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Gėrybės ir vertybės
Sakoma, kad laikas viską nutrina, išgydo ar bent su

švelnina kokį nemalonų pergyvenimą. Ir juo didesnis su
krėtimas, juo ir laiko reikia daugiau atsitiesti, pamiršti. 

‘ Nepaslaptis, kad daugelis išeivių po seimo rinkimų Lie
tuvoje vis dar širdyse nešiojasi kartėlį, atmiešusį nepri
klausomybės atstatymo džiaugsmą, susmukdžiusį paki
lusią nuotaiką veržtis ir bet ką atlikti, kas būtų naudinga 
gimtajam kraštui. Atrodo, kad šitų nuotaikų barometras 
dabar bus naujųjų Lietuvos vadovų laikysena ir darbai, 
o ne planai, pareiškimai ir pažadai.

K
OKIA bebūtų diplomatinė ar aplamai formalumo 
reikalaujanti linkmė, daugeliui nebus lengva su
sitaikyti su mintimi, kad buvęs komunistas, dabar 

darbietis, yra ne tas pats. Oficialūs aiškinimai apie bu
vusių komunistų persiorientavimą dirbti savojo krašto 
gerovei ir valstybinės nepriklausomybės įtvirtinimui, kol 
viso šito nebuvo anksčiau matyta ir patirta, nedaug ką 
reiškia. Tik ilgesnis laikas ir parodyti konkretūs darbai 
galės įtikinti, kad vadinamieji darbiečiai nebe tas pats 
kas komunistai. Šito labiausiai laukiama, nors ne vienam 
kyla ir abejonės, ar šokinėtojai iš vienos grupės į kitą, 
reikalui atsiradus, nesumanys šokti atgal arba kur nors 
kitur, jei apsimokės ir jiems asmeniškai bus naudinga. 
Kai kurie straipsniai Lietuvos spaudoje ar privatūs laiš
kai žymia dalimi padeda abejoti daugiau negu tikėtis. 
Netolima ateitis pasvers ir viena, ir kita. Laikas ir čia 
padarys savo. Gal užuomarštin nugrims daug dalykų, ku
rie šiandien nepatinka, gal atsivers ir tie, kurie niekada 
neprisipažino buvę kalti savo tautai, gal ir patys nebe- 
kaltins trėmimuose ir lageriuose kentėjusių, dabar ieš
kančių teisybės KGB bylose. Būklė nėra gera, kai ir kal
tintojai, ir kaltinamieji, buvę stribai ir tremtiniai turi 
sėdėti tame pačiame seime ir dirbti gimtosios šalies ge
rovei. Bet visi išrinkti, visi ketveriems metams įpareigoti. 
SĄJŪDŽIO pralaimėjimas vis dar ir visaip rišamas su 

ekonominių vargų tvarkymu. Buities gerinimo dings
timi (bent daug kur taip nurodoma) ir buvo agi

tuojami piliečiai balsuoti prieš sąjūdininkus; tasai 
prieš reiškė daugiau negu už. Kaip ten bebūtų, rinkimų 
vedamoji linija buvo ekonomija. Nėra abejonės, kad 
tai labai svarbi valstybinio tvarkymosi sritis, turinti 
ryškiai prašokantį pirmumą ir kitose pasaulio šalyse, 
įskaitant ir pačias turtingiausias. Ekonominių negala
vimų yra pilnas šių dienų pasaulis, ir visa taip surišta 
tarptautiniais mazgais, kad vienai valstybei, ypač mažai, 
nebėra įmanoma vienai pačiai kylančius sunkumus nu
galėti. Todėl visai be reikalo buvo pučiamas perdėtas 
ir klaidinantis galvojimas, kad išrinkus kitus žmones, 
pasikeis ir pats gyvenimas. Visur prieš rinkimus pilami 
aukso kalnai — po rinkimų dažnai jie virsta pelenais. 
Valstybinę nepriklausomybę įtvirtinti reikia visapu
siškai žmonių gerovei, kurią sudaro ne vien tik medžia
ginės gėrybės, bet ir jas toli prašokančios vertybės. 
Tauta, gėrybėmis pertekusi, o dvasiniu pajėgumu atsi
likusi, stato save į pavojų tolydžio susikurti sotaus vergo 
galvoseną. Ekonominio gyvenimo planuotojai turėtų 
bent žinoti, kad dvasinis nuosmukis gali būti daug bai
sesnis už dujų stoką. Ar seimo rinkimus laimėjusi par
tija, žadėjusi vyriausybę sudaryti iš gerų specialistų, 
pasirūpins ir šito nuosmukio šalinimu? Šitą klausimą 
ignoruojant, ketverių metų valdymo laikotarpis gali dar 
labiau susilpninti pastangas iš klystkelių išvesti ilgos 
okupacijos sužalotą žmogų. Č.S.
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Savaitė Lietuvoje

Išrinktas Lietuvos prezidentas
Pirmadienio žiniomis iš Lie

tuvos, š.m. vasario 14 d. penk
tuoju Lietuvos prezidentu bu
vo išrinktas Algirdas Brazaus
kas. Už jį balsdavo 60.17% visų 
balsavusių Lietuvos piliečių. 
Stasys Lozoraitis surinko 
38.14%. Pvz. Vilniaus rajone 
už A. Brazauską balsavo 
59.41%, už S. Lozoraitį 38.26%, 
Šalčininkų rajone už A. Bra
zauską - 88.91%, už S. Lozorai
tį - 7.55%, Mažeikių rajone - 
65.10% ir 33.56%, Panevėžio 
rajone - 50.07% ir 48.98%. Vi
suose rajonuose A. Brazauskas 
gavo žymiai daugiau negu 50% 
visų rinkėjų, išskyrus Kauną, 
kuris už S. Lozoraitį atidavė 
51.55% balsų, o už A. Brazaus
ką - 46.78%.

Kanadoje už S. Lozoraitį 
balsavo 1006 asmenys, o už A. 
Brazauską — 14. Iš viso rinki
muose dalyvavo 1023 balsuoto
jai (galėjo dalyvauti 1112), 3 
balsai užskaityti negaliojan
čiais.

“The Globe and Mail” vasa
rio 13 d. laidoje rašė, kad 
rinkimų vajuje A. Brazauskui 
primenama jo praeitis Lietu
vos komunistų partijoje. Jis 
į užmetamus klausimus atsa
kąs įvairiai: kartais tiesiogiai 
atsakydamas, kartais apeida
mas klausimus.

Straipsnio korespondentas 
J. Gray, rašydamas iš Vilniaus, 

primena, kad A. Brazauskas ir 
jo pagalbininkai yra atsakingi 
už Lietuvos komunistų parti
jos sugriovimą. Pasak paties 
Brazausko, nėra reikalo grįžti 
į praeities ginčus. Tada komu
nistų partija buvusi “mūsų 
gyvenimas ir realybė”. Jis sa
ko: “Aš visuomet buvau kata
likas ir niekada nekovojau 
prieš Bažnyčią. Bet tuo laiku 
buvo sunku pavieniui ką nors 
padėti Bažnyčiai”.

Straipsnyje rašoma, kad 8-jo 
dešimtmečio pabaigoje Lietu
va stebino pasaulį savo kova 
prieš komunizmą ir okupaciją. 
Tačiau praeitų metų rinkimai 
į Lietuvos seimą taipogi su
krėtė pasaulį, kai Lietuvos 
žmonės nusigręžė nuo Sąjū
džio ir aiškia dauguma rinki
mus laimėjo demokratinė dar
bo partija, vadovaujama A. 
Brazausko. A. Brazauskas bu
vo išrinktas seimo pirminin
ku ir pradėjo laikinai eiti 
Lietuvos prezidento pareigas.

Laikraščio korespondentas, 
jausdamas žmonių nuotaikas, 
spėjo, kad Lietuvos preziden
tu turėtų būti išrinktas A. 
Brazauskas.

Kitas kandidatas, S. Lozo
raitis, Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone, nuo 1940 metų gy
veno už Lietuvos ribų. Todėl, 
pasak korespondento, turi 
daug mažiau galimybių tapti 
prezidentu. A.

1940 metų Lietuvos karo mokyklos paskutinės XXI laidos karininkai artileristai 
su savo viršininkais prie Vytauto Didžiojo paminklo Kaune. Dalį šios laidos kari
ninkų sovietai ištrėmė vergų darbams į Sibirą. Jie žuvo Norilsko rūdos kasyklose

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Nepriklausomybės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 75-rių metų sukak
ties minėjimas Vilniuje, EL
TOS pranešimu, pradėtas va
sario 14-15 d.d. iškilmingais 
koncertais Šv. Kazimiero šven
tovėje, profesinių sąjungų 
bendruomenės kultūros rū
muose, mokytojų namuose. 
Vasario 16 d. prisiminti Lie
tuvos nepriklausomybės akto 
signatarai ir kitos istorinės 
iškilios asmenybės Rasų kapi
nėse. Vilniaus arkikatedroje 
buvo atlikta jaunosios išeivi
jos kartos kompozitoriaus 
Aleksandro Stankevičiaus ir 
poeto Henriko Nagio kantata 
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva”, po to iškilmingos Mi
šios. Po Mišių prie Signatarų 
namų įvyko susirinkimas.

Koncertai-minėjimai vyko ir 
miesto rotušėje, arkikated
roje. Oficialus Lietuvos vals
tybės atstatymo minėjimas 
vasario 16 d., 6 v.v., vyko Lietu
vos Operos ir baleto teatre.

Maisto netrūks
Premjeras Br. Lubys spau

dos konferencijoje pareiškė, 
kad nepasitvirtino gandai, 
jog su dabartine Lietuvos val
džia bendradarbiavimą nu
trauks Tarptautinis valiutos 
fondas bei kitos panašios or
ganizacijos, o taip pat Vaka
rų valstybių vyriausybės.

Tarptautinis valiutos fon
das Lietuvai paskyrė numaty
tus kreditus ir jie greitai 
bus gauti. JAV paskyrė 25 mil. 

dol. grūdams ir kitiems žemės 
ūkio produktams pirkti. Grū
dų atsargos būsiančios papil
dytos iš Europos bendruome
nės išteklių. Maistinių grū
dų, pasak premjero, tikrai už
teksią iki naujojo derliaus.

Nors talonų vertė krenta, 
bet, džiaugėsi premjeras, Lie
tuva atsiplėšė nuo rublio zo
nos, pridurdamas, kad reikėtų 
pagalvoti apie greitesnį lito 
įvedimą.

Lietuvos-Italijos fondas
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris P. Gylys ir Italijos 
ambasadorius F. Tempesta pa
sirašė susitarimą dėl Lietu
vos-Italijos tarpvyriausybinio 
fondo sudarymo. Šis fondas 
skirstys lėšas gautas iš Itali
jos Lietuvos pagalbai. Pini
gus planuojama panaudoti že
mės ūkio, kultūros ir įvairiems 
ekonominiams sumanymams 
įgyvendinti.

Pasak ambasadoriaus, pa
naši pagalba Lenkijai ir ki
toms šalims davė gerus rezul
tatus. Jis priminė, kad nese
niai iš Italijos į Klaipėdą 
buvo atvežta bulvių ir jos iš
dalintos pagalbos reikalin
giems žmonėms. Lietuvą jau 
pasiekė ir pirmoji pašarų 
siunta. Jų žada Italijos val
džia atsiųsti maždaug už 19 
mil. dolerių.

Paskendo laivai
BNS žiniomis, š. m. sausio 

mėnesį, siaučiant audroms, 
Latvijos uostuose paskendo 

17 rusų laivų. Latvijos gam
tosaugos komisija reikalauja 
iš Rusijos laivyno mokėti iki 
$5000 baudos už nesuteikimą 
informacijos.

Latvijos valdžios pareigū
nai mano, kad laivai galėjo 
būti ir tyčia paskandinti, 
nes rusų laivyno vadovybė 
yra skelbusi apie laivų blo
gą būklę.

Atsisveikino su maestro
Taline, vasario 1 d., “Esto

nia” koncertų salėje gausiai 
susirinkę estai atsisveikino 
su savo garsiuoju kompozito
riumi Gustav Ernesaks. Jo 
komponuotos dainos tapusios 
estų savimonės vėliava, iš- 
reikšdamos estų tautos dvasią.

Daugiau parduoda negu perka
ELTOS žiniomis, praėjusių 

metų trečiajame ketvirtyje es
tai pardavė daugiau negu pir
ko už 150 mil. kronų.

Daugiausia prekių Estija 
eksportavo į Daniją, Olandi
ją, Lenkiją, Švediją ir D. Bri
taniją. Daug prekių įsivežė iš 
Suomijos, Austrijos, Vokieti
jos, Prancūzijos ir Italijos. 
1992 m. Estijos prekės buvo 
išvežamos į 48 valstybes, tarp 
jų į dvylika Nepriklausomų 
valstybių sandraugos kraštų.

Azijoje Estija prekiavo su 
21 valstybe. Didžiausią im
porto dalį sudarė japoniški 
automobiliai, pigi elektroni
ka iš Honkongo, indiška ar
bata ir citrusai.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Neketina toliau eiti ministe- 
rio pirmininko pareigų, ne
svarbu, kuris iš kandidatų be
laimėtų rinkimus. Tai pasakė 
B. Lubys per spaudos konfe
renciją. Svarbiausias vyriau
sybės nuopelnas: “Lietuva 
nesušalo, transportas nesusto
jo, derybos su tarptautiniu 
valiutos fondu vyksta, Duonos 
iki naujo derliaus irgi užteks”.

Europos tarybos asamblėjoje, 
Strasbūre, keturi seimo na
riai - A. Sakalas, V. Landsber
gis, A. Gricius, Z. Semenovi- 
čius - “dirbo labai darniai”. 
Lietuva šios organizacijos tik
rąja nare turėtų tapti gegužės 
10 d. (eilėje laukia 10 ar 15 vals
tybių). Asamblėjoje kalbėta 
ir dėl Rusijos armijos išvedi
mo iš Pabaltijo.

NATO jungtinių pąjėgų de
legaciją Vilniuje, vadovauja
mą generolo G. Johnson, pri
ėmė laikinai einantis prezi
dento pareigas A. Brazauskas; 
susitikime dalyvavo krašto ap
saugos ministeris A. Butkevi
čius.

JAV ambasadorius Lietuvoje 
D. Johnson ir energetikos mi
nisteris L. Ašmantas pasirašė 
JAV ir Lietuvos respublikos 
vyriausybių sutartį dėl nafto
tiekio tiesimo iš Klaipėdos naf
tos terminalo į Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonę paren
giamųjų darbų. Pagal sutartį. 
Mažeikių - Klaipėdos vamzdy
no projekto studiją, įkaino
tą 350 tūkst. dol., įsipareigo
jo atlikti “Flour Daniel” bend
rovė.

Rapsų aliejaus ir margari
no gamyklą Kretingoje numa
to statyti vietos grūdų perdir
bimo įmonė ir Kanados bend
rovė “Howe International”; 
gamyklos projektavimą numa
to finansuoti Kanados vyriau
sybė.

Japonų delegacija - banki
ninkai, verslininkai, pramoni
ninkai - lankėsi ekonomikos, 
pramonės ir prekybos ministe
rijoje, Lietuvos banke, domė
josi ekonomine, politine padė
timi, kokioms ūkio šakoms tei
kiama pirmenybė.

Pirštinę mokesčių inspekci
jai metė kaunietis Arvydas 
Stašaitis, Lietuvos verslinin
kų sąjungos pirmininkas, atsi
sakęs mokėti bet kokius mo
kesčius, duoti ataskaitą apie 
finansinę veiklą. Inspekcija 
pirštinę pakėlė: surašė proto
kolą, kreipėsi į prokuratūrą.

Kas bus toliau? Apie padėtį 
gyvulininkystėje informuoja 
žemės ūkio ministerijos kole
gija: “57 bendrovėse gyvuliai 
stimpa iš bado. Karves pradė
ta šerti netgi eglių spygliais”. 
Pašarų pirkti nebeturima iš 
ko, dideli įsiskolinimai. Tokią 
padėtį “greitai pajus visa Lie
tuva”.

Šiame numeryje:
Gėrybės ir vertybės

Išeivių nuotaikas lems Lietuvos vadovų laikysena ir darbai
Gudija po ilgos priespaudos

Vatikanas ir Gudija užmezgė diplomatinius santykius
Buvusi premjerė Vokietijoje 

“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vokietijos 
Lietuvos žemės ūkio vizija 

Tenka spręsti sudėtingus klausimus
Jachta “Lietuva” aplink pasaulį

Po daugelio metų į kelionę su Lietuvos trispalve
Nužmogintas palikimas

Mintys Amerikos lietuvio profesoriaus, pagyvenusio Lietuvoje 
Socialinių studijų centras

Lietuva pergyvena didelius socialinius sunkumus 
“Mūsų sparnų” kalėdinis numeris 

Lietuvių evangelikų reformatų leidinys 
Su velniais ir burtininkais

Dailiojo žodžio garsajuostėje rašytojo J. Kaupo pasakos

Kas, kuomet sužlugdė valsty
bės saugumo tarnybą? Tėvy
nės santaros narių nuomone, 
tai lemia dabartinis “šios tar
nybos vadovo pakeitimas”, o 
pagal buvusį vicepremjerą Z. 
Vaišvilą - “Lietuvos valstybės 
saugumo tarnyba buvo sužlug- į 
dyta dar pernai G. Vagnoriaus 
iniciatyva”.

“Laisvosios Europos” pokal
bis apie rinkimus. Žurnalisto 
Edvardo Tuskenio nuomone 
“visos apklausos lyg ir rodo, 
kad A. Brazausko pergalė be
veik užtikrinta”. Pasak Zeno
no Rekašiaus “Akiračių” re
daktoriaus, A. Brazausko per
galę išeivija “sutiktų labai ne
palankiai”, “priimtų gan tra
giškai”. O pagal Antaną Dun- 
dzilą (“Dirvos" bendradarbį), 
jei A. Brazauskas laimėtų - 
"išeivija privalo (jį) priimti”.

S. Lozoraitis paskelbė: “Su
prasdamas Lietuvos žmonių 
pusės šimtmečio kančias ir 
priespaudą, skelbiu politinės 
santarvės aktą”. Jo esmė: par
tijų kvietimas tartis dėl koali
cinės vyriausybės sudarymo, 
dėl ekonominės programos 
principų parengimo, siūlymas 
A. Brazauskui vyriausybės va
dovo posto, seimo ir vyriausy
bės veikimo užtikrinimas, ne
naudojimas įstatymų dėl jų pa
leidimo. Reformų programos 
principų parengimas.

“Mūsų nuostata siekti san
tarvės susiformavo ne dabar”, 
informavo atsakyme A. Bra
zauskas. Idėja siūlyta partijų 
“apskritam stalui” 1990 m. ru
denį, koalicinės vyriausybės 
sudarymas - tuoj po seimo rin- . 
kimų. Dėl kvietimo vadovauti ; 
vyriausybei, padėkojęs už jį, 
paaiškino, kad pagal konstitu
ciją kviesti turi teisę tik išrink
tas prezidentas, susiderinęs su 
seimu. Todėl, kol “abudu esa
me kandidatai (...) turėkime 
kantrybės ir gerbkime kons
tituciją”.

Į rektorių konferenciją JAV, 
Viljams-Burge, išvyko rekto
rius R. Pavilionis, atstovau
jantis Pabaltijo šalių 52 uni
versitetų rektorių konferen
cijai, kurioje pernai buvo iš
rinktas pirmininku.

Pasvirusį kultūros laivą vai
ravo ne kūrėjai, o griovėjai - ši
taip įvertino kultūros padėtį 
po Kovo 11-osios Virgilijus No
reika, išvažiuodamas dirbti į 
Venezuelą kartu su kitais įvai
rių sričių pedagogais.

Didžiojo kunigaikščio Ge
dimino trečiojo laipsnio or
dinu už nuopelnus Lietuvos 
valstybei, jos kultūrai, menui 
ir mokslui laikinai einančio 
respublikos prezidento parei
gas dekretu apdovanoti: B. 
Brazdžionis, V. K. Jonynas, 
J. Kubilius, Just. Marcinkevi
čius, kun. R. Mikutavičius.

G. Gustaitė



2 psi, • Tėviškės žiburiai • 1993. II. 16 - Nr. 7 (2242)

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
z7 r H E LIGHT ~____ 0_F HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. (416) 275-4672. FAX (416) 275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr. 1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuviu katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata --$35, pusmetinė - $20, 
rėmėjo -$40, garbės-$50 (Amerikoj-JAV dol.) oro paštu -$110. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular 
$35.00, supporter $40.00, honorary $50.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada.

Gudija po ilgos priespaudos
Vatikanas ir Gudija užmezgė diplomatinius santykius. Minske 
steigiama apaštalinė nunciatūra, o Vatikane - Gudijos ambasada. 

Gudijoje darbuojasi ir kai kurie lietuviai

Politiniai dabarties vingiai

Krikščionybė Gudijoje ėmė 
plisti X š. Pirmieji misijonie- 
riai čia atvyko iš Bulgarijos, 
vėliau — iš Kijevo. Oficialaus 
Gudijos krikšto data laikomi 
989 metai, kai Polocko vysku
pas Iziaslavas ir jo motina Rog
neda priėmė krikščionių tikėji
mą. Nuo XIII š. Gudija įėjo į 
Didžiąją Lietuvos kunigaikš
tystę. 1291 m. Konstantinopo
lio patriarchas Jonas Gliką 
įsteigė Naugarduko metropoli
ją, apimančią Naugarduko, Po
locko ir Turovo vyskupijas. 
Vėliau metropolijos centras 
buvo perkeltas į Vladimirą, 
o 1325 m. — į Maskvą.

Didieji Lietuvos kunigaikš
čiai nenorėjo taikytis su tiky
bine jiems pavaldžių žemių 
priklausomybe nuo Maskvos. 
XV š. Kijevo metropolitai re
ziduodavo dažniausiai Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės 
žemėse.

Po Florencijos sinodo, 1448 
m., įvyko galutinis Maskvos ir 
Kijevo metropolijų atsiskyri
mas. Maskvos metropolija at
metė uniją su Roma. Kijevo 
metropolitai XV š. palaikė 
ryšius su Romos popiežiumi, 
bet XVI š. tuos ryšius nutrau
kė. 1596 m. Didžiojoje Lietu
vos kunigaikštystėje buvo su
daryta ortodoksų ir katalikų 
bendrijų unija. Gudijos tikin
tieji buvo pavaldūs Kijevo 
metropolitui ir Polocko vys
kupui. Didysis tikybinės uni
jos apaštalas šventasis Juo
zapatas Kuncevičius buvo Po
locko vyskupas.

Po Lietuvos-Lenkijos vals
tybės padalijimo Gudija įėjo 
į Rusijos sudėtį. 1839 m. tiky
binė unija Rusijos valdovo 
sprendimu buvo nutraukta, 
bet tūkstančiai tikinčiųjų li
ko ištikimi Romos Katalikų 
Bendrijai. 1905 m. Rusijos ca
ras Nikalojus paskelbė reli
gijos išpažinimo laisvę. Tiesa, 
Rytų apeigų katalikams nebu
vo leista atsikurti. Apie 230.000 
gudų prisijungė prie Katalikų 
Bendrijos. Po I D. karo vaka
rinės Gudijos žemės atsidūrė 
Lenkijos valstybės sudėtyje. 
Rytų apeigų Katalikų Bendri
ja pagaliau galėjo legalizuo

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.
Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio į Torontą ir atgal.
• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant 

STERLING AIRWAYS - Toronto-Kopenhaga-Vilnius 
nuo $799 įskaitant mokesčius. Kaina priklauso nuo sezono.

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams - $1.15 dienai.

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
• Automobilių pristatymas laivais į Baltijos kraštus.
• Naujų “Bielarus” traktorių, naujų automobilių “Lada” pristatymas.

Mūsų adresas:
257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 

Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

tis. Į ją sugrįžo apie 30.000 ti
kinčiųjų. 1931 m. Gudijon buvo 
pasiųstas apaštalinis admi
nistratorius Nikola Čarnecky.

Rytinėse Gudijos žemėse, 
priklausiusiose Sovietų Są
jungai, tikėjimo laisvė buvo 
labai suvaržyta — buvo siekia
ma sunaikinti ir katalikų, ir 
ortodoksų bendrijas. 1940 m. ir 
vakarinės Gudijos žemės buvo 
prijungtos prie Sovietų Sąjun
gos. Tikintieji buvo aršiai per
sekiojami. Koncentracijos la
geriuose mirė apaštalinis ad
ministratorius Rytų apeigų 
katalikams Nikola Čarnecky, 
Lvovo metropolito Šeptyckio 
paskirtas administratorius 
Gudijai Antonijus Šeptyckis. 
Tremtį ir persekiojimus pa
tyrė tūkstančiai Rytų apeigų 
katalikų, kurių tikėjimas bu
vo paskelbtas nusikaltimu 
valstybei.

Katalikų bendrijos gyveni
mas taip pat buvo labai suvar
žytas. Gudijos ‘tikintieji ne
turėjo nė vieno vyskupo, o dau
guma parapijų neturėjo kuni
gų-

1989 m. popiežius Jonas-Pau- 
lius II paskyrė Minsko apašta
liniu administratoriumi vysku
pą Tadą Kondrusevičių, baigu
sį Kauno kunigų seminariją. 
Gudijos katalikų gyvenimas 
ėmė normalėti. 1991 m. Šv. Tė
vo potvarkiu įsteigta Gardino 
vyskupija. Jos vyskupu paskir
tas Aleksandras Kaškevičius, 
taip pat Kauno kunigų semina
rijos auklėtinis. Minsko ir 
Mohiliovo vyskupijos pertvar
kytos į Minsko-Mohiliovo met
ropoliją. Metropolitu paskir
tas arkivyskupas Kazimieras 
Sviontek ir praplėsta Pinsko 
vyskupija, apimanti visus Ry
tų Gudijos katalikus.

Gudijos katalikų šiuo metu 
yra apie 2 milijonai. Tai su
daro šeštadalį visų Gudijos 
gyventojų. Tikybinis gyveni
mas pamažu normalėja. Už
megzdamas diplomatinius 
santykius su Gudija, Apašta
lų sostas tikisi benradarbiau- 
ti su visa gudų tauta, siekian
čia dvasinio atgimimo. Kor.

Lietuvos karo mokyklos XXI laidos kariūnai artileristai 1940 m. vasario 16 d. Kaune. Iš kairės: JANUŠKIS VY
TAUTAS, ENDZIULAITIS VIKTORAS, ČYVAS VLADAS, ANKUDAVIČIUS ANTANAS, POŠKA JONAS, GIR
DZIJAUSKAS EUGENIJUS, ŠLIARPAS JUOZAS, PETRUTIS JONAS, JANULIS ALGIRDAS, GELAŽIUS AN
TANAS, PALIULIS JUOZAS (klūpo), LINKUS STEPAS, AUSĖNAS ANTANAS, ANDRULIS ARTŪRAS

Buvusi premjerė Vokietijoje
KAZYS BARONAS, Vokietija

1992 m. gruodžio 7 d. buvusi 
Lietuvos min. pirm. Kazimiera 
Prunskienė lankėsi Bavarijos 
Eichstaetto mieste, padary
dama platų pranešimą vietos 
prekybos ir pramonės rūmų at
stovams bei mokyklų, policijos 
ir šalpos organizacijų na
riams. Ji atvyko krašto tarė
jo dr. Ksavero Bittl kvietimu. 
Pastarasis ir supažindino ga
na gausią auditoriją su Lietu
vos atstove.

Pasirodo, kad K. Prunskie
nė Bavarijos mieste lankėsi 
jau 1991 m. kovo mėn. Čia jai 
buvo pažadėta Lietuvos valsty
bės atstatymui parama. Šį kar
tą norėta sužinoti, kokia kon
kreti parama reikalinga Lietu
vai. Paaiškėjo, kad K. Pruns
kienė priklauso Vilniuje įsteig
tam Europos institutui. Ji taip 
pat turi plačius ryšius užsie
nyje, nes pvz. Europos institu
to dėka ji Vokietijoje surado 
20-čiai lietuvių studen
tų (jų tarpe ir savo dukrai, 
K.B.) stipendijas ir tai žymiai 
daugiau už Vokietijos akade
minę pasikeitimo tarybą. Eich- 
staette jai rūpėjo surasti pra
monininkus ir prekybininkus, 
kurie galėtų bendradarbiauti 
su Lietuvos atstovais, ypač 
tekstilės pramonėje.

Plačiose diskusijose paaiš
kėjo, kad ir Lietuvoje veikia 
prekybos ir pramonės rūmai, 
tačiau, K. Prunskienės teigi
mu, aiškiai pastebimas reika
lingos kompetencijos trūku
mas. Santykių užmezgimui gali 
pasitarnauti jos Europos insti
tutas.

Konkrečius planus nurodė 
žemės ūkio mašinų prekybi
ninkas, pareikšdamas, kad 
privatiems ūkiams Lietuvoje 
galima būtų suteikti didelę 
paramą. Būtų galima pasiųsti 
dar geros kokybės vartotų ma
šinų. Dauguma jų čia rūdija 
ar atiduodamos net geležies 
laužui.

Bijomasi senos tvarkos
Didelis lietuvių bičiulis 

prof. dr. Alfredas Bammesber- 
geris, ryšių palaikytojas tarp 
Eichstaetto ir Kauno jėzuitų 
gimnazijos, pareiškė, kad švie
timo ministerio pareigas eina 
sovietinių laikų švietimo vice- 
ministeris. Jis bijo, kad į Lie
tuvą ateina senos struktūros 
naujoji laida. Atsižvelgiant 
į tokią būklę, jis nenorėtų, 
kad Eichstaetto gimnazijos 
mokiniai vyktų į Lietuvą. K. 
Prunskienė atsakė: be abejo
nės, būtų žymiai geriau, jei 
būtų didesnis pasirinkimas, 
nes ir mokslo srityje yra ko
legų senos ideologijos. Pra
nešimo pabaigoje K. Prunskie
nė pasiūlė Eichstaetto pramo
nininkams ir bankų atstovams 
pirmiausia supažindinti lie
tuvius su Vakarų pasaulio pre
kybos “plonybėmis” ir tik tuo
met investuoti kapitalą bei 
techniškas įrangas Lietuvoje. 
Lietuvos gyventojai turi daug 
idėjų — sumanymų, tačiau 
jiems reikalingos investici
jos. Būtų gerai, kad glaudžius 
ryšius užmegztų ligoninės, mo
kyklos, savivaldybės, vyktų šei
mų pasikeitimai.

Susirašinėja moksleiviai
Pereitais metais Eichstaetto 

gimnazijoje lankėsi Kauno jė
zuitų gimnazijos direktorius 
kun. Alg. Baniulis, SJ, ir mo
kytoja Nijolė Čiučiulkienė.

Kalėdų sveikinime — laiške 
prof. dr. A. Bammesbergeriui 

ir jo žmonai Annalizai moky
toja dėkoja už malonų priėmi
mą (ji gyveno burmistro šei
moje — K.B.) gražioje Bavari
joje. Ji taip pat rašo kad lie
tuviai mokiniai, sužinoję turį 
draugų Vokietijoje, nepapras
tai apsidžiaugė. Jie jau rašo 
atsakymus į vokiečių mokinių 
laiškus, o tėvai kviečia pas 
save jų tėvus. Vienas vokietu
kas parašė laišką lotyniškai, 
kurį mokytoja turėjo išversti. 
Muzikos ir anglų kalbos moky
tojai yra dėkingi už garsajuos- 
tes bei vadovėlius.

Profesoriaus žmona (ji dėsto 
lotynų ir anglų kalbas) surinko 
labai daug įvairių dovanų 5-12 
klasių mokiniams. Drabužiai 
ir žaislai buvo išdalinti 5-6 
ir 10 klasių mokiniams. Prie 
laiško pridėtas reikalingų pa
ramos tėvų ilgas sąrašas.

Rusų nusiskundimas
Rytprūsių vokiečių savait

raštis “Das Ostpreussenblatt” 
sausio mėn. 23 d. laidoje rašo, 
kad Lietuva prisideda prie 
šiaurinių Rytprūsių visiškos 
izoliacijos, reikalaudama iš 
rusų keliautojų mokesčio. Sa
vaitraštis toliau rašo, kad 
skundas pasiekė Karaliau
čiaus televizijį: Komentato
rius pažymėjo, kad be jokio 
įspėjimo lietuviai muitinin
kai pareikalavo $5 arba 300 
lietuviškų talonų (apie 560 rb.) 
muito. Keleiviai neturi nei 
vienos, nei kitos valiutos, įžiū
rėdami, kad taip yra pažeidžia
mos žmogaus teisės. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Ka

AfA

JULIJAI JAKIENEI 
mirus,

reiškiame gilią užuojautą seserims - ZOSEI RICKIENEI 
ir ALBINAI STYRIENEI, broliams - JUOZUI ir JONUI 
VIZGIRDOMS bei jų šeimoms -

Hamiltono lietuvių katalikių moterų draugija

AfA 
ANTANUI KUNCAIČIUI

mirus, 
jo žmonai JANINAI, dukrai RŪTAI ir sūnui GINTA
RUI reiškiame nuoširdžią užuojautą -

M. E. Bugailiškiai
E. E. Fedarai ir V. Seib
B. J. Grabiai
A. V. Rutkauskai

PADĖKA
AfA 

JUOZUI BALTRUŠAIČIUI
1993 m. sausio 19 d. mirus, 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams: E. 
Jurgučiui, OFM, L. Januškai, OFM, P. Šarpnickui, OFM, už 
atlaikytas Mišias ir maldas laidotuvių koplyčioje.

Dėkojame D. Radtke už gražų giedojimą Mišių metu, 
B. A. I. Vaišnorams už nuostabias gėles, J. B. Greičiūnams 
už skaniai paruoštus pietus ir visiems draugams bei pažįs
tamiems, kurie atėjote pabūti su mumis liūdesio valandoje ir 
palydėti velionį įamžino poilsio vietą.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.

Globėjai - Stasė ir Justinas Pabricai

raliaučiaus apygardos gyven
tojai yra atskirti nuo Rusijos. 
Jie jaučiasi įkaitais toje že
mėje. Karaliaučiaus apygar
dos valdyba parašė raštą Lie
tuvos vyriausybei, priminda
ma, kad pasirašytoje Lietuvos- 
Rusijos sutartyje yra numaty
tas laisvas keliavimas per Lie
tuvos teritoriją, nemokant jo
kio muito. Rašte taip pat ra
šoma, kad į Rytprūsius įvažiuo
jantieji svetimšaliai turi mo
kėti muitą, bet lietuvių tai ne
liečia.

Straipsnio autoriaus Petro 
Fišerio nuomone, lietuviai da
ro ūkinį spaudimą, norėdami 
Karaliaučiaus srityje sudaryti 
krizinę ugniavietę (Krisen- 
herd). Pabaigoje autorius ra
šo: “Reikia laukti ar Maskva 
imsis panašių priemonių prieš 
Lietuvą.”

Vokiečių spauda
Didžioji Vokietijos spauda 

rašė, kad į Lietuvos prezidento 
kėdę taikosi tik du kandidatai 
— A. Brazauskas ir Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone St. 
Lozoraitis. Kiti kandidatai 
nesurinko reikalingų 20-ties 
tūkstančių parašų. Trumpose 
žinutėse taip pat rašoma, kad 
latviai jaučia duonoą trūku
mą, tad ją perka Lietuvoje. 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
duoną normuoti — vienam as
meniui parduoti du kg. Taip 
pat vokiečiai pranešė, kad į 
Lietuvą atskraidinta 1 tūkst. 
rusų kariuomenės naujokų. 
Lietuvos vyriausybė išreiškė 
protestą.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Užsienio politika
Užsienio reikalų ministe- 

ris P. Gylys spaudos konferen
cijoje pažymėjo, kad šiuo me
tu nustatomos užsienio politi
kos gairės artimiausiai atei
čiai. Numatyta paskirti am
basadorius bei konsulus Mask
voje, Kijeve, ir Minske. Patys 
svarbiausi sprendimai būsią 
padaryti po prezidento rin
kimų.

Š. m. vasario 10 d. Lietuvos 
ambasadoriumi Estijoje pa
skirtas D. Matulionis. Rengia
masi pasirašyti Lietuvos ir 
Vokietijos deklaraciją. Su 
Lenkija pasirašyta konsuli
nė sutartis, numatoma taipo
gi pasirašyti ir valstybinę 
sutartį. Dar esą reikalinga 
suderinti istorinių vertinimų 
formuluotes, kurios istoriš
kai būtų teisingos bei naudin
gos abiem kraštam.

P. Gylio nuomone, Lietuvai 
reikėtų labiau orientuotis į 
vidurio Europą, taip pat su
aktyvinti santykius su Latvija 
ir Estija. Šiuo tikslu kovo 
mėn. pradžioje susitiks visų 
trijų Baltijos valstybių už
sienio reikalų ministerial.

Su Rusija galėtų būti geri 
santykiai, jei ji atsisakytų 
šaltojo karo elementų politi
koje.

Populiarėja “Klaipėdos” 
viešbutis

Jis sudarė sutartis su Vo
kietijos “Ost Reisen”, “Greif 
Reisen” ir “Ideal Reisen” 
bendrovėmis, ketinančiomis 
šiais metais autobusais, lėk
tuvais ir laivais atvežti turis
tų grupes į Lietuvos pajūrį.

Turistinis laikotarpis Klai
pėdoje prasidės balandžio 
mėn. ir tęsis iki spalio vi
durio. Spėjama, kad vien iš Vo
kietijos turistų atvyks pusant
ro karto daugiau negu praei
tais metais. Daug vokiečių esą 
dėl nepakankamos aptarnavi
mo kultūros atsisako Kara
liaučiaus viešbučių paslau
gų. Geriau vertinami “Klaipė
dos” restorano patiekalai, pa
togumai, ekskursijų rengimo 
tvarka ir kitos paslaugos. Vieš
butis laukia svečių ir iš kitų 
valstybių. Pernai “Klaipėdoje” 
lankėsi turistai iš 42-jų vals
tybių.

Daugėja išvažiuojančių
Migracijos departamento 

duomenims, pastaruoju laiku 
gerokai padaugėjo žmonių, 
norinčių išvykti iš Lietuvos 
į Nepriklausomų valstybių 
sandraugos kraštus.

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).

D\/| ELECTRICAL 
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

MEDELIS CONSUL TING
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 mūsų valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsų 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.

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 ...................... nuo S 899

Išvykstant tarp gegužės 13 ir birželio 17 .......................nuo $1099
Išvykstant tarp birželio 24 ir rugpjūčio 26 ............................  $1199

NAUJAI PRAMATYTI TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI Į VILNIŲ
Pradedant birželio 22 iki rugsėjo 8 ..................................... nuo $899
Giminėm iš Lietuvos tuo pačiu laiku.......................................... $799

Kelionės kitomis trąšomis:
Kelionės Į kitus kraštus:

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Praeitais metais į Rusiją iš
vyko 14 tūkstančių, į Gudiją 6 
tūkst. ir į Ukrainą 4 tūkst. Lie
tuvos gyventojų. Daugiausia 
tai sudaro kariškių šeimos.

Išvykimai pagausėjo, kai 
tose šalyse prasidėjo priva
tizacija, buvo padidintos pen
sijos. Bet atsiranda ir tokių, 
kurie norėtų grįžti į Lietu
vą. Apsisprendimui lemiamos 
reikšmės turinčios ekonomi
nės priežastys.

Lietuvos kariuomenė
Vasario 8 d. Lietuvą vizitavo 

NATO Šiaurės Europos pajėgų 
vadas gen. Johnson su admi
rolu L. Revang. Jie susitiko 
su krašto apsaugos ministe- 
riu A. Butkevičiumi ir Lietu
vos kariuomenės dalinių va
dais. .

Svečiams buvo pranešta, kad 
per metus į Lietuvos kariuo
menę turi būti pašaukta 20 
tūkst. naujokų. Pernai jų pa
šaukta tik 6 tūkstančiai. Trūks
ta lėšų ir karininkų.

Šiuo metu Lietuvos kariuo
menėje tarnauja apie 10 tūkst 
karių. Lauko kariuomenės pa
grindas — “Geležinio vilko” 
brigada (7 batalionai įvai
riuose Lietuvos miestuose). 
Karinės jūrų pajėgos turi sep
tynis krantų apsaugos laivus. 
Jų paskirtis — saugoti Lietu
vos jūros ekonominę zoną. Lai
vyne tarnauja tik profesiona
lai jūreiviai.

Lietuva dar nekontroliuoja 
savo oro erdvės. Ją dabar ste
bi tik trys radaro stotys, o jų 
reikėtų 13, aptarnaujamų 550 
kariškių. Trys stotys per die
ną užregistruoja 22-24 rusų 
karo lėktuvų Lietuvos erdvės 
pažeidimus. Buvo sutarta, kad 
kiekvienam skrydžiui rusai 
prašys leidimo. Bet jie laužo 
susitarimą ir leidimų neprašo.

Gen. Johnson buvo nustebin
tas lietuvių atvirumu ir jų 
pastangų rezultatais. “Lietu
vos aido” korespondentui pa
sakęs: “Esu labai patenkintas, 
nes į visus klausimus gavau 
išsamius ir atvirus atsakymus. 
Iki šio susitikimo aš žinojau 
daug mažiau. Aš tik stebiuosi, 
kaip per tokį trumpą laiką lie
tuviai sugebėjo tiek daug pa
daryti — sukurti gerai funkcio
nuojančią krašto apsaugos sis
temą”. J.A.
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Reformas svarstant

Lietuvos žemės ūkio vizija
D R. P. LUKOŠEVIČIUS

Jau trečią kartą tenka lan
kytis Lietuvoje. Buvo daug 
progų susitikti ir pasvarstyti 
Lietuvos žemės ūkio proble
mas su įvairiais žemės ūkio 
specialistais, akademikais, 
ūkių administratoriais, žemės 
ūkio ministerijos pareigūnais, 
parlamentarais. Visur vyravo 
nuomonė: atsukti laikrodį 50 
metų žemės ūkyje bus labai su
dėtinga. Reikės didelio atsar
gumo, kad nebūtų sugriauta 
jau esanti sistema, kuri tautą 
maitino ir dabar tebemaitina, 
gerai neapgalvojus, kokios bus 
pasekmės. Kilo klausimas: 
kaip palaipsniui prieisime 
prie privačios nuosavybės, 
kaip paremti privačią ūkinin
ko iniciatyvą apsirūpinant 
pastatais, technika, gyvuliais 
ir viskuo, ko reikia gerai funk- 
cinuojančiam ūkininkui.

Pirmiausia iškyla klausimas, 
kokia forma pradėsime ūkinin
kauti privatizaciją įgyvendi
nant ir ją įgyvendinus. Mums 
atrodo, kad bus trys tipai nuo
savybių.

Pirmoji savininkų grupė
Pirmiausia, atgaus žemę 

teisėti savininkai ar jų pali
kuonys, galį įrodyti, kad tam 
tikri plotai toje ar anoje apy
linkėje jiems priklausė. Savai
me suprantama, grąžinimas že
mių turės būti daromas atsi
žvelgiant į dvi galimybes: pir
ma — žemė grąžinama maž
daug toje pačioje vietoje, kur 
ji buvo valstybės nusavinta, 
atimta, antra — dėl įvykusių 
pasikeitimų, naujų pastatų ar 
kitokių bendram naudojimui 
skirtų įrengimų, žemė skiria
ma artimiausioje vietoje nuo 
buvusios nuosavybės vietos. 
Čia ir iškils galimybės dide
liems konfliktams, kur indivi
do teisės atsistos prieš 50 me
tų puoselėtą vadinamąją 
“bendrą nuosavybę”.

Parlamentas turėtų priimti 
įstatymą, kuris garantuotų 
galimybę taikiu būdu išspręsti 
iškilusius klausimus. Čia ne
turėtų būti deleguojamas pas
kutinis sprendimas apylinkei, 
rajonui ar valsčiui. Individas 
turėtų turėti galimybę ginti 
savo teises nesuinteresuotų 
grupių forume — teisme.

Prie šio tipo nuosavybių rei
kia priskirti ir tas nuosavybes, 
kurias nusipirks iš valstybės 
suinteresuoti jas patys dirbti, 
verstis ūkininkavimu. Ir vie
noje, ir kitoje situacijoje rei
kia nepamiršti, kad per daug 
mažas plotas gali būti ekono
miškai nerentabilus. Jei pir
mosios žemės reformos 1922 m. 
įstatyme numatytas ūkių dy
dis buvo 8-20 ha. ir vėliau pa
sirodė, kad ūkeliai išėjo daug 
mažesni, vos 10-11 ha, tai že
mės reformos vėlesniame ver
tinime buvo prieita išvada, 
kad jie buvo per maži vienai 
šeimai, susidedančiai iš 3 ar 
4 darbingų žmonių. Dalis jų tu
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rėjo darbo ieškotis kitur. 
Anais laikais ūkyje traukia
moji jėga buvo tik arkliai, ir 
vieno arklio 10-11 ha ūkiui bu
vo per maža, o dviejų per daug. 
Savaime suprantama, šis klau
simas išsispręstų dabar daug 
lengviau, kai mažo tipo trak
toriai yra taip populiarūs. Ta
čiau įsigyti tokiam traktoriui 
ir kitiem padargam reikės ka
pitalo.

Dauguma atgavusių tėvų ar 
artimų giminių žemę ir jos 
pirkusių turės kurtis ant va
dinamojo “pliko lauko”. Kokiu 
būdu valstybė duos paskolas, 
ar iš kolūkių skirs “kraitį” 
pastatams ir naujai technikai? 
Kas ir kaip nuspręs, kiek turi 
būti duodama? Savaime su
prantama, tas klausimas tu
rės būti išspręstas žmonių, 
kurie nesieks asmeninės nau
dos darydami sprendimą.

Antroji savininkų grupė
Antroji grupė nuosavybių 

bus buvę kolchozai, kurių gy
ventojai, atsiskyrus buvusiems 
savininkams, norės pasilikti 
kartu ir toliau ūkininkauti. 
Greičiausiai jie bursis į ak
cines bendroves, ir kiekvienas 
narys turės savo pajų-akciją. 
Tokių ūkių pasisekimas bus ta
da garantuotas, kai kiekvienas 
jo narys atliks sąžiningai jam 
pavestas pareigas. Nepapras
tai svarbu, kad administravi
me tokių ūkių aktyviai daly
vautų kiekvienas jo narys per 
savo išrinktą atstovą. Parla
mentas kuo skubiausiai turė
tų priimti įstatymą, kuris nu
statytų aiškias taisykles, kaip 
tos akcinės bendrovės-ūkiai 
turi būti administruojami.

Trečioji savininkų grupė
Trečiąją grupę žemės ūkio 

nuosavybių sudarys ūkiai, tie
siogiai tvarkomi valstybės — 
ar tai per žemės ūkio ar kurios 
kitos ministerijos vieną iš ži
nybų, tyrimo ar mokslo įstai
gas. Čia turime galvoje Žemės 
ūkio akademiją, Veterinarijos 
akademiją, tyrimų institutus 
ir pan., valstybės nustatyta 
tvarka.

Šalia tų įstaigų administra
vimui pavestų žemių turėtų 
būti palikti žemės plotai mies
tų savivaldybių žinioje mokyk
loms, kapinėms, parkams, ke
liams ir kuriam nors gamtos 
apsaugos reikalui skirtos že
mės, taipogi kitiems bendro 
naudojimo reikalams.

Dvi reformos
Istorikai, vertindami 1919- 

1938 m. žemės reformą, iškėlė 
keletą faktorių, kurie labai 
gerai tiktų ir šiems laikams.

Pirma, tada padalinti ūke
liai išėjo gerokai per maži, 
vos 10-11 ha dydžio, ir gavu
siems pasidarė sunku juose 
verstis — nebuvo galima pa
veikiai išnaudoti galimybes.

Antra, naujakuriai, kiekvie
nas ėmėsi statytis pastatus, 
kurie nebuvo tinkamai išpla-
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gai stokos maisto. Gerai sutvar
kytas Lietuvos žemės ūkis ir 
gerai apgalvota žemės ūkio 
politika galės Lietuvą pasta
tyti šalia tokių mažų, tačiau 
klestinčių valstybių, kaip Da
nija ir Olandija. Kai keliauji 
per šiuos kraštus, niekur ne
matai dirvonuojančių laukų. 
Kiekvienas žemės sklypelis 
yra apsėtas, apsodintas bent 
keliomis kultūromis; vienai 
pribrendus, kita duoda naują 
derlių.

Specialistų vaidmuo
Lietuvai labai svarbu turėti 

kompetentingus žemės ūkio 
specialistus. Labai taikliai 
prof. Antanas Stancevičius 
“Lietuvos aide” 1992 m. ge
gužės 19 d. rašė: “Šiandien 
kaime reikalingi žemės ūkio 
specialistai ne valdininkauti, 
ne kontroliuoti, ne bausti, bet 
visur ir visada būti ūkininko 
talkininkais ir patarėjais”.

Jeigu sutariame, kad žemės 
ūkio ministerija formuoja 
bendrąją žemės ūkio politi
ką, vykdo ir dar ilgai vykdys 
žemės ūkio reformą, valdys 
valstybines žemės ūkio įmo
nes ir/ar susivienijimus, rū
pinsis žemės apsauga ir jos 
gerinimu, specialistų paruo
šimu, — tai visuomeninės or
ganizacijos — struktūros, Že
mės ūkio rūmai, veikdami ūki
ninkų ir privačia nuosavybe 
besiverčiančių organizacijų 
savivaldos atstovavimo pagrin
du, galės siekti žemės ūkio 
ekonomikos bei ūkininkavimo 
kultūros kėlimo, materiali
nės būklės gerėjimo. Tada jie 
galės Lietuvos žemės ūkį in
tegruoti į pasaulinę rinką, 
rūpintis kaimo žmonių dvasi
nių poreikių tenkinimu. Tie 
darbai su žemės ūkio ministe
rijos darbais niekuomet nega
lės kryžiuotis, jie vieni ki
tus papildys. (Bus daugiau) 

” aplink pasaulį 
kiant kanalu, reikėjo pabuvoti 
Colon mieste. Juos stebino lūš
nynai ir automatais ginkluoti 
policininkai, stovintys gatvių 
sankryžose. Stebėjomės ir mes 
kartą atburiavę į šį mulatų 
miestą. Reikėjo kažką jachtai 
nupirkti. Vietiniai klube pa
tarė į miestą eiti dviese ir tik 
dienos metu, Ifes dažnai turis
tus apiplėšia ir vidurdienį jud
rioje gatvėje. Darbų ten trūks
ta, ir neaišku iš ko jie ten pra
gyvena.

Perplaukę Panamos kanalą, 
atsiduri Ramiajame vandeny
ne, lyg kitame pasaulyje. Visi 
ten tikėjosi atšiaurių vėjų. 
Bet teko “nusivilti”, nes vėjai 
buvo palankūs, ir buriuotojai 
be nuotykių pasiekė Markizų 
salyną, kur apsistojo Nuku- 
Hiva saloje. Tai buvo pirmoji 
Polinezijos sala su vešlia aug
menija, mažais kriokliais, ky
lančiais virš horizonto kalnais 
ir draugiškais žmonėmis.

Palikę Nuku-Hiva, nuburia- 
vo į Amerikos Samoa salą Pogo- 
Pogo ir iš ten pasuko Austra
lijos link, prieš tai dar apžiū
rėję negyvenamą Flint salą.

Artinantis prie Australijos, 
radijo ryšį teko palaikyti su 
A. Lauraičiu. Taip pat klau
sėsi radijo pranešimų iš Lie
tuvos. Šioje kelio dalyje teko 
ir audrą pergyventi.

Pasiekus Sidnį reikėjo jach
tą patvarkyti. Ten jiems daug 
pagelbėjo Australijos karo lai
vyno karininkai broliai Dečiū- 
nai. Lengvai galėjo buriuoti 
iš Sidnio į Melburną. Sunkiau 
buvo plaukti į Adelaidę. Pasku
tinė sustojimo vieta Australi
joje buvo Perth. Iš Australi
jos jachta išburiavo į Mauriki- 
jaus salą Indijos vandenyne, 
o iš ten į Cape Town. Su jach
ta buriuojantis žurnalistas 
Gediminas Pilaitis savo laiš
ke rašo: “Kelionė nelengva, 
ypač psichologiniu požiūriu, 
aštuoniems vyrams.” Aišku, 
kad nelengva išvengti tryni
mos! mažoje jachtos erdvėje.

Turbūt Ramiajame vandeny
ne, Polinezijos salose pirmą 
kartą pasirodė lietuviška tri
spalvė. Tą patį galima pasakyti 
ir apie Indijos vandenyną. Štai 
ką reiškia gyventi ne už gele
žinės uždangos, o nepriklauso
moje valstybėje.

Tikiu, kad jachta sėkmingai 
pasieks Cape Town, o artėjant 
pavasariui, vėl sustos prie 
krantinės Klaipėdoje.

nuoti, nes nei valstybė, nei 
savivaldybės neturėjo specia
listų. Kiek vėliau Žemės ūkio 
rūmai ėmėsi šio darbo, tačiau 
daugumai naujakurių ši pagal
ba atėjo per vėlai, ir jie ne
galėjo ja bepasinaudoti.

Trečias, ir pats svarbiausias 
faktorius — trūkumas kapita
lo. Piniginė parama, kuri bu
vo teikiama naujakuriams, 
buvo nepakankama. Taigi šį 
kartą neturėtų būti pakarto
tos anos reformos klaidos. 
Naujiesiems ūkininkams turė
tų būti sudarytos galimybės 
gauti ilgalaikes, labai žemu 
nuošimčiu paskolas įsigyti 
inventoriui ir pasistatymui 
gerai išplanuotiem pastatam. 
Tiktai tada privatizacija ir 
žemės reforma turės pasiseki
mą, jei ji bus gerai apsvars
tyta ir suplanuota.

Jau prieš porą metų savo 
pasisakymuose kėlėme šį klau
simą, sakydami: nesugriauki
me sistemos, kuri tautą iki šio
lei maitino, neturėdami gerai 
paruoštos naujos. Privatizaci
ja ir žemės reforma nėra vyks
mas, kaip pakeisti švarką, se
nąjį numetus į kampą. Jos vyk
dymas yra sudėtingas vyksmas. 
Sąmoningas privatizacijos ir 
reformos trukdymas yra krimi
nalinis nusikaltimas, kuris 
turėtų būti visu griežtumu su
stabdytas, ir nusikaltėliai nu
bausti.

Privatizacijos procesas bus 
ilgas ir jo pasisekimas turės 
labai didelės reikšmės Lie
tuvos žemės ūkiui. Vieninte
lis ir pats didžiausias, šalia 
pačios tautos, žmonių turtas 
yra žemė ir jos eksploatacija. 
Persitvarkanti Europa dar ii-

Jachta “Lietuva
B, STUNDŽIA

Maždaug prieš šešiasdešimt 
metų keliolika Lietuvos jau
nuolių užlipo ant didžiųjų suo
mių burlaivių denio. Tų burlai
vių uostas Marienhamn yra 
Alandų salose; savininkas tada 
buvo G. Ericson, jau garlaivių 
gadynėje sugebėjęs naudoti 
burlaivius, dažniausiai kvie
čių transportui. Lietuvių jūri
ninkai tuose laivuose atliko 
praktiką, kaip to reikalavo 
Abo navigacijos instituto nuo
statai.

Buriuoti jiems tekdavo ap
lenkiant jūreivių keikiamą 
Cape Horn, dažniausiai keliau
jant į Australiją. Daugelis iš 
tų jūrininkų vėliau vedė laivus 
iš Klaipėdos tautinio laivyno. 
Tik vieną iš jų, A. Mėlynį, pasi
grobė Atlanto bangos.

Po daugelio metų, atgavus 
nepriklausomybę, vėl išplauk
ta į Australiją. Tik ne ant di
džiųjų ilgastiebių barkų, bet 
su jachta, kurios durkyje (lai- 
vagalyje) išrašytas vardas 
“LIETUVA”, o vėjas plaka tri
spalvę.

Anksti 1992 metų pavasarį 
Klaipėdoje jachta paliko jacht
klubo uostą ir per Baltijos, 
Šiaurės jūras ir Biskajos įlan
ką pasiekė Ispanijos uostą Ca
diz, kur stovėjo didžiulis bur
laivių ir jachtų laivynas. Šis 
laivynas, Kolumbo 500 metų 
Amerikos atradimo sukakčiai 
paminėti, išplaukė Kolumbo 
keliu į Karibų jūrą ir apsisto
jo Puertorico salos sostinėje, 
San Juan uoste. Šalia jachtos 
“Lietuva”, kurią vedė Steponas 
Kudzevičius, 1989 m. iš JAV 
atburiavęs ta pačia jachta į 
Klaipėdą, dar buriavo nese
niai Ispanijoje pirkta jachta 
“LAISVĖ” su vadu I. Miniotu 
anksčiau per Atlantą vedusiu 
jachtą “Audrą”. San Juano 
miestas dar niekada nematė 
tokio didelio burlaivių laivy
no ir džiaugėsi sulaukęs turis
tų minios.

Sekanti sustojimo vieta bu
vo Niujorkas, o iš ten išburiuo- 
ta į Boston’ą, kur galutinai bu
vo apsispręsta plaukti aplink 
pasaulį. Jachta “Laisvė” nuta
rė grįžti į Klaipėdą ir kelio
nę aplink pasaulį pradėti 1993 
metų pavasarį.

Vėl pasiekus Karibų jūrą, 
Virgin salyne, naktį prie St. 
Croix salos užšokta ant uolos 
ar rifo ir sužalotas kilis. Man 
buriuojant tarp tų salų buvo 
patarta vengti St. Croix.

Pasirodo, ten gyvena ir keli 
lietuviai buriuotojai. Su jų 
pagalba buvo sutvarkytas jach
tos stuobas (liemuo) ir atsisvei
kinus su geradariais išburiuo- 
ta į Panamą, kur prieš plau-

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostoliu 
nėra. J- ERETAS)

JACHTOS NIDOJE Nuotr. D. Meilūno

Nužmogintas palikimas etanas Musteikis
Mintys Amerikos lietuvio profesoriaus, pagyvenusio dabartinėje Lietuvoje

Šio straipsnio autorius yra 
sociologas, dėstęs socialinius 
mokslus D’Youville kolegijoje 
daugelį metų. Šiuo metu jis pro
fesoriauja Vytauto D. universitete 
Kaune. Be to, jis domisi ir grožine 
literatūra bei joje dalyvauja savo 
kūriniais. RED.

Rusiškai sovietinei imperi
jai žlugus ir Lietuvai atgavus 
laisvę, blogio kova su gėriu 
turėjo atslūgti, bet iš tikrųjų 
ji tik peršoko iš vienos plot
mės į kitą. Anksčiau prievarta 
buvo brukamos marksistinės 
mintys, nors jos dažnai neat
pažįstamai iškraipė tikrovę, o 
pastaraisiais metais, jas išme
tus į istorijos šiukšlyną, be
liko susirūpinti tų minčių vyk
dytojų kailiu. Čia susiduriame 
su esminiu klausimu: kaip pa
vadinti tuos žmones? Ar jie tik 
buvusieji, ar jie taip pat ir 
esantieji? To nežinant ar neiš
siaiškinus vargiai įmanomas 
žmonių bei tautos bendravi
mas. Ir vargas mums, jei, sa
kysime, robotus palaikysime 
tikrais žmonėmis.

Komunizmas yra išblėsęs, 
tačiau jo palikimas, deja, 
tebėra gyvas ir tebesispardo, 
nors kai kurie žmonės įvairio
mis priemonėmis bando suda
ryti įspūdį, jog nebėra ir to 
palikimo.

Faktas, kad rajonų ar mies
tų vad. “sekretoriai” neina 
partinių pareigų, tikrai nesa
ko, jog to palikimo paveldė
tojai su būriais įvairių pa
kopų nomenklatūrininkų-vir- 
šininkų, prievaizdų, biurokra
tų prasmego į žemę ar išgara
vo. (Šis straipsnis susitelkia 
ties didžiumomis ir nekreipia 
dėmesio į išimtis). Neužtiksi
me jų eilinių ūkio ar fabrikų 
darbininkų eilėse, nes ir po 
totalistinės priespaudos ban
kroto jie, galima sakyti, “te
betvarko” nualintą kraštą. Tik 
jie apsikaišė naujomis plunks
nomis ir išsisklaidė po įvai
rias politines grupuotes, o di
džioji jų dalis susispietė 
LDDP partijos eilėse. Ir dabar 
piktinasi, jei kas juos pavadi
na žinomu vardu. Tai kas jie 
yra?

Trys d raidės
Bene ryškiausias jų pačių 

atsakymas yra išreikštas tri
mis žodžiais, prasidedančiais 
ta pačia raide: dora, darbu 
ir darna. Ką tai reiškia kon
krečiai, žinome iš jų darbų. 
Tad pagal doros nuostatą anuo 
metu jie “dorai” vykdė tautžu- 
dystę, kurios charakteringiau
siu pavyzdžiu reikia laikyti 
mamos Birutės ir mažametės 
dukrytės Danutės tremtį Šiau
rėje. Kad apgintų dukrelę nuo 
bado, mama atpjovė savo gyvo 
kūno gabalėlį mažytei paso
tinti, ir abi tą pačią savaitę 
mirė Sibire. (Faktai yra tikri, 
tik vardai pramanyti).

Pagal darbo nuostatą buvo 
įsteigti našūs keleriopų no
menklatūrininkų sluoksniai, 
kurie specializavosi moder
nių baudžiauninkų bei vergų 
varovų pareigose ir užpaten
tavo naują “pravaikštų” įkal
čių išradimą.

Pagal darnos nuostatą jie 
įtvirtino totalistinę, teroris
tinę visų gyvenimo sričių kont
rolę, vaikus įpareigojo įduoti 
bei išduoti tėvus, iš visos tau
tos bandė atimti Dievą, o į daž
ną atbukintą sąžinę prikišo 
valdinės Mafijos papročių ir 
savo pavyzdžiu žmones išmo
kė vogti ir kyšiais plėšikauti. 

O kad apiplėštas, paverstas 
baudžiauninku valstietis ban
dė atsiimti bent dalį savo (“na
cionalizuoto”) turto iš grobuo
niškos valdžios, kad palaikytų 
savo gyvybę, nereikia laikyti 
nuodėme. Bet už tai visa atsa
komybė krenta ant pačių no
menklatūrininkų, buvusių ir 
tebesančių, galvų.

Beje, kai kas pasakys, jog 
tai buvo “gilioje” praeityje. 
Tik kas gali patikėti tuščia
vidure darna, dora ar darbu, 
kai ir anuo metu buvusiųjų 
“žygdarbiai” buvo “teisina
mi” tos pat rūšies “išlaisvi
nimu”, “Liaudies demokrati
ja” ir pan.?

Trys kartos
Per pusšimtį priespaudos 

metų susikristalizavo trys kar
tos. Pirmoji (dabarties akimis) 
— senelių karta, susidedanti 
iš enkavedistų, kagėbistų, stri
bų ir pan., dar nespėjo visai 
pasitraukti iš gyvųjų tarpo ir 
Stalino šešėlio.

Antroji — tėvų karta, amžiu
mi ir poelgiais laikytina pir
mosios vaikais, aiškiai tebė
ra ne tik buvusieji, bet ir esan
tieji.

Trečioji karta — stalinistų 
vaikaičių karta, deja, didele 
dalimi yra verta savo vyresnių
jų kartų. Konkretus šios kar
tos poelgių pavyzdys — pen
kios krepšininkės, pažymėti
nos “kolektyvine buvusiųjų 
morale” — apsivogimu užsie
nyje. Argi už šio penketuko 
elgseną, lygiai kaip ir už 
anksčiau minėtos Birutės ir 
Danutės likimą, visų pirma 
nekrenta atsakomybė buvu
siesiems, gal ir esantiesiems? 
Ir argi ta pati atsakomybė 
nedrumsčia pirmųjų kartų są
žinės už didelės lietuvių da
lies apmulkinimą, t. y. tų lie
tuvių, kurių smegenis buvu
sieji ir esamieji taip perplo
vė, kad vargšai žmogeliai net 
ir dabartiniu laisvės metu bal
savo už buvusius (tebesan
čius?) baudžiauninkų bei ver
gų varovus?

Sąžinės opos
F. Dostojevskis buvo įžval

gus, pastebėjęs dievišką ki
birkštėlę net ir didžiausiame 
nusikaltėly. Sąžinės neatsi
kratysi. Tai parodo mano bi
čiulio, gyvenančio netoli įgu
los šventovės Kaune, kaimy
nas. Neretai įkaušęs ir svir
duliuodamas grįžta jis namo 
ir vis balsiai suvedinėja są
skaitas su savo sąžine: “Ne, 
ne aš užmušiau Vytautą; tai 
padarė Vania, — aš tik Algi
mantą nugalabijau ...” (Fak
tai tikri, vardai pakeisti).

Tai yra viešosios išpažin
ties, nors ir savotiškos, pa
vyzdys. Deja, tai retas pavyz
dys. O tauta teisėtai pasigen

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

o 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

da daugiau tokių išpažinčių 
ir atgailų. Be jų normalus 
žmonių bendravimas vargiai 
įmanomas.

Negalima tvirtinti, kad są
žinės opos būtų užmirštos mū
sų buvusiuose bei esančiuose, 
tik dažniausiai jos nėra gy
domos, o pasukamos kreiva 
kryptimi. Tai ypač akivaizdu 
šiandieninės Lietuvos spau
doje, kur net ir kaltę už prieš 
50 metų sugriautą ūkį bando
ma suversti tiems, kurie ima 
jį atstatyti.

Žurnalistų vingiai
Įgudę žurnalistai moka su

daryti įspūdį, jog ir jie, kaip 
ir visi kiti, nevengia tikruoju 
vardu pavadinti blogio imperi
jos. Štai jų vienas tą imperiją 
pakrikštija “Šėtono karalyste”, 
o po to, kaip ir kiti, nusiplau
na rankas. Vietoj to, kad pri
simintų, ką jis pats toje “ka
ralystėje” daręs ar rašęs, jis 
tik pažymi, kad joje buvęs 
“presingas”. Kaip ir kiti tos 
rūšies žurnalistai, svetimžo
džiu jis bando sudaryti dide
lio žinovo įspūdį ir paslėpti 
savo paviršutiniškumą, jei ne 
suktumą. Šis sąmoningai pa
rinktas “presingas”, lygus pa
prastam žodžiui spaudimas, 
tampa kažkokia naujoviškai 
"mistine” neasmenine jėga, 
lyg atpalaiduojančia nuo at
sakomybės patį žurnalistą ir 
buvusiuosius, kai jie kitus 
spaudė.

Kad “sušvelnintų” nusikal
tėlišką santvarką bei tą “ka
ralystę” sulygintų su norma
liais kraštais, kitas žurnalis
tas, be kabučių vartodamas 
komunistinį žargoną, tikina, 
jog Vakarų mokslininkai nu
mato kapitalistinių ir socia
listinių (!) principų “konver
genciją” (susiliejimą, - A.M.), 
nors puikiai žino, kad Sovieti- 
joje buvo ne socializmas, kurį 
pažįsta demokratiniai kraštai, 
o tuo šydu pridengtas komuniz
mas, t.y. totalistinė, teroris
tinė santvarka.

Arba vėl - autoritetingai ti
kinama, esą tikrų komunistų 
Lietuvos partijoje buvę tik ke
li nuošimčiai, o kiti (supras
kit: nekalti) pasivertę partie
čiais tik tam, kad galėtų “nor
maliai gyventi”. Bet juk maž
daug taip “normaliai” - nomen- 
klatūriškai ir Al. Capone gy
veno!

Kai ima svilti nuosavas kai
lis, buvusieji ir esantieji moka 
užbėgti už akių ir užsiprašy
ti. Tada vietoj gynimosi pra
siveržia puolimas: “Nekerš
tauk!” Ir, žinoma, nė žodelio 
apie keršto priežastis ir kad 
jis gali būti užtarnautas. (Juk 
normaliuose kraštuose yra tei
sėtvarka, kuri atseikėja baus
mę pagal nusikaltimo dydį). Ir 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Y.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1993. II. 16 - Nr. 7 (2242)

@ LAISVOJE TEVmEJE
GREITOJI PAGALBA

Naujose patalpose įsikūrė 
Kauno miesto greitosios medici
ninės pagalbos stotis. Trijų 
aukštų rūmus jai pastatė “Kau
no statybos” trestas. Medikai 
gavo apie 2.000 kvadratinių met
rų naudingo ploto, beveik pusę 
šimto kabinetų. Greitosios pa
galbos automobiliams įrengtas 
erdvus garažas. Vyr. gydytojas 
Egidijus Bartusevičius prane
ša, kad neatsisakyta ir senųjų 
patalpų Žaliakalnyje. Jose dirbs 
kelios gydytojų pamainos.

PARDUOTUVĖ “POPIERIUS”
Romo Kalantos gatvėje Pet

rašiūnuose firminę savo par
duotuvę “Popierius” atidarė 
valstybinis Kauno popieriaus 
fabrikas. Čia galima nusipirkti 
plonų ir storų sąsiuvinių, pie
šimui skirto popieriaus bei įvai
riausių popieriaus dirbinių. Pri
imami užsakymai neserijiniams 
dirbiniams — sveikinimo aplan
kams, įvairioms užrašų knygu
tėms, bloknotams, kontorų kny
goms. Visos prekės čia piges
nės, nes parduodamos be preky
bos antkainio.

SU NAUJAIS BOKŠTAIS
Pirmoji medinė šventovė Jur

barke, pastatyta 1430 m., dažnai 
buvo atnaujinama, perstatoma, 
kol klebonas kun. K. Marcinke
vičius 1907 m. pastatydino mū
rinę neogotikinio stiliaus šven
tovę su dviem aukštais bokš
tais. Parapijiečiai ypač džiau
gėsi JAV lietuvių vienam bokš
tui padovanotu varpu. 1940 m. 
vasarą kilęs gaisras padarė 
daug žalos pietinei Jurbarko 
daliai, pasiekęs ir šventovę. 
Sudegė jos medinis stogas, me
diniai bokštų griaučiai, alto
rius, klausyklos, suolai, grin
dys ir vargonai. Paskubomis 
sudarytas komitetas greit už
dengė stogą, atnaujino švento
vės vidų, bet nesuskubo atsta
tyti bokštų. Pokaryje jų nelei
do atstatyti okupacinis sovie
tų režimas. Iniciatyvos bokš
tams atstatyti 1989 m. ėmėsi 
klebonas kun. M. Buožius. Po 
jo mirties pradėtą bokštų at
statymą tęsė klebonas kun. A. 
Slavinskas, pasinaudodamas ar
chitekto K. Domanskio projektu. 
Trisdešimt penkių metrų aukš
čio bokštams vėl buvo panaudo
ti skarda aptraukti mediniai 
griaučiai. Šv. Roko atlaidus 
Jurbarko šventovė sutiko su 
naujais bokštais.

BIRŠTONO “VERSMĖ”
Atgimstančioj Lietuvoj dar

bą pradėjo Birštono “Versmės” 
sanatorijos naujasis skyrius, 
padedantis atgauti sveikatą 
įvairius išorinius sužeidimus 
turėjusiems pacientams. Pir
muosius pacientus į reabilita
cinį “Versmės” skyrių iš Kauno 
atsiuntė Raudonojo kryžiaus li
goninės traumatologijos sky
rius. Vėliau Birštono “Vers
mės” reabilitacinio skyriaus 
paslaugomis pasinaudojo ir

sveikstantys Lietuvos laisvės 
gynėjai, okupacinių sovietų 
karių sužeisti prie Vilniaus 
televizijos bokšto 1991 m. sau
sio 13 d.

PAGERBTI SUOMIAI KARIAI
Ant kalnelio Skapiškyje, da

bartiniame Kupiškio rajone, 
XIX šimtmečio viduryje buvo 
palaidota pora šimtų suomių 
karių, Krymo karui nusidrie
kus nuo Juodosios jūros iki Bal
tijos. Su šiuo istoriniu įvykiu 
Vida Bielskytė supažindino 
“Tiesos” skaitytojus 1992 m. 
gruodžio 29 d. laidoje. Senes
nieji Skapiškio bei jo apylin
kių gyventojai tą kalnelį prie 
Totoriškių kaimo dabar kažko
dėl vadina Švedukalniu. Matyt, 
gyventojams atmintyje labiau 
įstrigo karų su švedais istori
jos, nors iš tikrųjų tame Lie
tuvos kalnelyje palaidoti suo
mių kariai. Jiems netgi buvo 
pastatytas granito paminklas, 
dingęs sovietinėje okupacijo
je prieš porą dešimtmečių. Ku
piškėnų inteligentų iniciatyva 
jis tik dabar buvo atstatytas 
nepriklausomybę atgavusioj Lie
tuvoj. Atstatyto paminklo pa
šventinimo iškilmėje dalyvavo 
Suomijos ambasadorius Lietu
voje T. V. Tolvanenas, Lietu
vos ir Suomijos draugijos pirui. 
S. Skrodenis. Šventinimo apei
gas atliko su giedotojais at
vykęs Lietuvos evangelikų liu
teronų kun. J. Kalvanas, jn. Se
nasis paminklas turėjo tik įra
šą, kad suomių karius pakirto 
nedraugiška šiltinė. Su naujuo
ju paminklu iškilo jau užmirštų 
istorinių faktų.

PO LIETUVOS BERŽAIS
Žurnalistė V. Bielskytė, nu- 

žerdama praeities dulkes, rašo: 
“Kaip pasakojo Lietuvos ir Suo
mijos draugijos pirm. S. Skro
denis, 1854 m. Suomijos gvar
dija, arba trečiasis šaulių ba
talionas, atvykęs iš Helsinkio, 
žiemai apsistojo Rokiškyje. Čia 
juos užklupo ligos. Dalį susir
gusių suomių karių, netilpusių 
miesto ligoninėje, įkurdino bu
vusiame Skapiškio domininkonų 
vienuolyne. Masiškai mirę ka
riai buvo laidojami už mieste
lio — iškilaus kalnelio tranšė
jose. Čia atgulė amžino poilsio 
apie 200 suomių karių, taip ir 
neišvydusių kautynių lauko. 
Suomių delegacija prieškario 
metais aplankė Lietuvos žemė
je atgulusių karių kapus, pa
gerbė juos kartu su kupiškėnais: 
šeimų albumuose yra išlikusių 
iškilmingų eitynių nuotraukų. 
Suomių istorikas E. Hiamialiai- 
nenas savo šalies archyvuose 
rado Skapiškyje palaidotų suo
mių karių pavardes, kilmę, su
rinko kitus istorinius duome
nis. Juos tiria ir mūsų krašto
tyrininkai, Lietuvos ir Suomi
jos draugijos nariai. Sugrįžtan
tys į istoriją faktai atgaivina 
atminimą ir pagarbą, prideran
čią po Lietuvos beržais atgulu
siems suomių kariams”. v K .

Ontario Marijos šventovė 1994 m. švęs 30 metų sukaktį Nuotr. E. Petrausko

Nijolė Sadunaitė teisme
N. Sadūnaitė, plačiai žinoma 

ne tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų, kaip pogrindžio veikėja ir 
buvusi sąžinės kalinė, 1992. 
XII.9 pateko j Kauno miesto 
teismą.

Laikraščio “Vasaris” vadovy
bė, kaip skelbė ELTA, N. Sa- 
dūnaitei ir Kauno miesto val
dybos sveikatos apsaugos bei 
socialinio aprūpinimo sky
riaus vedėjui K. Stanioniui iš
kėlė civilinę bylą su ieškiniu.

Kaune, 1991.V.6, šalia “Cari
tas” būstinės ir vidurinės mo
kyklos gatvėje jaunuolė par
davinėjo erotiką propaguo
jančią spaudą. Tai pastebė
jusi, N. Sadūnaitė įspėjo par
davėją, kad ji pažeidžia Kauno 
mero potvarkį, kuriame pažy
mima vaikams ir paaugliams 
iki 16 metų draudžiama platin
ti bei jiems parduoti erotinę 
literatūrą.

Į jos pastabas pardavėja ne
reagavo. N. Sadūnaitė paprašė 
netoli stovinčių policininkų 
atlikti savo pareigą. Pasta
rieji tik nusišaipė. Tada ji 
kreipėsi į praeivius, prašy
dama pagalbos. Pro šalį ėjęs 
K. Stanionis sutiko jai padėti. 
Jie paėmė pluoštą laikraščių ir 
išmetė į šiukšlių dėžę.

Teisme N. Sadūnaitė pareiš
kė, kad taip pasielgti ją pas
katinusi sąžinė, kad “20 centų” 
ir kiti panašūs leidiniai ža
loja jaunimo moralę. K. Sta
nionis pabrėžė, kad, padėda
mas N. Sadūnaitei, atlikęs tik 
savo pilietinę pareigą.

Teismui buvo neaišku kai 
kurios atsitikimo aplinkybės 
ir byla buvo atidėta iki kitų 
metų pradžios.

1993 m. sausio 14 d. Kauno 
apylinkės teismas baigė bylą 
prieš N. Sadūnaitę.

Teisme dalyvavo atsakovai: 
N. Sadūnaitė ir Kauno miesto 
valdybos narys K. Stanionis. 
Laikraščio “Vasaris” atstovai 
neatvyko. Teisėjas A. Paštuo- 
lis perskaitė “Vasario” vado
vo J. Banevičiaus pareiškimą, 
kuriame jis prašo nutraukti 
bylą ir atsisako reikalauti iš 
atsakovų nuostolių atlygini
mo. Bet kitoje pareiškimo da
lyje piktai pasisako prieš tuos, 
kurie ne už erotiką, o taip pat

prieš atsakovus, kurie nesi
laikę Dievo įsakymų. “.. . Mes 
nežinome, gal K. Stanionis ir N. 
Sadūnaitė, nunešę pavogtus 
laikraščius į “Carito” būsti
nę, juos išplatino nemokamai, 
gal ir mokamai...” - rašoma 
pareiškime.

Teisme dalyvavęs prof. A. 
Dumčius - Lietuvos žmogaus 
teisių organizacijos vardu 
pareiškė, jei reikės, gins N. 
Sadūnaitę ir K. Stanionį. Atsa
kovams sutikus, teismas bylą 
nutraukė.

Apie N. Sadūnaitės bylą ra
šė Lietuvos spauda, jos neuž
miršo ir užsienis. Sakoma - Ni
jolę Sadūnaitę gerbia pasau
lis, ją teisė sovietai, o dabar 
teisman patraukė savieji tau
tiečiai. A.

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS PARAPI

JOS metinis susirinkimas įvyko 
1993 m. sausio 3f'tf. po 11-tos va
landos Mišių parapijos salėje. 
Susirinkimą, kuriame dalyvavo 
apie 50 parapijiečių, atidarė pa
rapijos tarybos pirm. A. Petra- 
šiūnas, pakviesdamas kleboną 
kun. K. Kaknevičių sukalbėti mal
dą. Stasys Keras pirmininkavo, 
Gražina Petrauskienė sekreto
riavo.

Kun. K. Kaknevičius pranešė 
apie 1992 m. parapijos veiklą ir 
finansinius jos reikalus. 1994 m. 
bus minima parapijos 30 metų 
veiklos sukaktis. Ta proga nu
matoma jaunuoliams teikti Su
tvirtinimo sakramentą.

A. Petrašiūnas ypač padėkojo 
klebonui už jo daijbą ir rūpestį, 
išlaikant šią parapiją. Šiais me-

■$> LIETUVIAI PASAULYJE

“V3CT0K3R’, |
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų) Jį
Paruošiame gėles (vairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. <?

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi naują patarnavimą pristatyti jūsų giminėm siuntinius, sudary
tus Lietuvoje. Mes užsakymus priimsime ir kiekvieną šeštadienį 
siusime faksu į Lietuvą. Jūsų giminėm maistas bus pristatytas 

nuo 5 iki 10 dienų.
SIUNTINYS nr. 2

SIUNTINYS nr. 3

Miltai .......................... ........ 10 kg Pupelių kava .............. ....  500 gr
Cukrus ....................... ........ 10 kg Arbata......................... ....  200 gr
Kumpis rūkytas ......... ............3 kg Šokoladas................... ....  500 gr
Dešra rūkyta ............. ............3 kg Majonezas ................. ....  400 gr
Sviestas..................... .......... 1 kg Šprotai ........................ ......  5dėž.
Sūris olandiškas ...... .......... 1 kg Aliejus saulėgrąžų .... ............. 2I
Manų kruopos........... ............2 kg Kiaušiniai ......................... 20 vnt.
Lazdyno riešutai ...... .......... 1 kg
Apelsinai .................... •.......... 2 kg Kaina.......................... .... $90.00

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.
PRIEDAS ‘A’: bulvės 10 kg; morkos 5 kg; burokėliai 3 kg; svogūnai 5 kg;

agurkai marinuoti 3 litrai .................................................................$9.00
PRIEDAS ‘B’: sviestas 1 kg; olandiškas sūris 1 kg; mėsa konser

vuose 500 gr; kava pupelių 1 kg; šprotai aliejuje 400 gr......... $15.00
PRIEDAS ‘C’: bulvės 5 kg; svogūnai 5 kg; morkos 2 kg; burokėliai 2 kg;

rūkytas kumpis 3 kg; jautiena šviežia 2 kg; kiaušiniai 10 vienetų $15.00
PRIEDAS ‘D’: Želatinas 1 kg; medus 1 kg; apelsinai švieži 2 kg;

sausainiai 2 kg...... .............................. ..........................................$11.00
ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

Miltai ........................... ........ 10 kg Dešra......................... ............2 kg
Cukrus ....................... ........ 10 kg Razinos ..................... ......... 2 kg
Ryžiai......................... ........ 10 kg Džiovintos slyvos ..... .......... 1 kg
Makaronai ................. .......... 5 kg Mielės ........................ ...... 100 gr
Kruopos ..................... ............3 kg Alyva saulėgrąžų ..... ...............2I
Manai......................... ............2 kg Kiaušiniai ................... ...... 10 vnt.
Sūris lietuviškas........ ............2 kg Kaina......................... ..... $80.00

tais numatytas šventovės stogo 
taisymas, reikalaujantis stam
bių išlaidų. Taip pat bus atnau
jinamos salės grindys. Kiekvie
nas parapijietis raginamas pri
sidėti prie parapijos išlaikymo. 
Nutarta priimti 1993 m. sąmatą, 
remiantis 1992 m. apyskaita, su 
viltimi, kad parapija išsilaikys 
su $550 metine auka nuo asmens 
ar šeimos. Parapijos taryba ir to
liau sutiko likti pareigose. Į ta
rybą įeina visų Londono organiza
cijų atstovai. Diskutuotas inven
toriaus — turto knygos sudarymas, 
bet šis klausimas atidėtas atei
čiai.

St. Keras, uždarydamas susirin
kimą, parapijiečių vardu linkėjo 
klebonui kun. K. Kaknevičiui ir 
tarybai sėkmingai tęsti darbą. 
Visi dalyviai pavaišinti skaniai 
paruoštais pietumis. Gr. P.

Hamilton, Ontario
SAVO VYRO a.a. ARTŪRO GRA- 

BOŠO 5-rių mirties metinių atmi
nimui žmona Janina Pagalbos 
fondui “Vaiko tėviškės namai” 
Lietuvoje paaukojo $100. Už to
kį gilų benamių Lietuvos vaikų 
vargo atjautimą ir konkrečias 
pastangas jiems padėti aukoto
jai nuoširdžiai dėkoja šio fondo 
globėja Kanadoje —
Lietuvių katalikių moterų draugija

AUKOS “ PABALBA LIETUVOS 
VAIKAMS”. A.a. Julijos Jakienės 
seserys ir broliai, išpildydami 
velionės pageidavimą, perdavė 
“Pagalba Lietuvos vaikams” $1000 
auką.

A.a. Julijos Jakienės atminimui 
aukojo: $40 - P. J. Dovidaičiai, J. 
Z. Rickai; $30 - E. L. Klevai; $25 -
J. Asmenavičiai, V. Bikienė, D. M. 
Jonikai, pensininkų klubas; $20 - 
T. J. Andriukaičiai, E. K. Gudins- 
kai, E. V. Kairiai, V. Kežinaitis,
K. L. Meškauskai, V. J. Narušiai, 
A. F. Povilauskai, Z. P. Sakalai, 
O. B. Steponavičiai, A. Z. Stanai
čiai, D. L. Stukai, J. Vizgirdai ir 
šeima, B. B. Venslovai, F. Vencke- 
vičienė, K. A. Žilvyčiai; $10 - A. 
Didžbalienė, E. Gužienė, L. Ko- 
perskai, V. L. Kybartai, R. J. Pici
niai, M. Renkienė, J. Povilauskas.

A.a. prel. J. Tadarausko atmi
nimui $50 - J. V. Pilkauskai; $20 - 
Teresė Apanavičienė, F. A. Povi
lauskai, M. Vegertaitė, I. P. Zu- 
bai; $15-P. Šidlauskas.

A.a. Irenos Vaičaitytės atmini
mui (mirusi Lietuvoje) $30 - M. 
Pusdešrienė.

A.a. E. Vaitkienės atminimui 
$20-K. A. Žilvyčiai.

Visiems aukotojams širdingai 
dėkoja “Pagalba Lietuvos vai
kams” komitetas Hamiltone.

vaikų darželin ir į tris pirmuo
sius skyrius. Keturios mokytojos 
dirbs pilną laiką, dvi — tik kas 
antrą šeštadienį. Metinę “Sau
lės” mokyklos šventę planuoja
ma surengti 1993 rh. vasario 6 d. 
Mokyklą lankantys vaikai susi
rašinėja su savo amžiaus moki
niais Lietuvoje. Tėvų komitetui 
ir šiais mokslo metais sutiko va
dovauti Levinija Clark.
Argentina

Birutės draugija Adrogo mies
te savo metinę šventę turėjo 
1992 m. lapkričio 29 d. Seminari
jos koplyčioje Mišias, skirtas 
mirusioms draugijos narėms, at
našavo iš Buenos Aires atvykęs 
kun. Augustinas Steigvilas, MIC, 
Pietūs po pamaldų buvo sureng
ti Birutės draugijos namuose. 
Jų metu vaizdajuostėn įrašytus 
Lietuvos vaizdus rodė ten vie
šėjęs Luis Lamberis. Draugijos 
pirm. V. Gražulevičienei ir vice- 
pirm. Janinai Maceitienei jis 
įteikė iš Lietuvos atvežtas tau
tines juostas. Katalikių mote
rų Birutės draugija pradėjo 
rinkti aukas, kurios bus panau
dotos pastatyti Argentinos lie
tuvių kryžiui garsiajame Kry
žių kalne prie Meškuičių, dabar
tiniame Šaulių rajone. Šį suma
nymą, matyt, paskatino ten jau 
pastatytas Urugvajaus lietuvių 
kryžius.

Australija
Bendras Kūčias Sidnio prie

miestyje Engadinėje turėjo Lie
tuvių sodyboje gyvenantys pen
sininkai. Dvylika tradicinių pa
tiekalų jiems paruošė šeiminin
kė Valerija Stanevičienė su tal
kininkėmis. Kalėdinių giesmių 
giedojimui vadovavo sodybietis 
Vladas Račkauskas. Malonią 
staigmeną atnešė australų kai
mynų vaikai, aplankę lietuvius 
pensininkus ir jiems angliškai 
pagiedoję kalėdinių giesmių, 
pasveikinę su Kalėdomis. Lietu
vių sodybos gyventojai taip pat 
kartu su kukliomis vaišėmis 
sutiko ir Naujus metus.

ALB Brisbanės apylinkei vado
vauja nauja valdyba, kurią, pa
siskirstę pareigomis, sudarė 
pirm. Gaila Bagdonaitė, vice- 
pirm. Petras Zabukas, sekr. Rai
mondas Mališauskas, ižd. Vir
ginija Mališauskienė ir narys 
Vladas Musteikis. Revizijos ko- 
misijon įsijungė A. Urbutis, dr. 
K. Kazlauskas, V. Bagdonas. Lie
tuvių kapelionas kun. dr. Petras 
Bačinskas, šiemet atšventęs am
žiaus aštuoniasdešimtmetį, dėl 
silpnos sveikatos negali atvykti 
į Lietuvių namus. Jį aplanko ir 
jo reikalais rūpinasi būrelis 
Brisbanės lietuvių. Naujoji val
dyba $3.000 paskyrė Lietuvos pa
galbos fondui.

Britanija
Boltono lietuviai kalėdinį po

būvį 1992 m. gruodžio 19 d. su
rengė Mančesterio lietuvių klu
be. Buvo susilaukta daug tautie
čių, nes tą vakarą gimtadienį 
šventė klubo narys J. Navickas. 
Pobūvyje dalyvavo ir lietuvių 
kapelionas kan. V. Kamaitis, 
džiaugęsis, kad boltoniečiai 
savo tradiciniam pobūviui pasi
rinko Mančesterio lietuvių klu
bą. Rengėjų vardu kalbėjo 
DBLS Boltono skyriaus valdy
bos pirm. Henrikas Vaineikis, 
kuris taipgi yra ir Mančeste
rio lietuvių klubo valdybos vi
cepirmininkas.

JA Valstybės
JAV LB Lemonto apylinkė prie 

Čikagos šiemet pradeda pirmuo
sius keturiasdešimtųjų veiklos 
metų žingsnius. Trisdešimtme
čio sukaktis 1992 m. lapkričio 
14 d. buvo atšvęsta vietinėje 
Pasaulio lietuvių pokylių salėje. 
Gausius apylinkės narius ir sve
čius, atvykusius iš arti ir toli, 
pasveikino apylinkės valdybos 
pirm. Kęstutis Sušinskas, supa
žindindamas su bendruomeni
niu keliu, nueitu per tris dešimt
mečius. Lemonto LB apylinkę 
sveikino PLB valdybos pirm. 
Bronius Nainys ir JAV LB tary
bos pirm. Vytautas Kamantas, 
sveikinimą raštu buvo atsiun
tęs krašto valdybos pirm. Vy
tautas Maciūnas. Šventėje da
lyvavo visi buvusieji JAV LB 
Lemonto apylinkės ankstesnių 
valdybų pirmininkai — Modes
tas Jakaitis, Romas Kronas, Ka
zys Laukaitis, Liudas Šlenys, 
Agnė Katiliškytė-Berner, Algis 
Kazlauskas, Birutė Navickienė 
ir Vytautas Šoliūnas.

Tauragės lietuvių klubą Či
kagoje 1957 m. vasario 9 d. įstei
gė tauragiškis Aleksas Brinas 
su savo talkininkais. Jam teko 
būti pirmuoju valdybos pirmi
ninku, dabar jau mirusiu. Amži
nybėn yra iškeliavę ir kiti du 
pirmininkai — dr. Vladas Šimai
tis ir Adolfas Ramonis. Veiklos 
trisdešimtpenkmečio sukaktį 
klubo nariai paminėjo specia
liu renginiu Šaulių salėje 1992 
m. spalio 24 d. Ta proga buvo iš
leistas Juozo Šlajaus redaguo
tas klubo leidinys, liudijantis, 
kad jo nariai uoliai rūpinosi 
lietuviška veikla ir finansiškai 
rėmė lietuvybės išlaikymo pa
stangas. Pastarųjų penkerių me
tų laikotarpyje tauragiškių klu
bas joms paskyrė 12.000 dolerių. 
Sukaktuvinę šventę įvadiniu žo
džiu pradėjo dabartinis valdy
bos pirm. Vladas Paliulionis, 
pasveikinęs minėjiman atvyku
sius narius ir gausius svečius. 
Jų vardu kalbėjo Lietuvos gar
bės konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Sveikinimą raštu buvo 
atsiuntęs ALTos valdybos pirm. 
Grožvydas Lazauskas ir dabarti
niai Tauragės vadovai. Lietuviš
kų dainų programėlę su gitaros 
palyda atliko Linda Ruzgaitė- 
Burbienė. Vakarienės metu veik
liam tauragiškių klubui sugie
dota "Ilgiausių metų”.

A. a. Patricija Gražiskauskaitė- 
Bundzienė, nespėjusi sulaukti 
šimto metų, mirė 1992 m. spalio 
19 d. Mičigano Monroe vietovės 
ligoninėje. Ji gimė 1893 m. ba
landžio 3 d. Gražiškių kaime, da
bartiniame Vilkaviškio rajone, į 
JAV atvyko ir Detroite apsigyve
no 1911 m. Velionė buvo aktyvi 
Šv. Jurgio ir Dievo Apvaizdos 
lietuviškųjų parapijų narė, ilga
metė Lietuvos dukterų draugijos 
pirmininkė, Lietuvos vyčių vie
tinės kuopos narė, saviveiklinio 
teatro aktorė, “Lietuviškų melo
dijų” radijo valandėlės prane
šėja. Spalio 22 d. po gedulinių 
Mišių Šv. Karolio šventovėje Mi
čigano Newporte palaidota vie
tinėse kapinėse.

Lituanistinė “Saulės” mokykla 
Floridos St. Petersburge, vado
vaujama Aurelijos Robertson, 
naujuosius mokslo metus pradė
jo 1992 m. rugsėjo 12 d. su 27 mo
kiniais. Devyni buvo įjungti vy
resniųjų klasėn, aštuoniolika —

‘Gyvataras” maloniai kviečia visus atsilankyti j

KAUKIU BALIU
1993 m. vasario 20, šeštadienį, Hamiltono Jaunimo 
Centre (48 Dundurn St.N.) Salė atidaroma - 6 v.v., šokių pradžia -7.30 v.v. 
Kaukių premijavimas - 10 v.v. Su kaukėmis - įėjimas nemokamas. 
Šokiams gros V. Pavilionis.

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 
draudę. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-1 
vežame autobusu keleivius į Mont-

, realį ir iš Montrealio.

f ’SAMOCmA’ Knygų rišykla | 
WZMdf “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

ZX. F*lemys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' r

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas) SĮįt

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Rengėjai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A t A LIETUVIŲ KREDITO 

1 ZVJLlV/Y KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

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 .OO kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą. 
Perduodame į rankas JAV ir
Kanados dolerius .......................... 4% plius pristatymas

Parūpiname dėžes:
1 kūb. pėdos (13'/4” x 131/4” 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 į Lietuvą, tuoj pat prane
šime jums telefonu. Telefakso patarnavimas. Iš tolimesnių vietų siunčiama 
Stoney Creek adresu per U. P. S. (United Parcel Service). Atveždami siun
tinius galite atnešti po kelias knygas, kurios bus nemokamai pristaty
tos į mažų Lietuvos vietovių skaityklas. Kovo mėnesį surinktos knygos 
bus pristatytos į Plungės rajoną.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
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 (pens^)...3.50% 
RRSP ir RRIF 1 m. .“... 6.00% 
RRSP ind. 3 m................... 6.50%

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 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

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

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

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Taikoje'

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



BARBARA JANSEN ir SAULIUS URBONAS, ją vestuvės įvyks 1993 m. vasario 
27, Santa Barbara, Kalifornijoje. Saulius, Giliaro Urbono (Toronto) ir Jonės 
Kvietytės (Calgary) sūnus, yra baigęs Br. Kolumbijos universitetą Vankuvery
je komunikacijos - filmų, scenos ir televizijos srityje, dirba Kalifornijoje. Jo 
1992 m. sukurtą filmą “Daughter of the Street” (Gatvės duktė) paruošė “20th 
Century Fox” bendrovė. Filmas plačiai buvo rodomas JAV-se ir Kanadoje. 
Barbara yra skandinavų kilmės JAV pilietė, duktė Jane ir Mark Jansen iš 
Antigo, Wisconsin. Jos profesija - kalbos patalogė

Nužmogintas palikimas
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

ar ne ironija, kad tie, kurie 
anksčiau buvo baigę partinę 
“seminariją” ar jos įtakoje ir 
kitus mokę, kokią žalą komu
nistiniam “rojui” daranti re
ligija, dabar staiga pasiver
čia Šv. Rašto žinovais ir vėl 
kitus moko . .. krikščionybės 
tiesų?

Primena Mefistofelį
Ta pati buvusiųjų ir esan

čiųjų teisinimo tendencija ne
retai prakišama subtiliais ir 
ne taip subtiliais niuansais. 
Toks yra dienraščio “Lietuvos 
rytas” 1992 m. gruodžio 12 d. 
vedamasis antrašte “Šeštoji 
diena”, parašytas Vaidoto Dau
nio. Jame autorius prisišaukia 
Goethes autoritetą Mefistofe
lio žodžiais: “Esu dalis tos jė
gos, kuri amžinai nori blogio, 
o daro gera”. Tik buvusieji ir 
esantieji gali “nenustebti”, kad 
toji norinti blogio, bet daran
ti gera šalis yra Sovietija (!), 
atstovaujama lietuviško kagė
bisto, kuris “ne be šleikštulio 
sunaikindavo kokį skundą .. 
Taip pat nereikia nustebti, kad 
visos kitos tos pačios kaladės 
kortos paslėptos, ir mes nesu

Supažindiname su nauja MAGIC BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub. pėdų dėžę MAGIC BOX 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

TIK $6 $11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................... 1 -
MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

POLIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

žinosime kitų to saugumiečio 
darbelių.

Parodęs išimtinį - teigiamą 
buvusiųjų atstovą, autorius 
meta šešėlį į kovojančios lie
tuvių tautos daugumos atstovą, 
kurį paniekinančiai vadina 
“gudriu” (kabutėse!), kuris “ta
rėsi esąs nei su sistema, nei 
su tais, kurie sistemoje išgy
veno savąją patirtį kaip dra
mą”. “Gudrusis” pakaltintas, 
kad nori “aplošti patį velnią” 
ir “patį Dievą”, kad esąs “li
guistas uždaras”. (Ar čia ne- 
prasikiša pasąmoninga auto
riaus mintis, jog ne uždaras, o 
atviras “gudrusis” privalėtų 
būti lengviau saugumiečių su
dorotas?). Ir dar gražiau: auto
riaus režisūroje lietuviai, ne
nuėję tarnauti okupantui ir, 
svarbiausia, nepatyrę saugu
miečio dramos, yra blogesni 
už buvusiuosius ir esančiuo
sius (!).

Tik propagandininkas gali 
tikinti, jog pavergti lietuviai 
nepergyvens tikros dramos 
(saugumiečio pavyzdžiu), kai 
šimtai tūkstančių jų tautiečių, 
giminaičių bei šeimos narių 
buvo tardomi, kankinami, tre
miami į Šiaurę dažnai bado bei

€> SKAITYTOJAI PASISAKO
REIKTŲ TEISINGUMO

. . .Komunistai visas žinybas ima 
į savo rankas — dažniausiai pačias 
jautriausias. .. Saugumo reikalų, 
saugumo archyvų, televiziją ir ra
diją. .. Televizija jau panaikino 
Kauno, Rytų Lietuvos kanalus. Ru
sų laidas (rusų kalba) gali žiūrė
ti visą laiką, lietuviškasis kana
las labai neįdomus. Taigi vėl prati
na grįžti į rusų kalbą, o tuo pačiu 
ruošia dirvą glaustis prie Rusijos. 
Ateis prezidento rinkimai. Aš ma
nau, kad išrinks Brazauską. Lozo
raitis turi viltį.. . Jį palaiko visos 
partijos ir Landsbergis, kuris ta in
tencija net nekėlė savo kandidatū
ros, bet aš vilties neturiu. Komu
nistai toks stiprus tinklas, kad jo 
nenugalėsi...

“Respublika” rašo straipsnius, 
menkindama sausio 13-sios ir Me
dininkų aukų heroizmą.

KGB nori sužlugdyti lietuvių tau
tos patriotizmą. Aš jau nežiūriu ir 
nesiklausau seimo posėdžių, nes 
nervai neatlaiko, kaip ten seni par
tijos nariai tyčiojasi iš taurių pa
triotų jausmų, iš dešiniųjų pasiū
lymų ...

Katalikų Bažnyčia šaukia atlai
dumo, o man rodos reiktų teisingu
mo. Dabar taip gaunasi, kad reikia 
atleisti tiem, kurie žmonėms kau
lus laužė, prie ledjūrio kūdikius 
ir senelius šaldė. Aš manau, kad

šalčio mirčiai, o likusieji te
rorizuojami tėvynėje.

Kaip matome, senoji komu
nistinė propagandos mašina, 
nuolat patepama buvusiųjų 
bei esančiųjų, gerai tebevei
kia: blogį laiko gėriu, gėrį - 
blogiu; buvusieji bei nusikal
tėliai sulyginami su jų auko- 
mis Vangūs žvilgsniai

Ir dabar, kaip ir anuo metu, 
Lietuvos miestų gatvėse žmo
nės prasilenkia, praeina viens 
pro kitą nepažvelgdami į sutik
tųjų akis. Kaip pelų maišai. Ta 
ypatingai reikšminga smulk
mena, turinti gilesnes šaknis 
nei buvusieji ar esantieji žur
nalistai bei filosofai pajėgs 
ar išdrįs įžvelgti.

Gerbiami buvusieji ir esan
tieji! Tušti Jūsų žodžiai nenu
plaus dėmių nuo tautos engė
jų. Nėra kito kelio atvirsti į 
žmogų bei sugrįžti į tautą - 
tik per viešą išpažintį ir atgai
lą. Tai tikrasis šeštosios kū
rimo dienos palikimas. 

pristatymas.
Pigiausi bilietai vasaros metu 
TORONTAS-VILNIUS per Reikjaviką

mūsų kunigai turi kviesti sąžinin
gumo, doros, blaivybės, teisingu
mo, nemeluoti, neapgaudinėti. . .

Nekviečia, kad žydai atleistų. . . 
Ten visi reikalauja teisingumo. O 
ką padarė NKVD tremtiniams, po
litkaliniams, partizanams — visi 
šaukia — ir komunistai, ir kunigai 
atlaidumo.. . B.V.

NE VISKAS SUNAIKINTA
Torontietis L. Adomavičius pri

siuntė “TŽ” iš vokiečių kalbos iš
verstą laišką, kuriame Brunhilda 
A. aprašo savo viešnagę Lietuvoje 
1992 m. rugpjūčio 29-rugsėjo 12 d.d. 
Tėviškėje neberadusi tokios ro
mantikos, kurią tekę palikti 1944 
m. Kraštas nuniokotas, kai kurios 
sodybos visiškai išnykusios. Vir- 
kučiuose senelių šulinys apau
gęs krūmokšniais ir neapdengtas 
- pavojingas ir žmogui, ir žvėriui.

Atskridusi su savo vyru, Vydūno 
giminaičiu, iš Vokietijos Hano
verio, pasinaudodama kelionių 
biuro “Rautenberg Reisen” patar
navimu. Skrydis iki Palangos- 
Vanagupės apie pusantros valan
dos. Pasitikęs autobuso šoferis 
iš Kintų. Važiavę pažįstamu Klai
pėdos plentu per Priekulę, Šilu
tę j Juknaičius. Tautiniais dra
bužiais pasipuošusios lietuvai
tės atvykusius svečius sveikino 
ir pasitiko su duona ir druska. 
Grojęs orkestras. Sveikatingumo 
ir turizmo bendrovės direkto
rius Zigmas Dokša parodęs erdvų 
butą, kuriame apsigyvenę. Gra
žūs baldai, radijas, televizorius, 
pirtis, baseinas. Maistas buvęs 
labai geras. Vakarienės metu pia
nistas skambindavęs lietuviškas 
ir vokiškas melodijas.
Išvykos buvusios labai įdomios. 

Aplankyta Klaipėdoje jūros mu
ziejus, Palangoje gintaro muzie
jus, Rusnė, Ventės ragas, Kara
liaučius, Šilutė, Nida. Atsisvei
kinimui buvęs surengtas šaunus 
pobūvis gamtoje su puikiais val
giais ir šokiais.

Jos tėvų namuose gyvenantys 
draugiški ir pavyzdingi Montvy- 
dai. Prie namo daug statybinės 
medžiagos - rengiamasi namą di
dinti. Kukuraičių kapinės, kur 
palaidota senelė, gražiai prižiū
rimos. Kelionės draugai vokie
čiai gyrę lietuvių gyvenimo tvar

SOLD

RESIDENTIAL REAL ESTATE

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Expect 
theoestC

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

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

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

GINTARAS

EXPRESS

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. 

ką ir elgesį. Visur švaru, tvarkin
ga: žmonės draugiški ir linksmi. 
Laiško autorė įspūdžius baigia: 
“Nors Lietuvos okupantai daug ką 
sunaikino ir dar daugiau sunai
kinti norėjo, tačiau lietuvių sie
los jie nepajėgė sunaikinti. Jie 
vis dar yra svetingi, linksmi ir nuo
širdūs”. B.A.

KĄ SIŲSTI?
Kas geriau Lietuvoje gauti - 

165 dol. ar 50 kg maisto siuntinį?
Maisto siuntinio gavėja iš Lietu

vos rašo - 50 kg maisto siuntinys 
Lietuvoje kainuoja 15,000 talonų 
(siuntėjui kainavo 165 dol.). Ka
nados vieno dolerio kursas š.m. 
sausio 17 d. buvo 3000 talonų.

Tokiu būdu 165 dol.(165x3000) 
sudaro 49,500 talonų. Asmuo, ga
vęs Lietuvoje 165 dol., gali už juos 
nupirkti tris siuntinius po 50 kg 
maisto. V. D.

NEBUVO IR NEBUS 
KOMUNISTINĖ

“Toronto Star” 1993.1.6 rašė: 
“Lietuva neseniai išrinko komu
nistus”. Tai parašyta plačiame 
straipsnyje apie Rytų Europos 
pastangas atsigauti ekonomiškai. 
Aiškinama, kad pvz. Lenkija ir 
Vengrija jau sulaukė po 2,5 bili
jonų dol. užsienio investicijų. 
Apie Lietuvą nė neužsimenama. 
Ten mažai kas nori ką investuoti. 
Ir aišku kodėl: “Lietuva vėl ko
munistinė”.

Lietuvių tauta niekados nebu
vo ir nebus komunistinė. Jau vien 
tik tautos tikėjimas to neleidžia. 
A. Smetonos laikais Lietuvoje už
registruota tik 602 komunistai, 
daugiausia kitataučiai. Sovieti- 
ninis komunizmas Lietuvoje atsi
rado su Sovietų Sąjungos paver
gimu mūsų tėvynės. Reiškia komu
nizmas atėjo su okupanto smur
tu, ne laisvu žmonių pasirinkimu.

Reikalas paprastas: norėjai so
vietų Lietuvoje išlikti gyvas, no
rėjai šiaip taip ekonomiškai išsi
laikyti, turėjai pasidaryti komu
nistu. Iš tokių “komunistų” ir su
sidarė Brazausko partija. Nese
niai ta partija laimėjo seimo rin
kimus, nes mūsų tauta gerai žino, 
kad tos partijos nariai nėra tikri 
komunistai ir kad jos nėra reikalo 
bijoti. Tokiu būdu Lietuva darosi 
valstybė, “neseniai išrinkusi ko
munistus”, valstybė kurioje in
vestuoti užsienio valiutą gali būti 
labai rizikinga. S. Šetkus,

St. Catharines, Ont.

Mūsų įstaigos: Mississaugoje
Holland Landing 
Barrie

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

*1968 Bloor Street. W., 
Toronto, Ont. M6P 3K9 
Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748

ROYAL AIRLINES B-727
Leidžiamas bagažo svoris - 20 kg

SPECIALIOS KAINOS VASARĄ: 
VILNIUS-TORONTAS ............$799
Iš Vilniaus išskrenda: 
Birželio 23, 30, liepos 7 
Grįžta atgal: 
rugpjūčio 24, 31, rugsėjo 7 
Skubėkite užsisakyti - ribotas 
bilietų skaičius.

Dėl bilietų kreiptis:
GINTARAS EXPRESS* arba

KRISTI:
tel. 449-0931,1-800-265-2817
Kelionių verslo registracijos nr. 1090873
101 Duncas Mills Rd. nr. 305, 
Don Mills, Ontario, 
Canada M3B 1Z3
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Lietuvos prezidento pareigas einantis ALGIRDAS BRAZAUSKAS po po
kalbio su kanadiečiu ALGIMANTU DUDARAVIČIUMI seimo rūmuose 
Vilniuje 1993 metų sausio 5 dieną

Šaltis ir kiltys
Viena diena šaltame Kaune ir Vilniuje. Pas Lietuvos prezidento 

pareigas einantį Algirdą Brazauską

A. DUDARAVIČIUS, 
“Neries" bendrovės pirm įninkąs

Pirmą kartą po pusės šimt
mečio Naujuosius metus suti
kau Lietuvoje. Jie, kaip ir vi
siems jos gyventojams, prasi
dėjo nešiltai. Buvau apsisto
jęs pas pažįstamus Kaune. Pa
minėsiu tik vieną viešnagės 
dieną - 1993 m. sausio 5. Sep- 
tiną ryto, vos suskambėjus laik
rodžiui, šokau iš lovos. Bute 
matėsi iškvepiamas oras. Vo
nios kambarys - kaip šaldytu
vas. Prausiantis šaltu vande
niu kaipmat išdulkėjo visi mie
gai ... O karšta kava po tokios 
procedūros atrodė kaip nekta
ras - skani neišpasakytai.

Žiūriu į laikrodį: jau po sep
tynių penkiolika. Žinios per 
radiją: muitininkai ragina ne
pirkti iš turistų TURBO kram
tomos gumos iš Lenkijos ir Tur
kijos, nes joje yra kenksmingų 
sveikatai medžiagų.

Gallup’as apklausė tūkstan
tį suaugusių Lietuvos žmonių, 
prašydama nurodyti penkis po
puliariausius Lietuvos veikė
jus. Iš šimto Lietuvos vietų po
puliarumo eilę surikiavo ši
taip: A. Brazauskas 68%, V. 
Landsbergis 57%, A. Abišala 
28%, G. Vagnorius 22% ir K. 
Antanavičius 14%.

Ypač aštri pasidarė šilumos 
problema, bet nejaugi vienam 
Landsbergiui už tai reikia su
versti visą atsakomybę? Pagal
vojau: o gal reikėtų bent sa
vaitei išjungti šilumą ir karš
tą vandenį tiems naujiesiems 
seimo nariams, patogiai apsi
gyvenusiems Turniškėse? Gal 
tada būtų mažiau ginčų ir vyk
tų produktyvesnis darbas sei
mo posėdžiuose?

Po dešimtos žvaliai išbėgu 
nusipirkti laikraščių. Prie 
spaudos kiosko pamatau ilgo
ką eilutę, kadangi vėluoja 
sunkvežimis su spauda. Mums 
bestovint eilėje, prie kiosko 
langelio prieina žmogus ir 
sako, kad nori nusipirkti bi
lietą į troleibusą. Klausia, 
keik reikės mokėti. “Aštuonis 
talonus”, atsako pardavėja. 
Žmogus nusikeikia ir sako, 
kad neturi tiek pinigų. Galų 
gale atvažiuoja sunkvežimis. 
Dar 10 minučių tenka palauk
ti, kol laikraščiai suregistruo
jami ir tada jau prasideda jų 
prekyba.

Nusipirkęs spaudos, skubu 
atgal į savo laikiną buveinę ir 
jau prie šalitgatvio matau sto
vintį automobilį, kuris netru
kus mane veš į Vilnių, nes ten 
laukia svarbus susitikimas.

Buvau lankęsis Lietuvoje 
1992 m. rugsėjo pabaigoje. Ta
da jau daug buvo kalbama apie 
busimuosius seimo rinkimus, 
tačiau neatrodė, kad LDDP 
laimėtų daugiau negu trečdalį 
vietų. Tačiau sparčiai kren
tanti ekonomija, ypač staigiai 
blogėjančios pragyvenimo są
lygos, daugelį žmonių įstūmė į 
neviltį, ir jų dauguma atidavė 
balsus už kairiosios pakraipos 
kandidatus. Manau, kad šie 
rinkimų rezultatai nebesustab- 
dys Lietuvos žengimo į laisvą 
vakarietišką rinką, nebeiš- 
kreips iš nepriklausomybės ke
lio. Apie grįžimą prie senojo 
komunistinės diktatūros reži
mo nebegali būti jokios kal
bos. Neabejoju, kad A. Bra
zauskas ir jo patvirtinta vy
riausybė su premjeru Bronis- 
lavu Lubiu sieks gerovės Lie
tuvai. Tuo įsitikinau gavęs 

progą pasikalbėti su pačiu lai
kinai einančiu Lietuvos res
publikos prezidento pareigas 
Algirdu Brazausku, kuris, ne
žiūrint didelio užimtumo, ma
loniai sutiko mane priimti sa
vo kabinete.

Pusę antros popiet atvykome 
į seimo rūmus. Kai jauni apsau
gininkai patikrino mano lietu
višką pasą, pakilome į trečią
jį aukštą. Atsidūriau tame pa
čiame laukiamajame, kuriame 
teko matytis su Vytautu Lands
bergiu 1991 m. rudenį.

Pagaliau A. Brazauskas pa
kvietė mane į savo kabinetą. 
Pamatau ilgą ąžuolinį posė
džių stalą, statmenai surem
tą su rašomuoju stalu. Sveiki
namės. Palinkiu kabineto šei
mininkui laimingų Naujųjų 
metų. Pasiūlo man kėdę prie 
didžiojo stalo, susėdam vie

nas prieš kitą. Žodžiai iš ma
no burnos pabyra kaip žirniai. 
Prisimindamas savo rytinį 
prausimąsi šaltoje vonioje 
sakau, kad Lietuvoj yra sun
kios sąlygos žmonių pragyve
nimui. Klausiu, ar jis turi pla
nų vykti į Šiaurės Ameriką ir 
ieškoti naujos paramos Lietu
vos ekonomijai atkurti. A. Bra
zauskas atsakė, kad jam dabar 
prieš prezidentinius rinkimus 
nėra laiko tolimoms kelio
nėms. Tiesa, buvau matęs spau
doje aprašytą jo kelionę į Gu
diją dėl glaudesnių politinių, 
prekybos ryšių užmezgimo. Ta
čiau tai buvo čia pat - juk gu
dų sostinė Minskas nuo Vilniaus 
tėra vos per 220 km. Pastebė
jau, kad prarasta daug tiek po
litinio, tiek ir finansinio ka
pitalo jau po nepriklausomy
bės atkūrimo ir išreiškiau vil
tį, kad naujai išrinkta krašto 
vadovybė pasistengs tuos pra
radimus kuo greičiau suma
žinti.

A. Brazauskas daugiausia 
tylėjo ir kantriai klausėsi ma
no išvedžiojimų. Minėjau, kad 
iki šiol Lietuvoje veikiantys 
įstatymai nepadeda telkti ka
pitalo užsienyje. Priminiau, 
kad prieš metus mėginau gau
ti paskolą iš “Deutsche Bank” 
Frankfurte, tačiau to banko 
direktorius Wolfgang Bistrop 
atsisakė ją duoti, kol ta žemė, 
ant kurios stovi Lietuvos įmo
nių pastatai, nėra perduota 
gamyklų nuosavybėn. A. Bra
zauskas pasakė, kad šį klau
simą yra kėlęs dar buvusiam 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkui V. Landsbergiui, ta
čiau tada reikalai nepajudė
jo iš vietos.

Raginau A. Brazauską siek
ti daugiau bendradarbiavimo 
tarp kairiųjų ir dešiniųjų, kad 
Lietuva galėtų kuo greičiau 
išbristi iš tos gilios ekonomi
jos duobės, į kurią ją įstūmė 
kone penkiasdešimt sovieti
nių metų. Toks vieningas fron
tas sudarytų palankesnę pa
saulio opiniją apie Lietuvą. 
O ji ypač svarbi palenkiant 
į savo pusę užsienio bankus, 
verslininkus.

Mūsų pokalbis užtruko dau
giau kaip 30 minučių. Pabai
goje A. Brazauskas pakvietė 
savo padėjėją Antaną, kuris 
mudu nufotografavo. Prieš at
sisveikindamas A. Brazaus
kas ragino išeivius grįžti gy
venti Lietuvon ir prisidėti 
prie gimtojo krašto ekonomi
jos pagerinimo.



Socialinės pagalbos studijų centro taryba 1992 m. lapkričio mėn. posėdyje Vytauto Didžiojo universiteto rekto
rate Kaune. Iš kairės: socialinės apsaugos ministerio pavaduotojas dr. A. VINKUS, kun. R. GRIGAS, administra
torė V. IVANAUSKIENĖ, prof. KAMINSKAS - prorektorius, I. LUKOŠEVIČIENĖ, prof. A. ŽYGAS, dr. GOŠTAU
TAS, doc. LAPĖ; priekyje: dr. G. UŽDAVINYS ir sės. A. PAJARSKAITĖ
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Socialinių studijų centras
Prasidėjus Lietuvoje laisvė

jimo procesui ir plačiau atsi
vėrus durims į Vakarų pasaulį, 
visa Lietuvos būklė pasidarė 
daugiau žinoma ir supranta
ma. Krito visiems į akis gi
lios socialinės problemos, 
kurios liečia ir graužia Lie
tuvos žmones ir įvairias in
stitucijas. Atkūrus Vytauto 
Didžiojo universitetą Kau
ne, Lietuvos katalikų vysku
pų konferencija ir “Cari
tas” pradėjo dėti pastangas 
sudaryti sąlygas ir galimybes 
profesiniam-socialiniam dar
buotojų paruošimui. Buvo 
kreiptasi į Čikagos Lojolos 
universiteto prof. R. Cons
table; į Čikagos Illinojaus 
universiteto prof. R. Kulie
nę ir Kanadoje - Ireną Luko
ševičienę, kad padėtų suda
ryti akademinę programą ir 
suburtų profesionalus dėsty
mui ir praktikos darbams. 
1992 m. pavasarį Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius 
ir senatas pritarė šio centro 
steigimui, o vasarą JAV katali
kų vyskupų konferencija pa
skyrė finansinę paramą tre
jiems metams.

Šiam centrui vadovauja du 
direktoriai - Regina Kulienė 
ir dr. R. Constable, pavaduoto

Paskutinė kelionė
A.a. kun. Prano Garšvos, MIC, laidotuvės

1993 m. sausio 24 d., 7 v.v., 
mirė a.a. kun. P. Garšva, MIC, 
net 34 metus redagavęs “Drau
gą” ir ką tik sulaukęs 78 me
tų amžiaus. Jo paskutinis žodis 
buvo “labas”, tartas savo se
nam draugui dr. P. Kisieliui. 
Nors kun. Garšva sirgo vėžiu 
jau kelerius metus, bet jo drau
gams vistiek nesinorėjo tikė
ti, kad jo jau nebėra.

Jis buvo pašarvotas Jaunimo 
centro Čikagoje didžiojoje sa
lėje. Su juo atsisveikinti sau
sio 27 d., 6 v.v., prisirinko pil
nutėlė salė žmonių. Prie kars
to budėjo ateitininkų korpo
racijos “Giedra” narės su ge
dulo kaspinu perrišta vėliava 
ir akademinio skautų sąjūdžio 
korporacijos “Vytis” unifor
muoti nariai su savo vėliava. 
Atsisveikinimo apeigos buvo 
pradėtos kunigų giedamais ge
dulingais mišparais, kuriems 
vadovavo Marijonų vienuoli
jos provinciolas kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC. Po to, dr. P. Ki
sieliui vadovaujant, sekė trum
pi ir nuoširdūs atsisveikini
mo žodžiai, tarti daugelio įvai
rių organizacijų atstovų bei 
pavienių asmenų. Tarp atsis
veikinimų buvo įterpiami psal
mių posmai, kuruos skaitė Al
dona Zailskaitė, dr. Jolita Na- 
rutienė ir Grasilda Petkuvie- 
nė, velionies krikšto dukra.
Pabaigai buvo visų sugietota 
“Marija, Marija” ir rankomis 
susikabinusių prie karsto sto
vinčių skautų tradicinė gies
mė “Ateina naktis”.

Ketvirtadienį, sausio 28, toje 
pačioje Jaunimo centro pil
nutėlėje salėje su velioniu 
atsisveikindami, pro karstą 
praėjo ilga eilė žmonių. 10 vai. 
prasidėjo gedulinės Mišios. 
Jas atnašavo marijonų provin-

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 -■ ------- 

ja Irena Lukoševičienė (Čika
gos Lojolos universiteto pa
kviesta dėstytoja-lektore nuo 
1992 m. rudens). Centro admi
nistravimui sudaryta taryba 
iš 12 asmenų: Vytauto Didžio
jo universiteto - 3; Soc. 
apsaugos ministerijos - 1; 
Lietuvos katalikų vyskupų 
ir “Carito” - 4; vizituojan
tys profesoriai - 3; Rygos 
arkivyskupas. Tarybai pirmi
ninkauja sės. A. Pajarskaitė, 
o centro administratore pa
samdyta - Violeta Ivanaus
kienė.

šio centro tikslas yra ruošti 
soc. rūpybos (soc. work) profe
sionalus, bakalauro ir magist
ro kvalifikacijų. Užduotis 
yra labai didelė. Soc. pagal
bos profesijos Lietuvoje 
nebuvo. Todėl nėra kuo rem
tis. Tuo tarpu soc. proble
mos yra labai gilios ir pa- 
lietusios visas gyvenimo 
plotmes.

Šis centras pirmiausia nuta
rė ruošti dėstytojus, nes reikia 
turėti savo kadrus - iš užsienio 
dėstytojai neprivažinės. Rei
kia atrasti būdus užtikrinti 
šios naujos profesijos tęstinu
mą ir integraciją. Ypač svarbu 
paruošti praktikos kosultan- 
tus, nes soc. pagalbos pagrin

A. a. kunigas PRANAS GARŠVA

ciolas kun. dr. V. Rimšelis, 
MIC, su kun. Miciūnu, MIC, 
kun. Duoba, MIC, dalyvaujant 
ir daugeliui iš įvairių vietovių 
atvykusių kunigų. Mišių skaiti
nius atliko dr. P. V. Kisielius. 
Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, savo 
pamoksle kalbėjo apie a.a. 
kun. Garšvos asmenį ir jo dar
bus, kaip pasišventusio kuni
go, tauraus lietuvio ir ištikimo 
draugo, kurį gerai pažinojo ir 
su kuriuo kartu ilgus metus 
dirbo. Per Mišias giedojo sol. 
D. Stankaitytė, akompanuo
jant muz. M. Motekaičiui. Be-
veik visi, buvę salėje, priėmė 
Komuniją.

Po Mišių a.a. kun. Garšvos 
draugai išnešė karstą iš Jau
nimo centro į gatvę ir tada pra
sidėjo velionies paskutinė 
šios žemės kelionė Čikagos 
gatvėmis į Lietuvių Šv. Kazi
miero kapines. Karstą lydė
jo šimtinė automobilių vilks
tinė.

A.a. kun. Garšva, MIC, buvo 
palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse Tėvų marijonų sekci
joje. Laidotuvių apeigas at
liko provinciolas kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC. Sugiedojus 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himną, jis padėkojo visiems už 
dalyvavimą laidotuvėse. Žmo
nės, tylūs, susikaupę, su aša
romis akyse, pamažu skirstė
si, tikėdamiesi vėl jį sutikti 
Dievo karalystėje

Aldona Šmulkštienė,
Čikaga 

dinis tikslas yra darbas su 
problemas išgyvenančiais 
žmonėmis. Akademinėms pa
skaitoms galima atsikviesti 
profesorius iš Vakarų univer
sitetų ir, reikalui esant, jie 
gali dėstyti su vertėjais. Tuo 
tarpu praktikoje reikia komu- 
nikuoti ir parodyti, kaip prob
lemų sprendimą pritaikyti gy
venime. Neturint pakankamai 
lietuviškai kalbančių dėsty
tojų, reikia labai riboti pri
imamų studentų skaičių. Yra 
galimybė, kad atvyktų į JAV, 
Kanadą, Angliją po du stu
dentus, bet problema — kan
didatai nemoka pakankamai 
gerai anglų kalbos ir neiš
laiko universitete reikalau
jamų kalbos egzaminų.

Kauno medicinos akademi
joje jau dirbama treti metai. 
Planingas paruošimas vyksta 
Medicinos seserų fakultete, 
kur yra apie 30 kandidačių, 
norinčių dirbti socialinėje 
srityje. Šalia šio darbo dir
bama su šeimų gydytojais re
zidentais, su paskutinių 
kursų studentais ir aplamai 
su dėstytojais ir gydytojais, 
dirbančiais klinikose. Mėgi
nama išvystyti “family life” 
programas ar savitarpio 
pagalbos (self-help) GRUPES, 
sunkiai sergančių, chroniš-
kų ligonių ir jų šeimų pagal
bai. Sveikatos srityje yra
labai svarbu išvystyti šio 
tipo pagalbą, nes sunkiai ar
nepagydomai sergantys ligo
niai neturi pakankamo dėme
sio ir pagalbos.

Čia ir vėl susiduriam su 
profesionalų stoka. Todėl 
labai svarbu, kad socialinės 
srities profesijos lietuviai 
ateitų talkon. Yra daug gali
mybių. Šiuo metu daugiau
sia reikalingi klinikinio dar
bo konsultantai, kurie galė
tų atvykti padirbėti bent 
2-3 mėnesius. Svarbus yra ir 
taip vadinami “co-teacher”, 
kokio nors specifinio klau
simo (“work-shops”) pravedi- 
mui - 2-3 savaičių periodui. 
Jie dirbtų kartu su vizituo
jančiais profesoriais. Labai 
reikalingi specialistai, ku
rie nuolat verstų profesinę 
literatūrą į lietuvių kalbą. Tai 
galima daryti ir gyvenant na
muose, nebūtina važiuoti Lie
tuvon. Todėl visi socialiniai 
darbuotojai kviečiami talkon. 
JAV-se rašyti ar skambinti 
dr. Reginai Kulienei, 632, 
S. CASS Ave. Westmount, 
111.60559; tel. 708 719 0130; 
Kanadoje - Irenai Lukoševi
čienei, 11, Wincott Dr. 910 
Etobicoke, Ont. Tel: 416- 
246 9506. Tikiu, kad ši infor
macija sukels norą padirbėti 
labai svarbų ir naudingą 
darbą Lietuvai.

Irena Lukoševičienė

Kauno medicinos akademijos seserys, besiruošiančios darbuotis socialinės pagalbos srityje. Nuotraukos vidury 
- IRENA LUKOŠEVIČIENĖ iš Toronto, seserų paruošime dirbusi kaip konsultantė

Nesibaigiančios atostogos Amerikoje
Aplankius kunigą STASĮ RAILĄ, dviejų sukakčių akivaizdoje

P. PALYS

Kunigas Stasys Raila, gimęs 
1907 m. rugsėjo 14 d., 1992 m. 
atšventė savo amžiaus 85 metų 
sukaktį. Džiaugdamasis ir su 
gilia padėka Aukščiausiajam 
žvelgia į artėjantį 60-ties me
tų altoriaus tarnybos sukaktį 
š.m. balandžio 1 d.

Kun. S. Raila kunigystei ruo
šėsi Kauno kunigų seminarijo
je. 1933 m. balandžio 1 d. Arki
vyskupas Juozapas Skvireckas 
jam, kartu su kitais 49 diako
nais, suteikė kunigystės šven
timus. Tapęs kunigu, porą me
tų apaštalavo Vilkijos parapi
joje. Vėliau, Vytauto Didžiojo 
universitete tęsė teologijos stu
dijas. 1939 m. vasarą su ekskur
sija atvyko į pasaulinę parodą 
Niujorke. Taip pat norėjo pasi
matyti su savo broliu bei sese
rimi, kurie į Ameriką jau se
niau buvo atvykę ir čia gyveno.

Prasidėjęs Antrasis pasauli
nis karas kun. St. Railos grįži
mą į Lietuvą sutrukdė taip, kad 
jo “atostogos” dar ir dabar te
besitęsia. Amerikoje “užkliu
vęs”, iki 1954 m., darbavosi Šv. 
Kazimiero parapijoje, Filadel
fijoje, vėliau ir kitose lietu

Labdara Lietuvai
Amerikiečiai už nepriklau

somą Lietuvą (Americans for 
Independent Lithuania) ir to
liau vykdo savo humanitarinių 
darbų programą: 1992 m. gruo
džio 16 d. buvo paruošta 30 dė
žių vaistų, žaislų ir mokyklom 
įvairių mokslo priemonių. Vil
niaus universiteto ligoninei 
pasiųsta vienuolika dėžių žais
lų ir spalvotų pieštukų. Ligoni
nėje bus įrengtas vaikų žaidi
mo kambarys.

Mintis tokiam projektui kilo 
šios organizacijos pirmininkei 
Loretai Stukienei, kai ji praei
tą vasarą lankėsi Lietuvoje. 
Grįžus Amerikon ir painforma
vus organizacijos narius, pra
dėtas žaislų rinkimo vajus. 
Į talką mielai įsijungė ameri
kiečių mokyklų mokiniai. Jie 
susidomėjo ir pačia Lietuva, 
mokytojų paskatinti, apie ją 
rašo rašinius.

Į vajų įsijungė Rytų Virgini
jos medicinos mokykla, Schuy
ler Lietuvių bankas Kearney 
vietovėje. Iš County College 
(kolegijos) gauta stamboka pi
niginė parama išlaidom pa
dengti. Šią auką parūpino ten 
dirbanti lietuvė Marija Mažei- 
kaitė-Strazdienė. Deboro ligo
ninė paaukojo keturias dėžes 
vaistų ir gydymo įrangos, visa 
tai įteikdama Lietuvos gydyto
jams dr. Kęstučiui Versockui 
ir dr. Stasiui Stankiewicz,ku
rie šioje ligoninėje tris mėne
sius stažavosi.

Nemažai žaislų buvo pasiųs
ta Antakalnio ligoninei Vilniu
je, o kūdikių namų našlaičiams 
- vaikiškų drabužių. Amerikos 
lietuvaitė vienuolė iš New Jer
sey sės. Dolorita darbuojasi 
Utenos mokykloje, Vincas Kre- 
deris dėsto anglų kalbą Klai
pėdoje.

Pastaraisiais mėnesiais De- 
boros ligoninėje buvo gydomi 
du vaikai iš Lietuvos: Romual
das Bumblauskas ir Gediminas 
Spiklys. Du vaikai su širdies 
ligom, ir su jais trys lietuviai 
chirurgai š.m. sausio 16 d. atvy
ko į Deboros ligoninę. Gydyto
jai čia stažuosis tris mėnesius, 
stebėdami įvairias operacijas 
ir gydymo metodus. Visas išlai
das padengia pati ligoninė.

Organizacija Americans for 
Independent Lithuania (AIL) 

vių parapijose Pensilvanijos 
anglių kasyklų rajone. Paga
liau, iki pasitraukiant į užtar
nautą poilsį, 12 metų vikaro 
pareigose ištarnavo Atsimai
nymo parapijos šventovėje, 
Maspeth’e, NY.

Aplankęs 54-sius metus Ame
rikoje vis dar “atostogaujantį” 
kun. St. Railą, paklausiau:

— Kokią savo veiklą, šalia 
sielovados, labiausiai prisi
menate, vertinate ir ja džiau
giatės?

— Džiaugiuosi galėjęs pagel
bėti dėl karo Vokietijoje at- 
siradusiems savo tautiečiams, 
maloniai prisimenu veiklą su 
vyčiais ir darbą BALFe bei 
LKR šalpoje.

— Gal galėtumėte visa tai 
plačiau apibūdinti?

— 1950 m. aplankiau keletą 
lietuvių tremtinių stovyklų Vo
kietijoje. Pamačiau į kokį dide
lį vargą jie buvo patekę. Rei
kėjo jiems padėti. Grįžęs į 
Ameriką, su Šv. Kazimiero pa
rapijos klebono L Valančiūno 
pritarimu ir jo talka, parūpi
nau garantijas ir pakvietėme 
per 300 lietuvių į Filadelfiją.

įsteigė tuoj, kai pradėjo reikš
tis tautinis atgimimas Lietu
voje. Nesulaukus iš centrinių 
įstaigų skubios veiklos nurody
mų, buvo sudarytas New Jersey 
veikliųjų lietuvių vienetas 
padėti Lietuvai nusikratyti 
sovietinės okupacijos.

Nuolat buvo skambinama į 
Baltuosius rūmus, siunčiamos 
telegramos, rašomi laiškai, 
renkami peticijoms parašai, 
kreiptasi į senatorius ir at
stovų rūmų narius (kongresme
nus). Buvo suorganizuota bend
ra baltiečių išvyka pas New 
Jersey gubernatorių Jim Flo
rio. Po žudynių prie televizi
jos bokšto Vilniuje senatorius 
Bill Bradley aplankė Lietuvą 
ir grįžęs Ail būstinėje Kearny 
mieste padarė lietuviams pra
nešimą. Jis tapo nuoširdžiu 
Lietuvos bičiuliu.

Šiuo metu AIL visas dėmesys 
nukreiptas į labdaros darbus. 
Surinkta nemažai drabužių ir 
daug knygų mokyklom. Bet vie
nas didžiųjų organizacijos dar
bų - pasisekė jai susitarti su 
Deboros ligonine dėl medicini
nės pagalbos Lietuvai. Šios li
goninės pareigūnai du kartus 
lankėsi Vilniuje ir Santariš- 
kių ligoninėje įrengė širdies 
ir plaučių ligų operacinį sky
rių vaikams. Kelionių išlai
doms padengti surinkta 50,000 
aukų, kur labiausiai pasidar
bavo dr. Jokūbas Stukas, nuo
lat apie tai skelbdamas “Lie
tuvos atsiminimų” radijo prog
ramoje.

Šioje organizacijoje darbuo
jasi inžinieriai, gydytojai, mo
kytojai, advokatai ir kiti spe
cialistai bei geros valios talki
ninkai. Dvi šios organizacijos 
šeimos, dr. Michael Yudd ir Sa- 
donių šeima, nuvyko į Lietuvą 
ir įsisūnijo du kūdikius našlai
čius.

Dabartinę Valdybą sudaro: 
Loreta Stukienė, Rolandas Bu- 
cholz, Vilius Sruoginis, Emili
ja Sadonienė, Julius Veblaitis. 
Finansus tvarko Vilūne Bitė- 
nienė (anksčiau Debbie Pilei- 
tienė), patikėtiniai: Arūnas 
Bitėnas, Juliana Liana, Vida 
Anton, Vincas Vyžas, Susan Co- 
valesky-Kavaliauskaitė.

L. Stukienės ir J. Veblaičio 
informacija

Kun. STASYS RAILA, 
atšventęs 85-rių metų amžiaus su
kaktį, žvelgia į artėjančią 60 metų 

kunigystės sukaktį

Jiems reikėjo padėti susirasti 
darbus ir patalpas apsigyventi. 
Per keletą metų jie beveik visi 
sėkmingai įsikūrė. Dabar su 
džiaugsmu tenka susitikti dė
kingus anksčiau buvusius 
tremtinius ir jų atžalas.

Kai baisusis karas mane at
skyrė nuo mielo jaunimo Lie
tuvoje tai, aš nusiraminau at
radęs čia gražiai veikiančius 
Liet tvos vyčius. Į jų veiklą 
tuojau ir įsitraukiau. Vyčių 
dvasios vadu dvejus metus bu
vau centro valdyboje, 14 me
tų — LV 3-čios kuopos Filadel
fijoje ir 12 metų — 11-os kuo
pos Maspeth’e, NY.

Suorganizavau BALF’ą (la

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................................................................. u... 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. CIIVTA.R AS
1968 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 3K9. 
Tel. (41 6) 604-4400 EXPRESS

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

2 kubinės pėdos............ .....................$1.50
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ................................................... $6.00
arba 1 kg.............................................................$1 .OO
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg........................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas-iki 10 dienų. Siuntinių prista
tymas įnamus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu į namus .......................... 4% +$14.00
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., šeštadieni nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

GINTARAS

EXPRESS

bai daug pasidarbavo kan. J. 
Končius), visuose lietuvių tel
kiniuose buvo renkami pinigai, 
drabužiai ir avalynė. Man teko 
rinkti, surinktus daiktus rū
šiuoti ir nuvežti į BALF’o cent
rą, Brooklyn’e, NY.

Vyskupo V. Brizgio pakvies
tas, 1960 m. atvykau į Niujorką 
ir pradėjau darbuotis LKR šal
pos įstaigoje, kuri buvo įsikū
rusi kukliose patalpose Brook
lyn’e, NY, netoli nuo Karalie
nės angelų šventovės. Katali
kų Bendrija Lietuvoje buvo 
persekiojama. Reikėjo ją gel
bėti ir, kiek galima, padėti. 
Tuo tikslu LKR šalpos organi
zacija ir buvo įsteigta. Ji tu
rėjo išsilaikyti iš Amerikos 
vyskupų mažos aukos, ir kuk
liai buvo teikiama pagalba nu- 
kentėjusiems Lietuvos dvasiš
kiams, vienuoliams ir pasau
liečiams. Lietuvių kunigų ir 
lietuviškų parapijų dėka 
LKRŠ išaugo į pajėgią šalpos 
instituciją. Po 16 veiklos metų 
buvo pasiekta 100.000 dolerių 
metinių pajamų. Savo eitas pa
reigas LKRŠ 1976 m. perleidau 
kun. Kazimierui Pugevičiui.

Dviejų sukakčių sulaukusi 
kun. Stasį Railą pasveikinęs 
ir palinkėjęs Aukščiausiojo 
palaimos, padėkojęs už šį pa
šnekesį, atsisveikinau.

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.



“Mūsų sparnų” kalėdinis numeris
ALFONSAS NAKAS

Evangelikų reformatų pus
metinio leidinio “Mūsų spar
nai” 69-tas numeris, pažymė
tas 1992 gruodžio data, skaity
toją pasiekė šių metų sausio 
pradžioje.

Šį numerį apžvelgdamas 
nesilaikysiu chronologijos. 
Bijau, kad nepritrūkčiau vie
tos tinkamai paminėti įdomy
bei, kurią radau 77 psl., tad 
beveik leidinio gale (jo apim- 
tis-96 puslapiai). Tai Lietuvos 
bibliografo Domo Kauno raši
nys “Šveicarijos lietuvių kny
gos”, čia labai smulkiu, bet ir 
labai aiškiu šriftu persispaus
dintas (nusifotografuotas) iš 
Lietuvoje leidžiamo žurnalo 
“Knygnešys” 1991 m. 10 ir 11 
nr. Straipsnyje liečiamos trys 
temos, viena iš kitos išplau
kiančios. Pirmiausia pateikia
ma biografinių duomenų apie 
du gal brolius, gal giminaičius 
Kalvaičius, Endrikį ir Marty
ną. Endrikis Kalvaitis (vokiš
kai pasirašinėjęs Heinrich 
Kallweit), Tilžės apylinkėje 
skelbęs iškreiptą liuteroniz- 
mą, vargintas teismo bylų, apie 
1904 m. išsikėlęs į Šveicari
ją ir jį pasekę spėjamai apie 
200 žmonių, visi lietuviai. Par
davę ūkius, jie Šveicarijon 
išsigabenę ne tik pinigus, bet 
ir visas turėtas knygas, dau
giausia religinio turinio: bib- 
lijas, psalmynus, etc. Vokieti
joje gyvenąs ev. liuter. kun. F. 
Skėrys, paragintas vysk. J. Kal- 
vano, prie Schafhauseno, Švei
carijoj, suradęs dvi emigran
tų palikuones, M. Bentkutę ir 
seserį Grytą Bentkutę-Kuster 
(80 ir 86 metų), o su jomis ir 
religinių knygų lobį. Po dau
gelio susirašinėjimų ir tele
foninių pokalbių, Bentkutės 
1988 m. knygas F. Skėriui per- 
leidusios. Iš viso esą 179 knygų 
egzemplioriai. Dauguma 19-to, 
viena kita 20-to šimtmečio, 
o seniausioji 1591 m. J. Bret
kūno “Postilla”. Taigi, tyrinė
jimų prašosi: E. Kalvaičio sek
tantiška veikla, emigrantų gru
pės į Šveicariją istorija ir re
liginės knygos. Keista, kad šios 
įdomybės mūsų išeiviškoje 
spaudoje niekur neteko užtik
ti! Ar gal tik čia rašantis ne
matė ir negirdėjo, iki “MS” 
pagarsino?

Leidinio viduryje beveik 
12 psl. tenka išskirtinai įdo
miems Jackaus Sondos-Son- 
deckio atsiminimams. Dabar 
velionis autorius pasakoja 
apie tai, kaip į Šiaulius sugrį
žęs tampa miesto burmistru ir 
šešerius metus (1925-1931), 
tad dvi kadencijas, šiame pos
te laikosi. Pateikia įdomių la
koniškų bendradarbių apibū
dinimų. Atsiminimai bus tęsia
mi sekančiame “MS” numery.

Savaip įdomus “Fragmentas 
iš Lietuvos Reformacijos is
torijos”. Tai kunigaikščio Jo
nušo Radvilos evangelikų var
du parašytas skundas Lietu
vos didž. kunigaikščiui, Len
kijos karaliui Vladislovui IV 
dėl evangelikų skriaudimo; 

Televizijai skirtame filme “Stalin” auksiniais gaubliais apdovanoti ak
toriai MAXIMILIAN SCHELL ir JOAN PLOWRIGHT

ir kitas, daug trumpesnis raš
tas, to paties autoriaus, irgi 
visų evangelikų vardu, Gniez- 
no arkivyskupui. Abu raštai 
1644 metų. Abiejų turinys la
bai neaiškus, o “MS” redak
cija, šiuos dokumentus spaus
dindama, taip pat nepaaiški
no, dėl ko čia priekaištauja
ma. Įdomiausia abiejų raštų 
forma, turinio miglotumas; 

_pvz., kaip galima su daug žo
džių tiek mažai tepasakyti...

Iš 1950 m. Vokietijoje išleis
tos knygos “Evangelikų tiky
bos knyga lietuviams tremty
je” perspausdinta “Dešimt 
Dievo įsakymų”, o iš leidinio 
“Evangelijos šviesa” pateikia
mi kun. Burbulio komentarai 
apie kiekvieną įsakymą. Ant
rąjį įsakymą komentuodamas, 
autorius nežinia iš kur cituo
ja sakinį “Nedaryk sau jokio 
drožinio, nė jokio atvaizdo, 
kas yra danguje, žemėje ar van
denyje!” ir daro išvadą, kad 
šventųjų vardais pavadintos 
statulos bei paveikslai yra sta
bai. Iki šiol nežinojau, kad pro
testantų nusiteikimas prieš 
šventųjų skulptūras kildina
mas iš Dievo įstatymų.

Poros puslapių S. D. inicia
lais pasirašiusio straipsniu 
painformuojama apie Lietuvos 
Biblijos draugiją, į kurios di
rektorių tarybą įeina 6 katali
kų atstovai, 4 protestantų ir 
po 2 ortodoksų bei sentikių. 
Ruošiamasi leisti visiems 
krikščionims priimtiną bibli
ją. Pateikiama net kelių Lie
tuvą lankiusių autorių įspū
džių fragmentai. Atsiliepia
ma daugiausia teigiamai.

Jeigu ir ankstesniuose “MS” 
numeriuose būdavo skirta vie
tos eilėraščiams, tai šiame 
numery poezijos randame gau
siausiai. Daugiausia, po du 
puslapiu, gavę Irena Jašins- 
kaitė (4 eilėr.) ir Petras Zab- 
lockas (5 eilėr.). Skiltyje “Kny
gų pasaulis” paaiškinta, kad 
abiejų šių poetų eilėraščių 
po rinkinį yra išleidusi “Va
gos” leidykla Vilniuje: Jašins- 
kaitės 1988 m., Petro Zabloc- 
ko 1992 metais. Dar randame 
atskiruose puslapiuose paber
tus tris Mykolo Zablocko ei
lėraščius ir po vieną Jono Me
ko bei Leonardo Gogelio.

Kai kuriuos rašinius papil
do nuotraukos, kurių priskai
čiavau apie 20. “Iškeliavę am
žinybėn” puslapiai šį kartą 
glaudžia tik vieno" iškilaus ev. 
reformoto teis. Jono Kutros 
nekrologą (pakartotinai pa
brėžiama, jog jis buvo ir “Tėv. 
žiburių” bendradarbis). Pa
čiame leidinio gale išspaus
dintas Algimanto Baublio ra
šinys “Biržų gatvių labirin
tas”, pažymint, kad dar bus 
daugiau.

Nepaminėjau keleto origi
nalių bei persispausdintų ra
šinių, daugiausia ev. reforma
tų bei liuteronų religinėmis 
temomis. Visi jie trumpi, po 
puslapį ar du. Jų tik pavadini
mai mažai ką pasakytų, o ko
mentarams ar aptarimams sto
kočiau vietos.

Apie 1943 m. Biržuose buvo įsteigta J. Miltinio globojama dramos studija. Joje dalyvavo nemažai Biržų gimnazi
jos moksleivių, tarp jų ir Jonas Mekas, trečioje eilėje šeštas iš kairės, vėliau tapęs įžymiu kinematografistu

Su velniais ir burtininkais
Dailiuoju žodžiu garsajuostėje atgijo rašytojo JULIAUS KAUPO pasakos

Č. SENKEVIČIUS

Dainuojame ir šokame — 
perduodame kūrybą ir tauto
saką sąskambiais bei išraiš
ka. Pilnos scenos ansamblių 
ir chorų. Visa tai — ir širdžiai, 
ir tautinei prasmei. Pripran- 
tame, kartais jau net ir neįver
tiname, kažkaip ilgainiui tarsi 
nuzulinti pojūčiai pasidaro, 
nebe imlūs, nebeatliepia kaip 
reikėtų. Užtat kai šokteli ko
kia geresnė naujovė — vėl pa
statome ausis.

Šį kartą malonu buvo išgirsti 
Juliaus Kaupo pasakas garsa
juostėje. Aktorius Vytautas 
Valiukas suskambo meniniu 
žodžiu kaip tų pasakų sidab
rinis varpelis. Kad tai galėjo 
atsitikti, leidėjui priklauso 
nuoširdi padėka. O gal tai jau 
senokai laukta graži pradžia 
nepamainomą pasakų turtą 
perkelti per namų slenksčius, 
kad nors kiek atsigaivintų 
dvasia, kone kasdien vargina
ma vienokių ir kitokių televi
zijos vaizdų, pigių šnekų, įdo
mių ar neįdomių vaizdajuos
čių antplūdžio, kur dailesnis 
lietuviškas žodis — retas 
paukštis.

Tą retesnį meninį gabaliuką 
pasitinkant, keli žodžiai apie 
autorių ir jo pasakų sekėją.

Julius Viktoras Kaupas (1920- 
1964), rašytojas, publicistas 
ir gydytojas, per palyginti ne
ilgą savo gyvenimą yra parašęs 
gana daug kritikos straipsnių, 
psichologinių apybraižų, 
trumpų beletristinių istori
jų bei novelių. Bet labiausiai 
išgarsėjo pasakų bei fantasti
kos rinkiniu “Daktaras Kripš- 
tukas pragare”. Antras rašyto
ją gerai apibūdinantis kūrinys 
— “Pasaka apie Arlekino mei
lę ir Burtininką be vardo”. Šio
se tikrovės ir vaizduotės sam
pynose stambiais bruožais iš
siryškina savitas Julius V. 
Kaupas, kurio veikėjai tėra 
Gėrio arba Blogio atstovai. 
Todėl jo pasakose — ne vien in
triga bei nuotykis, bet ir psi
chologinė giluma su neslepia
mu moralizavimo prieskoniu.

FILMŲ PASAULYJE

Plevėsavo Lietuvos trispalvės
Ištisus metus įvairios pasau

lio valstybės saviesiems ir sve
timiesiems gamina filmus. To
kius filmus stengiasi parodyti 
plačiai žinomai užsienio kores
pondentų organizacijai “Holly
wood Foreign Press Associa
tion”. Jie kasmet gauna tiek 
daug pasiūlymų peržiūrėti įvai
rius filmus, pasikalbėti su rašy
tojais, kompozitoriais, artistais, 
direktoriais, kad tiktai dalį pa
siūlymų priima. Kelios dešim
tys užsienio korespondentų bal
suoja už patinkančius filmus. 
Laimėtojams yra įteikiamas 
“Auksinis gaublys” (Golden 
Globe) su įrašu.

“Hollywood Foreign Press As
sociation” (Holyvudo užsienio 
spaudos draugija) filmų įverti
nimus rengia jau 50 metų puoš
niame viešbutyje Beverly Hills 
mieste, vakarinėje Los Angeles 
didmiesčio pusėje, netoli San
ta Monica ir Ramiojo vandeny
no. Šiemet, tokių iškilmių pro
ga, Beverly Hills miestas paskel
bė, kad 50 metų sakakties proga 
rengia specialią parodą. Mies
tas pasipuošė įvairių valstybių 
vėliavomis, tarp jų plevėsavo

Vytautas Valiukas, aktorius, 
režisierius, inžinierius, vai
dinęs Kauno dramos teatre 
1936-1944 m. laikotarpiu, o nuo 
1946 metų — išeivijoje. Yra at
likęs daug pagrindinių vaid
menų pradedant H. Ibseno, St. 
Santvaro dramomis, baigiant 
A. Škėmos bei K. Ostrausko. 
Tai plati apimtis, rodanti ta
lento pritaikymą ten, kur rei
kia. V. Valiukas taipgi yra pa
likęs atsimintinų poezijos re
čitalių, 1990 m. gavęs JAV 
bendruomenės teatro premiją.

Pirmoje garsajuostės pusė
je — “Daktaras Kripštukas pra
gare”. Štai vieną tamsią naktį 
į daktaro Kripštuko duris pasi
beldžia nepažįstamas žmogus. 
Paaiškėja, kad tai valdovo pa
siuntinys. Valdovas serga, jam 
reikia pagalbos. Daktaras su
tinka, ir abu vyksta pas ligo
nį kažkur Kaune, palei Nemu
ną ar Gardino gatvę. Nepažįs
tamasis veda daktarą laiptais 
žemyn ir pagaliau atidaro vo
ratinkliais aplipusias gele
žines sunkias duris. Tai pra
garas. Valdovas Belzebubas 
serga — kažkas jam uodegą su
plojo. Staiga daktaras pamato 
iš katilo išlindusį pažįstamą 
vaistininką Čičiuką, per klai
dą patekusį pragaran, nes vel- 
nias-raštininkas nemokėjęs 
perskaityti Čičinsko pavar
dės. Po trumpų nuotykių ir 
baisių dialogų, vaistininkui 
padedant, Belzebubas pagydo
mas, ir abu paleidžiami iš pra
garo. Eina miesto gatve. Miru
siam čia vaikštinėti nepato
gu, nors jį dengia tirštos mig
los. Jis atsisveikina su dak
taru ir nueina į šventovę. 
Bokštas jį kelia aukštyn ir 
aukštyn. Daktaras Kripštukas 
grįžta namo, nori baigti skai
tyti pradėtą pasaką, bet nebe
pajėgia, Nuvargęs užmiega.

Akt. V. Valiukas save suskal
dė į pagrindinius personažus: 
jis — daktaras, velnio pasiun
tinys, Belzebubas, vaistinin
kas, velnias-raštininkas ir pa
sakotojas. Jei nežinotum, klau
sydamas vargu ar galėtum įtar
ti, kad kalba tas pats žmogus. 
Bet tai dar ne viskas. Permai- 
ningumas balse, kalbos techni- 

ir dvi Lietuvos trispalvės. Mi
nėtose iškilmėse balsų daugu
ma parinkti geriausi filmai, ar
tistai.

Geriausi 1992 metų filmai: 
"Scent of Woman” - drama, “The 
Plyer” - komedija, “Indochina”. 
Geriausias aktorius dramoje - 
Al Pacino “Scent of Woman”. Ge
riausia moteris dramoje - Em
ma Thomson “Howards End”. 
Komedijoje - Miranda Richard
son “Enchanted April”. Kome
dijoje vyras - Tim Robbins “The 
Plyer”. Geriausias rankraštis - 
Bo Goldman “Scent of Woman”. 
Originaliausias - “Aladdin”. 
Muzikaliausias - “Aladdin”.

Televizijai tris auksinius gaub
lius laimėjo filme “Stalin” — 
vaidinęs Staliną Robert Duvall, 
Leniną - Maximilian Schell, 
pagalbiniame vaidmeny anglė 
Joan Plowright. Geriausia tele
vizijos drama — “Northern Ex
posure”.

Šalia blogų filmų yra ir ver
tingų filmų, gerais turiniais, 
vaidyba, režisūra. Tokius fil
mus televizijose malonu žiūrėti.

A. Gustaitis

Nuotr. Alf. Laučkos

ka, jei tame atlikime daugiau 
nieko nerastum, neatsiskleis- 
tų gyvybingumas, veikėjai gal 
labiau panašėtų į tuščiavidu
rius “kartūnus”. V. Valiukas 
neleidžia jiems tokiais būti. 
Jis įkvepia jiems gyvybę. Taip 
ir matai piktą Belzebubą, nuo
lankiai atsiprašinėjantį vel- 
niūkštį-raštininką ir padrą
sėjusį grasinantį vaistininką. 
Matai pragarą su raudonais 
velniukais sienose ir garuo
jančiais katilais, matai juo
das sunkias duris, pro kurias 
čia patekęs nebeišeisi. Akto
riaus tartis, įtikinantys lo
giški kirčiai, atitinkamas bal
so tembras, niuansiniai žo
džių “pabraukimai” klausyto
ją verčia pasakoje dalyvauti
— tartum ten stovėtum kampe 
ir išsigandęs sektum tą bai
siąją istoriją.

Žymiai pakilesnė nuotaika 
“Arlekino meilėje”, kur veikia 
atgiję daiktai, žaislai ir lėlė
— ak, “kokia graži karalaitė”, 
Arlekino žavesiui pritariant. 
“Štai mano dovana”, — lėlė ap
kabina gėlę. Iš dėžės lipa švi
niniai kareivėliai. Būtų buvęs 
tik džiaugsmas, kuriam kilti 
gal tik vieno burtažodžio te- 
užteko, jei ne ta bjauri, iš ra
šalinės iššokusi pikta varlė, 
panorusi viską suardyti. Ir už
virė arši kova. “Kardą”! — su
šuko Arlekinas ir nukirto var
lei koją. Varlė neberado kur 
pasprukti, įlindo į pelių ur
vą. “Trimituokit pergalės mar
šą”! Džiaugsmo šventė, ir Ar
lekinas pasiperša lėlei: “Rū
mus pastatysim iš pyragai
čių” ... Ruošiamasi vestu
vėms. Bet staiga tamsioje me
nėje viskas pasikeitė. “Aš 
stingstu, Arlekinai”, — dre
bėjo sužieduotinė. Gražioji 
karalaitė sustingo ir pavirto 
lėle. Sustingo ir aksominis 
Arlekinas. Visi sustingo ir 
pavirto kuo buvę. Burtininko 
laikrodžio varpeliai nutilo. 
Burtininkas užpūtė žvakes. 
Kambarys vėl tamsoje. Tik Ar
lekino ilgesys tegyvavo tame 
žvaigždėtame kambaryje.

Šia pasaka aktorius paro
dė monologinio meno gaba
liuką. Pradėjęs klausyti jau
tiesi esąs pririštas iki pasku
tinio gailestį išreiškiančio 
atsidūsėjimo — vargšas Arle
kinas. Gal ir visi, panašūs į 
jį, kurie niekada negali būti 
tikri dėl savo džiaugsmo. Tar
si pabudęs raminiesi: aš tikrai 
nebuvau švininis kareivėlis, 
aš tik įsitempęs klausiau Ju
lių Kaupą, kalbantį Vytauto 
Valiuko lūpomis. įširsta tik
rovės ir fantazijos rezginiai, 
atsiskiria bejėgiškai.

Garsajuostė rekomenduoti
na bet kuriems namams, ku
riose dar kalbama lietuviškai, 
ypač ten, kur vis reikia vai
kams ką nors papasakoti; labai 
tiktų ji ir lietuvių mokyk
loms, kad mokiniai šalia viso 
kito galėtų patys išgirsti ir 
pasakyti: kaip gražiai ir kiek 
daug galima išreikšti savąja 
kalba.

Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas 1992 m. 
Įrašyta “Trod Nossel Record
ing” studijoje, Wallingford, 
Conn., USA. Įdėklo kompozici
ja — L. Židonytės, piešinys — 
A. Vaičaičio. Kaina nepažymė
ta. Garsajuostė susidomėju
siems kreiptis šiuo adresu: V. 
Valiukas, 100 York St., Apt. 
16 D, New Haven, CT 06511, 
USA.
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□ KULTDRWEJE VEIKLOJE
Šešių Mičigano dailininkų 

bendrinė paroda 1992 m. rugsėjo 
8 — spalio 9 d.d. buvo surengta 
didžiausioje Detroito priemies
čio Pontiac galerijoje. Parodo
je su savo naujausiais mišrios tech
nikos kūriniais dalyvavo ir det- 
roitietė dail. Danguolė Jurgutienė.

Literatūros klasiko Jono Bi
liūno mirties aštuoniasdešimt 
penkerių metų sukaktį 1992 m. 
gruodžio 6 d. paminėjo Austra
lijos Sidnio lietuviai savo klube 
Bankstowne. J. Biliūnas gimė 
1879 m. balandžio 11 d. Niūro
nyse, dabartiniame Anykščių ra
jone, mirė Lenkijos Zakopanėje 
1907 m. gruodžio 8 d. Jo palaikai 
1953 m. buvo perkelti Liūdiškių 
piliakalnin prie Anykščių. Minė
jimą suorganizavo ir jam vadova
vo apsilankymo Anykščiuose pa
skatintas Lietuvių klubo biblio
tekos vedėjas Bronius Stašionis. 
J. Biliūno eilėraščius “Viltis” ir 
“Kad numirsiu, man’ pakaskit” 
deklamavo Jadvyga Masiokienė, 
“Laimės žiburį” skaitė Stasys 
Skorulis, paskaitą “Jonas Biliū
nas — anksti užgesęs žiburys” — 
Juozas Almis Jūragis.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui Čikagoje talkina iš Vil
niaus atvykusi Virginija Džiovė- 
nienė. Ji yra Lietuvos tautinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos už
sienio literatūros skyriaus kata
logavimo vadovė. Lituanistikos 
centre Čikagoje V. Džiovėnienė 
sukatologuos kelis tūkstančius 
iš Lietuvos gautų knygų, kurios 
papildys Lietuvių archyvo bei ki
tų centrui priklausančių dalinių 
rinkinius.

Kalėdinės muzikos koncertą 
“Tylią šventą naktį” Čikagos 
lietuviams Nekaltai Pradėtosios 
Marijos šventovėje 1992 m. gruo
džio 13 d. surengė “Dainavos” an
samblis, vadovaujamas muz. Da
riaus Polikaičio, Rasos Šoliūnai- 
tės-Poskočimienės paruoštas vai
kų choras, vietiniai solistai — 
sopranas Dana Stankaitytė ir bo
sas Jonas Vaznelis. I religinį kon
certą buvo įjungtas ir specialus 
20 instrumentalistų orkestras. 
Lietuviškąją programos dalį su
darė J. Naujalio, J. Švedo, M. K. 
Čiurlionio, B. Budriūno, J. Si- 
niaus, J. Strolio, J. Govėdo, kun. 
B. Andriuškos, SJ, giesmės. Tarp
tautinei klasikai atstovavo G. F. 
Haendelio, J. S. Bacho kantatų 
ištraukos, F. Gruberio, A. Adam- 
so giesmės. Intarpus skaitė Jū
ratė Jankauskaitė. Juos paruošė 
Danutė Brazytė-Bindokienė, pasi
naudodama kun. dr. Kęstučio Tri
mako knyga “Ieškančiojo atsimi
nimai”. “Dainavos” ansamblio rei
kalais rūpinasi veikli valdyba — 
pirm. D. Ilginytė, vicepirm. R. 
Likanderytė, sekr. Y. Budelskytė- 
Lass ir ižd. J. Vieraitis.

Lietuvių dailininkų paroda 
“Dailė-’93, jungtinė kasmetinė 
išeivijos paroda, š.m. sausio 22-31 
d.d. vyko Čiurlionio galerijoje Či
kagoje. Ją surengė fotomeninin
kas Algimantas Kezys. Joje buvo 
išstatyti 1992-1993 metų 63-jų lie
tuvių dailininkų, gyvenančių JAV- 
se ir Kanadoje darbai. Parodos 
tikslas - parodyti lietuvių išeivi
jos dailės lygį. Dailininkų darbuo
se nevyravo vadinamas “etninis 
faktorius”. Tik dalis darbų buvo 
susiję su lietuvių mitologija, svar
biais Lietuvos istorijos momen
tais, krašto gamtovaizdžiu. Ta
čiau visuose darbuose dvelkė nuo
širdi ir tautinė jausena. Paroda 
- svarbus įvykis lietuvių išeivių 
kultūriniame gyvenime.

DAIL. ZITOS SODEIKIENĖS paveikslas “Such is Life” parodoje “Dailė 
■93” š. m. sausio 22-31 d.d. Čiurlionio galerijoje Čikagoje

Naujų metų šventinį koncertą 
Panevėžio dailės galerijoje su
rengė naujas vokalinis ansamblis 
“Muzika”, sudarytas aukštesnio
sios muzikos mokyklos dėstytojų 
ir chorvedžių, vėliau planuojan
čių įsteigti kamerinį Panevėžio 
chorą.

Kėdainių krašto muziejus su
rengė du kartus drožėjų drožė
ju mugėse išrinkto tautodailininko 
Vytauto Ulevičiaus naujausių dar
bų parodą. Jis yra sukūręs 114 
ąžuolinių paminklų, koplytstul
pių, kryžių, papuošusių Baltijos 
kelią, Vilnių ir daugelį kitų Lie
tuvos vietovių.

Šiaulių dramos teatras pasi
keitė gastrolėmis su Kauno dra
mos teatru. Kaunan šiauliečiai 
atvežė Oskaro Milašaus dramos 
“Mefibosetas”, J. Tumo-Vaižgan
to “Dėdžių ir dėdienių” insceni
zacijos, argentiniečio dramatur
go G. Gambaro pjesės “Velnio 
padermė” spektaklius. Kauniečiai 
į Šiaulius atvyko su populiariais 
Kazio Sajos “Šventežerio” spek
takliais.

Kauno lėlių teatras šį sezoną 
savo repertuarą papildė dviem 
premjerom. “Gandriukąir Kaliau
sę”, pasinaudodami J. Vodražeko 
knyga, paruošė rež. A. Stankevi
čius ir dail. A. Mazūras su akto
riais S. Bagaliūnu, L. Zorūbaite, 
O. Stankevičiene. Kitai premje
rai “Kalėdų nakties istoriją” pa
sirinko režisūroje debiutuojanti 
aktorė E. Žekienė ir jai talkinu
si dail. R. Daunoravičienė. Šiai 
premjerai scenarijų pagal anglų 
klasiko Charles Dickenso apysa
ką paruošė A. Žekas, pagrindinį 
šykštuolio Skrudžo vaidmenį — 
aktoriai V. Aleksaitis ir S. Baga- 
liūnas.

Poeto kun. Antano Vienažin
džio (1841-1892) mirties šimto me
tų sukaktis Vilniuje buvo pami
nėta jo poezijos vakaru “Tada aš 
laimingas . . .” Šis renginys 1992 
m. gruodžio 14 d. susilaukė daug 
dalyvių Lietuvos menininkų rū
muose, nes daugelis kun. A. Vie
nažindį laiko lietuvių poezijos 
protėviu. Savo mintimis dalijosi 
kun. Jonas Boruta, su A. Viena
žindžiu susipažinęs kan. J. Tumo- 
Vaižganto paskaitose. Poetas 
Marcelijus Martinaitis, perskai
tęs savo eilėraštį “Antano Viena
žindžio rauda”, priminė jo eilė
raščius, tapusius liaudies daino
mis. Kun. A. Vienažindys savo 
kūrinius laikydavo dainomis, 
jiems kartais pats surasdamas 
ar net sukurdamas melodiją. Mi
nėjimo dalyviams kun. A. Viena
žindžio eilėraščius skaitė akto
rius Ferdinandas Jakšys, o juos 
dainavo sol. Danielius Sadaus
kas, armonika ir akordeonu paly
dėtas kompozitoriaus Vytauto 
Juozapaičio, akompanuoti ban
džiusio net ir smičiaus braukymu 
per lankstomą pjūklą. Buvo iš
gautas įspūdingas efektas, klau
sytojus nukeliantis į poeto kun. 
A. Vienažindžio laikus, kai iš jo 
gyvų lūpų skambėjo meilės lyrika.

Suomijos ambasada, minėdama 
deimantinę savo krašto nepriklau
somybės sukaktį, Vilniaus foto
grafijos galerijoje surengė suo
mio fotografo Boerjės Soederhol- 
mo meninių nuotraukų parodą 
“Medžio drožiniai — lietuvių 
liaudies menas”. Suomis fotogra
fas, vadovaudamasis pastabaus 
turisto žvilgsniu, medines liau
dies skulptūras nufotografavo 
Rumšiškėse, Palangoj, Ablingoj 
ir Druskininkuose. Parodą ati
darė Suomijos ambasadorius Tais- 
to Tolvanenas. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
---------  999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ: ke, sausio 14 d., apie dvi valandas pasirašinėjo autografus. Šalia jo, - Lie
tuvos olimpinės krepšinio rinktinės ir “Golden State Warriors” profesio
nalų krepšinio komandos trenerio padėjėjas DONN NELSON

Nuotr. Ed. Šulaičio

90-179 d. term, ind........... 5.00%
180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.50%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.00%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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

TV.

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

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

Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk............... 2.25%

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
Musų tiksiąs - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

PEMfjAKyf 1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Prof.tilonal. Inc. Res; 231 _2839
An Independent Member Broker_________________ ANTANAS GENYS

"Ali THE

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Lietuva Europos pirmenybėse
Š. m. sausio mėn. Suomijos sos

tinėje įvyko 1993 m. Europos dai
laus čiuožimo pirmenybės. Lietu
vai buvo atstovaujama šokių var
žybose kauniečių poros Margare- 
tos Drobiazgo ir Povilo Vanago. 
Mūsiškiai iš 25 atstovų užėmė li
tą vietą. Jų technišką pasirodymą 
geriausiai įvertino Vengrijos tei
sėjas, paskirdamas mūsiškiams 5 
(aukščiausias pažymys yra šešetu
kas), Lenkija - 4.9, tiek pat Vokie
tija, Šveicarija - 4.8 ir t.t. Artisti
niai atliktą šokį Lenkija įvertino 
5.2 pažymiu, Vengrija 5.1, tiek pat 
Vokietija ir t.t.

Vokietis, komentuodamas tele
vizijoje pirmenybes, pažymėjo, kad 
į senas tradicijas turinčių valsty
bių eiles dabar pradėjo veržtis nau
jos jėgos iš Lietuvos, Latvijos, Uk
rainos. Šios valstybės ateityje vai
dins svarbų vaidmenį Europos ir 
pasaulinėse pirmenybėse.

Mūsų kaimynė Latvija pasirodė 
geriau už Lietuvą. Latvijos atsto
vas, rusų kilmės Konstantin Kotin, 
vyrų varžybose užėmė ketvirtą vie
tą, o moterų Alma Liepina buvo vie
nuolikta. Estijai moterų varžybo
se atstovavo Olga Vasiljeva, užim
dama paskutinę 23-čią vietą. Šokant 
Pabaltijo atstovams, televizijos 
ekrane, prie pavardžių buvo pride
damos tautinės vėliavėlės su “LIT”, 
“LAT” ir “ĖST” įrašais. Lietuvos 
atstovai dabar rengiasi pasaulinėms 
pirmenybėms, kurios kovo mėn. 
įvyks Čekijos sostinėje.

Televizijoje stebėjau Europos 
klubinių vyrų krepšinio “B" gru
pės pirmenybių rungtynes tarp Vo

kietijos meisterio “Leverkusen” 
ir Ispanijos “Real Madrid”. Pasta
rosios komandos eilėse žaidžia mū
siškis A. Sabonis, kurį vokietis ko
mentatorius pavadino Lietuvos 
milžinu, o vokiečių spauda pripaži
no lietuvį geriausiu Europos vidu
rio puolėju (jis žaidė ir gynėju). Ar
vydas vokiečiams (jų eilėse žaidžia 
du tamsiaodžiai) “prikrovė” 20 taš
kų. Madrido treneris, matydamas 
laimėtas rungtynes, jų pabaigoje 
“išėmė” Arvydą. Jo koja aprišta 
ir daug kartų lietuvis stipriai šlu
bavo. K. Baronas

Marčiulionis Čikagoje
Lietuvių krepšinio žvaigždė Šarū

nas Marčiulionis 1993 m. sausio 
14-15 d.d. viešėjo Čikagoje su NBA 
“Golden State Warriors” komanda, 
kuri čia rungtyniavo su pasaulio 
1992 m. čempionu Čikagos “Bulis”. 
Šia proga Šarūnas turėjo eilę susi
tikimų su lietuviais, pardavinėjo 
krepšinio suvenyrus, gautas pel
nas paskirtas Lietuvai — labdarin
giems tikslams.

Sausio 14 d., tik atvykus iš Filadel
fijos, kur rungtynėse prieš vietinę 
NBA komandą Marčiulionis pelnė 
daugiausia taškų iš abiejų koman
dų žaidėjų tarpo (34), daug laiko 
praleido lietuvių Standard Federal 
banke... Daugiau nei dvi valandas 
pasirašinėjo ant įvairių suvenyrų. 
Čia buvo pardavinėjami marškinė
liai, Šarūno plakatai (naujai išleis
ti), nuotraukos ir kt. Kaip oficialiai 
pranešta, visos pajamos buvo pa
skirtos Lietuvos sergantiems vai
kams. Šiuo metu buvo pristatytas 
ir kalbėjo pats Marčiulionis, taip

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)

Toks nepasitenkinimas matyti Lietuvos telekomo krepšininkių veiduose 
po nutrauktų rungtynių... Nuotr. iš “Lietuvos aido”

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION 

Greitas ir tikslus patarnavimas 

miAUDA
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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 (vedimas (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 (vedimas ‘plytelių (tile) (dėjimas ‘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. 

EUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latvija Estiją, 
Ukraina,, Rusiją , Moldaviją, Gudiją ‘

Įaiii cargo
TIK /l^ ------- <+ už kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

- (VISAS VIETOVES
- PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

ĮMONTREALYJE|»ffiriiW
Nuo pirmadienio iki penktadienio. 7 v.r.-4 v p p

Vytas Gruodis. Jr,

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

pat “Warriors” treneris asistentas 
Donn Nelson, kurs padėjo treni
ruoti Lietuvos olimpinę rinktinę 
Barcelonoje, laimėjusią bronzos 
medalius, kalbėjo banko pirminin
kas D. Mackevičius ir vicepirminin
kė R. Juškienė. Šarūnas buvo susi
tikęs su iš Lietuvos atvykusiais gy
dytis vaikais, jų motinomis ir glo
bėjais.

Sausio 15 d., perpildytame Čika
gos stadijone, vyko krepšinio rung
tynės, kuriose Marčiulionis pasiro
dė pradiniame penketuke. Jo ko
manda pralaimėjo, tačiau Marčiu
lionis “sukalė” net 15 taškų, nežiū
rint, kad trečiame ketvirtyje tre
nerio buvo išimtas iš runtynių, tau
pant jo jėgas sekančioms rungty
nėms prieš Indianos NBA komandą.

Edv. Šulaitis
Trumpos žinios

— Europos vyrų krepšinio pir
menybės vyks Vokietijoje - 1993 
birželio 23 - liepos 4 d.d. Dalyviai 
suskirstyti į 4 pogrupius: A - Ispani
ja, Rusija, Švedija, B - Prancūzija, 
Bulgarija, Turkija, C - Italija, Grai
kija, Izraelis, D - Jugoslavija, Vo
kietija, Belgija. Kadangi dar 12 vals
tybių yra pareiškę norą dalyvauti 
Europos pirmenybėse, įskaitant 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, yra numa
tytas papildomas atrankos turnyras 
gegužės 30 - birželio 6 d.d. taip pat 
Vokietijoje. Šiame turnyre koman
dos, užėmusios pirmąsias keturias 
vietas, turės teisę dalyvauti Euro
pos pirmenybėse. Burtų keliu po 
vieną iš jų bus priskirta į anksčiau 
sudarytus pogrupius. Lietuvos krep
šinio federacija mėgins tartis su 
FIBA, siūlydami šį atrankos tur
nyrą pravesti Lietuvoje.

— Pasaulio moterų rankinio pir
menybėms ištraukti burtai. Lietu
va pateko į B pogrupį, kartu su Ru
sija, Š. Korėja ir Danija. Tai stip
rus pogrupis: Š. Korėja Barcelono
je laimėjo aukso medalį, o Rusija 
bronzos. Danija pasaulinėje rikiuo
tėje randasi 6-8 vietoje. Iš kiekvie
no pogrupio į pusbaigmį pateks 3 
komandos.

— Žydrūnas Ilgauskas - naujas 
pakaitas Saboniui...? Apie aukš
taūgį (213 cm) krepšininką kalbama 
jau ne vien tik Lietuvoje. Po kelio
nės į Ameriką su “Žalgirio” krepši
ninkais, jis nutarė rimtai mokytis 
anglų kalbos, nes laukia pakvieti
mo į Naujosios Meksikos universi
tetą. Žydrūnas šiais metais baigia 
Kauno 4-tąją vidurinę mokyklą.

— “Lietuvos Telekomo” krepši
ninkės nesėkmingai užbaigė L. Ron- 
chetti taurės varžybas. Žaidžiant 
Vilniuje su Parmos “Premizie Bas
ket” komanda lauke smarkiai lijo. 
Netrukus vanduo pradėjo veržtis 
pro stogą į Vilniaus “Elfas” salę, 
kurioje buvo rungtyniaujama. Rung
tynės buvo nutrauktos. Iki to lai
ko lietuvaitės vedė 61:44. FIBA nu
tarimu rungtynes reikėjo peržaisti 
ir jose lietuvaites lydėjo nesėkmė. 
Pralaimėta 70:78 ir iš tolimesnių 
varžybų teko pasitraukti.. . A. S.

Dar apie Nikolskį...
Prisimenant neseniai į anapus 

iškeliavusį stalo tenisininką ir krep
šininką Eugenijų Nikolskį, verta 
žvilgterti j Kauno dienraščio “Lie
tuvos aidas” 1939 m. kono 16 d. re
portažą “Dvi Lietuvos pergalės pa
saulio stalo teniso pirmenybėse Kai
re”. Ši iškarpa taip ir išliko šias ei
lutes rašančio popieryne.

Reportaže rašoma, kad tose pir
menybėse dalyvavo 11 valstybių. 
Viename dideliame Kairo žurnale 
buvo įdėtos visų valstybių geres
nių žaidikų karikatūros, jų tarpe ir 
mūsiškių Nikolskio ir Variakojo. 
Šalia tuometinio pasaulio meiste
rio Vanios (Čekoslovakija) šaržo 
buvo pažymėta, kad prieš jį gali
ma laimėti tik su šautuvu. . .

Lietuvos rinktinė: Nikolskis ir 
Variakojis (abu JSO), Dzindziliaus- 
kas (LFLS), Duškes (Makabi) į Kai
rą atvyko kovo 3 d. naktį ir buvo ap
gyvendinta Continental Savoy vieš
butyje, kuris, sakoma, geriausias 
ne tik Kaire, bet ir visoj Šiaurės 
Afrikoj. Prieš pirmenybes lietuviai 
turėjo porą dienų treniruotėms ir 
pasidairė mieste. Kovo 6 d. įvyko 
susipažinimo balius automobilių 
klubo patalpose. Didžiulė salė bu
vo dekoruota dalyvaujančių valsty
bių vėliavomis, jų tarpe iškabinta 
ir mūsų trispalvė. Lietuviai banke
te neužsibuvo, nes kitą rytą turėjo 
pirmąsias rungtynes.

Prieš Egiptą Lietuvos spalvas gy
nė tuometinis Lietuvos meisteris 
Nikolskis, Variakojis ir Duškes. 
“Lietuvos aidas” rašė, kad šiose 
rungtynėse ypatingos formos buvo 
Nikoskis, kuris iškovojo visus gali
mus 3 taškus. Taip pat geras buvo 
Variakojis, pelnęs 2 tšk. Nekaip 
sužaidė Duškes (du pralaimėjimai). 
Lietuva nugalėjo Egiptą 5-2. Kovo 
7 po pietų antrasis Lietuvos prie
šininkas buvo Graikija. Trispalvei 
atstovavo Dzindziliauskas, Variako
jis ir Duškes. Mūsiškiai laimėjo 
5-2. Taškus pelnė: Dzindziliauskas 
ir Duškes - po 2, Variakojis 1 tšk.

Dar galima pridurti, kad 1939 m. 
pasaulio stalo teniso pirmenybėse 
Lietuva užėmė 4-tą vietą - geriau
sias pasiekimas tokiose varžybose. 
Nikolskis buvo vienas iš tų, kurie 
džiugino pergalėmis. K.Čk.

40
PARAMA 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 gali pasikeisti

Skautų veikla
• Vasario 22 d. skautybės įkū

rėjo Baden-Powellio gimimo die
na - 1857.11.22. Sulaukęs 84 m. am
žiaus, mirė 1941 m. sausio 8 d. Tą 
dieną skautai-tės sueigose pri
simena savo organizacijos stei
gėją. M.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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. 

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS
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 ___ _ — _
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

LEDAS RE FRIGE RA 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 M8Y1K2
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON,

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

mokesčių .»
yKTyyy’XV

Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r.-6 v.v.,

LATVIJON, ESTIJON
• Pigūs bilietai lėktuvu i 

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.

šeštadienį nuo 10 v.r.-4 v.p.p. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Mūsų atstovas Montrealyje
Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881
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Iškilmingos pamaldos
Ryšium su Lietuvos nepri

klausomybės 75-rių metų at
statymo sukaktimi Toronte Šv. 
Mykolo katedroje š.m. vasa
rio 14, sekmadienį, 2 v.p.p. lie
tuviu išeivijos vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, su klebo
nu kun. A. Simanavičiumi, 
OFM, kun. E. Jurgučiu, OFM, 
kun. Liudu Januška, OFM, iš
kilmingai atnašavo Mišias. 
Giedojo Prisikėlimo ir Lietu
vos kankinių parapijų jungti
nis choras, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės. Organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo 
jaunimo ir visuomenės organi
zacijų atstovai. Dalyvavo šau
lių organizacijos nariai su Ka
nados ir Lietuvos vėliavomis. 
Mišių skaitinius gražia lietu
vių kalba atliko abiejų para
pijų jaunimo atstovai. Aukų 
procesijoje prie altoriaus bu
vo nešamos religinės ir tau
tinės reikšmės simbolinės au
kos. Jas taip pat nešė abiejų 
parapijų jaunimo ir tarybų 
atstovai.

Iš oficialių asmenų pamal
dose dalyvavo Lietuvos gene
ralinis konsulas Kanadoje 
Haris Lapas, Toronto miesto 
tarybos narys Tony O’Dono- 
hue, KLB valdybos pirm. Al
girdas Vaičiūnas su žmono
mis.

Pamokslų pasakė vysk. P.

Baltakis, OFM. Jis pirmiau
sia priminė, kad šiuo laiku 
Lietuvoje jau išrinktas jos 5- 
sis prezidentas, tik dar nėra 
aišku kuris - Stasys Lozorai
tis ar Algirdas Brazauskas. 
Vyskupas prašė melstis už Lie
tuvos prezidentą, kad jis iš
mintingai vairuotų kraštą į 
pilną atsinaujinimą. Prašyti 
Dievo Motinos, kad Lietuva 
ir toliau būtų Marijos žemė.

Didelį džiaugsmą išeiviai 
išgyveno, kai 1990 m. kovo 11 d. 
didvyriškasi buvo paskelbtas 
Lietuvos valstybės atstatymas.

Bet džiaugsmą ilgainiui ap
temdė tautiečių tėvynėje rie
tenos ir vienas kitų neapykan
ta. Išeiviją nuliūdino ir sei
mo rinkimai, kai Lietuvos po
litinis gyvenimas pakrypo ki
ta linkme.

Turbūt mažai kas išeivių tar
pe abejoja Algirdu Brazausku, 
bet nerimą kelia jo partijos 
kai kurios jėgos. Jau seime 
įsteigta komunistų frakcija, 
o jos vadovas suspėjo nuvykti 
į Maskvą pas vienminčius.

Ne visa tauta balsavo už nau
ją kryptį, tik 45 nuošimčiai 
visų Lietuvos gyventojų. Vys
kupas kvietė išeiviją nuošir
džiai ir toliau remti Lietuvą, 
padėti jai pakilti iš medžia
ginių ir dvasinių griuvėsių.

Pamaldos baigtos Tautos 
himnu. A.

Toronto Maironio mokykloje kanklėmis skambinti moko muz. kanklininkė Daiva Čičinskienė iš Lietuvos. 
Nuotraukoje iš kairės: muz. DAIVA ČIČINSKIENĖ. ALENUTĖ SKRINSKAITĖ ir DAINIUS ŠELMYS
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Nijolė Baranauskaitė-Bates 
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
tel.: verslo 769-3300 namų 769-1835 

. Patarnauja lietuvių kalba 
. Nemokamas namų įvertinimas.

2254 Bloor St.W„ Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

Kanados lietuvių fondo metinis 
narių susirinkimas jau nebeto
li. Praeitais metais iš išsiųstų 
pranešimų apie įvykstantį su
sirinkimą daugiau kaip dvide
šimt grįžo atgal. Kiek įmanoma, 
buvo atrinkti mirusieji. Su li
kusiais buvo bandoma susisiek
ti telefonu. Pavyko tik iš dalies. 
Fondo nariai, kurie pakeitė ad
resus, maloniai prašomi pra
nešti raštinei.

Raštinės vedėjas
Toronto miesto burmistre June 

Rowlands ir miesto taryba pir
madienį, vasario 15, paskelbė 
Canadian Flag Day - Kanados 
vėliavos dieną paminėti 1965 m. 
iškilmingai paskelbtą klevo la
po vėliavą. Vėliavos pakėlimo 
iškilmės 9 v.r. vyko Nathan Phil
lips aikštėje. Garbės sargybą 
sudarė miesto karo veteranai. 
Miesto tarybos narys Korwin- 
Kuczynski vadovauja vajui, pa
gerbiant Kanados vėliavą, va
sario 15 d. paskelbti tautine ne
darbo diena.

Suomių oro linija “Finnair” 
šią vasarą žada pradėti tiesio
ginius skrydžius iš Toronto į 
Helsinkį ir iš ten į Taliną, Ry
gą ir Kijevą. Naujasis “Finnair" 
direktorius (“general manager”) 
Šiaurės Amerikai Bo Lang pra
nešė etninės spaudos atstovams 
apie oro linijos ateities planus

Nordland Express
1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8. Tel. (416)535-5000

Nordland dėžes galite 
nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje,

tel. (416) 242-3648
2. Estų namuose, Rytų Toronte,

tel. (416) 461-1344
3. Hamiltone,

tel. (416) 523-5639
4. Kitchener-Cambridge,

tel. (519)650-1054
5. Collingwood-Wasaga,

tel. (705) 445-4248
6. Sault Ste. Marie,

tel. (705) 949-1198
7. Sudbury,

tel. (705) 522-3179

JAV ir Kan. dolerių pervedimas ir pristatymas:
Bet koks kiekis JAV ir Kanados dolerių .................................... 4% + $15.00
Drauda: Kiekvienas siuntinys yra automatiškai apdraustas $100.00.

100.00 galima apdrausti papildomai ................................................... 5%
Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.

Nord land dėžės:
1 ir 1 ’A kub. pėdos dėžės...................
3 kub. pėdų dėžės.............................

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

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

$
$

1.00
2.00

7.50 
$11.25 
$22.50

$

A D A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
Un 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 dot. Kan. dol.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ....15.00.

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

Tel: Tel:

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

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

priėmime, kuris įvyko "Four 
Seasons” (Avenue Road) viešbu
tyje vasario 9 d. Norima iš Hel
sinkio išplėsti trumpų skrydžių 
aptarnavimo tinklą su buvusio
mis Sovietų Sąjungos respubli
komis. Su Lietuva dar nėra baig
tos derybos dėl skrydžių į Vil
nių, tačiau šią vasarą “Finnair” 
numato susisiekimą autobusu 
iš Rygos į Vilnių. Priėmime “Tė
viškės žiburiam” atstovavo R. 
Sakalaitė-Jonaitienė. Lietuvos 
generaliniam konsului esant 
Lietuvoje, jam atstovavo kon
sulato įstaigos vedėja Rima 
Zubaitė. Inf.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo bičiu

liams, parodžiusiems tiek rūpes
čio ir geros širdies man staiga 
susirgus: Onutei Juodviršienei, 
Lidijai Balsienei, Albinutei Ma- 
šalienei, jos sesutei Geniutei So- 
donienei, Janinai ir Povilui Jute- 
liams, Elenutei Jaškienei, Onutei 
Juodišienei, Liudai Šileikienei, 
Teofilei Kobelskienei ir T. Zalec
kienei.

Ačiū visiems už rūpestį namuo
se, lankymą ligoninėje, gėles, ska
numynus, gerus linkėjimus ir pa
rodytą gerą širdį.

Su pagarba —
Izabelė Kandrotienė

Įvairios žinios
“The Guinness Book of Records 

1993” (Rekordų knyga) D. Brita
nijoje išspausdino naują rekor
dą — didžiausią pasaulyje pe
ticiją. Per trumpą laiką kata
likiškasis sąjūdis “Tradicija, 
šeima ir nuosavybė” (Tradition, 
Family and property -r TFP) už 
Lietuvos nepriklausomybę su-

L 111. . .61.....

rinko daugiau kaip 5 mil. para
šų. Šis sąjūdis yra įsteigtas Bra
zilijoje, savo darbais paplitęs 
per visą pasaulį.

Knygoje rašoma, kad 1990 m. 
per keturis mėnesius buvo su
rinkta 5,218,520 parašų iš dauge
lio valstybių piliečių, reikalau
jant, jog Sovietų Sąjunga pripa
žintų Lietuvos nepriklausomy
bę. Taip pat išspausdinta nuot
rauka - tuometiniam Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautui Landsbergiui TFP at
stovai įteikia peticiją.

Žurnalas “Discover” š.m. va
sario mėn. laidoje išspausdino 
J. Diamond straipsnį “Speaking 
with a single tonque”, kuriame 
rašoma ir apie lietuvių kalbą. 
Ji priklausanti prie indo-euro
piečių kalbų grupės, Ja kalba 
apie tris mil. žmonių. Dar neper
seniai ši kalba už savo gyvybę 
kovojusi su rusų kalba. Ji kaip 
“mažas neužauga” turėjusi lai
kytis prieš milžiną. Tačiau lie
tuvių kalba išsilaikė ir pasiro
dė, kaip svarbi yra kalbotyrai, 
ypač indo-europiečių kalbų tyri
nėjimui. Ji esanti mažiausiai 
pasikeitusi kalba. Jos senovinės 
formos nepasikeitusios per pa
skutinį tūkstantį metų. L. L.

Pageidavimai iš Lietuvos
Justina Ramelytė, 13 metų, 

esanti 7-je klasėje norėtų susi
rašinėti su panašaus amžiaus mer
gaitėmis. Adresas: J. Ramelytė, 
Kalinausko 16-3, Vilnius 2009, 
Lithuania.

L. S. Vytautas norėtų susiraši
nėti ir užmegzti ryšius su Kanados 
lietuviais. Rašyti: L. S. Vytautas, 
Verpėjų 2a-10, Viečiūnai, Drus
kininkai, Lithuania.

Jauna šeima, su vaiku, vyras 
26 metų, žmona 23 metų, norėtų 
Kanadoje padirbėti ūkyje ar prie 
statybos, o žmonos specialybė - vi
rėja. Rašyti: Gintaras Kulyčius, 
Draugystės 22-14, Mažeikiai, Li
thuania.

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario

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

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

Rygą, Taliną, Kijevą
Liepos6, 7, 20, 21,27, 28
Rugpjūčio 10,11,24, 25
Rugsėjo 1,7, 21

Spalio 5,19 
Lapkričio 23 
Gruodžio 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. ________
Papiginta kaina giminėms iš Lietuvos tik $799.i

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!

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

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

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

©■^(ŠĮr) gtants
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail) 

nr. 2475066 (wholesale)

TRAVEL LTD.

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) 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

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ
Renkame tekstus lietuviškai Ir angliškai.
Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
vokus, vizitines korteles); bekalkinio (carbon- 

66 mimico AVĖ tess) P°P'0rlaus blankus; lankstinukus ir rekla-
etobicoke, ONT.MBV irs, minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
TTT /41c\ aUacnji vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi- 1EL. (416) 252-6741 lietus ir programas.

Savininkas Jurgis Kuliešius Su8,,8ru8 už’»kymu» paimame Ir pristatome. 
 Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Nemokamas namų 
Įvertinimas.

RF/MKK West Realty Inc.

1678 Bloor Street West [T 
Toronto, Ontario M6P 1A9 | p

An independent member broker ione: (416) 769-1616

drllV^ Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo Ir 

pardavimo atstovas, 
į VftWw. patarnauja lietuvių kalba.

Qtrikuy-
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.

mJITC’ljriT’TO INSURANCE 
OIvlLijlTllLrV BROKERS

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Anapilio žinios

— Lietuvos kankinių šventovė
je vasario 21, sekmadienį, Mišių 
maldos bei skaitiniai bus skirti Lie
tuvos laisvės šventei. Ta proga bus 
iškilmingai paminėta Vasario šešio
liktosios šventė 11 v.r. Mišiose.

— Wasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje vasario 14, sekmadienį, Mi
šių maldos bei skaitiniai buvo skir
ti Lietuvos laisvės šventei. Po pa
maldų buvo iškilmingas Vasario 16 
minėjimas parapijos salėje. Paskai
tą skaitė J. Mažeika, o meninę pro
gramą atliko aktorė A. Biškevičienė.

— Vasario 15 palaidota a.a. Ele
na Astrauskienė, 64 m. amžiaus. 
Laidotuvių Mišias laikė velionės 
sesers sūnus kun. Edmundas Putri
mas.

— Vasario 6 pakrikštyta Romano 
ir Marcela (Klimsa) Marijošių duk
relė Kristina-Aurelija.

— Parapijos tarybos susirinki
mas bus vasario 24, trečiadienį,
7.30 v.v. parapijos salėje.

— Parapijos metinis susirinki
mas bus kovo 14, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių parapijos salėje. 
Visi parapijiečiai kviečiami tą 
dieną susirinkime dalyvauti.

— Mišios vasario 21, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Kleopą ir Petronė
lę Daulenskius, 11 v.r. už Lietuvą; 
Wasagoje 2 v.p.p. už Butkų šeimos 
mirusius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — R. Szilagyi.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su iškilmingom pamal

dom Šv. Mykolo katedroje sekma
dienio popietės lankytojų skaičius 
sumažėjo iki 110 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė - S. R. Pikūnai 
iš Warren, Mi., JAV. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos vicepirm. ir Slaugos na
mų komiteto pirm. Jonas Vytautas 
Šimkus.

— Vasario 13, šeštadienį, įvyko 
Užgavėnių karnavalo kaukių vaka-' 
ras. Atsilankiusieji gėrėjosi muz. 
sol. Lilijos Turūtaitės ir muz. Arū
no Gaulio romantiška muzika ir dai
nų atlikimu nuo 7.30 v.v. iki 10.30 v.v. 
Po gausios laimikiais loterijos mu
ziką perėmė “DJ". Dėl įvairių prie
žasčių į Užgavėnių karnavalą at
silankė gana mažas skaičius daly
vių. Kaukių pirmąją premiją lai
mėjo D. Petryla ir antrąją - B. Pali- 
lionienė. Apie 11.15 v.v. į salę at- 
gužėjo apie 70 jaunuolių, kurie 
linksminosi ir šoko iki 1.30 v.v. 
Gaila, kad jaunimas neatsirado 
baliaus pradžioje. Tikimės, kad 
sekantį kartą jaunimas aktyviau 
prisidės prie Užgavėnių karnava
lo pasisekimo.

— Nauji LN nariai: Petras Tol
vaišą, Violeta Grigutytė ir Aldo
na Šikšnienė, sumokėję nario įna
šą $100.

— Asmenys, suinteresuoti dalyvau
ti netolimoje ateityje rengiamame 
šachmatų turnyre ar norint pa
sitobulinti šachmatų žaidime, pra
šomi kreiptis pas E. Bartminą tel. 
249-0490 arba skambinti T. Stanu- 
liui tel. 532-3311. Yra planuojamas 
Toronto lietuvių šachmatininkų su
sirinkimas kovo mėnesio pabaigoje 
arba balandžio pradžioje. Tiksli 
data bus pranešta spaudoje vėliau.

— Svetainės “Lokys” atnaujinimo 
darbai eina į priekį: vasario 16, 
antradienį, bus dedamas parketas 
prie baro. Neužilgo bus įdėtas ki
limas ir suorganizuota pastovi pro
grama jaunimui.

Aukos slaugos namams
$100 - Balys Vaišnoras; $50 - Bru

ce, Ruth Boissoin iš Acton, Ont. a.a. 
Martos Jankuvienės atminimui; $25- 
Valerija Anysienė ligonių lanky
mo komitetui; $20 - Antanas, Re
gina Ulbos a.a. prel. J. Tadaraus- 
ko atminimui; $20 - A. S. Grigaliū
nai a.a. Danutės Kregždienės atmi
nimui. Iš viso statybos fonde yra 
$864,426.78 (įskaitant palūkanas). 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siunčiamos šiuo adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
turės atstovus priimti jūsų sudary
tus siuntinius, pinigus ir sudarytų 
siuntinių užsakymus Anapilio pa
rapijos salėje po abiejų Mišių - 
kovo 14 d. ir kovo 21 d. Atveždami 
siuntinius galite atnešti po kelias 
knygas, kurios bus jums nemoka
mai pristatytos į mažų Lietuvos vie
tovių skaityklas. Kovo mėnesį su
rinktos knygos bus pristatytos į 
Plungės rajoną.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mūsų šventovėje Mišios už mi

rusius Lietuvos laisvės kovotojus 
bus atnašaujamos ateinantį sekma
dienį 11.30 v.r. Parapijos choras 
giedos tai progai pritaikytas gies
mes. Praeitą sekmadienį parapijos 
choras giedojo Šv. Mykolo katedroje.

— Pakrikštyta Daiva-Teresė, Da
nielės (Jonuškaitės) ir Jono Didž- 
balių dukrelė.

— Pakvitavimai už 1992 metų aukas 
parapijai buvo išsiųsti paštu pra
eitos savaitės vidury. Už kompiute
rio klaidas iš anksto atsiprašome 
ir prašome pranešti parapijos raš
tinei visus netikslumus.

— Sutvirtinimo sakramentui be
siruošiančių vaikų tėvų susirinki
mas vyks po 10.15 v.r. Mišių vasario 
21, sekmadienį, naujame kambaryje 
už zakristijos. Pageidautina, kad 
abu tėvai dalyvautų susirinkime.

— Naujas keltas, kuris kelia nuo 
gatvės lygio į salę ir į šventovę, 
yra asmenims, kurie dėl kurios nors 
priežasties negali lipti laiptais. 
Jiems bus duotas kelto raktelis ir 
parodyta, kaip juo naudotis. Pra
šome šiuo reikalu kreiptis į klebo
nijos raštinę.

— Mišios vasario 21, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Janis Ropskoss, 
9.20 v.r. už a.a. Lucia ir a.a. Joseph, 
10.15 v.r. - už a.a. Juzę Rakauskie
nę, už Marijos šeimos intenciją, už 
a.a. Stasį Kavaliauską ir už Dubi
ninkų šeimos mirusius, 11.30 v.r. - 
žuvusius už Lietuvos laisvę.

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

Vasario 16-sios proga, lietu
vių tautodailės instituto Toron
to skyrius vasario 21, sekmadie
nį, Anapilio parodų salėje ren
gia parodą. Ji bus atidaryta nuo 
10 v.r. iki vėlyvo vakaro. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Vasario 16-tosios proga Ka
nados lietuvių muziejuje išsta
tyta nauja paroda - “Maironio” 
mokyklos mokinių darbai, nuot
raukos, piešiniai.

ALEKSANDRAS ABIŠALA, 
buvęs Lietuvos ministeris pir
mininkas, š.m. vasario 28, sek
madienį, 4 v.p.p. Toronto Lie
tuvių namuose darys praneši
mą tema — “Lietuvos politinė, 
ekonominė situacija ir tarp
tautiniai santykiai su Rusija. 
Bus atsakoma į klausimus. Įėji
mas - laisva auka. Visi kviečia
mi dalyvauti.
KLB Toronto apylinkės valdyba
Suvalkų krašto lietuvių išei

vijos sambūrio metinis narių 
susirinkimas įvyks š.m. vasa
rio 28 d., 12.30 v.p.p., Anapilio 
naujoje parodų salėje. Bendro
mis jėgomis bandysime panag
rinėti šių metų veiklą ir ateities 
planus. Visus maloniai kvie
čiame- Valdyba

“Paramos” kredito koopera
tyvas kovo 1, pirmadienį, bus 
atidarytas nuo 9 v.r. iki 8 v.v. Tai 
yra paskutinė diena įnašams į 
RRSP už 1992 metus. Vedėja

Dr. Aleksandras Abišala, bu
vęs Lietuvos ministeris pirmi
ninkas, numato skaityti pa
skaitą š. m. kovo 2 d., 2 v.p.p., 
Toronto universiteto kolegijo
je, Croft Chapter House, 15 
King’s Circle. Svečias, kaip 
privatus asmuo, Šiaurės Ame
rikoje lankysis š. m. vasario 
17 — kovo 11 d.d. Jis kalbės 
tema: “Issues in the Post-So
viet Transformation in the 
Baltics: The Case of Lithua
nia”. V.S.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas trim dienom rengia pa
vasarinę kelionę į Ročesterį 
š.m. gegužės 17 d. Norintys da
lyvauti kelionėje jau dabar tu
ri registruotis. Dėl informaci
jos skambinti tel. 766-7724. L.B.

Anapilio moterų būrelis “Tė
viškės žiburiams paaukojo” 
$300.

A.a. prel. Juozo Tadarausko at
minimui A. Petkevičienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Jono Puterio mirties me
tinių prisiminimui A. Puterie- 
nė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS

įvyks vasario 21, sekmadienį, 4 valandą po pietų,
Anapilio salėje (2185 stavebank Rd., Mississauga, Ont.)
PROGRAMOJE:

• Buvusio Lietuvos min. pirm. Aleksandro Abišalos paskaita
• Hamiltono tautinių šokių ansamblis “Gyvataras”
• Toronto lietuvių choras “Volungė”

— Minėjimo metu vyks: Anapilio Parodų salėje - Lietuvių 
tautodailės instituto Toronto skyriaus darbų paroda ir 
Anapilio muziejuje - Toronto Maironio mokyklos mokinių meno bei rašinių paroda.

Rengėjai: KLB Toronto apylinkės valdyba
M -»■ —-----M— H I

Kviečiame visus į Toronto lietuvių pV
jaunimo ansamblio V
GINTARAS"

1993 metų 
balandžio 3, 

šeštadienį, 6 v.v., 
“Etobicoke School of the Arts”, 

675 Royal York Road, (įšiaurę nuo Queensway).
Programoje: keturios “Gintaro" šokėjų grupės, kaimo kapela, instrumentalistai, dainininkės. Bilietai 
platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę tel. 233-8108. Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 
suaugusiems $10, vaikams — $6. “Gintaro” tėvų komitetas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks š.m. kovo 7, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College street, Toronto, Ontario 
Ta pačia proga norime priminti, kad norint gauti atleidimą nuo 1 992 metų 
pajamų mokesnių už įnašus į pensijų sąskaitą (RRSP), 
juos reikia įnešti iki š.m. kovo 1 dienos. Valdyba

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• VASARIS-
RRSP indėlių mėnesis.

• Per šį mėnesį dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“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.

• “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
tus su keičiamu nuošimčiu (variable rate).

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti įRRIF, 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

Nurimk, sesut, gana raudoti, 
Nušluostyk ašaras gailias. 
Praeis skausmų laikai kraujuoti, 
Gyvensim mes dienas dailias.

Donatas Baltrukonis, žinomas 
Kanados lietuvių spaudos bendra
darbis ir gražiabalsis choristas, 
Montrealio lituanistinei mokyk
lai paskyrė stambesnę auką. Mo
kykla ir tėvų komitetas lieka jam 
labai dėkingi.

Alvyros Povilaitienės tapybos 
paveikslų paroda vyko vasario 7 d. 
Beaconsfield bibliotekoje.

“The Gazette” vasario 1 d. laidoje 
praneša, kad šiomis dienomis Va
šingtone Birutė Galdikaitė Sierra 
Club buvo apdovanota Chico Men

des žymeniu. Tai pripažinimas il
galaikio pasišventimo, betyrinė
jant orangutanų gyvenimą Borneo 
saloje. Iškilmės vyko Kongreso rū
muose, dalyvaujant diplomatams 
ir JAV kongreso nariams.

A.a. Teresė (Verbylaitė) Zavads
kienė, 78 m. amžiaus, mirė vasario 
1 d. Po pamaldų AV šventovėje vasa
rio 4 d. palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi duktė, sū
nus, trys vaikaičiai ir kiti artimie
ji. B.S.

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

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

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

■ TA O montrealio LIETUVIŲ 
L I I / “1- ^3 KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

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

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

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

IEŠKAU gyvenimo draugo vidu
tinio amžiaus. Mėgstu siūti, megzti 
ir namų ruošą. Esu dailininkė. Pra
šau rašyti tik rimtai nusiteikusius 
pažinčiai. Adresas: Lietuva, Rokiškio 
raj., Juodupė, Liepų 13-5, Birutei.

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.

REIKALINGA ateinanti moteris 
naujagimio priežiūrai, nepilnai 
darbo savaitei. Skambinti tel. 848- 
9628 Mississaugoje.

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.

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.

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.

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

IEŠKOME asmens prižiūrėti 3,5 
metų mergaitę kelias valandas per 
savaitę College ir Dovercourt gat
vių rajone. Skambinti Aušrai tel. 
516-0361.

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.

Kanados lietuvių katalikų centro 

SUVAŽIAVIMAS 
įvyks 1993 metų vasario 27, šeštadienį, 
Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose.
Registracija - 9.30 vai. ryto.
Programoje: pranešimai, centro rinkimai, vysk. Pauliaus 

Baltakio, OFM, žodis ir simpoziumas tema "Lietuvių 
parapijos reikšmė ir įtaka mano gyvenime ir jos ateitis", 
kuriame dalyvaus jaunesnės kartos parapijų atstovai.

Suvažiavime kviečiami dalyvauti centro prezidiumo nariai, 
vienuolijų, parapijų tarybų bei misijų nariai ir katalikiškų 
organizacijų atstovai.

Kanados lietuvių katalikų centras

S VEIKINAMF 
lietuvių tautą su Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške 
$20 

už 100 vienetų. 
Pristatau į namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

sukaktimi.

NORDLAND EXPRESS .

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROCZ-E/W
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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


