po penkdešimtmečio ir vėl numetus 
Užkrautą naštą Tavo laisvės metuos, 
Pro tanką beriaumojantį kilai Tu 
Į atgimimą netikėtai greitą.

Garbė tiems, kas pro klaikų, nuožmų smurtą, 
Pro ugnį laisvės pražūčiai užkurtą, 
Su laisvės vėliava ryžtingai žengė 
Ir AT rūmus kūnų barikadom dengė.

Garbė tiems, kas už šventą laisvę krito, 
Krauju kad TV aikštę pašlakstytų: 
Antakalnio kalneliuose jie liudys, 
Ką gali laisvės aušroje pabudęs.

Dar niaukia Tavo atgimimo dangų, 
Dar drumsčia Tavo atminimą brangų 
Palikus sieloje žaizda skaudžioji, 
Kurią skausmingai sielvarte nešioji.

Brangi Tėvyne, kvieski į vienybę 
Vaikus Tu savo rast joje stiprybę, 
Kad Tau tarnautų vien ištikimieji, 
Visad Tava šviesia dalia tikėję!

Ir nors sausra Tau brangų grūdą skėlė, 
Ir nors Tau šaltyje rankas sugėlė, 
Išeisi, tikim, Tu į saulę šviesią:
Tau Viešpats savo meilės ranką tiesia!

jama pradėti antrąją baigmi
nę dainų dieną. Programą at
liktų stipriausieji Lietuvos 
chorai, suskirstyti į vaikų, mo
terų, vyrų ir mišrių chorų kate
gorijas. Pabaigoje visi (įskai
tant ir išeivijos chorus) dainuo
tų jungtiniame chore, kurio re
pertuaras beveik visiems išei
vijos chorams puikiai žinomas: 
J. Naujalio “Lietuva brangi”, 
Č. Sasnausko “Kur bėga Šešu
pė”, J. Strolios “Parveski, Vieš
patie”, S. Šimkaus “Lietuviais 
esame mes gimę”, L. Abariaus 
“Leiskit į Tėvynę”.

Dainų dienoje yra skirta 25- 
30 min. laiko (maždaug 5-7 kū
rinių atlikimui) vien išeivijos 
chorams. Išeivijos chorų meno 
vadovė Dalia Viskontienė, tu
rinti didelę patirtį ir žinanti 
mūsų chorų pajėgumą, pasi
ruošimui skirtą laiką, rengia 
šios dalies repertuarą. Greitu 
laiku turėtume jus apie tai smul
kiau informuoti.

Visi išeivijos chorai turės 
progos ir garbės pirmą kartą 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje atlikti naują išeivijos kom
pozitoriaus Jono Govėdo kūri
nį poeto B. Brazdžionio žo
džiais “Viešpaties pasaulis”. 
Šio kūrinio mecenatas yra Ka
nados lietuvių bendruomenė, 
kuri investuoja pinigus ne tik 
į pavieniį asmenų kūrybinius 
pasiekimus, bet ir visada re
mia visų kultūrinių grupių^ 
vienetų, švietimo įstaigų dar
bą. Galbūt dėl to Kanados lie
tuvių telkiniai dar gana akty
viai reiškiasi švietimo ir kul
tūros baruose, o meniniai vie
netai šiuo laiku nejaučia nusi
vylimo ir kolektyvų “mirimo” 
krizės.

Visą išeivijos organizacinį 
ir meninį darbą, ruošiantis į 
neeilinę 1994 m. Pasaulio lie
tuvių dainų šventę, koordinuo
ja Pasaulio lietuvių bendruo
menė, kurios pirmininkas Bro
nius Nainys ir vicepirmininkė 
kultūros reikalams Vitalija 
Vasaitienė turi daug patirties 
šioje srityje.

Didžiuokimės gimę lietu
viais, didžiuokimės savo tau
ta, išlaikiusia gilias tradici
jas ir nors trumpam planuoki
me sugrįžti į tą kraštą, kur Lie
tuva, kaip išsiilgusi motina, 
laukia po visą pasaulį išsi
skirsčiusių savo vaikų.

Organizacinis komitetas

Šiaulių dramos teatro aktoriai, vaidinę 1992 m. vasarų Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės komediją “Pinigėliai” 
įvairiose Lietuvos vietovėse. Aktorių grupėje buvo ir dvi kanadietės — ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ 
ir MARIJA KALVAITIENĖ Nuotr. J. Bindoko

Lietuvos rašytojas: “Aš nesu patriotas”
Sauliaus F. Kondroto išpuolis prancūzų dienraštyje “Le Monde”

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Aš neklausinėju savęs kas
dienę kas aš toks, bet man ne
įmanoma paneigti, kad esu lie
tuvis. Kalbu lietuviškai. Man 
regis ir mąstau lietuviškai. 
Aš neypatingai tikiu, kad esa
ma tautinių charakterių ir ne
manau, kad egzistuoja prancū
ziškas, ar vokiškas,mintijimo 
būdas. Man regis, kad kai ku
rių asmenų tarpe atsiranda 
elgsenos panašumų, bet šir
dies gilumoj aš netikiu tau
tybių buvimu.

Korespondentė paklausė: 
“Ką reiškia Jūsų žodžiai ‘Aš 
mąstau lietuviškai?”

“Aš naudojuos lietuvių kal
ba mąstydamas. Dirbdamas. 
Aš kalbuosi lietuviškai min
tyse. Mąstydamas aš nevarto
ju vokiškų žodžių. Ir tikriau
siai many esama vaidinių, ku
rie atkilę iš tų vietų, kut aš 
užaugau. Esmėje tai kaimas. 
Tai labai tikslūs miestelių 
reginiai. Aš gimiau Kaune, bet 
ten niekad negyvenau. Vos gi
musį mama mane perleido se
nelės globai, kuri nusivežė 
mane Seredžiun, mažan mies
tukam beveik kaiman. Aš ten 
praleidau pirmąjį gyvenimo 
dešimtmetį. Po to pradėjau 
emigruot... Man įkyrėjo tas 
miestelis. Ėmiau zirst, kad 
mama pasiimtų mane pas save 
Vilniun. Tai buvo pirmoji ma
no emigracija. Jau tada man 
buvo per akis tos Lietuvos, 
ir aš troškau išvažiuot už
sienin. Kai emigravau, man 
buvo trisdešimt metų”.

* * *
— Jūs buvot palygint jau iš

kilęs, nors niekad nepriklau- 
sėt partijai. O tačiau pasitrau- 
kėt 1986 m., “perestroikos” 
metu. Kodėl?

— Nepriklausomybė ir visos 
politinės problemos iškilo 
man išvažiavus. Tada atsivė
rė sienos. O aš dešimt metų 
laukiau progos išvažiuot. Ži
nojau, jei išvažiuosiu, niekad 
negrįšiu. Tenykštis pasaulis 
buvo kvailas, nuobodus, pil
kas ... Kodėl? Jūsų klausimas 
beprasmis. Aiškiai beprasmis. 
Negi kas nors klausiamas: 
“Kodėl nenorit mirti?” Aš ten 
nebegrįšiu. Rasit todėl, kad 
viskas man ten pažįstama, Ži
noma toje pasaulio dalyje, kur 
išgyvenau nuo pat gimimo ir 
kad man norisi pamatyt vietas, 
kur nesu buvęs. Aš niekad ne
grįžtu atgal. Man neįmanoma 
tiksliai nustatyti, ar nuobo
dulys , kuris yra būdingas Lie
tuvai, atsirado savaime, ar jį 
pagimdė santvarka. Maskva

— buvo SSSR sostinė, kupina 
gyvasties įtampos, elektrizuo
ta. Tuo tarpu Lietuva yra pro
vincija. Ir kokia santvarka jo
je bebūtų, visados liks provin
cija. Panašiai kaip Suomija. 
Koks protaujantis padaras ba- 
ladosis gyventi Suomijon? (Nu
sikvatoja). Tai planetos pari
bys ir anapus jo nieko nėra; 
tikriausiai ten baigias ir pati 
žmonija.

— Ar Jums neatrodo, kad 
Jūsų kalba yra provokuojanti? 
Juk kai maskviečiai atvažiuo
ja į Baltijos šalis, jaučiasi 
tartum būtų atklydę į Vakarę 
civilizaciją ?

— Taip nutinka dėl ekonomi
nių sąlygų, gyvenimo lygio, 

bet ne dėl dvasinio gyvenimo 
iškilumo. Jis (dvasinis gyve
nimas) ten kaip tvenkinys, pil
nas vandens, kuris nejuda. 
Ten niekas nesidaro . .. Kaip 
Jums sakiau: juo labiau tolsta
mą nuo centro, juo mažiau su
siduriama su žmonių pader
me; palaipsniui žmonės tampa 
žvėriukais (comme dės ani- 
maux). Jūs prasimanėt tą pa
kraščių Europą (“extreme Eu
rope”), idant parodytumėte, 
kad žmonės, kurie gyvena cent
re ir provincijose, yra tokie 
patys, lygūs. Mano manymu, tai 
klaida. Egzistuoja dabar (ir 
visada bus) polinkis iš pari
bių į centrą.

— Tačiau literatūros srityje 
pavyzdžiui, juk dauguma svar
bių rašytojų yra kilę iš pari
bių. Ypač Rytų Europoj...

— Mano supratimu kalbėti 
apie paribius, tai savotiškas 
mados dalykas-. Aš manau, kad 
tie paribiai ir kultūrinis gy
venimas, kuris vyksta juose, 
yra pervertinami. Tų paribių 
gyventojai yra skurdeivos, 
menko išsilavinimo. Jiems ne
rūpi jų praeitis, jų kultūrinis 
— pagoniškas ar kitoks pavel
das. Man teko dalyvauti dauge
lyje konferencijų ta tema: Vi- 
lenicoj, anuometinėj Jugosla
vijoj, Austrijoj. Esu įsitikinęs, 
kad tai mada, kuri praeis. Pa
rodykit man tų paribių kultū
ros lobius! Aš jų nematau. Ne
suprantu, kodėl toji mada at
klydo iš Prancūzijos. Tų pari
bių nostalgija manęs nekanki
na. Aš nekenčiu tų pakraščių.

— Tačiau Jūsų “Žalčio 
žvilgsnyje”, panašiai kaip J. 
Baltušio “Sakmėje apie Juzą”, 
jaučiamas gilus įleidimas šak
nų į gimtąją žemę. Išeities taš
kas Jums yra asmeninė patir
tis, puikus savo krašto pažini
mas, epinė lietuvių raštija. 
Susidaro įspūdis, kad Jūsų kny
ga perteikia lietuviškąją tik
rovę ir jos pasaulėjautą.

— Visa tai (Kondrotas juo
kiasi) vaizduotės padaras, vis
kas sufabrikuota. Iš šios kny
gos absoliučiai neįmanoma su
sikurti Lietuvos vaizdo. Lie
tuvoje mano knyga buvo kulto 
objektu (livre-culte) nes ten 
žmonės aiškiai matė, kad ji 
neturi nieko bendro su lietu
vių praeitim, tradicijom ir 
kultūra. Viskas ten išgalvota. 
Jokio kaimo buities pažinimo 
(S. T. Kondrotas toliau tęsia 
pokalbį rusiškai). Ten nieko 
nėra lietuviško. Visa ten sve
tima Lietuvos žmonėm, jų mąs
tysenai. Lietuvoj nėra tokių 
gamtovaizdžių. Jei būčiau 
pliekęs fantastiką (science 
fiction), niekas nebūtų manęs 
skaitęs. Savaime suprantama, 
man teko panaudot kai ku
riuos tikrovės elementus. Ne
pabėgsi juk nuo lemties gimti 
ir augti tam tikram krašte, tam 
tikroj bendrijoj. Bet jei aš bū
čiau rašęs lotyniškai, niekas 
neklaustų, ar aš kalbu apie 
Lietuvę, niekas nepriskirtų 
man tos tautybės. Bet niekas 
taip pat nebūtų išleidęs ma
nęs Prancūzijoje. ... Tik ne
lyginki! manęs su Baltušiu . . . 
Mano nuomone, jis veikiau pa
našus į Romain Rolland’ą. Jo 
rašymo maniera sutampa su 
Lietuvos gyventojų buitimi, 
jų gamtos pajautimu. Aš gi esu 
vienas. Baltušis rašė visą sa

vo gyvenimą skaitytojams. Aš 
rašiau savo malonumui. Be 
jokio plano. Įnirštis, kurį ten 
kroviau, buvo man nusivylimo 
išlydžiu (defoulement).”

* * *

Aptardamas savo raštų 
bendrą pobūdį, ypač pabrėž
damas “nusivylimo išlydžių” 
svarbą, S. T. Kondrotas yra 
neabejotinai nuoširdus. Tik
rai daug kas skiria jį nuo tra
dicinio lietuvių realizmo. Ap
dovanotas lakia vaizduote, ji
sai sukuria “nežemiškus”, koš
mariškus, makabriškus regi
nius, sielos peizažus. Būdin
gas jam grotesko pajautimas. 
Savo spalvų gama ir kūrinių 
sukirpimu jo proza gimininga 
nūdienei kinematografijai, 
“neogotinio” pobūdžio fil
mams.

Užklaustas Le Monde kores
pondentės, kodėl Kondrotas 
pasirinko Ameriką, jis pasi
sakė norėjęs dingt kuo toliau 
iš.Europos. JAV-bėse jis ap
tikęs apie milijoną lietuvių, 
ypač Čikagoje. Nelauktai jis 
pareiškia korespondentei, 
kad Lietuvoje esama gerų gra
fikų ir poetų. “Aš linkėčiau, 
kad lietuvių poezija būtų iš
versta į prancūzų kalbą”. Kal
bėdamas apie savo ateities 
planus, jisai sakė pajutęs ne
sutramdomą meilę kompiute
riui. Taip jį pamėgęs, kad ko 
gero liausiąs rašęs.

Atsiųsta paminėti
METMENYS, kūryba ir analizė, 

1992 m. 63 nr. Žurnalas, išeinantis 
dukart per metus. Redaguoja Vy
tautas Kavolis, Dickson College, 
Carlisle, Pennsylvania 17013, USA. 
Administruoja Aleksas Vaške
lis, 3113 W. Vina del Mar Blvd., 
St. Petersburg Beach, FL 33706, 
USA. Numerio kaina - $8.00, meti
nė prenumerata - $15.00, Lietu
voje-$20.00.

Koplytstulpis sibirinės tremties 
aukoms atminti Biržą geležinkelio 
stotyje Nuotr. Alf. Laučkos
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MĖMĖJE VEIKLOJE
Čikagos dienraščio “Draugas” 

finansinio vajaus komitetas or
ganizuoja seriją koncertų, kurių 
programą atliks dvi viešnios iš 
Vilniaus — Lietuvos filharmoni
jos sol. Giedrė Kaukaitė, sopra
nas, ir pianistė Gražina Ručyte- 
Landsbergienė. Koncertai numa
tyti: Čikagoje — vasario 28 d., 
Floridos St. Petersburge — kovo 
3 d., Miamio mieste — kovo 7 d., 
Klivlande — kovo 21 d. ir Detroi
te — kovo 28 d. Du koncertus ko
vo 11 ir 13 d.d. surengs Hartfor
do universitetas.

D. Britanijos lietuvių sąjun
gos tarybos suvažiavime Wolver- 
hamptone 1992 m. spalio 17 d. bu
vo aptarti rašytojo Kazimiero Ba- 
rėno redaguoto “Didžiosios Brita
nijos lietuvių” II tomo reikalai. 
Suvažiavime paaiškėjo, kad anks
tesnioji DBLS centro valdyba su 
juo nebuvo sudariusi jokios su
tarties, o pasiūlytų 3.000 svarų 
sterlingų neužteko darbo išlai
doms padengti. Antrajam tomui 
išleisti taip pat reikės kelių tūks
tančių svarų. DBLS centro valdy
bos pirm. J. Alkis nusiskundė, 
kad tokios išlaidos yra per di
delės sąjungos iždui. Tad buvo 
nutarta atsiskaitymo su K. Ba- 
rėnu ir knygos išleidimo proble
mas atidėti sekančiam DBLS ta
rybos suvažiavimui.

Sol. Birutė Reivydaitė-Vizgir- 
dienė, lyrinis sopranas, pirmą 
kartą aplankė Floridos lietuvius 
St. Petersburge. Anksčiau ji gy
veno Los Angeles mieste, o dabar 
koncertuoti atvyko iš Houstono. 
Viešnios koncertą St. Petersbur- 
go lietuvių klubo salėje 1992 m. 
spalio 28 d. surengė JAV LB Flo
ridos apygardos valdyba ir jos 
pirm. Janina Gerdvilienė. Pirma
jai koncerto daliai solistė buvo 
pasirinkusi Stasio Šimkaus, Alek
sandro Kačanausko, Juozo Gau- 
bo, Balio Dvariono, Jurgio Gai
žausko dainas, antrajai daliai — 
G. Puccinio, W. A. Mozarto ope
rų ir F. Leharo operečių arijas, 
kalifomietės Giedros Gudauskie
nės “Pirmą kūdikio šypsnį”. 
Akompanavo amerikietė pianistė 
Margaret Douglas.

Politikos ir kultūros žurna
las “Naujoji viltis”, nuo 1970 m. 
leistas Čikagoje Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos ir studentų 
korporacijos “Neo-Lituania” bu
vo sustojęs 1989 m. dėl techni
nių ir kitų problemų. Žurnalą nu
tarė atgaivinti Amerikos lietuvių 
tautininkų sąjungos centro valdy- 
bon pirmininko pareigoms grįžęs 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. Čika
goj sušauktam posėdy paaiškėjo, 
kad “Naujosios vilties” vyr. re
daktoriumi bus dr. Algirdas Bud- 
reckis, redakcinėn kolegijon pa
kvietęs dr. Leoną Kriaučeliūną, 
ir Antaną Juodvalkį, techniniu 
redaktoriumi — Vaclovą Mažei
ką. Administratoriumi sutiko pa
silikti finansinius leidybos planus 
paruošęs Oskaras Kremeris. Posė
dyje dalyvavo ir korporacijos 
“Neo-Lituania” centro valdybos 
pirm. Vida Jonušienė. Atgaivinta 
“Naujoji viltis” rūpinsis Lietu
vos politine būkle, konstituci
jos įgyvendinimu, visuomeniniais, 
kultūriniais reikalais, minėjimais, 
sukaktimis. Žurnalas turės ir iš
eivijos veiklai skirtą kronikos sky
rių. Bendradarbiais, asmeniškai 
susitarus, bus kviečiami ne tik 
išeivijos, bet ir Lietuvos žurna
listai, rašytojai, mokslininkai. 
Atgaivintos “Naujosios vilties” 
1 nr. tikimasi išleisti š. m. ge
gužės mėnesį.

Satyrinis teatras “Antras kai
mas” savo darbą Čikagoje sustab
dė 1989 m. po sėkmingų gastrolių 
Lietuvoje. Mat iš jo pasitraukė 
dalis aktorių ir Lemontan išsikė
lęs prievaizda Algirdas Titus An
tanaitis. Teatrą tik pernai rudenį 
atgaivino penki veteranai — Euge
nijus Butėnas (inscenizatorius), 
Romas Stakauskas (organizato
rius), Vida Gvildienė, Indrė To- 
liušytė ir Alida Vitaitė, talkinin
kais pasikvietę Taurą Bublį, Joną 
Variakojį, Karolį Žukauską. At
gaivintas “Antras kaimas” Čika
gos lietuviams 1992 m. rugsėjo 
mėnesį ir spalio pradžioj suvai
dino šešis spektaklius. Juos pa
pildė du gastroliniai spektakliai: 
Lietuvių centre Lemonte — lap
kričio 15 d. ir “Kultūros židiny” 
Bruklyne — lapkričio 21 d. Išvy
koms buvo pertvarkyta programa, 
jon įjungiant senesnių škicų iš 
ankstesnio repertuaro. Lemontan 
“Antras kaimas” atvyko pirmą 
kartą su pilnu spektakliu, o Niu- 
jorkan jį po devynerių metų vėl 
pakvietė “Laisvės žiburio” radijo 
programos vedėjas Romas Kezys 
savo penkiasdešimt pirmajam kul
tūriniam renginiui.

Vilnietis fotomenininkas Sta
sys Žvirgždas, dalyvavęs VH-oje 
tarptautinėje ekologinės temati
kos parodoje Vengrijos Solnoke, 
laimėjo Pestvalio aukso medalį už 
septynių peizažinių nuotraukų rin
kinį.

Vincas Mykolaitis-Putinas gi
mė 1893 m. sausio 6 d. Pilotiškė
se, dabartiniame Prienų rajone. 
Šimtojo gimtadienio minėjimą vil
niečiai pradėjo jo kapo aplanky
mu Rasų kapinėse. Padėjus gėlių 
ir uždegus žvakutes, kalbėjo Lie
tuvos rašytojų sąjungos valdybos 
pirm. Vytautas Martinkus, buvo 
skaitomi Putino eilėraščiai. Gim
tadienio dienos vakarą oficialiam 
minėjimui vilniečiai susirinko 
Lietuvos menininkų rūmuose. Ten 
mintimis apie V. Mykolaitį-Pu
tiną, jo gyvenimą ir kūrybą da
lijosi prof. Viktorija Daujotai- 
tė-Pakerienė, literatūros kriti
kas Vaidotas Daunys, eilėraščius 
skaitė aktoriai Monika Mironai- 
tė, Gražina Urbonaitė ir Laimo
nas Noreika. Muzikinę minėjimo 
dalį atliko pianistės Birutė Vai- 
niūnaitė, Gražina Ručyte-Lands
bergienė, Vilniaus mergaičių cho
ras “Liepaitės”. Skambėjo kom
pozitorių Stasio Vainiūno, Os
valdo Balakausko, Onos Narbu
taitės kūriniai, kuriems jie bu
vo pasirinkę Putino žodžius. Ma
rijampolėje šimtasis V. Mykolai
čio-Putino gimtadienis paminėtas 
jam skulptoriaus Alfonso Ambra- 
ziūno sukurto paminklo atidengi
mu. Pagrindinis minėjimo vakaras 
Vilniuje, Lietuvos operos ir ba
leto teatre, sausio 9 d. buvo pra
dėtas paties V. Mykolaičio-Puti
no — įraše įamžinto jo gyvo bal
so, skaitančio “Sausio” eilėraš
tį. Kalbėjo prof. Vanda Zabors- 
kaitė, kultūros ir švietimo vice- 
ministeris Darius Kuolys, poetas 
Justinas Marcinkevičius. Atsimi
nimų ištraukas ir eilėraščius skai
tė aktoriai Monika Mironaitė, Lai
monas Noreika ir Rūta Staliliūnai
tė. Muzikinę programą vakaro 
pradžioj atliko smuikininkas Rai
mundas Katilius, o ja vakarą už
baigė pianistas Justas Dvarionas 
ir Gintaro Rinkevičiaus diriguo
jamas Lietuvos simfoninis orkest
ras. Minėjimai buvo surengti ir 
kitose Lietuvos vietovėse.

Dailės muziejuje Vilniuje sau
sio 5 d. buvo atidaryta paroda 
“Putinas ir vaizduojamoji lietu
vių dailė”, taip pat skirta šim- 
tosioms V. Mykolaičio-Putino gi
mimo metinėms. Parodon buvo 
įjungtos jo gyvenimo žingsnius 
atspindinčios nuotraukos, su juo 
susiję Lietuvos dailininkų kūri
niai. Tą jų ryšį su Kačerginėje 
1967 m. balandžio 7 d. mirusiu 
Putinu atskleidžia ne tik jo port
retai, bet ir kiti darbai. Tokių 
grupėn parodą “Tiesoj” aprašiusi 
Ona Mickevičiūtė įrikiuoja tapy
tojus Justiną Vienožinskį, Vytau
tą Ciplijauską, Mariją Cvirkienę, 
Antaną Gudaitį, Vincą Kisaraus
ką, Aloyzą Stasiulevičių, klasi
kinį Putino biustą sukūrusį skulp
torių Leoną Žuklį. Parodon buvo 
įjungtas ir scenografės Dalios Ma- 
taitienės scenovaizdžio maketas 
Šiaulių dramos teatre 1977 m. pa
statytai “Valdovo” dramai. įdo
mios buvo Petrapilyje 1917 m. iš
leistos pirmosios Putino poemų ir 
eilėraščių knygos “Kunigaikštis 
Žvainys”, “Raudoni žiedai”, vė
lesni leidiniai Lietuvoje, jo dra
mų programėlės, reklaminiai 
“Valdovo” ir “Sukilėlių” plaka
tai. Parodai buvo sutelkta pus
antro šimto dailės kūrinių — kny
gų iliustracijų, akvarelių, ta
pybos, grafikos, skulptūros, ke
ramikos darbų. Parodą atidarė 
kultūros ir švietimo ministeris 
Dainius Trinkūnas, pabrėždamas, 
kad juose jaučiama dvasinė Puti
no energija, spinduliuojanti at- 
eitin, maitinanti Lietuvos žemę.

Sūduvietis kun. dr. Jonas To
toraitis, MIC (1872-1941), istori
kas, kelių veikalų autorius, Vy
tauto Didžiojo universiteto pro
fesorius, įsteigęs Marijampolės 
marijonų gimnaziją, prieš Kalė
das buvo prisimintas ir pagerb
tas 120-tųjų gimimo metinių pro
ga. Mišias marijampoliečiams su 
kitais kunigais koncelebravo vysk. 
Juozas Žemaitis. Konferencijoje 
“Totoraitis ir Sūduva” praneši
mus skaitė prof. A. Kučinskas, 
prof. A. Visockis ir docentas S. 
Pamarnackas. Velionies gyveni
mą ir veiklą atspindinti paroda 
buvo surengta Marijampolės mu
ziejuje. Jam taipgi buvo skirtas 
specialus marijampoliečių leidi
nio “Sugrįžimai” numeris. Kun. 
dr. J. Totoraičio, MIC, pirmosios 
premijos už darbus Sūduvai įteik
tos Jurgiui Dovydaičiui ir Jauniui 
vy>iui- V. Kst.
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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.

“Vyčio” klubo darbuotojų metinio susirinkimo dalyviai. Iš kairės sėdi: 
T. AKELAITIS, L. KIRKILIS, R. SONDA (klubo p-kas), B. SAVICKAS, 
E. STRAVINSKAS; stovi: K. LUKOŠIUS, J. BALSYS (susirinkimui pirmi
ninkavęs), A. KLIMAS, M. DULIŪNAS, V. PAULIONIS, A. PŪKAS (susi
rinkimo sekretorius) ir P. BERNECKAS Nuotr. Sig. Krasausko

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-364 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

5.00% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.50% 
5.50% 
6.00% 
5.50% 

palūk.... 6.00% 
palėk.... 6.25% 
palėk.... 6.50% 
palėk.... 6.75% 
palėk.... 7.00% 

4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.
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%

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.

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

Ky 1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Profe.alonal. Inc. Res; M1 .283g
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

ALL 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 Į NAMUS
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

Mpfel NATIONAL REAL 
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

XXjv, CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION
L Glitas ir tikslus patarnavimas

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 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

Butų užtekę 2-3 dienų...
Lietuvos ir Amerikos lietuvių alpi

nistų grupė, vadovaujama Alekso 
Bertulio iš Seatlo, JAV-bių, 1992 m. 
rugpjūčio 20 - lapkričio 2 d.d., ko
pusi į pasaulio aukščiausią viršukal
nę (8848 m) Everestą, pasiekusi Šiau
rės balną, įstrigo ant šiaurės rytų 
keteros 7800 m. aukštyje. Ekspedici
jai nebuvo įmanoma prasimušti 
aukštyn per šią, kopėjų terminolo
gija tariant, “Mirties ribą”. Iki pa
saulio aukščiausios viršukalnės bu
vo likę 1048 metrai..., ir Aleksas 
Bertulis sugrįžęs sakė: “Everestas 
mums neatvėrė savo vartų bent 2-3 
dienom. ..”

Ši “Mirties riba” prasideda 6 tūks
tančių metrų aukštyje. Įpjovus pirš
tą, kraujo lašas kybo kaip spanguo
lė, reiškia kraujas gyslose sutirštė
ja, daužosi širdis, kala smilkiniai, 
skauda galvą ir gerklę nuo sauso oro. 
Mūsiškiams tuometinė situacija Hi
malajuose spalio pabaigoje buvo 
ypatingai nepalanki. Tuo metu pra
dėjo pūsti uraganai, nežmoniškas 
šaltis, kurio nepajėgė atlaikyti ap
ranga, nebuvo įmanoma pastatyti pa
lapines ir buvo aišku, kad iš šios, 
penktosios kopimo bazės, Everestas 
nebus pasiektas. Reikėtų šeštosios 
stovyklos 8300 m aukštyje ir iš ten 
prie tikslo. . . Jei ir pasiekus viršū
nę tektų joje nakvoti, būtų neišven
giama mirtis dėl nepalankių oro są
lygų. “Ką reikėjo daryti..., sąmo
ningai rinktis mirtį.. .? - klausė 
save mūsų alpinistai. ..

Vladas Vitkauskas, vienas iš eks
pedicijos dalyvių, užklaustas žurna
listo, kodėl pasirinktas nuosprdn'dis 
buvo nekilti aukštyn, atsakė: “Juk 
kiekvieno žmogaus gyvenime išmuša 
momentas, kai jis pasako sau: yra da
lykų, svarbesnių už mirtį. . . Alpinis
tui didesnės valios reikia ne kopti į 
kalną, bet praėjus tam tikrą ribą, 
grįžti atgal, atsisakyti žygio viršū
nėm Gal būt šito pristigo mūsų alpi
nizmo žvaigždei Dainiui Makauskui, 
prieš trejetą metų taip ir nenusilei- 
dusiam nuo Daulagyrio viršūnės. Ga
lima rizikuoti mirties kaina, bet šia
me pasaulyje esi ne vienas. Ten, že
mai, žygio draugai, artimieji... To
dėl ir klausi savęs: ar aš turiu teisę 
rizikuoti ne tik savimi.. .?”

Ekspedicijos vadovas Aleksas Ber
tulis spaudai pareiškė: “Mano alpi
nistinis stažas - 30 metų. Bet su to
kia stipria, taip gerai pasiruošusia 
ekspedicija kalnuose teko būti gal 
tik keletą kartų. Iš 11 kandidatų už
baigti žygį viršūnėje darbingi buvo 
devyni, jei ne dešimt... O iš netolie
se įsikūrusios italų - šveicarų ekspe
dicijos dešimtuko - tik penki, iš Tai- 
vano penkių - du, iš šešių amerikie
čių - trys. Palapinė, kurią buvom 
specialiai sutvirtinę tinklu ir dar ap
gaubę kitu tinklu, išsilaikė 7800 m 
aukštyje. Kitų ekspedicijų palapines 
nudraskė vėjas... Gal reikėjo kopti 
pavasarį. Gal tada ir orai būtų buvę 
bent šiek tiek švelnesni. ..?”

Everesto viršukalnę pasiekti bu
vo mėginta daugelio pasaulio alpi
nistų. Nedideliam jų skaičiui žygis 
pavyko. Pirmieji pradėjo kopti ang
lai 1921 m. 1924 m. jų buvo pasiektas

Alpinistų ekspedicijos vadovas 
ALEKSAS BERTULIS pasakoja 
įspūdžius spaudos atstovams

Nuotr. Tomo Srėbaliaus

Klubo pirmininkas Rimas Sonda 
pakiliai kalbėjo apie “Vyčio” prie
auglį, jaunuosius krepšininkus, ku
rių, treniruočių metu susirenka arti 
40. Su jais dirba visa eilė trenerių, 
kuriems dar vis talkina veteranas, 
pats buvęs iškilus krepšininkas Ma
mertas Duliūnas. Į jaunųjų krepši
ninkų ŠALFASS-gos žaidynes (jos iš
skirtos iš didžiųjų metinių žaidynių 
1993 m, geg. 29-31 d.d. Niujorke), 
kurios vyks Detroite 1993 m. balan
džio 24-25 d.d., klubas numato vežti 
kelias komandas. Klubo vadovybė 
taip pat pasiryžus tartis su “Auš
ros”, Hamiltono “Kovo”, Detroito 
“Kovo” vadovybėmis dėl dažnesnio 
tarpusavio draugiškų turnyrų orga
nizavimo šioms jauniausioms krep
šininkų klasėms. Pirmininkas sakė, 
kad ruošiamasi ŠALFASS-gos alpi
nistinio slidinėjimo varžyboms 
(1993 m. vasario 27). “Vytis” tokiose 
varžybose visuomet būdavo atstovau
jama kelių dešimčių slidininkų, vai
kų ir vyriausiose amžiaus klasėse. 
Ruošiamasi taip pat ir kitoms ŠAL
FASS-gos ir vietinėms varžyboms. 
“Vyčio” klubas treniruotėms vieną 
kartą savatėje naudojasi Prisikėli
mo parapijos sale. Kadangi krepši
ninkų prieauglis didėja, pradėta 
naudotis greta ir kita “Holy Angels” 
mokyklos sporto sale.

Pirmininkas užsiminė apie “Vyčio” 
klubo 50-ties metų sukaktį. Nors dar 
yra laiko, tačiau pradėti ruoštis šven
tei jau būtų metas.

Andy Klimas, krepšininkų vado
vas, kalbėjo apie vyrų komandos da
lyvavimą “York” lygos pirmenybėse. 
Palietė krepšinio mokyklos Vasago- 
je reikalus (ji buvo Mamerto Duliū- 
no įsteigta 1968 m.), kurioje kiek
vienais metais dalyvauja arti 50-ties 
berniukų. Ižd. Tomas Akelaitis pui
kiai nušvietė klubo finansinę padė
tį. Balys Savickas pažadėjo Vasago- 
je, Anapilio vietovėje, greta krepši
nio įrengti tinklinio aikštelę ir t.t. 
Būta nemažai klausimų, siūlymų, pa
geidavimų ir pan. veiklos gerinimui. 
Susirinkimas vienbalsiai patvirtino 
senąją valdybą ir revizijos komisiją 
sekančios darbuotės kadencijai. Val
dybą sudaro: Rimas Sonda, Andy Kli
mas, Tomas Akelaitis, Ričardas Du
liūnas ir Edis Stravinskas. Revizi
jos komisija: Pranas Berneckas ir 
Balys Savickas. Pareigomis bus pa
siskirstyta pirmojo posėdžio metu.

Susirinkimas užbaigtas Tautos 
himnu. Sig. K.

ttH S 40PARAMA KOOPERATYVAS
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.)

Nuošimčiai

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

1 metų .................. 7.70%
2 metų .................. 8.20%
3 metų .................. 8.70%

(fixed rate)

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

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

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

8570 m aukštis. Šis aukščio rekordas 
išsilaikė penkis dešimtmečius. Dar 
penkis kartus iki II pasaulinio karo 
anglai bandė pasiekti Everestą, ta
čiau nesėkmingai. Pagaliau, 1953 m. 
gegužės 29 d. E. Hilaris iš N. Zelandi
jos ir nepalietis kalnų nešikas (šer- 
pas) N. Tensingas tapo pirmaisiais. 
Jie buvo anglų ekspedicijos nariai 
taip pat.

Iš Himalajų Lietuvos alpinistai 
grįžo išsisėmę fiziškai ir tuščiomis 
kišenėmis. Nuo Katmandu iki Mask
vos skrido, iš Maskvos parvažiavo 
traukiniu. Pinigų kelionei prasima
nė pardavę alpinistinį inventorių, 
nes kitos išeities nebuvo. Ir ekspedi
cijos narių įsitikinimu, jiems Everes
to dvasia mistiniai sakė: “Jeigu lie
tuviai išlaikys visus Apvaizdos iš
bandymus, jei rodys, kad nebenori 
būti vergais, aš lietuvius priimsiu 
savo viršūnėn po metų, po dviejų, po 
dešimties?... Laikas neturi reikš
mės. ..”

“Vyčio” susirinkimas
Toronto Lietuvių namuose 1993 m. 

sausio 27 d. įvyko sporto klubo “Vytis” 
metinis narių susirinkimas. Daly
vaujant būriui darbuotojų bei spor
tininkų buvo peržvelgta praėjusiais 
metais atliktų darbų eiga, svarstyta 
ateities sportinės veiklos planai, už
mojai ir kt.

Susirinkimui pirmininkavo vete
ranas, vienas iš buvusių klubo stei
gėjų (1948), Juozas Balsys. Sekreto
riaus pareigoms pakviestas Algirdas 
Pūkas, neseniai atvykęs iš Lietuvos 
ir bandąs įsikurti Kanadoje. Pūkas 
yra jaunosios kartos atstovas, Lie
tuvoje reiškęsis kulkinio šaudymo 
sporte, sakėsi norįs įsijungti į spor
tinę ir visuomeninę išeivijos veiklą. 
Pirmininkaujantis Juozas Balsys 
siūlė Algirdą Pūką išrinkti arba 
kviesti darbuotei naujoje klubo val
dyboje.

Susirinkime pagrindinis dėmesys 
buvo nukreiptas į vadovybės prane
šimus, kuriuose atsakingi pareigū
nai kalbėjo apie buvusią sportinę 
veiklą, darė siūlymus ateities veik
lai. .., ir kartais apgailestavo dėl vie
no, kito ne taip sėkmingo darbuotėje 
momento.

D\/i ELECTRICAL
DvL engineering

Taisau senas ir įvedu naujas:

Licence 
E-2392

. ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 236-9071 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

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 tel. (416) 891-2222

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

Skautų veikla
• Vasario 16 d., 7.30 v.v., Pri

sikėlimo parapijos patalpoje šau
kiamas skautininkų susirinkimas. 
Programoje - pašnekesys - dis
kusijos, draugininko rinkimas. 
Kviečiami visi skautininkai da
lyvauti.

• Kaziuko mugėje kovo 7 d. 
skautininkės-kai rengia loteri
ją, kuriai reikalingi laimikiai. 
Kas galėtų juos paaukoti prašo
ma pristatyti s. A. Šeškuvienei 
19 Grenview Blvd. N., Toronto 
M8X 2J9. Tel. 233-2378.

• Skautų-čių tėvų komiteto 
posėdis dėl Kaziuko mugės-vasa
rio 16 d., 7.30 v.v., skautų būkle 
su šeimininkėm bei jų padėjėjom.

• Toronto “Šatrijos” skaučių 
tuntą sudaro: liepsnelių 4-s, “Rū
tos” dr-vė paukštyčių 26-s, “Bal
tijos” laive 9-s udrytės ir 2-vi jau
nės, “Dainos” dr-vė 15 skaučių, 
“Mirgos” dr-vė 6-s prityrę sk., “Vai
dilučių” dr-vė 17 vyr. sk-čių ir 12- 
ka kandidačių, Kun. Birutės dr- 
vė 27 vyr. sk-tės ir 25-s skautinin- 
kės. Iš viso 155 sesės, kurioms va
dovauja 12 vadovių, su tunt. ps. 
V. Senkuviene. M.

Pageidavimai iš Lietuvos
Brangūs tautiečiai, paišau jums 

mielo širdžiai kampelio (gimtojo 
kaimo, miesto, namo) aukštos me
ninės vertės realistinius pa
veikslus ant drobės arba meni
nes nuotraukas pageidaujamo 
dydžio per trumpiausią laiką bus 
nutapyta, padaryta ir išsiųsta 
jums. Rašyti: Povilas Obuchono- 
vičius, Nugalėtojų 11-1, Vilnius 
2016, Lithuania, tel. 763073

Jauna pedagogų šeima iš Tra
kų nori susipažinti su lietuvių 
šeima Kanadoje, galinčia jai me
džiagiškai ir morališkai padėti. 
Ji dirba auklėtoja internate, o 
vyras atleistas iš darbo. Gyvena 
viename kambaryje ir beveik ne
turi reikalingų buitinių reikme
nų. Praradę viltį užauginti nors 
vieną vaikutį. Prašo iš užsienio 
tautiečių pagalbos. Adresas: 
Milda Šostakienė, Birutės 42, Tra
kai 4050, Lithuania.

Rozalija Varaneckienė susirū
pinusi savo vaikaitės sveikata. 
Ji būdama konservatorijos 3-me 
kurse susirgo nervine liga. Vie
tos gydytojai negali suteikti me
dicininės pagalbos. Reikia iš už
sienio pagalbos. Bet tam nėra lė
šų. Kaip rašoma, šeima buvo iš
tremta į Sibirą, grįžo Lietuvon 
su menka sveikata. Niekas neno
rėjo priimti į darbą. Gyveno tarp 
savųjų tarsi svetimi. Vaikaitės 
mama sirguliuoja širdies ir ke
penų negalavimais. Prašo tautie
čių ištiesti pagalbos ranką. Ra
šyti: R. Varaneckienė, Žilvičių 
12-2, Utena 4910, Lithuania, 
tel. 53685

Salomėja Garmašukienė ieško 
Toronte Jono Šipulio. Pats ar ži
nantys apie jį rašyti šiuo adresu: 
S. Garmašukienė, Perkūno 9-18, 
Vilnius 2050, Lithuania.

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 M6P1A6

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 a j-. j- r <-1 n j . _ aa_aaa*

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

LEDAS REFRIGERA TION 
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

rezidencinius bei komercinius reikmenis:
— Šaldytuvus
— Elektrines viryklas (krosnis)
— Skalbimo mašinas, džiovintuvus
— Indų plovimo mašinas

Atlieku įvairius vandentiekio sistemos (plumbing) 
darbus, įrengiu vonias, šaldymo ir šildymo sistemas. 

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

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 
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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



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

Rygą, Taliną, Kijevą
Liepos 6, 7, 20, 21,27, 28 
Rugpjūčio 10,11,24, 25 
Rugsėjo 1, 7, 21

Balandžio 20, 27
Gegužės 11,18,19, 25, 28
Birželio 8, 9, 22, 23
Grįžimas pagal pageidavimą. Skridimai patogiomis oro linijomis.
____________Kaina vasaros sezonui nuo $899.00.

Spalio 5,19 
Lapkričio 23 
Gruodžio 21

Papiginta kaina giminėms iš Lietuvos tik $799.
Išskrenda iš Vilniaus trečiadienį birželio 23, 30 arba liepos 7. 

Grįžta į Vilnių rugpjūčio 24, 31 arba rugsėjo 7.
Vietų skaičius labai ribotas. Užsakykite vietas dabar!

' ....................... ........ t----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą.
• Sveikatos ir kelionių draudimus.
• Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms.
• Keliones lėktuvais bei traukiniais.
• Keliones pramoginiais laivais.
• Keliones į Floridą ir kitus šiltus kraštus.
• Keliones (sveikatingumo sanatorijas.

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

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

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” vaikų grupė su savo mokytoja VIDA TIRILIENE, padėjėjai - 
AUDRA PUZERYTĖ, ANDRIUS PAŠKUS. Gintariečių koncertas įvyks 1993 m. balandžio 3, šeštadienį, Etobicoke 
School of the Arts mokyklos auditorijoje Nuotr. Pranaitienės
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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

Cruise Lines 
k International

Association

TRAVEL LTD.
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail) 

nr. 2475066 (wholesale)

Branch: 275Hunter Street 

Hamilton, Ont. L8P1S2 

Tel.: (416) 523-5639

Nordland Express
1650 Bloor Street West,

Toronto, Ontario M6P 4A8

Tel.: (416) 535-5000

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

Nordland dėžės:
1 ir 17a kub. pėdos dėžės .................... i
3 kub. pėdų dėžės .............................. I

Persiuntimas:
— 1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”)  I

17a kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”) ... I
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  I
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar 
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ......   i

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

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.

$
$

1.00
2.00

7.50 
$11.25 
$22.50

$

$ 1.50

$15.00

KLB žinios
KLB krašto valdybos veiklai au

kojo: $150 - E. J. Gudas; $100 - R. 
H. Konteniai, L. Vaštokas, M. Gir- 
čienė, A. Senkus; $50 - M. Gegužis.

KLB solidarumo mokestis: Sault 
Ste. Marie LB apylinkė —$400.

Pagalbos Lietuvai vajui: $500 - 
M. Gaputytė; $300 - A. E. Mačiu- 
laičiai; $250 - B. V. Petrušaičiai; 
$150-J. Zakaras; $100-M. Meiliū
nas, R. Kontenis, P. Šiugždinis, A. 
Pivoriūnas, E. Lengnikas, S. E. 
Markauskas, A. K. Kudirkos; $67 
- Londono Šiluvos Marijas para
pija; $50 - A. Dragašius, R. Siru
tienė; $25 - H. Klimas; $20 - P. 
Gluoksnys.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžių padėką visiems aukotojams.

Įvairios žinios
“Naujojo židinio - Aidų” Lie

tuvoje leidžiamo katalikiško 
mėnesinio kultūros žurnalo me
tinė prenumerata - 44 JAV dol. 
Užsiprenumeruoti galima pas 
buvusį “Aidų” redaktorių kun. 
Leonardą Andriekų, OFM. Če
kiai rašomi Franciscan Fathers 
vardu ir siunčiami šiuo adre
su: Rev. L. Andriekus, OFM, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207 USA.

Amerikos lietuvių tarybos pra
nešimu, kad jos genocido paro
dos, “Pažink savo priešą” rūdi
niai VLIKo lėšomis nuvežti į 
Lietuvą, yra saugiai saugomi Vil
niuje. Mat buvo spaudoje paskli
dę gandai, kad paroda gali būti 
likviduota. P. Narutis lietuvių 
politinių kalinių sąjungos vardu

f 'SAMOCmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

tuo reikalu 1992.12.8. kreipėsi į 
Lietuvos prezidento pareigas ei
nantį Algirdą Brazauską.

P. Narutis 1993.1.13. gavo iš 
Švietimo ministerio D. Trinkūno 
laišką, kuriame užtikrinama — 
“Genocido paroda ir jos doku
mentai yra saugūs, joks likvida
vimas jiems negresia”. Pastaruo
ju metu, rašoma laiške, paroda 
buvo rodoma Lietuvos miestuo
se. Dabar ji saugoma Nacionali
nio Lietuvos valstybės ir kultū
ros muziejaus Naujausių laikų 
skyriuje Vilniuje. Taip pat pra
nešama, kad Balzeko muziejuje 
kovo 19 d., 7 v.v. yra rengiama va
karonė ir paroda, kurioje bus 
prisimintos visos antinacinės ir 
antibolševikinės rezistencijos 
aukos.

<b SKAITYTOJAI PASISAKO
ESAME SUSIRŪPINĘ

Išrinkus daugumą komunistų 
(buvusių) į Lietuvos seimą, LDDP 
(neokomunistai), matyt, pridarys 
daug bėdos Lietuvai, stabdydami 
reformas ir vėl pradėdami ginti 
“darbo liaudį”. Pasiklausius seimo 
posėdžių transliacijų, radijo ir 
televizijos laidų, darosi liūdna: 
kaip nesiskaito su Landsbergio 
opozicijos nuomone. Kartais susi
daro įspūdis, kad susirinkęs seno
sios TSKP (Tarybų sąjungos komu
nistų partijos) suvažiavimas. Ką 
gi, pagyvensime - pamatysime. Jei 
matysime, kad grįžtame atgal, da
rysime referendumą ir rinksime 
naują seimą. A., Kaunas

RINKIMŲ ĮKARŠTYJE
Visada didžiai vertinau mūsų 

iškilaus lietuviškos spaudos bend
radarbio V. Bražėno dalyvavimą 
lietuvių išeivių spaudoje. Mane 
visada žavėjo jo drąsūs pasisaky

mai dėl komunizmo pragaišties ir 
jo mirtinų pavojų ne tik mūsų tau
tai, bet ir visam Vakarų pasauliui.

Tačiau sunku suprasti, kodėl jis 
praranda objektyvumą, teigdamas: 
“Ar nebus sutepę savo moralinių- 
ideologinių rankų dalis JAV lietu
vių, ko gero balsavusių už neaiš
kų Maskvos ‘turistą’, Bill Clinton?” 
(“T.Ž.” 1993 m. 1 nr.)

Šio “neaiškaus turisto” išdavys
tei išaiškinti buvo ant kojų pasta
tytos visos JAV saugumo įstaigos 
ir visi šių įstaigų agentai. O paso 
falsifikacijai įrodyti buvo įtrauk
tas ir visas Valstybės departamen
tas. Įtarimai nepasiteisino ir nė 
vienas jų neprilipo prie kandidato 
į JAV prezidentus.

Bet ar nesutepė savo “moralinių- 
ideologinių rankų”, kurie organi
zavo net komitetus paremti “užsie
nių politikos ekspertą”?. O šis 
ekspertas stengėsi pratęsti pasku
tiniojo Kremliaus mohikano Gor
bačiovo valdžią. Be jo leidimo ne
drįso pripažinti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. Kai rau
donieji budeliai žudė mūsų patrio- 
tus-laisvės gynėjus prie TV bokšto 
ir Medininkuose, jis nuvykęs į Ki
jevą, pasmerkė pavergtųjų tautų 
išsilaisvinimo pastangas ir pavadi
no jas savižudybe. Nesutikęs pasi
matyti su ukrainiečių laisvės kovo
tojais, nuskubėjo padėti vainiko 
ant nužudytų žydų kapinių. Turbūt 
užmiršo, kad Kijeve yra ir kapinės, 
kuriose ilsisi Stalino nužudytieji 
ukrainiečiai-valstiečiai.

Jonas Daugėla, Florida

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

“TŽ” leidėjai .

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

66 NUMIGO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3, 

TEL (416) 252-6741

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

Dovanokite giminėms Lietuvoje 
šilumą ir saugumą

ŠILUMINĖS MIKROKROSNELĖS

$99.00
Namų, automobilių, asmens saugos 

aliarmų sistemos nuo $49. 
Užsakius su pristatymu į namus, 

pristatome per kelias dienas.
Užsakymus priimame tel. (416) 533-8443
Adresu: FAX: (416) 533-6279
1605 Bloor St W., Toronto, Ont. M6P1A6 

AUDRA TRAVEL CORPORATION

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).

Savininkas Jurgis Kuliešius

SOLD
COLDUUeU. 
BANKĮBR □

RESIDENTIAL REAL ESTATE

DAIVA DALINDA, BBA, 
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo

021R 71 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.

JAV dol. Kan. dol.

įstaiga plečiasi Kanadoje!

Ex ect Islington-Kingsway Realty Inc.
the^best. Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą,

, jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00, ..15.00

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

EUROPARCEL 
--------------------- ;------------:----------- t---------- ► Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją, 
Ukrainą, Rusiją , Moldaviją, Gudiją

PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES 
(VISAS VIETOVES 
PAIMAME SIUNTINIUS 
IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

lAIll CARGO

už kg

Tel: Tel: 2600 RUE LEGERĮ LASALLE, QUE.

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.

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r -4 v p p 
SKAMBINKITE INFOR- 
MACUOS IR APTAR- 

jO| n avimo reikalaisW»as GrLoST *ET KADA ' 7 DIENAS

Lach,ne ęana,

(AŠ?)
St-Patrick "

CoronG,

5>
a
_»

|canff?vai|

t I

Newman $

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ 
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai. 
Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
vokus, vizitines korteles); bekalkinio (carbon
less) popieriaus blankus; lankstinukus ir rekla
minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.
Susitarus užsakymus paimame Ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų
[vertinimas.

RF/14BK
An independent member broker

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

West Realty Inc.

X IM/ DRESHER Ltd.lEITIUMyi Real Estate
IFFl nrH 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.

Pi D IT C U IT O INSURANCE 
OIvILkjInllLrx brokers

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Vasario šešioliktoji
Artėja deimantinė Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimo sukaktis. Visuose lietuvių išeivijos telkiniuose ji bus 
minima su didesniu dėmesiu ir iškilmingumu. Toronte ji bus 
minima vasario 14 ir 21 d.d. Vasario 14, sekmadienį, 2 v.p.p., 
bus iškilmingos pamaldos Šv. Mykolo katedroje, kurioms va
dovaus vyskupas Paulius Baltakis, OFM, dalyvaujant vieti
nių lietuvių parapijų kunigams, generaliniam Lietuvos kon
sului, Bendruomenės pareigūnams, organizacijų vėliavoms, 
chorams. Vasario 21, sekmadienį, 4 v.p.p., bus šventės iškilmė 
didžiojoje Anapilio salėje, kur pagrindinį žodį tars buvęs 
Lietuvos ministeris pirmininkas Aleksandras Abišala. Jis 
atvyks po Lietuvos prezidento rinkimų. Visi tautiečiai kvie
čiami šiose iškilmėse ypatingai gausiai dalyvauti. Inf.

TORONTO

MONTREAL

Anapilio žinios
— Ryšium su Vasario šešiolik

tosios iškilmių pamaldomis atei
nantį sekmadienį Šv. Mykolo ka
tedroje, Vasario šešioliktosios 
iškilmei skirtos pamaldos mūsų 
šventovėje bus vasario 21, sek
madienį.

— Wasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje Vasario šešioliktosios pa
maldos bus vasario 14, sekmadie
nį, 2 v.p.p. Tuoj po pamaldų bus 
iškilmingas šventės minėjimas pa
rapijos salėje.

— Parapijos metinis susirinki
mas bus kovo 14, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių parapijos salėje. Vi
si parapijiečiai kviečiami tą die
ną susirinkime dalyvauti.

— Anapilio knygyne yra gautas 
iš Lietuvos naujo žurnalo “Mūsų 
sodai” pirmasis numeris.

— Mišios vasario 14, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Bronę Kerulie- 
nę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Danutę Jonaitytę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje vasario 

17 d., 9.30 v.r., su Šv. Vakariene.
— Vasario 14, sekmadienį, 2 v.p.p. 

pamaldos Toronto Šv. Mykolo kated
roje. Pamaldoms vadovaus vysk. 
Paulius Baltakis, OFM.

— Lietuvių evangelikų liutero
nų šventovėje Lietuvos nepriklau
somybės diena bus atžymėta pamal
domis vasario 21 d., 9.30 v.r. Gie
dos parapijos choras. Tą pačią 
dieną 4 v.p.p. iškilmingas minėji
mas — Anapilio salėje. Minėjimo 
metu pagrindinę kalbą pasakys 
buvęs Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Aleksandras Abišala. Kvie
čiame mūsų parapijiečius iškilmė
se dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 176 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: J. Gaidimauskas iš Bue
nos Aires, Argentinos; A. Urbonai
tė iš Rochesterio NY, JAV; A. Ku- 
sinskis iš St. Petersburg, Fla. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN valdybos pirmininkas Vy
tautas Kulnys.

— LN valdyba dėkoja LN moterų 
būreliui už jų pastangas ir darbą 
pasiunčiant 4 siuntinius neturtin
goms šeimoms, reikalingoms mate
rialinės pagalbos Lietuvoje.

— Vasario 7, sekmadienį, 1 v.p.p. 
įvyko LN vyrų būrelio metinis 
narių susirinkimas. Susirinkimui 
pirmininkavo T. Stanulis ir sekre
toriavo A. Sukauskas. Buvo išklau
syti pirmininko, iždininko, ūkve
džio ir revizijos komisijos prane
šimai. Vyko gyvos diskusijos, buvo 
pasiūlymų bei nutarimų. Perrinkta 
valdyba aklamaciniu būdu. Vyrų 
būrelio valdybą sudaro: E. Bart- 
minas, A. Genys, P. Genys, A. Kai
rys, B. Laučys, A. Padolskis, T. Sta
nulis, A. Sukauskas, Z. Rėvas. Re
vizijos komisiją: A. Bričkus, B. Mac
kevičius ir M. Račys. Pareigų pa
siskirstymas įvyks kitame valdybos 
posėdyje.

— Kovo 27, šeštadienį, įvyks LN 
vyrų būrelio metinis pobūvis.

— Šachmatininkų dėmesiui. LN 
vyrų būrelio metiniame susirin
kime buvo nutarta atgaivinti šach
matų sekciją. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis pas E. Bartminą 
tel. 249-0490 arba skambinti T. 
Stanuliui tel. 532-3311.

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške 
$20 

už 100 vienetų. 
Pristatau į namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

* atnaujinimas, remontas ir nauja statyba gyve
namųjų namų, parduotuvių, restoranų, įstaigų ir 
vasarnamių ‘staliaus darbai ‘vidaus sienų 
įdėjimas (drywall) ‘dažymas ‘elektros įvedimai

‘vandentiekio sistemos įvedimas (plumbing) ‘stogai ‘įvairūs ce
mento darbai (masonry) ‘kiemų sutvarkymas (landscaping) ‘prie
plaukos (decks) ‘garažai ‘tvoros ‘medžių pjovimas ‘virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila ‘rūsių įrengimas ‘šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas ‘plytelių (tile) įdėjimas ‘pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius *16 metų patirtis
★Nemokamas įkainavimas *Pensininkams nuolaida

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte. 
Adresas: 127 South Kings Way, Toronto, Ont. M6S 3T5.

Wasaga Beach/Stayner tel. (705) 428-6502.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Jei kas iš naujų ateivių dar nė

ra priėmę Krikšto, Pirmos Komu
nijos ar Sutvirtinimo sakramentų, 
prašoma kreiptis į kleboniją. Bus 
sudarytos sąlygos atskirai pasiruoš
ti ir tuos sakramentus priimti kar
tu su kitais ar privačiai.

— Tretininkų ordino mūsų parapi
jos kongregacijos Mišios ir susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį, vasa
rio 11, šventovėje ir susirinkimų 
kambaryje.

— Parapijos 40-mečio vakarienei 
bilietus platina B. Genčius salėje 
sekmadieniais, o kitu laiku namuo
se tel. 532-8531. Parapijos keturias
dešimtmečio sukakties iškilmės 
vyks vasario 27, šeštadienį, su iš
kilminga vakariene ir koncertu, o 
sekmadienį su iškilmingomis Mi- 
šiomis 12 v., kurias atnašaus vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, dalyvaujant 
ir provincijolui kun. Placidui Ba
riui, OFM.

— Senoji Testamento Pranašų 
Knyga, naujai išversta kun. A. Rub- 
šio, platinama klebonijos raštinė
je. Tai vertinga knyga - aštuonioli
kos pranašų, 670 puslapių. Kaina - 
$15 kanadiškais, $12 JAV.

— Popiežius Jonas Paulius II at
vyksta į Denver, Colorado, JAV, kur 
susitiks su jaunimu rugpjūčio mėne
sį. Amerikos ir Kanados jaunimas 
organizuojasi ir daro planus ten da
lyvauti. Jei atsirastų lietuvių, norin
čių dalyvauti, prašoma skambinti 
Leonui Ehlers tel. 487-7771, kuris 
duos daugiau informacijų apie ga
limybes ir lietuviams ten dalyvau
ti. Jaunimo amžius tarp 15 ir 39 
metų.

— Mišios vasario 14, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Joną Puterį, 9.20 
v.r. - už a.a. Uršulę ir Joną Grins- 
kius, 10.15 v.r. - už a.a. Juozą Urbai- 
tį, už a.a. Eleną Gipienę ir už a.a. 
Stasį Gipą, už a.a. Vladą Kulpavičių,
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

A.a. Alfonso Pundziaus atmi
nimui Pagalbos fondui “Vaiko tė
viškės namai” Lietuvoje aukojo: 
$10 - Vytautas Gudaitis; $20 - 
Natalija Merkelienė, Aldona 
Šeškuvienė, Jadvyga Ignatavi
čienė, Laima ir Gintas Strumilos; 
$25 - John Strumila, Diane Trot- 
tier ir Joel Trottier, Jadvyga ir 
Raimo Saloma ir Kostas Pivoras, 
Neris Ankuvienė; $35 - John ir 
Doris Margis.

Visiems aukotojams ir rinkėjai 
Monikai Povilaitienei nuošir
džiai dėkoja -

. Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija 

Vaiko tėviškės namams auko
jo: $100— M. Vaškevičienė.

Sambūriui “Caritas” aukojo: 
$50 — J. Staškevičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — M. Kybrancienė.

A.a. Vytauto Mačikūno prisimi
nimui Laima O’Sullivan ir Z. Mo
tiejūnas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Mažeikių gimnazijos auklė
tiniai, prisimindami iškeliavu
sį į amžinybę a.a. kapelioną- 
prel. J. Tadarauską, aukojo Mi
šioms, kurias atnašaus jo moki
nys prel. A. Jonušas Romoje.

PARDUODAMA nauja sofa už pusę 
kainos - $300. Skambinti tel. 535- 
7184 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.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l

RRSP
Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame "Tėviškės žiburių” 
puslapyje)
Neimame jokio administracinio mokesčio
Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 
nemokant valdžiai jokių mokesčių

- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1992 metus, įnašą į RRSP reikia 
įteikti iki 1 993 m. Bcovo "1 dienos

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• VASARIS-
RRSP indėlių mėnesis.

• Per šį mėnesį dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

• “Parama" tuoj pat vietoje išduoda 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą:

1 m., 2 m., 3 m., 4 m., 5 m. ar neterminuo-

“Paramos” RRSP s-tą.
Jei truks “Parama” paskolins.
“Parama” moka aukštas palūkanas 
už jūsų indėlius.

“Parama” neima jokių mokesčių 
nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

“Parama” mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

tus su keičiamu nuošimčiu (variable rate)

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti į RRIF, nemokant 
valdžiai jokių mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams ■ 

už 1992 metus

1993 m. kovo 1 d. 
Tel. 532-1149

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

A.a. broliui Edvardui mirus, 
užjausdamos sesutę E. Girėnie- 
nę, J. D. Kaunaitės “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A.a. Sofijos Vinskienės atmi- 
ninmui, užjausdamos sesutę 
Kristiną ir Bronių Žutautus, 
J. D. Kaunaitės “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A.a. prel. Juozo Tadarausko 
atminimui vietoje gėlių L. J. 
Valevičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A.a. prel. Juozo Tadarausko 
atminimui Zina ir Aleksas Vai- 
čeliūnai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A.a. prel. Juozo Tadarausko 
atminimui Sofija ir Stasys Rakš
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

dukrelėm - Zitai ir Dainai už to
kią gražią staigmeną, mums su
ruoštą 25 metų vedybinio gyveni
mo paminėjimo sukaktį.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui 
kun. J. Staškui už atlaikytas Mi
šias ir sustiprinimą mūsų vedybi
nio gyvenimo ryšių. Padėka mie
lai mūsų “Sutartinei” už gražų 
giedojimą šventovėje ir Nijolei 
Benotienei už vargonavimą Mišių 
metu.

Dėkojame visiems mūsų gerbia
miems svečiams, susirinkusiems 
iš toli ir arti, kartu su mumis 
pabuvojusiais iškilioje mūsų šven
tėje. Taip pat dėkojame tiems, ku
rie negalėjo atvykti, bet prisidėjo 
prie gražios ir brangios dovanos, 
o taip pat tiems, kurie prisiuntė 
sveikinimus raštu. Dėkojame 
krikšto sūnui Jonui Čebatoriui, 
Elizabietai ir Antanui Laučiam ir 
p. Gabrėnui už asmenines dovanas.

Nuoširdžiai dėkojame prel. Pr. 
Gaidai už gražų palaiminimą vai
šių ir mūsų visų susirinkusių; dr. 
Kazimieriui Janušoniui už gražius 
sveikinimus ir šiltus linkėjimus 
visų susirinkusių vardu. Labai dė
kojame Onutei ir Petrui Derliū- 
nam, kurie daug padėjo mūsų duk
rom tas iškilmes suruošti; svečius 
slaptai sukviesti ir labai skaniai 
paruošti maistą. Dėkojame pusse
serei Violetai Janušonienei už 
padėjimą virtuvėje, visoms po
nioms už skanius pyragus, ypatin
ga padėka D. Ramanauskienei už 
raguolio iškepimą ir sukaktuvinį 
Pyragą.

Dėkojame Arui Nausėdui už fil
mavimą ir salės paruošimą, Aure
lijai Karasiejūtei už gražias nuo
traukas, Jūratei Tolvaišaitei už 
prisiminimų knygą. Ačiū dukre
lėm už gražius ir įspūdingus svei
kinimus. Dar kartą ačiū visiems 
už viską.

Jus visus mylintys -
Janina ir Petras Gurkliai

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUf^O CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

LITAS

1993 m. vasario 13, šeštadienį, 12 v.r., vyks

futbolo rungtynės
Ftennie parke.

Registracija -11.45 v.r. parke. Dėl smulkesnės informaci
jos skambinti M. Yčui tel. 767-4264.
Visus kviečia dalyvauti -

Toronto futbolo komandos veteranai

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimo proga Anapilio kny
gynas vasario 21 d. veiks nuo 10 
v.r. iki 4 v.p.p. -aj

The Bob Rumball nebylių cent
re, North York, Ont., š.m. vasa
rio 11, ketvirtadienį, 1 v.p.p. yra 
rengiamas koncertas, kurį at 
liks “The Big Beautiful World 
Band” orkestras. Nebyliams mu
zika bus interpretuojama. Šei
mos su vaikais kviečiamos daly
vauti. Pelnas skiriamas priešmo
kyklinei vaikų programai. Inf.

Toronto miestas stengiasi at
naujinti savo ekonominę veiklą 
ir pagyvinti verslą bei investi
cijas. Tuo tikslu burmistre J. 
Rowlands paskyrė Walter Stot- 
hers vadovauti verslo atgaivi
nimui. Jis yra buvęs Clarkson 
ir Gordon bendrovių dalininku, 
Ontario Lottery Corporation ir 
Canadian Opera Company pir
mininku bei Ontario “Agent- 
General” Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms.

Ketvirtadienį, sausio 28, įvy
ko priėmimas etninės spaudos 
atstovams miesto savivaldybės 
rūmuose susipažinti su W. Stot- 
hers. Jis pranešė, jog Toronte 
yra devyni milijonai kvadrati
nių pėdų vietos verslo įstaigoms 
ir 2.000 akrų žemės pramonės 
įmonėms įsisteigti. Ieškoma 
naujų nuomininkų, kuriems kai
nos dabar bus labiau prieina
mos negu ankščiau, kai Toron
tas pasižymėjo aukštomis nuo
momis. Priėmime dalyvavo maž
daug dešimt spaudos atstovų, 
šalia vokiečių ir lietuvių dau
guma buvo rytiečiai. Inf.

IŠNUOMOJU kambarį ir virtuvę su 
baldais. Skambinti tel. 531-6610.

IEŠKAU vaikams auklės, kuri ga
lėtų gyventi kartu ir atlikti namų 
ruošos darbus. Pageidautina, kad 
kalbėtų rusiškai. Skambinti tel. 
660-7000 (darbo) ir tel. 665-1770 
(namų).

LĖKTUVO bilietai į Vilnių per 
Kopenhagą pigesne kaina. Yra 
daugiau vietos kojoms bei galimy
bė pasiimti daugiau bagažo. Ga
lioja iki š. m. rugsėjo mėnesio. 
Skambinti dienomis tel. 533-1673 
ir vakarais tel. 769-6791.

Morkus Sungaila, M.Ą. Sc.P. 
Eng., geotechnikos specialis
tas, dirbąs gamtos apsaugos 
Gartner Lee Ltd. įmonėje, š.m. 
vasario 7 d. išvyko vienai savai
tei į Kauną padėti šio miesto 
savivaldybei spręsti gamtos tar
šos ir toksinių atmatų proble
mas bei jų pavojaus mažinimą. 
Jis vyksta drauge su kitos pa
našios kanadiečių įmonės Gif- 
fels atstovu. Projektą finansiš
kai remia abi minėtos įmonės 
ir Kanados valdžia kaip pagal
bą beatsikuriantiems kraštams.

PARDUODU Ignalinoje pusę namo 
80 m2 6 kambarių. Skambinti tel. 
635-0783 Toronte.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė vienam vaikui, kuri galėtų 
gyventi kartu ir atlikti namų ruo
šos darbus. Skambinti tel. 733-1614.

32 m. VEDĘS VYRAS, statybinin
kas iš Lietuvos nori padirbėti Ka
nadoje. Pageidautina lietuvių arba 
mišrioje šeimoje. Rašyti: V. Gedri
mas, Daržų 13-17. Klaipėda, Lithua
nia.

REIKALINGA 6 dienoms savaitėje 
rusiškai kalbanti dviem vaikam 
(2 m. ir 6 men.) auklė, kuri galėtų 
gyventi kartu. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 882-9524.

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.

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.

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 Į 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.

Montrealio lietuvių auksinio am
žiaus klubas “Rūta” sausio 27 d. tu
rėjo metinį susirinkimą. Pradžioje 
buvo malda prisiminti praeitais 
metais mirę klubo nariai: Albinas 
Baršauskas, Povilas Gerhardas, 
Petronėlė Milerienė, Elena Tala- 
laitė, Pranė Tekutienė ir Kostas 
Toliušis. Klubo pirmininko, kasi
ninko ir revizijos komisijos prane
šimai buvo priimti be ilgesnių dis
kusijų. Susirinkimas valdybai lei
do kasmet savo nuožiūra lietuviš
kiems reikalams paaukoti iki $500. 
Po dalies klubo valdybos ir revizi
jos komisijos narių pririnkime da
bar valdybą sudaro seselė Paulė, 
Elena Kerbelienė, B. Rupšienė, 
Jonas Babrauskas ir Bronius Staš
kevičius, o revizijos komisiją - Valė 
Viliušienė, Jonas Išganaitis ir Juo
zas Šiaučiulis. Susirinkimas baig

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

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

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

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:

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7.50%, asmenines - nuo 7.75%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
’ KASOS VALANDOS:

Certifikatus 1 m.-..... ... 6.00% Taupymo-special............ ... 2.75%
Certifikatus 2 m......... ... 6.50% Taupymo - su gyv. dr........ ... 2.00%
Term, indėlius:

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% RRIF - RRSP - taup......... ... 2.50%

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

YPATINGA PASIŪLA
Siunčiame siuntinius į LIETUVĄ laivu ir lėktuvu 
kiekvieną savaitę

DĖŽĖS: 1 kub. pėdos užstatas .......... $1.00
2 kub. pėdų užstatas ......   $2.00
2.86 kub. pėdų užstatas ......  $2.00

Siunčiant siuntinius per musų įstaigą pinigai bus grąžinami.

$6.00 už kub. pėdą plius $14.00 už pristatymą

Siuntiniai, kurie yra įpakuoti ne POLIMEX dėžėse yra
siunčiami pagal svorį (kg). Pristatymas bet kokio 

skaičiaus siuntinių tuo pačiu adresu
iki 5 kub. pėdų .......... $14.00
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.
Nemokamas paėmimas iš namų.

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.

3 ' z*'““XPas'naudok'te žemiausiomis kainomis 
« Mi ) 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

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
vaikui auklė, kuri galėtų gyventi 
kartu ir atlikti namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 737-1458.

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. 

tas klubo moterų paruoštomis pui
kiomis vaišėmis.

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
kelioms savaitėms yra išvykęs į JAV 
parapijiniam patarnavimui.

Kanklių instruktorė Daiva Kubi- 
liūtė-Čičinskienė, atvykusi iš Lie
tuvos, vasario 8-15 d.d. suruošė kur
sus AV parapijos salėje.

Aleksandras Abišala, buvęs Lie
tuvos ministeris pirmininkas, va
sario 21 d. per Nepriklausomybės 
šventę pasakys pagrindinę kalbą 
Toronte. Yra tariamasi, kad vasa
rio 28 d. atvyktų į Montreal) ir čia 
padarytų pranešimą visuomenei. 
Apie tai bus pranešta vėliau.

A.a. Elena Vaičekauskienė, 90 me
tų amžiaus, mirė sausio 27 d. Palai
dota sausio 29 d. po pamaldų AV 
šventovėje. Liūdi sūnus ir kiti ar
timieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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


