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Savoji kalba
Jei į kalbą žiūrėtume tik kaip į susižinojimo priemo

nę, vertybių grupuotėje ji atsidurtų tarp įvairių kitų me
chanizmų, kuriuos išradimai ir pažangi technologija ga
lėtų pakeisti kuo kitu, kas ryšių reikalams yra jau plačiai 
naudojama. Kalba iš esmės betgi aptariama kaip žmo
gaus sąmonės galia. Niekas taip dvasinių apraiškų ne
atskleidžia kaip žodis, per kurį įmanomas savęs atsklei
dimas, kūrybinių polėkių išsakymas.

TAUTAI savoji kalba yra pats didžiausas turtas. 
Pavergę tautas okupantai pirmiausia stengiasi pa
kirsti kalbos vaidmenį, nes tik nuo to gali prasidė
ti sėkmingesnė asimiliacija. Mūsų tautos istorijoje lenki

nimas ir rusinimas prasidėjo nuo gimtosios kalbos pa
neigimo ar varžymo, niekinimo ir net draudimo. Sunkiau
siais carinės priespaudos ir mūsų bajorijos lenkinimo 
laikais vargu ar būtų išlikusi tauta, jei ne kaimiečių už
sisklendimas su savo kalba ir iš jos išplaukiančiais kul
tūriniais lobiais - iš lūpų į lūpas ėjusia tautosaka. Lietu
vos pietryčių sritys, nors kone iki šių dienų dar padainuo
jančios lietuviškai, praradusios savąją kalbą, pasidavė 
globojamos gausesnių kaimynų, visada pasirengusių 
plėsti savo šalių teritorijas. Su kalbos praradimu, iš pra
džių gal nieko “pikto” nejaučiant ar net raminantis, kad 
tautiškumas vistiek išliks, prarandama pagrindinė tapa
tumo žymė, kurios vieton ką nors lygaus pastatyti neįma
noma, nors kai kada stengiamasi. Kalba yra pagrindinė 
vienos tautos žmones jungianti gija. Dingus kalbai, po
žiūriai į savitumą, tautiškumą greitai nyksta. Vargu ar 
Kanadai būtų atsiradusi ta sunkiai sprendžiama Kvebe
ko problema, jei ne kvebekiečius jungianti prancūzų kal
ba. Tiesa, yra valstybių be savos kalbos (Šveicarija, Bel
gija), bet nėra tautų be savų kalbų, nors kartais nurodo
mi airiai arba žydai, kurių savitumo bruožus betgi ryški
na jiems vieniems būdingi požymiai, vis dėlto nepajėgūs 
atsverti įaugimo į kitas kultūras.

IŠLAIKYTI kalbą ir per ją tautos kūrybinę ir vis ku
riančią kultūrą Lietuvai jokių sunkumų negalėtų 
būti. Didieji pavojai yra praėję, belieka išrankioti 
barbarizmus, tyčinius svetimžodžius, kai kur perharmo- 

nizuojant slaviško skambesio stilius, atsiriboti nuo be
reikalingų lingvistinių įtakų. Taigi ir šioje svarbioje sri
tyje, kiek įmanoma, reikfaTšeiti į visišką nepriklausomy
bę. Nėra abejonės, kad tam reikalui gerų specialistų ne
truks. Kas kita išeivijoje. Joje gimęs ir užaugęs jauni
mas gana įvairus. Kai kurie, nors ir ribotu žodynu, moka 
kalbėti. Tie, kurie kalba, moka ir paskaityti. Blogiau su 
rašymu. Be klaidų jau retas kuris gali ką parašyti. Ir ne
trukus tais lietuviškai kalbančiais, paskaitančiais ir silp
nai rašančiais remsis visas lietuvybės išlaikymas. Visai 
suprantama, kad šitai matant kyla rimtas klausimas, ar 
nepriartėjome prie ribos, kurią peržengus, krisime į be
dugnę su visais gražiais planais ir norais. Žinoma, to nie
kas nelaukia: nei tėvai, nei dar gyvi seneliai, nei dabarti
niai veikėjai. Ką daryti, kad toji tragedija neįvyktų? Pir
miausia - reikia savąją kalbą gerbti ir ją išlaikyti, prie 
jos daugiau prisirišti, ją pamilti. Atrama - Lietuva, dėl 
kurios juk ir lietuvybė. Ryšiai su Lietuva jokių proble
mų nebekelia. Išsilaikymas turi atsiremti į tuos šaltinius, 
iš kurių toji lietuvybė trykšta. Negirdėti, kad kas pasiūly
tų geresnių išeičių. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Įsigaliojo naujasis įstatymas
Svarbiu įvykiu Kanados atei

čiai turėtų tapti vasario 1 d. 
pradėjęs veikti naujas imigra
cijos įstatymas “C-86”, kurį 
pernai paruošė legalių atei
vių ir nelegalių atbėgėlių įsi
leidimo reikalus tvarkantis 
ministeris Bernard Valcourt. 
Po ilgokų diskusijų ir kai ku
rių pataisų jį lapkričio pabai
goj priėmė Kanados parlamen
tas, o prieš Kalėdas patvir
tino ir senatas. Imigracijos 
ministeriui B. Valcourtui bu
vo tekęs sunkus uždavinys su
stabdyti ar bent pristabdyti 
visokio plauko atbėgėlių ant
plūdį Kanadon, prisidėjusį 
prie kriminalinių nusikalti
mų augimo.

Seniau kiekvienas ateivis, 
neturintis net jokių dokumen
tų, galėjo pasiskelbti atbėgė- 
liu ir pasiprašyti politinės glo
bos. Didžioji dalis lengvai pra
smukdavo pro pirmąją imigra
cijos pareigūnų apklausą ir 
būdavo nukreipiama imigra
cijos tribunolan galutiniam 
sprendimui. Tos antrosios ap
klausos politinės globos tei
sėm gauti jiem tekdavo lauk
ti keletą metų ilgoj eilėj, ap
rūpintiem labdaros pašalpo
mis ir nemokama sveikatos 
drauda. Negavusiems politi
nio atbėgėlio teisių grėsda
vo ištrėmimas, bet jie galėda
vo pradėti apeliaciją arba pa
silikti Kanadoje nelegaliai 
ir laukti anksčiau ar vėliau 
Kanados vyriausybės paskel
biamos amnestijos.

Naujasis imigracijos įsta
tymas “C-86” panaikino pir
mąją apklausą atbėgėliams 
įvažiavimo vietovėje. Pirmiau
sia bus padarytos jų visų nuo
traukos ir paimtos pirštų nuo
spaudos. Tada greitą sprendi
mą padarys tik vienas imigra
cijos pareigūnas, sustabdyda- 
mas ir iš Kanados išsiųsdamas 
nepageidaujamus asmenis. To
kių sąrašan yra įtraukti atbė- 
gėliai, jau lankęsi Kanadoje 
ir negavę politinės globos, 
taipgi ir tie, jau turėję tokią 
globą kurioj nors kitoj demo
kratinėj Vakarų valstybėj. Ka
nadon nebus įsileisti ir kri
minaliniai nusikaltėliai bei 
asmenys pavojingi jos saugu
mui. Įsileidžiamiems atbėgė
liams nebus duodamas darbo 
leidimas, kol jie neturės ofi
cialiai pripažintos politinės 
globos.

Įstatymas taipgi numato fi
nansines baudas orinio susi
siekimo bendrovėms, Kanadon 
be vizos atskraidinančioms 
politiniais atbėgėliais pasi
skelbiančius keleivius. Di
džiausias šios taisyklės pažei
dėjas yra Rusijos “Aeroflotas”. 
Jo lėktuvai, iš Maskvos skren
dantys Kubos Havanon, pasi
pildyti kuro nusileidžia Niu- 
faundlandijos Ganderio ora- 
uostyje. Ten pasilieka dalis 
keleivių, pasiskelbusių atbė
gėliais, siekiančiais politinės 
globos. 1992 m. Ganderyje to
kiu būdu pasiliko daugiau kaip

(Nukelta į 6-tą psl.)

Žiemos pavakarys Katedros aikštėje Vilniuje Nuotr. Alf. Laučkos

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Rinkimų rezultatai

Š. m. vasario 17 d., ELTOS 
žiniomis, prezidento rinkimų 
komisija oficialiai paskelbė, 
kad Lietuvos respublikos pre
zidentu išrinktas Algirdas My
kolas Brazauskas.

Lietuvoje prezidento rin
kimuose dalyvavo 2,019,015 pi
liečių iš 2,568,016 galinčių bal
suoti. Tokiu būdu rinkimuose 
dalyvavo 78.68% visų galinčių 
balsuoti žmonių. 34,016 balsų 
sugadinta. Už Algirdą Bra
zauską balsavo 1,212,075 — 
(60.03%), už Stasį Lozoraitį — 
772,922 (38.2%) rinkėjai.

Užsienyje balsavo 6,593 as
menys. Už S. Lozoraitį atida
vė 5,485 (83.1%) balsus, už A. 
Brazauską — 1,005 (15.2%). 
JAV-se balsavime dalyvavo 
1923 rinkėjai, už S. Lozoraitį 
atiduodami 1805 balsus, už A. 
Brazauską — 118. Rusijoje S. 
Lozoraitis gavo 313, o A. Bra
zauskas 563 balsus. Kanadoje 
balsavo 1023 asmenys, iš ku
rių už S. Lozoraitį pasisakė 
1006, už A. Brazauską — 14; 
trys balsai buvo sugadinti.

Rūpinsis visų interesais
Po prezidento rinkimų va

sario 15 d. spaudos konferen
cijoje išrinktas prezidentas 
Algirdas Brazauskas nuošir
džiai padėkojo už jį balsavu
siems rinkėjams, taipgi pažy
mėdamas, kad kaip būsimam 
Lietuvos prezidentui vieno
dai yra brangūs visi Lietuvos 
piliečiai, jog atidžiai įsiklau
sysiąs į kiekvienos politinės 
partijos, kiekvienos sociali
nės žmonių grupės interesus.

Naujai išrinktas prezidentas 
dar neturėjęs galimybių susi
tikti su buvusiu prezidenti
niu kandidatu Stasiu Lozorai
čiu, bet jis mano, kad pasta
rasis turėtų grįžti į Vašing
toną ir atstovauti Lietuvos 
reikalams JAV-se.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
užsienio politiką, A. Bra
zauskas pageidavo, kad būtų 
sustiprintas Baltijos vals
tybių ekonominis bendradar
biavimas. Šios šalys turinčios 
koordinuoti ir savo politinius 
veiksmus.

Į žurnalistų klausimą, ar ga
li Lietuva susidaryti galimy
bes apsisaugoti nuo neigiamos 
slavų kaimynų įtakos, A. Bra
zauskas pažymėjo — geriau
sias būdas — draugiški santy
kiai su Rusija, Ukraina ir Gu
dija. Jie turėtų remtis tarp
valstybinėmis ir kitokiomis 
sutartimis. Jis turįs viltį ar
timiausiu laiku susitikti su 
Lenkijos prezidentu L. Walen- 
sa ir, galbūt, pasirašyti Lietu
vos-Lenkijos valstybinę su
tartį.

Trūko laiko
Stasys Lozoraitis rinkimų 

rezultatus taip pat aptarė va
sario 15 d. spaudos konferen
cijoje. Jis ir toliau eisiąs Lie
tuvos ambasadoriaus pareigas 
Vašingtone. Pagrindinė pra
laimėjimo priežastis — pri
trūko laiko. A. Brazauskui pa
dėjo laimėti sukurtas “savo 
žmogaus” įvaizdis. Išrinkto 
prezidento programoje nesą 
Lietuvos ateities vizijos. Ne
aišku, kokiu keliu bus einama.

Rinkimų vajaus metu sunku 
buvę bendrauti su apylinkių 
rinkėjais. Buvo galima pajus
ti, kad yra tam tikra kontro
lės sistema. Būdavo vis klau
siami vienodi klausimai. Atsa
kinėjant į tuos klausimus, su
sitikimas praeidavęs iš tikrų
jų tuščiai, nepabendravus su 
žmonėmis. Kai pavykdavę gy
vai pasikalbėti, tai pranykda- 
vęs įtarimas bei nepasitikėji
mas. Jei rinkimai vyktų pvz. 
po 6-šių mėnesių, būtų kitokie 
rezultatai.

V. Adamkus, S. Lozoraičio 
rinkimų vajaus vadovas, kieno 
tai pastangomis buvo privers
tas grįžti į Ameriką. Jis tarsi 
buvo kaltinamas, kad, būda
mas JAV piliečiu, dalyvauja 
kito krašto prezidento rinki
mų vajuje. S. Lozoraitis tuo 
reikalu kalbėjęs su Amerikos 
ambasadoriumi Lietuvoje D. 
Johnson, kuris pasakęs, kad 
V. Adamkus JAV-bių įstatymų 
nepažeidė.

Norint pataisyti suirusią 
Lietuvos ekonomiką, S. Lozo
raitis siūlo reformuoti biu
rokratiją, pramonę ir švieti
mą. Svarbiausia negaivinti 
kas pasenę, o kurti naujoviš
kai, pagal vakarietišką mo
delį.

“Išvažiuoju palikdamas ją 
(Lietuvą) nualintą, stagna
cijoj ir nežinioj” — kalbėjo 
ambasadorius Stasys Lozorai
tis. (“Lietuvos rytas” 1993. 
II. 17).

V. Landsbergio pareiškimas
Pareiškime viliamasi, kad 

prezidentas ne tik netarnaus 
savo partijai, kuri vieninte
lė jį rėmė rinkimuose, bet, at
sisakydamas LDDP einamų pa
reigų, remsis visomis įtakin
gomis krašte ir seime politi
nėmis jėgomis. Pasak opozici
jos vadovo, yra galimybė su
daryti prie prezidento specia
lią konsultacinę struktūrą, 
kurioje būtų bandoma sufor
muoti platesnio bendradar
biavimo politiką, geriausiai 
pasitarnaujančią Lietuvai.

Priėmė konsulą
Lietuvos premjeras Br. Lu

bys š. m. vasario 8 d. Vilniuje 
priėmė Lietuvos generalinį 

konsulą Kanadoje H. Lapą. 
Kaip rašoma Lietuvos spau
doje, konsulas domėjosi Lie
tuvos ekonomine būkle, Ru
sijos kariuomenės išvedimu, 
vidaus ir užsienio politikos 
klausimais. Ministeris pirmi
ninkas buvo painformuotas 
apie Kanados galimybes pa
remti Lietuvos ūkininkus ir 
medikus.

Kanados gubernatoriaus 
sveikinimas

Kanados generalinis guber
natorius Roman J. Hnatyshyn 
š. m. vasario 18 d. pasiuntė 
Lietuvos prezidentui Algir
dui Mykolui Brazauskui svei
kinimo telegramą, išreikšda
mas Kanados žmonių vardu 
nuoširdžius sveikinimus už
imant aukštas Lietuvos res
publikos prezidento pareigas.

Gubernatorius taip pat iš
reiškė pasitenkinimą, kad bal
savimo rezultatai atspindi 
laisvus Lietuvoje rinkimus 
ir krašto įsipareigojimą kur
ti demokratinę visuomenę. Gu
bernatorius užtikrina prezi
dentui ir Lietuvos žmonėms 
nuolatinę Kanados paramą, 
siekiant įgyvendinti užsi
brėžtus tikslus.

Gynė Latvijos įstatymus
JAV — Baltiečių fondo (U.S. 

— Baltic Foundation) žinio
mis, Latvijos aukščiausiojo 
teismo vyriausias teisėjas 
Gvido Zemribo šio fondo Va
šingtone surengtuose pietuo
se gyvai gynė Latvijos žmo
gaus teisių rekordą. Jis pa
reiškė, kad Latvijos įstatymai 
gina visas, ir civilines žmo
gaus teises, kaip reikalauja 
tarptautiniai įsipareigojimai. 
Civilinėmis teisėmis be išim
čių vienodai naudojasi visi 
Latvijos gyventojai (piliečiai 
ir nepiliečiai). Jis palygino 
Latvijos įstatymus su buvu
sios Sov. Sąjungos įstatymais. 
Pastarosios įstatymai būtų 
sužlugdę latvių kultūrą ir 
jų kalbą.

Pietuose dalyvavo JAV fe
deracinės valdžios, diploma
tijos ir prestižinių teisės 
firmų atstovai.

Apie pilietybę
Sociologų apklausinėjimu, 

25% Latvijos piliečių mano, 
kad Latvijos pilietybė turi bū
ti suteikta žmonėms, kurie 
Latvijoje gyvena nemažiau 
kaip 16 metų. Jų 10% pasisako 
už pilietybės suteikimą tiems, 
kurie krašte išgyveno 10 me
tų, 6 nuošimčiai — 5 metus. 
22% Latvijos gyventojų (dau
giausia rusų mažuma) pritaria 
suteikti pilietybę visiems, ku
rie Latvijoje gyveno iki 1990 
m. gegužės 4 d.; taipogi 22%

(Nukelta į 2-rę psl.)

Privalau “girdėti, suprasti vi
sus žmones”, pasakė A. Bra
zauskas po to, kai jam buvo 
įteiktas prezidento pažymėji
mas ir amarilių puokštė.

Iš A. Brazausko atsakymų po 
pažymėjimo įteikimo. Į priekį 
tikrai pasistūmėsime, “į tai 
stengsiuosi orientuoti vyriau
sybę, pagal kompetenciją-sei
mą”. Vyriausybė turi būti koa
licinė. Iš moralinių vertybių 
ketvirtasis prezidentas iškėlė 
“padorumą, pirmiausia pado
rumą, nes perdaug pripratome 
prie melo, įžeidinėjimo”. Kol 
kas neplanuoja jokių užsienio 
vizitų.

Tiek seimo, tiek prezidento 
rinkimai nėra piliečių prita
rimas buvusiai LKP nusikals
tamai veiklai ir politikai. Tai 
“išankstinio pasitikėjimo man
datas žadamai naujai politi
kai” - neeilinėje seimo sesijoje 
paskelbė V. Landsbergis.

Užsienis apie rinkimus. Vo
kietijos dienraštis “Frank
furter Allgemaine”: Didelis 
rinkėjų dalyvavimas rodo, kad 
jie prezidento rinkimus “ver
tino labai rimtai”, už A. Bra
zauską balsavo “ne tiek dėl so
cializmo nostalgijos, kiek dėl 
A. Brazausko ryžto nutraukti 
ryšius su Maskva”. Dabar jis ga
lės kalbėti su Rusija iš tvirtų 
vidaus pozicijų. Dienraštis 
“Suddeutsche Zeitung”: A. Bra
zauskui laimėti padėjo Sąjū
dis, kuris “padarė tiek ūkinių 
klaidų, kad ir taip žemas gyve
nimo lygis smuko dar daugiau”. 
Kaip gali padėti išeiti iš bėdos 
S. Lozoraitis, visai nepažįstan
tis Lietuvos? Jis įasmenino 
baimę dėl Lietuvos netikrumo. 
Anglų “Financial Times”: Nu
galėjo A. Brazauskas, “popu
liarus žmogus, kurio vadovau
jama kompartija prieš trejus 
metus atsiskyrė nuo TSKP”. 
“Washington Post”: A. Brazaus
kui padėjo “V. Landsbergio ir 
Sąjūdžio nesugebėjimas spręs
ti šalies ekonomines proble
mas, kurias labai padidino 
nutrūkę prekybos ryšiai su 
Rusija”. Naujasis preziden
tas “linkęs skirti savo vyriau- 
sybėn greičiau nepriklauso
mus savo srities žinovus, nei 
buvusius komunistus”.

Lenkijos seimo deputatas 
V. Cimoševičius: A. Brazaus
ko pergalė - “tai ir jo paties 
nuopelnas ir Sąjūdžio klaidų 
rezultatas”. Japonijos “lomiu- 
ri”: Tiek vieni tiek kiti rinki
mai rodo pasirinktą realistinį 
Lietuvos kelią, siekimą sure
guliuoti santykius su Rusija, 
palaipsnį gyvenimo lygio gerė
jimą. Prancūzų “Le Monde”: 
Lietuvoje prasideda stabili
zacijos procesas.

Sveikinimus ir linkėjimus 
“suburti aplink save šviesiau
sius tautos sūnus ir dukras 
bendram darbui, Lietuvos atei
čiai ir žmonių gerovei” at
siuntė Lietuvos respublikos 
prezidentui A. Brazauskui Val
das Adamkus. A. Brazauskui 

Šiame numeryje:
Savoji kalba

Tautai savoji kalba yra pats didžiausias turtas
Lietuvių-lenkų santykiai

Lenkijos parlamentarų vizitas Lietuvoje
Lietuvos žemės ūkio vizija 

Tenka spręsti sudėtingus klausimus 
Didžioji Lietuvos nepriklausomybės sukaktis 

Mintys švenčiant Vasario 16-jąją
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A.a. prel. Juozo Tadarausko nekrologas 
“Žvilgsnis per Atlantą į Lietuvą” 

Juozo B. Laučkos Lietuvoje išleista knyga 
Jėzaus gyvenimas evangelistų žodžiais 

Kun. prof. Antano Liuimos, SJ, paruoštas leidinys

sveikinimą su linkėjimais ir 
gilia pagarba atsiuntė S. Lo
zoraitis.

“Lietuviai gyveną svetur yra 
pasiruošę teisingai informuo
ti užsienį apie Lietuvos gyve
nimą” - sveikinime A. Brazaus
kui pažadėjo Artūras Mičiū- 
das, Lietuvos ipformacijos biu
ro Argentinoje direktorius.

“Lietuva šiandien po pen
kių ilgų okupacijos dešimtme
čių gerai supranta laisvės ver
tę”, rašė sveikindamas su Va
sario 16-ąja Algirdui Brazaus
kui JAV prezidentas Bill Clin
ton.

Vasario 16-osios ir A. Bra
zausko išrinkimo prezidentu 
proga Lietuvą sveikino taip 
pat Lenkijos respublikos pre
zidentas L. Walensa (sveiki
nime pabrėžiamas didelis Len
kijos dėmesys “draugiškų san
tykių su Lietuvos respublika 
raidai”); Baltarusijos respub
likos aukščiausiosios tarybos 
pirm. S. Šuškevičius, Baltaru 
sijos užsienio reikalų minis
teris P. Kravčenka, Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas, Ukrai
nos prezidentas L. Kravčiukas, 
garsioji balerija Maja Plisec
kaja iš Miuncheno, kompozi
torius R. Ščedrinas, Didžio
sios Britanijos Elžbieta II, 
Jungtinių tautų generalinis 
sekretorius B. Butros-Galis, 
Kanados generalgubernatorius 
R. J. Hnatyshyn ir kt. Taip pat 
sveikino ir iškilmingame mi
nėjime dalyvavo Latvijos res
publikos aukščiausiosios tary
bos pirmininkas A. Gorbuno
vas, Estijos respublikos užsie
nio reikalų ministeris T. Ve- 
liste.

Tapusi Europos tarybos na
re Lietuva “visada rems Esti
ją ir jos interesus gins kaip 
savo”, paprašiusiam paramos 
dėl įstojimo į Europos tarybą 
Estijos užsienio reikalų mi
nisteriui pareiškė K. Bobelis, 
seimo užsienio reikalų komite
to pirmininkas.

Prie Jono Basanavičiaus kapo 
Vasario 16-osios rytą V. Lands
bergis paspaudė A. Brazauskui 
ranką, pasveikindamas jį. Sig
nataro kapo pagerbimas Ra
šuose buvo pirmas valstybinės 
šventės renginys. Po jo kated
roje buvo atlikta kantata “Kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
(žodžiai poeto H. Nagio, mu
zika A. Stankevičiaus), toliau 
- Mišios, po jų mitingas prie 
Signatarų namų, iškilmingi 
koncertai Rotušėje, arkika
tedroje ir pagrindinis minė
jimas Operos ir baleto teatre.

Rašytojų sąjungos rūmuose 
“Į laisvę” fondo, mininčio 30- 
metį, paskelbto konkurso už re
zistencinį romaną laimėju
siems autoriams, po 1000 dol.: 
Birutei Pečiokaitei-Adomėnie- 
nei už romaną “Penktas nežu
dyk”, Jonui Mikelinskui - “Nors 
nešvietė laimėjimo viltis”. 
Įteiktos taip pat dvi paskati
namos premijos po 500 dol.:

(Nukelta į 2-rą psl.)

t
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Politiniai dabarties vingiai

Lietuvių-lenkų santykiai
Lenkijoje esančių “Lietuvos mylėtojų” klubų pasiūlymai ir Lenkijos parlamentarų vizitas Lietuvoje

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

siūlo suteikti pilietybę vi
siems, kurie gimė Latvijos te
ritorijoje.

Sociologų duomenimis, 59% 
Latvijos gyventojų, neturin
čių Latvijos pilietybės, ne
ketina išvykti iš šio krašto.

Kalbos egzaminas
Estijos parlamentas š. m. 

vasario 11 d. priėmė įstatymą, 
kuris nustato estų kalbos eg
zamino išlaikymo sąlygas kita
taučiams, norintiems priimti 
Estijos pilietybę. Pasak įsta
tymo, kitakalbis bus laikomas 
išlaikęs kalbos egzaminą, jei 
su juo bus galima susikalbėti 
estiškai. Tiems asmenims, ku
rie įgijo pradinį, vidurinį ar 
aukštąjį išsilavinimą estų kal
ba, nereikės laikyti estų kal
bos egzamino.

“Ten mes jau buvome ...”
Lietuvos seimo opozicijos 

vadovas Vytautas Landsber
gis, kaip praneša ELTA, šitaip 
reagavo dėl Rusijos ekspan- 
sionistinio įstatymo:

“1993 m. sausio 21 d. priim
tas Rusijos įstatymas apie pa
pildomas jos kariškių garanti
jas ir kompensacijas numato, 
kad tie iš jų, kurie atlieka 
karo tarnybą Užkaukazės, Pa

AJA 
ELENAI ASTRAUSKIENEI 

mirus,
reiškiame gilią užuojautą dukroms - VIDAI KAZLAUS
KIENEI, IRENAI VITKIENEI su šeimomis, ELENUTEI 
ASTRAUSKAITEI, seseriai SOFIJAI PUTRIMIENEI su 
šeima bei visiems giminėms ir artimiesiems -

Regina Bražukienė
Teresė ir Liudas Bražukai su šeima

AfA
ANTANUI KUNCAIČIUI
užbaigus žemišką kelionę,

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai JOHANNAI, 
dukrai RŪTAI, sūnui GINTARUI bei visiems arti
miesiems-

Alfonsas ir Aldona, Vida, Renius ir 
Heidi, Darius ir Cindy Balčiūnai 

Winnipeg, MB

PADĖKA
Mūsų mylima sesuo ir teta

SKOLASTIKA REMEIKAITĖ
atsiskyrė nuo mūsų 1993 m. sausio 2 d. Per ilgą ligos laiką 
ypatingai ja rūpinosi Stasė Marijošienė. Ačiū jai.

Dėkojame klebonui kun. J. Staškui už Rožinio maldas 
laidotuvių namuose, Mišias ir palydėjimą į kapines. Dėko
jame visiems bičiuliams Toronte ir Montrealyje už gražias 
gėles, užprašytas Mišias, aukas įvairiems kilniems tikslams 
ir pareikštas užuojautas. Padėka karsto nešėjams, B. Stanu
lienei už pusryčius ir ponioms už pyragus.

Jūsų užuojauta palengvino mūsų skausmą. Ačiū visiems-

sesuo Elena Kerbelienė su vyru, 
seserėčia Daina Vasiliauskienė su šeima

“V3CT0RM”, B
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų)
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms /rt.t.%'

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

baltijo ir Tadžikistano vals
tybių teritorijose, taip pat 
vykdo piliečių konstitucinių 
teisių gynimo užduotis to
se valstybėse ypatingosios 
padėties sąlygomis ir vyks
tant ginkluotiems konfliktams, 
gaus pensijinių lengvatų.

Nė viena Baltijos valstybė 
neprašė ir, neabejoju, niekad 
nesutiks, kad jos piliečių tei
sės net konfliktų ar ypatingo
sios padėties atvejais gintų 
svetima kariuomenė. Tokios 
grėsmingos užmačios, jei jos 
nėra įstatymo rašytojų redak
cinė klaida, liudija apie pla
nuojamą provokaciją ar kiši
mąsi. Ten mes jau buvome — 
tai Sovietų Sąjungos 1990- 
1991 metų sąmokslas prieš Lie
tuvos nepriklausomybę ir de
mokratiją.

Aš manau, kad Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
konferencija, Europos Tary
ba ir kitos tarptautinės or
ganizacijos susidomės ir gaus 
iš Rusijos valdžios jos eks- 
pansionistinio įstatymo pa
aiškinimus ...”

Pasiaiškinti dėl šio Rusi
jos įstatymo į Lietuvos už
sienio reikalų ministeriją 
buvo iškviestas Rusijos am
basados patarėjas A. Burla
kov. Ministeris B. Gylys jam 
įteikė protesto notą. J.A.

STEPAS VARANKA

Iš lenkiškos spaudos aiškė
ja, kad Lenkijoje ir net lenkų 
išeivijoje yra paplitę “Lietu
vos mylėtojų” ir “Vilniaus bei 
Lvovo mylėtojų” draugijos ir 
klubai. Niekur neteko girdėti 
nei matyti apie Varšuvos, Kro
kuvos bei Bufalo mylėtojų klu
bus. Kyla klausimas, ar toji 
Lietuva lenkams yra vien tik 
“gražuolė”? Nesavanaudiška 
meilė, tai labai kilnus daly
kas.

Mylėtojų pasiūlymai
Visos Lenkijos “Milosnikow 

Litwy” — Lietuvos mylėtojų 
klubų pirmininkas Leon Bro
dawski lenkų laikraštyje “Ku- 
rier Wilenski” 1991 m. 197 nr. 
parašė straipsnį “Propozyc- 
je pojednania,wspolporacy i 
sojuszu polsko-litewskiego” 
— Susitaikymo pasiūlymai, 
bendradarbiavimas ir lenkų- 
lietuvių draugystė. Čia su
glaustai pateikiu L. Brodaws- 
kio pasiūlymus. Jis rašo: tu
rime pripažinti, kad lenkų po
nija ir šlėkta buvo nusistačiu
si prieš lietuvių siekius at
statyti savo nepriklausomą 
valstybę. Lietuvai tapus ne
priklausomai, nesantaikos 
priežastimi tapo Vilnius, ku
ris buvo labai mylimas lenkų 
ir lietuvių. Lenkai turėtų su
prasti, kad tas puikus miestas 
neturėtų būti Lenkijos provin
cijos miestu. Jis turi būti sos
tine Nemuno krašto, turinčio 
geras sąlygas tapti suvienytos 
Europos centru. Tačiau lietu
viai turi pripažinti, kad Vil
nija nėra grynai lietuviškas 
kraštas . . . Didelę reikšmę 
turi Katalikų Bendrija, kuri 
galėtų skiepyti gero sugyve
nimo pagrindus. Geru pavyz
džiu yra palaimintasis arki
vyskupas Matulewicz-Matu- 
laitis.

Naudingą sutaikinimo dar
bą galėtų atlikti dvikalbiai 
dvasiškiai. Girtinas ir remian
tis yra dvasiškių sumanymas 
atstatyti Medininkų seną pi
lį, kurioje retkarčiais gy
veno karalaitis šv. Kazimie
ras, Lietuvos ir Lenkijos už
tarėjas bei globėjas.

Lietuvių tautinis atsparu
mas atlaikė caro ir raudonų
jų valdytojų rusifikaciją. Ta
čiau atsirado dalis, kuri Ant
rojo karo metu suteršė tautos 
gerą vardą, žudydama žydus ir 
lenkus. Tų laikų abiejų tautų 
pogrindis nesugebėjo sulaiky
ti lenkų-lietuvių kraujo pra
liejimo ...

Šiandieną, po ilgos vergi
jos, gyvenantys Lietuvoje len
kai privalo būti lojalūs savo 
tėvynei Lietuvai. Jie solida
riai su lietuvių tauta privalo 
kovoti dėl jos teritorinio vien
tisumo ir siekti demokratiško 
valdymo. Lietuvos lenkai netu
rėtų pasiduoti pašalinių, tre
čiųjų įtakų veikimui. Lietuvos 
lenkai turi gauti kultūrinę au
tonomiją, mažinti ūkinį atsili
kimą, išauklėti inteligentų, 
prekybininkų, kvalifikuotų 
profesionalų ir amatininkų 
kartą ir tuo gerinti savo eko
nominę būklę Lietuvoje. Lie
tuvos vyriausybė Lietuvos len
kams turėtų proporcingai skir
ti jų atstovus valstybės valdy
me ...

Nėra veiksmingo “recepto”
Iš tų “Lietuvos mylėtojų” 

pasiūlymų dėl lenkų-lietuvių 
santykių pagerinimo sėkmingo 
“recepto” dar nematyti. O toji 
skelbiama meilė Lietuvai, iš

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario 

tikrųjų, yra lenkų mažumai 
Lietuvoje.

Po rinkimų Lietuvoje kata
likų laikraštis Lenkijoje 
“Slowo powszechne” išspaus
dino “kresečių”, (Lenkijos pa
kraščių, S.V.) pareiškimą, ku
rį pasirašė tų organizacijų 
pirm. Stanislaw Mitraszewicz 
ir Vilniaus krašto gynimo ko
miteto prezidiumo sekretorius 
Adam Chaszewski. Jame sako
ma: “Su pasitenkinimu sveiki
name permainas. Pralaimėji
mą patyrė priešiškos Lenki
jai ir lenkiškumui jėgos Vil
niaus krašto kolonizavimui” ...
Lenkijos delegacija Lietuvoje
Beveik prieš metus, 1992 m. 

kovo 29-30 d.d., Vilniuje lankė
si Lenkijos seimo užsienio rei
kalų komisija ir kita komisija 
ryšiams su užsienio lenkų išei
vija. Jos buvo pakviestos Lie
tuvos seimo atstovų, kurie 
anksčiau lankėsi Lenkijoje 
ir pas Seinijos lietuvius. Pa
grindinis lenkų atstovų vizi
to tikslas buvo susipažinti 
su lenkų Lietuvoje mažumos 
problemomis. Lenkų atstovai 
per savo atstovą Br. Geremek 
pareiškė susirūpinimą dėl 
paleistų lenkiškų rajonų sa
vivaldybių vadovybių. Tai esą 
prieštarauja neseniai pasira
šytai deklaracijai.

Darbingiausia diena buvo 
kovo 30 — susitikimas su len
kų frakcijos parlamento at
stovais. Frakcijos pirm. Ry- 
szard Maciejkianiec siūlė su
daryti bendrą lietuvių-lenkų 
parlamentarinę grupę. Lenkų 
frakcijos atstovai Stanislaw 
Akanowicz, Zbigniew Balce- 
wicz, Czeslaw Okinczyc, Sta
nislaw Pieszko pareiškė, kol 
nebus paskelbti tų rajonų rin
kimai, galime susilaukti įvai
rių nepageidaujamų permai
nų. Okinczyc skundėsi, kad 
Lietuvos prokuratūra nori pa
vadinimus “polska gmina” — 
lenkiški valsčiai panaikinti. 
Esą valsčiuose turėtų būti 
įvesta ir valdžios patvirtin
ta dvikalbinė sistema.

Kiek vėliau Lenkijos dele
gacijos atstotai' susitiko su 
tautinių mažumų departamen
to direktore Halina Kobeckai- 
te, “Vilnijos” draugijos at
stovu Izidorių Simielioniu ir 
istoriku Antanu Tyla, kuris 
siūlė, kad Lenkijos seimas ir 
senatas pasakytų savo nuomo
nę dėl gen. Zeligowskio žygio, 
Vilniaus užėmimo. Lenkijoje 
yra platinamas pastarojo, kaip 
Vilniaus išvaduotojo, atvaiz
das. “Vilnijos” draugijos vei
kėjas Evaldas Gečiauskas pa
reiškė, kad Lenkijos užsienio 
reikalų ministerio Skubi- 
szewskio gąsdinimai tolina 
Lietuvą nuo Lenkijos. Prof. 
Stasys Abramauskas priminė,

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

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

Tel. 1-416-434-1847
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomą laiką. • Iš 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.

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

Išvykstant tarp gegužės 13 ir birželio 17 .
Išvykstant tarp birželio 24 ir rugpjūčio 26

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

Kehon^ySSiui:’' te abejonės geriausios kainos!
ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

kad Lietuvoje yra pakanka
mai universitetų, lenkai ga
li juose pasirinkti norimas 
šakas. Įsteigimas lenkiško uni
versiteto gali sukelti politi
nį nepasitenkinimą.

Lenkijos delegacijos atsto
vas Mikolaj Kozakiewicz pa
žymėjo, kad Lenkija neturi ir 
neturės jokių teritorinių rei
kalavimų Lietuvai. Šiuo metu 
esą santykiai su ukrainiečiais 
vystosi geriau negu su lietu
viais. Lenkijos delegacija ap
lankė Vilniaus miesto savi
valdybę. Vietiniai lenkai 
skundėsi, kad susitikimo or
ganizatoriai nepakvietė Lie
tuvos lenkų sąjungos pirmi
ninko. Pasimatyme su delega
cija kalbėjo Vilniaus sky
riaus pirm. Stanislaw Kor- 
czynski. Jis skundėsi, kad 
Lietuvos valdžia lenkams ne
leidžia įteisinti Vilniuje 
lenkiško universiteto. Ne
grąžina lenkiškų pastatų. Ne
steigia lenkų kultūros namų. 
Nepadeda lenkų vaikams per
eiti iš rusiškų mokyklų į len
kiškas. Nepalengvina lenkams 
pereiti Lietuvos-Lenkijos sie
nos ir neteikia kitų lengvatų. 
To reikalauja esanti Lietuvoje 
lenkų ketvirtadalio milijono 
bendruomenė.

Vidmantas Pavilionis, už
sienio reikalų tarybos pirmi- 
ninkas* vadovavęs lietuviams, 
pareiškė: lietuvių-lenkų santy
kiai rodo viltingą kryptį jų iš
lyginimui. Lenkijos delegaci
ją priėmė ir pasveikino AT 
pirmininkas Vyt. Landsbergis. 
Buvo pareikšta, kad tokie su
sitikimai, tai geras sumany
mas, kuris turėtų tapti tradi
cija sprendžiant bendras lie
tuvių-lenkų problemas.

Walensos tarpininkavimas
Praeitų metų balandyje 

Lenkijos prezidentas Lech 
Walensa pasikalbėjime su EL
TOS atstovu Lenkijoje Algi
mantu Degučiu pasakė: “Kaip 
realistas į ateitį žiūriu su 
pasitikėjimu. Tikiu, kad nu
galėsime praeities istorines 
nuoskaudas vardan geresnės 
ateities”. ELTOS atstovo už
klaustas, ar neatėjo jau lai
kas, kad lenkų-lietuvių rei
kalai būtų svarstomi aukš
čiausioje institucijoje, Wa
lensa atsakė: “Taip, manau, 
kad jau yra aukščiausias lai
kas, Nevengsiu diskusijų ir 
stengsiuos, kad lenkų-lietu
vių santykiai įeitų į norma
lias kaimyniškas vėžes, kad 
jie taptų gyvenimo realybe”. 
Norisi tikėti, kad Lenkijos 
prezidento tarpininkavimas ir 
numatytas popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitas Lietu
voje išlygins tas kaimynines 
negeroves. Lietuvos gyvenime 
tai neeilinis istorinis įvykis.

nuo $ 899 
nuo $1099 
......  $1199

Polonez Deli, 38 Dunlop W., Barrie, Ont.
(705) 725-8609

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą 
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

Kaune, Žaliakalnyje, padėkos ženklan pastatytas kryžius tautoms, pripa- 
zinusioms Lietuvos nepriklausomybę Nuotr. J. Mažeikos

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Marijai Raižytei-Rutkauskie- 
nei - “Žolė visados kelyje”, 
Kristinai Krekelytei - “Die
nos, valandos, minutės”.

Rotušėje įteiktos naciona
linės ir J. Basanavičiaus pre
mijos: dailininkui V. Antana
vičiui, poetui K. Bradūnui, dai
lėtyrininkui V. Drėmai (na
muose), pianistui P. Geniušui, 
dainininkei V. Povilionienei, 
filosofui A. Šliogeriui.

Su Ad Limina vizitu į Romą 
išvyko kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, visi Lietuvos 
vyskupai.

Nuo J. Naujalio muzikos mo
kyklos Kaune iki Lietuvos mu
zikos akademijos (buv. konser
vatorijos) Vilniuje. Anot rekto
riaus V. Laurušo: 60-metį mi
ninti mokykla “tiesiog įsiver
žė į Europą. Gražūs jos stu
dentų bei pedagogų pasieki
mai įrodė, kad esame ne tik 
neprastesni, bet kai kuriose 
srityse net ir stipresni”.

Geografui S. Tarvydui - 90. 
Daugelio originalių geogra
fijos vadovėlių autorius, geo
grafijos mokslinių tyrinėjimų 
pradininkas, ypač vadinamo
sios visuomenės geografijos 
srity. Anot Č. Kudabos “tiks
liau, drąsiau yra ir geografi
jos akiračiuose, kai nuėjusio 
laiko perspektyvoje matai tarp

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS Ine
Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311

Mūsų agentai:

Acropolis & Baltic Travel 
1125 King St., Hamilton, Ont. 
(416) 545-3365

Staropolskie Delicatesy
711 Burton St., Hamilton, Ont.
(416) 578-1186 

kitų tik šviesią šio žmogaus 
viršūnę”.

“Linui” Madridas paskyrė 
“Aukso žvaigždę”. Net pusę ga
mybos panevėžiečiai ketina 
eksportuoti į Vakarus.

Lūžte lūžo Menininkų rūmų 
baltoji salė, kurioje vyko mu
zikų 1992-ųjų metų tarptauti
nių konkursų laureatų apdova
nojimas, koncertas. Pradėjo jį 
pianisti Onutė Petrauskaitė iš 
Pasvalio. Jai - aštuoneri...

Itališkoji akademija univer
sitete. Kaip informavo rekto
rius R. Pavilionis kitais metais 
numatoma atgaivinti senąsias 
universiteto tradicijas: įkurti 
jame Italų kalbos ir kultūros 
studijų centrą.

G. Gustaitė

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tėS ( ,

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Hamilton Travel Ltd.
764 Barton St., Hamilton, Ont.
(416) 549-4149

Rainbow Printing
73 Ontario Rd., Welland, Ont.
(416) 646-9909



Reformas svarstant

Lietuvos žemės ūkio vizija
DR. P. LUKOŠEVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kai visa organizacinė, vals
tybinė ir visuomeninė struk
tūra yra sutvarkyta, laikas 
pradėti veikti, nes darbų 
daug. Žemės ūkio ministeri
jos tyrimų ir mokslinių insti
tucijų darbus reikėtų neatidė
liojant peržiūrėti ir, jei rei
kia, pertvarkyti, kad Lietuvos 
ūkininkas, agronomų pataria
mas, galėtų pasirinkti gyvu
lių ir augalų veisles bei at
mainas, kurios geriausiai tin
ka klimatinėm ir vietinėm že
mės ūkio sąlygom.

Eksportas
Lietuva turi būti pasiruošusi 

pagaminti maisto produktus 
tarptautinei rinkai tokios ko
kybės, kad jie galėtų konku
ruoti su kitų kraštų gaminiais. 
Būtina studijuoti galimybes ir 
būdus, kaip paruošti maisto 
produktus didžiųjų valstybių, 
miestų gyventojams pagal jų 
reikalavimus, juos net įpakuo
jant to krašto naudojamom eti
ketėm ir ten vartojama kalba.

Kiek galima, stabdyti neap
dirbtų žemės ūkio produktų 
eksportą. Kai kuriais atvejais 
visa tai uždrausti, kaip pvz. 
mėsinių gyvų gyvulių ekspor
tas, nes atima darbą Lietuvos 
skerdyklų darbininkams. Pa
gal importuojančių kraštų spe
cifikacijas mėsa gali būti pa
ruošta jų rinkai. Tai duos dar
bo savo žmonėms ir liks įvai
rios atliekos — kailiai, odos, 
žarnos ir kt.

Panašiai gali būti paruošia
mi grybai, laukinės uogos ir 
vaisiai. Juos tinkamai paruo
šus (išdžiovinus ar užkonser
vavus), vietinė pramonė sam
dys žmones, gamins dėžutes, 
krepšelius ir kitokius ekspor
tui reikalingus daiktus.

Kooperatyvai
Nepriklausomos Lietuvos 

laikais daug dėmesio buvo 
kreipiama kooperaciniam ju
dėjimui. Su dideliu pasiseki
mu buvo organizuojamos var
totojų bendrovės, kurių na
riai gaudavo atgal tam tikrą 
nuošimtį nuo pirktų prekių 
kainos. Vyresnieji dar gerai 
prisimena Lietuvos Žemės 
ūkio kooperatyvų sąjungą 
“Lietūkis”, centrinę Lietuvos 
pieno perdirbimo bendrovių 
sąjungą “Pienocentras”, ko
operatyvų sąjungą “Linas”, 
akcinę bendrovę “Maistas”, 
kuri vėliau perėjo į valstybės 
rankas, “Lietuvos cukrų”, “So
dybą” ir daugelį mažesnių, 
veikiančių rajoninėse vietose.

Nepriklausomybės laikais, 
bent pačioje pradžioje, buvo 
gana paplitęs smulkaus kredi
to draugijų steigimas, kuris 
greičiausiai bus gavęs pra
džią iš kitų Europos kraštų. 
Kai kuriose vietovėse jos ga
na gerai veikė, bet labai daug 
jų bankrotavo dėl nepakan
kamos kontrolės iš valstybės 
pusės ir dėl menko bankinių 
operacijų supratimo.

Kalbėdami apie kapitalo 
stoką naujakuriams, minėjo
me, kad ji po pirmosios žemės 
reformos ir jai vykstant bu
vo pagrindinis stabdis gerai 
įsikurti. Čia reikėtų suminėti 
išeivijos gyvenime panašius 
dalykus, nes imigrantai, atvy
kę į svetimą ir mažai pažįsta
mą kraštą, pradėjo kurtis visai 

Apsnigtos šiaudų stirtos. O tai rieškia, kad svirne buvo supiltas derlius, yra duonos, atėjus pavasariui bus ir ką 
sėti, kad vėl būtų naujas derlius Nuotr. D. Meilūno

ant “pliko lauko”. Niekas jų 
nepažinojo, ir jų kreditingu
mas buvo visai neaiškus, nes 
darbai nebuvo visada garan
tuoti. Į pagalbą daugelyje at
vejų atėjo jų pačių sukurti lie
tuviški kreditų kooperatyvai, 
lietuvių bankeliais vadinami, 
kurie šiandien savo metines 
apyvartas skaičiuoja dešim
timis milijonų dolerių.

Šie lietuviški bankai duo
da paskolas įvairiems daly
kams: ipotekas pirkti namams 
ar kitokioms nuosavybėms, 
70% komisijos įkainuotos ver
tės. Labai dažnai tos sumos 
būna nuo keliasdešimt tūks
tančių dolerių iki beveik mi
lijono. Paprastai palūkanos 
imamos iš narių yra net kele
tu nuošimčių mažesnės negu 
bankuose. Tai įmanoma dėl 
daug mažesnių administraci
nių išlaidų.

Valstybė prižiūri tų kredi
tų kooperatyvų veiklą ir juos 
tikrina vieną kartą per metus. 
Visos santaupos iki 70,000 do
lerių yra apdraustos valstybės 
nuo išeikvojimų.

Ar panašūs bankeliai — 
smulkaus kredito kooperaty
vai Lietuvoje bus populiarūs, 
priklausys nuo žmonių pažiū
ros į kooperacinę veiklą. Vals
tybė turėtų tokią veiklą ska
tinti ir, bent pradinėje stadi
joje, teikti finansinę bei tech
ninę paramą, kad išvengtų pa
vojų, kurie numarino veiklą 
smulkaus kredito draugijų pir
mosios nepriklausomybės me
tais.

Didelį darbą šioje srityje 
atliko nepriklausomos Lietu
vos agronomai. Daugeliui ko
operatyvų jie labai sėkmingai 
vadovavo ir, jei ne okupacijų 
metai, šiandien Lietuvos že
mės ūkiui, ūkininkams ir visai 
tautai būtų padarę didelį įna
šą. Reikia tikėtis, kad Lietu
vos politikai, parlamentas ir 
visa tauta sieks kooperacinės 
veiklos, nes ji skatina žmo
nių bendravimą siekiant užsi
brėžtų tikslų.

Mokslinės institucijos
Labai svarbūs ir būtini 

kiekvieno krašto žemės ūkio 
raidoje aukštos kvalifikaci
jos žemės ūkio specialistai, 
kurie su atsidėjimu dirbdami 
gali paruošti planus ir duoti 
ūkininkams geriausias gyvu
lių veisles, vaismedžių ir 
vaisinių augalų atmainas, ja
vų ir pašarinių žolių sėklą.

Visa žemės ūkio mokslinė 
informacija yra skiriama Lie
tuvos ūkininkui ir jo darbo 
palengvinimui. Daryti moks
linius tyrimus dėl to, kad rei
kia ką nors tyrinėti yra per 
daug didelė prabanga. Todėl 
labai svarbu, kad įvairaus 
tipo moksliniai žemės ūkio 
institutai drauge su žemės 
ūkio ministerija, rengtų me
tines konferencijas, darbo 
savaites, kurių metu moksli
ninkai perduotų savo atradi
mų rezultatus žemės ūkio 
konsultantams — agronomams. 
Pastarieji, sugrįžę į savo ra
jonus ir apylinkes, rengtų pa
skaitas ir perteiktų naujus 
metodus. Nereikia ir minėti, 
kad tokie susitikimai su ūki
ninkais turėtų būti gerai pa
ruošti, kad ūkininkas galėtų 
gauti atsakymus į jam rūpimus 
klausimus.

Prie kiekvienos mokslinės 
institucijos, bandomųjų ūkių, 

turėtų būti suorganizuota va
dinamoji patariamoji taryba, 
susidedanti iš ūkininkų orga
nizacijų, žemės ūkio produktų 
perdirbimo bei paruošimo ko
operatyvų atstovų, kuri vieną 
kartą per metus, geriausia se
zono pabaigoje, išklausytų tos 
institucijos metinį pranešimą, 
susitiktų mokslininkus, iš pir
mų rankų gautų paaiškinimus. 
Ta patariamoji taryba padary
tų savo sugestijas dėl naujų 
problemų nagrinėjimo ir nau
jų metinių darbo planų suda
rymo.

Labai svarbu, kad visų in
stitucijų nagrinėjamos pro
blemos kiltų iš žemės ūkio, 
būtų svarstomos ir aptartos 
ūkininkų organizacijose. Tik 
išimtinais atvejais jos ga
lėtų būti siunčiamos žemyn 
iš ministerijos. Visos moks
linės žemės ūkio institucijos 
yra tam, kad padėtų žemės 
ūkiui klestėti, spręstų vi
sas pasitaikančias ūkininka
vimo problemas auginant au
galus, gyvulius ir paruošiant 
žemės ūkio produktus rinkai 
krašte ar eksportui.

Į tarptautinę rinką
Minėjome, kad pagrindinis 

Lietuvos turtas yra žemė ir jos 
eksploatacija. Taigi labai 
svarbu, kad Lietuva sugebėtų 
tiekti tarptautinei rinkai pa
ruoštus žemės ūkio produktus, 
savaime suprantama, pasilie
kant vietinei rinkai pakanka
mą kiekį. Taigi dabar reikia 
pasvarstyti, kokių dar galima 
pagaminti produktų, kurių rei
kės tarptautinei rinkai. Kai 
kurios augalų rūšys turi ang
lišką pavadinimą — “cash 
crops” — pinigus duodančios 
augalų rūšys. Prie jų priski
riamos įvairios tabako rūšys, 
linai, sojos pupelės, cukriniai 
runkeliai, cukorija. Kai kurie 
čia suminėti augalai labai sėk
mingai Lietuvoje uždera. Saky
sime, linų pluoštas yra labai 
geros kokybės. Lininiai audek
lai, staltiesės ir kiti gami
niai galėtų konkuruoti su Len
kijoje gamintais ar net Airi
jos. Labai svarbu išvystyti 
cukrinių runkelių auginimą 
iki to laipsnio, kad Lietuva 
galėtų pasigaminti didžiausią 
dalį cukraus ir nereikėtų im
portuoti iš užsienio už valiutą.

Kita rūšis augalų, kuri ga
li labai paplisti ir būti tinka
ma nemažai tarptautinei rin
kai, tai įvairios vaistažolės 
— lapai, žiedai, šaknys. Jų 
ypač reikės daugiau, nes che
miniai gaminiai darosi vis ma
žiau populiarūs. Gal geriau 
reikėtų pasakyti, kad bus nau
dojama daugiau augalinės kil
mės medžiagų vaistų gamybai. 
Dar labai mažai Lietuvoje au
ginama įvairių prieskoninių 
augalų. Jų labai daug impor
tuoja Šiaurės Amerikos kraš
tai. Didelė dalis šių augalų 
nesunkiai augtų darželiuose 
ir prie vasarnamių. Didesnius 
jų kiekius galėtų auginti ko
operatyvai.

Baigiant tenka glaustai pa
sakyti, kad galimybių yra daug. 
Duokime lietuviui ūkininkui 
laisvą pasirinkimą, visas mo
dernaus ūkininkavimo prie
mones bei techniką, leiskime 
jam pasidaryti savininku že
mės, kuri maitino tautą siau
čiant karams ir nuožmiai ver
gijai, ir jis su didele meile 
bei atsidėjimu savo misiją at
liks.

TEŠVIEČIA MUMS VISAD

VASARIO 16-OJI,
KURIA PO ILGOS NAKTIES 

ATQAIVINOM KOVO 11-Ą)A 
IR APGYNĖM SAUSIO 13 AJA- 

SUNKUS, 
GRĖSMINGAS 

IR SKAUSMINGAS 
LIETUVOS PAVASARIS, 

BET JIS KASKART ATNEŠA 
IR VĖL ATNEŠ
ATQIMIMA-

Buitinės 
pabiros

Pigus populiarumas
Lietuvoje tebėra populiarūs 

sukaktuviniai ir kitų progų 
sveikinimo koncertai, trans
liuojami per radiją ir televizi
ją. Nuo analogiškų Petrapilio 
renginių jie skiriasi tuo, jog 
plačiai išvardijami ir išrekla
muojami visos giminės atsto
vai: sūnūs ir dukterys, vaikai 
ir vaikaičiai, žentai ir marčios, 
seneliai ir proseneliai (jeigu 
jie dar gyvi). Tokiuose koncer
tuose oracijų ir liaupsių dau
giau negu pačios muzikos. Gal
būt tai pavėlavusio renesanso 
likučiai? Tačiau tikrovėje nuo
širdumo ir atjautos kur kas ma
žiau: atokiai gyvenantys sukak
tuvininkai retai sulaukia gimi
naičių vizitų. Priežastis-bran
gūs transporto bilietai. Kon
certai taip pat brangūs. Užtat 
populiarumas - pigus.

Paradoksai
Populiariausiu Kaune metų 

žmogumi išrinktas Įgulos šven
tovės klebonas poetas kun. Ri
čardas Mikutavičius. Šio žmo
gaus darbai pateisina žmonių 
pasitikėjimą. Kai degė Laisvės 
alėjos kampinis namas - “Pa
žangos” knygynas ir iš gaisri
nių mašinų švirkščiantis van
duo grasino sunaikinti milijo
ninės vertės knygas, kunigas at
vėrė šventovės duris, o praei
viai sustojo į eilę ir, perdavi- 
nėdami iš rankų į rankas, su
krovė knygas šventovėje. Išgel
bėtas didžiulis turtas.

Populiariausiu Kėdainių 
krašto žmogumi taip pat tapo 
dvasiškis. Tai kun. Stanislovas
— vienuolis kapucinas Dobra- 
volskas, anksčiau darbavęsis 
Paberžėje, pastaruoju metu - 
Dotnuvoje. Naujuosius metus 
jis pradėjo smerkdamas Lands
bergio vadovaujamą opoziciją 
seime. Kelis kartus per radiją 
buvo paskelbtas jo tvirtinimas, 
jog “tai ne opozicija, bet obst
rukcija!” Kitaip sakant trukdy
mas ir kenkimas. (Nejaugi 
konstruktyvi opozicija kenkia 
neokomunistams valdyti Lietu
vą?).

Paradoksų virtinėlę papildė 
bičiulė Stasė Guogienė, medi
kė, grįžusi iš savo gimtinės Že
maitijoje.

— Pasaulio pabaiga, - tarė ji,
- Gardame šv. Mišias galima 
užsakyti tik įnešant aukas va
liuta! Neturi valiutos - nebus 
ir Mišių.

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

Per daug sugrįžo...
Šokiuose, stribų vado Kosto 

Gliko jaunatviškos veiklos 
krašte, kalbasi du piliečiai:

— Balsuoti nematau už ką. Iš
skyrus Brazauską.. .

— O taip! Jis nors žmonėms 
atstovauja. Nes nuo tų tremti
nių jau darosi bloga. Visur tik 
jie. O ką jie Lietuvai davė ir 
kam jie reikalingi?

— Drumsti vandenį.
— Jų per daug sugrįžo, štai 

kas. . . Galėjo daugiau Sibire 
pasilikti!

— Žinoma. Tam ir vežti buvo, 
kad negrįžtų!...

.. .O senas lietuviškas prie
žodis sako: “Ganom avis, vilkų 
nematydami!. ..”

Plaunasi rankas
Nuo Romos imperijos laikų 

pasaulio istorija nežino di
desnės vergovės už komunisti
nę. Beje, greta kitų pasisavin
tų iš krikščionybės aukštų 
idealų, ji skelbė ir visų žmo
nių lygybę. Per penkiasdešimt 
okupacijos metų sužinojome, 
kas yra toji “lygybė”.

Pastaruoju metu eilė LDDP 
atstovų išrado naują lygybės 
idėjos modifikaciją: “Su oku
pantu kolaboravo visa Lietu
va!” Tai giliai žeidžia polit
kalinių, tremtinių ir visų dorų 
žmonių jausmus.

Ar ne per greitai neokomu- 
nistai užmiršo, jog įvigubą - 
okupantų ir jų tarnų - išnau
dojimą Lietuvoje patyrė su tik 
trečios, bet ir penktos rūšies 
vergai? Jų pavergimo laipsnį 
nusakė požymiai: nepartinis, 
tremtinys, lietuvis, buožė, re
ligingas, moteris ir t.t. Taigi 
vergvaldžių ir vergų “lygybė”? 
Nejaugi tie, kurie vilko gran
dines ir tie, kurie jas dėjo tau
tiečiams ant rankų, prieš isto
riją ... vienodai lygūs? Vieno
dai tarnavo okupantams ir iš
davė Tėvynę uranu užkimštais 
plaučiais tremtinys ir jo krau
jo prisigėręs privilegijuotas 
suomiškų pirčių liūtas?

Pilotai plaunąs rankas. Mat, 
jei išdavikai - tai visi!

Privati statyba
Pastaraisiais metais net ne

labai atidus žmogus pastebi, 
kokį neregėtą mastą įgavo pri
vačių namų statyba Lietuvoje. 
Priemiesčiuose ir atokiose gat
velėse kaip grybai po lietaus 
dygsta antri, treti darbštuolių 
būstai. Esant žemiems atlygini
mams ir žinant jog geram ko
operatiniam butui pasistatyti 
reikia milijono talonų, tenka 
tik stebėtis iš kur tiek milijonų 
staiga atsiranda nuosaviems 
namams? Betgi stebuklo čia 
nėra: retas atvejis, kai žmo
gus statosi sąžiningai.

Kauno miesto tarybos narė 
Vincenta Duliūnaitė pastebė
jo, kad yra žmonių, kuriems 
bolševikinis gyvenimo būdas 
parankus. “Su skubiu įniršiu 
prasidėjo kaimyno, draugo, gi
minių, Lietuvos valstybinio 
turto grobimas.” Gydytoja Fur- 
monavičienė: “Kai nėra dva
singumo, dingsta ir sąžinė. 
Tampa pageidautina tokia val
džia, kuri leistų ir toliau 
vogti.”

Blogiausia, kad šis reiškinys 
nelaikomas gėdingu. Juo netgi 
didžiuojhmasi: žmogus sugeba 
gyventi! Apsukrus. Nevagia, 
bet ima sau. Negražu? Ką jūs! 
Tik prieš užsienio lietuvius 
nepatogu - jau geriau, kad jie 
nežinotų nei ką mes darome, 
nei už ką balsuojame.. .

Universalaus vogimo ir gro
bimo fiesta tęsiasi. Iš dešim
ties užregistruotų vagysčių 
devynios lieka neišaiškintos. 
O kiek neregistruotų.. .

Paruošė Antanina Garmutė

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.
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Lietuvos vidurinės mokyklos moksleiviai prie atsiųstų iš Kanados kompiuterių

Dėkoja Lietuvos mokyklos
Švenčių proga Lietuvos kul

tūros ir švietimo informacijos 
centras ir kelios vidurinės mo
kyklos atsiuntė kalėdinius 
sveikinimus ir jautrius padė
kos laiškučius, kuriais noriu 
pasidalinti su lietuvių visuo
mene (dėl kompiuterių siuntos 
į Lietuvą.

Vaclovas Kungys, su kuriuo 
1992 m. gegužės mėn. buvau 
susitikęs Vilniuje, rašo, kad 
361 “Commodore” kompiute
ris, atsiųstas iš Kanados, ap
tarnauja 14% visų Lietuvos 
mokyklų kompiuterių stočių. 
Iš 800 vidurinių mokyklų tik 
trečdalis turi kompiuterius 
ir tie patys nepatikimi sovie

Reikia pagalbos rankų
Vilniuje įsteigta nauja PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO parapija, 
organizuojamas religinis-kultūrinis centras, pastatyti parapijos namai su 

laikina koplyčia, pašventintas naujos šventovės kertinis akmuo, bet 
tolimesnė statyba nebeįmanoma be išeivijos pagalbos

Po ilgų dešimtmečių į mūsų Tė
vynę atėjo atgimimas, suteikęs 
galimybę atkurti Lietuvos valsty
bę. Vėl grįžta tikrosios vertybės, 
žmonės stato naują Lietuvą. Ir Ka
talikų Bažnyčia atgauna prarastą
sias pozicijas. Jai grąžinamos iš
niekintos, apleistos ar sandėliais 
paverstos šventovės.

Kadangi Vilniaus miestas išsi
plėtė, išaugo nauji rajonai, kuriuo
se gyvena daug tikinčiųjų, būtinas 
naujas religinis ir kultūrinis cent
ras. Jo kūrimo pradžia — 1990 me
tų vasarą pradėti statyti ir 1991 m. 
liepos 12 d. pašventinti parapijos 
namai su laikinąja koplyčia, kate
chetų kambariais, muzikos, kultū
ros ir špbrtd salėmis. Čia jau reti- 
kasi tikintieji pasimelsti, atlikti 
kitas religines apeigas. Čia buriasi 
vaikai ir ypač jaunimas, ieškantis 
tikrųjų dvasinių vertybių, puose
lėjantis tautinius papročius, orga
nizuojantis ir kultūrinius rengi
nius. Beveik per metus pastatytas 
parapijos centras ne tik pačių ti
kinčiųjų aukomis, bet taip pat re
miant vyriausybei.

1991 m. spalio 30 d. vyskupas Juo
zas Tunaitis pašventino busimo
sios palaimintojo Jurgio Matulai
čio titulo šventovės kertinį akme
nį. Statybą pradėjome, jau subūrę 
religinę bendruomenę, siekdami, 
kad naujuose sostinės rajonuose 
atsirastų tikras krikščioniškosios 
kultūros ir dorinio auklėjimo židi
nys. Tokį mūsų sumanymą rėmė ne 
tik patys tikintieji, bet ir vyriau
sybė, įmonės, suprasdami dvasi
nių vertybių reikšmę žmogaus ir 
visuomenės gyvenime. Esame nuo
širdžiai dėkingi už supratimą ir 
pagalbą.

Šiuo metu baigiami šventovės 
pamatai su nuliniu ciklu. Jame 
bus įrengtos šarvojimo koplyčios 
— salės, ypač reikalingos šių rajo
nų žmonėms, nes jie neturi galimy
bių tinkamai pašarvoti ir palaidoti 
mirusių savo artimųjų. Vieninte
liai ritualinių paslaugų namai Vil
niuje perpildyti, o aplinkinių gy
ventojų butai maži, ir nėra galimy
bių juose šarvoti mirusiųjų. Padė
ta pamatinė šventovės bokšto pa
galvė, toliau tęsiami pačios švento
vės statybos-montavimo darbai, 
vien tik 1992 m. kainavę apie 30 
mln. rublių ir talonų. Be pagalbos 
iš kitų, mūsų išsvajotas tikslas pa
statyti šventovę, ypač atsižvelgiant 
į sunkią materialinę ir finansinę 
žmonių būklę, būtų likęs tik toli
ma svajone.

Tačiau dabar dėl kylančių kai
nų, infliacijos ir nepastovios rin
kos, mes, Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio parapijos tikintieji, bū
sime nepajėgūs įveikti tokių sun
kumų tolesnėje šventovės statybo
je. Suvokdami nelengvą dabartinę 
ekonominę padėtį, kartu suprasda

tiškos konstrukcijos. Jei būtų 
galima, prašo parūpinti kom
piuterių daugiau. V. Kungys 
pridėjo ir sąrašą 42 mokyklų, 
gavusių kompiuterius. Iš sąra
šo matyti, kiek kuri mokykla 
jų gavo.

Pvz., Maišiagalos mokytojų 
ir mokinių vardu informacijos 
mokytoja Rasa Zinkevičienė 
rašo: “Norime labai Jums pa
dėkoti, už tokią nuostabią do- 
vaną-kompiuterių klasę, kurią 
gavome Jūsų, jūsų kolegų, Ka
nados bendruomenės dėka. 
Didelis ačiū. Na, o mes pasiža- 
dam, kad kuo geriausiai juos 
panaudosim”.

J. Stanionis

mi ir Bažnyčios atsakomybę dvasi
nių vertybių išsaugojimu, kreipia
mės į Jus, prašydami paremti mū
sų šventovės statybą, kuri kas mė
nesį kainuoja apie 5 mln. talonų. 
Patys tikintieji tokios didžiulės 
pinigų sumos surinkti nebegali, to
dėl Jūsų parama padėtų mums rea
liai siekti užsibrėžto tikslo — 
įsteigti religinį-kultūrinį cent
rą, ypač reikalingą naujiesiems 
sostinės rajonams, kur tiek daug 
vaikų ir jaunimo neturinčių kur 
įgyvendinti savo sumanymų, vy
resnio amžiaus žmonių, kuriems 
iš tiesų sunku pasiekti miesto 
centrą ir todėl ypač laukiančių 
šio religinio ir kultūrinio židinio, 
taip pat kitų artimų rajonų žmo
nėms, lankantiems parapijos na
muose laikinąją koplyčią, daž
niausiai net netelpančių į ją.

1993-ieji išskirtiniai metai, ka
dangi Šv. Tėvas Jonas — Paulius II 
pirmą kartą aplankys Lietuvos 
valstybę, kitas Baltijos šalis. Mū
sų valstybės žmonių dėmesys Kata
likų Bendrijos reikmėms, sielova
dai, konkreti pagalba, sprendžiant 
tikybinių įstaigų materialinės ba
zės stiprinimo problemas, tikrai 
parodytų, kaip nuoširdžiai ir su ko
kia meile mūsų visų čia yra laukia
mas popiežius.

Nuoširdžiai kreipiamės į Jus su 
didele viltimi, kad mūsų prašymą 
išnagrinėsite labai atsakingai. 
Palankus Jūsų sprendimas pri
sidėtų tęsiant Palaimintojo Jur
gio Matulaičio idėjų (ypač sociali
nių) skleidimą, stengiantis stip
rinti ilgaamžę tautos tradiciją, 
formuojant dorą ir sąmoningą Lie
tuvos valstybės pilietį. .

Kun. M. Čeponis,
parapijos klebonas 

Pr. Jakaitis, parapijos 
tarybos vicepirmininkas 

P. Silickas, ekonominės 
tarybos vadovas

Mūsų sąskaita banke:
Pal. Jurgio Matulaičio parapija 
Lietuvos bankas
sąsk. Nr. 67084162/701070913
Parapijos adresas:
J. Matulaičio a. 3
2056 Vilnius
Lithuania Tel. 426-775

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).

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

REAL ESTATE LTD. REALTOR
Nijolė Baranauskaitė-Bates 

Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
tel.: verslo 769-3300 namų 769-1835 

. Patarnauja lietuvių kalba 
. Nemokamas namų įvertinimas.

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

Future.I
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® LAISVOJE TEVYNEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
LAUKIA SVEČIO IŠ ROMOS

Lietuva laukia popiežiaus 
Jono Pauliaus II, o jo viešnagės 
reikalus tvarko specialus koor
dinacinis katalikų komitetas, 
vadovaujamas Vilniaus arkivys
kupo metropolito Audrio Juozo 
Bačkio. Lietuvos vyriausybei 
atstovauja Algimantas Matule
vičius, ministeris be portfelio 
savivaldybių reikalams, turbūt 
taip pat sudarysiantis atskirą 
valdžios komitetą popiežiui Jo
nui Pauliui II sutikti. Numato
mas abiejų komitetų bendradar
biavimas, finansinė valdžios 
parama. Sausio 7 d. surengtoj 
spaudos konferencijoj į klau
simus atsakinėjo arkivyskupas 
metropolitas A. J. Bačkis ir mi
nisteris A. Matulevičius. Jos 
metu paaiškėjo, kad konkreti 
visos viešnagės programa dar 
neparuošta. Mat ją teks derinti 
su komitetu iš Vatikano. Jono 
Pauliaus II apsilankymui Lie
tuvoje yra numatytas prailgin
tas pirmasis rugsėjo savaitga
lis. Atrodo, popiežius Jonas 
Paulius II, viešėdamas Vilniu
je, gyvens apaštališkosios Va
tikano nunciatūros namuose. 
Svečias negalės pasinaudoti 
lig šiol tikintiesiems nesu
grąžintais Vilniaus arkivys
kupijos rūmais Šventaragio 
gatvėje. Dabartinėse arki
vyskupijos patalpose Šv. Tė
vas galės tik pasisvečiuoti. Iš
kilmingos Mišios Vilniuje bus 
atnašaujamos Vingio parke lie
tuvių kalba. Atskirų pamaldų 
lenkų kalba nenumatoma turėti 
dėl popiežiaus Jono Pauliaus 
II palyginti trumpos viešnagės.
APLANKYS KRYŽIŲ KALNĄ?
Jonas Paulius II taipgi lan

kysis Kaune, Šiluvoje, neužmirš
damas ir Kryžių kalno Meškui
čiuose prie Šiaulių. Problemą 
sudaro tik jam skirto “DC-9” lėk
tuvo nusileidimas. Su ja susi
pažino ten iš Vatikano atvykę 
svečiai: popiežiaus kelionių 
organizacinės tarnybos direk
torius kun. dr. Tucci, Vatikano 
radijo vadovas mons. E. Tscher- 
ringas, dr. A. Gasparris, apaš
talinis nuncijus Lietuvai arkiv. 
J. Mulloras Garcia ir Italijos 
orinio susisiekimo bendrovių 
inžinieriai, atlydėti Vilniaus 
arkivyskupo metropolito A. J. 
Bačkio. Buvo išrinkta geriausia 
vieta altoriui Kryžių kalne. Ten 
Šv. Tėvą galėtų matyti pakalnėje 
susirinkusi tūkstantinė tikin
čiųjų minia. Deja, paaiškėjo, 
kad Lietuvos kariuomenei pri
klausantis Meškuičių aerodro
mas yra per trumpas popiežiaus 
“DC-9” lėktuvui nusileisti. Vie
nintele viltimi liko karinis Zak- 
nių aerodromas, jeigu iš jo iki 
to laiko išsikraustys Rusijos 
karo aviacija, palikdama radio- 
elektroninę aparatūrą lėktuvų 
nusileidimams reguliuoti.

KELIONĖS ŠŪKIS
Savo kelionės Lietuvon šū

kiu popiežius Jonas Paulius 
II pasirinko prasmingus žo
džius “Liudykime Kristų, kuris 
mus išvadavo”. Mat jis norėjo 
įsijungti Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjiman 1987 
m., bet tada nebuvo įsileistas 
Kremliaus valdovų Maskvoje. 
Koordinacinis komitetas da
bar paskelbė šios kelionės Lie
tuvon emblemos konkursą su 
jon įjungtu šūkiu: “Liudykime 
Kristų”. Emblema galės primin

ti Lietuvą, Marijos žemę, Evan
gelijos šviesą visai lietuvių 
tautai. Norima, kad dailininkų 
sukurta emblema nebūtų per
krauta, lengvai pritaikoma įvai
riam formatui. Konkurso laimė
tojui bus paskirta 200 JAV do
lerių premija. Emblemos kon
kursas buvo paskelbtas sausio 
29 d. Laimėtojas paaiškės po 
kovo 1 d., kai vertintojų ko
misija gaus visus konkursinius 
Šv. Tėvo kelionės Lietuvon em
blemos projektus.

KLAIPĖDA IR LIETUVA
Klaipėdos krašto prisijungi

mo septyniasdešimtmetį nepri
klausomybę atgavusi Lietuva iš
kilmingai paminėjo sausio 15 d. 
Pasak “Tiesos” korespondento 
Gintauto Kniukštos, tada Klai
pėdoje švietė saulė, buvo gana 
šilta diena. Šventė pradėta Va
karų Lietuvos ir Prūsijos isto
rijos centro surengta konferen
cija, jon įsijungus ne tik Lietu
vos, bet ir Latvijos, Vokietijos 
mokslininkam, istorijos tyrinė
tojam. Klaipėdiečiai, pasidžiau
gę gatvėmis žygiuojančiais Lie
tuvos kariūnais ir šauliais, su
sirinko prie Klaipėdos sukilė
liams skirto paminklo. Sugiedo
jus Mažosios Lietuvos himną, lai
kinai Lietuvos prezidento parei
gas ėjęs Algirdas Brazauskas pri
minė du šioje iškilmėje dalyvau
jančius sukilimo dalyvius - Sta
sį Buožį ir Petrą Navicką. Gėlių 
vainikus padėjo Algirdas Bra
zauskas ir krašto apsaugos mi
nisteris Audrius Butkevičius. 
Klaipėdos tarybos pirm. V. Če
pas susirgusio sukilėlio V. Se- 
lioko vardu uždegę žvakutę ant 
kovos draugų kapo.

MINĖJIMAS TEATRE
Pagrindiniam sukakties mi

nėjimui Klaipėdos dramos teat
re vadovavo šio miesto burmist
ras B. Petrauskas. Su istoriniais 
sukilimo duomenimis vakaro da
lyvius supažindino Klaipėdos 
universiteto docentas A. Juška, 
lietuvininkų bendrijos “Mažo
ji Lietuva” narys. Įsijungimo 
sukiliman priežastimis ir atsi
minimais dalijosi iš Kretingos 
atvykęs Petras Navickas. Pa
grindinį žodį tarė Algirdas Bra
zauskas, tada laikinai ėjęs Lie
tuvos prezidento pareigas. Su
kilimą ir Klaipėdos krašto pri
sijungimą prie Lietuvos jis pa
vadino svarbiu įvykiu Lietuvos 
valstybingumo raidoje. Nors su
sijungę kryžiuočių ir kalavi
juočių ordinai pirmą strategi
nės reikšmės pilį Klaipėdoje 
pasistatė 1252 m., lietuviai ne
buvo sunaikinti. 1870 m. Klai
pėdos mieste ir jos bei Šilutės, 
Pagėgių apylinkėse 67% visų gy
ventojų buvo lietuviai, o 1910 m. 
- 57%. Klaipėdos krašto lietu
viškumą pripažino ir Versalio 
sutartis, atmetusi jo prijungi
mą prie Vokietijos. Lietuvai, 
netekusiai Vilniaus srities,Klai
pėdos krašto prisijungimas buvo 
labai svarbus prekybiniams ry
šiams ne tik su V. Europa, bet ir 
visu pasauliu. Savo kalbą A. Bra
zauskas baigė sveikinimu klai
pėdiečiams, linkėdamas ištver
mės ir išradingumo. Po jo kal
bėjo lietuvininkų bendrijos “Ma
žoji Lietuva” narė R. Mačiūnie
nė, prancūzas prof. R. Pino, 
miesto tarybos pirm. V. Čepas. 
Koncertinę programą atliko 
etnografinis “Vorusnės” an
samblis. y. Kst.

1992 m. spalio 10 d. Panevėžyje buvo švenčiamas Panevėžio mergaičių gimnazijos 60-ies metų sukaktis. Jame da
lyvavo ir dvi buvusios tos gimnazijos auklėtinės Regina Bagdonienė ir Gražina Kažemėkienė. dabar gyvenančios 
Hamiltone, Ont. Vaišių metu menėje iš dešinės: dabartinis gimnazijos direktorius E. URBONAS, REGINA BAG
DONIENĖ, prof. V. LANDSBERGIS (jo tėvas buvo gimnazijos rūmų architektas), GRAŽINA KAŽEMĖKIENĖ 
ir kitos buvusios mokinės

Ottawa, Ontario
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI

MAS ir vaikų Kalėdų eglutė buvo 
labai iškilmingai atšvęsta gruo- 
io 17 d. St. Hyacinth šventovėje 
ir salėje. Mūsų kapelionas savo 
pamoksle kvietė visus susirinku
sius įsijausti į Šv. Jono Krikšty
tojo ir Dievo Motinos Marijos drą
sos ir nusižeminimo dvasią. Mo
kyklos vedėja Rūta Kličienė ir 
mokytoja Ramūnė Vaitonienė 
suorganizavo ir pravedė neilgą, 
bet labai gražiai paruoštą vaikų 
Kalėdų eglutės programą. Įdomu 
buvo, kad kai kurie vaikučiai dar 
maži, vos 4-5 metukų, taip 
pat parodė savo sugebėjimus sce
noje. Vaišių metu visi kalbėjo
si ir džiaugėsi, sutikę kai kuriuos 
ilgai nematytus tautiečius.

PROF. DR. MILDA DANYTĖ, 
kuri dėsto anglų kalbą Kauno uni
versitete jau ketvirti metai, šie
met vėl praleido Kalėdų atostogas 
pas savo tėvelius Otavoje. Jos tė
velis inž. J. Danys pakvietė lie
tuvius pas save į namus išklausy
ti prof. Mildos pranešimo apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. Susi
darė įspūdis, kad sunkumai ten 
yra labai dideli. Trūksta visko: 
ir medžiaginių, ir kultūrinių, ir 
dvasinių vertybių. Miesto žmonių 
gyvenimas truputį lengvesnis ne
gu kaimo. Kaimas buv.o valdžios 
labiau užmirštas. Tačiau įdomu 
tai, kad prof. Milda, nežiūrint 
didelių asmeniškų sunkumų gyve
nant Kaune, rodo didelį entuziaz
mą ir tikėjimą į šviesesnę Lietu
vos ateitį. Mes visi užtai ją labai 
gerbiame ir mylime. Po pokalbio 
ponia Danienė pavaišino visus 
kavute ir užkandžiais.

TAUTINIŲ GRUPIŲ PAMAL
DOS įvyko š.m. sausio 17 d. Ota
vos katedroje. Iškilmingas Mišias 
laikė pats arkivyskupas Marcei 
Gervais su 15 įvairiausių tauty
bių kunigais, kurių tarpe buvo

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

;549-4140. Sutvarkome keliones Į* 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su

darytus siuntinius į Lietuvą. Per-' 
vežame autobusu keleivius į Mont-

. realį ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' i

(Esu “Union Gas" /M 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383 9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

ir mūsų kapelionas kun. dr. V. 
Skilandžiūnas. Aukų procesijoje 
arkivyskupui pageidaujant, du 
atstovai iš kiekvienos tautinės 
grupės atnešė prie altoriaus iš 
anksto specialiai paruoštus sa
vitus skanėstus, kuriais po pamal
dų visi kartu salėje vaišinosi prie 
kavutės. Lietuvių grupei atsto
vavo P. Gutauskas ir jo sesutė A. 
Gutauskaitė, abu, kaip ir visi ki
ti, apsirengę savo lietuviškais 
tautiniais drabužiais. Arkivysku
pas paminėjo gyvu žodžiu kiek
vieną tautinę grupę ir nepami
nėtiems leido patiems pasisaky
ti savo tautybę. Oras pasitaikė 
gražus ir katedra buvo pilnutė
lė žmonių.

Hamilton, Ontario
TAIP NESENIAI hamiltoniš- 

kiai palydėjo savo buvusį kleboną 
prel. Juozą Tadarauską į amžinuo
sius namus Anapilyje. Jau teko 
atsisveikinti net su keturiais mū
sų kolonijos gyventojais; J. Čegie- 
ne, J. Jakiene, P. Rakausku ir A. 
Mingėla. Jie savo aukomis buvo 
dideli lietuviškos veiklos rėmėjai.

Vasario 16-sios proga, vasario 
13, šeštadienį, koncertą suren
gė jaunimo pajėgos. Sveikino Ha
miltono burmistras R. Morrow ir 
federacinės valdžios atstovai, 
abudu liberalų partijos - St. Keyes 

ir B. Phinney. Sekmadienį, vasa
rio 14, šventovėje pamaldose da
lyvavo organizacijos su vėliavo
mis, Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kleb. kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM. Vėliau Jaunimo centre 
įvyko žuvusių dėl Lietuvos lais

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rpi a y jr a „ LIETUVIŲKREDITO
JL zYJL/IVzV 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:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.50% 
santaupas.......... ....................3%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.50% 
90 dienų indėlius ............5.75%
1 m. term, indėlius ..........6.00%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.75% 
3 m. term.indėlius ......... 6.50%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.50% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 6.00%
RRSP ind. 3 m.................  6.50% 

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

vės pagerbimas ir KLB Valdybos 
pirm. Alg. Vaičiūno paskaita.

Programą paruošė ir ją pravedė 
KLB Hamiltono lietuvių apylin
kės valdybos pirm. Kazimieras 
Deksnys. J.K.

PER KLK MOTERŲ DRAUGI
JĄ, “Vaiko tėviškės namų” sta
tybai a.a. Julijos Jakienės atmini
mui aukojo $25 - S. S. Rakščiai, 
O. G. Melnykai; $20 - Jz. Astas; 
$10 - E. V. Sakai, M. Z. Bakaičiai, 
E. Kybartienė, E. J. Mažulaičiai; 
$5-0. Sinkevičienė.

Valdybos nuoširdi padėka
PAGERBDAMI a.a. JULIJĄ JA- 

KIENŲ ir reikšdami užuojautą ar
timiesiems, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $20 - J. G. Krištolai
čiai; $10-P. M. Šiuliai.

Kanados lietuvių fondas dėkoja 
už aukas.

London, Ontario
LONDONO VYSKUPAS JOHN 

SHERLOCK, praeityje nuoširdžiai 
rūpinęsis Lietuvos reikalais, ne
užmiršo ir laisvos Lietuvos. Jis 
parašė raštą visom Londono vysku
pijos parapijų klebonams, kad į 
sekmadienio Tikinčiųjų maldą bū
tų įtraukta ši intencija: “Regained 
Freedom in Lithuania be protec
ted from all moral and physical evil. 
We pray the Lord” (Lietuvos laisvę 
nuo visokių pavojų išgelbėti tei
kis). K.K.K.

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

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

JA Valstybės
Mažosios Lietuvos draugija 

Klaipėdos prijungimo prie Lie
tuvos septyniasdešimtmečio su
kaktį Čikagoje paminėjo sausio 
17 d., sutelkusi apie 30 veikliau
sių narių mažojoje “Dainos” res
torano salėje. Draugijos pirm, 
inž. Vinco Žiobrio pakviestas, 
maldą sukalbėjo evangelikų liu
teronų vysk. Ansas Dumpys. 
Klaipėdai ir K. Donelaičiui skir
tus eilėraščius skaitė K. Žiob- 
rienė, savo “Prūsų žemę” ir “Ša
lis gyva” - A. P. Bagdonas. Po 
pietų paskaitę skaitė istorikas 
Jonas Damauskas, Klaipėdos su
kilimo dalyvis, tada buvęs tik 
Kauno “Aušros” berniukų gim
nazijos moksleivis. Pasak J. 
Dainausko, santarvininkai Ang
lija, Prancūzija ir Japonija 
Klaipėdą buvo pažadėję prijung
ti prie Lietuvos, kai bus teisiš
kai pripažinta jos nepriklau
somybė. Tą pažadą betgi pažei
dė prancūzai, pradėję remti 
lenkus. Lenkija, pasiglemžusi 
Vilniaus kraštą Rytuose, Lietu
vą norėjo apsupti ir iš Vakarų 
pusės. Tada Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komitetas Klaipėdą ir 
jos kraštą nutarė prijungti prie 
Lietuvos. Sukilę lietuviai pa
prašė E. Simonaitį sudaryti nau
ją lietuvišką Klaipėdos krašto 
direktoriatą. Lenkijos planas 
prisijungti Lietuvą nepavyko. 
Prancūzijos kariam teko išsi
kraustyti iš Klaipėdos. Diplo
matinė kova baigėsi autonomi
jos pripažinimu prie Lietuvos 
prijungtam Klaipėdos kraštui. 
Trumpesnį žodį tarė ir antra
sis sukilimo dalyvis S. Vaičius, 
kuriam sukilimo metu teko pa
truliuoti Klaipėdos gatvėse. A. P. 
Bagdonas perskaitė Mažosios 
Lietuvos draugijos valdybos nu
tarimą J. Dainauską paskelbti 
garbės nariu. Tai padaryta už 
jo didelius nuopelnus Mažo
sios Lietuvos draugijai.

Sausio tryliktosios žudynių 
Vilniuje minėjimą Čikagos lie
tuviams surengė ALTa. Minėji
mas pradėtas gedulinėmis Mi- 
šiomis Tėvų jėzuitų koplyčio
je. Į jį su savo vėliavomis įsi
jungė ir Čikagos šaulių rinkti
nės. Mišias atnašavo kun. P. Dau
kintis, SJ, aukas atnešė šaulė M. 
Gudaitienė ir ramovėnas J. Bag- 
džius. Kun. P. Daukintis, SJ, 
perskaitė prie televizijos bokš
to Vilniuje 1991 m. sausio 13 d. 
žuvusių aukų pavardes. Pamal
dos baigtos visų dalyvių sugie
dotu Tautos himnu. Tada oficia
lioji minėjimo dalis buvo tę
siama Jaunimo centro kavinėje. 
Tragiškiems įvykiams Vilniuje 
simboliškai atstovavo ant sta
liuko žvakidėje uždegtos žva
kės. Dalyvių atsistojimu susi
kaupimo minutei buvo pagerbtos 
Sausio tryliktosios aukos, savo 
gyvybes paaukojusios ant Lietu
vos nepriklausomybės aukuro. 
M. Marcinkienė perskaitė iš Lie
tuvos gautą mokinukės rašinėlį 
“Tai buvo neužmirštama naktis” 
ir kitos mokinukės eilėraštuką 
“Verkia ąžuolai”. Apie vilnie
čių gyvybės auką už Lietuvos 
laisvę kalbėjo J. Žebrauskas.
Australija

XXIII -sis ALB tarybos suva
žiavimas 1992 m. gruodžio 29- 
30 d.d. įvyko Lietuvių namuose 
Sidnyje ir buvo susietas su šia
me didmiestyje įvykusiomis 
Australijos lietuvių dienomis. 
Suvažiavime dalyvavo visų ALB 
apylinkių ir seniūnijų atstovai. 
Jų bendras skaičius - 57. Daly

vius pasveikino ALB Sidnio apy
linkės valdybos pirm. Vytautas 
Juška. Suvažiavimą oficialiai 
atidarė ALB krašto valdybos 
pirm. Viktoras Martišius, in- 
vokaciją sukalbėjus kun. Povi
lui Martūzui. Visi pranešimai 
buvo paruošti ir atsiųsti iš 
anksto. Tai gerokai palengvi
no suvažiavusių atstovų dar
bą. Liko tik diskusijos prane
šimų klausimais. Buvo pasigesta 
ALB krašto valdybos pirm. V. 
Martišiaus finansinės apyskai
tos, kurią jis paruošė ir padarė 
sekančią suvažiavimo dieną. Su
važiavimo dalyviai patvirtino 
ALB krašto valdybos revizijos 
aktą, paruoštą kontrolės ir re
vizijos komisijos, kurią sudarė 
V. Patašius, A. Reisgys ir V. Šlio
geris. ALB krašto valdybai ir jos 
pirm. V. Martišiui už dvejų metų 
darbą visų atstovų vardu padė
kojo ALB Kanberos apylinkės 
pirm. J. Grigonytė. Suvažiavi
me buvo surengtos svarstybos 
“Tauta ir išeivija - ateities per
spektyvos”, kuriose kalbėjo pre
legentai - dr. V. Doniela, dr. A. 
Stepanas ir G. Žemkalnis. Lietu
vių namų didžiojoje salėje gruo
džio 29 d. išklausytas Australi
jos lietuvių dienose dalyvavu
sio Vytauto Landsbergio prane
šimas su jo padėka Australijos 
lietuviams už paramą Lietuvai.
Naujoji ALB krašto valdyba 

sudaryta Adelaidėje. Jon pagal 
pateiktą sąrašą buvo išrinkti pa
siūlyti kandidatai. Pareigomis 
pasiskirsčiusią ALB krašto val
dybą Adelaidėje sudarė: pirm. 
Viktoras Baltutis, vicepirmi
ninkas ir atstovas sporto rei
kalams Jurgis Jonavičius, sek
retorius ir atstovas švietimo 
reikalams Vytautas Patupas, 
atstovas kultūros reikalams Vy
tautas Opulskis, ižd. Mikas Pa- 
reigis ir kandidatė Genovaitė 
Vasiliauskienė. Pagal statutą 
ALB krašto valdybon įsijungia ir 
Australijos lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas, šį kartą 
gyvenantis Melburne. Naujoji 
ALB krašto valdyba su juo steng
sis palaikyti glaudesnius ryšius 
iš Adelaidės. Revizijos komi- 
sijon išrinkti trys Adelaidės 
lietuviai - Jonas Mikužis, Do
natas Dunda ir Vytautas Neve- 
rauskas. Garbės teisman Sid
nyje įsijungė Alfonsas Adomė
nas, Pajauta Pullinen ir dr. Ra
mutis Zakarevičius.

Lenkija
Lenkijos lietuvių draugijos 

Ščecino skyrius su valdybos 
pirm. Jonu Želepieniu jau per
nai vasarą pradėjo ruoštis Ste
po Dariaus ir Stasio Girėno skry
džio per Atlantą ir tragiškos 
mirties šešiasdešimtmečiui. Ta
da rugpjūčio 30 d. buvo sušauk
tas specialus skyriaus narių 
susirinkimas. Pagrindinis dė
mesys teko tautiečių iš Lietu
vos pastatytai muziejinei klė
telei prie paminklo Pščelnike 
(buvusiame Soldine). Atnauji
nimo darbų vykdomojon ir ko- 
ordinacinėn tarybon įsijungė 
Jonas Želepienis, Julija Žele- 
pienienė, Vytautas Žemaitai
tis, Danutė Obitko, Gvidonas 
Andžiulis, Jonas Marcinkevi
čius, Janina Marcinkevičienė 
ir Antanas Marcinkevičius. Bu
vo nutarta klėtelės stogą ap
dengti gontais ir impregnuoti 
chemine medžiaga. Dėl klėtelės 
palėpių įrangos ir langelių bus 
tariamasi su iniciatorių grupe, 
kuriai Kaune vadovauja Rai
mundas Marcinkevičius.

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 .............................. 5 dėž.
Sūris olandiškas ...... ............1 kg Aliejus saulėgrąžų .... ............ .21
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 ..... ...............2 I
Manai......................... ............2 kg Kiaušiniai ................... ...... 10 vnt.
Sūris lietuviškas........ ............2 kg Kaina......................... ..... $80.00

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

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 (1374” x 13V4” x WA”) 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 $12.00 
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:
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. L7L2R1 
Tel. (416) 632-4558

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

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



Lietuvos prezidento Kanados lietuvių rinkiminė komisija. Iš kairės: A. VAIČIŪNAS - pirmininkas, J. KRIŠTO
LAITIS, M. VASILIAUSKIENĖ, H. LAPAS - Lietuvos generalinis konsulas Kanadoje, V. AUŠROTAS - sekretorius

Didžioji Lietuvos nepriklausomybės sukaktis

Kanados lietuvių bendruomenės veikla

A. VAIČIŪNAS

Lietuva šiais metais šven
čia savo deimantinę nepri
klausomybės atstatymo sukak
tį. Kai Kristupas Kolumbas 
paskelbė Europai atradęs 
naują žemyną, Lietuvos vals
tybė jau buvo 266 metų am
žiaus. Nuo 1236 metų Lietu
va augo, plėtėsi, klestėjo, 
kovojo dėl savo buities, ken
tėjo nuo gausių į ją besikėsi
nančių kaimynų. Ji pergyveno 
123 metus trukusią carų ver
giją, spaudos draudimą ir re
liginę priespaudą. Iš griuvė
sių kilo nepriklausoma Lie
tuva. Per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus Lietuva tapo 
lietuviška, patriotiška ir 
savarankiška. Savo žemėje ir 
visame pasaulyje lietuvis di
džiavosi savo tėvyne, savo kal
ba, dainomis, tautos menu ir 
kultūra.

Neilgai buvo lemta Lietuvai 
laisvai gyventi, klestėti ir 
džiaugtis, nes rytų ir vakarų 
kaimynai, sąmokslu pasidali
nę Lietuvą, ją okupavo. Nie
kas nesuskaičiuos tų aukų, 
kančių, nuostolių ir žalos, 
kuriuos patyrė Lietuva ir jos 
žmonės per paskutinius 50 me
tų. Kiek ilgai dar teks Lie
tuvai kentėti nuo paveldėtos 
moralinės skriaudos, blogu 
įpročių, korupcijos? ... Pri
simename laikus, kai kilniausi 
mūsų tautos sūnūs ir dukros 
jau 1941 metais buvo kalinami 
ir tremiami į Sibirą, 1942-44 
metais kalinami ir vežami į 
Vokietiją, o 1945-53 metais 
beviltiškoje kovoje žudomi 
laisvės kovotojai-partizanai 
ir iki pat 1988 metų reikėjo 
gyventi nuolatiniame terore.

Gal prieš dvidešimt metų 
šeštadieninėje mokykloje sa
vo auklėtiniams paišiau tri
jų spalvų ridikėlį, aiškinda
mas, kad lietuviai išeivijoje 
yra lyg tie žalieji lapai, kvė
puojantys laisvu oru, gali skųs
tis laisvoms tautoms apie prie
spaudą mūsų kraštui. Raudo
na žievelė, tai tik priedanga 
baltai ridikėlio širdžiai, o 
visa Lietuva yra balta. Tarp 
ridikėlių būna ir burokėlių, 
bet tai jau kitas augalas ir 
iš lapų lengvai atpažįstamas.

Šiandien galima tvirtinti, 
kad Lietuvoje daugiausia bu
vo ridikėlių, o ne Burokevi
čių, nes auštant 1990 m. kovo 
11 d. laisvės rytui, lietuviai 
parodė savo baltą širdį. Me
tais vėliau 1991 m. sausio 13 d. 
neatsirado pakankamai išda

GINTARAS

EXPRESS
Pigiausi bilietai vasaros metu 
TORONTAS-VILNIUS per Reikjaviką

TORONTAS-VILNIUS
antradieniais per Reikjaviką 

VILNIUS-TORONTAS
trečiadieniais per Reikjaviką

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

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

vikų užgniaužti laisvės troš
kulio, nors okupantas tankais 
traiškė beginklius laisvės ko
votojus.

Nekaltinkime savo brolių 
Lietuvoje, kuriems teko dėvėti 
raudoną skraistę. Ir išeivijo
je ne visi rūpinosi savo tėvy
nės ateitimi ir dėl jos kovojo. 
Vieni bijojo pakenkti gimi
nėms Lietuvoje, kitiems rūpė
jo tik asmeninė gerovė. Bet 
buvo tokių, kurie steigė ir iš
laikė lietuviškas parapijas, 
mokyklas, chorus, tautinių šo
kių vienetus, demonstravo 
prie sovietų ambasadų. Jie 
klibino Kanados valdžios du
ris, neleisdami užmiršti Lie
tuvai padarytos skriaudos, 
mokėjo solidarumo mokestį, 
aukojo pagal savo išgales Lie
tuvos laisvinimo darbams, 
steigė lietuviškus centrus, 
fondus ir verslo įstaigų pel
nus skyrė lietuvybės išlaiky
mui.

Dabar išeivijoje atsiranda 
asmenų, kurie sakosi nenorį 
prisipažinti esą lietuviai. 
Jų išsvajota Lietuva turėtų 
būti tyra lyg tas Galvės ežero 
vanduo, kuris skalauja gar
bingus Trakų pilies kuorus, ir 
šventa, kaip sekmadienio po
pietė. Lietuva yra mūsų Mo
tina. Ją mes mylėjome, kai ji 
buvo pavergta, draskoma ir 
skriaudžiama. Didžiavomės, 
kai už ją po tankais- aukojosi 
mūsų broliai ir sesės. Mylė
kime ją ir šiandien, kai mums 
atrodo jog ji ne tuo taku pa
sukusi.

Reikėtų nepamiršti, kad gal 
reikės dviejų kartų iki bus 
visiškai atsisakyta sovieti
nio palikimo. Dabartiniu 
chaosu naudojasi įvairūs 
oportunistai: savieji ir sveti
mieji. Nesąžiningi pareigū
nai dar labiau didina krašto 
žaizdas. Visi jie daro didelę 
žalą Lietuvai ir jos geram 
vardui.

Mes, išeiviai, išgyvename 
dar vieną bandymą. Pergyve
name lietuviškos kantrybės 
egzaminą. Ar mylime savo Tė
vynę ir jos brolius ir seseris, 
o tuo pačiu ar mylime ir save? 
Kanados lietuvių bendruome
nė turi didelį uždavinį — puo
selėti lietuvybę išeivijoje. 
Budėkime ir toliau dirbkime 
bei aukokimės lietuvybės iš
laikymui Kanadoje. Kaip kad 
Evangelijoj tėvas neišsižadė
jo sūnaus palaidūno, mes ne
galim išsižadėti savo motinos 
— Tėvynės. Ar tai ji būtų juo
da, ar balta, nuo kančių palu-

*1968 Bloor Street. W., 
Toronto, Ont. M6P3K9 
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 

žūsi ar tiesi, pavargusi ar 
trykštanti gyvastingumu. Ji 
yra viena Lietuva.

Švęsdami Lietuvos valstybės 
deimantinę atstatymo sukaktį, 
prisiminkime savo Tėvynę 
kaip deimantą, kuris buvo, 
yra ir bus brangiausias tur
tas. Ji Motina, o mes jos neiš
sižadantys vaikai.

JUOZAS GRUŠYS

Vasario šešioliktoji
Prisimenu, kai vėliavos šilkinės 
Trispalvį džiaugsmą sklaistė vėjy. 
Ir praeitį, kaip pasaką, laisvos 

tėvynės,
Kaip maldą, šlamesiu kuždėjo.

Lyg ąžuolai -jos sūnūs- gretos žalios. 
Kaip vienas žengė koja kojon. 
Užgrūdinę kovoj plieninę valią. 
Garbės istoriją kartojo.

Sutrupinę tautos vergijos panėius, 
Kasmet Šešioliktoj Vasario, 
Pradėdavo nuo šią džiaugsmingu 

švenčių,
Didžią darbą vėl naują barą.

Šiandieną verkiančią matau tėvynę, 
Bealpstančią kapuos be kryžią, 
Savą vaiką, po masinių žudynių, 
Ir išvežtų, kurie negrįš jau.

Skausme palinkę vėliavos sustingo, 
Tėvynės gedulingoj šventėj.
Širdžių gelmėj vilties varpai sudindi: 
“Per skausmą kelsimės gyventi!”
Vorkuta, 1948 m.

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

siuntinius į LIE'TLJ’V'Ą-

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

BOX

TIK ^6užkubpėdąpius$11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg .......... . ........ . ............... ................

pristatymas.

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

Book Awards Selection Committee 7:00 p.m. 2
(2 year term)

Committee of Adjustment 8:00 p.m. 1
(remainder of term to expire November 30, 1994)

City of Toronto Non-Profit 9:00 p.m. 2**
Housing Corporation (Cityhome)
(term to expire November 30, 1994)
•• at least 1 of whom must be a tenant of a Cityhome project

The Nominating Committee of City Council will recommend qualified 
candidates for these positions. Only RESIDENTS of the City of Toronto are 
eligible. Attendance at the introduction seminar relating to the agency of 
interest is a pre-condition to applying for appointment.

If you have any questions regarding application procedures 
for the above positions, you may call 392-0476.

Fftj TDD Users call 392-7354.

Toronto Mayor's Committee on Community and Race Relations

An introduction seminar for the Toronto Mayor's Committee on 
Community and Race Relations will be held on Monday, March 29,1993, 
at 7:00 - 8:00 p.m., the Council Chamber, City Hall.

Number of Vacancies: 9 Term: 18 months

A Nominating Committee of the Toronto Mayor's Committee on 
Community and Race Relations will recommend qualified candidates 
for the above positions. If you have any questions regarding 
application procedures for the Toronto Mayor's Committee HI 
on Community and Race Relations, you may call 392-7837. ISS

ANTANAS ŠILEIKA

Naujoji Kanados lietuvių 
bendruomenės valdyba, iš
rinkta 1992 m. spalio mėne
sį, pirmininkaujant Algirdui 
Vaičiūnui, nustatė savo veik
los bendras gaires.

Po daugelio pastangų ir dar
bo politinėje veikloje Lietu
vai atgavus savo nepriklauso
mybę, dabar atėjo laikas susi
rūpinti lietuvių gyvenimu Ka
nadoje. Dėl demografinių ir 
istorinių priežasčių mes tu
rime dirbti, kad mūsų lietu
viška visuomenė Kanadoje iš
silaikytų lietuviška. Negali
me užmiršti ir Lietuvos. Tuo 
tikslu Kanados lietuvių bend
ruomenės valdyba remia Pa
saulio lietuvių bendruome
nės valdybos veiklos pagrin
dines gaires: lietuvybės iš
laikymas išeivijoje ir pagal
ba Lietuvai.

Šiuo laiku finansinė padė
tis KLB nėra stipri, todėl KLB 
skelbia vajų išeivijos veiklai 
atnaujinti (VIVA). Sukeltos 
lėšos bus vartojamos sustip
rinti išeivijos kultūrinę ir 
švietimo veiklų. Veiklos at
naujinimas nepriklauso vien 
tik nuo finansinių lėšų. Mū
sų didžiausias turtas yra žmo
nės. Todėl reikalinga atnau
jinti Kanados lietuvių jauni
mo sąjungų. Reikia įvertinti 
skautus, ateitininkus ir spor
tininkus, kad lietuvių jauni
mas pajustų, kad jų įnašas yra 
svarbus. Taip pat šiuo metu 
vyksta nedidelė lietuvių imi
gracija į Kanadą. Šie žmonės 
taipogi turi jaustis kaip Ka
nados lietuvių šeimos nariai.

Išeivija, kaip ir kiekvienas 
žmonių sambūris, turi savo is
toriją. Svarbu išeivijos isto
rijos pėdsakus išsaugoti Ka
nados lietuvių muziejuje-ar- 
chyve. Archyvas yra mūsų pra
eities šulinys kuriame atei
nančios kartos galės pasisemti 
žinių, kai jie norės sužinoti, 
kas jie yra ir kaip mes, lietu
viai, čia atsiradom, gyvenom 
ir veikėm.

Bendrauti su Lietuva svarbu 
ne vien teikiant jai ekonomi
nę bei humanitarinę pagalbą. 
Lietuva gi yraįinūsų šaknys, 
kurios duos mums galimybę 

išlaikyti mūsų kultūrinę veik
lą Kanadoje. Kitaip mes neiš
liksime gyvi kaipo tauta.

Švietimas ir kultūra
Norima išleisti Kanados 

lietuvių mokyklų metraštį, 
įvykdyti sumanymą — mokinių 
nagrinėjimą savo šeimos šak
nų, rengti profesinių žinovų 
seminarus, tęsti pradėtą vaiz
dajuosčių projektą bendra
darbiaujant su Kauno moky
tojais, ir, gal svarbiausia, 
parengti lietuvių mokyklos 
švietimo programą, kuri iš es
mės nėra pasikeitusi nuo 1957 
metų. Reikia ruoštis 1994 m. 
dainų šventei Lietuvoje. Už
sibrėžta parašyti KLB kultū
ros istoriją, samdyti specia
listus mokinimui groti liaudies 
instrumentais, ir skatinti meni
nių vienetų apsilankymus lie
tuvių apylinkėse.

Pagalba Lietuvai
Kai kurie Kanados lietuviai 

specialistai jau padeda Lietu
voje įvairiom organizacijom 
humanitarine pagalba. KLB 
turėtų rūpintis šios veiklos 
koordinavimu, kad visiems 
būtų aišku, kas atlikta ir 
kur dar reikia pastangų. Yra 
įvairių programų federacinės, 
provincinės ir kitų valdžios 
šakų, kurių tikslas — skatinti 
ir sudaryti lengvatų tiems as
menims ar organizacijoms, ku
rios nori talkinti Lietuvai. 
KLB užduotis — informuoti vi
suomenę įvairiais būdais, kad 
visi, norintys užmegzti ekono
minius ryšius su Lietuva, ga
lėtų rasti reikalingą informa
ciją.

Politinė veikla
KLB turi išlaikyti artimus ry

šius su Kanados federacine, 
provincine ir miestų valdžia. 
Taip pat reikalinga atnaujinti 
ir sustiprinti ryšius su kito
mis tautinių mažumų organiza
cijomis, nes dažnai yra bend
rų reikalų. Bendraujant bus 
galima daugiau pasiekti. Dėl 
politinės veiklos Lietuvoje, 
KLB laikosi PLB veiklos gai
rių: “PLB (ir Kanados) valdy
ba nesieja savęs su kokia nors 
viena politine partija, grupe 
ar judėjimu, nei su kokia nors

viena idėja bei pasaulėžiūra, 
nei su kokia nors viena reli
gija. Jos veiklos pagrindinis 
tikslas ir darbų atrama yra 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė”.

KLB svarbiausias tikslas 
yra sutvarkyti savo kiemą, nes 
čia gyvename mes, čia gyvens 
ir mūsų vaikai. Įvykdyti užsi
brėžtus tikslus, KLB kviečia 
visus Kanadoje gyvenančius 
lietuvius talkinti ir vieningai 
bendradarbiauti.

KLB-nės vajus
KLB Pagalba Lietuvai vajus 

savo uždavinį atliko. Surinko Lie
tuvos vyriausybei milijoną dol. 
Tai auka nuo Kanados lietuvių ne
priklausomai Lietuvai. KLB Val
dyba dėkinga vajaus komisijai ir 
visiems geradariams tautiečiams.

Dabar KLB Valdyba skelbia lė
šų telkimo vajų Kanados lietu
vių tautinės veiklos suaktyvini
mui, mūsų pačių egzistencijos 
pratęsimui. Pirmumas skiriamas 
švietimui-mokykloms, kultūri
nei veiklai, muziejui ir jaunimo 
įjungimui į bendruomenę. Valdy
bose jau yra gražus skaičius jau

TORONTO

You Too Can 
Help Run City Hall

City Clerk 

Every year Toronto City Council advertises for applicants from the public 
and appoints citizens to various committees, boards and commissions that 
make decisions on a variety of matters, such as the management of public 
facilities, the physical layout of the City, and the development of 
community services. These appointments give Torontonians from a variety 
of backgrounds a chance to volunteer their skills to help run the City.

City Council wishes to ensure that its committees, boards and commissions 
reflect the diverse nature of Toronto's population and invites all residents 
to consider this opportunity. Applications from women, people with 
disabilities, native peoples, and racial and ethnic minorities are especially 
encouraged.

The City of Toronto's procedure requires that anyone interested in 
appointment, other than incumbents, MUST attend an introduction seminar 
relating to the agency of interest, where application forms will be available. 
The dates of the seminars are listed below for those agencies for which 
appointment must be made at this time.

Agency Time No. of Vacancies

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on Tuesday, 
March 9,1993, in Committee Room #2, City Hall, at the times shown.

Board of Health 7:00 p.m. 1
(18 month term)

Interim Toronto Atmospheric Fund 8:00 p.m. 1
Steering Committee
(remainder of term to expire November 30, 1994)

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on 
Wednesday, March 10, 1993, in the Council Chamber, City Hall, at the 
times shown.

Toronto Electric Commission 
(two-year term)

7:00 p.m. 2

Economic Development Committee 
(18 month term)

8:00 p.m. 3*

Assessment Reform Working Croup 9:00 p.m.
(remainder of term to expire November 30, 1994)

1 +

*2 positions representing business; 1 position representing education 
+1 position representing residents

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on 
Thursday, March 11, 1993 in the Council Chamber, City Hall, at the times 
shown.

nimo, būtų malonu matyti pro
porcingą skaičių ir aukotojų są
rašuose. Už aukas tam tikslui KLB 
Valdyba išduos pakvitavimus at
leidimui nuo pajamų mokesčių. 
Tokius pakvitavimus per bend
ruomenės valdybą gali gauti ir 
aukotojai kitų organizacijų, jei 
aukos eina per KLB sąskaitą. KLB 
raštinės adresas: 1011 College Str., 
Toronto, Ont, M6H 1A8

J. Krištolaitis,
KLB vajus

Kanados lietuvių bendruomenės 
pagalbos Lietuvai vajaus komi
tetas savo posėdyje vasario 15 
d. svarstė vajaus eigą ir rezulta
tus. Visų Kanados lietuvių dosnios 
ir nuoširdžios paramos dėka va
jaus tikslas sukaupti $1,000,000 
Lietuvos reikalams jau pasiektas. 
Vajui paskirtas uždavinys atliktas 
ir todėl komitetas nusprendė baig
ti lėšų kėlimą iš visuomenės. Va
jaus apyskaita bus paskelbta arti
moje ateityje.

KLB Pagalbos Lietuvai 
vajaus komitetas.

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
■lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos
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Šarūnas Marčiulionis pas sergančius vaikus
Atvykęs į Čikagą su “Golden 

State Warriors” komanda žaisti 
prieš “Chicago Bulls”, nors ir 
būdamas labai užimtas ir kvie
čiamas dalyvauti įvairiuose su
sitikimuose su lietuviais ir ne
lietuviais, Šarūnas Marčiulio
nis sausio 14 d. pavakarėje rado 
laiko atsilankyti populiariame 
Čikagos vyresniojo amžiaus lie
tuvių centre — Seklyčioje (Mar
quette parke) ir susitikti su ko
miteto “Lietuvos vaikų viltis” 
globojamais vaikais. (Šį komite
tą įsteigė JAV lietuvių bendruo
menės socialinių reikalų tary
ba. Jis rūpinosi atvežti iš Lietu
vos ligonius vaikus, ypač ser
gančius ortopedinėmis ligomis 
gydymui į Čikagą, kur juos ne
mokamai gydo vienoje Schri- 
ners ligoninėje). Šarūną Mar
čiulionį pakvietė komiteto ko
ordinatorė Jūratė Budrienė ir 
Rolandas Norkūnas, atvykęs 
iš Lietuvos į Čikagą su sergan
čiu sūneliu.

Nors viskas įvyko staigiai, bet 
žinia apie Šarūno atsilankymą 
greit pasklido Čikagoje. Susi
rinko gražus būrys įvairaus am
žiaus lietuvių. Sergančių vai
kučių motinos apdengė lietu
viškais audiniais stalus ir grei
tosiomis buvo suorganizuota 
lengvi užkandžiai. Patalpa tuo
jau prisipildė suaugusių ir ko
miteto “Lietuvos vaikų viltis” 
globojamų vaikų, trokštančių 
pasimatyti su jų numylėtu Šarū
nu! Mažieji, laukimo įkarščio 
pagauti, vis bėgiojo aplink ir 
prie durų, vis klausinėjo, ar jau 
atvyksta netikėtas svečias?! Ir 
visi kiti laukė nekantraudami 
jo pasirodant.

Pagaliau apie 5 vai. atvyko 
jis ir jo palydovai. Jie buvo su
tikti gausiais plojimais. Mergai
tės prisegė Šarūnui Marčiulio- 
niui gėlę, o J. Budrienė nuošir
džiai jį pasveikino ir supažindi
no su komiteto globojamais vai
kais bei jų mamomis. Šarūnas 
taip pat visus nuoširdžiai pa
sveikino, palinkėdamas vaikams 
geriausios sveikatos. Jis savo 
ruožtu supažindino su Don Nel-

Komiteto “Lietuvos vaikų viltis” globojami vaikai su ŠARŪNU MARČIU- 
LIONIU Čikagoje

Dainininkė Lilija Turutaitė
Gruodžio bei sausio mėnesiais 

jau keletą kartų susidūrėme 
su skelbimais lietuviškoje 
spaudoje bei lietuvių susibū
rimo vietose apie dainininkės 
Lilijos Turūtaitės koncertus. 
Dažnai nuskambėdavo klausi
mas — kas ši dainininkė, iš kur 
atvyko ir įvairūs kiti klausyto
jus dominantys klausimai.

Viešnia iš Lietuvos Lilija Tu- 
rūtaitė gimė Kaune. Savo muzi
kinį kelią pradėjo būdama 9 me
tukų. Baigė Kauno vaikų muzi
kos mokyklą — akordeono klasę. 
Vėliau studijavo J. Gruodžio 
aukštesniojoje muzikes mokyk
loje. Ten įsigijo chorinio diri
gavimo ir dainavimo specialybę.

Sekantis studijų etapas — Vil
niaus konservatorija. Tęsė cho
rinio dirigavimo specialybę. 
Tais pačiais metais buvo pa
kviesta dainuoti į radijo ir 
televizijos kvartetą, vadovau
jamą L. Vilkončiaus. Kvartetas 
yra padaręs daug įrašų su įvai
riais lietuvių kompozitorių kū
riniais, naujai parašytomis dai
nomis, daug koncertavęs.

Užbaigusi studijas Vilniaus 
konservatorijoje, L. Turūtaitė 
grįžo į Kauną jau kaip J. Gruo
džio aukštesniosios mokyklos 
dėstytoja (dėstė chorinį dirigavi
mą, solfedžio, chorinę literatū

son’u, komandos trenerio pava
duotoju, ir su komandos žinia- 
sklaidos atstovu Mike Murphy. 
Tada jis buvo pasodintas prie 
garbės stalo tarp vaikų ir iš Lie
tuvos vaikus čia gydyti atlydėju
sių mamų. Šarūnas dovanojo vi
siems vaikams ir mamoms po jo 
pasirašytą didelį plakatą. O fo
tografavosi (kantriai ir daug 
kartų!) ir su vaikais, jų mamo
mis, su “Lietuvos vaikų vilties” 
savanoriais talkininkais bei 
komiteto nariais. Ypač gražu ir 
graudu buvo matyti jį kaip bokš
tą, apsuptą vaikų! Mažesnius jis 
paėmė ant rankų, visiems atra
do šiltą žodį, mielą šypsnį! Neil
gai jis tegalėjo būti, bet visiems 
surado laiko pasirašyti Lietu
vos krepšinio komandos, laimė
jusios Barcelonoje bronzos me
dalį, nuotrauką ir plakatą. Bu
vo galima įsigyti Barcelonos 
olimpiadai prisiminti lietuviš
kų olimpinių ženkliukų bei gar
siųjų “Greatful Deads” marški
nėlių, su kuriais jie buvo foto
grafuojami Barcelonoje, laimė
ję bronzos medalį.

Reikia pažymėti - Š. Marčiu
lionis yra Šarūno vardo Lietu
vos vaikų fondo steigėjas, kuris 
globoja Lietuvoje sergančius ir 
našlaičius vaikus. Tam jis ski
ria dalį savo algos, ir pelno 
nuošimčius už pajamas, gauna
mas pardavinėjat komandos su
venyrus.

Atsisveikindama ir dėkodama 
Š. Marčiulioniui už taip mielą 
atsilankymą, J. Budrienė paci
tavo vieno 8-mečio vaikučio (Kęs
tučio Aleksandravičiaus) žo
džius, kuriais jis, prieš važiuo
damas į ligoninę operacijai, 
guodė savo mamą: “Mamyte, aš 
visiškai nebijau. Pamatysi, aš 
netrukus būsiu antrasis Šarū
nas Marčiulionis!”

Dieve duok, kad Šarūno kilnus 
pavyzdys žavėtų ir ugdytų mūsų 
jaunimą “šarūniška” dvasia ir 
kad jo vardo fondas būtų artimo 
meilės švyturiu šių dienų pa
saulyje!

Aldona Šmulkštienė,
Čikaga

rą). Sukūrė moterų ansamblį “Sa- 
nitas”. Šis ansamblis ne vieną kar
tą buvo įvertintas premijomis 
įvairiuose konkursuose, buvo 
apdovanotas Liaudies kolektyvo 
vardu. Ansambliui dalyvaujant 
estradinių ansamblių konkurse 
Taline, L. Turūtaitė buvo pri
pažinta geriausia vokaliste.

Pastaruosius dvejus metus L. 
Turūtaitė dainuoja moterų kvar
tete “Laukų žolė”. Šiam kvarte
tui dainininkė pati aranžuoja 
dainas. 1992 m. kvartetas daly
vavo radijo ir televizijos dai
nų konkurse “Motina Tėvynė”, 
laimėdamas premiją.

Atėję pasiklausyti L. Turū
taitės dainavimo, turėsime pro
gos išgirsti dainų iš “Laukų žo
lė” kvarteto repertuaro bei dai
nas, atliktas radijo ir televizi
jos konkurse “Motina Tėvynė”.

Su dainininke kaipo akompa- 
natorius koncertuoja ir muz. 
Arūnas Gaulia. Jis yra atvykęs 
iš Kauno, kur vadovauja estra
dinės muzikos ansambliui. Jis 
taipogi pasižymi kaip kompozi
torius, sukurdamas dainoms me
lodijas. D.S.

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

A.a. prelatas JUOZAS TADARAUSKAS

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pora tūkstančių “Aerofloto” 
keleivių, bilietus pirkusių Ha- 
vanon. Daugelis jų yra iš bu
vusios Sovietų Sąjungos, bet 
netrūksta ir Šri Lankos (Cei- 
lono), Peru bei kitų valstybių 
avantiūristų, už skrydį “Aero- 
flotui” užsimokančių vertin
ga užsienio valiuta. Remda
masi naujuoju įstatymu, Kana
da dabar galės reikalauti tran
zito vizos iš praskrendančių, 
bet joj nusileidžiančių lėktu
vų keleivių.

Rusijos “Aerofloto” atsto
vams nepatiktų tokių Kanados 
vizos neturinčių keleivių pri
verstinis grąžinimas lėktuvan. 
Jie grasina atsisakyti kuro pa
sipildymų Ganderio orauosty- 
je. Tai betgi nelengva prob
lema. Mat reikėtų didelių lėk
tuvų, turinčių pakankamai 
kuro iš Maskvos be nusileidi
mo nuskristi Havanon. Ta
čiau tokių lėktuvų pelnin
giems skrydžiams reikia daug 
keleivių, o dabartiniuose “Ae
rofloto” skrydžiuose jų vidur
kis tėra 55.

Apie visokias atbėgėlių suk- 
tyves jau daug rašė Kanados 
spauda. Turbūt sensacingiau
sią pareiškimą yra padaręs 
Kanados imigracijos pareigū
nas Roger White. Jis tikisi, 
kad nuotraukos ir pirštų nuo
spaudos padės sustabdyti po
litinės globos kaitaliotojus. 
Tokių gyvenimo spekuliantų 
eilėse yra tariamų politinių 
pabėgėlių rusų, lenkų, bulga
rų, nigefiečių, sikų, kiniečių 
bei kitų tautybių atstovų. Jie, 
gavę politinę globą vienoje 
valstybėje, iš jos keliauja ki
ton, ieškodami geresnių gyve
nimo sąlygų. Pasak R. Whito, 
nuo tokių keliaujančių gyve
nimo spekuliantų kenčia ne 
tik Kanada, bet ir JAV, Vokie
tija, Izraelis, Olandija, Pran
cūzija, Britanija. Kanada jų 

SOLD
COLDUJeiX 
BANięeRO

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesf

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

■ atnaujinimas, remontas ir nauja statyba 
gyvenamųjų namų, parduotuvių, restoranų, 
įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai
■ vidaus sienų įdėjimas ■ dažymas ■ elektros

įvedimai ■ vandentiekio sistemos įvedimas ■ stogai ■ įvairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■ prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■medžių pjovimas ■ virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų įvedimas ■ plytelių
įdėjimas ■ pataisymai ir pritaikymai pagal invalidų ir senelių 
poreikius. ■ 16 metų patirtis
• Nemokamas įkainavimas ■ Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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

didelio antplūdžio susilau
kia dėl lengvo įvažiavimo be 
jokių dokumentų, gerų labda
ros įstatymų ir nemokamai 
gaunamos sveikatos bei ligo
ninių draudos.

Šri Lankos (Ceilono) amba
sados pranešimu, ir iš ten į Ka
nadą veržiasi politiniai suk
čiai. Pasiskelbę atbėgėliais 
ir gavę leidimą pasilikti Ka
nadoje, jie Šri Lankos amba
sadoj Otavoj apsirūpina kitu 
dokumentu, leidžiančiu grįžti 
Šri Lankon. Ten už didelius 
pinigus parduodami dokumen
tai leidžiantys gyventi Kana
doje. Paskui toks triukas vėl 
bandomas kita pavarde. Šri 
Lankos ambasada taipgi pri
mena, kad tokie sukčiai savo 
keliones naudoja ir heroino 
įvežimui Kanadon.

Bene įdomiausią triuką pra
dėjo naudoti politinius atbė- 
gėlius vaidinantys sukčiai iš 
JAV. Kanados ambasadai pa
vyko išaiškinti, kad Kanadon 
bėgančios moterys atsiveda 
ir išsinuomotų vaikų. Mat Ka
nadoje tada tokia “politinė 
atbėgėlė su trim vaikais gau- 
Tia pigų butą ir pusantro tūks
tančio dolerių mėnesinę lab
daros pašalpą. Pinigai išsiun
čiami į JAV. Užsitikrinusi lab
daros gavimą, tokia apgavikė 
su pasiskolintais vaikais grįž
ta į JAV. Mama juos išnuomo
ja kitai. Tokių nuomojamų vai
kų randama ir Toronte, kai no
rima gauti didesnius labdaros 
čekius. Tai yra tik dalelė poli
tiniais atbėgėliais pasiskelbu
sių sukčių taktikos. V.Kst.

psAMoc-rnA' Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Requiem didžiam lietuvybės statytojui
1993 m. sausio 30 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje palaidotas 

a.a. prelatas JUOZAS TADARAUSKAS
KAZYS MILERIS

Tą trečiadienį Hamiltone 
greit pasklido skaudi visiems 
žinia, kad Toronto Queensway 
ligoninėje mirė prel. Juozas 
Tadarauskas, Hamiltono lietu
vių kolonijos pradininkas, 
Aušros Vartų parapijos stei
gėjas ir buvęs ilgametis kle
bonas. Jis taip pat įsteigėjas 
Vysk. M. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos, visų čia liet, 
organizacijų įsikūrimo ska
tintojas bei rėmėjas, mūsų 
tautinės veiklos buvęs įkvė
pėjas. Tikriausiai Hamiltone 
nėra nė vieno, kuris nebūtų 
kada pasinaudojęs jo patar
navimais.

Jau keleri metai, kai mes 
nebematėme jo ir nebesuti
kome Hamiltone. Mūsų žmo
giškoji prigimtis jau yra tokia, 
kad, jei kas iš akių, tas greit 
ir iš atminties. Gal dabar jau 
mums jo tiek ir nebereikėjo. 
Nebereikėjo vežioti mūsų po 
fabrikus, ieškant mums dar
bų, parapija tvirtai atsistojus, 
turime puošnią jo mums išrū
pintą šventovę, pastatydintą 
erdvią, gražią kleboniją, im
ponuojantį Jaunimo centrą. 
Viskas padaryta, atlikta ir 
paruošta dabarties ir ateities 
kartoms.

O jis pradžioje čia sutrau
kė į Hamiltoną tautiečius iš 
aukso kasyklų, miškų ir kitas 
sutartis atlikusius. Tuokė jis 
tada mūsų jaunas poras, krikš
tijo jų vaikus, laidojo mūsų 
mirusius. Sutuokdamas visada 
priminė lankyti lietuvių šven
tovę, krikštydamas sakė, kad 
vaikas turės eiti į šešta
dieninę mokyklą, laidodamas 
kiekvieną apgailestavo, kad 
nebesulaukė laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos. Jis bu
vo vienas iš tų išeivijos kuni
gų, kuriam rūpėjo lietuvių 
jaunimas, priaugančioji mū
sų karta. Tam buvo įsteigta 
lituanistinė mokykla, ieško
jo vadovų mūsų jaunimo orga
nizacijoms, atsirado Jaunimo 
centras. Išvykstantį gastro
lėm mūsų jaunimą, linkėda
mas gero pasisekimo, palai
mindavo juos kryžiaus ženk
lu, dažnai įšokęs į ekskur
sijų autobusą, paragindavo 
visus su juo sukalbėti vieną 
“Sveiką Mariją”.

Jis buvo dvasiškis, vadovas, 
nepaprastai jautrus, ambicin
gas, mylėjo žmones. Pažinojo 
jis visus, žinojo kiekvieno 
džiaugsmus ir liūdesius. Ga
lėjo jis kitą pabarti, bet galė
jo, taip pat, pakėlęs telefono 
ragelį, ir atsiprašyti. Užeinan
tys niekad jo nesutrukdė. Vi
sad kiekvieną jis priėmė kaip 
savo svečią, dažną pavaišinda
mas ramunėlių arbata.

Kaip sunku jam buvo atsi
plėšti nuo to Dundurn gatvės 
kampelio su šv. Juozapo sta
tula. Tiek metų ten jo išvaikš
čiota, planuota, kurta. Jo svei
katai kad ir daugiau sušluba
vus, visvien sunkiai buvo pri
kalbamas palikti visus rūpes
čius ir pailsėti. Tik paskuti
niais savo gyvenimo metais jis 
ryžosi palikti Hamiltoną ir 
prisiglausti pas lietuvius 
pranciškonus Toronte.

Velionis gimė 1913 m. spa
lio 23 d. Vilniuje. Mokėsi Uk
mergės ir Kauno jėzuitų gim
nazijose. Įstojo į Telšių kuni
gų seminariją. 1937 m. vysk. 
J. Staugaičio buvo įšventin
tas kunigu. Vikaravo Ylakiuo
se ir Telšių katedroje. Buvo 
mokytoju, kapelionu Klaipė
dos Vytauto Didžiojo ir Ma
žeikių gimnazijose. Buvo pa
sidaręs lektorium ir Vilniaus 
pedagoginiam institute. Kurį 
laiką klebonavo Jėzaus Šir
dies parapijoj Vilniuje.

Pasitraukė jis iš savo kraš
to kaip ir daugelis mūsų. Bė- 
gome tada, kaip kas galėjome, 
nuo komunistinio siaubo. Ve
lionis žvejų laiveliu persikė
lė į Švediją, o iš ten į Daniją. 
1947 m. atvyko į Kanadą. Dar 
Lietuvoje pamėgęs pedagogo 
darbą, planavo ir čia ką nors 
panašaus susirasti. Tam ruoš-

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 

damasis, įstojo į Ottawos uni
versitetą, kur įsigijo dakta
ratą. Tuo laiku Hamiltone au
ganti lietuvių kolonija pradė
jo ieškoti sau lietuvio kuni
go. Dievas taip nukreipė jau
nojo kunigo kelius, kad jis, 
atvažiavęs į Hamiltoną, čia 
34 metus pasišventusiai dir
bo pastoracinį darbą.

Tada pradžioje suvažiavę 
mūsų tautiečiai buvo netur
tingi, besikuriantys. O reikė
jo savo parapijos, savo šven
tovės, savo vietelės susieiti. 
Bet tuo laiku tik su “kvoterių” 
(25 centų) rinkliava ne ką ga
lėjai padaryti. Bet Tadaraus
kas padarė. Mokėjo jis prieiti 
prie žmonių, mokėjo juos pa
traukti, turėjo organizato
riaus talentą. Jo pastangomis 
parapija ir lietuvių šventovė 
pasidarė viso mūsų lietuviš
kojo gyvenimo centru. Šv. Tė
vas Jonas XXIII, įvertindamas 
jo darbus, 1963 m. suteikė jam 
prelato titulą.

Išeivijos chorai mėgo dai
nuoti: “Oi, eisiu, eisiu, aš čia 
nebūsiu, čia ne mano na
mai ...” Dabar jau ir einame 
vienas po kito. Išlydėjome ir 
patį iškiliausią hamiltonie- 
tį. Jo žemiškus palaikus pri
glaudė Mississaugos Šv. Jono 
lietuvių kapinaitės. Sau didin
gą paminklą jis turi jau seniai 
pasistatęs Hamiltone, Dun
durn gatvėje. Kaip ir pride
ra, jį laidojo hamiltoniečiai.

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

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

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

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

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

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (416) 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., 

VELYKINIS SIUNTINYS
(svoris 36 kg)

1. Kiaušiniai ........................................
* 2. Kiaušinių dažai ............................
* 3. Šokoladiniai kiaušiniai ir zuikiai

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

6. Rūkyta dešra .................................
7. Šprotai aliejuje ...............................
8. Silkės.................................................
9. Sviestas............................................

*10. Sausos mielės ............. .................
*11. Riešutų sviestas ...........................
*12. Malta kava .......................................
*13. Tirpi kava .........................................
*14. Angliška arbata ............................
*15. Razinos ............................................
*16. Apelsinai ...........................................
17. Bananai ............................................
18. Miltai ..................................................
19. Cukrus ...............................................

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

Dabartinio klebono kun. J. 
Liaubos, OFM, rūpesčiu, jo 
palaikai buvo atvežti į Hamil
toną, kur jam buvo atiduota 
tinkama paskutinė pagarba. 
Šermenų vakarą Rožinį atkal
bėjo kun. A. Simanavičius, 
OFM, su kun. J. Staškum. Po 
to sekė atsisveikinimas. Gie
dojo parapijos choras, sol. 
A. Pakalniškytė-Puodžiūnie- 
nė, deklamavo E. Kudabienė, 
atsisveikinimo žodžius pa
sakė kun. J. Staškus, K. Mi
leris, J. Krištolaitis ir KLB 
Hamiltono apylinkės pirm. K. 
Deksnys. Jis su M. Gudinsku 
tvarkė laidotuvių eigą. Išly
dint, per gedulo Mišias, vėl 
giedojo parapijos choras ir 
solistai A. V. Paulioniai. Mi
šias atnašavo vysk. M. F. Uz- 
trzyki su šešiais kunigais. Pas
kutinį atsisveikinimo žodį 
tarė Hamiltono vyskupas ordi
naras A. Tonnos. Mėgęs iškil
mes velionis buvo tikrai iškil
mingai palaidotas: minios 
žmonių, keliolika kunigų, du 
vyskupai ir spalvinga “Knights 
of Columbus” palyda.

Iškeliavo jis amžinybėn, pra
gyvenęs taurų, prasmingą gy
venimą ir atlikęs žemėje di
delius darbus. Gal tik ten jis 
suras sau tikrąjį poilsį ir ra
mybę po visų žemės rūpesčių, 
vargų ir nusivylimų. Sako, kad 
žemė priima visus, o istorija 
tik išrinktuosius. Jis išėjo bū
ti su išrinktaisiais.

GINTARAS

EXPRESS
šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

............ 30 
1 pakelis 

.... 0.4 kg 

........ 1 kg 

..... . 1 kg 

........ 2 kg 

.... 0.5 kg 

........ 1 kg 

........ 1 kg 
3 pakeliai 
.... 0.5 kg 
.... 0.5 kg 
.... 0.1 kg 
.... 150gr 
........ 1 kg 
........ 2 kg 
........ 1 kg 
..... 10 kg 
..... 10 kg



“Žvilgsniai per Atlantą į Lietuvą”
Tokiu pavadinimu Lietuvoje išleista JUOZO B. LAUČKOS knyga. Tai rinkinys jo vedamųjų 

straipsnių bei pastabų “Amerikos” savaitrašty, kurį jis redagavo 1936-1945 m.
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Šiuos straipsnius jis sugru
puoja ir pradeda 1938 m. įvy
kiais — Hitlerio įžygiavimu į 
Austriją bei Lenkijos ultima
tumu Lietuvai dėl diplomati
nių santykių užmezgimo. Jis 
perspėja, kad Lietuvos nusi
leidimas Lenkijai, patenki
nant jos reikalavimus, “gali 
turėti labai liūdnų pasekmių 
— gali būti nepriklausomybės 
pavojaus tikra pradžia”; ragi
na Amerikos lietuvius budėti. 
“Visi atsiminkime, — rašo ji
sai, — kad ir nuo mūsų lietu
vių amerikiečių, daug kas pri
klausys, ar Lietuva išliks ne
priklausoma”.

1939 m. Laučka, pasidžiau
gęs Klaipėdos atvadavimo su
kaktimi sausio 15 d., maždaug 
po trijų mėnesių turėjo savo 
skaitytojams pranešti: “Klai
pėdos kraštas, kuriuo taip di- 
džiavomės ir džiaugėmės per 
16 metų, vėl vokiečių ranko
se”.

Amerikos lietuvius, norin
čius dėl to rengti protestus, 
jis perspėjo: “Protestas turi 
turėti atitinkamą atramą. Ar 
prašysime, kad mus paremtų 
anglai ir prancūzai, kurie taip 
išdavikiškai atsuko nugaras 
čekams?” Ryšium su tuo jis ra
gino turėti įstaigą, kuri “ga
lėtų autoritetingai kalbėti 
lietuvių amerikiečių vardu”.

1939 m. Stalinui ir Hitleriui 
sudarius nepuolimo sutartį, 
Laučka reiškė susirūpinimą: 
“Ne vienas lietuvis pagalvoja, 
kokion padėtin patektų Lietu
va, jei kiltų Lenkijos ir Vo
kietijos karas ... Sveikai pro
taujančiam aišku, kad vienin
telis Lietuvai gelbėjimosi ke
lias — laikytis griežto neutra
lumo”.

Rugsėjo 8 d. laidoje jis jau 
pranešė: “Europoje bombos, 
kraujas, ašaros, neapykanta ... 
Tai veikia ypač mus, lietu
vius ... laukdami, kad tik mū
sų Tėvynė nebūtų paliesta ka
ro”. Tačiau laukti ilgai nerei
kėjo: spalio 6 d. laikraščio nu
mery jis pranešė, kad Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriui 
Juozui Urbšiui “teko skaudi 
pareiga pasirašyti sutartį, ati
davusią kaimynui... Klaipė
dos uostą”.

Tuo pačiu metu Laučka reiš
kė susirūpinimą dėl Urbšio 
iškvietimo Maskvon: “Šian
dien Lietuva pateko į pavo
jingiausią padėtį, kokion ji 
nuo nepriklausomybės pra
džios laikų dar nebuvo pate
kusi”. Jis guodė savo skaity
tojus: “Jei ir ateitų sunkios 
Lietuvai išbandymo dienos, jei 
jos sūnums ir dukterims tektų 
vėl laikyti didžiuosius tauti
nės gyvybės apsaugos egzami
nus, būkime tikri, kad tie eg
zaminai bus išlaikyti”.

Nuotaiką kiek praskaidrino 
1939 m. spalio 10 d. pasirašyta 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis dėl Vilniaus krašto 
Lietuvai grąžinimo. Tačiau 
Laučka perspėjo, kad dar per 
anksti daryti plačias išvadas. 
Anot jo, blogą įspūdį daro su
tarties punktas, leidžiąs so
vietams turėti savo kariuome
nę Lietuvos teritorijoje. “Su
tartis gražiai skamba, bet vis
kas priklausys nuo to, kaip ji 
bus vykdoma”.

Po poros savaičių jis jau at
virai rašė:

Kam čia slėpti baimę ir abejo
nes dėl Lietuvos ir jos žmonių li
kimo, kai jos žemėn atžygiuoja sve
tima kariuomenė ... Dabar reikia 
labai rimtai pagalvoti ne tik apie 
tai, kaip Lietuva išlaikys dvide
šimt metų žavingai klestėjusią ne
priklausomybę, bet ir kaip jos gy
ventojai atsispirs gresiančiai pro

Šiemet plačiai minimos Vinco Mykolaičio-Putino 100-osios gimimo metinės. Sausio 6 d. buvo minėjimas Meni
ninkų rūmuose Vilniuje. Mergaičių choras “Liepaitės” padainavo dainų poeto žodžiais Nuotr. Alf. Laučkos

pagandai, visiškai svetimai lietu
vių tautos gerovei.

Sovietams Lietuvą okupa
vus 1940 m. birželio 15 d., Lauč
ka rašė: Ši diena Lietuvos ir 
lietuvių “tautos istorijoje įra
šyta tamsiausiomis raidėmis”. 
Pasmerkęs Maskvos atsiųstus 
komisarus Lietuvai valdyti, 
jis pažymėjo: “Giliai jaučia
me, kad šiuo metu Lietuvos 
lietuvių visos viltys nukreip
tos į pasaulio lietuvius. Ame
rikos lietuviai turime pajusti, 
kad jų plakančios širdys, 
skausmo ir ryžto išvagoti vei
dai dabar atkreipti į mus, nes 
mes esame gausiausia išeivi
jos dalis. Lietuviai amerikie
čiai turime laisviausias ran
kas, lengviausias sąlygas vėl 
dirbti ir kovoti, kad viena se
niausių pasauly tautų išliktų 
gyva. Tai mūsų pareiga”. Savo 
straipsnį jis baigė: “Lietuvos 
tauta gyvens. Laisva ir nepri
klausoma Lietuva bus atkurta!”

Netrukus, pagal spaudos ir 
radijo pranešimus, Laučka 
pranešė:

Laukiama ir formalaus trijų res
publikų prijungimo prie Sovietų 
Rusijos. Tai turės atlikti liepos 
14 d. komunistų “išrinkti” asme
nys. Šių vadinamųjų rinkimų vie
nintelis tikslas parodyti pasaulio 
viešajai nuomonei, kad patys lie
tuviai nenorėjo laisvo gyvenimo, 
kad patys lietuviai pasirinko So
vietų Sąjungos vergiją ... Šis tam
sus komunistų žygis negali praeiti 
tylomis. Dėl to negali tylėti lais
vų Jungtinių Amerikos Valstijų 
laisvi piliečiai lietuviai amerikie
čiai ... Lietuvių centrinės ir at
skiros draugijos TUOJAU turi 
siųsti telegramas ir laiškus JAV 
Prezidentui, valstybės sekretoriui, 
senato užsienio komisijai, savo 
valstijų atstovams ir senatoriams 
kongrese su tokio turinio prane
šimais: Lietuva žiauriai okupuo
ta birželio 15 d. Jokios laisvės ap
sispręsti Lietuvos žmonės neturi. 
Lietuvos 14 d. įvykstantys rinki
mai yra gryniausia komedija, tam
si apgavystė...

Greit atėjo ir Lietuvos įjun
gimo Sovietų Sąjungon diena. 
Laučka rašė:

Nuo pat šių metų birželio 15 d. 
buvom paruošti skaudžiausiam 
įvykiui, kurs kruvinai įrašytas 
į mūšų tautos istoriją liepos 21 d., 
kai Maskvos paskirti vadinamo
jo “liaudies seimo” nariai nuta
rė panaikinti Lietuvos nepriklau
somybę ir formaliai paprašė So
vietų Sąjungos paglemžti Lietu
vą. Liūdniausia, kad Maskvos ko
misarai galėjo surasti 67 lietu
vius, kurie įėjo į “liaudies seimą” 
ir pardavė Lietuvą. Nežinome, ar 
suvirpėjo jų širdys, ar drebėjo 
jų rankos, pasirašydamos mirties 
dekretą savo valstybei, savo tautai.

Po to Laučka pastebėjo:
Rusijos plėšikiškas darbas su

kėlė viso pasaulio lietuvius į ko
vą. Tą kovą visi turime priimti, 
ir joje negali būti jokios nuolai
dos. Dirbsime ir kovosime, kaip 
mokėsime ir kiek pajėgsime, bet 
savo tautos išdavikams ir paver
gėjams niekada nepasiduosime.

Kilus Vokietijos ir Sovietų 
sąjungos karui 1941 m., Laučka 
pažymėjo: “Sunku dar gauti 
plačių ir visiškai tikslių žinių 
apie paskutiniuosius įvykius 
Lietuvoje. Gerai žinomi šie 
faktai: Lietuvos žmonės sukilo 
prieš pavergusius juos bolše
vikus; sukilėlių vadovybė su
darė laikinąją vyriausybę .. . 
paskelbė Lietuvą vėl nepri
klausoma valstybe”.

Tačiau jis nurodė faktą, kad 
organizacijos ir asmenys yra 
padarę pareiškimus, kuriuose 
smerkiama buvusi okupacija 
ir iš anksto pasisakoma prieš 
Lietuvoje sudarytą lietuvių 
vyriausybę. Pasak jo, kai ku
rių įstaigų ir net labai toli nu
eita, jau dabar vadinant dar 
nevisai aiškią vyriausybę ma
rionetine (puppet) ir 1.1.

Po poros savaičių apie įvy

kius Lietuvoje Laučka paskel
bė savo redaguojamo savait
raščio “Amerika” “atvirą pasi
sakymą”, kuriame pareiškė:

Šiandien Lietuvoje pavergėjo 
bolševiko nebėra. Bet šiandien 
kitas pavergėjas tramdo lietuvių 
tautą, mindo jos žemę. Naciai pa
neigė lietuvių tautos šventą 
teisę turėti nepriklausomą vals
tybę . . . Amerikos lietuvių parei
ga šiandien aiški: rūpintis, kad 
Lietuva atgautų laisvę, nepriklau
somą gyvenimą.

Vokiečių okupacijos metais 
mažai žinių prasiskverbdavo 
iš Lietuvos. Todėl tame laiko
tarpy Laučka sekė Vakarų val
stybių nusistatymą dėl mažų 
tautų ateities, reiškė susirū
pinimą dėl bendradarbiavimo 
su Stalinu bei Lietuvos pripa
žinimo sovietams.

Džiugi naujiena Laučkai 
buvo gautas 1944 m. vasario 16 
d. Vyriausiojo Lietuvos išlais
vinimo komiteto pareiškimas, 
kurį jis išspausdino “Ameri
kos” savaitrašty birželio 23 
d. Ta proga jis pažymėjo, jog 
tai Lietuvos pogrindžio balsas, 
“jį miela išgirsti ir iš jo patirti, 
kad Lietuvos žmonės eina tie
siu keliu. Tas balsas puikiai 
atsako į Lietuvos nedraugų 
priekaištus, kurie skleidžia 
melus apie patriotinį Lietuvos 
laisvės kovotojų judėjimą”. 
Laučka priminė, kad VLIKas 
taip pat “kreipiasi į mus, Ame
rikos lietuvius, prašydamas 
dėti visas pastangas lietuvių 
tautos gyvybei apsaugoti, Lie
tuvos nepriklausomybei ap
ginti”. Tą pagalbą teikti Lauč
ka siūlo spiečiantis apie Ame
rikos lietuvių tarybą.

Rytų frontui pairus ir sovie
tų armijai artėjant prie Lie
tuvos, Laučka tai stebėjo su 
“labai dideliu rūpesčiu”: “Na
cių okupuoton Lietuvon sovie
tai neina kaip Lietuvos lais- 
vintojai, bet kaip nauji paver
gėjai. Jie grįžta į tą kraštą, 
kurį jie buvo užplūdę 1940-41 
metais. Visi Rusijos oficialūs 
pranešimai skelbia Lietuvą 
esant ‘sovietine socialistine 
respublika’, priklausančia So
vietų Sąjungai”. Tačiau Lauč
ka nepasidavė nevilčiai, ragi
no “šveiitai savo širdy prisiekti 
niekada neužmiršti lietuvių 
tautos” ir tvirtai tikėti; jei ki
tos tautos turi teisę laisvai ir 
nepriklausomai gyventi, tai 
tokią pat teisę turi ir lietuvių 
tauta.

Greta šių straipsnių apie 
įvykius Lietuvoje Laučka pla
čiai pasisakė apie Amerikos 
lietuvių veiklą. Tokiu būdu 
skaitydamas šią knygą kaip 
filme matai, kaip Amerikos 
lietuviai žiūrėjo į minėtus 
įvykius Lietuvoje ir ką darė 
jai padėti. Todėl ši knyga yra 
geras šaltinis tuo metu Ame
rikoje negyvenusiems visa tai 
patirti, o gyvenusiems — pri
siminti.

Knygos autorius Juozas B. 
Laučka yra vienas žymiausių 
to meto Amerikos lietuvių vei
kėjų, gyvai reiškęsis katali
kų ir bendrų organizacijų 
veikloje. Jis yra gimęs Ameri
koje, užaugęs Lietuvoje, kur 
baigė Panevėžio gimnaziją ir 
teisių mokslus Vytauto D. uni
versitete Kaune, o George- 
town’o universitete Vašingto
ne gavo politinių mokslų ma
gistro laipsnį. Karui pasibai
gus, dirbo NCWC Amerikos ka
talikų šalpos organizacijoje, 
rūpindamasis lietuvių pabėgė
lių iš Vokietijos įkurdinimu 
Amerikoje. Po to dirbo “Ame
rikos balso” radijo lietuvių 
skyriuose Vašingtone ir Miun
chene bei amerikiečių radiju
je RIAS Vakarų Berlyne. Į pen
siją išėjo 1971 m.

Prieš Kalėdas tautodailės salone “Kuparas” Viliniuje veikė sakralinio 
meno paroda Nuotr. Alf. Laučkos

Jėzaus gyvenimas evangelistų žodžiais
Kunigo profesoriaus Antano Liuimos, S J, paruoštas leidinys

VINCAS KOLYČIUS

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje 1992 m. iš
leido knygutę “Jėzaus gyve
nimas ir Jo mokslas”. Spaudai 
ją paruošė kun. Antanas Liui- 
ma, SJ. Tai mažo formato, plas
tikiniais viršeliais gražiai iš
leista knygutė, kurioje visas 
Jėzaus gyvenimas ir Jo moks
las atpasakotas, sugretinant 
tuos pačius įvykius, kaip jie 
pavaizduoti visose keturiose 
evangelijose.

Pirmosios trys evangelijos — 
Mato, Morkaus ir Luko yra va
dinamos sinoptinėmis evange- 
lijomis, nes jose yra daug pa
našumų. Jono ąy^ngelija yra 
skirtinga, nes Joną^ .daugiau 
pabrėžia, išryškina, kas Jė
zus yra, tuo tarpu kiti evan
gelistai daugiau rašo apie Jė
zaus darbus, Jo stebuklus.

Neteko pastebėti, kad pana
šus evangelijų palyginimas 
būtų kada pasirodęs lietuvių 
kalba anksčiau. Kitomis kalbo
mis panašių leidinių yra daug. 
Autorius kun. A. Liuįma pra
kalboje nemaža tų leidinių iš
vardina. Tarp kitko jis tą teks
tą paruošė prieš 25 metus, nau
dodamas arkiv. J. Skvirecko 
Naujojo Testamento tekstą. 
Nėra suminėti leidiniai, kurie 
kitomis kalbomis yra pasiro
dę vėliau. Anglų kalba gana 
plačiai vartojamas leidinys 
yra: “Synopsis of the four Gos
pels”, redaguotas Kurt Aland 
ir išleistas 1982 m. Tai dide
lio formato leidinys, kuriame 
Jėzaus gyvenimas yra atpasa
kotas keturiose skiltyse.

Kun. A. Liuima tai padarė 
be atskirų skilčių, bet ištisai 
dėstydamas. Prie kiekvienos 
antraštėlės jis nurodo vietą 
atskirose evangelijose, po to 
pateikia tekstą iš visų evan
gelistų, pažymėdamas evange
listus inicialais. Toks būdas 
yra šiek tiek sunkesnis, no
rint palyginti, tačiau mažo 
formato knygutėje tai padary
ti keturiose skiltyse būtų ne
įmanoma.

Iš toli
Mano mintys nežabotos - 
Tie žirgai sarti,
Kad galėčiau, tai nujočiau 
Ten, kur tu esi.
Ten, kur baigės mūsų dienos 
Po beržais žaliais.
Sužydės laukuos purienos, 
Greitai išsiskleis.

Nuskubės per pievas greitai
Viesulai žali,
O gal tu sugrįši raitas
Iš labai toli.
Vėl kūrensim laužą seną 
Sodžiaus pakrašty.
Dar lig šiol ugnis rusena 
Neramioj širdy.

RED. PASTABA. Šių eilėraščių autorė Marytė Misevičienė- 
Svetukaitytė neteko regėjimo II D. karo metu, būdama 14 
metų amžiaus, sprogus minai. Yra gimusi 1930 m. Šakių aps., 
Pervazninkų k. Gyvena Kaune (Savanorių 204-68), priklauso 
literatų būreliui Aklųjų ir silpnaregių įmonėje.

Pagrindinės antraštės, ku
rios yra suskirstytos į dar 
smulkesnes, pagal atskirus 
įvykius, yra: 1. Jėzaus kūdi
kystė ir jaunystė Nazarete, 
2. Jėzaus viešoji veikla ir mo
kymas, 3. Dievo karalystės 
skelbimas, 4. Didėjantis fa
riziejų priešingumas Dievo 
karalystės idėjai, 5. Jėzaus 
Kristaus kančia ir mirtis, 6. 
Jėzaus prisikėlimas iš numi
rusiųjų.

Iš tikrųjų ši knygutė nėra, 
evangelijų sinopsė, nemanau, 
kad autorius tą tikslą ir tu
rėjo, bet tikriau Jėzaus gy
venimo atpasakojimas, pagal 
evangelijas. Autorius viena
me sakinyje įveda du ar tris 
evangelistus. Pavyzdžiui: “(L) 
Šita giminė yra nelaba giminė, 
(M) pikta ir svetimaujanti, rei
kalauja ženklo. (Mk) Iš tikrųjų, 
sakau jums (M) jai (Mk) visai 
(M) nebus duota kito ženklo, 
kaip tik pranašo Jonos ženk
las” (91 psl.). Kai panašų sa
kinį skaitome, tai jau nebėra 
gryni vieno evangelisto žo
džiai, bet autoriaus sukurtas 
sakinys, kuriame įdeda po žo
dį ar daugiau iš trijų evange
listų. Nors lietuvių kalba 
yra priimti evangelistų su
trumpinimai: Mato — Mt, Mor
kaus — Mk, Luko — Lk, Jono — 
Jn, bet autorius trumpina, 
naudodamas tik vieną raidę, 
išskyrus Mk.

Nors ši knygutė neatstoja 
Šv. Rašto, tačiau ji bus nau
dinga tiems, kurie nori per
skaityti visą Jėzaus gyvenimą, 
kuris perduotas grynai evan
gelistų žodžiais. Reikia ma
nyti, kad ji bus plačiai pa
skleista Lietuvoje.

Išleista prel. J. Prunskio 
dėka, jo įsteigto fondo lėšomis.

JĖZAUS GYVENIMAS IR JO 
MOKSLAS, Evangelijos žodžiais 
atpasakotas. Spaudai paruošė 
kun. A. Liuima, SJ, Lietuvių 
katalikų mokslo akademija', 
Roma, 1992 m. 223 psl. Kaina 
nepažymėta.

MARYTĖ MISEVIČIENĖ

Priesaika
Dangaus žibintai spindi, tviska 
Skliaute Tėvynės mylimos.
Jai atiduosiu viską, viską. 
Daug kentėsiu vien dėl jos.
Jai atiduodu savo širdį.
Man Lietuva brangi, miela. 
Tegul naktis, mėnulis girdi, 
Kad mano priesaika tikra.
Visiems aš aukštinsiu tėvynę 
Ir neverkšlensiu su kitais . . .
Liepsnok jai meile begaline, 
Mane sudeginki visai.
Kaunas, 1992.XI.26

Jaunoji sol. Virginija Bruo- 
žytė-Mulionienė, į JAV atvykusi 
iš Australijos, čia ištekėjusi ir įsi
kūrusi Klivlando lietuvių koloni
joje, dainavimo studijas tęsia Kliv
lando muzikos institute, kur jos 
mokytojas yra George Vassos. 
Sopranas V. Bruožytė-Mulionie- 
nė nori gauti muzikos magistrės 
laipsnį. Sausio 21, 22 ir 24 d.d. 
ji atliko motinos vaidmenį Kliv
lando muzikos instituto pastaty
toje klasikinėje vokiečių kompo
zitoriaus Egelberto Humperdinc- 
kelio (1854-1921) operoje “Haen- 
sel und Gretel”(“Jonukas ir Gre- 
tutė”)

1992 m. religinio konkurso 
premijai čikagietis mecenatas 
prel. dr. Juozas Prunskis parūpino
5.500 dolerių. Ši premija kasmet 
skiriama krikščionybės idealus 
ugdančio projekto įgyvendinimui 
arba naujo religinio veikalo išlei
dimui išeivijoje bei Lietuvoje. 
Slapyvardžias pasirašytų projek
tų bei veikalų buvo laukiama iki 
1992 rri. rugsėjo 1 d. Vertintojų 
komisiją Nekaltai Pr. Marijos 
seselių vienuolyne Putname suda
rė: kun. dr. Valdemaras Cukuras, 
dr. Mirga Girniuvienė, Aldona 
Lingertaitienė, Eligijus Sužiedp- 
lis ir seselė Bernadeta Matukai- 
tienė. Religiniam konkursui buvo 
gauti 37 darbai: 30 iš Lietuvos, 
6 iš JAV ir venas iš Brazilijos. Pre
mijai pasiūlyti veikalai lietė daug 
temų - Lietuvos Katalikų Bendri
jos istoriją, žymųjį vysk. Motiejų 
Valančių, šv. Kazimierą, blaivy
bės skleidimą, vaikų auklėjimą, 
sovietinį religijos persekiojimą. 
Projektai buvo skirti našlaičių 
auklėjimui, parapijų gajumo atsta
tymui, Lietuvos evangelizacijai 
bei kitiems aktualiems reikalams.

Vertintojai 2.000 dolerių pre
miją paskyrė R. Latvėnaitės sla
pyvardžiu pasirašytam veikalui 
“Sugrįžimo knyga”. Atplėšus sla
pyvardžio vokelį, paaiškėjo, kad 
autorė yra Kaune gyvenanti Rita 
Vinciūnienė. Šioje knygoje ji da
lijasi įspūdžiais apie Dievo ieško
jimą ir jo atradimą ateistinėje so
vietinės sistemos aplinkoje. Kita
3.500 dolerių premija buvo paskir
ta Lietuvos evangelizacijos pro
jektui “Evangelii nuntiandi Litua- 
nie”. Atplėšus slapyvardžio voke
lį, sužinota, kad šį projektą pa
ruošė Lietuvos ateitininkų federa
cijos valdyba. Jį sudaro konkre
tus Lietuvos jaunimo evangeliza
cijos planas. Vertintojų komisija 
taipgi išskyrė vokiečio Gerhar
do Krollio veikalo “Kristaus pėdo
mis” vertimą, pasirašytą Ketvirtu
ko slapyvardžiu. Vertimo autorius 
yra Daugailių parapijos klebo
nas kun. Petras Baltuška. Vertin
tojų komisija norėtų, kad ši vo
kiečio G. Krollio knyga būtų iš
leista lietuvių kalba, nes ji pratur
tintų lietuviškos religinės litera
tūros lobyną. Vertintojų dėmesį 
atkreipė ir “Trupiniais” pavadin
ti Veronikos mąstymai. Jų autorė 
yra Ona Gratkauskienė.

M. K. Čiurlionio ansamblio 
veiklą JAV Klivlande užbaigė 
keturių knygų sutiktuvėms skirta 
vakoronė Lietuvių namuose 1992 
m. lapkričio 8 d. Jon susirinko 
vadovo Alfonso Mikulskio pagerb
ti bei savo veikla pasidžiaugti an
samblio nariai, bičiuliai ir rėmė
jai. Trūko tik archyvinę ansamb
lio medžiagą kruopščiai telkusios 
kanklių orkestrėlio vadovės Onos 
Mikulskienės, salėn negalėjusios 
atvykti dėl susilpnėjusios sveika
tos. Pastangos M. K. Čiurlionio 
ansamblio veiklą ir jo įsteigėjo 
A. Mikulskio kūrinius įamžinti 
keturiose knygose buvo pradė
tos 1980 m., kai buvo ruošiamasi 
paminėti A. Mikulskio kūrybinio 
darbo penkiasdešimtmetį ir an
samblio veiklos keturiasdešimt
metį. Sutiktuvių vakaronės daly
vių laukė trys 1983 m. spalio 14 d. 
mirusio A. Mikulskio kūrybinio 
palikimo knygos - “Dainos ir gies
mės” (1987), “Skambėkite, kank
lės” (1990), “Tau, brangi tėvyne” 
(1991). Ketvirtoji 1991 m. išleis
ta knyga “Gimtosios žemės gies
mė” yra M. K. Čiurlionio ansamb
lio monografija, paruošta Vacio 
Kavaliausko, pasinaudojusio A. 
Mikulskio pasakojimais, recen
zijomis pokarinėje Vokietijos ir 
Prancūzijos spaudoje, ansamblio 
archyvais. Sutiktuvių vakaronei 
vadovavo M. K. Čiurlionio an
samblio valdybos pirm. Vladas 
Plečkaitis. Jos dalyvius su išleis
tomis keturiomis knygomis supa
žindino žurnalistė Aurelija Ba- 
laišaitienė. Kalbėjo ir monogra
fijos “Gimtosios žemės giesmė” 
autorius V. Kavaliūnas, vakaro
nės dalyvius nukeldamas praei
tin paskaitytomis monografijos 
ištraukomis.

Dr. Vinco Kudirkos 1992 m. 
premiją už publicistinius straips
nius Lietuvos žurnalistų sąjun
gos vykdomojo komiteto prezidiu
mas paskyrė filosofui ir straips
nių autoriui Arvydui Juozaičiui. 
Jų pagrindu yra išleisti trys po
litines temas gvildenantys rinki
niai — “Sąjūdis ir demokratija” 
(1990), “Valdžia ir laisvė” (1991) 
ir “Nepriklausomybės kryžkelė” 
(1992).

Jono Daniūno, kauniečio fo
tomenininko, apžvalginę spalvotų 
ir nespalvotų darbų parodą Vil
niuje surengė Lietuvos meninin
kų rūmai. J. Daniūnas, jau at
šventęs sidabrinę fotografinio 
darbo sukaktį, yra susilaukęs apie 
30 apdovanojimų Lietuvoj ir užsie
nyje surengtose parodose. Vilnie
čiams šį kartą buvo įdomūs jo fo
tografiniai vestuvių siužetai ir 
portretai bei kiti fotomontažai.

Juozas Gudavičius (1873-1939), 
kompozitorius ir Lietuvos kariuo
menės pirmasis kapelmeisteris, 
buvo prisimintas 120 metų gimimo 
sukakties proga. Velionies pagerb- 
tuves suorganizavo “Geležinio 
vilko” Panevėžio bataliono ka
riai ir rajono kraštotyrininkai. Jo 
atminimui skirta lenta atidengta 
Panevėžio rajono Liūdynės kaime. 
Ten jis praleido paskutiniąsias 
savo gyvenimo dienas 1935-39 m. 
Dabar dukros Algės Gudavičiūtės- 
Martinonienės ir vaikaičio Kęs
tučio pastangomis Liūdynėje stei
giamas J. Gudavičiaus muziejus. 
Velionis, gimęs 1873 m. sausio 
13 d. Skliausčiuose, dabartinia
me Jurbarko rajone, muzikos pra
dus gavo pas Varlaukio vargoni
ninką V. Zigmantavičių. 1883 m. 
įstojęs Varšuvos muzikos institu- 
tan, išmoko groti kornetu, skam
binti pianinu, įsigijo muzikos mo
kytojo ir karinio dūdų orkestro 
koncertmeisterio specialybes. 1905 
m., rekomendavus J. Naujaliui, 
muzikas J. Gudavičius Kaune pra
dėjo vadovauti “Dainos” draugi
jos vaikų chorui, suorganizavo 
vargonininkų kursus. 1919 m. jis 
įsteigė muzikos mokyklą Panevė
žyje ir įsijungė savanoriu Lietu
vos kariuomenėn. Iš jų eilių Ma
rijampolėje sudarė pirmąjį kari
nį Lietuvos orkestrą.

J.Gudavičiui Kaune teko va
dovauti ir karo muziejaus inva
lidų orkestrui. 1938 m. rugsėjo 8 
d. jis surengė savo kūrinių koncer
tą muziejaus sodelyje. Konkursą 
laimėjusio J. Gudavičiaus “Sutiki
mo” maršo ištrauką invalidai iki 
1940 m. grodavo vėliavos iškėlime 
Karo muziejuje: Kūrybinį J. Gu
davičiaus palikimą sudarė 72 dai
nos, 51 giesmė, 6 kūriniai forte
pijonui ir 46 dūdų orkestrui, ku
rių didžioji dalis buvo pavadini
mų neturintys maršai, taip pat 
skambėję iki pirmosios sovieti
nės okupacijos. Bene labiausiai 
J. Gudavičių išgarsino chorinė 
dana “Kur giria žaliuoja”. Velio
nies šimtas dvidešimtajam gimta
dieniui skirtose Mišiose Vilniaus 
arkikatedroje sausio 16 d. vakarą 
skambėjo jo kūriniai: P. Bagdona
vičiaus vadovaujamo kamerinio 
choro giedamos Šv. Onos Mišios, 
sol. Danguolės Juodikaitytės at
liekamos giesmės “Viešpatie mū
sų” ir “Dievas mūs tauta”, vargo
nais palydėtos Bernardo Vasi
liausko.

Dabartinio Petrapilio (St. Pe
terburgo) lietuviai Kalėdų laiko
tarpyje paminėjo ten caro laikais 
veikusios Lietuvių kultūros drau
gijos šimto metų sukaktį. Remian
tis enciklopedijos duomenimis 
atrodo, kad ši sukaktis liečia 1892 
m. rugsėjo 25 d. valdžios leidimą 
gavusią Lietuvių ir žemaičių lab
daringąją draugiją. Ją įsteigė S. 
Baltramaitis, A. Dambrauskas- 
Jakštas, J. Mačiulis-Maironis, A. 
Pavalkis, kun. K. Prapuolenis ir 
A. Spurga. Ši draugija šelpė var
gau patekusius ir mokslo siekian
čius Petrapilio lietuvius. Jos vien
kartinėmis stipendijomis pasinau
dojo Mikas ir Kipras Petrauskai, 
Stasys Šimkus, Juozas Tallat-Kelp- 
ša bei kiti žymūs atgimusios Lie
tuvos veikėjai. Metinė draugijos 
apyvarta buvo pasiekusi 10.000 
rublių, sutelktų narių mokesčiu, 
koncertais bei kitais renginiais 
ir aukomis. Draugija taipgi turė
jo lietuvišką mokyklėlę, biblio
teką su skaitykla, svetainę pa
skaitoms, chorą, vaidintojų ra
telį, leisdavo kalendorius. Kalė
diniame Lietuvių kultūros draugi
jos šimtmečio minėjime atideng
ta memorialinė lenta prie namo, 
kuriame gyveno M. K. Čiurlionis. 
Minėjimui skirtame vakare ir tau
tinėje vakaronėje dalyvavo Lietu
vos rašytojų sąjungos valdybos 
pirm. V. Martinkus, A. Kunčino 
vadovaujama Lietuvos seimo dele
gacija bei kiti svečiai. V.Kst.
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1 Parapijos kredito kooperatyvas
-------7-----  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:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

5.00% 
5.25% 
5.25% 
5.25%
5.50% 
5.50% 
6.00% 
5.50%
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.75%
7.00% 
4.00%

1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............... 2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.50%

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

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

AKTYVAI per 54 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas j]

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

1 East Mal1 Crescent 
Ivą/Yr liJ^. Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Professionals Inc. Res; 231.283g
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

D* ALL THE 
CHOICE St 
INTHE>£ 

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

■f_ 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

'( Ureitas ir tikslus patarnavimas

KkllAlJEkA 
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

ARTŪRAS KARNIŠOVAS, gimęs 1971 m., ūgis 204 cm, jau treti metai stu
dijuojantis Seton Hall, NY kolegijoje ir žaidžiantis krepšinį universiteto 
komandoje. Barcelonos olimpiadoje 1992 m. jis buvo vienas iš jauniau
sių Lietuvos olimpinės rinktinės dalyvių ir žaidęs pagrindiniame penke
tuke. Nuotraukoje - 1990 m. gegužės 27 d.. Bostone, JAV, vykusių ŠAL- 
FASS-gos metinių žaidynių metu, kur jis atstovavo Niujorko LAK koman
dai su “Tėviškės žiburių” benradarbiu

. TV

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

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

Pėdsakai šlaite
Iš olimpinio slidinėjimo istorijos
Kalnų slidinėjimas kaip sporto 

šaka atsirado Skandinavijos šaly
se. Žodis “slalom” yra norvegų kal
bos žodis ir reiškia “pėdsaką šlai
te". Tokius pėdsakus norvegai pa
likdavo Holmenkoleno kalnų šlai
tuose netoli Oslo. Tačiau, vėliau 
skandinavai daugiau pamėgo lenk
tynes su slidėmis, o kalnų slidinė
jimą — Alpių gyventojai. 1894 m. 
Austrijoje jau buvo įsteigta kalnų 
slidinėjimo mokykla.

Olimpiečiai kalnų slidinėjimo 
— greitojo nusileidimo ir slalomo 
trasas pirmą kartą išmėgino 1936 
m. Garmiše-Partenkirchene, Vo
kietijoje. Tuomet kalnų slidinėji
mo dvikovą laimėjo vokiečiai K. 
Krane ir F. Kniuras. 1948 m. Žie
mos olimpiados programoje — ne 
tik kalnų slidinėjimo dvikovos 
(greitojo nusileidimo ir slalomo), 
bet ir atskiros šių dviejų rungčių 
varžybos. 1952 m. olimpinių varžy
bų programa buvo papildyta di
džiojo slalomo, 1938 m. — super- 
didžiojo slalomo rungtimis. Tad 
dabar kalnų slidininkai (vyrai ir 
moterys atskirai) savo jėgas mė
gina 5 rungčių varžybose.

Kalnų slidininkas greitojo 
nusileidimo trasoje vidutiniškai 
skrieja 140 km/val. greičiu. 1982 
m. Arko mieste (Prancūzija) spe
cialiose varžybose S. Makinis (JAV) 
išvystė 210,23 km/val. greitį. Iki šiol 
neabejotini olimpiniai kalnų sli
dinėjimo vadovai yra austrai, ku
rie iškovojo 17 aukso, 20 sidabro 
ir 19 bronzos medalių. Žymiausias 
jų A. Zaileris, kuris 1956 m. Korti- 
noje d’Ampece (Italija) laimėjo 
visas tris kalnų slidinėjimo rung
tis, greitojo nusileidimo, slalomo 
ir didžiojo slalomo. Neatsitiktinai 
jis tituluojamas kalnų slidinėjimo 
karaliumi. Austriją garsino taip 
pat G. Jochum-Braizer, K. Has, O. 
Pal, A. Mozer, A. Vachter, E. Cimer- 
manas, F. Klameris. Šio krašto 
meistrai ir dabar diktuoja pasau
liui kalnų slidinėjimo madas. Tarp 
tokių yra veteranai A. Vachter ir 
G. Maderis, naujoji žvaigždė P. 
Kronberger, taip pat T. Štangazin- 
geris, S. Eberharteris.

Gražias kalnų slidinėjimo tra
dicijas turi prancūzai — Albert-1 
villio žiemos olimpiados 1992 m. 
šeimininkai. Vienas šios olimpia
dos organizacinio komiteto prezi
dentų buvo Ž. K. Kilis, kuris 1968 
m. Grenoblyje laimėjo 3 olimpinius 
aukso medalius. Čia jis rūpinosi, 
kad jo tėviškėje kalnų slidinin
kams būtų sudarytos visos sąlygos 
meistriškumui pademonstruoti. Jis 
taip pat tikėjosi, kad neapvils jo 
tėvynainiai — F. Pikaras, K. Merli.

Albertvillio kalnų pašlaitėse 
Lietuvos kalnų slidininkų nesima
tė. “Mes dar nėpriaugome”, — sakė 
šios sporto šakos federacijos pir
mininkas A. Kepežėnas. Tačiau ši 
sporto šaka kultivuojama Lietuvo
je jau senokai. Vienas jos pradinin
kų yra A. Naujokas. Pirmosios kal
nų slidinėjimo varžybos Lietuvoje 
buvo surengtos 1937 m. Kaune, Dai
nų slėnyje, jas laimėjo K. Vokie
taitis, o antras buvo A. Naujokas, 
ką tik grįžęs iš Šveicarijos, kur 
dvi savaites mokėsi kalnų slidinė
jimo metodikos. Vėliau šią sporto 
šaką Lietuvoje puoselėjo O. Gaida- 
movičius, V. Liaugminas, A. Krei- 
vienė, J. Dementjevas, S. ir F. Mil-

DIANA JONKUTĖ pasirengusi 
pradėti... Ji su grupe slidininkų 
atvyksta iš Lietuvos ir dalyvaus 
ŠALFASS-gos alpinistinio slidinė
jimo pirmenybėse 1993 m. vasa
rio 27 d. Holiday Valley Ski Resort

čevičiai, J. Viščiakas, A. Vidūnas. 
Kalnų slidinėjimo entuziastų Lie
tuvoje netrūksta, tačiau- labai stin
ga sniego. Todėl ir per IV pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes sportinin
kai rungtyniavo Elbruso šlaite.

Europos krepšinio 
pirmenybėms artėjant

Vis daugiau kalbama apie besi
artinančias Europos vyrų krepšinio 
pirmenybes, kurios vyks 1993 m. 
birželio 23 — liepos 4 d.d. Vokie
tijoje. Pagal FIBA nutarimą, jose 
dalyvaus 16 valstybinių rinktinių. 
Dvylikai iš jų dalyvavimas jau ap
spręstas ir jos žino net kuriame po
grupyje pradės varžytis. Tačiau 
keturioms komandoms, iš dar dvyli
kos pareiškusių norą dalyvauti pir
menybėse, dalyvavimo teisė paaiš
kės tik po dar vieno atrankos tur
nyro Vokietijoje 1993 m. gegužės 
30 — birželio 6 d.d. Šių 12-kos 
naujai atsikūrusių valstybių tar
pe yra: Armėnija, Gudija, Bosni
ja ir Hercegovina, Estija, Lietu
va, Latvija, Gruzija, Moldova, 
Slovakija, Slovėnija, Kroatija 
ir Ukraina. Šiame atrankos turny
re dar dalyvaus keturios koman
dos, jau vykusiuose atrankos tur
nyruose užėmusios savo pogrupė- 
se trečiąsias vietas. Tai Anglija, 
Lenkija, Rumunija ir Čekija.

Klausimas kyla, ar mūsų krep
šininkai šį kartą bus sėkmingi, 
kaip kad jie buvo Europos atran
kos turnyre prieš olimpiadą ir vė
liau pačioje Barcelonoje? Atsa
kymo reikėtų ieškoti metus žvilgs
nį į tai, kokio pajėgumo žaidėjus 
pasiseks surinkti, kiek laiko bus 
galutiniam komandos paruošimui 
ir kt.

Dauguma mūsų olimpiečių, Bar
celonos bronzos medalistų, pagal 
sutartis žaidžia užsieniuose. 
Klubai, mokantys jiems dideles 
sumas, nebenori net girdėti apie 
jų išleidimą į panašius atrankos 
turnyrus dar ir dėl to, kad kaip 
tik tuo metu, gegužės mėnesį, jų 
varžybų eiga labai įtempta ir ei
nanti į sezono pabaigą. Šis kvali
fikacinis Eurėpos pirmenybių 
turnyras Lietuvai bus nelengvas. 
Neturint pagrindinių žaidėjų, su

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

antraeiliais žaidėjais vargiai bus 
įveikiamas.

Europos vyrų krepšinio pirme
nybių A ir C pogrupių varžybos vyks 
Karlsruėje, B ir D — Berlyne. Į ant
rą čempionato etapą pateks po tris 
geriausias kiekvieno pogrupio ko
mandas — du šešetukai. Po keturias 
komandas iš abiejų šešetukų pa
teks į ketvirtfinalį, kur “Play Off’ 
sistema — pralaimėję iškrenta iš 
tolimesnių varžybų. Keturios pir
mosios komandos liks rungtis me
dalių grupėje. Tai vyks Miunchene.

Lietuvos krepšinio federacijos 
atstovai ruošiasi vykti į Miun
cheną, kur nori susitikti su FIBA 
generaliniu sekretoriumi B. Stan- 
kovičiumi ir tartis, kad Europos 
čempionato atrankos turnyrą, ku
riame dalyvaus mūsiškiai, būtų 
leista pravesti Lietuvoje.

Lietuva 4-toje vietoje
Pasaulio taurės “bobsleigh” 

(greitrogių) keturvietės varžybose 
Kortinoje 1993 m. sausio 31 d. lai
mėtoja tapo Didžioji Britanija 
(1:46,41), antrąją vietą užėmė Itali
jos II-ji (1:46,69), trečią — Kanada 
(1:46,91), ketvirtą Lietuva (1:46,92), 
penktą Italijos I-ji (1:46,96) ir šeš
toje vietoje liko Vokietijos I-ji 
(1:47,04). Kaip matome, Lietuva ir 
šioje sporto šakoje yra pasaulio 
geriausiųjų tarpe.

(Informacija paimta iš “The Euro
pean” 1993 m. vasario mėn. laidos).

Mirties metinės
Prieš metus, 1992 m. vasario 11 d., 

su šiuo pasauliu atsiskyrė visų mė
giamas, darbštus ir sumanus sporto 
darbuotojas Alfonsas Balnis. Š. m. 
vasario 13 d. mirties metinių proga 
Prisikėlimo šventovėje kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, už 
velionį atlaikė Mišias. Dalyvavo 
labai gausus būrys artimųjų ir drau
gų. Mišių skaitinius atliko velio- 
nies sesutė Eugenija Kuchalskienė.

Alfonsas Balnis, visuomenės vei
kėjas, buvo ypatingai mėgiamas dėl 
jo gero būdo, paslaugumo. Pykti 
jis nemokėjo. Lietuviškuose spor
to baruose praleidęs didelę gyve
nimo dalį, jis buvo ne vien tik ge
ras darbuotojas, bet ir entuziastin
gas golfininkas. Šiai sporto šakai 
ir Toronto lietuvių golfo klubui jis 
priklausė iki mirties.

Po Mišių, pusryčiuose, susirinku
sieji pabendravo su velionies žmo
na Vanda, sūnumi Ričardu, sesutė
mis E. Kuchalskiene bei Br. Sapi- 
joniene ir kitais šeimos nariais. 
Alfonso atminimas liks gyvas vi
siems jį pažinojusiems.

Skautų veikla
• Tradicinė Kaziuko mugė 

įvyks kovo 7, sekmadienį, Prisikė
limo parapijos salėse. Ją rengia 
Toronto skautai-tės, tėvų komi
tetas, skautininkės-kai. Ji bus 
atidaryta 9.45 v.r. Po atidarymo 
visi eis dalyvauti Mišiose. Tik po 
Mišių prasidės mugė. Bus galima 
skaniai papietauti tėvų komiteto 
paruoštais lietuviškais valgiais, 
o paviljonuose bus įvairių ska
nių pyragų bei visokių kitokių 
skanumynų. Taip pat ruošiama 
skautininkių-kų didžioji laimi
kių loterija. Bus galima įgyti skau- 
čių-tų rankdarbių. Veiks ir tieki
mo skyrius su skautiškais ženklais 
bei kitais uniformai reikalingais 
papuošimais. Kviečiami visi To
ronte ir apylinkėse gyvenantys 
lietuviai šią tradicinę Kaziuko 
mugę aplankyti ir skautiško jau
nimo veiklą paremti. Šie metai 
ypatingi — deimantiniai, yra ren
giama jubiliejinė stovykla, kurio
je visi nori stovyklauti, o išlai
dos bus nemažos.

• Vasario 7 d. “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntai atšventė deiman
tinę Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį. Prisikėlimo 
par. šventovėje skautai organi
zuotai su vėliavom dalyvavo Mi
šiose, kurias atnašavo kun. E. Jur
gutis, OFM, ir kun. L. Januška, 
OFM, pastarasis pamoksle primi
nė skautų gerus norus padėti atsi- 
kursiančiai Lietuvai. Skaitymus 
atliko ir aukas nešė skautai-tės, 
giedojo Nijolės Benotienės vaikų 
choras.

Po Mišių didžiojoje salėje vyko 
iškilminga sueiga. Įnešus vėlia
vas, komd. ps. A. Saplys priėmęs 
raportus, perdavė tuntininkams 
104 išrikiuotus skautus-tes. Buvo 
daug skautininkų-kių, tėvelių ir 
svečių. Po tuntininkų pasveikini
mo vyko įsakymai - įžodžiai. Vil
kiukų įžodį davė: Jonas ir Paulius 
Didžbaliai, Aras Ruslys, Dainius 
Saplys, Vytas Kaminskas, Erikas ir 
Adomas Nielsen, Viktoras Bražu- 
kas, Tomas Giniotis ir Petras Ston. 
Draugovei Vadovauja ps. M. Rusi
nas. Skaučių “Dainos” draugovei 
vadovauja ps. D. Grybaitė, 10 kan
didačių davė įžodį gavo geltonus 
kaklaraiščius, kuriuos uždėjo 
draugininkai, tėvynės mazgelį už
rišo tuntininkai, o gerojo darbelio 
- tėveliai. Dar visi gavo iš tunti- 
ninkės po rožę. Iškilmės užbaigtos 
Lietuvos himnu, išneštos vėliavos, 
pagerbiant jas mažuoju saliutu. 
Užbaigai visiems sustojus į ratą, 
sugiedota “Lietuva brangi” ir 
“Ateina naktis”. Ateinantis susi
būrimas - kovo 7 d. Kaziuko mugė. 
Ruoškimės jai visi. M.

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

“TŽ” leidėjai ±

ifii s 40PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

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

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.50%

(variable rate)

Nuošimčiai gali pasikeisti

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

DRAUGIŠKAI —
patarnaus ST AS YS JOKU B AITIS.

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 M8Y 1K2 
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON,

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

mokesčių »
yXTyTY’XV

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

LATVIJON, ESTIJON
• Pigūs bilietai lėktuvu į 

visas pasaulio šalis
• Garantuojamos žemiausios 

kainos siuntinius pristatant 
į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
Jūsų namų.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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

Ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės sukaktimi Lietuvos ge
neralinis konsulas Kanadoje 
Haris Lapas ir žmona Gražina 
vasario 16 d. erdviose “The On
tario club” Toronte patalpose 
surengė jaukų diplomatinį pri
ėmimą.

Jame dalyvavo 17-kos genera
linių konsulų, diplomatinių mi
sijų vadovų. Toks pat skaičius 
priėmime buvo ir pernai.

Taip pat dalyvavo Ontario 
parlamento pirmininkas (spea
ker), provincijos, metropoliti- 
nio Toronto bei Toronto miesto 
atstovai, taipogi ir latvių, estų, 
lenkų, vokiečių, ukrainiečių 
bei lietuvių bendruomenės at
stovai.

Priėmimą finansavo Tautos 
fondo Kanados atstovybės val
dyba.

PADĖKA
Dėkoju mane lankiesiem ligo

ninėje ir kitaip man padėjusiom: 
Albinai ir Ignui Urbonam, E. Zaka- 
rienei, O. Juodviršienei, B. Tru- 
kanavičiui, K. Girniui, V. Simo
naičiui, J. Janušui, L. Balsienei 
ir p. Jutelienei.

Antanas Basalykas

Pageidavimai iš Lietuvos
Emilija Bajelienė, 32-jų metų, 

energinga, linksma ir tvarkinga, 
kalbanti rusiškai ir suprantanti 
angliškai, norėtų 1-2 metus padir
bėti užsienyje. Galėtų tvarkyti na
mus, prižiūrėti vaikus ar senyvo 
amžiaus žmones. Adresas: E. Ba
jelienė, P. Mašioto 61-8, Pakruo
jis 5220, Lithuania.

Alvidas Gurklys, 14 metų, norė
tų susirašinėti su panašaus am
žiaus mergaitėmis ir berniukais, 
gyvenančiais už Lietuvos ribų. 
Adresas: A. Gurklys , Gimnazi
jos 5-39, Biržai, Lithuania.

Julius Balkauskas, mielai vasa
rą apgyvendintų savo namuose

Lietuvos konsulas savo žody
je svečiams priminė, kad šiais 
metais lietuviai švenčia savo 
krašto deimantinę 75-rių metų 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį.

Lietuva ištvėrė carų priespau
dą, laimingai išgyvenusi 22 lais
vės metus, 50 metų nešė sovie
tinį jungą. Tauta vėl prie Bal
tijos krantų prisikėlė naujam 
nepriklausomam gyvenimui.

Lietuviai ant paliktų ekonomi
nių griuvėsių ryžtasi atstatyti 
kraštą, paremtą laisve, teise 
ir demokratija. Lietuva yra dė
kinga Kanados ir Ontario pro
vincijai už teikiamą paramą. 
Ji nori įsijungti į Jungtinių Eu
ropos tautų šeimą, kurti laimin
gą savo ateitį, laukdama iš sa
vo draugų pagalbos. A.

kokių 5-kių asmenų Kanados lie
tuvių grupę. Gyvena Saločiuose, 
šalia Via Baltica kelio, netoli Lat
vijos sienos. Aprodytų Rygą ir Lie
tuvos žymiąsias vietoves. Netoli 
namų yra Likėnų purvo vonios. 
Maitintų kaimišku Lietuvos mais
tu. Rašyti: J. Bulkauskas, Salo
čiai, Pasvalio rajonas, Lithuania.

Elena Pagojutė-Petrulevičienė 
ieško Valerijono Molio, gimusio 
1923 ar 1924 metais. Jis 1944 m. 
tarnavo Navarėnų valsčiuje pas 
ūkininką Kuodį. Atėjus sovietams 
antrą kartą, šio ūkininko šeima, 
turbūt ir Valerijonas Molis pasi
traukė į Vokietiją. Jo mama gyve
no Trimėsėdžio kaime (Navarėnų 
valsč.) pas ūkininkus Balsius. Ji 
1948 m. buvo stribų sušaudyta. Li
ko mažametis sūnus Juozas, kuris 
kartu gyveno su E. Perulevičie- 
nės šeima. Pastaroji kviečia Va
lerijoną Molį, jei jis yra gyvas, 
aplankyti Lietuvą ir motinos ka
pą. Pats ar žinantys apie jį prašo
ma rašyti: E. Petrulevičienė. J. 
Chodkevičiaus 24-26, Kretinga, 
Lithuania.

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

Nordland dėžės:
1 ir 1’/2 kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės .............................  $ 2.00

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

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

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

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

DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

i 
i
ii
j Perkėlimo suma
i
{ Perkėlimo mokestis - 4%
i
j Pristatymas
I

; Viso
J

J Siuntėjas:...................................................

ii ...........................................................

i ........................................................
I

i' Tel: ......... y............................................................................

...................................................................................................

—............      i
JAV dol. Kan. dol. Į

i i ..............   i
i i ...............   ii i 

....12.00. ....15.00. ;
t

Gavėjas ;

Tel:

i 
i i i 
I i i i 
t 
i i
I 

j’

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P4A8. 

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

Lietuvos nepriklausomybės 75-rių 
metų sukakties proga Vasario 16 d. 
Lietuvos konsulato diplomatinia
me priėmime Toronte kalba Lietu
vos generalinis konsulas Kanadoje 
HARIS LAPAS Nuotr. B. Tarvydo

Priėmimo svečiai iš kairės: dr. J. ČUPLINSKIENĖ, kun. A. SIMANAVI
ČIUS, OFM, vysk. P. BALTAKIS, OFM, R. PACEVIČIENĖ, A. PACEVI- 
ČIUS ir vienas iš atsilankiusių kitų valstybių konsulų

Nuotr. Stp. Varankos

Lietuvos konsulato diplomatiniame priėmime Toronte svečių registraciją atlieka VIKA ROSS (kairėje) ir DAI
VA GRYBAITĖ. Svečiai iš kairės: Estijos generalinis konsulas H. HEINSOO, trečias iš eilės dr. S. ČEPAS, penk
tas dr. P. LUKOŠEVIČIUS ir šeštas H. STEPAITIS. Kitų asmenų pavardės nežinomos Nuotr. Stp. Varankos

SKAITYTOJAI l'ASISAKO
NETIESA “TIESOJE”

Skaičiau Lietuvos “Tiesoje” pa
reiškimą apie vieną ten atsilan
kiusį Venezuelos lietuvį, kad jis 
esąs “vienas iš aktyviausių Pietų 
Amerikos lietuvių bendruomenės 
narių”.

Aš seku Venezuelos lietuvių gy
venimą nuo pat Bendruomenės įsi
kūrimo, ir man yra naujiena, kad 
tasai asmuo bet kada praeityje 
būtų įsijungęs į organizuotą lie
tuvišką veiklą. Man yra žinoma, 
kad, priešingai, jis buvo ne kartą 
tautinės veiklos stabdys. Tiesa, 
Lietuvos ambasadorius nori įtrauk

ti į aktyvų darbą kiekvieną lie
tuviškos dvasios asmenį - lietuvį 
ir nelietuvį, bet nemalonu, kad am
basadoriui paprašius nuvežti ko
kį dokumentą, piknaudžiauja pa
žintį, prašydamas remti asmenines 
verslo kombinacijas.

Taip pat Venezuelos lietuvius 
sukrėtė žinia, kad Lietuvos seimo 
rinkimų išvakarėse tasai “patrio
tas” spaudoje ir televizijoje darė 
pareiškimus, kritikuodamas lig
šiolinę krašto vadovybę. Jis gali 
kalbėti apie savo teises ir žodžio 
laisvę, bet jisai sąmoningai kirši
no Lietuvos visuomenę, drumsda
mas rinkiminį vandenį, o patsai 
rinkimuose nedalyvaudamas.

Julius Vaisiūnas, Venezuela

BRANGŪS TAUTIEČIAI - 
“TŽ” SKAITYTOJAI!

Jūs gerai žinote kokius laikus 
šiuo metu išgyvena mūsų ir jūsų 
tėvynė Lietuva. Sužlugusi pra
monė. Sugriautas žemės ūkis. Ąr- 
mija bedarbių. Didžioji dalis gy-

Dovanokite giminėms Lietuvoje 
šilumą ir saugumą

ŠILUMINĖS MIKROKROSNELĖS

$99.00
Namų, automobilių, asmens saugos 

aliarmų sistemos nuo $49. 
Užsakius su pristatymu (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

ventojų skursta. Ypač sunki padė
tis senų žmonių - pensininkų. Mes 
abu irgi pensininkai, tačiau iš 
pensijos pragyventi negalėdami 
iki šiol tebedirbame. Labai mėgs
tame skaityti. Skaitome ne tik lie
tuvių, bet ir lenkų, rusų bei vokie
čių kalbomis. Ypač mus domina 
lietuvių rašytojų, gyvenančių emi
gracijoje, kūryba. Deja, jų knygų 
pas mus labai retai tepasitaiko. 
Be to, visokia spauda pas mus da
bar nežmoniškai brangi ir papras- 
tesniems žmonėms sunkiai bepri
einama. Užtenka pasakyti, kad už 
kokį nors literatūrinį žurnalą 
tenka pakloti visos dienos, o už 
knygą — net pusės mėnesio uždar-
bį. Todėl mes ir kreipiamės į jus, 
mieli tautiečiai, su prašymu: jei
gu jūsų namuose yra kokia nors 
jums nebereikalinga JAV ar Kana
doje gyvenančio lietuvio rašyto
jo knyga ar koks nors literatūri
nis žurnalas, nemeskite jų į šiukš
lyną, bet atsiųskite mums šiuo ad
resu: Jonas Šakalys, Architektų 
gatvė 89-4, 2049 Vilnius, Lithua
nia. Už tai būsime jums labai dė
kingi- Janina ir Jonas Šakaliai

Paieškojimas
Ieškau Telšių gimnazijos moks

lo draugo Aleksandro Beresnevi
čiaus, gim. 1926/27 m. Telšių valsč., 
Girulių kaime. 1944 m. pasitraukė 
į vakarus, Kanadoje baigė medici
ną. Jis pats arba žinantys apie 
jį prašoma rašyti šiuo adresu: 
Zenonas Bučys, Kęstučio 6-12, 
Šakiai, Lithuania.

BVL ELECTRICAL Licence 

ENGINEERING 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.

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

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

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.

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 (sveikatingumo sanatorijas.

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

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

Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail) 
nr. 2475066 (wholesale)
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.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
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠI MON Ė LIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

66 MIMIC.O AVĖ.
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3,

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai.
Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
vokus, vizitines korteles); bekalkinio (carbon
less) popieriaus blankus; lankstinukus ir rekla
minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius;
vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.TEL (416) 252-6741

Savininkas Jurgis Kuliešius Sus,,arus užsakymus paimame Ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

S Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲlOUM, patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RFA1BK West Realty Inc. 
1678 Bloor Street West rp 
/oronto, Ontario M6P 1A9

An independent member broker 'ion©: (416) 769-1616

it, r
^rrrT~ rijo 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.

HDI7CLII7D INSURANCEU xTILlv brokers

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

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

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

— Lietuvos kankinių šventovėje 
praėjusį sekmadienį Mišių maldos 
bei skaitiniai buvo skirti Lietuvos 
laisvės šventei. Pamokslus sakė ir 
11 vai. ryto Mišias laikė svečias iš 
Vokietijos kun. Edmundas Putrimas. 
Mišių skaitinius atliko ir aukų pro
cesijoje dalyvavo Maironio mokyk
los auklėtiniai. Organizacijos iš
kilmingai dalyvavo 11 vai. Mišio
se su savo vėliavomis ir pamal
das praturtino ne tik mūsų para
pijos choras su muz. J. Govėdu, 
bet ir kanklininkė D. Čičinskienė, 
birbynininkas T. Pabrėža ir sol. R. 
Paulionis.

— Ateinantį trečiadienį yra Pe
lenų diena. Tą dieną prasideda Ga
vėnios laikotarpis. Tikintiesiems 
primenama, kad Pelenų diena yra 
santūros ir pasninko diena. Tą die
ną susilaikoma ne tik nuo mėsiškų 
valgių, bet ir nuo sotaus pavalgy
mo. Pasninko (susilaikymo nuo so
taus pavalgymo) turi laikytis visi 
tikintieji nuo 18 m. iki 59 m. am
žiaus. Santūros (susilaikymo nuo 
mėsiškų valgių) turi laikytis visi 
tikintieji virš 14 m. amžiaus. Kaip 
jau visiems žinoma, Kanadoje san
tūros dienos yra visi metų penkta
dieniai bei pasninko dienos: Pe
lenų diena ir Didysis penktadienis.

— Parapijos tarybos susirinkimas 
buvo 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 pa
rapijiečiai kviečiami tą' dieną su
sirinkime dalyvauti.

— Gavėnios rekolekcijos mūsų pa
rapijoje šiais metais bus kovo 25- 
28 d.d. Rekolekcijas ves Vilniaus 
arkikatedros klebonas mons. Kazi
mieras Vasiliauskas.

— Anapilio knygyne yra gautas 
iš Lietuvos naujo žurnalo “Mūsų 
sodai” pirmasis numeris. Taipgi 
galima įsigyti lietuviškų tiky
bos vadovėlių “Tikiu" komplektą.

— Mišios vasario 28, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Joną Besąsparį, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už 
a.a. Zigmą ir Raimundą Laurinavi
čius.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su Nepriklausomybės 

minėjimu Anapilyje ir sniego pūga 
sekmadienio popiečių lankytojų 
skaičius sumažėjo iki 110 asmenų. 
Svečius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos sekretorė 
dr. Gina Ginčauskaitė.

— Verslininkų dėmesiui! Kovo 2, 
antradienį, 7 v.v: LN seklyčioje įvyks 
buvusio min. pirm. Aleksandro 
Abišalos pranešimas apie “Lietu
vos ekonomiją ir galimybes inves
tuoti Lietuvoje”. Dėl platesnių in
formacijų prašoma kreiptis pas Sta
sį Kuzmą tel. 833-1395.

— Vasario 15, pirmadienį, 1 v.p.p. 
įvyko LN vyrų būrelio valdybos po
sėdis. Valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. T. Stanulis, vicepirm. 
A. Sukaūskas, ižd. E. Bartminas, 
sekr. Z. Rėvas, renginių vadovas B. 
Laučys, ūkvedys A. Genys, baro tar
nyba - P. Genys, A. Kairys ir A. Pa- 
dolskis. Revizijos komisija - A. 
Bričkos, Br. Mackevičius ir M. Ra- 
čys.

— LN valdybos posėdis - vasario 
15, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Norintys įsijungti į Lietuvių 
šachmatų klubą prašomi kreiptis 
pas LN vyrų valdybos ižd. Emilį 
Barminą tel. 249-0490 arba skam
binti T. Stanuliui tel. 532-3311.

— Šią savaitę svetinėje “Lokys” 
bus užbaigtos parketo grindys ir 
įdėtas naujas kilimas. Neužilgo 
bus iškilmingas svetainės “Lokys” 
atidarymas naujai išremontuotose 
patalpose.

— Dar turime geros kokybės kė
džių ir taip pat svetainės “Lokys” 
atlikusių kėdžių ir staliukų. Su
interesuoti prašomi kreiptis į LN 
adminstratorę Danutę Sysak-Simo- 
naitytę tel. 532-3311.

— Kovo 27, šeštadienį, 6 v.p.p. LN 
Gedimino menėje įvyks LN vyrų bū
relio metinis pobūvis su menine 
programa, šilta vakariene su vynu, 
kava ir pyragaičiais. Įėjimas - $12. 
Gera proga susitikti senus draugus 
ir atnaujinti naujas pažintis bei 
pasišokti ir pasilinksminti.

— Kovo 28, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
įvyks Toronto Lietuvių namų ir Lab
daros fondo narių metinis visuoti
nis susirinkimas. Dalyvaujančių re
gistracija prasidės 12.30 v.p.p.

Aukos slaugos namams
— $13,320 - palūkanos už $189,000 

terminuotų indėlių; $500-J. Ford & 
Co. Limited iš Portneuf, Que. a.a. 
Martos Jankienės atminimui; $20 - 
Br. Palilionienė, V. Simanavičius 
a.a. Elenos Petrauskienės atmini
mui. Iš viso statybos fonde yra $878,- 
196.78 (įskaitant palūkanas). Aūkos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog šiuo adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

— Gavėnios metu mūsų švento
vėje kiekvieną penktadienį 7 v.v. bus 
einami Kryžiaus keliai, o po jų 7.30 
v.v. — Mišios. Prieš Mišias bus klau
soma išpažinčių. Pelenų dieną, va
sario 24, Mišios bus laikomos ir va
kare 7 v.

— Susituokė Gintaras Greičiūnas 
ir Kimberly Lavender.

— Pakrikštyta Samantha-Teresa- 
Liuda, Julians ir Teresos Gorių 
dukrelė.

— Vasario 16 palaidota a.a. Ku
nigunda Dobilienė, 95 m.; vasario 
17 palaidotas a.a. Tadas Dambraus
kas, 76 m.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
vyks kovo 17-21 d.d. Rekolekcijas 
ves Vilniaus katedros klebonas 
prel. Kazimieras Vasiliauskas.

— KLK Centro suvažiavimas įvyks 
ateinantį šeštadienį, vasario 27, 
10 v.r. naujame parapijos susirin
kimų kambaryje. Suvažiavime da
lyvaus vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, ir pranciškonų provincijolas 
kun. Placidas Barius, OFM. Dau
giau informacijų galima gauti pas 
Centro pirmininką V. Tasecką tel. 
824-4461.

— Metinis parapijos susirinki
mas įvyks kovo 14 po 11.30 v.r. Mi
šių Parodų salėje. Susirinkime bus 
renkama pusė parapijos tarybos na
rių.

— Parapijos keturiasdešimtmečio 
iškilmės vyks ateinantį savaitga
lį. Šeštadienį — iškilminga vaka
rienė su menine programa ir svei
kinimais, sekmadienį bus iškilmin
gos Mišios 12 v., kurias laikys 
vysk. P. Baltakis, OFM, o pamoks
lus sakys pranciškonų provincijo
las kun. Placidas Barius, OFM. Pa
rodų salėje vyks parapijos istori
jos paroda, kurioje bus išdėstytos 
nuotraukos ir paveikslai.

— Mišios vasario 28, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Nijolę Soštakaitę, 
9.20 v.r. — už Gegužių šeimos miru
sius, 10.15 v.r. — už a.a. Alfonsą 
Krikščiūną, a.a. Romą Draudvilą, 
a.a. Povilą Bubnį, 12 v. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Naujų ateivių susirinkimas 
įvyks 1993 m. vasario 28, sekma
dienį, 2 v.p.p. Toronto Lietuvių 
namuose. Naujų ateivių taryba

Dainininkės Lilijos Turūtai- 
tės ir muz. Arūno Gaulios kon
certas įvyks š.m. kovo 7, sekma
dienį, 1 v.p.p., Anapilio salėje. 
Visus maloniai kviečiame daly- 
vaut. Įėjimas laisva auka. Inf.

Toronto lietuvių ansamblio 
“Gintaras” metinis koncertas “Iš 
močiutės skrynios” įvyks 1993 
m. balandžio 3, šeštadienį, 6 v.v. 
Etobicoke School of the Arts, 
675 Royal York Road, (į šiaurę 
nuo Queensway).

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo $1,000 Anapilio mo
terų būrelis.

Adomo Jakšto spaustuvei auko
jo: $1,000 Anapilio moterų būre
lis.

A.a. prel. Juozo Tadarausko at
minimui K. Kaminskienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. broliui Konstantinui Lie
tuvoje mirus, užjausdama sese
rį Elenutę Jasiūnienę, D. Zulo- 
nienė aukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

Mylimam broliui a.a. Edvardui 
mirus Floridoje, reikšdami gi
lią užuojautą seserims E. Girė- 
nienei, V. Jasiūnienei ir M. Ša- 
kalinienei su šeimomis, Marija 
ir Juozas Malciai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A.a. Elenos Astrauskienės at
minimui Dervaičių šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Stasiui Mikniui mirus, 
užjausdami žmoną Liuciją, V. 
M. Miceikos aukojo “Tėviškės 
žiburiams” $25.

A.a. Adomui Kantautui mirus, 
užjausdami žmoną Filomeną, 
V. M. Miceikos aukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

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

GAMINU koldūnus su mėsa ir varš
ke. $15 už 100 vienetų. Pristatymas 
į namus - $2. Skambinti Aldonai 
tel. 233-5996 Toronte

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

ffif MONTREAL®
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 1992 metų 
pajamų mokesčių 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 į RRIF, nemokant 
valdžiai jokių mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams 

už 1992 metus
1993 m. kovo 1 d.
Tel. 532-1149

Lietuvos 75-rių metų nepriklau
somybės sukakties proga Mišios bu
vo atnašaujamos abiejose parapijo
se už Lietuvos žmonių santaiką.

Pagrindinis minėjimas vyko Auš
ros Vartuose. Iškilmingas giedo
tas Mišias aukojo kun. Stasys Šilei
ka, SDB, kleb. kun. Juozas Aranaus- 
kas, SJ., ir kun. J. Lipskis. Įspūdin
gą pamokslą pasakė kun. S. Šileika, 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, ten iš
gyvenęs pusantrų metų. Pamaldų 
metu parapijos choras šalia įpras
tinių giesmių pasirodė ir su naujo
mis. Chorui dirigavo muz. Aleksand
ras Stankevičius, vargonais prita
rė Mme. M. Roch. Organizacijos da
lyvavo su vėliavomis. Prie pamink
linės lentos buvo padėtas vainikas, 
pagerbiant žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Pamaldos baigtos Tautos 
himnu.

Oficiali minėjimo dalis prasidėjo 
parapijos salėje Kanados himnu, 
vėliavų įnešimu ir susikaupimo 
minute, prisimenant visus žuvusius 
dėl Lietuvos. Dr. Marijus Vieno
žinskis, prieš trejetą mėnesių at-w 
vykęs iš Lietuvos praplėsti savo 
žinias genetikos srityje, pasakė pa
grindinę kalbą. Jis pabrėžė, kad 
Lietuva istorijos slinktyje turėjo 
daug iškilių ir pražūtingų išpuo
lių ir, reikia tikėtis, kad ir šiuo me
tu išeis laimėtoja. Po paskaitos se
kė sveikinimai. Pirmiausia kalbėjo 
Otavos parlamento narys Paul Mar
tin, vėliau Verduno atstovas Kve
beko parlamente, Kvebeko partijos 
atstovė, Baltiečių federacijos Mont- 
realio skyriaus pirmininkas ir es
tų atstovas. Latvių ir rumunų ats
tovai, negalėję dalyvauti, atsiun
tė sveikinimus raštu. Kanados mi-

nisterio pirmininko, Kvebeko prem
jero ir Montrealio miesto burmist
ro sveikinimai buvo perskaityti.

Po sveikinimų į sceną buvo iššauk
ti Paul Martin, Vilniaus šaulių rink
tinės pirmininkas Juozas Šiaučiu- 
lis, LK Mindaugo šaulių kuopos 
pirm. Augustinas Mylė ir KLB Mont
realio apylinkės valdybos pirm. 
ArUnas Staškevičius. Ir čia Paul 
Martin buvo apdovanotas Šiaulių 
sąjungos išeivijoje Šaulių žvaig
ždės ordinu. Atrodo, kad parlamen
taras tuo pagerbimu buvo labai su
jaudintas.

Meninėje dalyje su šešiomis liau
dies dainomis pasirodė “Gintarė
lis”, vadovaujamas Z. Lapino, “Auš
ros” moterų dainos vienetas, vado
vaujamas A. Celtoriūtės ir Montrea
lio vyrų oktetas, vadovaujamas H. 
Celtoriaus. Paskutiniams dviems vie
netams, atlikusiems atskirai ir bend
rai aštuonias dainas, akomponavo 
muz. A. Stankevičius. A. Staškevi
čiui, pareiškus visiems svečiams, 
programos dalyviams ir atsilankiu
siems į šią šventę padėką, Lietu
vos himnu ir vėliavų išnešimu mi
nėjimas buvo baigtas. Po klebono 
palaiminimo sekė puikūs pietūs, pa
ruošti neseniai iš Lietuvos atvyku
sio Petro Paulausko.

Žmonių į šį minėjimą atsilankė 
mažiau negu buvo numatyta. Prieš 
minėjimą penktadienio naktį ir šeš
tadienį besitęsianti 35 cm sniego 
audra daugelį sulaikė namuose, nes 
nebuvo galimybių nevalytose gatvė
se pasistatyti automobilių.

Minėjimą rengė KLB Montrealio 
apylinkės valdyba. Pranešėja buvo 
Andrėja Celtoriūtė. B.S.

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO kooperatyvas

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

Lietuvos nepriklausomybės 
75-rių metų sukaktis Toronte - 
Mississaugoje buvo paminėta 
vasario 21, sekmadienį, lietu
vių evangelikų reformatų Išga
nytojo, Prisikėlimo ir Lietuvos 
kankinių šventovėje iškilmingo
mis pamaldomis ir Anapilio sa
lėje minėjimu, kuriame pagrin
dinę kalbą pasakė buvęs Lietu
vos ministeris pirmininkas Alek
sandras Abišala. Iškilmių ap
rašymas kitame “Tėviškės žibu
rių” numeryje.

Ontario pilietybės ministerė 
Elaine Ziemba dalyvavo Esti
jos, Lietuvos nepriklausomybės 
švenčių minėjimuose, atstovau
dama ir pasakydama sveikinimo 
kalbas Ontario provincijos val
džios vardu. Ontario valdžios 
spaudos komunikate rašoma, 
kad ministerė padėjo lietuviams 
atšvęsti 75-rių metų nepriklau
somybės sukaktį, kur pagrindi
nę kalbą pasakė buvęs mi
nisteris pirmininkas Aleksand
ras Abišala ir meninę progra
mą atliko Toronto lietuvių cho
ras “Volungė”.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Londono lietuviams pensininkams, at- 

siuntusiems sveikinimus ir linkėjimus mano gimtadienio proga: 
Stasiui ir Elenai Kerams, Daliai Norman, Sean Kelly, Danieliui 
Armstrong, Irenai ir Algiui Dragunevičiams, P. Ručinskui, O. A. 
Petrašiūnams, U. A. Šiaučiūnams, E. J. Misiams, Pr. Kisielienei, 
kun. K. Kaknevičiui, M. Jokšienei, L. Radzevičienei, p. Jakaičiui, 
A. Stygienei, Lili ir Broniui Zabulioniams, Stasiui ir Elenai Navic
kams, Danai Chainauskienėi, Zigmui ir Julijai Didžbaliams, Oigai 
Švilpienei, J. Švilpai, Viktorui ir Viktorijai Staškūnams, V. Gude
liui, Romui Mitalui. Nuoširdus ačiū.

Kun. Ignas Mikalauskas, OFM

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

JAUNAS VYRAS ieško nebrangiai 
išsinuomoti vieno kambario butą. 
Mielai padėtų įvairiuose namų pa
tvarkymo darbuose. Galimos reko
mendacijos, tel. 239-0652.

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

PARDUODU bulvių tarkavimo ma
šinėlę. Kaina - $50. Skambinti Al
donai tel. 233-5996 Toronte.

IEŠKAU auklės 5 dienas savai
tėje. Skambinti vakarais tel. 278- 
0625 Mississaugoje.

PARDUODAMAS 2 aukštų gyve
namas namas viename iš geriausių 
rajonų, ant Simcoe ežero kranto 
prie Orillijos. 3 plius 1 miegama
sis su 2 prausyklom, plytinis židi
nys, didelis garažas ir du įrankių 
sandėliukai. Geras susisiekimas, 
1 vai 20 min nuo Toronto. Skambin
ti Marytei (Marie) pardavimo atsto
vei All Seasons Real Estate Ltd., 
Orillia, tel. (705) 326-5300.

Buvęs Lietuvos ministeris pir
mininkas Aleksandras Abišala 
ir žmona Nijolė, lydimi KLB To
ronto apylinkės valdybos vice
pirm. V. Kulnio, vasario 19 d. 
lankėsi “Tėviškės žiburių” re
dakcijoje. Garbingas svečias 
mielai suteikė informacijų rū
pimais klausimais.

Atitaisymas. “Tėviškės žiburiai 
6 nr. straipsnyje “Naujas potvar
kis - nauja drumstis” buvo para
šyta, kad “1988 m. pavasarį Seini- 
jos sritis buvo atskirta nuo Lom
žos vyskupijos...” Turėjo būti 
1992 m. pavasarį. ..

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju sąžiningam 

“Vilniaus” rūmų gyventojui Mi
kui Žaliauskui, radusiam gatvėje 
mano pamestus pinigus ir grąži
nusiam juos per “Paramą”, kuri 
rūpestingai viską sutvarkė. Už 
tai esu visiems labai dėkingas.

Leonardas

Punsko lietuvių kultūros namų 
statybai aukojo: $500 - Prisikėli
mo parapijos kredito kooperaty
vas, “Paramos” kredito koopera
tyvas, “Talkos” kredito koopera
tyvas; $200 - O. Delkus; $100 - D. B. 
Naudžiūnai, J. Aukštaitis, J. W. 
Dresher; $50 - E. Stepaitis, B. Z. 
Tumosai; $30 - M. B. Genčiai; $25 - 
K. Budrevičius; $20 - N. Nevulytė, 
M. Daukšienė, L. V. Balaišiai, V. 
O. Marcinkevičiai, K. V. Jonušo- 
niai. Laikraščiui “Aušra” $100 
aukojo E. Valeška. Nuoširdi vi
siems padėka.

įvairios žinios
Gubernatorius Jim Edgar 1993 

m. vasario 16 d. Illinois valstijo
je paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės diena.

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

1 metų .......... Taupymo-kasdienines.....
.......... b. r b/o

. 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...........

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

. 2.50%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

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

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

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.

“TORVIL” PASIŪLA
i^uįa vadovybe

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lėktuvu $1.81 už sv. ($3.99 už kg) 

Laivu $0.90 už sv. ($1.99 už kg) 
NĖRA PAPILDOMŲ MOKESČIŲ!

Skambinti tel.

Taip pat
• Standartiniai siuntiniai 

iš katalogo
Skubūs siuntiniai iš katalogo

• Drauda

(41 6) 798-3320

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

/®\ EUROPARCEL 
vCr—-r-Tj Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Ukraina^ Rusija( , Moldaviją, Gudiją

I ...» <1 . ■ PRISTATOME perAIR CARGO 2-3 SAVAITES 
'----------------—-----------------' • l VISAS VIETOVES
TIK /I95, ■ PAIMAME SIUNTINIUS
* " * UZ kg Iš NAMŲ JEI 

o PAGEIDAUJAMA
Siuntiniai oristatomi tiesog į namus.

Nėra maksimumo svorio.
Minimum yra 2kg, arba $10.00 

Neskaitome už pristatymą.

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v r -4 v.p.p
SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR aptar
navimo REIKALAIS

Vytas Gruodis. Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Lachinę Cana|

St-Patrick

Įcaffiavail
Neiman

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

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

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.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
arba 605-1883 Toronte.

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

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.


