
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, March 2,1993

Žmonių vajus
Penkis dešimtmečius išeiviai gyveno Lietuvos prob

lemomis ir buvo sudarę gana stiprų frontą tėvynės lais
vinimo kovoje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, prob
lemos nepasibaigė, o tik pasikeitė. Įsijungė į jas ir išeivi
ja, vis dar jausdama ir matydama išeiviškojo įnašo reika
lingumą, pakartotinai vis patvirtinamą Lietuvos vadovų. 
Atrodo, kad tai nesibaigs. Žinoma, ir neturėtų baigtis, 
nes ką gi reikštų lietuviškoji išeivija be glaudesnio ry
šio su Lietuva.

T
AČIAU ir kilniausiuose užmojuose įsibėgėjus ga
lima priartėti prie kraštutinumų. To neturėtų bū
ti. Užuot energingai puolus veikti kur reikia ir kur 
netaip reikia, naudingiau būtų pirmiausia į visa pažiū

rėti iš arčiau: kur patys esame, gal ką prarandame, pa
šaliais išmėtydami darbštumą, sugebėjimus ir laiką. Dėl 
to kyla pagrįstas rūpestis, kartais jau išreiškiamas žo
džiais “Lietuva nežus, bet mes galim žūti”. Jaučiamas 
jėgų išblaškymas, ir tai kaip tik tuo metu, kai išeivijos 
vadovaviman jungiasi antrosios kartos veikėjai, atsidū
rę trikampyje: Lietuva, veiklos paveldas ir gyvenama
sis kraštas. Kad akordas neskambėtų disonansu, dažnai 
ir didesnį veiklos patyrimą turintiems nebežinia kaip 
visą tautinį judėjimą derinti. Jaunieji pilni įvairiausių 
sumanymų. Nestinga jiems nė veržlumo, o jeigu jie jun
giasi bendruomenės veiklon, tai ne šiaip sau - jie nori 
būti naudingi, savo įgytas mokslo žinias pritaikyti lietu
viškojo darbo sričiai, tuo pačiu ir atjaunėjusiai visuome
nei. Tęsti iš vyresniųjų perimtą veiklą pagal nusistovėju
sias kryptis jokių sunkumų negalėtų kilti - išvaryta va
ga aiški, tiesi ir abejonių nekelianti. Gal tik reikės nau
jesnio modelio žagrės?

P
ATI didžioji problema netolimoje ateityje gali atsi
rasti dėl savų žmonių praretėjimo. Natūralus prie
auglis, nors pastaraisiais metais ir pakėlęs įsijun
giančių į mokyklas ar organizacijas skaičius, vis dėlto, 

palyginus su praeitimi, yra žymiai mažesnis. Be to, iš to 
naujojo priaugančios kartos būrio gali daugiau nubyrėti 
dėl aplinkos poveikių, negu tai atsitikdavo praeityje. To
dėl yra būtina išlaikyti kaip galima didesnę lietuviško
sios visuomenės sudėtį ir ieškoti būdų ją cementuoti. 
Mat pokarinę išeiviją stipriai jungė bendrasis likimas, 
kai tuo tarpu išeivijoje užaugusi karta nėra likiminio po
būdžio ir jos tarpusavio gijų reikėtų ieškoti nebent lie
tuviškose mokyklose, organizacijose, stovyklose. Kiek 
šitoji jungtis įstengs atsverti sunkų aplinkos spaudimą 
nuo to ir priklausys užsiangažavimas lietuviškajai veik
lai. Užtat jau vien dėl to dėmesys SAU turėtų būti padi
dintas, mažiau blaškomas. Tik gerai susitelkę, nors kie
kybiškai ir mažesne apimtimi, galėsime tęsti ir gerinti 
vyresniųjų pradėtą darbą stiprinant pagrindinius lie
tuvybės išlaikymo židinius: savas mokyklas, jaunimo or
ganizacijas, parapijas, sporto klubus, šokių bei dainų 
ansamblius. Sunykus šitiems sambūriams, išnyks ir lie
tuvybė. Todėl pirmiausia reikia dirbti ten, kur esame, 
kur gyvename, nes jei išeivija stipresnė - tai ir Lietuva 
didesnė. Šiais Lietuvos deimantiniais metais turėtume 
visi judriau mobilizuotis ten kur kas tinka, stiprinti viso
kių atspindžių tautinių apraiškų potencialą, verbuoti ir 
telkti nutolstančius nuo lietuviško kelio. Atėjo laikas 
pagalvoti, kad kiekvienas lietuvių kilmės žmogus yra 
mums brangus. Šalia kitų užduočių tebūna neužmiršti
nas ir žmonių vajus. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pasitraukia ministeris pirm. B. Mulroney
Kanadiečių nenustebino il

gai lauktas Kanados progre
syviųjų koservatorių vado ir 
ministerio pirm. B. Mulronio 
vasario 24 d. paskelbtas ofi
cialus pasitraukimas iš šių 
pareigų. Kanados konservato
rių dabar laukia naujo vado 
rinkimai birželio mėnesį, mi
nisterio pirmininko pareigų 
perėmimas iš pasitraukiančio 
B. Mulronio ir Kanados parla
mento rinkimai šių metų rude
nį. Naujo vado rinkimai grei
čiausiai bus susieti su birže
lio 11 d. data. Mat tada iš poli
tikos pasitraukiančiam B. Mul- 
roniui sukaks pilnas dešimt
metis Kanados konservatorių 
vado pareigose.

Savaitę anksčiau pasitrau
kimą iš politikos paskelbė ir 
Kanados konstitucijos refor
mos reikalus tvarkęs minis
teris Joe Clark. Jis 1976 m. bu
vo laimėjęs vado rinkimus, 
kai atėjo laikas pasitraukti 
parlamento rinkimų neįsten
giančiam laimėti R. Stanfiel- 
dui. Naujo vado kandidatų są
raše tada buvo ir politikon be
siveržiantis B. Mulroney, pra
laimėjęs J. Clarkui.

Abu šie konservatorių poli
tikai vėl susitiko 1983 m. Ta
da konservatorių ministerio 
pirm. J. Clarko mažumos vy
riausybė po devynių mėnesių 
parlamente pralaimėjo pasiti
kėjimo klausimą, opozicijos 
daugumai atmetus naująjį 

konservatorių biudžetą. Pa
skelbtus Kanados parlamento 
rinkimus su atstovų dauguma 
vėl laimėjo politikon sugrį
žęs liberalų vadas P. E. Tru
deau. Kanados konservatorių 
partijos suvažiavime 1983 m. 
birželio 11 d. J. Clarkas vado 
rinkimus 259 balsais pralai
mėjo iš Kvebeko kilusiam dvi
kalbiu! B. Mulroniui, tapusiam 
nauja konservatorių politi
kos žvaigžde.

Politinių jėgų išbandymo 
tiesioginiame susidūrime su 
naujuoju konservatorių vadu 
B. Mulroniu senasis liberalų 
vadas P. E. Trudeau išvengė 
antruoju pasitraukimu iš po
litikos. Jį pakeitė vado parei
goms politikon susigrąžintas 
dėl nesutarimų su P. E. Tru
deau iš jos pasitraukęs advo
katas John Turner. Viešosios 
nuomonės tyrimuose tada vis 
dar pirmavo P. E. Trudeau pa
likta Kanados liberalų parti
ja. Ministeris pirm. J. Turne- 
ris parlamento rinkimams ne
delsdamas pasirinko 1984 m. 
rugsėjo 4 d.

Kanados parlamento rinki
muose netikėtai didelę perga
lę konservatoriams atnešė 
jų naujasis vadas B. Mulroney, 
282 vietas turinčiame parla
mente konservatoriams lai
mėjęs 211 vietų. Kanados kon
servatoriai su B. Mulroniu lai-

Toronto-Mississaugos ir kitų artimų vietovių Lietuvos nepriklausomybės deimantinės sukakties minėjimas 
vasario 21 d. Anapilio didžiojoje salėje. Nuotraukos viršuje iš kairės: KLB valdybos pirm. ALGIRDAS VAIČIŪ
NAS, pagrindinę kalbą sako buvęs Lietuvos ministeris pirmininkas ALEKSANDRAS ABIŠALA, sveikina Lie
tuvos generalinis konsulas Kanadoje HARIS LAPAS ir Ontario pilietybės ministerė ELAINE ZIEMBA. Meninė
je programoje - “Volungės” choras, vadovaujamas muz. DALIOS VISKONTIENĖS, ir kanklininkės specialiai mi
nėjimui paruoštos iš Lietuvos atvykusios DAIVOS ČIČINSKIENĖS. Nuotraukos apačioje-dalis iškilmių dalyvių

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Prezidento inauguracija

Lietuvos prezidento Algir
do Brazausko inauguracijos 
iškilmės, ELTOS žiniomis, vy
ko š. m. vasario 25 d. Jos pra
sidėjo Gedimino kalno viršū
nėje. Prie uždegto aukuro et
nografinis ansamblis atliko 
pagonišką apeigą, skirtą Pre
zidento vėliavos pagerbimui.

12 vai., grojant kariniam or
kestrui, Prezidento vėliava 
su palyda buvo nešama į Vil
niaus arkikatedrą. Ją Šv. Ka
zimiero koplyčioje pašventi
no mons. K. Vasiliauskas, ar
kikatedros klebonas. Prezi
dento vėliavą A. Brazauskas 
šventovėje pasitiko prie Min
daugo paminklinės lentos. Po 
šventinimo, grojant orkest
rui, su didele palyda vėliava 
Gedimino prospektu buvo ne
šama į Seimo rūmus.

Seime prezidentas A. Bra
zauskas priėmė priesaiką iš 
konstitucinio teismo teisėjo 
J. Žilio. Po priesaikos A. Bra
zauskas pasakė kalbą, o Prezi
dento vėliava buvo iškelta 
virš Seimo rūmų.

Prezidento inauguracijos iš
kilmėse dalyvavo Kovo 11-sios 
akto signatarai, vyriausybės 
nariai, Lietuvos Katalikų 
Bendrijos hierarchai bei jų 
atstovai, politinių partijų 
bei visuomeninių organizaci
jų atstovai, Lietuvoje esan
tys užsienio valstybių diplo
matai.

Prezidentas inauguracinėje 
kalboje pažymėjo — jis laiko 
šventa pareiga sukurti tą vi
suomenę, kurioje visuotinai 

būtų pripažintos žmogaus tei
sės, kiekvienas pilietis ga
lėtų saugiai jaustis. Visos 
valstybės institucijos turėtų 
užtikrinti kiekvieno piliečio 
nekaltumą, iki jis bus nuteis
tas, turto neliečiamybę ir vers
lo laisvę. Kvietė visas Lietu
vos partijas ir judėjimus su
sitarti dėl bendradarbiavimo, 
sprendžiant svarbiausius kraš
to klausimus.

Santykiai su kitomis valsty
bėmis bus grindžiami tarpusa
vio pagarba, tolerancija ir ne
sikišimu į viena kitos vidaus 
reikalus.

Lietuva savo ateitį matanti 
tik Europoje. “Mes, be jokios 
abejonės, orientuosimės į is
torijos išmėgintą Vakarų de
mokratijos, ekonomikos ir kul
tūros modelį”, sakė A. Bra
zauskas, pridėdamas, kad 
“Lietuvai, ieškančiai savo 
vietos tarp Rytų ir Vakarų, 
reikalinga subalansuota po
litika”.

Viena svarbiausių sąlygų 
išlaikyti pastovumą Lietuvoje 
bei Baltijos kraštuose yra ru
sų kariuomenės išvedimas, pa
gal sutartą planą. Reikia pa
laipsniui mažinti ekonominę 
priklausomybę nuo Rytų pra
monės žaliavų ir taupiai tvar
kyti užsienio paskolas. “Nie
kas mums neatneš geresnio gy
venimo iš svetur. Teks išmok
ti dirbti ir gyventi patiems. 
Kviečiu Lietuvos žmones san
tarvei ir darbui visiems mums 
brangios Tėvynės labui” — bai
gė kalbą prezidentas A. Bra
zauskas, pirmą kartą Lietuvos

Nuotraukos Algirdo Pūko

istorijoje rinktas visų Lietu
vos gyventojų.

Didžiausia partija
Algirdas Brazauskas, tapęs 

Lietuvos prezidentu, atsisakė 
partijos vadovo ir kitų parei
gų. Laikinai partijos vadovo 
pareigas užėmė Gediminas 
Kirkilas, pirmasis partijos 
pirmininko pavaduotojas. So
vietiniu laikotarpiu jis dirbo 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto ideologinia
me skyriuje ir daugiausia pa
laikė ryšius su Lietuvos Są
jūdžiu.

Partijos taryba nusprendė 
balandžio 17-18 d.d. sureng
ti LDDP suvažiavimą, kuriame 
bus išrinktas partijos pirmi
ninkas. Šiuo metu partijoje 
esą 17,000 narių — ji pati di
džiausia partija Lietuvoje.

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pritaria opozicijos 
vadovo Vytauto Landsbergio 
siūlymui prie prezidento su
daryti visų partijų patariamą 
tarybą.

V. Landsbergio pareiškimas
V. Landsbergis seime pa

reiškė, kad iš Rusijos Lietuvai 
ir kitom Baltijos šalim kyla 
grėsmingos karinės ir ekono
minės politikos užmačios (ten
dencijos). Jos sustiprėjo po 
prezidento rinkimų Lietuvoje. 
Jis atkreipė dėmesį į Rusijos 
ir Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos (NVS) suvienytų 
jėgų strateginio planavimo 
sampratą (koncepciją).

(Nukelta į 2-rą psl.)

Tautos valia išrinktas prezi
dentu “sustabdau savo veiklą 
Lietuvos demokratų darbo 
partijoje, pasitraukiu iš visų 
jos organizacinių struktūrų. 
Tai atitinka ir mano įsitikini
mus (...) Taip mes žengiame 
dar vieną žingsnį į visų siekia
mą santarvę (...)” - paskelbė 
A. Brazauskas.

Pirmą kartą prezidento inau
guracija Vilniuje. Pabrėždami 
Lietuvos valstybės tęstinumą, 
inauguracijos ceremonialą 
organizatoriai susiejo su di
džiųjų istorinių asmenybių 
vietovėmis - Gedimino kalnu, 
Katedros požemiais - Mindau
go, Vytauto pagerbimas - Šv. 
Kazimiero koplyčia, Preziden
to vėliavos pašventinimas. 
Atsižvelgta taip pat į A. Bra
zausko mintį taupyti lėšas - į 
iškilmes nebus kviečiami už
sienio valstybių vadovai.

Sustojo Varšuvoje P. Gilys 
po kelionių į Daniją, Švediją. 
Lenkijos sostinėje susitiko su 
užsienio reikalų ministeriu 
K. Skubiševskiu.

Gudijoje įsteigta Lietuvių 
bendruomenė, jos pirminin
kas - Pelesos lietuviškos mo
kyklos mokytojas J. Mačiule- 
vičius.

Petis į petį mūsų valstybės 
žengs ir ateityje, išreiškiama 
viltis telegramoje Estijos pre- 
zidentui „Lenartui Meriui. pa
siųstoje A. Brazausko Estijos 
nepriklausomybės 75-osioms 
metinėms pagerbti.

Gal mus pasieks Estijos pre
kės? Estijos 75-ųjų Nepriklau
somybės metinių proga Vil
niuje buvo surengta mugė “Ma
de in Estonia - 93”, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip 40 bend
rovių. Pirmieji mugės slenks
tį peržengė A. Brazauskas ir 
Estijos ambasadorė Valvi Stri- 
kaitienė. Kol kas bendrų Lie- 
tuvos-Estijos bendrovių yra 
vos kelios, mūsų prekybos ba
lanse Estijai tenka mažiau 
nei 2%.

Vyriausybės nariai norėjo 
pralobti, o valdininkai galvo
jo, kaip pavogti - taip Lietu
vos ekonominį modelį apibū
dino Genadijus Konopliovas 
(močiutės S. Jankauskaitės 
vaikaitis), dabartinio Lietu
vos verslo šulas.

Po dviejų mėnesių svarsty
mo patvirtintas biudžetas: pa
jamos 116 mlrd. talonų, išlai
dos - 121,3 mlrd. talonų, defi
citas - 5,3 mlrd. talonų. Pirmu
mas skirtas žemės ūkiui - 42 
mlrd. talonų, kai kurioms tei
sėtvarkos institucijoms. Bal
suota: už 68, prieš 37, susilai
kė - 4, negaliojantys - 2.

Pagaliau nustatyta naftos 
terminalo vieta. Įvertinusi 
specialios MA prezidiumo su
darytos komisijos išvadas, taip 
pat kitų specialistų nuomones 
vyriausybė nutarė komplekso 
talpyklą statyti Kopūstų kai
me, atokiai nuo pajūrio, o 
vamzdyną nutiesti tarp pir
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Nauja pasaulio santvarka ir Lietuva
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Paminklas Priekulės šventovei
Evangelikai liuteronys prisiminė sunaikintą senąją šventovę

Pokalbis apie Šv. Rašto vertimą
I “Tėviškės žiburių” klausimus atsako kun. prof. Antanas Rubšys

oge. skirtame

mosios ir antrosios Melnra- 
gių, nenaikinant Girulių miš
ko, kitos aplinkos.

Bendra Lietuvos - Islandijos 
farmacijos įmonė. Jos pagrin
das - pastatas, personalas - 
Vilniaus Santariškių vaistinė, 
Islandijos bendrovė “Icelan
dic Healte Company Ltd.” pa
rūpins įrangą, žaliavas, tarą.

Lietuvos ekspertai Latvijoje 
pasirašė abiejų valstybių su
sitarimą dėl prekybos ir eko
nominio bendradarbiavimo 
1993 m.

Kaip padėti tikėjimo bro
liams svarstė Pasaulio evan
gelikų liuteronų sąjungos ko
ordinacinė konferencija Vil
niuje.

Save parodyti, mūsų pažiū
rėti. Po susisiekimo ministe
rio J. Biržiškio vizito Marsely
je kilo idėja užmegzti ekono
minius ryšius tarp pietų Pran
cūzijos ir Lietuvos. Atvykęs 
šio regiono eksporto organiza
cijos generalinis sekretorius 
Danielis Feinas painformavo 
apie prancūzų įmonių susido
mėjimą Lietuva, apie tai, kad 
kovo 14 - 21 d.d. Vilniuje nu
matyta šio regiono produkci
jos mugė, kurioje daugiausia 
bus drabužių, parfumerijos, 
maisto produktų.

Lenkiame galvas žmogui, 
dirbusiam tylia 
rašoma nekrol
Česlovui Kudabai, profeso
riui, geografijos mokslų dak
tarui, Kovo 11-sios akto signa
tarui, šviesiai, labai kukliai 
asmenybei, nesulaukusiai nė 
59-rių.

“Žeima, žeima, biek iš kel
mą” - ši ir kitos Užgavėnių dai
nos dainuotos Rumšiškėse, 
liaudies buities muziejuje, 
kur netrūko įdomių kaukių, 
blynų, šokių, linksmybių. Vil
niuje More buvo sudeginta 
ant Tauro kalno, atsisvei
kinta su žiema (ačiū Dievui 
nesušaldžiusią mūsų).

Tik širdžių ir archyvų atvi
rumas gali garantuoti mūsų 
- žydų - lietuvių - gerus santy
kius, o ne šiaip kokie ten 
šmaikštuoliai. Genocido bylą 
turėtų tęsti mokslininkai ir 
menininkai, pareiškė G. Smo- 
likovas (g. 1922, Kaune) mėn
raščio “Lietuvos Jeruzalė”, 
einančio jidiš, lietuvių, anglų 
ir rusų kalbomis redaktorius 
nuo 1989 m.

Būti ar nebūti Dariaus ir Gi
rėno paminklui? Darbams už
baigti iki jubiliejaus, liepos 
17-tos - Pasaulio lietuvių vie
nybės dienos - trūksta apie 
50 mil. talonų. Kauno savival
dybė prašo paramos. Pamink
lo statybos biudžetinė sąskai
ta Nr. 25121626. Lietuvos vals
tybinio komercinio banko 
Kauno skyrius.

Retas renginys sukelia to
kį susidomėjimą - rašoma apie 
atvykusio iš JAV dailininko 
Vladislovo Žiliaus parodą, ati
darytą Vilniuje. G. Gustaitė
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Politiniai dabarties vingiai

Nauja pasaulio santvarka ir Lietuva

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Šioje sampratoje yra keturi 
karo veiksmų žaidimai “arti
majame užsienyje”, kur įeina 
ir Vakarų karo veiksmų žai
dimai. Šiuo metu NVS geostra- 
tegininai interesai reiškiami 
tik buvusios Sov. Sąjungos ri
bose, Baltijos valstybes per
keliant į buvusių satelitinių 
valstybių rangą.

V. Landsbergis pabrėžė Ru
sijos vartojamo termino “ar
timasis užsienis” pavojingu
mą. Juo daromas skirtumas 
tarp užsienio aplamai ir kaž
kokio specialaus užsienio, la
bai panašaus į atskirų intere
sų zoną, kuri, pasak V. Lands
bergio, gerai lietuviams pa
žįstama iš Molotovo-Ribben- 
tropo laikų. Grėsmingos būk
lės akivaizdoje, sakė V. Lands
bergis, būtina laikytis ne par
tinės, o vieningos tautinės Lie
tuvos politikos.

Mielai priima stebėtojus
BNS pranešimu, Estija mie

lai priima Jungtinių Tautų 
organizacijos specialią ko
misiją, kuri, pagal vasario 
15 d. susitarimą, stebės ar 
nėra krašte pažeidžiamos žmo
gaus teisės.

Estijos užsienio reikalų mi- 
nisteris T. Velliste ir Jung
tinių Tautų organizacijos — 
CSCE misijos pareigūnas K. 
Tornudd pasirašė susitarimą, 
kuriuo Taline, Kohtla-Jarve 
vietovėje ir Narvoje minėtos 
misijos grupės stebės socia
linį žmonių gyvenimą. CSCE 
misija bus Estijoje šešis mė
nesius. Bus susirišta su dar
bo unijomis, pramonininkais, 
visuomenės organizacijomis ir 
atskirais asmenimis.

Užsienio reikalų ministe- 
ris Velliste džiaugėsi, kad 
tokia misija atvyksta į Estiją. 
Ji galėsianti duoti pasauliui 
vaizdą tikros būklės šiame 
krašte.

Žmogaus teisės
Latvijos užsienio reikalų 

ministeris G. Andrejevs vasa
rio 18 d. Ženevoje, Šveicari
joje, Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių renginyje pasakė kalbą.

Jis pažymėjo, kad Baltijos 
valstybės, ypač Estija ir Lat
vija, dar jaučia Antrojo pasau
linio karo pasekmes, ir tai 
kiekvieną dieną.

Sovietinė tų kraštų koloni
zacija ir rusifikacija esanti 
tų problemų šaknis. Ryšium su 
Antruoju pasauliniu karu ir 
sovietiniu režimu Latvija ne
tekusi daugiau kaip 35% 1940 
m. Latvijos gyventojų.

Pasak ministerio, latviai 

savo krašte tampa mažuma. 
Jie kentėjo sovietinę dis
kriminaciją. Dabar reikia 
veiksmų, kurie atitaisytų 
praeities neteisingumus. Ta
čiau tokie veiksmai iš tikrųjų 
nepažeisią Latvijos nepilie- 
čių ir užsienio valstybių pi
liečių žmogaus teises.

Geriausias draugas
Š. m. vasario 15 d. Latvijoje 

lankėsi buvęs Amerikos prezi
dentas R. Nixon. Jis su Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ku A. Gorbunovs diskutavo 
Latvijos-Rusijos santykius. 
Svečias pažymėjo, kad nuomo
nių skirtumai turi būti išly
ginti derybose, kartu pabrėž
damas, jog B. Jelcinas yra Lat
vijos geriausias draugas. Pas
tarajam reikia pagalbos prieš 
kietos linijos konservatorių 
opoziciją.

Spaudos konferencijoje bu
vęs prezidentas pareiškė, kad 
jis siūlys Amerikos žinovus 
dalyvauti stebėtojais Rusijos 
kariuomenės išvedime. Jis tai
pogi nesutinka su “Life” žur
nalo apkaltinimu, kad Latvi
jos pareigūnai palaiko kraš
te antisemitizmą.

Parama Seinijos lietuviams
Seinuose, kaip praneša EL

TA, Lietuvos vyriausybės lėšo
mis bus pastatytas kultūros 
centras. Seinuose ir jo apy
linkėse, daugiausia Lenkijos 
teritorijoje, gyvena pati di
džiausia lietuvių kolonija.

Kultūros centre bus įrengta 
koncertų salė, patalpos posė
džiams, repeticijoms, nedide
lė spaustuvė, viešbutis ir pa
talpos administracijai.

Lietuvos kultūros ir švieti
mo ministerijai pavesta tartis 
su Lenkijos švietimo ministe
rija dėl lietuviško vaikų dar
želio-lopšelio, pradžios mo
kyklos, žemės ūkio mokyklos, 
vadovėlių lietuvių kalba lei
dybos ir kitokios kultūrinės 
paramos.

Diplomatinis priėmimas
Lietuvių nuolatinės misijos 

prie Jungtinių Tautų praneši
mu, Lietuvos ambasadorius 
Anicetas Simutis vasario 16 d. 
Jungtinėse Tautose surengė 
priėmimą, į kurį atsilankė 300 
užsienio valstybių diplomatų, 
žinių agentūrų atstovų. Jų tar
pe buvo Niujorko valstijos, 
Katalikų Bendrijos, Lietuvių 
bendruomenės svečių. Tame 
skaičiuje buvo 100 įvairių vals
tybių ambasadorių. Atsilankė 
neseniai paskirta JAV amba
sadorė M. Albright, prieš pus
antrų metų buvojusi Vilniuje. 
Savo žodyje ambasadorė pažy-

VILIUS BRAŽĖNAS

“Mes neprivalome kentėti vien 
tik dėl to, kad kažinkas nori pa
daryti imperiją iš pasaulio.”

Prel. Jonas Balkūnas

Savo paskaitose amerikie
čių publikai ir jaunimo sto
vyklose apie Vakarų ir Rytų 
politinius bei ekonominius ry
šius savaime keliu “Vieno pa
saulio” idėjos įtakos klausi
mą. Ta proga dažnai nurodau, 
jog tokia idėja yra tiek pat se
na kaip ir civilizuotas pasau
lis. Tai man neseniai priminė 
ir mano mintį patvirtino kun. 
Antanas Rubšys “Darbininke” 
spausdinamoje didžiai vertin
goje atkarpoje “Iš kelionės 
tik asilas negrįžta arkliu”. Šio 
laikraščio 1992 m. gruodžio 
24 d. laidoje jis rašė apie ka
raliaus Kserkso laikų Persiją:

“Anuomet Persija kūrė im
periją iš Artimųjų Rytų tau
tų ir valstybių. Ji jautėsi esan
ti pašaukta įgyvendinti vieno 
pasaulio idėją.” Stebina tai, 
kad išeivijos spaudos pusla
piuose ir politinėse svarsty- 
bose Lietuvos likiminiai klau
simai svarstomi, lyg tai, kas 
vyksta likusiame pasaulyje, 
neturėtų jokios įtakos Lietu
vai. Prieš porą metų vienose 
politinėse svarstybose Vašing
tone net tokio klausimo kėli
mas iš publikos buvo nuslo
pintas. Manytumei, jog išei
vijos galvos turėtų pakraty
ti savo geopolitinius smegenis 
ir pasvarstyti galimą pasau
lio įtaką į Lietuvos ateitį. Pra
vartu būtų bandyti pramatyti, 
pvz., kiek ir kokios naudos ar 
žalos šiandieninė bei rytdie- 

mėjo, kad ji jaučiasi artima 
Lietuvos žmonėms, kurių isto
rija labai panaši į Čekoslova
kijos, iš kurios ji yra kilusi.

Priėmime netikėtai dalyva
vo Niujorko kardinolas O’Con
nor, prabilęs lietuviškai ir 
pasveikinęs susirinkusius su 
pasikeitimais Lietuvoje.

Misijos patarėja G. Damušy- 
tė atstovavo Lietuvai Jungti
nių Tautų vystymosi progra
mos tarybos sesijoje (UNPP- 
UN Development Program). 
Tarp kitų klausimų buvo svars
toma pagalba Baltijos kraš
tams ir Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos nariams.

Taryboje yra 21 narys iš iš
sivysčiusių kraštų ir 27 nariai 
iš besivystančių. Pastarieji 
reiškė nepasitenkinimą, kad, 
steigiant atstovybes, kiekvie
noje Baltijos ir NVS valstybė
je UNDP administratorius 
peržengė tarybos įgaliojimus 
steigti “ribotą” skaičių įstai
gų šioje srityje.

Vasario 18 d. misijos pata
rėja G. Damušytė kalbėjo Lie
tuvos vardu. Reiškiamas šios 
tarybos narių atsargumas, sa
kė patarėja, sudaro sąlygas 
diskriminacijai. Lietuvos at
stovės įsitikinimu, tuo yra 
pažeidžiama Jungtinių Tautų 
organizacijos ir raidė, ir dva
sia. J.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

nos Suvienyta Europa gali pa
daryti jau artimoje ateityje 
ant dar silpnų valstybinių ir 
kultūrinių kojų tebesvirdu- 
liuojančiai lietuvių tautai.

Susirūpino ir didelės valstybės
Turėtų sukelti susirūpini

mą, ar bent susimąstymą gan 
daug pasakančios Suvienytos 
Europos kai kurios apraiškos 
iškilusios Anglijoje, Danijo
je ir net Prancūzijoje, kur žmo
nės, gavę progos, ėmė šiauš
tis pieš Mastrich planus. Net 
tokia didelė vokiečių tauta 
matyt rimtai susirūpinusi 
tautos išlikimu, kai Europos 
ekonomijos išdėstymas ir ci
vilinių karų pasekmėje Vo
kietijos tautą užplūdo praskie- 
džiąs svetimos kultūros ir ra
sės elementas. Matyti tai iš
šaukė vadinamąją “neonacių” 
reakcija, kuri laikytina tik di
desnio negalavimo išoriniu 
simptomu.

Bent išeivijoje turėtume 
kelti klausimą, ar mūsų ilgą 
priespaudą pakėlusi, tačiau 
dvasiškai apžalota tauta ne
nuskęstų svetimųjų antplū
dyje, jei besąlygiškai atida
rytų sienas į taip viliojančią 
Suvienytą Europą. Gal tektų 
siūlyti Lietuvai labai apdai
riai ir palaipsniui jungtis į 
Suvienytą Europą, kurį laiką 
bent jau ekonomijoje, balan
suojant tarp Rytų ir Vakarų, 
bandant būti tiltu tarp jų, vie
nok vengiant tautinio ir kultū
rinio sutrypimo.

Baiminasi rusai
Panašiai susimąstyti priver

tė 1993 m. sausio 1 d. konser
vatyviame savaitraštyje “Wa
shington Inquirer” tilpęs ste
binantis straipsnis - “Rusai 
bijosi naujos pasaulio santvar
kos.” Straipsnyje nurodomas 
1992 m. lapkričio 14 d. “Soviets- 
kaja Rasija (!?. ..)” tilpęs E. 
Volodino straipsnis tuo klau
simu. Įdomu kad Volodin, at
rodo, nesirūpina Rusijos ga
lios ar imperijos reikalu, o 
“Rusijos teise egzistuoti kaip 
tautine valstybe.” Esą kai ku
rie stebėtojai Rusijoje “Bijosi, 
kad Rusijos visuomenė bus 
apiforminta it'aptašyta (trim
med), kad tiktų tokiai (naujai) 
santvarkai, kurioje dominuo
tų Vakarai.”

Volodin už tai kaltiną Geor
ge Bushą: “... prie jo ir jo ran
komis pasaulio užkulisinės 
jėgos pradėjo kurti naują pa
saulio santvarką, kuri numa
tyta būti visuotine uniformi- 
zacijos sistema su valdžia ir 
visagalybe vienos jėgos, vieno 
centro, vieno kultūrinių ir mo
ralinių vertybių mastu”. Volo- 
dinui atrodo, kad pastarieji 
įvykiai Rusijoje ir rinkimai 
Amerikoje bus pristabdę glo- 
balizmo planus. “Tačiau jie 
prieis prie susitarimo ir su 
Clinton’u”, rašo jis. Grėsmin
gai skamba Ed. Volodino, “So- 
vieckaja Rasija” straipsnio 
švada: “Rusijos prisikėlimas 
yra žmonijos išgelbėjimas”. 
Galima manyti, jog Naujoji 
pasaulio santvarka ko gero 
gali būti kai kam dar vienu 
akstinu “prikelti” Rusiją, kas 
reikštų rimtą grėsmę jos kai
mynams.

Nuostabu tai, kad net rusai 
atkreipė dėmesį į “Vieno pa
saulio” grėsmę jiems, kaip tau
tai. Tuo jau seniai sielojosi 
Amerikos nacionalistai - ne
priklausomybės gynėjai. Ta
čiau ir lapkričio “Soviecka- 
ja Rasija” straipsnyje, kaip 
dažnai ir liberalinėje spau
doje, neatsispindi pilna tikro
vė. Juk pastaruoju metu Nau
ja pasaulio santvarka (NPS) 
buvo planuojama JAV-bių su 
Sov. Sąjunga. Tada “rusai”* 
dėl jos nesibaimino. Z. Brže- 
žinski ir kiti jau prieš tris de
šimtmečius rašė net apie JAV 
ir Sov. Sąjungos susiliejimą 
(convergence). Brežnevas ir 
Kissingeris kalbėjo apie “ne
atsukamą atgal detentę. Gor
bačiovas ir Bush nekartą skel
bė NPS reikalingumą. Tai bu
vo tikra priežastimi, kad JAV 
iki paskutiniųjų gelbėjo so
vietų imperiją ir priešinosi 
tautinėms valstybėms. Toli 
gražu, tai nebuvo tik asmeniš
ka prezidento Bush’o užgaida 
ar išsigalvojimas.

E. Volodin matyti neži
no, vienok, atrodo, įtaria, jog 
ir Bill Clinton yra tų “pasau
lio užkulisinių jėgų” įtakoje: 
kaip ir Bush, jis yra globalis- 
tinių klubų CFR (Council on 
Foreign Relations) ir TC (Tri
lateral Commission) nariu. Ka
dangi jų nariai žymiai kontro
liuoja didžiąją JAV žinybą, 
tas faktas buvo sėkmingai nu
slėptas nuo balsuotojų, kurie 
manė balsavę už “pašalaitį” 
žadantį atnešti “pasikeitimą”.

Plačiai keliamas klausimas
Netiesa ir tai, ką rašė “So- 

vieckaja Rasija”, ir kai kas 
mūsų išeivijos spaudoje, jog 
Naujos pasaulio santvarkos 
idėja buvo iškelta prezidento 
Bush’o. Apie NPS buvo jau ra
šyta net 1975 m. išėjusioje ma
no knygoje. Tuo klausimu bu
vo išleista visa eilė knygų bei 
pamfletų anglų kalba. Nese
niai pasirodė senos ir patiki
mos informacinės organizaci
jos “America’s Future, Inc.” 
išleistas 24 psl. pamfletas “The 
New World Order - Critique 
and Chronology”. Jame telpa 
per šimtą dokumentuotų pa
vyzdžių, įrodančių NPS pro
pagavimą pradedant 1910 m. 
ir baigiant 1991 m. “America’s 
Future” yra viena iš pirmų
jų konservatyvios informaci
jos skleidimo - visuomenės 
politinio švietimo organizaci
jų, su kuriomis man teko Ame
rikoje susidurti maždaug 40 
metų. Šį pamfletą galima įsi
gyti iš organizacijos šiuo ad
resu: P.O. Box 1625, Milford, 
PA 18337-2625. Jie siūlo 10 egz. 
už $3, tačiau mokykloms, iki 
50 egz. veltui. Tai gan naudin
ga pasaulinės politikos chro
nologija.

Sena idėja
“Vieno pasaulio” idėja Ame

rikon atėjo 19 šimtmečio gale 
iš Oxford’o universiteto Ang
lijoje, propaguota multimilijo
nieriaus Cecil Rhodes. Dar ir 
dabar su ta pačia idėja sieja
si “Rhodes stipendijos”. Nau
jąją pasaulio santvarką pro
paguojanti organizacija CFR 
buvo įsteigta 1921 m. Ji iški
lo Rockefellerių finansavimo 
dėka. Ją įsteigė prezidento 
Wilsono galingas patarėjas 
pik. Mandel House, kuris bu
vo vadinamas Wilsono “ant
ruoju ego”. Ištikrųjų CFR stei
gėjas buvo atsakingas už JAV 
nepripažinimą Lietuvos ne
priklausomybės 1918 metais. 
Reiškia jau tada laisvos tau
tinės valstybės bei didelių im
perijų skaldymas neatitiko 
globalistų planams, kurių įvyk
dymui reikėjo regioninių kong
lomeratų, valdomų iš stiprių 
centrų. Tautinės valstybės 
pajuto tą pačią politiką po 
antrojo pasaulinio karo ir So
vietų Sąjungai bebyrant.

Šiuo metu tik tautinės ma
žumos gyvenančios išeivijo
je gali paveikti savo kraštų 
vyriausybių politiką prieš ma
žoms tautoms pražūtingą NPS 
įgyvendinimą. Jeigu net, kaip 
matėme, vokiečiai ir rusai bai
dosi galimybės prarasti savo 
tautinį bei kultūrinį tapatu
mą, gal ir mums tiktų tuo klau
simu susirūpinti. Pačioje Ame
rikoje prieš NPS yra pasisa
kę, tarp kitų žymių amerikie
čių, net trys prezidentiniai 
kandidatai: Barry Goldwater, 
Pat Buchanan ir Pat Robert
son. Bent jau tai pasako, jog 
šis klausimas yra vertas rim
to dėmesio.

AfA 
ADOMUI KANTAUTUI

mirus, 
jo žmoną, mielą FILOMENĄ nuoširdžiai
užjaučiu -

Jonas Ladyga

AfA 
PETRUI VAITIEKŪNUI

staiga mirus,
jo žmoną DANUTĘ, dukras - VIDĄ ir RITĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu -

Vytautas Bilevičius

AfA 
PETRAS VAITIEKŪNAS

mirė 1993 m. vasario 19 d. Hamiltone.
Tą dieną netekau savo mylimo tėvelio, geriausio 

draugo ir man labai skauda širdį. Ačiū už tavo meilę, 
patarimą, parodymą tiesaus kelio. Visada prisiminsiu 
tavo šypseną, malonų veidą ir gerą širdį.

Ilsėkis ramybėje mylimas tėveli.

Tavo duktė - Vida Vaitiekūnaitė

AfA 
JUSTINAS KERNIUS.

Pranešame gimimėms ir draugams, kad 
mūsų mylimas vaikaitis Justinas staiga mirė ligo
ninėje vasario 22 dieną, vos sulaukęs aštuone- 
rių metukų.

Nusiminę - Birutė ir Algis Kerniai

AfA 
ELENAI ASTRAUSKIENEI

z mirus,

jos dukroms, žentui ALGIUI VITKUI ir visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Mečys ir Klara Andriuškevičiai 
Robertas ir Elizabeta Gullans

AfA 
MARIJAI ADOMAITIENEI 

mirus,

jos vyrą JONĄ, visus gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučia bei kartu su jais liūdi -

Ipolitas Tauteras ir dukros - 
Marija ir Jolanta su šeimomis

AfA 
ANELEI NUTAUTIENEI

mirus, 

nuoširdi užuojauta vyrui VLADUI, seseriai TERESEI
ir artimiesiems-

Lilė Klimienė 
Petras Radvila 
Henry Tomaitis
Aldona ir Vincas Skabeikiai

PRANEŠAME
giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1993 m. vasario 21 
dienos rytą, netoli Montrealio, sulaukusi 91 metų amžiaus, 

gaisro nelaimėje žuvo

AfA
EMILIJA GRUODIENĖ.

Paskutiniu metu gyveno Ste. Genevieve, P.Q. (netoli Mont
realio). Velionė gimė 1902 metais Rygoje. Antrojo pasaulinio 
karo metu atsidūrė Austrijoje. Po karo su šeima išvyko į Argen
tiną, iš kur vėliau persikėlė Kanadon. Emilija Gruodienė buvo 
našlė 1963 m. Montrealyje mirusio prof. Domo Gruodžio.

Jos giliai liūdi sūnus Vytautas Gruodis, dukterys - Dalia 
Scott ir Irena Nissen bei jų šeimos. Be vaikų dar liko septyni 
vaikaičiai ir du provaikaičiai.

Gedulinės pamaldos įvyko vasario 27 dieną, 11 vai. ryte 
Montrealio Aušros Vartų šventovėje. Laidojama Šv. Jono lie
tuvių kapinėse Mississaugoje. Laidotuvių data bus pranešta 
vėliau' Sūnus ir dukterys



Lietuvos istorinių įvykių paralelės
Rašo buvęs Lietuvos ministeris pirmininkas ALEKSANDRAS ABIŠALA

Vasario 16-ji mums, gyvosios 
Lietuvos tautos nariams, yra 
svarbiausioji data. Todėl, kad 
ji tebėra gyvojoje atmintyje ir 
kad jos įtaką jaučiame nuolat.

Tokių sukakčių paminėjimai 
svarbūs ne tik prisiminimais 
ir pačia švente. Jos yra gera 
proga dar ir dar kartą patyri- 
nęti ir savąją istoriją, ir da
bartį, o tuo pačiu suvokti ir 
savo atsakomybę prieš valsty
bę ir istoriją.

Istorinė samprata
Pirmiausia norėčiau paaiš

kinti, kaip aš suprantu isto
rijos vyksmą. Mano nuomone, 
strateginės vystymosi linijos 
(viso pasaulio ar atskiros vals
tybės) yra determinuotos, nu
brėžtos aukštesnės jėgos ne
gu atskirų žmonių, jų grupių 
ar net tautų valia. Tam tik
rais laiko tarpais susidaro 
vadinamieji “katastrofos pe
riodai”, kurių metu istorija 
pasuka viena iš kelių galimų 
vystymosi linijų (kiekviena 
iš jų gana griežtai determinuo
ta). Dauguma tų linijų vėl su
eina į vieną tašką, bet kai ku
rios iš jų gali vesti ir į akla
vietę, t.y. visos žmonijos ar
ba atskiros valstybės žūtį.

Galima paklausti - kam tada 
nagrinėti istoriją ir stengtis 
ją paveikti, jei viskas iš anks
to nubrėžta? Ne, ne viskas. Nu
brėžtos, kaip jau sakiau, stra
teginės linijos. Tuo tarpu jų 
įgyvendinimas, net stabilaus 
vystymosi metu, priklauso nuo 
žmonių. Anksčiau ar vėliau, ge
riau ar blogiau, lengviau ar su 
didesniu skausmu pasieksime 
tam tikrą istorijos tašką - pri
klauso nuo mūsų, tuo laiku gy
venančių. Juo labiau žmonių ar 
jų grupių valia ir veiksmai 
svarbūs katastrofų metu. Nors 
ir nedidelės jų galios, tačiau 
ir tokių gali pakakti, kad žmo
nijos ar valstybės istorija pa
suktų vienu iš galimų kelių. 
Didžiosios istorinės asmeny
bės kaip tik ir pasireiškia to
kiais periodais. Todėl gali ir 
pasirodyti, kad būtent jos ku
ria istoriją .. . Didžiausias 
sunkumas yra suvokti, kokie 
konkrečios katastrofos metu 
gali būti galimi vystymosi ke
liai ir kryptingai veikti, stu
miant istoriją į geriausią pasi
rinkimą. Didieji istorijos “da
rytojai” ir turėjo tokią numa
tymo dovaną.

Kelių pasirinkimas
Reikia pasakyti, kad istori

ja nėra labai išradinga. Lygi
nant įvairius “katastrofų pe
riodus” įvairiais laikais ir įvai
riose valstybėse, galima įžiū
rėti daug analogijų. Tai ir lei
džia mums, tiriant ir suvokiant 
istoriją, legviau numatyti ga
limus tolesnio vystymosi ke
lius, vykstančio “katastrofos 
periodo” metu ir rasti būdų 
“įšokti” į palankiausią kelią.

Dar viena pastaba. Kai kurie 
iš mano minėtų “kelių” gali 
būti nenatūralūs, priešingi 

Jau seniai Lietuvoje nebėra gilių žiemų. Per mėnesį gali kelis kartus pa
snigti, o po dienos - kitos sniegas vėl nutirpsta iki juodos žemės. Sniego 
tik pasižiūrėti, o ne rogėmis keliauti Nuotr. D. Meilūno

žmogaus prigimčiai. Jie veda 
per kraują, didžiulius nuosto
lius, ir galų gale valstybė ar
ba žūsta, arba per skausmus 
grįžta į normalų kelią. Tokio 
pasirinkimo pavyzdys - Rusija, 
pasukusi į totalitarinio komu
nizmo kelią viena didžiausios 
istorijoje “katastrofos perio
do” - Pirmojo pasaulinio karo 
metu, o dabar skausmingai mė
ginanti grįžti į normalų gy
venimą.

O priešingas pavyzdys - Lie
tuva, per tą pačią katastrofą 
iškovojusi laisvę ir atstačiu
si nepriklausomą valstybę.

Praeitis ir dabartis
Pabandykime prisiminti kai 

kuriuos dalykus iš to meto, pa
lygindami juos su 1988-93 me
tais, t.y. kitu “katastrofos pe
riodu”, kurio metu pasaulyje 
žlugo totalitarinis komuniz
mas. Rasime daug analogijų. 
Tuo remdamiesi, taip pat ga
lėsime šiek tiek numatyti ir 
mūsų artimiausią ateitį.

XIX šimtmečio pabaigoje ki
lę “Aušros”, “Varpo” sąjūdžiai 
natūraliai išsiliejo į didįjį 
lietuvių seimą 1905 m. Jo me
tu suformuluoti uždaviniai - 
atstatyti lietuvių kalbos tei
ses, neleisti lietuvių vyrų 
į rusų kariuomenę, sumažin
ti rusų priespaudą ir atkovo
ti Lietuvai autonomiją. Šie 
tikslai nuostabiai panašūs į 
reikalavimus, keltus Sąjūdžio 
I-jame suvažiavime 1988-jų ru
denį, kuomet taipogi dar be
veik neišdrįsta reikalauti 
valstybės nepriklausomybės.

Po 1905 m. neramumų ir Ja
ponijos karo atsigavusi Rusi
jos valdžia net ir negalvojo 
apie rimtesnes nuolaidas lie
tuviams, ir Vilniaus seimo rei
kalavimai liko neįgyvendinti. 
Tačiau laisvės sėkla jau pa
sėta, ir “nebeužtvenksi upės 
bėgimo”. Atsirado vis daugiau 
šviesių Lietuvos patriotų, 
spausdinamos knygos - kol kas 
daugiausiai išeivijoje, steigia
mos politinės partijos. Tie
sa, ryškėja ir nesutarimai tarp- 
jų, kai kada ir svarbiausiu — 
nepriklausomybės klausimu. 
Tačiau galų gale, susidarius 
tikamoms sąlygoms, 1917 m. 
rugsėjo 18-22 d.d. Vilniuje su
šaukta lietuvių konferencija 
pasisakė už nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, o šiam užda
viniui įvykdyti išrenkama Lie
tuvos taryba.

Vasario 16-ji
Lygiai taip - tik aplinkybės 

tai leidžia anksčiau - Lietuvos 
sąjūdžio seimas, 1989 m. vasa
rio 16 d. iškilmingoje sesijo
je priima plačią politinę dek
laraciją, kurioje suformuluoja 
svarbiausią Sąjūdžio tikslą - 
atstatyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Tam tikslui nu
spręsta dalyvauti Lietuvos - 
tada dar sovietinės - Aukščiau
siosios tarybos rinkimuose, ir, 
pasinaudojant šia marioneti

nės valdžios įstaiga, paskelb
ti valstybės atstatymą.

Pagaliau 1918 m. vasario 16- 
toji. Lietuvos taryba, dar tebe- 
tauškant už langų vokiškiems 
batams,1 skelbia atstatanti ne
priklausomą, demokratiniais 
pagrindais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę. Be abejonės, tai te
buvo dokumentas, deklaravęs 
tautos teisę į nepriklausomy
bę, pradėjęs sunkią kovą ir 
diplomatiniuose kabinetuose, 
ir mūšio laukuose už tos tei
sės įgyvendinimą. Vokietijos 
okupacinė valdžia iš pradžių 
net nesirengė pripažinti pa
skelbtos nepriklausomybės, o 
Lietuvos tarybą tikėjosi pa
naudoti krašto administravi
mui. Taryba visais būdais ban
dė išgauti Vokietijos pripa
žinimą. 1918 m. kovo 23 d. kai
zeris Vilhelmas II tokį pripa
žinimo aktą davė su sąlyga, 
kad Lietuva pasirašys labai 
glaudžios sąjungos su Vokie
tija konvencijas. Tačiau prak
tinės naudos šis pripažinimas 
nedavė, nes okupacinė admi
nistracija į jį nekreipė jokio 
dėmesio. Nepasikeitė situacija 
ir po to, kai spalio 20 d. Vo
kietijos kancleris davė sutiki
mą, kad būtų sudaryta Lietuvos 
vyriausybė.

Steigiamasis seimas
Vis tiktai Taryba, tuo metu 

jau besivadinanti valstybės Ta
ryba, ypač jausdama artėjantį 
Vokietijos žlugimą, nuspren
dė realiai imtis krašto valdy
mo. Lapkričio 2 d. ji priima 
“Lietuvos valstybės laikinosios 
konstitucijos pamatinius dės
nius”, o lapkričio 11 d. suda
ro pirmąją prof. A. Voldemaro 
vyriausybę, kuri, Vokietijai 
galutinai pralaimėjus karą, 
gali veikti savarankiškai. Ima
masi diplomatinių pastangų 
išgauti tarptautinį pripaži
nimą, pradedama kurti kariuo
menė, gaunamos pirmosios pa
skolos kraštui tvarkyti. Nors 
vyko kruvini mūšiai su įvai
raus plauko okupantais, nors 
pasikeitė penki ministerių 
kabinetai, nors dalis Lietuvos 
su sostine Vilniumi buvo len
kų okupuota, pažanga įtvirti
nant valstybę buvo tokia di
delė, kad 1920 m. balandžio 
14-15 d.d. galima buvo rinkti 
Steigiamąjį seimą. Dirbęs dau
giau kaip dvejis metus, pri
ėmęs apie 300 įstatymų, o 1922 
m. rugpjūčio 1 d. - konstituci
ją, Steigiamasis seimas išsi
skirstė. Tuo baigėsi Lietuvos 
valstybės formalaus atstaty
mo darbas.

Atstato nepriklausomybę
1990 m. kovo 11 d., per rinki

mus gavusi tautos mandatą, 
Aukščiausioji taryba paskel
bia atstatanti nepriklausomą 
valstybę. Vilniaus gatvėse 
kaukši ne tik okupanto batai, 
bet ir riaumoja tankai. Sovie
tinė Maskva iš pradžios net ne
galvoja apie kokį nors Lietuvos 
nepriklausomybės pripažini
mą, o grūmoja tankais ir naf
tos kranų nusukimu. Vis tiktai 
1990 m. liepos mėnesį Sov. Są
jungos prezidentas M. Gorba
čiovas de facto pripažįsta Lie
tuvos vyriausybę, sutikdamas 
su ja derėtis, bet iškeldamas 
sąlygą dėl sąjungos su Rusija - 
lygiai kaip anuo metu Vilhel
mas II-sis. Kaip ir tada, jokių 
praktinių pasekmių šis aktas 
neįgyja, kol po kruvinų smurtų 
prieš Lietuvos žmones, po rug
pjūčio perversmo subyra pati 
Sovietų Sąjunga ir Lietuva įgy
ja tarptautinį pripažinimą. 
Lietuvos vyriausybė atkuria 
savo kariuomenę, pinigų sis
temą, imasi tvarkyti ūkį. Nors 
Rusija tebespaudžia ekono
miškai, nors per tą laiką pa
sikeičia 4 ministerių kabine
tai, Lietuva 1992 m. spalio 25 d. 
priima savo konstituciją ir vie
toj Aukščiausiosios tarybos, at
tikusios ir Steigiamojo seimo 
vaidmenį, išrenka Seimą, ir 
tuo baigia formalaus valsty
bės atstatymo darbą.

Žmonių veikla
Dabar sustokime ieškoję iš

orinių fakto loginių panašu
mų. Jie yra akivaizdūs. Paban
dykime palyginti politines si
tuacijas ir žmonių vertinimą 
jose.

Kaip jau minėta, dar prieš 
Vasario 16 išryškėjo gana gi
lūs prieštaravimai tarp politi
nių partijų. Jau tada buvo aki
vaizdu, kad dažnai partinės ko
vos labui aukojami bendrieji 
tautos ir valstybės interesai. 
Atrodo, kad bent jau dalis poli

tikų rinkosi vieną ar kitą par
tiją ne pagal savo pažiūras, o 
pagal tai, kurioje partijoje bū
dami galėtų geriau kovoti su 
savo priešininkais. Vis tiktai ir 
skelbiant Vasario 16 d. aktą, ir 
nepriklausomybės kovose parti
joms pavykdavo prispausti sa
vo ambicijas ir veikti gana 
vieningai. Tačiau kiekvieną 
kartą, pavojams bent kiek su
mažėjus, vėl išlįsdavo siauras 
partiškumas, nepripažįstantis 
jokių kompromisų, buvo grie
biamasi demagogijos, nepa
grįstų reiklavimų ir kaltini
mų priešininkams. Ypač tai 
buvo žymu ir per Steigiamojo 
seimo, ir per pirmųjų trijų 
seimų rinkimus. Tai nepapras
tai sunkino ir taip sudėtingą 
valstybės atstatymo darbą. To
kia partinė “kova” menkino 
partijų ir jų vadų autorite
tą, griovė žmonių pasitikėji
mą pačia demokratija.

Menka rinkėjų patirtis
Antra vertus, rinkimus su

gebėdavo laimėti partijos, tu
rinčios tam tikras struktūras 
(pvz. krikščionys demokratai 
daugiausiai veikė per bažny
čias) arba skelbusios popu
listinius šūkius, labiausiai 
juodinusios avo varžovus. Tuo 
tarpu, sakykime, tautininkai, 
bene daugiausiai prisidėję 
prie valstybės atstatymo Stei
giamajame seime, negavo nė 
vienos vietos, o ir kituose jų 
tebuvo labai mažai. Taip atsi
tiko todėl, kad jie rėmėsi dau
giausiai šviesuomene, o jų pro
grama buvo nacionalesnė, ma
žiau skelbė neįgyvendinamų 
šūkių. Tokia situacija susik
lostė ir dėl menkos rinkėjų 
patir
ties, nepaprastai žemos poli
tinės kultūros. Juo toliau, juo 
kairesni buvo išrenkami sei
mai, nes būtent kairiosios par
tijos buvo rėksmingesnės, dau
giau žadėjo rinkėjams ir nesi
varžydamos keikė politinius 
priešininkus. Beje, kairieji ne
pripažino jokių kompromisų. 
Steigiamajam seimui priėmus 
konstituciją ir ta proga gie
dant valstybės-himną, social
demokratų frankcija išėjo iš 
salės, nes jai toji konstituci
ja nepatiko.

Neverta ir kalbėti, panaši 
situacija susiklostė ir 1990- 
1992 metais. Gal tik toks skir
tumas, kad partinės kovos vyko 
dar aštriau, o kairieji daugu
mą įgijo dar greičiau, nei po 
1918 metų.

Savanoriai apgynė laisvę
Dabar prisiminkime nepap

rastai sunkią ir sudėtingą san
tykių su Rusija istoriją. Va
sario 16 d. aktas skelbė, kad 
nutraukiami bet kokie valsty
biniai ryšiai su kitomis tau
tomis. Nors bolševikinė Rusi
ja paskelbė pripažįstanti tau
tų apsisprendimo teisę, ji nė 
vienai akimirkai nebuvo atsi
sakiusi savo šimtmetinės eks- 
pansionistinės tradicijos. To
dėl reikėjo nepaprastos va
lios ir didelių aukų, kad iš 
pradžių mūšių laukuose, o po 
to prie derybų stalo, iškovo
tume Rusijos pripažinimą ir 
atsisakymų bet kokių teisių į 
Lietuvą. O juk Rusija, kad ir 
būdama labai nusilpusi, ilgą 
laiką vilkino derybas, stengė
si jas supainioti. Laimė, Lie
tuvos savanoriai ir ginklu gy
nė nepriklausomybę. Gana 
sėkmingai, nors be galo sun
kiomis sąlygomis, Lietuva ga
vo tarptautinį palaikymą (Pa
ryžiuje, Lietuvos Brąstoj), o po 
to atkakliai laikėsi tiesiogi
nėse derybose. To pasekmė - 
1920 m. liepos 12 d. Taikos 
sutartis, po to dar sutvirtinta 
1926 m. sutartimi. Rusija su
tiko beveik su viskuo, ko buvo 
atkakliai ir teisėtai reikalau
ta. Ir visai priešingi pavyz
džiai yra 1939 ir 1940 metais,

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

Nepriklausomybės minėjimo proga vasario 21 d. Anapilio Parody salėje buvo suorganizuota Lietuvių tautodailės 
instituto Toronto skyriaus paroda. Nuotraukoje-parodos rodinius apžiūri buvęs Lietuvos ministeris pirmininkas 
ALEKSANDRAS ABIŠALA su žmona NIJOLE Nuotr. A. Pūko

kai buvo bandoma nuolaido
mis įgyti Rusijos palanku
mą. Žvėris, pastvėręs už ma- 
žiojo pirštelio, prarijo visą 
kūną...

Net ir pasirašiusi 1920 m. 
sutartį Rusija neatsisakė slap
to ir viešo veikimo prieš Lie
tuvą. Ypač jis sustiprėdavo, 
esant valdžioje kairiosioms 
partijoms, rodžiusioms dides
nį palankumą tiek Rusijai, tiek 
vidaus komunistuojančiam ele
mentam. Tuo tarpu tvirtesnė 
valdžia ir griežtesnis elge
sys bent tam kartui atšaldy- 
davo jų kėslus.

Rusija vis ta pati
Ar pasikeitė Rusijos pozici

ja, praėjus 75-riems metams? 
Anaiptol. Didžioji Rusija-tuo
met dar Sovietų Sąjunga, net 
nemanė pripažinti paskelbtos 
Lietuvos nepriklausomybės, o 
bandė iš pradžių ją gniaužti 
ekonomiškai, o nuo 1991 m. 
pradžios iki pat pačios Sovie
tuos subyrėjimo - ir karine 
jėga. Tiesa, tarptautinės vi
suomenės spaudžiama, ji ban
dė suvaidinti derybas su Lie
tuvos valdžia. Tačiau tose de
rybose net nebuvo prieita prie 
derybų objekto apibrėžimo, 
nes sovietų vadai, norėjo šne
kėtis tik apie tai, kokia bus 
Lietuvos padėtis Sovietų Są
jungoje. Tuo tarpu Lietuvos de
legacija atkakliai siekė derė
tis dėl santykių tarp dviejų ne
priklausomų valstybių. Beje, 
derybose iškeltoji tezė: “Ne
priklausomybė negali būti de
rybų objektas” - pažodžiui su
tapo su ta, kurią berods M. 
Šleževičius kažkada buvo pa
sakęs Čičerinui...

Nemažiau sunkiai ir atkak
liai tuo pat metu vyko dery
bos ir su Jelcino Rusija, ku
ri dar pati tiktai siekė sa
vo valstybingumo. Beje, dau
geliui politikų net ir Lietu
voje tos derybos atrodė ne
reikalingos ir net pavojingos, 
nes galėjo supykinti Gorbačio
vą ir jo aplinką. Tačiau pir
miausia V. Landsbergio, Č. 
Stankevičiaus ir kitų pastan
gomis tos derybos vyko, ir 1991 
m. liepos 23 d. sutartis, abipu
siai pripažįstanti valstybių ne
priklausomybę, buvo pasirašy
ta. Tolimas numatymas pasi
tvirtino - Sovietijai subyrėjus 
ir jos vietą tarptautiniuose 
santykiuose užėmus Rusijai, 
Lietuva jau turėjo su ja rim
tai paruoštą politinių santy
kių pagrindų sutartį... Ja re
miantis, per didelius vargus 
pasiekta susitarimų dėl ka
riuomenės išvedimo. Tuo Lie
tuvos būklė yra žymiai geres
nė nei Latvijos ir Estijos. Ru
sija ir dabar neatsisakė savo 
imperinių kėslų, tvirta Lietu
vos valdžios pozicija leidžia 
prieš tuos kėslus atsilaikyti.

Ateities pavojai
Na, o kokia ateitis? Kai val

džioje nebėra žmonių, taip 

tvirtai ir atkakliai siekusių 
atsispirti Maskvos spaudimui 
ar nepalūšime? Ir, plačiau 
imant, ar nėra pavojaus pačiai 
nepriklausomybei, kai rinkė
jai suteikė valstybės valdžios 
galias tiems, kurie ilgą laiką 
pasisakė prieš nepriklausomy
bės paskelbimą, o po to nuolat 
siūlė glaudesnius santykius, 
net asociacinius ryšius su Ru
sija? Juo labiau, kad ir pačios 
Rusijos pozicija nuolat darosi 
kietesnė? Ar jau nulemtas 
mums grįžimas į Rusijos glėbį, 
ar žmonių pastangos dar gali 
ką pakeisti?

Deja, stebint pirmuosius 
partijos, grįžusios į valdžią 
Lietuvoje veiksmus, neatrodo, 
kad ji būtų linkusi išlaikyti 
tokią pat tvirtą politiką Rusi
jos atžvilgiu. Tiesą sakant, var
gu ar ji pakankamai ir suvo
kia pavojus, kylančius iš Rusi
jos. Kariuomenės, saugumo 
tarnybų silpninimas, diplo
matinio priešinimosi Rusi
jos veiksmams vengimas, pla
nuojamos arba vykdomos eko
nominės nuolaidos rodo, kad 
tokio suvokimo trūksta. Šito
kia būklė visiškai negali pa
tenkinti žmonių, šiuo metu 
rinkėjų valia atsidūrusių opo
zicijoje (juos drįsčiau pava
dinti valstybės žmonėmis). 
Jeigu taip, ar negalima numa
tyti ateityje dar vienos ana
logijos su tarpukario Lietu
vos istorija - analogijos su 
1926 m. perversmu?

Opozicijos reikšmė
Tvirtai atsakau - tokios ana

logijos negali būti. Ir ne tik 
todėl, kad krašte vis dar tebė
ra svetima kariuomenė. Šiuo
laikiniame pasaulyje, be to 
turint priimtą Lietuvos kons
tituciją, opozicija yra pajėgi 
konstitucinėmis priemonėmis 
priversti valdančiąją parti
ją ginti nepriklausomybę, gar
siai kelti pavojų, galų gale - 
įtakoti visuomenę, kad ši da
rytų spaudimą vadžiai. Tam

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 

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

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

reikia pirmiausiai toliau kur
ti pilietinę visuomenę Lietu
voje, stiprinti opozicines par
tijas, per jas šviesti ir įtako
ti žmones. Reikia mažinti eko
nominę priklausomybę nuo 
Rusijos, kuriant laisvą ūkį, 
daugiau prekiaujant su vaka
rais, stiprinant krašto ekono
minę galią. Bet kuriuo atve
ju, opozicija nesieks daryti 
nieko, kas siekiant politinių 
tikslų, galėtų pakenkti valsty
bei. Su praėjusiais rinkimais 
gyvenimas nesibaigia. Ištver
sime sunkų laiką ir Lietuva 
vėl grįš į normalų vystymosi 
kelią, atgaus pasaulio bendri
jos pasitikėjimą. Mes tikimės, 
kad ir mūsų sesės ir broliai 
užjūriuose taip pat nenuleis 
rankų, padėdami mums Lietu
voje prisikelti ir dvasiškai, 
ir ekonomiškai. Negalima nu
sigręžti nuo žmogaus, sukly- 
dusio dėl neišmanymo, krikš
čioniška moralė reikalauja 
jam juo labiau padėti.

Reikia dar paminėti vieną 
didžiulį skirtumą tarp 1918 m. 
vasario 16 ir 1990 m. kovo 11 d. 
Kovo 11d. mes rėmėmės Vasa
rio 16-sios aktu, iš esmės 
skelbdami, kad atstatoma ta 
pati valstybė, atgimusi vasa
rio 16-tąją. Nebūtų Vasario 
16-tosios - kažin ar ir šian
dien galėtume džiaugtis ne
priklausomybę. Ji vistiek bū
tų atėjusi, bet kažin ar taip 
greitai ir tokiomis sąlygo
mis. Tad nulenkime galvas 
žmonėms, tada kovojusiems 
ir dirbusiems už mūsų laisvę.

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

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

Rainbow Printing
73 Ontario Rd., Welland, Ont.
(416) 646-9909
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® LAISVOJE TEVME
ALAUS GĖRIMO REKORDAS
1992 m. gruodžio 15 d. kaunie

tis Gintaras Bartusevičius pa
siekė naują Lietuvos rekordą, 
bokalą alaus išgėręs per 5,2 se
kundės. Ankstesnis rekordas bu
vo 5,5 sekundės. G. Bartusevi
čius yra Kauno “Ragučio” alaus 
daryklos skyriaus viršininkas. 
Sunkiais žiemos mėnesiais, kai 
kiti lietuviai grumiasi su šal
čiu ir juos užgriuvusiomis eko
nominėmis problemomis, G. 
Bartusevičius turėjo laiko da
lyvauti uždaros akcinės bend
rovės “Via Baltica” surengtose 
alaus gėrimo varžybose “Prie 
reikalo”. Yra ir tokių . . .

LIETUVIŲ DIENOS
Ukrainos lietuvių kultūros 

dienas prieškalėdiniame laiko
tarpyje surengė Kijevo lietuvių 
Maironio draugija, moralinės ir 
materialinės paramos susilau
kusi iš Kijevo miesto tarybos tau
tinių mažumų skyriaus, kultūros 
ir švietimo centro “Družba”. 
Ukrainos lietuvių bendrija jau 
įsijungė Pasaulio lietuvių bend- 
ruomenėn ir jos pirm. Rūta Mali- 
kėnaitė dalyvavo Vilniuje 1992 
m. lapkričio 21 d. įvykusiame 
PLB pirmininkų suvažiavime. 
Ji yra filologė, lietuviškai kal
bėti išmokiusi ir savo ukrainie
tį vyrą. Į Lietuvių kultūros die
nas Kijeve įsijungė ir nemažas 
būrys svečių iš Lietuvos. Su jais 
atvykęs rež. Raimundas Banionis 
rodė savo filmą “Vaikai iš ‘Ame
rikos’ viešbučio”. Koncertą Uk
rainos namuose, kur seniau buvo 
Lenino muziejus, surengė Vil
niaus kuro aparatūros kaimiška 
kapela ir tautinių šokių grupė. 
Priesalyje buvo atidaryta Lietu
vos vaikų ir jaunimo centro rank
darbių paroda. Vakarienė sve
čiams buvo surengta Lietuvos 
pasiuntinybės laikinose patal
pose. Jos metu skambėjo lietu
viškos dainos. Didelė problema 
Kijevo lietuviams yra patalpų 
trūkumas.

PAMINKLAS DOTNUVOJE
Dabartinę Lietuvos žemės ūkio 

akademiją su Klaipėdos krašto 
lietuvių sukilimu susieja anuo
metiniame Dotnuvos dvaro par
ke, priklausančiame akademi
jai, pastatytas paminklas suki
lėliams. Mat iš Dotnuvos žemės 
ūkio technikumo tada sukiliman 
įsijungė būrys moksleivių su 
anuometiniu dėstytoju ir busi
muoju prof. Viktoru Ruokiu 
(1885-1971). Jie šį įvykį nutarė 
įamžinti Klaipėdos vadavimui 
pastatytu paminklu Dotnuvoje. 
Jam buvo panaudotas apie pen
kias tonas sveriantis akmuo, iš
keltas iš Dotnuvėlės upelio. Ja
me buvo iškaltas Vyčio kryžius ir 
įrašas: “Klaipėda, 1923.1.15. Trū
ko 500 metų vergovės pančiai”. 
Klaipėdos vaduotojai 1923 m. ge
gužės 6 d. parke pasodino uo- 
siukus, o sekančių metų birže
lio 23 d. paminklą pašventino 
Dotnuvos parapijos klebonas. 
Vėliau prie paminklinio akmens 
buvo pritvirtinta žalvarinė len
ta su septyniasdešimt penkio
mis Klaipėdos krašto vaduoto
jų pavardėmis. Net septynias
dešimt viena sąrašan įtraukta 
pavardė buvo technikumo moks
leivio. Ta paslėpta lenta buvo 
išsaugota nuo vokiečių, okupa
cijos metais ieškojusių žalva
rio ginklų pramonei. Nuo sovie

tinio komunizmo smūgių dotnu- 
viečiai išgelbėjo ir akmenyje 
iškaltą Vyčio kryžių. Prasidė
jus Lietuvos atgimimui, pamink
las buvo atnaujintas ir iškil
mingai atidengtas su visais ženk
lais 1989 m. birželio pabaigoje.

SAVANORIŲ SĄJUNGA
Vilniuje sausio 23 d. įvyku

siame suvažiavime buvo atkurta 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjunga, nepriklau
somybės laikotarpyje veikusi 
nuo 1927 m. sausio 8 d. iki 1940 
m. birželio 15 d. Atkuriamaja
me suvažiavime dalyvavo apie 
300 atstovų iš visų Lietuvos 
miestų ir rajonų. Suvažiavi- 
man atvyko ir sąjungon pasi
prašė priimti opozicijos vadas 
Lietuvos seime prof. V. Lands
bergis, pasveikinęs susirinku
sius dalyvius. Juos taipgi svei
kino krašto apsaugos ministe- 
ris A. Butkevičius, Lietuvos 
kariuomenės kapelionas mons. 
A. Svarinskas, Lietuvos seimo 
narė Z. Šližytė, Sausio trylik
tosios brolijos, Lietuvos są
jūdžio, Tremtinių ir politinių 
kalinių, Darbininkų sąjungos 
atstovai. Vilniaus komendanto 
pavaduotojas J. Užurka pabrė
žė, kad atkurtoji sąjunga galės 
geriau rūpintis žuvusių nepri
klausomybės gynėjų atminimu, 
jų šeimų materialiniais reika
lais. Savanoriškos krašto ap
saugos tarnybos štabo viršinin
ko pavaduotojas A. Pocius gy
veno viltimi, kad atgaivintoji 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
sąjunga panaikins pyktį ir bar
nius tarp karinių struktūrų.

JOS TIKSLAS IR VADAI
Ilgokai buvo diskutuojami 

atkurtosios Lietuvos kariuome
nės kūrėjų savanorių sąjungos 
įstatai. Mat netrūko net ir to
kių balsų, reikalavusių nuo prie
šų išvalyti dabartinės atgimu
sios nepriklausomos Lietuvos 
krašto apsaugos ministeriją. 
Atrodo, laimėjo nuosaikesnie
ji suvažiavimo dalyviai. Pa
sak jų, svarbiausias atkurtos 
sąjungos tikslas — saugoti ir 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bę, puoselėti tautiškumą, rem
ti krašto apsaugos pajėgas, 
mokyti jaunus sąjungos narius 
karinių dalykų, puoselėti svei
ką gyvenimo būdą, tautines dai
nas ir žaidimus. Sąjunga turės 
tikruosius narius, narius rė
mėjus ir garbės narius. Tikrai
siais nariais bus laikomi sava
noriai, davę priesaiką iki 1991 
m. vasarą įvykusio Sovietų Są
jungos komunistų bandymo su
stabdyti krašto demokratėji
mą. Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių sąjungon nebus 
priimami buvusieji komunis
tai, užsienio žvalgybų buvusie
ji ir esantys nariai. Sąjungos 
centro valdybon negalės būti 
renkami saugumo tarybos, vi
daus reikalų ministerijos eta
tiniai darbuotojai. Suvažiavi
mo dalyviai Lietuvos kariuo
menės kūrėjų sąjungos centro 
valdybos pirmininku išrinko 
Vilniaus technikos universi
teto miestų inžinerijos fakul
teto kelių katedros vedėją V. 
Jasiulaitį, pavaduotoju — res
tauratorių dail. J. Juodišių, 
paskutinio Lietuvos karo mo
kyklos viršininko gen. Jono 
Juodišiaus sūnų. V.Kst.

Vasario 16-osios minėjimas Klivlande Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai, 
RIENĖS ir G. LANIAUSKIENĖS, atliko meninę programą Nuotr. VI. Bacevičiaus

Londono lietuvių choras “Pašvaistė” atlieka programą 1992.XI.21 savo 15-kos metų veiklos minėjimo koncerte
Nuotr. N. Armstrong

O LIETUVIAI PASAULYJE

Siuntinių į Baltijos kraštus 
vienintelė lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.,

Veikiame tiesioginiais ryšiais su Klaipėdos 
transporto baze ir Lietuvos verslininkais. 

Žemos kainos, garantuotas asmeniškas pristatymas.

$4.00 kg oro linija plius pristatymas $14.00. 
$1.00 kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą. 
Perduodame į rankas JAV ir
Kanados dolerius .................................4% plius pristatymas

Parūpiname dėžes:
1 kūb. pėdos (13’/4” x 1374” x 10 V4”) 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:

London, Ontario
LONDONO LIETUVIŲ CHO

RAS “PAŠVAISTĖ” neseniai at
šventęs 15 metų sukaktį, savo su
sirinkime vasario 11 d. peržvelgė 
einamuosius reikalus ir artimos 
ateities planus. Jau ilgoką laiką 
choras veikia be reguliaraus pilna- 
laikio vadovo, tik choristų ir ke
letas asmenų didelių pastangų ir 
ryžto dėka. Kaimyninių apylinkių 
ir Londono lietuvių gausus daly
vavimas ir parama sukaktuvinia
me koncerte drąsina chorą išsi
laikyti. Negausioje lietuviais 
apylinkėje, lig šiol neturint 
gausiau naujos emigracijos iš 
Lietuvos ar Seinijos, muzikoje 
kompetentingo, chorui pasišven- 
tusio vadovo, vienintelio lietu
vių dainos vieneto tarp Hamil
tono ir Detrioto išsilaikymas 
yra pavojuje.

Iš valdybos pasitraukus ilga
mečiam pirmininkui Algiui Švil
pai, laikinai jo pareigas perėmė 
muzikinių reikalų vedėja Graži
na Petrauskienė. Taipgi ilgametė 
visuomeninių reikalų vedėja Ol
ga Švilpienė valdyboj liko tik iki 
sekančio choro susirinkimo. Ižd. 
E. Petrauskas nušvietė metų ei
gos kasos būvį ir perėmė sekre
toriaus pareigas atsisakius V. 
Staškūnienei. “Pašvaistės” cho
ro svarbą lietuviškai bendruo
menei parodo eilė jo įsipareigo
jimų: Londone vasario 20 d. at
liko meninę programą 75 m. Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjime, dalyvaujant bu
vusiam min. pirm. A. Abišalai, 
vasario 21 d. “Pašvaistė” giedo
jo Vasario 16 minėjime Šiluvos 
Marijos šventovėje; ruošiamasi 
koncertui Hamiltone balandžio 
mėnesį, ir t.t. Visom tom progom 
reikia susiieškoti vadovus.

Susirinkime padėka išreikšta 
valdybos nariams Švilpams ir 
choro narei Jūrai Okmanienei, 
chorui stipriai talkinančiai 
muzikine palyda. Choro gausų 
religinių giesmių repertuarą G. 
Petrauskienė pasiūlė įrašyti į 
naują garsajuostę, sujungiant 
ją su “Pašvaistės” garsajuostę 
“Gintarai pabiro”, išleista 1988 
metais. Įprastam nekantrumui 
įsisiūbavus, susirinkime kai kas 
praeita prabėgomis ar palikta 
neaptarus. K.

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E„ Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba, 
549-4140. Sutvarkome keliones į* 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su

darytus siuntinius į Lietuvą. Per-1 
vežame autobusu keleivius į Mont-

. realį ir iš Montrealio.

Sudbury, Ontario 
DAR VIENAS MECENATAS 

LIETUVOS VAIKAMS 
JUOZAS JONAITIS, 

pagerbdamas savo mirusios žmo
nos a.a. Jadvygos atminimą, Pa
galbos fondui “Vaiko tėviškės na
mai” Lietuvoje paaukojo $10,000

Ilgametis Sudburio gyventojas, 
J. Jonaitis atvyko į Kanadą 1951 m. 
per Angliją. Kilęs nuo Pakruo
jo, praėjusią vasarą lankėsi Lie
tuvoje. Susipažino su gausiu bū
riu giminių, aplankė savo gimti
nę, tačiau tėvų sodybos nebera
do. Skaudžiai pajutęs gimtinės 
sunaikinimą, nusprendė pagerbti 
mirusios žmonos šviesų atminimą 
ypatinga auka Lietuvos benamiams 
vaikams.

Tai trečiasis mecenatas Onta
rio provincijoje. Jo auka bus įver
tinta ne tik šio fondo steigėjų ir 
užmojo įgyvendintojų, bet ir pa
čių našlaičių, kada jie supras, 
kad išeiti į gyvenimą dorais ir 
vertingais žmonėmis jiems padė
jo gerieji Kanados lietuviai.

Mecenatui J. Jonaičiui nuošir
džiai dėkoja šio fondo globėja - 
Kanados lietuvių katalikių moterų 

draugijos centro valdyba
1993 M. SUEIS 60 METŲ nuo 

mūsų tautos didvyrių Dariaus 
ir Girėno žygio bei tragiško jų žu
vimo. Jų atminimui Kaune bus pa
statytas paminklas. Tuo tikslu 
Maironio šaulių kuopos iniciaty
va buvo pravestas piniginis va
jus. Aukojo: $100 - Maironio šau
lių kuopa; $20 - J. Staškus; $10 - 
P. Gustas, P. Venskus, V. Stepšys, 
L. Kulnys, L. Baltutis, J. Stankus, 
D. Niekus, K. Poderys; $6 - P. Liut
kus; $5 - J. Kručas, VI. Kriauče- 
liūnas, J. Petrėnas, J. Valiukas, 
V. Bružas, J. Raškevičienė, N. Pau- 
laitienė, A. Milčius, A. Staškevi
čius, K. Ramonas, K. Jonikas, A. 
Albrechtas, G. Poderys, S. S. Ma
ri e. Iš viso surinkta $271.

Maironio šaulių kuopos valdyba

St. Catharines, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI: $100

- Z. Staugaitienė; $25 - J. Dervai- 
tis, A. Gverzdys, P. Gabrėnas; $10
- K. Bogušis, P. Šukys, I. Taute- 
ras, S. Gudaitis, V. Zubas, V. Timo- 
šenko, E. Sakalauskas; $5 - J. Ka- 
lainis, J. Skeivelas, J. Kazragis, 
A. Vaičkus. Ačiū visiems už aukas.

TF įgaliotinis

Calgary, Alberta
KALGARIO VYTAUTO DIDŽIO

JO LITUANISTINĖJE mokykloje 
mokosi 14 mokinių. Pamokos vyks
ta trijose skirtingose vietovėse 
ir kitokiu laiku. Antra naujovė - 
yra studentų klasė. Keturias stu
dentes lietuvių kalbos moko moky
toja E. Balkytė-Žubienė. Didžiau
sią mokinių grupę sudaro 4-6 me
tų mokiniai - 6, vyresnių - 4. Su 
jais dirba mokytojos: J. Vyšniaus
kienė, J. Kuzmickienė ir N. Ast- 
ravienė. N.A.

Winnipeg, Manitoba
A.A. LEONAS BALČIŪNAS, 68 

m. amžiaus, mirė 1993 m. sausio 
11 d. Kilimo nuo Švenčionių, į 
Kanadą atvyko 1931 m. pas anks
čiau emigravusį tėvą. Pradžio
je ūkininkavo, o nuo 1947 m. dir
bo CNR bendrovėje. Išėjęs į pen
siją apsigyveno Carberry, Man. 
Palaidotas Carberry Plains ka
pinėse. Liūdi 4 dukterys, 3 sūnūs, 
vaikaičiai ir provaikaitis, 1 sesuo 
ir 2 broliai.

A.A. LEONAS KUNCAITIS, 72 
metų amžiaus, po ilgos ligos mirė 
1993 m. vasario 5 d. Gimęs Ežeru- 
kų kaime, Sintautų valsč., į Kana
dą atvyko 1948 m. ir apsigyveno 
Winnipege. Gedulines maldas lai
dotuvių koplyčioje ir Šv. Kazimie
ro šventovėje atlaikė prel. J. Ber- 
tašius. Palydėtas gausių tautie
čių, palaidotas Chapel Lawn ka
pinėse, Liūdesyje liko žmona 
Joana ir sūnus Gintaras Winni
pege, duktė Rasa - San Diego, 
CA., brolis Juozas su šeima Ta- 
lahasse, Fla. ir brolis Pranas su 
šeima Australijoje, bei visi Wi- 
nnipego lietuviai ir draugai. EKK

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas) w

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Klaipėdos krašto prijungimo 

prie Lietuvos septyniasdešimt
metį Niujorko lietuviai pami
nėjo sausio 17, sekmadienį, Kul
tūros židinyje. Minėjimą suren
gė Lietuvos šaulių sąjungos iš
eivijoje Niujorko kuopa, ramo- 
vėnų ir Birutės draugijos sky
riai, Mažosios Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis ir Mažosios Lietu
vos bičiulių draugija. Minėjimo 
dalyvius pasveikino šaulių kuo
pos pirm. Kęstutis Miklas. Invo- 
kaciją sukalbėjo poetas kun. 
Leonardas Andriekus, OFM. Is
toriniu įvykiu džiaugėsi Lietu
vos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis. Pa
grindiniu kalbėtoju minėjiman 
buvo pakviestas naujasis gene
ralinis Lietuvos konsulas Niu
jorke Linas Kučinskas, lietuvių 
sukilimą dėl Klaipėdos krašto 
prisijungimo laikantis istori
niu Lietuvos laimėjimu. Šian
dien Lietuvos negalima įsivaiz
duoti be Klaipėdos ir pajūrio. 
Ji dabar yra jūrinė valstybė. 
Konsulas L. Kučinskas pabrėžė, 
kad didelį vaidmenį Klaipė
dos krašto sukilime atliko anuo
metiniai Lietuvos šaulių sąjun
gos vadovai. Gerimantas Penikas 
rodė vaizdajuostę iš Lietuvos 
su Klaipėdos bei jos krašto iš
vadavimo minėjimo vaizdais 
1992 m. Minėjimas Niujorke 
baigtas Lietuvos himnu, kurį jo 
dalyviai sugiedojo su pernykštės 
vaizdajuostės įraše matomais 
tautiečiais Klaipėdoje. Minėji
mo programai vadovavo Niujor
ko šaulių kuopos vicepirm. Vi
da Jankauskienė.

“Pilėnų” skautų tuntas Kliv
lande sausio 10 d. “Gintaro” res
torane pagerbė v.s. Vladą Bace
vičių, lietuviškosios veiklos fo
tografą ir korespondentą. Už il
gų metų nuopelnus lietuviškai 
skautijai jam buvo paskirtas 
Lietuvių skautų sąjungos aukš
čiausias garbės žymuo “Geleži
nio Vilko” ordinas. Jį V. Bace
vičiui įteikė iš Ročesterio at
vykęs ilgametis bičiulis v.s. Sta
sys Ilgūnas.

Čikagoje pernai įvykusios IX- 
sios tautinių šokių šventės apy
skaita buvo priimta prieš Kalė
das. Galutinius rezultatus pa
ruošė rengėjų komiteto valdybos 
ižd. Kostas Dočkus. Apyskaitos 
pranešimą suvėlino net 18 atski
rai veikusių komisijų. Paskuti
nės pavėluotos sąskaitos buvo 
gautos tik gruodžio vidury. Ren
gėjų komiteto prezidiumas, su
mokėjus visas sąskaitas, paruoš
tą apyskaitą patvirtino tik gruo
džio 22 d. Šokių šventė turėjo 
363.288,53 dolerių pajamų, 325.- 
899,24 dolerių - išlaidų. Pelno 
liko 37.389,29. Tikimasi lietu
vių tautinių šokių šventes reng
ti ir ateityje. Pelno likutis bus 
panaudotas kitoms tautinių šo
kių šventėms išeivijoje. Priim
tą finansinę apyskaitą gruodžio 
22 d. pasirašė rengėjų komisijos 
pirm. dr. Petras Kisielius ir ižd. 
Kostas Dočkus.

Australija
Lietuvių veteranų sąjungos 

“Ramovė” narių suvažiavimas, 
baigiantis XVII-siom Australi
jos lietuvių dienom Sidnyje, 
1992 m. gruodžio 31 d. įvyko Lie
tuvių namuose. Suvažiavime 
dalyvavo apie 20 ramovėnų ats
tovų iš skyrių Adelaidėje, Mel
burne, Kanberoje ir Sidnyje. 
Juos pasveikino Sidnio skyriaus 
valdybos pirm. Antanas Vinevi- 
čius. Paskaitą “Raštas, kultū
ra, istorija”, susietą su visa Lie
tuvos istorija, skaitė J. A. Jūra-

gis. Ramovėnų skyrių veiklos 
pranešimus padarė: Melburno - 
V. Lazauskas, Adelaidės - V. 
Dumčius, Kanberos - L. Budzi- 
nauskas, Sidnio-A. Vinevičius. 
Juose nusiskundžiama sparčiai 
retėjančia vyresniąja karta, 
jaunesniųjų narių trūkumu. 
Rezoliucijų komisijos atstovai 
Antanas Kramilius ir Stasys Pa- 
čėsa paruošė sveikinimą atgimu
siai Lietuvos kariuomenei ir pa
siuntė krašto apsaugos ministe
rial Audriui Butkevičiui.

Britanija
Metinis DBLS atstovų suva

žiavimas š.m. balandžio 24-26 d.d. 
įvyks Londono lietuvių namuose. 
DBLS skyriai savo metiniuose 
narių susirinkimuose turi iš
rinkti atstovus šiam suvažia
vimui ir iki balandžio 2 d. at
siųsti paruoštas rezoliucijas. 
Tuo pačiu laiku įvyks ir Lon
dono lietuvių namų bendrovės 
akcininkų suvažiavimas. Akci
ninkai taip pat savo rezoliu
cijas turi atsiųsti iki balan
džio 2 d.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija Londone sausio 21 d. suren
gė padėkos vakarienę savo cho
rui ir vadovui Justui Černiui. 
Veronikos Jurienės su talkinin
kėmis paruoštus vakarienės sta
lus palaimino klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC. Malonia 
staigmena tapo vakarienėn įsi
jungę svečiai iš Lietuvos - Vil
niaus universiteto ekonomikos 
fakulteto prof. Romualdas Bar- 
taška, prof. dr. Vaclovas Lakis 
ir prof. dr. Jonas Mackevičius. 
Vakarienės metu kalbėjo klebo
nas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
choro vadovas J. Černis, Lietu
vos ambasados Londone patarė
jas dr. Antanas Nesavas, svečių 
vardu - R. Bartaška. Linksmai 
vakarienės daliai vadovavo me
dicinos dr. Dainius Pakalnis, 
svečias iš Kauno, Londone gi
linantis studijas.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija šiais 

mokslo metais turi tik du abitu
rientus: prieš ketverius metus 
iš Lietuvos atvykusią Dianą Miu- 
lerytę ir prieš penkerius metus 
iš JAV atvykusį Liudą Motekaitį. 
Abiturientų klasės auklėtojas 
yra P. Kochas.. Į savo tradicinį 
šimtadienį 1992 m. lapkričio 14 
d. abiturientai pakvietė mokyto
jus ir vyresniųjų klasių mokslei
vius. Vaišės buvo surengtos ber
niukų bendrabučio salėje. Tra
dicinį gimnazijos šeimininkų 
raktą abiturientai įteikė dvy
liktokams, šimtadienio šventei 
paruošusiems filmą “Pasaulio 
sukūrimas”, kuriame abiturien
tams Dianai ir Liudui teko Ie
vos ir Adomo vaidmenys. Skam
bėjo dainos, jaunimas šoko iki 
vėlyvos nakties. Dabar abitu
rientų Dianos Miulerytės ir Liu
do Motekaičio laukia pasiruo
šimas egzaminams ir išleistu
vių šventė, jeigu jie bus iš
laikyti.

Vasario 16 gimnazijos moks
leivių tėvai su mokytojais su
sitiko 1992 m. lapkričio 21 d. 
Juos pasveikino kuratorijos val
dybos pirm. Vingaudas Damijo
naitis, o tėvų vardu kalbėjo ko
miteto pirm. Edgardas Šulcas. 
Su gimnazijos problemomis su
pažindino direktorius Andrius 
Šmitas. Daugiausia buvo kalbė
ta apie Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių transportą į kaimy
ninius miestus. Naująjį tėvų 
komitetą sudarė pirm. Edgar
das Šulcas, nariai Juozas Šalei- 
ka, Birutė Tanzmeier, Irena Tim- 
pienė ir Beatričė Kosekienė.

Knygų rišykla 
“SAMOGI7IA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

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

Danutė/Bernardas
Mačys, 

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

Milda/Algis 
Trumpickas 
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

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).

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

™ A T 17 A » LIETUVIŲ KREDITO 
1KOOPERATYVAS

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

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

MOKAME UŽ:

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

asmenines paskolas ... 12.75% 
nekiln. turto pask. 1 m. . 7.75% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 8.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

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 susitarimu.

SOLD
—W ~W--------

I coLoiueu.
I BANKOKU 
1

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest

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



Vasario šešioliktosios deimantinės sukakties minėjime vasario 21 d. Anapilio didžiojoje salėje. Iš kairės: kun. 
POVILAS DILYS, sukalbėjęs minėjime invokaciją, GRAŽINA LAPIENĖ, Lietuvos generalinis konsulas HARIS 
LAPAS, pasakęs sveikinimo žodį, Mississaugos miesto burmistre HAZEL McCALLION, taipogi sveikinusi 
šventės dalyvius Nuotr. B. Tarvydo

Deimantinė Lietuvos nepriklausomybės sukaktis
Vsario 16-sios minėjimo iškilmės Anapilyje. Pagrindinis kalbėtojas buvęs Lietuvos ministeris 

pirmininkas ALEKSANDRAS ABIŠALA. Lietuvių tautodailės instituto paroda

RAMUNE SAKALAITE- 
JONAITIENE

KLB Toronto apylinkės ruo
šiamas vasario 16-tos minėji
mas įvyko Mississaugoje, Ana
pilio salėje, sekmadienį, vasa
rio 21. Dėl stiprios sniego pū
gos dalyvavo žymiai mažiau lie
tuvių negu įprasta šia proga 
matyti - vos 400.

Kas nesivėlavo, turėjo laiko 
aplankyti Lietuvių tautodailės 
instituto (Toronto skyriaus) 
parodą, surengta deimantinei 
vasario 16-tosios sukakčiai pa
minėti. Parodų salėje buvo 
galima apžiūrėti gražiai ap
šviestus, elegantiškai sukabin
tus ir išstatytus net penkioli
kos liaudies menininkių dar
bus, savo turtingumu bei spal
vingumu žavinčius gobelenus, 
rištinius kilimus, juostas, tau
tinius drabužius, lėles ir mar
gučius. Skoningą paįvairini
mą suteikė A. Suprono medžio 
drožiniai ir Sofijos Pacevičie- 
nės keramikos darbai.

Minėjimo salėje scena buvo 
papuošta trispalve ir baltais 
karveliais. Balta septyniasde- 
šimtpenkmečio emblema taip 
pat labai kukliai išreiškė šven
tės nuotaiką. Minėjimas prasi
dėjo truputį pavėluotai, duo
dant svečiams laiko atvykti 
per sniegus. Po Kanados him
no ir kunigo Povilio Dilio su
kalbėtos invokacijos, D. Čičins- 
kienės, Vilniaus universiteto 
ansamblio vadovės, paruoštos 
kaklininkės malonia melodija 
pradėjo minėjimo programą. 
Toronto “Volungė”, vadovau
jama Dalios Viskontienės, pa
sireiškė gražiu ketvertu dai
nų, akomponuojant Jonui Go- 
vėdui.

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

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

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

GINTARAS

EXPRESS
Pigiausi bilietai vasaros metu 
TORONTAS-VILNIUS per Reikjaviką

TORONTAS-VILNIUS
antradieniais per Reikjaviką

VILNIUS-TORONTAS
trečiadieniais per Reikjaviką

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

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

Sveikinimai
Muzikiniam įvadui pasibai

gus, programos pranešėja Rita 
Sakutė pakvietė Lietuvos ge
neralinį konsulą Harį Lapą, 
kuris savo žodyje anglų kal
ba pabrėžė lietuvių ryžtą ir 
stebuklingą išsilaikymą. Jis 
lietuviškai pranešė, kad į Vil
niaus universiteto širdies chi
rurgijos kliniką buvo nusiųs
ta milijono dolerių vertės apa
ratūros ir reikmenų dovana, 
kurią parūpino kanadietis 
Gerard Myers iš Halifakso. 
Taip pat konsulas kvietė Ka
nados lietuvius prisidėti prie 
vajaus Lietuvos ūkininkams 
padėti įsigyti traktorius, ku
rie labai reikalingi, ypač 
buvusiems tremtiniams mėgi
nat įsikurti.

Savo sveikinime, Kanados 
lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos pirm. Algirdas Vai
čiūnas priminė susirinku
siems, kodėl švenčiama ši Lie
tuvos atstatymo šventė. Ragi
no visus būti kantriais, toliau 
mylėti Lietuvą, mūsų visų mo
tiną, nežiūrint kokia kryptimi 
ji žengtų, ir puoselėti lietuvy
bę išeivijoje, kad galėtume iš
saugoti savo ateitį ir savo tau
tą, mūsų brangiausią turtą. 
Taip pat pirmininkas pranešė, 
kad 1992 metų KLB kultūrinin- 
ko-visuomenininko premija 
skiriama Vytautui Biretai. 
Jam negalint dalyvauti, jo žmo
na Birutė Biretienė padėkojo 
ir priėmė Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo au
kotą premiją, kurią įteikė pir
mininkas dr. S. Čepas

Minėjime taipgi dalyvavo iš 
federacinės, provincinės ir

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

ROYAL AIRLINES B-727
Leidžiamas bagažo svoris - 20 kg

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

Dėl bilietų kreiptis:
GINTARAS EXPRESS* arba

KRISTI:
tel. 449-0931, 1-800-265-2817
Kelionių verslo registracijos nr. 1090873
101 Duncas Mills Rd. nr. 305,
Don Mills, Ontario,
Canada M3B 1Z3

miesto valdžios svečių, kurie 
perdavė valdžios pareigūnų 
sveikinimus žodžiu ar raštu. 
Hazel McCallion, Mississau
gos burmistre, buvo labai šil
tai priimta kaip ilgametė lie
tuvių draugė. Ontario provin
cijos opozicijos vadės Lynn 
McLeod vardu sveikino jos įga
liotinis Steve Mahoney.

Septyniasdešimt penktųjų 
Nepriklausomybės sukaktu
vių proga provincijos parla
mentaro Tony Ruprecht vardu 
jo padėjėjas Jerry Craig svei
kino ir įteikė raštišką žymenį 
Toronto apylinkės valdybos 
pirmininkei Aldonai Barysai- 
tei-Oleinikienei. Toronto sa-

Nepriklausomybės šventė Čikagoje
Daug Lietuvos nepriklauso

mybės 75-rių metų sukakties 
minėjimų šiemet vyko vasario 
mėnesį Čikagoje ir apylinkė
se, bet pagrindinis buvo su
rengtas ALTOs — Amerikos 
lietuvių tarybos Čikagos sky
riaus. Jau vasario 13 d. iškil
mės buvo pradėtos vėliavų pa
kėlimu ir žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę pagerbimu prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Sekmadienį, 
vasario 14, 10 v.r. vėliavos 
buvo pakeltos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos aikš
tėje, o po to — iškilmingos 
pamaldos katalikų ir evange
likų šventovėse. 2 v.p.p. visi 
rinkosi į Marijos aukštesnio
sios mokyklos salę oficialiai 
šventės daliai. Per 1000 vietų 
turinti salė buvo beveik pilnu
tėlė; bet ją pripildė vis tie pa
tys nepailstą vidurinės kartos 
bei vyresnieji lietuviai, o jau
nimėlio buvo nedaug.

Minėjimą atidarė Čikagos 
Lietuvių tarybos pirm. dr. V. 
P. Dargis. Programa pradėta 
punktualiai vėliavų įnešimu, 
himnais (Eglė Rūkštelytė) ir 
žuvusių už laisvę pagerbimu. 
Invokaciją kalbėjo Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos klebonas kun. J. Kuzins- 
kas. Ir jo žodžiai “Viešpatie, 
padėk mūsų tautai, ją guosk ir 
ramink, padėk jai sugrįžti į 
pilnutinės laisvės dienas” 
šiandien skambėjo kažkaip 
graudžiai. Tada buvo perskai
tyti Nepriklausomybės ir vals
tybės atstatymo aktai, o taip 
pat ir sausio 13 žuvusiųjų pa
vardės. Minėjime dalyvaujan
tiems savanoriams-kūrėjams 
buvo prisegta po gėlę.

Generaliniam konsului V. 
Kleizai negalint dalyvauti, 
Daiva Meilienė perskaitė jo 
žodį, kuriame pabrėžiamas rei
kalas likti ištikimais Lie
tuvai, padėti jai kurti politinį, 
ekonominį ir kultūrinį gyveni
mą, visada prisimenant sausio 
13-osios dvasią ir aukas! Buvo 
perskaityta Čikagos burmistro 
R. J. Daley ir Ilinojaus guber
natoriaus J. Edgar proklamaci
jos.

Pagrindinė programos dalis 
— prof. Jokūbo Stuko iš New 
Jersey kalba, užtrukusi 40 min. 
Prof. Stukas kalbėjo kiek kitaip 
negu įprasta. Jo kalbą gal tiks
liausia būtų pavadinti “mozai
kine”, nes joje jis dėjo lyg ak
menėlį prie akmenėlio iš įvai
rių savo minčių apie praeitį, 
dabartį ir ateitį, perpindamas 
jas savo išgyvenimais, pastabo
mis, reikšdamas savo rūpestį ir 
baimę dėl dabarties . . .

Jis priminė Nepriklausomy
bės ir valstybės atstatymo ak
tus, rinkimus, naująją konsti
tuciją, pabrėždamas, kad pagal 
ją kiekvienas pilietis gali prie
šintis, jei kas kėsinasi į Lietu
vos nepriklausomybę. Priminė 
Sąjūdį ir krašto perėjimo į 

vivaldybės atstovas Tony 
O’Donahue taip pat tarė svei
kinimo žodį ir trumpai papa
sakojo įspūdžius iš savo ke
lionės į Lietuvą su žmona. Al
dona.

Trumpai sveikino parlamen
taras Richard Johnston, pirmi
ninkas Ontario kolegijų “Coun
cil of Regents”. Jis šiuo metu 
stengiasi padėti įvesti kolegi
jų sistemą Lietuvoje. Ontario 
pilietybės ministrė Elaine 
Ziemba sveikino ir įteikė To
ronto apylinkei žymenį prem
jero Bob Rae vardu, o taip pat 
simbolinę dovanėlę buvusiam 
Lietuvos ministeriui pirmi
ninkui A. Abišalai. Ji primi
nė, jog Anglijoje, Londone, tu
rime provincinę įstaigą, “On
tario House”, kurios skyrius 
Rytų Europos reikalams rūpi
nasi ir imigracijos klausimais.

Raštiškus sveikinimus nuo 
ministerio pirmininko Brian 
Mulroney, opozicijos vado 
Jean Chretien ir buvosio Lie
tuvos aukščjausios tarybos 
pirmininko Vytauto Lansber-
gio perskaitė pranešėja Ri
ta Sakutė. Suminėti buvo ir 
kiti sveikinimai, atsiųsti įvai
rių ministerių bei parlamen
tarų.

Šiais metais minėjimo prog
ramą paįvairino Hamiltono an
samblis “Gyvataras”. Akompo
nuojant orkestrui “Žagarai”, 
ansamblio vyriausia grupė 
energingai atliko visą eilę tau
tinių šokių. Ansamblio vado
vė - Elytė Tarvydienė. Šokių 
pranešėja - Rūta Kamaitytė.

Pagrindinis kalbėtojas
KLB Krašto valdybos vice

pirmininkė adv. Joana Kurai- 
tė-Lasienė apibūdino pagrin- 

demokratiją sunkumus. Pasa
kojo, kaip, būdamas tik 16 me
tų, pirmą kartą apie Lietuvos 
kančią pradėjo skelbti per ra
diją 1941 m., nenustoja kalbėti 
apie Lietuvą ir dabar. Kalbėjo 
apie ALTos nuveiktus darbus 
keliant Lietuvos ir lietuvių rei
kalus tuoj po Antrojo pasaulinio 
karo iki dabar; paminėjo vyčių 
veiklą, savo ąpgįląnkymus Lie
tuvoje, ypač paskutinįjį, kai 
su 52 asmenimis iš New Jersey 
nuvyko į Lietuvą padėti žmo
nėms gydymo srityje. Išeivija 
turinti budėti, kad kas neban
dytų pakeisti Lietuvos santvar
kos ir konstitucijos. Ir baigė: 
“Dieve, padėk mūsų brangiai 
Lietuvai.”

Nors jo kalba klausytojams 
patiko, bet nejauku buvo tokia 
iškilminga proga kalboje gir
dėti keiksmažodžius, į ją įve
liant asmenines užuominas, 
ar dejuojant, kad vyčiai yra 
nevertinami ir atstumiami dėl 
to, kad nei Lietuvių bendruo
menė, nei “Draugas” neįveda 
anglų kalbos. Tuos dalykus, 
rodos, daug geriau būtų kelti 
kitomis progomis.

Po prof. Stuko kalbos sveiki
no latvių ir ukrainiečių atsto
vai bei labai lietuviams palan
kus miesto pareigūnas (aider
man) V. Jones. Kitų valdžios 
atstovų nebuvo, išskyrus Ili
nojaus gubernatoriaus atstovę 
etniniams reikalams P. Michals
ki, kuri atvyko kiek pavėlavusi.

Meninė dalis buvo tikrai šven
tiška. Ją atliko Lietuvos vals
tybinės operos solistai Sigutė 
Stonytė ir Arvydas Markauskas, 
akompanuojant Alvydui Vasai- 
čiui, Lietuvių operos choras, 
diriguojamas Ričardo Šoko ir 
akompanuojamas Manigirdo 
Motiekaičio.

A. Markauskas padainavo 
jauno bajoro dainą iš Karna- 
vičiaus operos “Gražina” ir 
Erdvilio ariją iš Ponchielli 
operos “Lietuviai”. S. Stony
tė padainavo Dvariono “Žvaigž
dutę” ir Ramunės ariją iš operos 
“Gražina”. Abu solistai dar pa
dainavo du duetus: “Augo kalne
liai” — Vyt. Viržonio ir “Tėvy
nė Lietuva” — A. Bražinsko. Abu 
solistai buvo karštais plojimais 
iškviesti dar pakartotinai pa
dainuoti.

Lietuvių operos choras padai
navo “Einu per žemę” — A. Bra
žinsko, žodžiai A. Slavicko ir 
“Žemaičių plentas” irgi A. Bra
žinsko, žodžiai M. Martinaičio. 
Jie taipogi buvo iškviesti kar
toti.

Baigiant, visi sugiedojo “Lie
tuva brangi”. Minėjimas truko 
apie dvi su puse valandos. Visi 
dalyviai skirstėsi pakilia nuo
taika.

Programai sklandžiai vadova
vo Vida Sakevičiūtė, įvairius 
skaitymus atliko Daiva Meilie
nė, Valdemaras Sadauskas, dr. 
Vytautas Dargis.

Aldona Šmulkštienė, Čikaga 

dinį minėjimo kalbėtoją, bu
vusį Lietuvos ministerį pir
mininką Aleksandrą Abišalą. 
Gimęs tremtyje politinių kali
nių šeimoje, grįžo į Lietuvą 1956 
metais ir augo Kaune. Baigęs 
fizikos fakultetą Vilniaus uni
versitete, dirbo šioje srityje 
iki 1990 m., išskyrus pusant
rų metų tarnybą sovietų ka
riuomenėje. Nuo pat pradžių 
įsijungęs į Sąjūdžio veiklą, 
buvo išrinktas Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos deputatu. 
Paskirtas Lietuvos vyriausy
bės ministerių, o vėliau mi- 
nisteriu pirmininku. Tas pa
reigas ėjo nuo 1992 m. liepos 
21 d. iki gruodžio 27 d.

Savo paskaitoje, A. Abišala 
paaiškino savo supratimą isto
rijos vyksmo, schemiškai pa
rodydamas kaip strateginės 
vystymosi linijos gali būti nu
brėžtos, t.y. nuo pradžios taš
ko, sekant viena iš kelių gali

Toronto ir apylinkių Nepriklausomybės šventės minėjime vasario 21 d. Anapilyje meninę programą atliko To
ronto choras “Volungė”, vadovaujamas muz. DALIOS VISKONTIENĖS (nuotraukos viršuje), Hamiltono lietuvių
tautinių šokių ansamblis “Gyvataras”, vadovaujamas ELYTĖS TARVYDIENĖS

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

Mes jums parūpinsime beveiks kub. pėdų dėžę 1VI jAlGtIC BO2SL, 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

I už kub. pėdą pliusI lrx ų>Q
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ............. ...................... . $1 1 .
magic BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime, klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvesime jums į namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

pristatymas.

P0LIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132
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mų vystymosi linijų ir atsidu
riant katastrofos taškuose ar
ba aklavietėse, ir taip nuo vie
no taško iki sekančio. Pasak 
paskaitininko, katastrofos pe
rioduose pasireiškia didžio
sios istorinės asmenybės, ku
rios sugeba pramatyti kokį ke
lią geriausiai būtų pasirinkti.

A. Abišala priminė, kaip par
tinės kovos paveikė rinkėjus 
ir pačius vadus abejais nepri
klausomybės periodais, lygino 
Lietuvos ryšius su Rusija ta
da ir paskutiniuoju laiku. Iš
kėlęs klausimą, ar galima nu
matyti ateityje dar vieną ana
logiją su tarpukario Lietuvos 
istorija, t.y. su 1926 m. pervers
mu, jis griežtai atsakė, kad ne. 
Jo manymu, turint priimtą Lie
tuvos kostituciją, opozicija 
yra pajėgesnė priversti val
dančiąją partiją ginti nepri
klausomybę ir įtakoti visuo

menę, kad būtų daromas tin
kamas spaudimas valdžiai. 
Tuo tikslu reikalinga Lietu
voje stiprinti opozicines par
tijas, šviesti žmones, ir mažin
ti ekonominę priklausomybę 
nuo Rusijos, kuriant laisvą 
ūkį. Baigdamas A. Abišala 
išreiškė viltį, kaa Lie
tuva nenustos išeivijos dva
sinės ir ekonominės paramos 
ir pajėgs sugrįžti į normalų 
vystymosi kelią.

A. Abišalos paskaitą publi
ka priėmė ilga ovacija. Jam 
įteikus KLB Toronto apylin
kės pirmininkei A. Barysaitei- 
Oleinikienei dovanėlę, pasta
roji padėkojo paskaitininkui 
ir visiems dalyviams bei ren
gėjams. Minėjimas užbaigtas 
kanklininkių atlikta daina 
“Lietuva brangi” ir Tautos 
himnu.

Nuotr. B. Tarvydo
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Nuomonės laiškuose
Ištraukos iš laiškų, rašytų 1992 m. gruodžio mėn.

Pas mus niūru ir liūdna - tiek 
gamtoje, tiek širdyje. Po antrojo 
rinkimų turo visą savaitę verkiau 
- kaip baisu grįžti į tą veidmai
nystės ir melo pasaulį, iš kurio 
jau tikėjomės išsikapanoję visiems 
laikams. Na, nieko napadarysi - 
esame nenusakoma tauta. 1991 m. 
sausyje prie parlamento, Balti
jos kelyje būdavo daug žmonių; 
tai buvo aktyvūs, pasiaukoję žmo
nės, bet tai nebuvo visa Lietuva! 
Yra dar gerianti, vagianti Lietu
va, yra stribai ir KGB, ir tokių, 
deja, dauguma. Per rinkimus ma
tėsi labai aiškiai: jei ateina pi
lietis su mėlyna nosim, būtinai 
balsuos už LDDP. Gaila, kad jūs 
negirdite, kokio lygio dabarti
niai seimo posėdžiai - tarsi pri
sikėlę iš numirusių LKP plenu
mai. O jau prezidentas - net prie
saikos nesugebėjo išmekenti ne- 
suklydęs! Viena paguoda, kad Pa
nevėžys, kaip ir Kaunas, išsirin
ko tik dešiniuosius deputatus. 
Tačiau į Lietuvą, atrodo, grįžta 
baimė . . . R.A., Panevėžys

♦ * ♦

Matote, kokie mes išlepę. Mask
va kranelius užsuko, pašaldė, duo
nelė pabrango ir - atgal į “rojų”! 
Labai sunku. Eini ir galvoji žmo
gų sutikęs - gal tu, o gal ir tu toks 
pat pilvagalvis. Nebesinori su nie
ku bendrauti, nusivylimas savo 
tauta. Ką gi, ekskomunistai dir
bo nuo pirmos dienos: spauda, 
gandai, šmeižtai. O kultūringi, 
demokratiškai nusiteikę žmonės 
vis dėlto buvo naivūs: džiaugėsi

Maloniai kviečiame naudotis « 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

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

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

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

pristatymu (namus .......................... 4<%>+$1 4.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos [rangos persiuntimas. 
Kelionės į Lietuvą nuo..............$799.00

z 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., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

laisve, pamiršę, kad sieloje dar 
nelaisvi. Brazauskas gal ir nepar
duos Lietuvos, bet nuliūdino mus, 
pasirinkdamas savo dešiniąja ran
ka Juršėną. Aukščiausios tarybos
- tiesa, dabar jau seimo - pirmi
ninkas KGB agentas! K.J., Vilnius

♦ * ♦

Dar ir šiandien nesame pilnai 
atsitokėję nuo tokių rinkimų re
zultatų į naują seimą. Esu betgi 
giliai įsitikinęs, kad dauguma 
balsavusiųjų už “ružavuosius” ne
sivadovavo kokiais nors politi
niais motyvais. Jų apsisprendimą 
nulėmė esantys ekonominiai-ma- 
terialiniai sunkumai, trumpare
giškas ir egoistiškas požiūris. 
Gaila, bet nemaža dalis tautiečių 
nieko patys nenori paaukoti ar 
prarasti dėl nepriklausomybės. 
Tai mūsų visuomenės “kupra”, at
sinešta iš praėjusio okupacinio 
penkiasdešimtmečio. Taip pat sa
vo rolę suvaidino, mano nuomone, 
mūsų pusės nesugebėjimas susi
spausti į vieną kumštį, t.y. mūsų 
susiskaldymas į eilę atskirų par- 
tijėlių. Tačiau tokiame tamsiame 
fone yra ir šviesesnis “štrichas”
- mūsų mieste “ružavieji” nepra
ėjo. Aplamai, ateitis kol kas labai 
neaiški. Su dideliu nerimu laukia
me greitai įvyksiančių prezidento 
rinkimų. Ar mūsų pastangos duos 
norimus rezultatus? Vilties nepra
randame - į ateitį stengiamės vis 
tik žvelgti optimistiškai. Tiek 
daug su Landsbergiu pasiekę, 
“ginklų” jokiu būdu nesudėsime.

R.R., Kaunas

GINTARAS

EXPRESS

Paminklo Priekulės šventovei pašventinimas 1992.VIII.2. Iš kairės į dešinę: kunigas DARIUS PETKŪNAS (Lie 
tuva), kunige iš Danijos, kunigas iš Vokietijos ir kunigas LIUDAS FETINGIS (Lietuva) Nuotr. Martyno Purvino

Paminklas Priekulės šventovei
MARTYNAS PURVINAS, 
MARIJA PURVINIENĖ, 

Kaunas

1992 m. rugpjūčio 2 d. Prieku
lėje pašventintas paminklas 
sovietų sunaikintai senajai 
evangelikų liuteronų švento
vei. Ta šventovė buvo viena 
seniausių Klaipėdos krašte 
(kur nuo seno vyravo evange
likų-liuteronų tikėjimas), per
statinėta XVIII-XIX šimtme
tyje, garsi savo dydžiu bei aukš
tu bokštu, siekusiu net 56 met
rus. Antrojo pasaulinio karo 
veiksmai ją nedaug buvo palie
tę. Užtat vos Priekulę užėmus 
sovietinei armijai, šventovė ir 
netolima didžioji mokykla (vos 
prieš kelis metus pastatyta) bu
vo padegtos. Vietos gyventojai 
spėja, kad bolševikus suerzinę 
vokiški užrašai gotiškais raš
menimis ligonine paverstoje 
mokykloje bei vainikai žuvu
sioms kareiviams (dar ir svas
tikomis pažymėti) senojoje 
šventovėje. Kaip tada buvo 
įprasta, atėjūnai ir keršijo 
“vokiečių fašistams”, ir pagal 
sovietinius papročius niokojo 
iškilesnius dalykus bei pasi
turimo gyvenimo žymes.

Nauji šeimininkai
Apdegusi šventovė dar sto

vėjo kelis metus. Tie didieji, 
senovėje kruopščiai pastatyti 
mūrai dar ilgai būtų galėję 
laukti geresnių laikų. Deja, 
vis labiau įtvirtinant Lietu-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario
1S2525ZS2S2S2S2S2S252S2S252525Z52S2SZ52S2S2S2S 

voje sovietinę santvarką, už
kliuvo ir Priekulės šventovė, 
kaip ir daugelis Klaipėdos 
krašto bei kai kurios Didžio
sios Lietuvos šventovės. Kele- 
riems metams po karo prabė
gus, naujoji valdžia jau gud
riai veikė - tai didžiulis mo
kesčius parapijai užkraudama, 
tai reikalaudama skubiai re
montuoti arba visai atsisakyti 
pastatų. Taip šventovės atitek
davo sovietinių valdininkų ži
niai ir paskubomis buvo likvi
duojamos kaip ideologiškai 
kenksmingi objektai. Gal 1954 
metais buvo nugriauta ir Prie
kulės šventovė, šventorius su
lygintas, galutinai sunaikinant 
ten buvusias senąsias kapines. 
Pertvarkoma greta esančios 
klebonijos sodyba ir kiti pa
rapijos pastatai. Nuo tada šven
tovės žemėje savaip šeiminin
kavo naujoji valdžia. Buvo su
darinėjami planai, kur norėta 
naujoviškai panaudoti tą “ply
nę” miesto viduryje. Siūlyta 
ten - kapinėse, ant šventovės 
pamatų bei rūsių, statyti tai 
sovietų valdžios rūmus, tai dau
giaaukščius gyvenamuosius na
mus. Turbūt laimė, jog anoji 
santvarka daugiau pajėgė 
griauti nei statyti - tie siūly
mai taip ir liko popieriuose. 
Tesugebėta senose kapinėse 
įkasti dujų įrenginį, išbars
iant ten besiilsėjusių palaikus.

Sumanymas
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, priėmus šventovės 
turto restitucijos aktą, ruošia
masi evangelikų-liuteronų pa
rapijai grąžinti jos turėtą nuo
savybę. Deja, dabartiniu sunk
mečiu neįmanoma atstatyti ko
munistų taip lengvai nugriau
tą didžiąją šventovę (pokariu 
pamaldos laikomos buvusioje 
parapijos salėje). Tačiau se
nieji priekuliškiai - per karo 
audras ir sovietų represijas 
atsidūrę išeivijoje - panoro 
bent kokiu ženklu pažymėti 
jiems brangią vietą.

Lietuvoje tuo ėmė rūpintis 
energingas jaunasis Prieku
lės kunigas Darius Petkūnas. 
Mudviem buvo pasiūlyta pa
rengti paminklo projektą. Pa
siūlėme dabartinėje plynėje -

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

“TŽ" leidėjai 

senajame šventoriuje pasta
tyti simbolinį altorių - daug
maž senojo vietoje pastatytas. 
Buvusios šventovės sienas tu
rėjo žymėti sudėti lauko ak
menys - it nugriautojo pastato 
liekanos. Manėme, kad toks 
projektas šiuo atveju būtų pa
kankamai simboliškas: juoda
sis altorius stovėtų tuščiame 
lauke kaip nesunaikinamas ti
kėjimo ženklas, lyg atgimstan
čios šventovės įvaizdis.

Ant altoriaus pasiūlėme pa
dėti atverstą Šv. Raštą - taip 
pat iš akmens iškaltą, lyg am
žiną ir nebesunaikinamą. Kun. 
D. Petkūnas pasiūlė joje iškal
ti eilutes iš 1690 m. J. Bretkū
no Biblijos vertimo. Pagal Prie
kulės išeivių pageidavimą alto
riaus viršuje pavartoti du užra
šai senąja lietuvininkų tarme 
bei vokiečių kalba: “Ant šios 
Wiets stowejo nu 1688 lig 1944 
Ewangeliku Liuteronių Baž- 
nycza, kur Diewo Žodį sakė 
Lietuwininku ir Wokiečių kal
bomis. Paskutinį Sykį Pamal
dos cze buvo 1 Oktoberi 1944. 
Bažnycza tapo Karo Auka i Ok
toberi 1944 ir aną wisumai 
nugriowe 1954. Ale Diewo 
Wards paliks amžinai”. Vi
siems skirtas lotyniškas už
rašas “LAUDATE 0MNES REN
TES. LAUDATE DOMINUM”. 
Akmeninio altoriaus priekyje 
iškaltas kuklus kryžius, o už
pakalyje - sunaikintos šven
tovės atvaizdas (M. Purvinie- 
nės nupieštas pagal senas foto 
nuotraukas).

Paminklo gamybą organizavo 
kun. D. Petkūnas. Visus ak
mens darbus labai greitai ir 
rūpestingai atliko priekuliš
kis Vilius Stančius - žinomas 
paminklų meistras su savo pa
galbininkais Antanu Kašiu ir 
kt. Jie apdorojo akmenis, iš
kalė visus užrašus ir vaizdus, 
galutinai pastatė akmeninį al
torių ant naujai išbetonuoto 
pastovaus pamato. Žemės ka
simą toje svarbioje vietoje pri
žiūrėjo archeologas J. Genys.

Pasitelkus klaipėdiškį spe
cialistą Algimantą Bielskį, iš
kasus porą žvalgomųjų griove
lių, pavyko aptikti nugriautos 
šventovės pamatus, jos buvu
sius priestatus. Išryškėjo net 
ir senosios koplyčios (gal dar 
XVI š. statybos) liekanos. Pa
dedant mokytojai Editai Ba
rauskienei, nužymėjome se
nuosius pamatus grioveliu bei 
akmenimis, todėl dabartiniai 

lankytojai gali įsivaizduoti 
sunaikintojo pastato buvusį 
dydį. Galbūt ateityje pavyks 
įrengti ir rimtesnį buvusiųjų' 

sienų pažymėjimą - išmūri
jant žemą sienutę jų vietoje.

Šventinimo iškilmės
Praėjusią vasarą į pamink

lo atidengimo iškilmes susi
rinko nemažas būrys žmonių: 
vietiniai ir iš svetur parvykę 
priekuliškiai, giedotojų cho
ras iš Klaipėdos, svečiai iš ki
tur. Paminklą pašventino ir 
pamaldas atlaikė keturi kuni
gai iš Lietuvos, Vokietijos bei 
Danijos. Manoma ir ateityje 
kiekvieną vasarą laikyti pa
maldas sunaikintos šventovės 
atminimui prie to akmeninio 
altoriaus - atvirame ore.

Taip buvusi plynė Priekulės 
centre, kurios tikrosios isto
rijos nežinojo nei daugelis 
pokariu atvykusių gyventojų, 
vėl atgauna savo dvasinę pa
skirtį. Toje dykynėje, kur so
vietmečiu aplinkiniai užsi
imdavo kokiais ūkiniais dar
bais, kur senosios kapinės bu
vo paverstos tai paauglių žai
dimų, tai neblaivių žmogelių 
prieglobsčio vieta, vėl atsira
do tikėjimo dalykus menantis 
ženklas.

Paminklu liko patenkinti iš
eiviai. Krypstant į materiali
nius dalykus, pažymėsime, kad 
jiems jis pasirodė visai pigus - 
dėl dabartinių kainų Lietuvoje 
bei užsienio valiutų kurso san
tykio. Kartais išeivijoje tėvynė 
barama už paminklus ir šven
tyklas, sakant, jog reiktų pra
džioje ekonomiką pakelti, nau
dingiems dalykams išeivių pa
ramą panaudoti. Čia gyvenant 
kiek kitaip atrodo: tą paramą 
po trupinėlį visiems padali
nus greitai ją pravalgytume, 
vėl liktume be apčiuopiamų 
vertybių. Gal kaip tik dvasią 
stiprinantys ženklai būtų pra
vartus Lietuvai, kuriai dar teks 
ilgus dešimtmečius vargti, 
kapstantis iš sovietinio liūno.

Stipriai nukentėjusi 
Lietuvos dalis

Manome, kad paminklo sta
tyba Priekulėje bent kiek pa
dėjo gaivinti Klaipėdos kraštą 
- sovietmečiu labiausiai nu
siaubtą Lietuvos dalį, prara
dusią daugybę senųjų gyvento
jų, ypatingai sugriautą ir ne
vykusiai pertvarkinėtą, net ir 
dėl konfesinių savitumų dau
giau nukentėjusią. To krašto 
ignoravimą rodo net sovieti
nės paminklosaugos pavyzdys. 

Paminklo Priekulės šventovei architektai MARIJA PURVINIENĖ ir 
MARTYNAS PURVINAS Nuotr. Viliaus Stančiaus

Antai 1969 m., sudarydami 
LTSR urbanistikos paminklų 
sąrašą A. Miškinis ir A. Pily- 
paitis dėl ideologinių sume
timų neįtraukė į jį vertin
giausių Klaipėdos krašto gy
venviečių - Šilutės, Rusnės, 
Priekulės ir kitų.

Pastangos išsaugoti praeitį
Tautinio atgimimo metais 

susikūrusi lietuvininkų bend
rija “Mažoji Lietuva” stengia
si gaivinti šią Lietuvos dalį, 
saugoti čia išlikusias verty
bes, rūpintis savitomis gyven
vietėmis bei senais pastatais. 
Jau pavyko suregistruoti ir 
įvertinti tūkstančius senovi
nių statinių, saugotinais pa
minklais paskelbti Rusnę bei 
Priekulę. Taip 1992 m. šimtuo
se foto nuotraukų bei aprašy
mų lapų apibūdinome senuo
sius Priekulės pastatus. Su 
Lietuvos respublikos kultūros 
paveldo inspekcijos pagalba 
ginamos nuo bereikalingo su
niokojimo reikšmingos seno
vės liekanos.

Priekuliškio paminklo sta
tyba atspindėjo ir pokomunis
tinius Lietuvos vargus. Nors 
tas projektas ir buvo suderin
tas su reikiamomis žinybomis, 
tačiau sulaukta ir vietos val
dininkų niurnėjimo. Atseit, kas 
čia bus, jei paminklus statys - 
kad ir šventovei nuo amžių pri
klausiusioje žemėje, kurią so
vietmečiu įprato savaip panau
doti. Nevisiškai sklandžiai 
vyksta ir Bažnyčios turto resti
tucija - taip ilgai kliuvinėjo 
Šv. Jono šventovės grąžinimas 
Kaune. Gal nuo to labiau ken
tėjo negausi evangelikų-liute
ronų bednruomenė.

Ekumeninė dvasia
Nevisad smagus klausimas - 

atskirų konfesijų tarpusavio 
santykiai. Turbūt daugiau trin
ties kyla dėl atskirų piliečių 
nepakankamos tolerancijos, 
įvairių valdininkų nerangu
mo, o ypač - atsiliepiant so
vietinio gyvenimo dešimtme
čiams. Savotiška ir skaudi ne
gausių senųjų klaipėdiškių pa
dėtis - per amžius suklostę sa
vuosius papročius ir juos mė
gindami išsaugoti, nevisad jie 
lieka suprasti ir patenkinti. 
Belieka tikėtis, jog kada nors 
susiklostys pabrėžtina kon
fesinė bei kultūrinė toleran
cija. Ekumeninės dvasios įsi
vyravimas itin reikalingas oku
pacinio režimo dvasiškai nua
lintai Lietuvai.

VELYKINIS SIUNTINYS
(svoris 36 kg)

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

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

6. Rūkyta dešra ......................................................... 2 kg
7. Šprotai aliejuje ............   0.5 kg
8. Silkės............................................................................. 1 kg
9. Sviestas........................................................................ 1 kg

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

* Importuotos prekės, visi produktai aukščiausios kokybės.
Kaina ......................................................................... $145,
įskaitant pristatymą į namus bei atsiunčiant kvitą su 
gavėjo parašu. Pristatymas per 10 dienų. ,4
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Kuo daugiau jūs 
žinosite, juo mažiau mokėsite 

įįMįr • Naujas elektroninis mokesčių grąžinimo 
įjF lapų užpildymo būdas (E-file), pradėtas šiais 
jr metais, žymiai sutrumpins jūsų mokesčių JFįFLp 
r grąžinimo laiką.
• Jeigu jūs norite gauti vaikams skirtą 
paramą, jūs turite užpildyti 1992 m. 
mokesčių grąžinimo lapus.
• Dėmesio pensininkai! Jeigu jūs 
esate 65 metų ar vyresnis, jūs galite 4 
gauti iki $1,000 Ontario mokesčių JFį 
kreditą, kuris pakeičia seną nu°- 
savybės mokesčio kreditą. zfiF*>

L • Jūs turite užpildyti v &
K mokesčių grąžinimo iŠ'
sk lapus, jei norite irYf

gauti GST 
kredit?- >

'V /s£> fli"

ir Vienkartinis atlyginimas* 
pilnų metų patarna vimui 

JF Atlyginimas už mūsų patarnavimą priklauso 
r nuo jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo 
sudėtingumo ir yra teisingai apskaičiuo
jamas mūsų kompiuterio. Jo dėka ne 
tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukš
čiausios kokybės, bet ir atlyginimas 
yra labai žemas (pvz. paprastų 
lapų užpildymo vidurkis - tarp 
$29 ir $39).
Be to mes teikiame

AUTOMATINĘ 

25% 
k nuolaidąjūsų A 

sutuokti- XL 
niui(ei). Jrjp

O"

Z v

j

Mes garantuojame 
mokesčių grąžinimą 

per 18 dienų naudojant 
mūsų pačių patvirtintą 
E-filingperdavimo sistemą. 
r Jeigu jums mokesčių negrąžins per 

18 darbo dienų, mes grąžinsime 
jūsų įmokėtus pinigus 

už perdavimą. * Jb

$$7 Jei klientas nėra 
yr patenkintas, jokio atlyginimo 
f iš jo neimam
Savo įstaigose mes tuojau galime jums 
parodyti kompiuterio pagalba apskai
čiavimo rezultatus. Mes garantuojame, 
kad mūsų apskaičiavimai yra šimtą- , 
procentiniai teisingi. Jei klientas JF 
nėra pilnai patenkintas, 
mes grąžiname jam origi- jFjf.
nalius dokumentus ir JF'jJr
neimam jokio atlyginimo. j
Priešingai, mes net 
siūlome $20 dovanai, 
kuris parodytų kaip 
.geriau užpildyti 
K mokesčių - 
į-Jk grąžinimo jF 
gį;10k^.lapus. ZZ

//
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□ KULI MĖJE VEIKLOJE
— Mūsų visuomenei yra ži

noma, kad verčiate į lietuvių 
kalbų Šv. Rašto Senąjį Testa
mentą. Ne vienam kyla klausi
mas - kodėl? Juk yra arkivys
kupo J. Skvirecko vertimas. 
Kuo jis negeras ?

— Dievo žodis Senasis Tes
tamentas didžiąja dalimi buvo 
parašytas hebrajų kalba. Kai 
kurios knygos, pavyzdžiui Da
ntelio, turi ilgesnių ar trum
pesnių skaitinių aramėjiškai - 
hebraiškajai gimininga kalba. 
O vėlesnėje Apreiškimo istori
joje Dievo žodis turi graikišką 
išraišką. Užtat jau net prieš- 
kristiniais amžiais Dievo žo
dis buvo išverstas į graikų - 
žydų emigracijos kalbą. Tai 
buvo graikiškoji Septuaginta. 
O ketvirtame kristiniame am
žiuje šv. Jeronimas išvertė 
Šv. Raštą į lotynų - tuometinę 
Krikščionių Bendrijos kalbą. 
Tai buvo lotyniškoji Vulgata - 
oficialus Katalikų Bendrijos 
Šv. Rašto vertimas. Arkivysku
po J. Skvirecko vertimas mūsų 
šimtmečio pradžioje buvo iš 
lotyniškosios Vulgatos. Taigi 
nebuvo iš pradinių Šv. Rašto 
kalbų, bet buvo vertimas iš 
vertimo.

Pijus XII, paskelbdamas 
1943 metais “Įkvėpti dieviš
kosios Dvasios” encikliką, at
vėrė duris naujiems katalikų 
Šv. Rašto vertimams iš pradi
nių kalbų, nepriklausomai 
nuo lotyniškosios Vulgatos. 
Kodėl tai buvo padaryta? Tai 
įgalino šiuolaikinis geresnis 
pradinių Šv. Rašto kalbų žino
jimas ir platesnis įkvėptųjų 
autorių kultūrinio, visuomeni
nio, ekonominio, politinio bei 
religinio pasaulio pažinimas. 
Juk Šv. Raštas nebuvo plyta 
be jokio ryšio su vieta ar lai
ku, Dievo numesta iš dangaus 
aukštybių, bet laiškas žmogui, 
kurį Dievas rašė duobėtame 
žmogaus gyvenimo kelyje ir 
žmonijos istorijos raizgyne. 
Nenuostabu, kad nūdien visos 
krikščioniškos bei katalikiškos 
tautos stengiasi skaityti Die
vo laišką žmogui, versdamos 
jį'iš hebrajų, aramėjų lr grai
kų kalbų. Be to, šnekamoji 
tautos kalba kinta. Nuosek
lu, kad šiuolaikiniai Dievo 
žodžio vertimai prašnekintų 
tikinčiuosius jų šiuolaikine 
kalba.

Kuo negeras arkivyskupo 
J. Skvirecko vertimas? Norė
čiau žodį “negeras” pakeisti 
žodžiu “nepakankamas”. Anuo
met Arkivyskupo vertimas bu
vo didelė dovana mūsų tautai. 
Jis ir liks amžinai šaunus pa
minklas jam mūsų tautos isto
rijoje.

— Kieno iniciatyva ėmėtės 
to didelio, ilgo ir sunkaus dar 
bo? Ar imanoma tokį darbą at
likti vienam, dargi šalia kitų 
pareigų ?

— Įdomi ir ilga istorija! Šeš
tajame mūsų šimtmečio de
šimtmetyje a.a. vysk. Pranciš
kus Brazys, MIC, su prel. dr. 
Vytautu Balčiūnu ėmėsi telkti 
grupę Šv. Rašto institutą Ro
moje baigusių lietuvių verti
mo darbui vyskupo kurijoje 
Bad Woerishofene, Vokietijo
je. Jam į talką nuskubėjo kun. 
Klemensas Žalalis, OFM, iš 
JAV, ir kun. Bronius Liubinas 
iš Vokietijos. Tuo metu dės
čiau Šv. Raštą Manhattan ko
legijoje, Niujorke. Kolegijos 
vadovybė buvo sutikusi man 
leisti kasmet vieną semestrą 
talkinti vertimo darbe. Tą die
ną, kai turėjau pasirašyti su
sitarimo raštą su Manhattan 
kolegija, Romoje staiga vysku
pas Brazys mirė. Jis buvo šir

Lietuvių katalikų religinės šalpos direktorių posėdis š.m. sausio 23 d. Niujorke. Iš kairės: kun. P. PAKALNIŠ
KIS, kun. P. GIEDGAUDAS, OFM, kun. P. BARIUS, OFM, A. ADAMS ir R. VIRKUTYTĖ - štabo nariai, vysk. P. 
BALTAKIS, OFM, - pirmininkas, dr. N. BRAŽĖNAITĖ, dr. E. VAIŠNIENĖ - vicepirmininkė

dis rūpesčio versti Šv. Raštą 
iš pradinių kalbų! Po jo mir
ties vertimo reikalą palaikė 
gyvą prel. Balčiūnas. Bet vi
siems trūko drąsos pradėti. Be 
to, ėjo gandai, kad Senasis Tes
tamentas jau esąs išverstas 
Lietuvoje.

Vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, 
įsteigus Vyskupo lietuvių sie
lovados tarybą išeivijoje, rū
pestis Šv. Rašto vertimu atgi
jo ir tapo reiklus. Vyskupas 
ir prel. Balčiūnas mane “kli
bino” palikti dėstytojo darbą 
ir imtis vertimo. Ilgainiui Vys
kupo rūpesčiu, Manhattan ko
legija sutiko duoti “vienerius 
laisvus metus”. Vyskupas Bal
takis savo 1990 m. kovo 6 d. raš
tu, remdamasis Romoje įvyku
sio posėdžio su Lietuvos Vys
kupų konferencijos vyskupais 
nutarimu, paskyrė mane ’’pa
ruošti naują Senojo Testamen
to laidą”. “Vieneri laisvi me
tai” tapo “dveji”..., o darbas 
dar neužbaigtas! Nuo praeitų 
metų rugpjūčio 31 d. palikau 
dėstytojo darbą ir atsidėjau 
Dievo žodžiui “sužemaitinti”.

Kun. prof. ANTANAS RUBŠYS 
Nuotr. J. Jankaus

Ar įmanoma vertimo dar
bą atlikti, .vienam? Atsakymo į 
šį klausimą dar neturiu. Pa
gyvensim, pamatysim! Tiesa, 
didelės tautos turi daug žmo
nių. Užtat joms lengviau su 
Šv. Rašto vertimu. Mūsų tau
ta mažutė. Be to, buvusi pusę 
šimto metų komunizmo kalė
jime. Neturime daug tokiam 
darbui pasiruošusių žmonių.

Turiu ir darbščių talkinin
kų. Rašytojas Jurgis Jankus 
taisė ir tikslino visų “Prana
šų” vertimo kalbą, Salomėja 
Narkėliūnaitė atliko kruopš
čią leidinio korektūrą, o Te
resė ir Jonas Bogutai rūpino
si leidinio apdaila. Penkiak- 
nygės vertimą peržiūrėjo li
tuanistė Albina Pribušauskai- 
tė Lietuvoje. Be jų talkos man 
būtų sunku.

— Studijavote Šv. Raštą, jį 
dėstėte kolegijoje ir semina
rijoje, rašėte apie jį knygas 
ir straipsnius, keliavote po Šv. 
Rašto kraštus. Ar toks pasiruo
šimas buvo pakankamas imtis 
vertėjo darbo? Juk Senąjį Tes
tamentą reikia versti iš senų
jų kalbų, kurios yra nelengvos 
išmokti. Ar turėjote progos 
jas studijuoti?

— Vertėju negimstama, ver
tėju reikia tapti. Atrodo, kad 
pasiruošimą versti Šv. Raštą 
galima lyginti su kelione. Rei
kia polinkio mokytis kalbų, 
reikia polinkio ne tik keliau
ti nūdien į Artimuosius Rytus - 
Šv. Rašto kraštus, bet ir polin
kio keliauti į tų kraštų praei
tį - istoriją, archeologiją, re
ligiją, raštiją.. . Manau, kad 

Dievas - apvaizdusis Knygos 
Autorius, išblokšdamas iš gim
tojo krašto, padėjo ruoštis ne
lauktai užduočiai. Juk mūsų 
išeivijos karta, tiesa išblokš
ta iš namų, išmoko ir kalbų, 
ir daug pasiekė... Studijos 
Šv. Rašto institute Romoje ir 
Jeruzalėje buvo pernelyg reik
lios. Be hebrajų ir graikų kal
bų reikėjo dar pramokti dvi 
senųjų Artimųjų Rytų kalbas 
ir būti namie vokiečių, pran
cūzų ir anglų kalbose. Turė
jau progos mokytis ir šiuolai
kinės hebrajų kalbos. O tai 
labai naudinga vertėjui, nes 
Dievo žodžio prasmė ne tik ma
toma, bet ir girdima.

— Kokius sunkumus sutin
kate versdamas hebraiškus ar 
aramėjiškus bei graikiškus 
tekstus į lietuvių kalbą? Ar 
randate pakankami atitikme
nų lietuvių kalboje?

— Hebrajų kalba yra semiti
nė. Labai konkreti. Užuot sa
kiusi: “Aš turiu brolį. . sako: 
“Man brolis. ..” Mūsų kalba 
mėgsta veiksmažodį jungti 
su dalyviais, pusdalyviais, pa
dalyviais. . . Dalyviai mūsų 
kalboje duoda veiksmui spar
nus. Vadovaujuosi dėsniu: 
juo tikslesnis vertimas, juo 
geriau; juo lengviau jis skai
tomas, juo geriau. Sakoma, 
verčiant tik raidiškai, nusi
dedamą; verčiant tik laisvai, 
piktžodžiaujama! Flora ir fau
na; Izraelio giminės, klanai 
ir šeimos; Padangtės ir Susiti
kimo palapinės ir apeigų apra
šas; hebraiški eufemizmai... 
verčia ieškoti atitikmenų net 
daugiatomiame mūsų kalbos 
žodyne ir tartis su komenta
rais. Turiu prieš akis arkivys
kupo Skvirecko vertimą. Jis 
yra vertėjas pirmūnas.

— Iki šiol yra jau išspaus
dinta Jūsų išversta Senojo Tes
tamento dalis - Pranašai. Tai 
gana stambus leidinys - 670 
psl. Kiek laiko teko skirti šiam 
darbui - vertimui ir komen
tarams?

— Maždaug pustrečių metų, 
įskaitant ir rūpinimąsi spaus
tuvėje. Pranašų knygos yra po
etiškos. Jų kalba taupi, bet 
daug pasakanti. Hebrajų po
ezijai būdingi saviti bruo
žai, žaismas minties parale
lizmu eilutėse ir nuostabus 
Dievo artumo išgyvenimas.

— Kada numatote baigti vi
so Senojo Testamento vertimą 
ir kas pasirūpins jo išleidimu?

— Atsakymas į Jūsų klausi
mą dar apvaizdos širdyje ir 
rankose! Štai kas daroma. Raš
te, kuriuo esu skiriamas vers
ti Senąjį Testamentą, apie ver
timo išleidimą sakoma: “...nau
jos laidos išspausdinimu rū
pinasi išeivija. Lietuvių sie
lovados taryba įsipareigoja 
parūpinti sąlygas ir priemo
nes planingam darbui bei pa
rūpinti reikalingas lėšas Šv. 
Rašto laidos išspausdinimui”. 
Praktiškai, išleidimu rūpina
si prel. Balčiūno vadovauja
ma “Krikščionio gyvenime” 
knygų serijos leidykla. Pra
našų vertimo leidinį parėmė 
prel. Jonas A. Kučingis $5000 
auka. Šiuo metu p. Bogutų įmo
nė ruošia ofseto spaustuvei 
Penkiaknygės vertimo leidi
nį. Jo išleidimą parėmė prel. 
dr. Juozas Prunskis irgi $5000 
auka. “Krikščionio gyvenime” 
leidykla spausdina Senojo 
Testamento dalis ribotu tira
žu - apie 3200 ekzempliorių. 
Tai tik “bandomasis” išleidi
mas. Tikimasi pastabų ir pa
tikslinimų.

Prieš porą mėnesių pradė-

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

Tėvynės ilgesys
Velku dienas, sunkias tarytum švinas, 
Ir nuotolį savaitėmis matuoju, 
Nes ilgesys visais keliais ištvino, 
O Vilniaus bokštai naktimis sapnuojas.
Čia viskas šalta, svetima, nemiela,
Čia — turto blizgesys, o dvasios — skurdas. 
Susvetimėjome visi čia sielom,
O meilė artimui — tik žodžiai skurdūs.
O mano Žeme, vargana, beturte... 
Pareisiu keliais, aš čia neišbūsiu.
Mažyti mano kambarėli, kur tu, 
Kur net pluta dalintasi per pusę?
A.Š.grįšiu ten, kur rūtos žalios želia, 
Kur brenda purvą vargstanti sesulė, 
Kur liūdintys smūtkeliai palei kelią, 
Kur kapuose brangiausi žmonės guli...
Ašgrįšiu ten...
Angelė Lukšėnienė, 
Toronto, 1992 m.

jau versti Senojo Testamento 
istorines knygas. Šiais metais 
tikiuosi paruošti trečiąją da
lį spaudai. Rašytojas Jurgis 
Jankus - šaunusis vertimo tal
kos dalyvis - šiuo metu per
žiūri Jozuės, Teisėjų ir Rūtos 
knygas.

— Kitos krikščioniškos tau
tos turi visą Šv. Raštą - Nau
jąjį ir Senąjį Testamentą. Lie
tuviai tokio leidinio iki šiol 
neturi. Ar iš viso numatomas 
ateityje toks leidinys ir kada? 
Jei toks leidinys numatomas, 
ar imsitės ir kitos užduoties, 
būtent Naujojo Testamento 
vertimo?

— Kaip anksčiau užsiminta, 
Lietuvos vyskupų konferenci
ja pramato, kad ateityje bus 
paruoštas visas Senasis Tes
tamentas iš pradinių kalbų. 
Kada tai įvyks? Sprendžiant 
iš vertimo eigos, “bandoma
sis” Senojo Testamento lei
dinys ribotu tiražu pasieks 
tikinčiuosius pusantrų metų 
laikotarpyje. Ar reikės imtis 
Naujojo Testamento vertimo? 
Nežinau. Atsakymą į Jūsų klau
simą palieku apvaizdžiajam 
Knygos Autoriui.

— Girdėti, kad lietuviai evan
gelikai taip pat yra išvertę Se
nąjį Testamentą į lietuvių kal
bą. Ar nepalaikote ryšių su 
jais ir ar nemanote, kad rei
kėtų ekumeninio Šv. Rašto 
vertimo priimtino ir katali
kams, ir evangelikams?

— Girdėjau, kad dr. A. Jurė
no Senojo Testamento verti
mas yra jau spausdinamas. Tai 
turėtų būti didelė dovana mū
sų broliams krikščionims Lie
tuvoje. Su dr. Jurėnu susiti
kau tik vieną kartą. Tai buvo 
VI mokslo ir kūrybos simpoziu
me Lemonte, IL. Nors ir žadė
jome palaikyti santykius, to 
nepadarėme. Atrodo, kad ver
tėjai taip įninka į vertimo dar
bą, kad nebesirūpina, kas ap
linkui dedasi. O būtų labai 
naudinga visiems Lietuvos 
krikščionims puoselėti mintį 
apie ekumeninį - tarpkonfesi- 
nį Dievo žodžio leidinį. Vie
name laiške iš Lietuvos, rašy
tame praeitų metų lapkričio 

5 d., rašoma: “. . . prieš porą 
mėnesių broliai (krikščionys) 
man sakė, kad evangelikų liu
teronų Lietuvoje esą apie 
35,000, reformatų apie 7-10,000, 
o kitos denominacijos savo na
rius tebeskaičiuoja šimtais...” 
Girdėjau, kad kun. Č. Kava
liausko Naujojo Testamento 
vertimą, praleidžiant katali
kiško pobūdžio paaiškinimus, 
spausdina Jungtinės Biblijos 
draugijos (United Bible Socie
ties) 200,000 tiražu. Įvadai esą 
paimti iš vieno angliško eku
meninio vertimo. Taigi šis tas 
daroma.

— Ar lietuvių visuomenė 
Lietuvoje ir išeivijoje domisi 
iš viso Šv. Raštu. Gal tai tik vys
kupų ir kunigų rūpestis? Ar 
yra organizacija, kuri rūpin
tųsi Šv. Rašto skleidimu lie
tuvių visuomenėje? Juk dabar
tiniame Lietuvos atgimime tai 
būtų reikšmingas veiksnys.

— Nenusakomai! Vyskupai 
ir kunigai turi ir kitokių rūpes
čių, bet skiria daug dėmesio 
Šv. Raštui. Išeivijos vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, sudarė 
Sielovados taryboje ypatingą 
Šv. Rašto komisiją, kuriai va
dovauja Aldona Zailskaitė. 
Dėmesio Šv. Raštui yra nenu
sakomai daug. Tik trūksta pa
siruošusių žmonių ir priemo
nių tą dėmesį praturtinti. No
risi paminėti prel. dr. Vytau
to Balčiūno įkalbėtą į juoste
les visą Naująjį Testamentą. 
Albumą su šešiolika juostelių 
galima gauti šiuo adresu: HO
SANNA, Scriptures in World 
Languages, 2421 Aztec RD. 
NE, Albuquerque, NM 87107- 
4224. Prelatas atliko didelį 
darbą Dievo žodžio tarnyboje.

Lietuvoje kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC, koordinuoja Šv. 
Rašto leidinius. Vysk. Sigitas 
Tamkevičius, SJ, paspartino 
JAV paruošto Pranašų knygų 
išleidimą ir rūpinasi Senojo 
Testamento vertimo peržiūra. 
Kalėdų metu gavau iš Lietu
vos gerą pusšimtį laiškų, daž
niausiai iš nepažįstamų žmo
nių, su prašymu atsiųsti Pra
našus ir knygų apie Šv. Raštą. 
Tai yra reikšmingas dėmesys.

Balio Augino-Augustinavi- 
čiaus, JAV lietuvių Klivlando 
kolonijoje gyvenančio poeto, ket
virtąją poezijos knygą “Metaforų 
smuikas” išleido vietinis ramovė- 
nų skyrius. “Tėvynės garsų” radi
jo programoje, kuriai dabar vado
vauja Aldona Stempužienė, savo 
“Metaforų smuiko” eilėraščius 
sausio 24 d. skaitė pats autorius. 
Anksčiau B. Auginąs yra išleidęs 
tris kitus poezijos rinkinius - “Pa
mažu vis degu” (1940), “Paparčio 
vėduoklė” (1956), “Giesmės žydė
jimo metai” (1979)

Akademinis skautų sąjūdis 
Čikagoje 1973 m. įsteigė Vydūno 
premiją mokslinėje, meninėje ir 
visuomeninėje veikloje pasižymė
jusiems lietuviams. Jaunuosius ji 
skatina naujiems darbams, o vyres
niesiems suteikia nuopelnų pripa
žinimą. Šią premiją 1991 m. lai
mėjo Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirm. Vytautas Landsber
gis, o 1992 m. XVI-ji premija 
jau paskirta Lietuvos mokslų aka
demijos filosofijos, sociologijos 
ir teisės instituto direktoriui Va
ciui Bagdonavičiui, kuris taipgi 
yra Vydūno draugijos Lietuvoje 
pirmininkas, jo monografijos au
torius ir raštų garsintojas. 1993 m. 
bus minima dviguba Vydūno su
kaktis — gimimo šimtas dvidešimt- 
penkmetis ir mirties keturiasde
šimtmetis.

Poetą Praną Lembertą (1897- 
1967) mirties dvidešimtpenkme- 
čio proga Los Angeles lietuviai 
prisiminė pietumis su akademine 
dalimi Lietuvių tautiniuose na
muose 1992 m. lapkričio 29 d. 
Paskaitą skaitė iš Vilniaus at
vykęs žurnalistas ir kraštotyri
ninkas Albinas Vaičiūnas. Jo pa
stangų dėka Santa Monikoje 1967 
m. lapkričio 29 d. miręs Pr. Lem- 
bertas 1992 m. buvo prisimintas 
Biržuose ir Lietuvos rašytojų są
jungos būstinėje Vilniuje. Pr. 
Lembertas gimė 1897 m. rugsėjo 
18 d. Eiciūnuose, dabartiniame 
Šakių rajone, bet 1926-44 m. dir
bo notaru Biržuose. Mirties dvi- 
dešimtpenkmečio minėjime daly
vavo Lietuvos garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas, Bernar
das Brazdžionis, Pranas Visvy
das, Bronys Raila, Alė Rūta, sol. 
Aliodija Dičiūtė-Trečiokienė, 
Vytautas Šeštokas, poeto našlė 
Monika ir sūnus Vitalis. Muziki
nei daliai vadovavo ir pranešimą 
apie dainas, sukurtas Pr. Lember- 
to žodžiais, padarė kompozitorė 
Giedra Gudauskienė. Tų dainų 
padainavo sol. Janina Čekanaus- 
kienė su pianistės Raimondos 
Apeikytės palyda. Iš įrašo skam
bėjo savo eilėraščius deklamuo
jančio paties Prano Lemberto 
balsas. Visai programai vadova
vo Algimantas Žemaitaitis.

XVII-siose Australijos lietu
vių dienose Sidnyje didelio 
dėmesio susilaukė Bankstown ro
tušės centre surengta dailės ir 
tautodailės paroda, sutraukusi 
pusšimtį įvairaus lygio lietuvių 
dailininkų iš visos Australijos. 
Jų darbų parodą surengė specia
lus komitetas ir jo pirm. Jasoni- 
ja Palaitienė. 1992 m. pabaigoj 
įvykusiose dienose parodą gruo
džio 28 d. atidarė Gražina Ručy
te-Landsbergienė, dalyvaujant ir 
jos vyrui prof. Vytautui Lands
bergiui. Kas dveji metai įvyks
tančiose Australijos lietuvių die
nose surengtoj parodoj paskiria
mos dvi Vinco ir Genovaitės Ka
zokų tūkstančio dolerių premijos 
už geriausius pastarųjų dvejų me
tų kūrinius lietuviška tema: viena
— už tapybos ar grafikos, kita — 
už skulptūros ar keramikos. Šias 
premijas 1984 m. spalio 30 d. Sid
nyje mirusio poeto ir žurnalisto 
Vinco Kazoko atminimui įsteigė 
jo našlė dr. Genovaitė Kazokie- 
nė — dantų gydytoja ir meno is
torikė. Vinco ir Genovaitės Ka
zokų premijas XVII-siose Austra
lijos lietuvių dienose laimėjo: 
Linda Skrolytė-Henfry iš Pertho
— už paspalvintos grafikos kū
rinį “Jauna Gaita” ir Dalia An
tanaitienė iš Melburno — už skulp
tūrinę instaliaciją “Tryliktoji sau
sio”. Pagyrimais įvertinti du kiti 
darbai — Dainos Bernotienės gra
fika “Mirštantis miškas”, Lino 
Vaičiulevičiaus skulptūra “Dan
gus, Žemė ir Akmenė”. Melbur- 
nietei D. Antanaitienei tai buvo 
jau antroji premija. Pirmąją ji 
laimėjo XVI-siose Australijos 
lietuvių dienose Melburne 1990 
m. už stiklo, medžio ir akmens 
skulptūrą “M. K. Čiurlionio frag
mentai”. Šįkart pagyrimo susi
laukęs tasmanietis Linas Vaičiu- 
levičius 1990 m. buvo laimėjęs 
premiją už Simo Kudirkos trage
dijai skirtą koliažą “Žmogus ir 
laivas”.

Naujųjų metų išvakarėse vilnie
čių laukė lietuviško filmo “Žemės 
keleiviai” premjera. Pagrindiniai 
šio filmo kūrėjai yra scenarijaus 
autorius Rimar‘as Šavelis ir rež. 
Gytis Lukšas. Aktoriai Regina Ar
bačiauskaitė, Vyt. utas Tomkus ir 
Povilas Stankus, pagrindinių vaid
menų atlikėjai, atskleidžia dva
sines komunizmą praradusios vi
suomenės nuotaikas. Rež. G. Luk
šas su scenaristu R. Šaveliu ana
lizuoja penkiasdešimtmečių ir 
šešiasdešimtmečių lietuvių kar
tos pasimetimą. Mat jų jaunystė 
ir kūrybingiausi metai prabėgo 
Maskvos atnešto “klestinčio so
cializmo” laikais. O dabar reikia 
tiesti tiltus kitokion ateitin, atra
mos ieškant dvasinėje prabėgusių 
dienų tuštumoje.

Ukmergės kultūros rūmuose 
dail. Juliaus Zarecko bei kitų en
tuziastų iniciatyva atidaryta sa
lė parodoms. Joje pirmąją parodą 
surengė keturi Panevėžio atstovai. 
Po trylikos metų Sibire jon įsijun
gė tapyti pramokusi panevėžiečių 
dailės studijos “Spektras” narė 
Marija Bareišytė-Kadžiulienė. 
Ukmergiečiai žavėjosi peizažais 
“Prie prūdo”, “Panevėžys naktį”, 
“Kryžių kalnas”, “Ketabiškių baž
nyčia”, “Jūra”, “Juodkrantė”, 
natiurmortais “Bijūnai”, “Aly
vos”, “Ievos”, “Aguonos” ir “Šer
mukšniai”. Trys Panevėžio stiklo 
fabrike dirbantys dailininkai pa- 
rodon Ukmergėje įsijungė šamoto 
keramikos darbais. E. Radvens- 
kui atstovavo “Du dūdmaišiai” 
ir “Bananas”, E. Čibinskui dip- 
tichas “Šviečiančios formos”, R. 
Aleliūnui “Eglė” ir “Obuoliai”.

Poeto Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus deimantinei amžiaus sukak
čiai buvo skirta prieš Kalėdas M. 
Mažvydo bibliotekoje vilniečiams 
surengta jo kūrybinės biografijos 
paroda. Sukaktuvininkas gimė 
1917 m. gruodžio 24 d. dabarti
nėje Volgogrado srityje. Baigęs 
Biržų gimnaziją, lietuvių kalbą ir 
literatūrą studijavo Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Mokytoja
vo, dirbo redaktoriumi grožinės 
literatūros leidykloje, “Literatū
ros ir meno” savaitraštyje. Žings
nius poezijon pradėjo pirmaisiais 
rinkiniais “Pavasario takas”(1941) 
ir “Audros paukščiai” (1944). Il
gokame poezijos rinkinių sąraše 
minėtini - “Negeski, švyturio ug
nele” (1960), “Mėnesienos kran
tas” (1965), “Vasarvidžio tolu
mos” (1968), “Paukščių Takas 
(1970), Lietuvos premiją laimėju
sios “Žalios metų salos” (1975). 
Sukaktuvininkas yra parašęs daug 
tekstų lietuvių kompozitorių dai
noms, išvertęs M. Lermontovo, 
A. Puškino, J. Rainio, A. Micke
vičiaus, J. Slovackio bei kitų ra
šytojų poezijos ir prozos kūrinių. 
Deimantinei sukakčiai skirtos pa
rodos atidaryme E. Matuzevičių 
sveikino Lietuvos rašytojų sąjun
gos nariai, bičiuliai, pasvaliečių 
atstovai. Biografinei parodai buvo 
sutelktos archyvinės E. Matuzevi- 
čiaus nuotraukos, pirmųjų atspaus
dintų kūrinių kopijos, papildy
tos išleistomis knygomis, straips
niais ir recenzijomis.

Žemaitijos ir Mažosios Lietu
vos moterų tautinių drabužių pa
rodą Vilniuje, Lietuvos valsty
bės ir kultūros muziejuje, suren
gė etnografė Danutė Aleknienė. 
Paroda, apimanti XIX šimtmečio 
ir XX šimtmečio pradžios tauti
nius drabužius, buvo atidaryta 
prieš Kalėdas ir truko visą mė
nesį. Didžioji drabužių dalis 
parodai buvo surinkta iš Vil
niaus dailės, Kauno M. K. Čiur
lionio, Šiaulių “Aušros”, Telšių 
“Alkos”, Šilutės kraštotyros mu
ziejų, keletas nusikopijuota iš 
Petrapilio (St. Peterburgo) mu
ziejuose saugomų rodinių. Žemai
tės tautinį drabužį sudarė marš
kiniai, sijonas, prijuostė, lie
menė, juosta, sermėga ir skara. 
Kartais dar būdavo dėvimos siaus
tės ir drobulės. Pasak D. Alek
nienės, žemaitės moterys galvas 
puošė galionais, rangėmis ir raiš
čiais, pakeitusiais anksti išnyku
sius nuometus. Parodoje buvo ga
lima susipažinti su Šilalės, Tau
ragės, Raseinių, Plungės, Akme
nės ir Mažeikių žemaičių moterų 
drabužiais. Jie panašaus kirpimo, 
bet skiriasi spalvomis. Žemaiti
jos pietuose vyrauja žalios ir pil
kos spalvos, šiaurėje — raudonos. 
Mažosios Lietuvos moteris vaiz
duojantys manekenai buvo ap
rengti tamsesnių ir sodresnių 
spalvų drabužiais su jiems bū
dingomis fabrikinio audinio šil
ko skaromis, siaustėmis, prijuos
tėmis, ažūriniu kiauraraščiu siu
vinėtomis baltomis medvilninėmis 
skarelėmis. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1993. III. 2 - Nr. 9 (2244)

D R I SI K KLIMO 
^Parapijos kredito kooperatyvas 

-------1  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 UZ:
90-179 d. term, ind........... 5.00%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius ....... 5.25%
2 metų term, indėlius ....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.50%
4 metų term, indėlius ....... 5.50%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo ...................... 9.50%

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

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

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

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

Kariškais šautuvais varžybose Geneva, Ohio - iš 200 jardų atstumo. Pirmo
je eilėje iš kairės: ALGIRDAS PLEČKAITIS, JUOZAS USVALTAS, JOHN 
ZELENIAK; antroje eilėje - pik. ALGIS GARLAUSKAS, MARK GAR- 
LAUSKAS, JONAS SOŠTAKAS ir ANDRIUS MACKEVIČIUS

Nuotr. B. Savicko

T. V.

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

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

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

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

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

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839 ANTANAS GENYS

"Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

__ Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• [VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

’rTm’ęrl 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

Karate - mano meilė
Rašo Lina Meištaitė Iš Lietuvos

“Karatė — gyvenimo mokykla” 
— tai straipsnis “TŽ” sporto sky
riuje 1992 m. sausio 21 d. laidoje, 
prisimenant IV-sias PLS žaidynes, 
1991 m. vasarą Lietuvoje. Ir kodėl 
buvo rašoma išsamiau tada? Todėl, 
kad du torontiškiai — Rima (Pet
kutė) ir Ričardas Drešeriai (vyras 
su žmona) ten varžėsi “Shito Ryu” 
stiliaus kovose, ir pasiekė Rima 
sidabro, o Ričardas — bronzos me
dalius. Rima ir Ričardas Drešeriai 
yra pasiekę karate mene juodojo 
diržo laipsnį — tai yra aukščiau
sią įvertinimą šioje sporto šako
je. Yra žinoma, kad karate labai 
populiari Lietuvoje ir yra daug 
klubų su gausiu skaičiumi narių, 
kuriuose jie mokosi šio rytietiško 
meno, apjungiančio fizinės, emoci
nės disciplinos ir kitas tobulėji
mo galimybes.

Netaisydami kalbos, perspaus
diname Linos Meištaitės mintis, 
atskleidžiančias karate svarbą 
ir naudą šių dienų gyvenime Lie
tuvoje. (Red.).

“Esu dvyliktoke, man aštuonio
lika. Narkotikai, rokas, neaiškūs 
sambūriai laisvuose plotuose? Cha
mizmas, nusivylimas, keiksmai? 
Kokios jų bėdos, taip jie rėdos. 
O man leiskite papasakoti apie 
savo meilę — karate.

Pastaruoju laiku galima išgirsti 
dažną vaikiną sakant: panelės da
bar visos karate, ušu ar kultūriz
mą lanko. Baisu užkabinti, dar už- 
droš. Ką mes, karatistės galime at
sakyti: jeigu nevaldysi nagų ir lie
žuvio, išties gausi. Dar visai ne
seniai klestėjo nuomonė, kad tokios 
sporto šakos, kaip atletinė gimnas
tika, karate — ne moterims. Sena
madiškas, apsidraudusių senių po
žiūris. Gyvenimas diktuoja savas 
sąlygas: jeigu mergina randa savo 
kelią karate do (kelyje) — puiku.

Aš lankau “Karate do” klubo tre
niruotes. Treneris Kazimieras Ši- 
pelis mums, merginoms, jokių nuo
laidų nedaro. “Ariame” kartu su 
vaikinais. Į kumite (kovą) stojame 
taip pat nežiūrėdamos, kad prieš 
mus koks Ilgšis dilba, kuris vienu 
ushiro geri (arklio kanopos smū
giu) gali tave nokautouti. Tetamį 
paliekame su mėlynėmis, bet daž
nai ir vaikinui tenka raudonuoti, 
kad dama fizionomiją sugadino. 
Dabar klube apie dešimt merginų. 
Kai kurios ateina, po keleto pa
mokų išeina. Atbaido krūviai arba, 
kaip sako treneris, joms ne tas 
galvoje. Aš į klubą atėjau prieš 
porą metų. Pradžioje buvo neleng
va dar ir todėl, kad buvau vie
nintelė mergina. Vaikinai taip ir 
varstė žvilgsniais. Reikėjo įveik
ti drovumą. Po pusmečio Kaune 
lenkų karate meistras V. Antonia- 
kas egzaminavo geltonam diržui. 
Dabar jau turiu žalią - taigi pali- 
pėjau dar dviem laipteliais.

Kas merginas atveda į karate? 
Pirmiausia — smalsumas, antra — 
noras turėti tokią vietą, kur ga
lima prasmingai praleisti laiką. 
Gyventi ir staiga suprasti, kad tie 
sambūriai ir roko svaigulys — tik 
tuštuma. Laiko gaišinimas. Norisi 
gyvenime kažko tikro. Todėl ir at-

Pirmieji nepriklausomos Lietuvos 
“Sanbon chobu” ir “Ipon chobu” rung
čių absoliutūs karate čempionai - 
JONAS PAŠVECKAS (Kaunas, “Or- 
iens” klubas) ir VLADIMIRAS SIL- 
VAŠKO (Naujoji Akmenė “Energijos” 
klubas)

Nuotr. iš žurnalo “Vytis”, Vilnius

simename. Dar mums svarbu, kad 
tampame stipresnės, vikresnės, 
raumenų priauga, bet svarbiau už 
fizinius duomenis — dvasia. Kaip 
sako japonai, hodzio (charakterio 
šaknis). Treniruotės padeda įveikti 
stresus, už dodjo (salės) ribų lie
ka visos problemos. Jau po pirmos 
treniruotės užplūsta jausmas — 
pasitikėjimas’ savimi. Merginai 
tai ypač reikalinga, kai gatvėse 
tiek privisę storžievių, vakarais 
drąsiau vaikščioti. Griežtas etike
to paisymas (nusilenkimas salei, 
mokytojui ir aukštesnės pakopos 
diržams) ugdo pagarbą ir drausmę.

Kaip minėjau, mūsų klube nėra 
atskiros merginų grupės, treni
ruojamės bendrai. Sugyvename la
bai draugiškai. Tai irgi svarbu 
merginai, kai žmonės tokie susve
timėję ir priešiški vienas kitam. 
Bet nemanykit, kad treneris mus 
lepina. Jei pavėlavai į treniruo
tes arba šiaip varnas gaudai, tuoj 
nubaus: dešimt ar dvidešimt penki 
atsispaudimai ant krumplių arba 
ant riešų. Ištveriame. Japonai 
atsispausdami ant plikų grindų 
pasiberia rupios druskos — tad ir 
mums nėra ko verkšlenti.

Išlaikęs aukštesnės pakopos eg
zaminus, supranti, kad tai kelio 
į naują pasaulį pradžia. Kelias 
ilgas — kaip visas gyvenimas. Nors 
kai kurios merginos mąsto taip: 
pavaikščiosiu į kelias treniruotes 
ir galėsiu bet kokiai “spintai” tėkšti 
lempon. Jos klysta. Svarbiausia 
—- visą laiką tobulėti. Japonų pa
tarlė byloja: ‘Mokymasis — tai ko
va su upės srove: vos liaujatės irk
luoti, jus nuneša atgal’. Dar ir to
dėl aš myliu karate. Šis menas ver
čia irkluoti ir irkluoti”.

Pasaulio lietuvių 
šaudymo varžybos

Baliui Savickui, ŠALFASS-gos 
šaudymo sekcijos vadovui, viešint 
Lietuvoje IV-jų PLS žaidynių metu 
1991 m., teko susipažinti su Eval
du Kalanta, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto nariu, Šaudymo spor
to sąjungos vicepirmininku, o taip 
pat ir Lietuvos kulkinio šaudymo 
federacijos pirmininku. Kalanta, 
iškviestas B. Savicko, vėliau vie-

šėjo Toronte, kur pastarojo buvo 
supažindintas su Kanados lietu
viais šaudytojais ir Hamiltono 
Giedraičio klubo šaudykla. Šios 
viešnagės metu gimė idėja sureng
ti pirmąsias Pasaulio lietuvių šau
dymo varžybas Kanadoje. Buvo ap
tarta eilė organizacinių klausi
mų ir pasirinkta data — 1993 me
tai.

Kaune 1992 m. spalio 17 d. posė
džiavo Lietuvos šaudymo sporto 
sąjungos iniciatyvinės grupės 
nariai, jų tarpe ir torontietis Pr. 
Berneckas, kuris yra B. Savicko 
kviestas šių varžybų organizaci
nio komiteto pirmininko pareigoms. 
Posėdyje dalyvavo: E. Kalanta — 
vadovas, LŠSS gen. sekretorius V. 
Blonskis, trenerių tarybos pirm. 
A. Strazdas ir gen. sekretoriaus 
pavaduotojas A. Šulskas.

Pr. Berneckas painformavo apie 
varžybų organizacinę eigą ir pa
reiškė, kad 20 Lietuvos šaudyto
jų bus pakviesti į šias varžybas. 
Lietuvos šaudytojams galvosūkis
— kaip nuskristi į Kanadą? Paža
dėta ieškoti rėmėjų ir Lietuvoje, 
ir šioje Atlanto pusėje.

Posėdžio metu apie LŠSS-gos pa
siruošimo eigą taip pat kalbėjo 
E. Kalanta, A. Strazdas, V. Blons
kis. Aptartas rungčių skaičius: 
LŠSS siūlo 14 kulkinio šaudymo 
ir dvi šaudymo į skrendančius tai
kinius rungtis. LŠSS-ga siūlo 
varžybas pravesti 1993 m. liepos 
10-25 d.d. arba rugpjūčio 15-28 d.d.

Balys Savickas šiuo metu yra iš
vykęs į Lietuvą, ir tik jam grįžus 
paaiškės tolimesnė organizavimo 
linkmė. Sig. K.

Trumpos žinios
Pasaulio lengvosios atletikos pir
menybėse, kurios vyks Toronto 
“Skydome” stadijone kovo 12-14 
d.d., žada dalyvauti 8 Lietuvos 
lengvaatlečiai. Neseniai Vilniuje 
pasibaigė lengvosios atletikos fe
deracijos taurės varžybos, iš ku
rių pasekmių bus atrinkti sporti
ninkai šioms pirmenybėms. Kai 
kurios geresnės pasekmės pasiek
tos tose varžybose: šuolis į aukštį
— R. Verkys 2.20 m, šuolis į tolį — 
R. Stašaitis 7-60 m, trišuolis — A. 
Raizgys 16.73 m, rutulio stūmimas
— D. Urbikienė 18.75 m.

Lietuvos jaunimo (kadetai 15-16 m. 
amžiaus) krepšinio rinktinė Euro
pos pirmenybėse pasiekė pusbaig- 
mį. Šio pusbaigmio varžybos vyks 
balandžio 27 — gegužės 2 d.d. Pa
nevėžyje. Šiame pusbaigmyje žais 
Lenkija, Jugoslavija (?), Izraelis, 
Islandija, Bulgarija ir Lietuva. 
Kito pusbaigmio varžybos vyks 
Prancūzijoje. Į baigminius žaidi
mus pateks po 4 komandas. Baigmi
niai žaidimai vyks Turkijoje rug
pjūčio 1-8 d.d. A.S.

Skautų veikla
• Kaziuko mugė — šį sekma

dienį, kovo 7 d. Prisikėlimo para
pijos salėse. Šeimininkės ir visi 
talkininkai-ės virtuvėje renkasi 
5 v. ryto. Vienetų vadovai ir visi 
vyresnieji renkasi 6 v.r. Atidary
mas 9.45 v.r. Iki to laiko paruoši
mo darbai turi būti baigti. Atida
rius mugę einame išklausyti Mi
šių. Po jų draugovės savuose pa
viljonuose pardavinės muginukus 
ir skanumynus. Veiks tiekimo 
skyrius, turtingas skautiškais 
ženklais ir literatūra. Tėvų ko
mitetas vaišins svečius tradici
niais lietuviškais patiekalais 
ir kava. Kviečiame lietuvių vi
suomenę aplankyti mugę, pasivai
šinti skaniais valgiais ir tuo 
paremti skautišką veiklą.

• Kaziuko mugėje skautinin- 
kių-kų loterijai reikalingi laimi
kiai. Kas turėtų ir galėtų jų pa
dovanoti, prašomi juos iki kovo 5 
d. pristatyti s. A. Šeškuvienei, 18 
Grenview Blvd. N., Toronto Ont. 
M8X 2J9; tel. 233-2378.

• Jūros bebrai, vadovaujami j. 
budžio dr. J. Birgiolos, aplankė po
licijos, gaisrininkų stotis ir lai
vų uostą. Jiems minėtų institucijų 
tarnautojai aprodė ir paaiškino 
kaip naudojami įrengimai ir kaip 
greitai reikia orientuotis ištikus 
gaisrui ar nelaimei. Taip pat buvo 
įdomu susipažinti su įvairiais lai
vais bei jų varikliais. Bebrai dė
kingi savo vadovui už įdomias iš
kylas. M.

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

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

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

“TORVIL” p AS
Naujavado^y be

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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PARAMA KOOPERATYVAS
MOK A :

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. (gyvybes 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.)

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

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

(fixed rate)

7.70%
8.20%
8.70%

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

(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 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 SsX* 
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymdi Daromi pataisymdi 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

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

. Patarnauja lietuvių kalba 
. Nemokamas namų Įvertinimas.

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

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

įvedimai ■ vandentiekio sistemos (vedimas ■ stogai ■(vairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■ prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■ medžių pjovimas ■ virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų (vedimas ■ 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.

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'( Spdk Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Laivu $0*90 už sv. ($1.99 už kg) 
NĖRA PAPILDOMŲ MOKESČIŲ!

RONCUVAUU CHAFtL 4M RofU».vlll<«Ava.

Skambinti tel.

Taip pat
• Standartiniai siuntiniai 

iš katalogo
Skubūs siuntiniai iš katalogo

• Drauda

(41 6) 798-3320

LEDAS RE FRIGE RA TION 
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

rezidencinius bei komercinius Reikmenis:
— Šaldytuvus
— Elektrines virykles (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.)



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mėjo parlamento rinkimus vi
sose Kanados provincijose. 
Tokios didelės konservatorių 
daugumos niekas nebuvo nu
matęs. Buvusį konservatorių 
vadų J. Clarką ministeris pirm. 
B. Mulrony pasirinko užsie
nio reikalų ministeriu, paša
lindamas galimus tarpusavio 
nesutarimus.

Turėdamas atstovų daugumą 
Kanados parlamente, minis
teris pirm. B. Mulroney 1988 
m. sausio 2 d. su JAV prez. R. 
Reaganu pasirašė laisvos pre
kybos sutartį tarp JAV ir Ka
nados. Opozicijai vadovaujan
tis liberalų vadas J. Turneris, 
negalėdamas sustabdyti sutar
ties patvirtinimo, šaukėsi li
beralų daugumą turinčio se
nato pagalbos. Nerenkamus, 
tik Kanados vyriausybių paski
riamus senatorius J. Turne
ris ragino uždelsti formalų 
Kanados ir JAV laisvos preky
bos sutarties patvirtinimą.

Opozicijos vadas J. Turneris 
taipgi pažėrė priekaištų mi- 
nisteriui pirm. B. Mulroniui, 
kad jis laisvos prekybos sutar
čiai su JAV parlamento rinki
muose nebuvo gavęs oficia
laus rinkėjų pritarimo. Minis
teris pirm. B. Mulroney libe
ralų mažumos opoziciją nutil
dė 1988 m. lapkričio 21 d. rin
kimais, kuriuose taip pat bu
vo laimėta konservatorių dau
guma.

Tada taip pat drąsiai buvo 
įvestas naujasis 7% prekių ir 
paslaugų GST mokestis. Meech 
Lake ir Carlottetown sutartimis 
bandyta Kvebeko provinciją 
įjungti federacinės Kanados 
konstitucijon ir atstatyti vie
nybę. Abiem atvejais šios mi- 
nisterio pirm. B. Mulronio pa
stangos buvo nesėkmingos. 
Dėl politinių ir ekonominių 
reformų krito jo populiaru
mas, nors iš tikrųjų tos refor
mos gali būti labai svarbios 
Kanados ateičiai. Ypač bai
giama paruošti Š. Amerikos 
laisvos prekybos sutartis, ku
ri apimtų Kanadą, JAV ir Mek
siką. Ją ministeris pirm. B. 
Mulroney dar nori patvirtin
ti konservatorių daugumą tu
rinčiame Kanados parlamen
te prieš pasitraukdamas iš 
politikos.

Kanados progresyviųjų kon
servatorių ateitis dabar pri
klausys nuo nauju vadu išrink
to politiko ar politikės ir šį 
rudenį turėsiančių įvykti Ka
nados parlamento rinkimų. 
Įdomiausia, kad iš politikos 
įsipareigojo pasitraukti ne tik 
daugumos kanadiečių popu
liarumą praradęs B. Mulro
ney, bet ir jį staiga atgavęs J. 
Clarkas, kuriam ministeriu 
pirmininku teko būti tik devy
nis mėnesius 1970-80 m. V.Kst.

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

Vajus “Traktorius 
ūkininkui”

Lietuvoje jau yra apie 63000 
ūkininkų, atgavusių savo tėviš
kes. Daugelis jų negali apdirb
ti žemės, nes trūksta traktorių. 
Vasario 16-tosios minėjime To
ronte, Anapilio salėje, genera
linis konsulas H. Lapas paskel
bė vajų “Traktorius ūkininkui” 
Generalinis konsulas vajų pra
dėjo asmeniškai, nupirkdamas, 
pirmąjį traktorių, kurį pasky
rė broliams Antanui ir Vincui 
Lukšoms, kad jie galėtų apdirb
ti savo 32 hektarų ūkį.

Traktorius T-25 kainuoja 1450 
JAV dolerių. Ši suma per gene
ralinį konsulatą bus pasiunčia
ma tiesiai traktorių gamyklai 
Minske. Už 50 JAV dol. nuo trak
toriaus Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos įgaliotinis atsi
ims traktorių Minske ir prista
tys jį paskirtam ūkininkui. Ga
vęs traktorių, ūkininkas tiesio
giai su pirkėju susitaria, kokio-
mis sąlygomis metų laikotarpyje 
atmoka skolą.

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos vadovybė yra prista
čiusi į konsulatą sąrašą ūkinin
kų, kuriems traktoriai yra tik
rai reikalingi ir sutinka patik
rinti traktorių teisingą prista
tymą. Lietuvos generalinis kon
sulatas kviečia mielus Kanados 
lietuvius stipriai remti šį vajų.

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų) ?.

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. < 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai *

Skambinti tel. 536-1 994.

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 TA kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės.............................  $ 2.00

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

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

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

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

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
i
j Perkėlimo suma
i
j Perkėlimo mokestis - 4% 
i
j Pristatymas
i
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
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i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Viso

Siuntėjas:...................................................

Tel: ..................... '..............................

............. ................. .......... ............(
JAV dol. Kan. dol. j

i i 
........... ............... i

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

....12.00. ....15.00. ;
I I

Gavėjas ; ............................... Į
i 
i 

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

....................................................  r

Tel:

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

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail) 

nr. 2475066 (wholesale)

Buvęs Lietuvos ministeris Aleksandras Abišala ir žmona Nijolė vasario 19 d. aplankė “Tėviškės žiburius”. Nuo
traukoje - laikraščio štabas ir svečiai. Iš kairės: S. ANDRULIENĖ, G. GAIŽUTIENĖ, V. TUMOSIENĖ, A. TRUSSOW, 
A. PŪKAS, A. ABIŠALA, N. ABIŠALIENĖ, J. ANDRULIS, V. BALČIŪNAS Nuotr. V. Kulnio

Jeigu vienam pirkti per sunku, 
susidėkite dviese, trise, ketu
riese. Jeigu turite ūkininkų gi
minių, šio vajaus proga nupir
kite jiems traktorių. Siųsdami 
traktorius Lietuvon, mes ne tik 
palengvinsim mūsų naujakurio 
ūkininko dalią, bet ir atsilygin
sime nors maža dalele tiems, 
kurie už Lietuvą tremtyje ken
tėjo.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis į konsulatą: 
235 Yorkland Boulevard, Suite 
502, Willowdale, Ontario M2J 
4Y8, arba tel. (416)494-8313. K.

SKAITYTOJAI PASISAKO
AR NE PER DAUG 
REIKALAUJAMA?

Atkreipiau dėmesį į Aurelijos 
M. Balašaitienės straipsnį (“Tė
viškės žiburiai”, 5 nr.) “Spaudos 
tematikos klausimu”, kuriame ra
šoma: “Reportažai apie koncertus 
ar vaidinimus dažnai ribojasi 
vien repertuaro atpasakojimu,
bet neperduoda paties žurnalis
to analizės ir kritikos (mano pa
braukta). ..” Kitoje vietoje: “Kri
tikas įvertina kūrinio ar veiklos 
meninę, socialinę ar moralinę 
vertę, analizuoja jų formą (mano 
pabraukta)...”

Jei būsiu gerai supratęs autorės 
mintį, atrodo, ji norėtų, kad žur
nalistai, rašydami apie koncer
tuose atliktus kūrinius, juos ana
lizuotų, kritikuotų, manyčiau, kad 
toks jų darbas būtų atitrūkęs nuo 
tikrovės.

Esu tikras, kad A. M. Balaišaitie- 
nė puikiai žino, ką reiškia muzi
kos kūrinių analizė ir kam priklau
so juos kritikuoti. Tai yra darbas, 
kurį gali atlikti tik specialų moks
lą išėjęs muzikai-Būtų netikslu 
(o ir nerimta) reikalauti, kad to 
darbo imtųsi eilinis spaudos bend
radarbis (net ir prityręs žurna
listas), kuris galbūt net ir gaidų 
nepažįsta. Oi, į kokį nepavydėti
ną liūną toks muzikos “žinovas” 
galėtų patekti!

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

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

Todėl, koncertų objektyvią kri
tiką reikėtų patikėti tik tiems, 
kurie apie tai geriau nusimano, 
o skaitytojui, manau, kartais pa
kanka “vien repertuaro atpasa
kojimo” P. Palys

VIDEO ŽURNALAS “LIETUVIAI”

“TŽ” 1993 m. sausio 19 d. laidoje 
išspausdino Algirdo Gustaičio 
straipsnį apie Kalifornijoje gy
venančių lietuvių išleistą pirmą 
lietuvišką video žurnalą.

Ši idėja yra nauja ir įdomi sa
vo turiniu ir forma. Lietuvos ir 
išeivijos tautiečiams video žur
nalas "Lietuviai” yra naujovė, 
kuriai reikės daug laiko plačiai 
prigyti. Tačiau paskaičius visą 
straipsnį, susidarė įspūdis, kad 
šį didelį darbą pasiėmė dirbti 
maža neorganizuota lietuvių gru
pelė. Plačioji Los Angeles lie
tuvių išeivija turi 33 organiza
cijas, neskaitant čia gyvenančio 
gausių lietuvių poetų, rašyto
jų, beletristų, režisierių, žurna
listų ir kitų.

Kodėl nerasta reikalo dirbti 
kartu su mūsų telkinio didžiosio
mis organizacijomis ir meniniais 
vienetais? Los Angeles mieste 
sustojo ėję du laikraščiai. Pa
liko tik parapijos neperiodinis 
laikraštėlis. Vienintelė grei
čiausia informacijos ir kultūros 
darbo priemonė liko tik savaiti
nė lietuvių radijo laida.

Kodėl niekas iš video žurnalo 
leidėjų nepainformavo lietuvių 
radijo, kuris galėjo gyvu žodžiu 
pranešti šio telkinio klausyto
jams. Iš to būtų buvusi abipusė 
nauda. Iš straipsnyje išvardintų 
asmenų grupės, kuri šį darbą dir
ba, atrodo, kad jiems nėra svarbi 
mūsų bendra didžiųjų organizaci
jų ir radijo veikla.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, Kalif.

Pageidavimai iš Lietuvos
Birutė Šulienė, 55 metų amžiaus, 

mokanti lietuvių, rusų ir anglų kal
bas, labai mylinti vaikus, galė
tų prižiūrėti mažą vaikutį, sene
lius ir pan. Savo lėšomis atvažiuo
ti Kanadon negalėtų, bet užsidir
busi atsilygintų. Adresas: B. Šu
lienė, V. Krėvės prospektas 46-24, 
Kaunas 3036, Lithuania, tel. 774685.

Dovanokite giminėms Lietuvoje 
šilumą ir saugumą

ŠILUMINĖS MIKROKROSNELĖS
$99.00

Namų, automobilių, asmens saugos 
aliarmų sistemos nuo $49.

Užsakius su pristatymu į namus, 
pristatome per kelias dienas. 

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

AUDRA TRAVEL CORPORATION

o*

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

Rygą, Taliną, KJevą
Balandžio 20, 27 Liepos 6, 7 20, 21, 27, 28
Gegužės 11,18,19, 25, 28 Rugpjūčio 10,11,24, 25
Birželio 8, 9, 22, 23 Rugsėjc 1,7, 21
Grįžimas pagal pageidavimą. Skridimai patogiomis oro linijomis.

Kaina vasaros sezonui nuo $899.00. ___

Spalio 5,19 
Lapkričio 23 
Gruodžio 21

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

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

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti (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
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Dantų gydytojai

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

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

Dr. R. KARKA, d.d.s. m.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. 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 Jąne St., Suite 500 Telefonai:
Bloor Ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

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

66 MIMICO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS,

TEL (416) 252-6741

less) popieriaus blankus; lankstinukus ir rekla
minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.

Savininkas Jurgis Kuliešius Susitarus užsakymus paimame ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

5 iM^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲįOHM. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/MSK West Realty Inc.

. 4^ 1678 Bloor Street West |-Q
Ontario M6P 1A9 Į pĮ

An independent member broker hone: (416) 769-1616 PEAtn**

m/ DRESHER Ltd.RealEstate
~ Tini Z.I 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.

RDFQIJI7D INSURANCE mVlLįjUILIV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

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

— Vasario 20, šeštadienį, pakrikš
tyta Raimundo ir Elizabeth (Cruz) 
Kablių dukrelė Viktorija-Karolina.

— Kovo 1, pirmadienį, palaidotas 
a.a. Stasys Šalkauskas, 90 m. am
žiaus.

— Dainininkės Lilijos Turūtaitės 
ir muz. Arūno Gaulios koncertas 
bus kovo 7, sekmadienį, 1 v.p.p. Ana
pilio salėje.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sekma
dieniais - nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; 
pirmadieniais - nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— Wasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje sekmadieninės Mišios vie
toj kovo 14, sekmadienio, bus ko
vo 13, šeštadienį, 2 v.p.p. Tai daro
ma ryšium su vykstančiu tą sekma
dienį Anapilio parapijos susirin
kimu.

— Gavėnios rekolekcijos bus ko
vo 25-28 d.d. Rekolekcijas ves Vil
niaus arkikatedros klebonas mons. 
Kazimieras Vasiliauskas.

— Mišios kovo 7, sekmadienį, 9.30 
v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę, 11 v.r. 
už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už 
Kasperavičių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje - kovo 

7 d., 9.30 v.r. Po pamaldų Moterų 
draugijos susirinkimas parapijos 
salėje. Kviečiame moteris dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 142 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Masedonskienė iš Aly
taus, M. Darey iš Colonia, JAV. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN revizijos komisijos pirm. 
H. Sukauskas.

— Labdaros fondo Lietuvių slau
gos namų 1992 m. pajamų mokesčių 
kvitai aukotojams buvo išsiųsti 
praeitą savaitę. Jei pasitaikytų, 
kad kas jų negavo ar yra netikslu
mų, prašoma pranešti LN adminis
tratorei Danutei Sysak-Simonai- 
tyteitel. 532-3311.

— Kovo 7, sekmadienį, 1 v.p.p. 
įvyks LN vyrų būrelio valdybos po
sėdis.

— Kovo 27, šeštadienį, 6 v.v. LN 
Gedimino menėje įvyks LN vyrų bū
relio metinis pobūvis. Meninę pro
gramą atliks smuikininkas Algirdas 
Stulgys ir muz. sol. Lilija Turūtai- 
tė. Šilta vakarienė su vynu bus pa
ruošta Vytauto Birštono. Stalus ga
lima užsisakyti pas A. Sukauską 
tel. 244-2790 ar pas T. Stanulį tel. 
532-3311.

— Kovo 28, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
įvyks Toronto Lietuvių namų ir Lab
daros fondo narių susirinkimas. 
Dalyvaujančių registracija prasi
dės 12.30 v.p.p. Šiais metais kaden
ciją baigia: A. Barysaitė-Oleinikie- 
nė, K. Dambaraitė-Janovičienė, K. 
Raudys, J. V. Šimkus, B. Savickas ir 
R. Strimaitis, kuris atsistatydina 
dėl sveikatos priežasčių. Bus ren
kami 6 nariai į valdybą: 4 — 3 me
tams, 1 — 2 metams, 1 — vieneriems 
metams.

— Balandžio 18, sekmadienį, 1 
v.p.p. LN Karaliaus Mindaugo me
nėje įvyks iškilmingi velykiniai 
pietūs: šiltas maistas, vynas, tor
tai, kava. Pietų patiekalus paruoš 
prityrę virėjai: Vytautas Birštonas 
ir Birutė Stanulienė. Bilietų kai
nos tos pačios kaip ir pernai: su
augusiems — $15, vaikams 5-12 m. — 
$7, vaikams iki 5 m. — nemokamai. 
Programą vaikams ir suaugusiems 
paįvairins Velykų senelė. Bilietai 
bus gaunami sekmadienio popietė
se. Rengėjai — LN moterų būrelis 
ir Lietuvių namai.

Aukos slaugos namams
$200 — Toronto lietuvių pensi

ninkų klubo mezgimo būrelis; $50 — 
P. A. Skilandžiūnai a.a. Stasio Šal
kausko atminimui, J. I. Morkūnai; 
$25 — A. Morkūnas; $20 — O. Sva- 
rinskienė (iš viso $95), a.a. Elenos 
Astrauskienės atminimui; $30 — S. 
V. Paulioniai a.a. Kosto Pakalniškio 
atminimui; $20 — S. V. Paulioniai 
a.a. Alfonso Balnio atminimui.

Iš viso statybos fonde yra $879,591. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog šiuo adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą savaitę mūsų parapija 

šventė savo veiklos keturiasdešimt
metį. Šeštadienį parapijos salėje 
vyko iškilminga vakarienė su meni
ne programa, kurią atliko parapijos 
“Volungės” choras, sol. Algis Sima
navičius, kanklininkė D. Čičinskie- 
nė su savo grupe, T. Pabrėža su bir
byne, smuikininkas Al. Stulgys, 
akompanuojant J. Govėdui ir J. Vai- 
čytei. Chorams dirigavo D. Viskon- 
tienė.

— Sekmadienį iškilmingas Mišias 
laikė vysk. P. Baltakis, OFM, pamoks
lus per visas Mišias sakė pranciš
konų provincijolas kun. Placidas 
Barius, OFM. Parapijos choras taip 
pat šventė savo veiklos 40-metį ir 
giedojo per iškilmingas 12 v.r. Mi
šias. Po kiekvienų Mišių parapijie
čiai buvo pavaišinti kava ir pyra
gaičiais.

— Parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija pagamino medžiaginį pla
katą su parapijos sukakties šūkiu: 
“Kiek kartų tai padarėte vienam 
iš mažiausių brolių, man padarėte” 
(Mt. 25, 40), kuris buvo nešamas per 
aukojimą.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Pirmais mėnesio penkta
dieniais mūsų šventovėje vyksta Šv. 
valanda ir Mišios 7 v. vak. Prieš Mi
šias klausoma išpažinčių. Pirmais 
penktadienias yra lankomi sene
liai ir ligoniai namuose ar prieg
laudose iš anksto susitarus.

— Pirmais mėnesio šeštadieniais 
Gyvojo Rožinio draugija renkasi 
Rožinio kalbėjimui 10.30 v.r., o Mi
šioms 11 v.r. mūsų šventovėje. Mi
šios pensininkų namuose 5 v.p.p.

— Pakrikštyta: Jessica-Marie, Ani- 
tos (Stulginskaitės) ir Bradley S. 
Stephenson dukrelė.

— Kovo 1 d. buvo palaidota a.a. 
Marcelė Bložienė, 92 m., ir - a.a. 
Marija Reseckiepė, 67 m., kovo 2 - 
a.a. Bronislovas Rįckevičius, 80.

— Mišios kovo 7, sekmadienį, 8.30 
v.r. - už a.a. Kazį ir Karoliną Balai- 
šius, 9.20 v.r. - už Bordignon šeimos 
mirusius, 10.15 v.r. - už tėvus a.a. Jo
ną ir Barborą ir brolį a.a. Joną, už 
a.a. Antaną ir a.a. Joną Murauskus, 
už a.a Vincą Beresnevičių, 11.30 v.r. - 
už Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo mirusius narius.

Kanados lietuvių katalikų cent
ro suvažiavimas įvyko vasario 
27 d. Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Dalyvavo lietuvių išei
vijos vyskupas P. Baltakis. OFM, 
pranciškonų provincijolas kun. 
P. Barius, OFM, parapijų bei mi
sijų klebonai ir parapijų tarybų 
bei katalikiškų organizacijų atsto
vai. Suvažiavimo aprašymas - ki
tame “TŽ” numeryje.

A.a. Emilijos Norton-Sergauty- 
tės vienerių metų mirties prisi
minimui D. K. B. Žutautai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A.a. prel. Juozo Tadarausko at
minimui V. I. Ignaičiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A.a. Adomui Kantautui mirus, 
užjausdami žmoną Filomeną, 
A. T. Sekoniai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A.a. Veronikos Stanaitienės 
vienerių metų mirties prisimi
nimui L. Eug. Klevai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A.a. Kunigundos Dobilienės 
atminimui Jonas ir Kunigunda 
Dervaičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A.a. Cicėno vienerių metų mir
ties prisiminimui, testamento 
vykdytojai B. S. ir D. J. “Tėvš- 
kės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Julijos Čegienės atmini
mui, užjausdami vaikus - Vidą, 
Juliją ir Joną, Antanina Stygie- 
nė ir Vytautas Styga su šeima 
aukoja “Tėviškės žiburiams” 
$35.

Ina L. Sungailienė susilaukė 
didelio profesinio pripažinimo 
savo darbe (Du Pont Merce Phar
ma), kuriame ji yra atsakin
ga už “Coumadin” vaisto propa
gavimą, eidama vedėjos (Senior 
product manager) pareigas. 
Šiais metais ji apdovanota bend
rovės aukščiausia įvertinimo 
premija (Summit Award) už pra
eitų metų profesinį pasireiš
kimą.

Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo Sausio 13-sios brolija 
maloniai prašo tautiečius 
sušelpti jų globojamus ir nuken
tėjusius nuo 1991 m. sovietinio 
smurto asmenis dėvėtais drabu
žiais, vaistais ir aukomis. Broli
jos adresas: Vlada Gečėnienė, 
Gedimino pr. 64, Vilnius, Lit
huania, tel. 221476

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

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.

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto Lietuvių namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui

Prašymą rašant svarbu duoti kuo dau
giau žinių apie save, studijas ir pažymius, 
lietuvišką veiklą bei dalyvavimą lietuviškose 
organizacijose. Anketos gaunamos LN raštinėje. 
Dėl smulkesnių informacijų skambinti V. Kul-

KVALIFI KACUOS
Fondas, skirstydamas stipendijas, atsi

žvelgia į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b) studijuojantys aukš
tesniosiose mokslo institucijose, c) Vasario 
16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų 
ar institucijų studentai, e) lituanistinių mo
kyklų mokytojai bei studentai, studijuojan
tys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, 
f) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, 
ruošiantiems darbus apie lietuvių išeivijos 
veiklą, g) TLN nariai arba jų šeimos nariai 
-turi pirmenybės privilegijas.

Vilniaus radijo laidos nuo ko
vo 8 d. bus girdimos 19 v. 9810 
khz dažniu.

Toronto skautai-tės ir jų tėvų 
komitetas kviečia visuomenę šį 
sekmadienį, kovo 7 d. aplanky
ti tradicinę Kaziuko mugę Pri
sikėlimo parapijos salėse. Šei
mininkės yra paruošusios ska
nių valgių, skautai-tės - įvairių 
rankdarbių bei pyragų. Pelnas 
skiriamas skautiškai veiklai pa 
remti. F.M.

NAUJŲJŲ ATEIVIŲ DĖME
SIUI. Š. m. kovo mėn. 14, sekma
dienį, 2 v.p.p. Lietuvių namuose 
įvyks susitikimas su advokatu 
Aldo Tollis. Visus norinčius susi
pažinti su naujuoju emigracijos 
įstatymu kviečiame dalyvauti. 
Taip pat bus aptariami einamieji 
reikalai.

Naujųjų ateivių taryba

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). Taip pat nori
me priminti, kad yra platinami 
loterijos bilietėliai. Bus galima 
laimėti kelionę lėktuvu į Flori
dą (P. Lawson Travel), barbeque, 
bevielį telefoną. Prašome visus 
paremti gintariečių pastangas 
bei veiklą . K.

Toronto Maironio mokykla stip
rėja, remiama įvairių organiza
cijų. Nuoširdi padėka Prisikėli
mo parapijos kredito kooperaty
vui, paaukojusiam $3500 1991- 
1992 mokslo metams. Vedėja

Aleksandras Abišala, buvęs 
Lietuvos ministeris pirminin
kas, vasario 28 d. Toronto Lie
tuvių namuose padarė išsamų 
pranešimą tema — “Lietuvos 
politinė, ekonominė situacija 
ir tarptautiniai santykiai su 
Rusija”. Susidomėjimas buvo 
didelis — prisirinko pilna sa
lė dalyvių. Po pranešimo jie sve
čiui iš Lietuvos padėkojo, pa
gerbdami jį atsistojimu ir ilgais 
plojimais. Su buvusiu premjeru 
supažindino KLB Toronto apy
linkės valdybos pirm. A. Bary- 
saitė-Oleinikienė, o klausimams 
iš publikos vadovavo tos pačios 
valdybos vicepirm. V. Kulnys. 
Pranešimo aprašymas kitame 
“TŽ” numeryje. A.

Buvęs premjeras A. Abišala 
Toronto ir apylinkių Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime pa
sakė pagrindinę kalbą; taip pat 
Vasario 16-sios šventės minėji
me kalbėjo ir Londono lietu
viams. Su pranešimais aplankė 
Hamiltono, Otavos ir Wasagos 
lietuvių kolonijas. Susitiko 
su lietuvių ir kanadiečių vers
lininkais. Lankėsi York ir To
ronto universitetuose. Svečią 
visur lydi žmona Nijolė. Kovo 
3 d. A. N. Abišalos išskrenda 
į JAV, kur susitiks su Čikagos, 
Los Angeles ir Niujorko lietu
viais. Grįžę į Torontą, kovo 11 
d. išskris atgal į Lietuvą.

Valdas Samonis, Toronto uni
versiteto profesorius, yra pa
kviestas dirbti Pasaulio banko 
patarėju pokomunistinės eko
nominės transformacijos sri
tyje. Šis bankas, kurio centras 
Vašingtone, yra svarbiausia pa
saulyje institucija ekonominiais 
tyrimais bei ilgalaikiais kredi
tais remianti visų pasaulio ša
lių vystymąsi. Lietuva šio ban
ko nare tapo prieš metus. V. Sa
monis yra taip pat pakviestas 
eilei paskaitų Šiaurės Ameri
kos bei Europos universitetuo
se ir kitose mokslo institucijose.

Inf.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
atstovai š.m. kovo 14 ir kovo 21 d.d. 
po abiejų pamaldų Anapilio parapi
jos salėje priims paruoštus siun
tinius ir jų užsakymus į Lietuvą, 
o taip pat ir pinigus. Galima kar
tu atsinešti knygų, kurios nemoka
mai bus pasiųstos Lietuvos mažų 
vietovų skaityklom. Kovo mėn. su
aukotos knygos bus siunčiamos į 
Plungės rajoną.

niui tel. 416-769-1266. Prašymus siųsti: 
Švietimo fondas, 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada arba pa
likti LN raštinėje ne vėliau kaip kovo 15 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame To
ronto lietuvių namų susirinkime kovo 28 d. 
Jei neįmanoma jame dalyvauti, prašoma 
pranešti raštiškai.

TLNšvietimo fondas “Labdara”

Metinis “PARAMOS”
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas
Įvyks š. m. kovo 21, sekmadieni, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų.
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

“Paramos” 
kredito kooperatyvo

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 21 dieną 
į valdomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:
Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus 
Vytautas Skrinskas

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

PRANEŠAME,
kad Šv. Jono lietuvių kapinės yra pateikusios Vartotojų ir 
verslininkų, ministerijos kapinių skyriaus patvirtinimui

PERTVARKYTAS KAPINIŲ TAISYKLES, 
prisitaikant prie Ontario provincijos 

PERTVARKYTO KAPINIŲ ĮSTATYMO.
Pertvarkytas kapinių taisykles galite pasiskaityti užsukę į kapinių 

raštinę. Šv. Jono lietuvių kapinių administracija AIR CARGO
Česius ir Birutė Joniai, pa

gerbdami a.a. Albino Kantauto 
atminimą, Pagalbos fondui “Vai
ko tėviškės namai” Lietuvoje pa
aukojo $100. Už auką nuošir
džiai dėkoja šio fondo globėja —

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos centro valdyba 
Pagalbos fondo “Vaiko tėviš

kės namai” prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyve sąskai
tos nr. yra 161488.17 ir Lietuvių 
kredito kooperatyve “Parama” 
sąsk. nr. -10232.

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

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

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

REIKALINGA nerūkanti namų šei
mininkė 5 dienas per savaitę, ga
lint gyventi kartu. Skambinti po 7 
v.v., tel. 889-5060 Thornhill.

IEŠKAU vaikui auklės 6 dienas per 
savaitę, galinti gyventi kartu ir at
likti lengvus namų ruošos darbus. 
Skambinti tel. 886-3918 Thornhill.

PARDUODAMI 4 lėktuvo bilietai 
į Vilnių: 2 per Kopenhagą ir 2 per 
Ciurichą. Galioja iki š. m. rugsėjo 
mėnesio. Skambinti vakarais tel. 
769-6791.

Paieškojimai
Ieškau pusseserių Onutės, Ely

tės ir Felės Lukauskyčių. Prašau 
jas atsiliepti ar žinančius apie jas 
rašyti šiuo adresu: Kazimiera Lu- 
kauskaitė-Sruogienė, Karklių 18- 
30, 5801 Klaipėda, Lithuania.

Ieškau Bernoto Vlado, Prano sū
naus, gimusio 1925 m. Gyveno Mal- 
džiūnų kaime, Rozalimo valsčiu
je, Panevėžio apskrityje. Karo me
tu tarnavo Plechavičiaus rinktinė
je. Prašau Bernotą atsiliepti ar 
žinančius apie jį pranešti šiuo ad
resu: L. Niedvarienė, Liepų alėja 
5-45, 5300 Panevėžys, Lithuania.

Ieškau Adelės Kaledinskienės- 
Vaitkuvienės. Prieš 3 metus atvy
ko į Kanadą su savo sūnumi Ričar
du Kaledinsku. Prašau juos atsi
liepti ar žinančius apie juos pra
nešti šiuo adresu: Albina Jareckie- 
nė, Partizanų 102-53, 3041 Kaunas, 
Lithuania.

Mokytoja Kalnikienė su savo 
vyru Kazimieru, iš Šilalės apylin
kės, nori surasti savo giminai
čius, išvykusius į Ameriką dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą: Jo
ną, Juozapą, Petrą Meinartus. Jie 
gyveno Čikagoje. Taip pat ir Oną 
Kalnikaitę-Vidutienę, turėjusią 
keturias dukteris. Jos brolis Ka
zys Kalnikas grįžo iš Amerikos 
1921 metais. Patys ar apie juos ži
nantys prašoma rašyti: Rev. An
tanas Rubšys, Manhattan College, 
Bronx, NY 10471-4098 USA.

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.

MONTREAL

JUOZAS ŠIAUČIULIS ir parlamento narys PAUL MARTIN, gavęs Šaulių 
žvaigždės ordiną per Vasario 16-sios minėjimą Nuotr. J. Piečaičio

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
keletą metų darbavęsis AV parapi
joje, Vilniaus arkivyskupo A. Bač- 
kio paskirtas naujai Steigiamos Šv. 
Jono Bosko parapijos klebonu Vil
niuje. Jis į Lietuvę išvyksta prieš 
Velykas.

Spaudos pranešimu Vasario 16- 
ąją prieš iškilmingas pamaldas Vil
niaus arkikatedroje-bazilikoje bu
vo atlikta montrealiečių sukurta 
kantata “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva” - žodžiai poeto dr. Hen

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.

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

1 metų .......... ...... 5.75% Taupymo - kasdienines..... . 2.25%
180 d. - 364 d. ..... 5.50% Einamos sąsk...................... . 1.50%
120 d. - 179 d. ..... 5.00% RRIF-RRSP-1 m.term...... . 6.25%
60 d. - 119 d. ..... 5.00% RRIF-RRSP - 2 m.term...... . 6.75%
30 d.- 59 d. ..... 3.00% RRIF - RRSP - taup........... . 2.50%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite M

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

EJJROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją^ Estiją, 
Ukrainą, Rusiją , Moldaviją, Gudiją

TIK /I95 -------<+ už kg
Siuntiniai oristatomi tiesog

Nėra maksimumo svo 
Minimum yra 2kg, arba $10.00

Neskaitome už pristatymą.

namus, 
io.

Vytas Gruodis, Jr.

ISJation’s Immigration
SERVICES

■ Sponsorystė
■ Pabėgėlio statuso gavimo pagreitinimas
■ Darbo gavimo galimybė JAV
■ Iškvietimai

Mes turime patirtį, kuria jūs galite pasitikėti
Skambinkite tel _ 270-5020
Mes atliekame darbą sąžiningai

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

riko Nagio ir kompozicija muz. Alek
sandro Stankevičiaus.

“Rūtos” klubas nori atnaujinti 
šachmatininkų sekciją. Suintere
suotieji kreipiasi į Juozą Šiaučiu- 
lį tel. 768-3674.

A.a. Aldona (Jodelytė) Pakulie- 
nė, 70 m. amžiaus, mirė vasario 8 d. 
Po pamaldų AV šventovėje vasario 
12 d. palaidota Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi dvi seserys ir 
kiti artimieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r -4 v.p.p
SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA-7 DIENAS


