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Proveržis į laisvę ir valstybinės nepriklausomybės 

atstatymas reiškiasi dviem pagrindiniais būdais: išori
niu ir vidiniu. Išorinis būdas iš karto visų matomas, suke
liantis entuziazmo, jausmų potvynio, lengviau įgyven
dinamas, nors dažnais atvejais pareikalaujantis nema
žai lėšų. Vidinis būdas tuoj pat sunkiau atpažįstamas, 
kai kam gal nesuprantamas, gal net per daug sudėtingas 
ir todėl geriausiu atveju atidėliotinas. Pilnutiniam at
sistatymui betgi reikia ir išorės, ir vidaus.

K
AIP būdingą iliustraciją viso Vakarų pasaulio te
levizijos laidose, kai tik aiškinama apie sovieti
nės imperijos griuvimo pradžią, vis rodomas pa
kartas ir siūbuojantis Lenino paminklas Vilniuje arba 

prie Aukščiausiosios tarybos rūmų lietuvių nuo sienos 
nuplėštas, ant gatvės grindinio numestas ir minios try
piamas didžiulis Sovietų Sąjungos ženklas. Taip per pa
lyginti trumpą laiką išnyko visa senoji okupacinio gyve
nimo atributika ir išorinė simbolika. Jų vieton dygte dy
go koplytstulpiai, kryžiai, paminklai, memorialinės len
tos. Visiems buvo ko džiaugtis taip greitai pasikeitusia 
aplinka, kuri be žodžių kalba apie nepriklausomybę ir 
tautos atgimimą. Aukšti atstatomų šventovių bokštai pa
sauliui rodo sugrįžusią tikėjimo laisvę. Lietuvoje per 
trejetą metų savarankišką gyvenimą išoriniu būdu iš
reiškiančioje srityje tikrai nemažai padaryta ir, atrodo, 
kad ta kryptimi einama ir toliau. Kiek kam atrodo būtina 
ir reikalinga, išeivija lėšomis paremia tai vieną, tai kitą 
projektą. Ieškant visur galima surasti rėmėjų, net ir la
bai stambiomis sumomis remiančių konkrečius užmojus. 
Visi tie išoriniai ženklai priklauso nuo lėšų, kurių suras
ti galima.

K
ITAIP yra su vidiniais ženklais. Jų slinktis dauge
liui visai nematoma. Tik arčiau šios srities stovin
tys ar dar negausūs talkininkų būreliai iš šiapus 
Atlanto pastebi, kad tasai vidinis atsistatymo būdas la

bai ir labai atsilieka, palyginus jį su išoriniu. Pasigirs
ta balsų, kad tie būdai, užuot vienas kitą papildę, ima kry
žiuotis, dažnais atvejais pirmumą suteikiant išoriniam. 
Užuominos apie aukštųjų bokštų trumpinimą ir patalpų 
jaunimo veiklai statymą kai kuriose vietovėse susilau
kia aiškaus nepritarimo. Ir kyla klausimas — negi bet 
koks išorinis ženklas ir imponuojanti gero skulptoriaus 
iškalta granito figūra tautos atgimimui galėtų daugiau 
reikšti negu geresnes sąlygas turinti, krikščioniškas idė
jas pasiruošusi skelbti jaunimo grupė? Kai kurie išeivi
jos talkininkai kviečia Lietuvos parapijose pradėti dau
giau žiūrėti į praktiškąją pusę, į priemones ir reikmenis, 
kas tarnautų tikinčiųjų glaudesnei bei judresnei veik
lai, reikalingai tvirtesniam dvasinio atsinaujinimo pag
rindui. Užtat reikėtų ieškoti nenusvirus per daug į vieną 
pusę. Simbolika yra geras dalykas, bet turi būti nenustu
miama į šalį esmė, kurią kokia nors išorė simbolizuoja. 
Atgimimas, reiškiamas daugiau išoriniais ženklais, te
bus tik reklaminis. Išoriniai ženklai turėtų kalbėti apie 
turinį, kuriam jie atstovauja. Kiekvienas naujas laisvę 
simbolizuojantis bokštas ar paminklas neturėtų būti 
vien tik pasigrožėjimui ar pasididžiavimui, bet ir giles
niam pamąstymui apie būtiną vidinį išsilaisvinimą nuo 
visko, kas kenkia dorai, tautos garbei ir tėvynės ateičiai. 
Todėl ir žmogaus atsistatymo poreikiams nereikėtų gai
lėti lėšų, jei jos yra kur būtinos. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAIVado ir parlamento rinkimai
Naujas politines problemas 

Kanadai atnešė progresyvių
jų konservatorių partijos vado 
ir parlamento rinkimai. Minis- 
teris pirm. Brian Mulroney, 
Kanadą valdęs nuo 1984 m. 
rugsėjo 4 d., trečiuosius par
lamento rinkimus buvo atidė
jęs beveik penkeriems me
tams. Vasario 24 d. staiga pa
skelbtas B. Mulronio pasitrau
kimas iš politikos kanadie
čiams atnešė ne tik valdančios 
konservatorių partijos vado, 
bet ir iki šių metų rudens už
delstus Kanados parlamento 
rinkimus.

Tokios taktikos nebuvo nu
matę abu opozicinių Kanados 
partijų vadai: liberalų - Jean 
Chretien ir NDP socialistų - 
Audrey McLaughlin. J. Chre- 
tienas gyveno apgaulinga vil- 
time, kad jis su liberalais leng
vai laimės Kanados parlameto 
rinkimus ir taps ministeriu 
pirmininku. Mat liberalų par
tiją pastoviai rėmė 38% apsi
sprendusių rinkėjų. Iš tikrųjų 
tiek daug rėmėjų liberalai bu
vo susilaukę tik dėl kanadie
čių nusivylimo konservatorių 
vadu ir ministeriu pirm. B. 
Mulroniu. Liberalams atrodė, 
kad jie išlaikys užtikrintą rė
mėjų daugumą, kol konserva
toriams rinkiminiame vajuje 
vadovaus didelės opozicijos 
asmeniškai susilaukęs minis- 
teris pirm. B. Mulronis.

Iš tikrųjų kanadiečiai buvo 
nusivylę visais savo pagrin

dinių partijų vadais, tik la
biausiai nekentė B. Mulronio 
dėl jo drąsių politinių bei eko
nominių žingsnių - Kanados 
laisvos prekybos su JAV, var
totojams įvesto 7% prekių ir 
paslaugų mokesčio ir norimos 
įvesti Š. Amerikos laisvos pre
kybos rinkos Kanadai, Meksi
kai ir JAV. J. Chretienas Ka
nados parlamento rinkimams 
nebuvo paruošęs planų, ku
riais būtų galėjęs pakeisti ka
nadiečių daugumos nesupras
tus ir dėl to nepopuliarius B. 
Mulronio sprendimus.

Kai konservatoriai išrinks 
naują vadą, J. Chretienas ne
galės remtis vien tik balsuoto
jų neapykanta B. Mulroniui. 
Tada reikės aiškių planų nepo
puliariems B. Mulronio spren
dimams pakeisti ar bent per
tvarkyti. Iškils ir paties J. 
Chretieno nepopuliarumas 
Kvebeko provincijoje. Dvide
šimt trejus metus jis būdavo 
išrenkamas į Kanados parla
mentą Saint Maurice rinkimi
nėje apylinkėje Shawininiga- 
ne. Dabar ten į jį žiūrima kaip 
į ministerio pirm. P. E. Tru
deau bičiulį, padėjusį paruoš
ti 1982 m. priimtą Kanados 
konstituciją be jon įjungto 
Kvebeko.

Neužmirštama ir ministe
rio pirm. B. Mulronio su dide
liu vargu 1987 m. balandžio 
30 d. išsikovota Kvebekui pa
lanki Meech Lake sutartis.

(Nukelta į 9-tą psl.)

VIENIŠAS, APSAMANOJĘS MEDINIS KRYŽIUS nuošalioje Lietuvos vietoje liudija žemišką žmogaus kančią, 
kovą ir laimėjimą galutinėje antgamtinėje Kristaus pergalėje. Nuotrauka - iš leidinio “Lietuvos avialinijos LAL”. 
Autorius nepažymėtas

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Grįžta į politiką

Š. m. kovo 4 d. seimo narys 
ir Lietuvos centro judėjimo 
tarybos pirm. R. Ozolas susi
tikime su žurnalistais pareiš
kė, kad šis judėjimas pradeda 
naują veiklos etapą. Mes nori
me nauju lygiu įsijungti į vals
tybės gyvenimą — sakė judė
jimo vadovas. Centriečiai pa
siryžę atsakyti už visa, kas 
bus daroma. Išreikšdamas 
Centro judėjimo pozicijas, 
R. Ozolas pabrėžė, kad lais
vasis Verslas turi turėti ne
abejotiną pirmenybę, tiesio
giai remiamą ir skatinamą vy
riausybės, ypač palankią mo
kesčių sistemą.

Pasak Ozolo, demokratinė 
darbo partija turi didžiulę 
istorinę galimybę nusikraty
ti buvsios Lietuvos komunis
tų partijos įvaizdžio. Kai par
tijai jau nevadovauja A. Bra
zauskas, ji galėtų paskelbti 
LDDP partijos paleidimą ir 
įsteigti naują partiją.

Spaudos konferencijoje bu
vo platinamas R. Ozolo pasi
rašytas Lietuvos centro judė
jimo kreipimasis į preziden
tą A. Brazauską.

Jame rašoma, kad Rusijos 
federacijos prezidentas B. 
Jelcinas, kalbėdamas Rusi
jos piliečių sąjungos suva
žiavime, pareiškė, jog atitin
kamos tarptautinės organiza
cijos privalo Rusijai suteikti 
ypatingus įgaliojimus, kurie 
leistų garantuoti taiką ir pa
stovumą buvusioje Sov. Sąjun
gos teritorijoje. Tokie aukštų 
Rusijos pareigūnų pareiški
mai pažeidžia Lietuvos res
publikos suverenumą. Reiktų 
su Estija ir Latvija šią Rusi

jos poziciją būtinai apsvars
tyti ir ją atitinkamai įver
tinti.

Didysis brolis Boris
Tokiu pavadinimu vedamąjį 

išspausdino “The Toronto 
Star” kovo 2 d. laidoje. Jame 
rašoma, kad Rusijos preziden
tas Boris Jelcinas flirtuoja 
su grėsme taikai, kai skelbia 
Rusijos “specialią atsakomy
bę” būti policininku kitų bu
vusių Sov. Sąjungos 14 respub
likų.

Naujos valstybės, pasak ve
damojo, yra pilnateisės Jung
tinių Tautų narės, kurios ne
turės jokio noro, kad į jų vi
daus reikalus kištųsi svetima 
kariuomenė.

Kai kuriose naujose valsty
bėse dar tebėra Rusijos ka
riuomenė, protarpiais grasi
nanti apginti rusų mažumos 
teises. Bet pvz. Latvija ir 
Estija reikalaujanti išvesti 
iš tų kraštų svetimą kariuo
menę.

Esą suprantama, kad Rusi
jai rūpi 25 mil. rusų, gyvenan
čių už jos ribų. Bet jų teisėms 
apsaugoti geriausia išeitis — 
demokratijos įgyvendinimas, o 
ne karinės jėgos demonstra
vimas. Gal Jelcinas norįs įsi
teikti kietosios linijos rusų 
politikams, tačiau tokia eks- 
pansionistinė idėja turi būti 
tuojau pat pasmerkta, kol ji 
dar neįsibėgėjo.

Pavojingas pareiškimas
Kovo 3 d. JAV valstybės de

partamento Centro Europos 
reikalų skyriaus viršininkas 
W. Andrusynas pareiškė, kad 
naujoji Amerikos administra

cija nekeis politikos Baltijos 
valstybių požiūriu.

JAV-bės niekad nepripaži
nusios Baltijos valstybių įjun
gimo į Sov. Sąjungą. Amerika 
norinti padėti Baltijos šaly
se atstatyti demokratines įstai
gas ir atgaivinti ekonomiką. 
Jis taipogi pažymėjo, kad Bal
tijos valstybės turinčios pa
laikyti gerus santykius su Ru
sija.

JAV remia Lietuvos norą, 
kad rusų kariuomenė būtų iš
vesta iš šio krašto, tačiau JAV 
nesipriešintų, jei Lietuva su
tiktų su Rusijos kariuomenės 
pasilikimu jos teritorijoje. 
Ir JAV valdžios pareigūnas 
palaiko “didžiojo brolio” pa
slaugas!?

Šimtas metų
Vilniuje, dailės muziejuje, 

kovo 4 d. buvo pagerbtas šimto 
metų sulaukęs architektas Vy
tautas Landsbergis-Žemkal
nis. Surengtoje konferenci
joje buvo apžvelgta garbingojo 
sukaktuvininko kūryba ir nuo
pelnai Lietuvos architektūrai. 
Kaip ELTA praneša, Italijoje 
mokslus baigusio V. Landsber
gio-Žemkalnio suprojektuoti 
pastatai į Lietuvą atnešė “eu
ropinių funkcionalizmo ir ra
cionalizmo architektūros idė- 
jų.”

Jis suprojektavo ir pasta
tydino 5 vidurines mokyklas, 
10 ligoninių, 4 visuomeninius 
pastatus, 5 pramonės pastatus, 
daugiau kaip 20 gyvenamųjų 
namų, 10 įvairių paminklų. 
Daugelis V. Landsbergio-Žem
kalnio suprojektuotų pasta
tų, kaip rašoma, yra “laikomi 
lietuvių materialinės kultū
ros aukso fondu”.(Nukelta į 2psl.)

Į tiesioginę “Ostankino” 
(Maskvos) televizijos laidą 
buvo pakviestas A. Brazaus
kas. Laida pavadinta “Ketu
riasdešimt minučių su prezi
dentu A. Brazausku”.

“Sveikinu Jus, tautai išrin
kus atsakingoms prezidento 
pareigoms” - laiške A. Bra
zauskui parašė Š. Marčiulio
nis. Baigdamas linkėjo “svei
katos, sėkmės bei ištvermės, 
kuriant ir vienijant nauja Lie
tuvą”.

Už - 64, prieš - 49, šitokiu san
tykiu seimo pirmininku buvo 
išrinktas LDDP narys Česlo
vas Juršėnas; už socialdemo
kratų frakcijos vardu pasiūly
tą A. Sakalo kandidatūrą bal
savo 11, prieš -102.

Vyriausioji rinkimų komisi
ja atsisakė pripažinti aukš
čiausiojo teismo sprendimus 
dėl seimo rinkimų rezultatų 
trijuose rinkimų apygardose. 
Komisijos pirmininkas V. Lit
vinas atsistatydino.

Jo mąstymo horizontai labai 
platūs - pristatydamas kan
didatą į ministerio pirminin
kus Adolfą Sleževičių pasakė 
prezidentas. Kandidatūra bus 
tvirtinama kovo 10 d., pavasa
rio sesijai prasidėjus.

Savo paties prašymu iš Lie
tuvos banko valdybos pirmi
ninko .... pareigiu, atsistatydino 
V. Baldišius.

Sąjūdžio nelieka, jis virsta 
politine partija? Įvykusioje 
seimo sesijoje nutarta įsteig
ti partiją - tėvynės atgimimo 
sąjungą, sušaukti suvažiavi
mą. Sesijoje išrinktas seimo 
tarybos pirmininkas A. J. Kat
kus, kaunietis, seimo narys; 
garbės pirmininkas nepasikei
tė, paliko V. Landsbergis.

Popiežius pageidauja pama
tyti Lietuvą tokią, kokia ji yra. 
Kaip geriau tai padaryti, ta
rėsi komisija, į kurią įeina Ka
talikų Bendrijos vyriausybės, 
ministerijų, Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių miesto bei rajono va
dovai; posėdyje dalyvavo taip 
pat A. Brazauskas. Vizito ke
lias bus paskelbtas prieš mė
nesį iki jo pradžios.

Po daugelio nutarimų, ilgo 
susirašinėjimo vyriausybė nu
rodė atitinkamoms ministeri
joms padėti Seinų kultūros 
centro statybai lėšomis iš vy
riausybės rezervo. Statybos 
darbų eiga, kontrolė priklau
sys vyriausybei. Švietimo ir 
kultūros ministerijai paves
ta tartis su Lenkijos Švietimo 
ministerija dėl lietuviško vai
kų darželio-lopšelio, pradžios 
mokyklos, žemdirbystės mo
kyklos įsteigimo, vadovėlių 
lietuvių kalba leidimo ir ki
tokios paramos.

Šiame numeryje:
Matomi ir nematomi ženklai

Vidinių ženklų slinktis daugeliui visai nematoma
Prezidento Brazausko politikos planai

A. Brazausko pasisakymai rusų ir lenkų spaudoje
Su liūdesiu ir viltimi

Antrosios metinės po Sausio 13-sios Vilniuje
Įspūdžiai iš prezidento rinkimų

Valdo Adamkaus pranešimas Čikagoje
Atmintinos Vilniaus akimirkos

“TŽ” bendradarbio kelionės įspūdžiai Lietuvoje
Netekome tauraus lietuvio

A.a. Adomo Kantauto nekrologas
Liudyti tikėjimą gyvenimu

Kanados lietuvių katalikų centro atstovų suvažiavimas
Redakcijos vadovui iškeliavus

Prisiminimų akimirkos iš a.a. kun. Prano Garšvos, MIC, gyvenimo
Kurčių-nebylių dialogas

Lietuvio rašytojo akibrokštas prancūzų spaudoje
Metaforomis pražydusi poezija

Balio Augino poezijos rinkinys “Metaforų smuikas”

Tamsiausias laikas būna 
prieš aušrą, - pasakė J. Kazic
kas apie Lietuvos ekonomikos 
padėtį. JAV verslininką pri
ėmė A. Brazauskas. Per pokal
bį tartasi, kaip suaktyvinti už
sienio investicijas Lietuvoje.

Surgute įsteigtos tarpvyriau
sybinės naftos ir dujų tarybos 
posėdyje stebėtojos teisėmis 
dalyvavo ir Lietuvos delegaci
ja, vadovaujama ministerio A. 
Sinevičiaus. Opozicijos nuo
mone - lindimas į spąstus, o 
pozicijos - ieškojimas iš
eities.

Ignalinos atominėje elekt
rinėje pasigesta branduolinio 
kuro kasetės. Padėčiai išaiš
kinti sudarytos dvi komisijos.

Gal kas susidomės? Naujų 
“Drobės” audinių pavyzdžiai 
pasiųsti Anglijos, Australijos, 
Danijos, Italijos, Kanados, 
Švedijos ir kitų šalių bendro
vėms. Beveik 20 tūkst. metrų 
audinių pasiųsta į Izraelį, bet 
daugiausia - kaimynams: St. 
Peterburgui, Ukrainai, Mol
dovai.

Pritarė, aptarė, pateikė. Sei
mo užsienio reikalų komitetas 
pritarė Lietuvos respublikos 
ir Europos rekonstrukcijos ir 
vystymo banko sutarties rati
fikavimui; aptarė Lietuvos res
publikos ir Lenkijos respubli
kos geros kaimynystės ir bend
radarbiavimo sutarties rengi
mą. Agrarinis komitetas, be 
kitų, pateikė įstatymo projek
tus dėl atsiskaitymų suregulia
vimo tarp žemės ūkio produk
cijos gamintojų ir perdirbė
jų, dėl įstatymo - “Dėl pilie
čių nuosavybės teisių į išliku
sį nekilnojamąjį turtą atstaty
mo tvarkos ir sąlygų” - pakei
timo ir papildymo “Dėl žemės 
mokesčio įstatymo” papil
dymo.

Kiek dirvų Lietuvoje nesu
arta? Pagal statistikos depar
tamento duomenis apie 70%, 
dar daugiau - Anykščių (85%), 
Raseinių (84%), Šilutės (83%), 
Telšių (86%) rajonuose, o ma
žiausiai - Pasvalio rajone (24%)

Pasaulio banko atstovus pri
ėmė A. Brazauskas. Šeši asme
nys dirbs Lietuvoje dvi savai
tes; misijai vadovauja Ulri- 
chas Zachau.

Vokietijos parlamentas kraš
to apsaugos ministerijai pado
vanojo du karinius transporto 
lėktuvus. Pasak ministerijos 
aviacijos tarnybos viršinin
ko Z. Vegelevičiaus, jų tech
ninė būklė labai gera.

Svajoju įkurti jaunųjų ka
pitalistų klubą, pasakė Kauno 
verslininkas Gintaras Skobas, 
manantis, kad po penkerių, 
šešerių metų Lietuva priklau
sys jiems.

G. Gustaitė
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Prezidento Brazausko politikos planai

Marijonų vienuolijų, atnau
jintą palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio, Apaštalų 
Sostas 1930 m. padalino į pro
vincijas.

Lietuvos provincija 1937 m. 
turėjo 165 narius. Marijampo
lėje nuo 1918 m. veikė vienuo
lynas, buvo įsteigta Marijonų 
gimnazija, spaustuvė, viena di
džiausių Lietuvos bibliotekų 
(50,000 knygų), taip pat sodinin
kystės, daržininkystės bei įvai
rių amatų įmonės. Kaune mari
jonai aptarnavo Šv. Gertrūdos 
šventovę, laikė pasauliečių bei 
savo auklėtinių bendrabučius. 
Jie dar buvo įsikūrę Ukmergė
je, Žemaičių Kalvarijoje, Pane
vėžyje, kur 1937 m. buvo atida
rytas antras vienuolynas ir pro
vincijos naujokynas.

Sovietams 1940 m. okupavus 
Lietuvą, kariškiai užėmė mari
jonų vienuolyno ir gimnazijos 
pastatus Marijampolėje. Per 
pirmąjį išvežimą 1941 m. nuken
tėjo kun. VI. Mažonas, MIC, žu
vęs sovietiniame kalėjime.

Grįžus sovietams vėl į Lietu
vą, 1944 m. kun. J. Rakickas, MIC, 
buvo suimtas ir vežamas į kali
nimo vietą numirė. Marijonų vie
nuolija pradėta sistemingai 
naikinti. 1948 m. buvo uždaryti 
visi vienuolynai, suimta daug 
kunigų. Kun. P. Račiūnas, MIC, 
nuteistas 25 metams, kiti kuni
gai marijonai A. Ylius, P. Ado
maitis, V. Šaulys, N. Skurkis, 
V. Polonskis - 10 metų; L. Povi
lionis - 8 metams. Kun. P. Šuls
kis, MIC, sovietų kareivių buvo 
sužeistas ir tapo invalidu, o kun. 
A. Liesius, MIC, tardymo metu 
susirgo psichine liga.

Mirus Stalinui, iš tremties 
pradėjo grįžti kunigai. Išsivys
tė pogrindinė veikla. Marijonų 
pastangomis buvo organizuoja
mi slapti kunigų susitikimai, 
kuriuose aptarti Lietuvos reli
ginio gyvenimo klausimai, nu
spręsta įspėti Apaštalų Sostą 
neskirti Lietuvai netinkamų 
vyskupų. Tuose susitikimuose 
nutarta leisti “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kroniką”, o vė
liau ir “Aušrą”.

Marijonai slaptai pradėjo 
ruošti naujus kunigus. Šiam dar
bui vadovavo kunigai marijonai 
P. Račiūnas ir V. Aliulis. Vysku
pai tokius paruoštus kandida
tus įšventindavo. Nemažai jų 
būdavo siunčiama į kitas Sov. 
Sąjungos sritis. Marijonai Uk
rainai yra paruošę 20 kunigų, 
kurie šiuo metu sudaro nemažą 
Ukrainoje įsteigtos marijonų 
viceprovincijos dalį.

Priespaudos laikais marijo
nai padėjo ir Lietuvos moterų 
vienuolijoms. Kunigai marijo
nai T. Grigaitis, V. Aliulis, P. 
Račiūnas, V. Šauklys ir kiti di
delį dėmesį skyrė seserų sielo
vadai, dažnai organizuodami 
slaptas rekolekcijas. Vienuo
lės aktyviai dalyvavo pogrin
dinės spaudos leidimo bei plati
nimo veikloje, darbavosi kate- 
kizacijoje.

Marijonai pasižymėjo ir spau
doje. Nemažai veikalų parengė 
kunigai marijonai: J. Grigaitis, 
V. Šaulys, V. Aliulis, J. Paliūnas, 
A. Liesius, P. Račiūnas.

Kun. V. Aliulis, MIC, 1988 m. 
pradėjo leisti ir redaguoti žur
nalą “Katalikų pasaulis”, kurį 
šiuo metu redaguoja kun. A. Be- 
lickas, MIC.

Lietuvos marijonų provincija 
1991 m. atgavo juridines teises. 
Sugrąžintas Marijampolės vie
nuolynas ir gimnazija, Kauno 
vienuolyno pastatai, Marijonai 
vėl aptarnauja Šv. Gertrūdos 
šventovę Kaune, Švč. Trejybės 
šventoves Ukmergėje ir Pane
vėžyje. Siekiama susigrąžinti 
vienuolyno pastatus Vilniuje ir 
Ukmergėje.

Šiuo metu Lietuvos marijo
nų provincijai priklauso 3 hie- 
rarchai, 30 kunigų. Trys darbuo
jasi užsienyje. Marijonų vienuo
lijos namai atidaryti Kaune ir 

Marijampolėje, kur įsteigtas ir 
noviciatas. Marijonų vienuo
lijos provincijolas - kun. P. Ra
čiūnas, MIC.

Vilniaus arkivyskupas Audrys 
J. Bačkis Sausio 13-tosios mi
nėjimo proga Vilniaus arkika
tedroje pasakė pamokslą, kuria
me pabrėžė, kad “nėra Lietu
voje žmogaus, kuris nekrūptel
tų išgirdęs sausio 13 dienos da
tą”. Kviečiami laisvės ir Tėvy
nės meilės susirinkę žmonės sa
vo kūnais pridengti svarbiau
sius respublikos objektus. Pa
saulis stebėjęsis ir žavėjęsis 
tokia lietuvių drąsa, ryžtu ir vil
timi, paremta tikėjimu. Tai bu
vusi kraujo auka ant tėvynės au
kuro. “Jungiamės maldoje su ju
mis už žuvusius”. Jų atminimas 
visada priminsiąs “kad geriau 
mirti, negu gyventi vergijoje”. 
Ne visų kankinių, pažemintų, 
kalintų vardai žinomi, bet “visi 
jie priartino mums išsvajotą 
laisvės valandą”.

Šiandien kiekvieno pareiga 
esanti prisidėti prie laisvos vi
suomenės atkūrimo. “Laisvės ir 
tiesos pagrindas yra tik ant Die
vo statomas”. Arkivyskupas kvie
tė iš gyvenimo išrauti klaidin
gas laisvės apraiškas: laisvę 
viskam, laisvę, pavirtusią sa
vimeile. Tikroji laisvė nešanti 
atsakomybę prieš Dievą, žmo
nes, visuomenę, tautą. Toji at
sakomybė saistanti žmogų, ypač 
tuos “kurie turi aukštesnes pa
reigas”. Įvairių struktūrų pa
keitimai - ne viskas visuomenės 
gyvenime. “Reikia išugdyti nau
ją žmogų, tvirtą asmenybę”(...) 
“Mažutė tauta nugalėjusi milži
nišką jėgą”. Kvietė būti vertais 
kankinių kraujo, motinų bei tė
vų ašarų. Siauri interesai bei 
ambicijos neturėtų nustelbti 
to dar silpno, jauno daigelio. 
Skaudžių įvykių prisiminimas 
turėtų sujungti Lietuvos žmo
nių širdis.

Petras Plumpa, kard. V. Slad
kevičiaus pasiūlymu, paskirtas 
Lietuvos vyriausybės patarėju 
Katalikų Bendrijos klausimams.

Vatikano delegacija, vadovau
jama popiežiaus kelionių orga
nizatoriaus kun. dr. Roberto 
Tucce, SJ, sausio 11-15 d.d. lan
kėsi Lietuvoje ir susitiko su Šv. 
Tėvo apsilankymo komitetu, 
vad. arkivyskupo A. J. Bačkio, 
ir ministeriu A. Matulevičiumi 
bei kitais valdžios atstovais, 
besirūpinančiais popiežiaus 
priėmimu.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymo Lietuvoje proga 
pateikiamas specialios temų 
programos, kuriomis siekiama 
pasiruošti Šv. Tėvo vizitui. Šio
je srityje dirba tarpdiecezinė 
katechetinė k-ja. Popiežiaus 
apsilankymo Lietuvoje komiteto 
(PALK) gen. sekretorius diako
nas Gintaras Grušas pateikė vy
resnio amžiaus moksleiviams 
skirtą keturių pamokų progra
mą.

Katalikų laidos “Katalikų tri
būna” ir “Geroji naujiena”, pa
naikinus LTV antrąjį kanalą, 
neteko dalies turėto laiko. Sau
sio 23 d. vysk. S. Tamkevičius 
kreipėsi į A. Brazauską ir tele
vizijos bei radijo pirmininką L. 
Tapiną su pareiškimu, kuriame 
nurodoma per 50 metų padary
ta katalikams skriauda ir dabar 
būtinas reikalas tautą evangeli
zuoti. Tikimasi palankaus spren
dimo, leidžiant transliuoti tris 
katalikų laidas per LTV pirmą
ją programą.

Valgyklą vargšams Kaune sau
sio 25 d. pašventino “Caritas” 
pirm. kun. Vyt. Vaičiūnas. Per 
dieną valgykla galės pamaitin
ti daugiau kaip 200 žmonių. Vi
si kviečiami šią artimo meilės 
iniciatyvą paremti. Valgykla 
maitina visus lėšų maistui sto
kojančius nepriklausomai nuo 
tikėjimo.

(Žinios iš “Katalikų bažnyčia
Lietuvoje”)

Š. m. vasario 17 d. laidoje 
Maskvos dienraštis “Izvestia” 
išspausdino ilgoką išrinktojo 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko pasisakymą, kuria
me jis išdėstė savo politikos 
planus Lietuvai.

Ekonomikos reformos: “Lie
tuvos reformos pagrindai: 
nuosekli privatizacija, tauti
nės valiutos — lito įvedimas, 
efektyvus kreditų panaudoji
mas, laisvė aktyvioms užsie
nio investicijoms, įmonių mo
dernizacija ir nauja techno
logija. Vienok pabrėžiu — eko
nomikos reforma nebus prave
dama žmonių gerovės sąskai
ta”.

Socialinė politika: “Reikia 
būtinai ir nedelsiant sudaryti 
galintiems dirbti pensinin
kams sąlygas, kad jie kiek su
geba galėtų dirbti, o kitiems 
reikia užtikrinti infliaciją pra
lenkiančią pensiją”.

Rusų kariuomenės išvedi
mas: “Dar sename parlamente 
LDDP frakcija viendvasiškai 
pasisakė už rusų kariuomenės 
išvedimą iš Lietuvos”. (Sovie- 
tologai išaiškino, kad komu
nistiniame leksikone “vienbal
siai” rus. “jedinoglasno” ir 
“viendvasiškai” rus. “jedino- 
dušno” nėra tos pačios reikš

Politiniai dabarties vingiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Slepiama informacija
BNS žiniomis, Estijos gyny

bos ministeris prisipažino, 
kad papildomi Rusijos karei
viai šiais metais į Estiją bu
vo teisėtai įvesti. Tačiau, pa
sak ministerio, leidimus įvesti 
164 kareivius ministerijos pa
reigūnai išdavė be jo žinios. 
Ministeris pareiškė, kad infor
macija apie Rusijos kareivių 
įvedimą buvo nuo jo slepiama. 
Tokiu būdu buvę priimti netei
singi sprendimai.

Tie pareigūnai, kurie išdavė 
leidimus, buvo atleisti iš dar
bo.

Estijos opozicija apkaltino 
premjerą M. Laarą ir gynybos 
ministerį H. Rebą, sąminingai 
slėpusius duomenis apie nau
jų rusų karių įvedimą ir pa
reikalavo, kad gynybos minis
teris atsistatydintų. L>U

Estija atsisakė paskolos
Estijos žemės ūkio minis

terija nusprendė atsisakyti 
JAV vyriausybės pasiūlytos 
25 mil. dol. paskolos.

Pasak ministerijos, už šiuos 
pinigus nupirkus grūdų būtų 
neigiamai paveikta krašto rin
ka. Pernai derlius Estijoje 
buvo geresnis negu tikėtasi. 
Valstybei trūksta pinigų su
pirkti net Estijos valstiečių 
išaugintus grūdus.

Estijos ūkininkai kreipėsi 
į vyriausybę, siūlydami atsi
sakyti grūdų iš Europos bend
ruomenės.

Vyks į komunistų suvažiavimą
Penki Latvijos komunistų 

partijos delegatai kovo 25-26 
d.d. žada vykti į numatomą 
SSKP XXIX suvažiavimą. Šią 
informaciją paskleidė iš Mask
vos grįžęs Latvijos komunis
tų sąjungos biuro narys Igo
ris Lopatinas.

Prekybos centras
Pernai Latvijoje buvo įsteig

tas tarptautinis prekybos cent
ras, globojamas užsienio rei
kalų ministerijos. Centras rū
pinasi, kad būtų sudarytos 
lengvinančios prekybos sąly
gos su užsieniu, pateikiant 
įvairių verslų informaciją, 
duodant patarimus, rengiant 
tarptautinius verslininkų su
sitikimus, nuomojant įstai
goms patalpas.

Centras, tačiau, nusiskun
džia finansiniais sunkumais, 
nors Latvijos vyriausybė su
teikė jam 1 mil. rublių kredi
tą. Iki šiol 60 nuošimčių pa
jamų buvo skiriama patobulin
ti telekomunikacijos sistemai.

Greitu laiku numatoma 
įsteigti klubą, kuris sudary
tų sąlygas kas savaitę susitik
ti Latvijos ir užsienio versli
ninkams.

Kandidatas į premjerus
Premjeras Br. Lubys seimo 

sesijoje grąžino savo vyriau
sybės įgaliojimus — atsisakė 
iš ministerio pirmininko pa
reigų. Prezidentas A. Brazaus
kas naujuoju premjeru pasiū
lė Adolfą Šleževičių, 45 me
tų, žemės ūkio specialistą, eko
nomikos mokslų kandidatą. Jis 
yra LDDP narys. Sovietiniais 

mės žodžiai. “Viendvasiškai” 
reiškia, kad ne visi už pasiū
lymą balsavo ir jam buvo opo
zicija. J.B.). “Mano pozicija 
ir prezidento poste nepasikeis 
— kariuomenė turi išeiti. Ga
lutinio išvedimo abiejom pu
sėm priimtina data yra nusta
tyta — š. m. rugpjūčio 31 d. Lie
ka duotą žodį išlaikyti”.

Lietuvos-Rusijos santykiai: 
“Santykiai su Rusija mums 
yra labai svarbūs, todėl ma
no kaip Lietuvos prezidento 
pirmaisiais žingsniais bus 
naujo Lietuvos pasiuntinio 
Maskvai paskyrimas, dalinis 
derybų su Rusija valstybinės 
delegacijos narių peržiūrėji
mas, sutvarkymas ryšių su ru
sų vadovybe”.

Ryšiai su komunistine pra
eitimi: “Aš daugiau kaip 10 
metų buvau LKP CK sekreto
riumi ir man, gal daugiau ne
gu kam kitam, kompartijos 
veiklos metodai yra žinomi”. 
(Baliui Gajauskui, 35 metus 
iškalėjusiam sovietų koncla- 
geriuose, komunistų veiklos 
metodai gal dar geriau yra ži
nomi. J.B.) “... su praeitimi 
yra baigta. Sugrįžimo atgal 
nebus. Lietuvoje komunistų 
nėra. Mes esame socialdemo
kratinės orientacijos partija”.

laikais buvo mėsos ir pieno 
pramonės ministerio pavaduo
tojas, 1983-1989 m. dirbo Lie
tuvos komunistų partijos cent
ro komitete, o atgavus nepri
klausomybę tapo Žemės ūkio 
ministerio pirmuoju pavaduo
toju. Bet iš šių pareigų buvo 
atleistas. Jis stažavosi JAV 
Iowa universitėte, pastaruoju 
laiku vadovavo bendrai Lietu
vos-Norvegijos Olsen-Baltie 
įmonei. Jo tvirtinimas seime 
numatytas š. m. kovo 10 d.

Atsistatydino Lietuvos banko 
vadovas

Š. m. kovo 2 d. Lietuvos ban
ko valdybos pirm. V. Baldišis 
pasiuntė prezidentui A. Bra
zauskui atsistatydinimo raštą.

Jį tokį žingsnį daryti priver
tė tai, kad “sėkmingai spręsti 
keliamus nepaprastai svar
bius šio mūsų valstybės atkū
rimo etapo uždąvinius Lietu
vos bankas gali tik sulaukda
mas rimtos paramos iš Lietu
vos Respublikos Prezidento, 
Seimo ir Vyriausybės”, o “Pre
zidentas jau išreiškė savo po
ziciją, siūlydamas Seimui pa
reikšti nepasitikėjimą man”.

V. Baldišis atmeta jam pa
reikštus kaltinimus dėl “įsta
tymų pažeidinėjimų, žmonių 
apiplėšinėjimo, dėl piktnau
džiavimo tarnybine padėtimi, 
dėl milžiniškų padarytų nuo
stolių ir 1.1.”

Neigia partijos skilimą
Laikinasis LDDP pirm. G. 

Kirkilas kovo 5 d. paneigė “Lie
tuvos ryto” informaciją apie 
partijos skilimą. Straipsny
je buvo skelbiama, kad du par
tijos nariai rengiasi steigti 
naują, kairesnę partiją. Pa
sak Kirkilo, netekę jam girdė
ti, kad kas nors rajonuose 
bei miestuose pritartų tokios 
partijos steigimui. Esą V. Lu
koševičius ir A. Visockas keis
tai suvokia savo atsakomybę. 
Jie gali, jei nori, steigti nau
ją partiją — jų Lietuvoje esą 
daug, ir vieną mažiau ar dau
giau — niekas nepastebės. Ta
čiau tokios partijos kairus ra
dikalumas LDDP nepastūmė
tų į jokius neteisėtus veiks
mus — reiškė nuomonę G. Kir
kilas. J.A.

Spaudos laisvė: “Būdamas 
prezidentu, dėsiu visas pa
stangas, kad laikraščiai, ra
dijas ir televizija nebūtų kie
no nors organu, kaip tai anks
čiau buvo priimta sakyti. Tik 
tada jie bus objektyviu infor
macijos šaltiniu. (...) Nepri
klausoma spauda — viena iš 
laisvo demokratiško valsty
bės vystimosi pagrindų, ir aš 
pasistengsiu nuosekliai ginti 
nepriklausomos spaudos idė
ją”- ,

Diskusijos televizijoje
Rusijos savaitraštis “Neza- 

visimaja gazeta”, kurio motto 
yra “sine ira et studio” š. m. 
vasario 13 d. laidoje rašo: 
“Priešrinkiminio vajaus metu, 
kuris tęsėsi tris savaites, abu 
kandidatai (į prezidentus) va
žinėjo po kraštą, keturis kar
tus diskutavo televizijoje. 
Tiesa, rimtų diskusijų nebu
vo, tačiau Brazausko prieši
ninkams, išvilkus prieš tele
vizijos kamerą jo žmoną, pa
vyko sumažinti pastarojo po
puliarumą, nes ji papasakojo 
apie savo vyro neištikimumą”.

Brazauskas ir lenkų frakcija
Laimėjęs 1992 m. rinkimus į 

Lietuvos seimą LDDP vadovas 
Algirdas Brazauskas Varšu
vos savaitraščiui “Polityka” 
1992 m. lapkričio 22 d. laidoje 
į klausimą, koks jo yra santy
kis su lenkais, atsakė:

“Į šį klausimą galėtų jie pa
tys atsakyti. 32% lenkų balsavo 
už mus (LDDP), nors turėjo sa
vo kandidatus. Tai daug. Lig
šioliniame parlamente lenkų 
ir mūsų frakcijos daugeliu 
klausimų buvo vieningos. Ge
rai, kad ir naujame seime bus 
keli lenkai. Tiesa, jų yra tru
putį per mažai, bet seimas tai 
ne vaistinė. Be to, lenkai yra 
Lietuvos piliečiai, tai reiškia, 
kad visi Lietuvos įstatymai 
lies juos lygiai taip pat kaip 
ir lietuvius”. Toliau Brazaus
kas kritikavo jam esant val
džioje išleistą įstatymą dėl 
lietuvių kalbos suvalstybini- 
mo. Šis įstatymas buvo neap
galvotas ir vėliau buvo pakeis
tas.

Sakydamas, kad seimas nė
ra vaistinė, Brazauskas yra 
teisus. Jeigu būtų vienodai 
visiems atsverta, tai Lietu
vos lenkų sąjunga (LLS) netu
rėtų nė keturių seimo atsto
vų. Daugmandatinės apygar
dos rinkimuose LLS, kaip tau
tinė mažuma, buvo privilegi
juota ir jai nereikėjo surinkti 
4% balsų, kad galėtų išrinkti 
savo atstovus. LLS surinko 
vos 2.07% balsų, bet pravedė 
du atstovus.

Vilniaus-Trakų rinkimų apy
gardoje kandidatavo lenkų 
frakcijos pirmininkas Ričard 
Maciejkianiec ir antrame ra
te rinkimus laimėjo. Kadangi 
LDDP šioje apygardoje savo 
kandidato neturėjo, Brazaus
kas stengėsi, kad buvęs kom- 
partietis (pagal Maskvos plat
formą) būtų išripktas. Savo 
atsišaukime Brazauskas ra
gino Vilniaus-Trakų apygar
dos rinkėjus neremti “bolše
vizmo”, bet paremti Ričardo 
Maciejkianieco kandidatūrą. 
Kadangi šioje apygardoje 
daugmandatiniuose rinkimuo
se LLS surinko 21.59% balsų, 
o LDDP 39.77%, tai yra aišku, 
kad be Brazausko paramos ir 
LLS privilegijų Maciejkianiec 
nebūtų patekęs į Lietuvos sei
mą.

Atsilygindama LLS irgi sten
gėsi kiek galėdama padėti Bra
zauskui būti išrinktam Lietu
vos prezidentu. LLS laikraš
tis “Nasza gazeta” š. m. vasa
rio 9 d. laidoje pirmame pus
lapyje stambiomis raidėmis 
rašo: “Prezidento rinkimuose 
- už A. Brazauską!” Be to, bu
vo platinami lenkų ir rusų kal
ba atsišaukimai, raginantys 
balsuoti už “poną Algirdą Bra
zauską.” Ši priešrinkiminė 
LLS veikla buvo sėkminga: 
Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nuose Brazauskas surinko per 
80% rinkėjų balsų.

Nežiūrint LLS pagalbos rin
kimuose ir jų frakcijos seime, 
Brazauskas gerai žino, kad ne 
lenkų balsais.jis buvo išrink
tas Lietuvos prezidentu. Nors 
LDDP turi žymią daugumą Lie
tuvos seime, Brazauskui ne 
tik socialdemokratų ir lenkų 
frakcijų balsai yra reikalin
gi, bet netgi ir Bobelio, nes 
norint pakeisti kai kuriuos 
konstitucijos straipsnius ir 
suteikti prezidentui daugiau 
galios, reikia surinkti tris 
penktadalius arba 84 seimo 
narių balsų. J.B.

MYLIMAI MAMYTEI
AfA 

ONAI KURPIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

sūnų GEDIMINĄ su žmona LAIMA, vaikaičius - 
VIKTORIJĄ ir AUGUSTINĄ su šeima bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

“Tėviškės žiburių” bendradarbiai:

Prelatas Pranas Gaida

Elena ir Pranas Ališauskai

Salomėja ir Jonas Andruliai

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai 

Ona ir Petras Derliūnai 

Genovaitė Gaižutienė 

Vyt. Kastytis

Vanda Petrauskienė

Bronė ir Stasys Prakapai 

Alesė ir Kostas Rašymai 
Laima ir Česlovas Senkevičiai 

Aušra ir Henrikas Trussow 

Vida ir Gintautas Tumosos 

Grasilda ir Marijonas Valaičiai 

Jane Vingelienė

AfA 
PETRUI VAITIEKŪNUI

staiga mirus, 
žmoną DANUTĘ, dukras - VIDĄ ir RITĄ su šeima nuo
širdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Antanas Kairys
Kostas Tutinas

AfA 
JUSTINUI KERNIUI

staiga mirus,
jo tėveliams - LEONORAI ir SAULIUI, broliukui bei 
sesutei, jį labai mylintiems seneliams - BIRUTEI ir 
ALGIUI KERNIAMS reiškiame giliausią užuojautą -

Roma ir Vytas Akelaičiai

AfA 
MARYTEI ADOMAITIENEI

mirus, 
jos vyrui JONUI ir visiems artimiesiems reiškiame
gilią užuojautą- . . -.<•<»

Jonas, Rima ir Rasa PuniškaiHamilton, Ont.

AfA 
MARIJAI RUSECKIENEI

mirus,

vyrą JONĄ, sūnų VIKTORĄ nuoširdžiai už
jaučiame -

Juozas ir Bronė Červinskai su šeima 
Natalija Žolpienė su vaikais 
Laima ir Juozas Petravičiai

AfA 
KAZIMIERUI SINKEVIČIUI

mirus,

reiškiame giliausią užuojautą seseriai 

ALEKSANDRAI DAINORIENEI bei jos šeimai

A. M. Gverzdžiai V'- A. Paulioniai
S. V. Gudaičiai P- K. Šukiai
F. S. Janušoniai M. S. Šetkai

O. P. Meškauskai
St. Catharines

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

j
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DIEVO MOTINOS MARIJOS statulėlė, nuo 1991 m. tragiškųjų įvykių sto
vėjusi prie Parlamento barikadų, šiemet sausio 13 d. buvo perkelta į koplyt
stulpį prie Barikadų memorialo Nuotr. Alf. Laučkos

Su liūdesiu ir viltimi
Antrosios metinės po Sausio 13-osios Vilniuje

Įspūdžiai iš prezidento rinkinių
Š. m. vasario 19 d. Santara- 

Šviesa Jaunimo centre Čikago
je surengė tik neseniai grįžu
sio iš Lietuvos Valdo Adam
kaus, S. Lozoraičio rinkimi
nio vajaus vadovo, pranešimą 
apie prezidento rinkimus Lie
tuvoje. Nors tą dieną Čikago
je buvo kitų renginių, bet Jau
nimo centro kavinė buvo pil
nutėlė.

V. Adamkus nuvyko j Lietu
vą sausio 22 d. Jo pirmasis 
rinkiminio vajaus įspūdis bu
vo nekoks1, jokių plakatų, jo
kių šūkių, o žmonės vaikščio
ja lyg niekur nieko nebūtų. 
Lozoraičio rinkiminei būsti
nei skirtos patalpos buvo Vil
niaus centre; bet ten tebuvo 
tuščios sienos, 2 telefonai ir 
4 padėjėjai, kurių 3 iš Vašing
tono. Tuoj buvo pasirūpinta 
plakatų spausdinimu ir, susi
tarus su kaikuriais seimo na
riais bei savanoriais, sudary
tas pagrindinis visą rinkimų 
eigą tvarkantis štabas, kuriam 
vadovavo E. Gentvilas ir J. Ta
mulis. Šio štabo veiklą reikėjo 
suderinti su A. Abišalos grupe, 
nes jie buvo galvoję vadovau
sią rinkiminiam vajui.

S. Lozoraitis ir V. Adamkus 
per nepilnas tris savaites ap
lankė per 160 vietovių, išva
žinėjo Lietuvą skersai ir išil
gai, kalbėjosi su dešimtimis 
tūkstančių žmonių. Dirbdavo 
nuo 9 v.r. iki vidurnakčio. Bu
vo sutarta, kad Lozoraitis lan
kys vieną Lietuvos dalį, o 
Adamkus — kitą; tada po 3 die
nų susitiks Vilniuje aptarti 
rinkimų eigą. Taip buvo daro
ma per visą vajų. Susitikimai 
su rinkėjais trukdavo maždaug 
porą valandų. Jie pirmiausia 
pakalbėdavo, o paskiau atsa
kydavo į publikos klausimus. 
Tų klausimų buvo įvairių, kar
tais net ir nekorektiškų. At
rodo, kad įvairiose vietovė
se dalis žmonių klausdavo vis 
tos pačios redakcijos klausi
mus, pvz., kad Lozoraitis ne
pažįsta Lietuvos, nes gyvena 
užsienyje; kad jis negalės gy
venimo tvarkyti, nes jis ne eko
nomistas; kad jis esąs “Lands
bergio statytinis”; amerikie
tis; kad jo mums iš viso nerei
kia, ir t.t. Ir Lozoraitis, ir 
Adamkus kantriai ir nuošir
džiai atsakinėjo į visus klau
simus, nes Lozoraičio rinki
minis vajus sutarė kelti tik 
krašto problemas ir nieko ne
pulti. O priešininkai kartais 
skleidė net melą ir šmeižtus. 
Visa tai reikėjo atremti. Bet 
žmonių prisirinkdavo pilnos 
salės, kartais net uždarose 
patalpose netilpdavo, kaip 
pvz. Marijampolėje, net po A. 
Brazausko ir dr K. Bobelio at
silankymo, V. Adamkui kal
bant.

V. Adamkus taip pat papa
sakojo apie televizijos deba
tus su dr. Bobeliu. Kalbėjo ir 
apie prezidentinius debatus, 

kuriais nusivylęs. Juose bu
vo bandoma sekti amerikiečių 
debatų stiliumi, nors su vie
tiniais paįvairinimais. Pvz., 
prieš pirmuosius debatus sce
noje stovėjo choras ir, maršui 
grojant, abu kandidatai įžy
giavo į sceną. Laike debatų 
buvo padaryta pertrauka ir 
per ją mergina trumpu sijonė
liu šoko tango, o abu kandida
tai turėjo sėdėti ir laukti! Ant
ruose debatuose klausimus 
statė 4 didžiųjų laikraščių, 
redaktoriai. Štai pora pavyz
džių tų klausimų: Lozoraičiui
— ar gali išvardinti keturių 
Beatles pavardes, o Brazaus
kui — kiek namų jau pasista
tęs. Televizija yra savotiškai 
kontroliuojama ir A. Brazaus
ko pusė debatų klausimus gau
davo iš anksto.

Skaudu buvo, kai Lietuvos 
didieji laikraščiai atspaus
dino iš Niujorko gautą Bra
zauską remiantį skelbimą. 
Tada žmonės pradėjo sakyti: 
“Jūs melavote, kad JAV lie
tuviai vieningai remia Lozo
raitį!” Kai buvo išsiaiškinta 
tikroji padėtis, tai paneigimą 
teatspausdino tik vienas “Lie
tuvos aidas”.

Baigdamas savo pranešimą 
ir apibendrindamas patirtus 
įspūdžius, V. Adamkus pažy
mėjo, kad Lietuvoje busimieji 
rinkimai jau turės kitą pobū
dį, nes Lozoraičio rinkiminis 
vajus buvo vedamas nauju, 
vakarietiškai korektišku sti
liumi. Pralaimėjimą nulėmė 
laiko stoka, nes Lozoraičio 
populiarumas vis didėjo, bet 
dar pritrūko 2-3 savaičių, kad 
pergalė būtų pasiekta. Labai 
svarbus ir neigiamas faktorius
— sunki ekonominė padėtis, 
ypač kaimo žmonėms. Daug 
balsų Brazauskui atidavė ir 
svetimkalbės mažumos (11- 
12% visų balsų). Iš grynai lie
tuviškų balsuotojų Brazauskas 
gavo tik nedidelę balsų per
svarą prieš Lozoraitį.

Laikraščiuose nebuvo daug 
straipsnių apie rinkimus, nes 
laikraščiai už straipsnius rei
kalavo mokėti doleriais ir 
ėmė gan brangiai. Iš valstybės 
iždo buvo skirta po 750.000 ta
lonų kiekvienam kandidatui ir 
leista naudotis automobiliu. 
Tais talonais ir automobiliu 
Lozoraičio vajus nesinaudojo, 
talonai grąžinti Lietuvos iž
dui, o važinėta privačiu “Ži
guliu”. Rinkimai Lozoraičio 
vajui kainavo $35.000.

Rinkimais labai domėjosi 
jauni žmonės ir jaunos šeimos. 
Jų buvo apie 50 nuošimčių. Jie 
daugiausia rūpinosi sunkia 
ekonomine padėtimi.

Pasidalinimas įspūdžiais ir 
atsakymas į klausimus truko 
apie 2 valandas, bet atvykę 
žmonės buvo patenkinti, išgir
dę daug paskutinių naujienų 
iš Lietuvos.

Aldona Šmulkštienė, Čikaga

G. GUSTAITĖ

Vadovaujantis sausio 13-osios 
baudžiamajai bylai prokuroras 
Juozas Gaudutis (Nusikaltimų 
tyrimo departamento vyriau
sias prokuroras) prieš sukak
tį informavo spaudą apie pro
kuratūros nuveiktą darbą.

Baudžiamosios bylos yra dau
giau nei 100 tomų, apklausta 
apie 4 tūkst. žmonių; apskritai, 
kaip teigė J. Gaudutis “pada
rėme viską, ką galėjome, kas 
nuo mūsų priklausė”. Dalis me
džiagos gauta iš TSRS gene
ralinės prokuratūros. B. Jel
cinui padedant buvo galimy
bė tardyti Rusijoje. Tačiau da
bar, ten politinei padėčiai kin
tant, Lietuvos prokuratūrai 
kelias užkirstas. Galutinė by
los baigtis priklausys nuo to, 
kuomet Rusija, Baltarusija, ki
tos valstybės išduos nusikal
tėlius; juridiškai tai turėtų 
priklausyti nuo sutarčių dėl 
teisinio bendradarbiavimo ra
tifikavimo. Neatmetama gali
mybė teismą surengti be kalti
namųjų. Pranešėjas informavo 
apie besislapstančius: jie tu
ri apsaugą, jiem padeda tam 
tikros užsienio tarnybos; kal
tinamieji - B. Makutinovičius, 
M. Burokevičius bei kiti - kei
čia savo buvimo vietą, išvaiz
dą, kai kurie mėgina prasmuk
ti į Vakarus.

J. Gaudutis pranešė taip pat 
apie kariškių, dalyvavusių sau
sio žudynėse, tolesnį darbą. 
Antai, vadovavęs 107-ąjai divi
zijai, dislokuotai Lietuvoje, 
papulkininkis N. Astachovas, 
kuris važiavo pirmasis tankų 
kolonoje, “žinomi žmonės, ku
riuos šio tanko vikšrai traiš
kė”, dabar, perkeltas iš Vil
niaus į Sovietską (Tilžę), pa
skirtas vadovauti dideliam ka
ro pajėgų junginiui. Paaukštin
tas taip pat buvęs Vilniaus įgu
los viršininkas V. Uschopčikas. 
Jis neseniai tapo 3-iosios tan
kų armijos, dislokuotos Balta
rusijoje, vadu. Neapeiti kiti 
kariškiai, tos nakties dalyviai: 
jie gavo ordinus ir medalius.

Neeilinis, iškilmingas seimo 
posėdis, tylos minutė žuvu
sioms pagerbti, A. Brazausko 
pranešimas, valstybinių apdo
vanojimų įteikimas, memoria
linės kompozicijos atidengi
mas, mitingas prie buv. KGB 
rūmų, Mišios katedroje, Anta
kalnio kapų aplankymas, res
publikos vadovų susitikimas 
su žuvusiųjų artimaisiais, pri
siminimo ir muzikos vakaras 
sporto rūmuose - tai mūsų, gy
vųjų, atminimo, pagarbos, vil
ties išraiška, pastanga keltis, 
dirbti.

Į memorialo (archt. A. Nasvy- 
tis) atidengimą prie seimo rū
mų susirinko nemaža minia: 
valdžios žmonės, dvasininki
ja, užsienio šalių diplomatai, 
kt. Atkelti betono blokai su 
užrašais, piešiniais, kryžiai, 
Marijos skulptūrėlė - tai mal
dos, ištvermės, anų dienų liu
dininkai. Memorialą pašven
tino vyskupas Juozas Tunaitis, 
pabaigoje nuskambėjo “Mari
ja, Marija”.

Kalbėjo prof. Giedrius Užda
vinys, prof. Vytautas Lands
bergis, kun. Robertas Grigas, 
seimo narys Kazimieras Uoka, 

PANEVĖŽIEČIAI, DĖKINGI UŽ DOVANAS, gautas iš Kanados lietuvių. Mons. J. ANTANAVIČIUS įteikia p.p. 
NARUŠEVIČIŲ dovanų motinai, sulaukusiai kūdikio. Su apdovanotais invalidais. Vaikų globos namų auklėti
niai džiaugiasi šventinėmis dovanėlėmis. Katalikiško vaikų darželio auklėtiniai, gavę dr. A. ir S. Kazlauskų dova
nas. Visi apdovanotieji reiškia nuoširdžią padėką, ypač p.p. NARUŠEVIČIAMS ir p.p. KAZLAUSKAMS

Kovo 11-osios akto signataras 
Mečys Laurinkus, žuvusio Tito 
Masiulio sužadėtinė Laima Ko- 
jelytė, ambasadorius Stasys 
Lozoraitis. M. Laurinkaus min
tis “kada nors galbūt išnyks 
kairės ir dešinės prieštara
vimai” čia buvo svetima, su
tikta švilpimu.

Prie buvusių KGB rūmų (į ku
riuos plačiu mostu dar nese
niai kvietė buvęs Leninas . . .) 
ilgai, jausmingai kalbėjo kun. 
Alfonsas Svarinskas. Taip il
gai, kad eisena, atėjusi nuo 
seimo, pavėlavo į Mišias ka
tedroje, kurias aukojo, pa
mokslą pasakė, arkivyskupas 
Audrys Bačkis.

Po Mišių didžiulė procesi
ja (priekyje G. ir V. Landsber
giai, Sąjūdžio nariai, muitinės 
pareigūnai, policininkai) su 
gėlėmis, vėliavomis, vainikais 
plaukė į Antakalnio kapines. 
Kiek galima apžvelgti, kalne
liai apstoti, žvakių liepsnelės.

Prie žuvusiųjų kapų kalbėjo 
arkivyskupas A. Bačkis, kalbė
jo apie “amžinas seses” - skaus
mą ir kančią, apie ištikimybę 
Dievui, tėvynei, laisvei, pa
šventino kapus. Čia pat už jų 
lyg kamuoliukas žaidė vaiku
tis raudonais drabužėliais. Jis 
kažką braižė. Tai buvo gyvy
bės, gyvenimo, vilties simbo
lis. Pro kalnelius, žvakių lieps
neles, tylumoje bangavo gies
mės “Marija, Marija” posmai, 
švelniai, jautriai giedami “Lie
tuvos” ansamblio. Padėjo vai
niką ir Respublikos vadovai.

Vakare Sporto rūmuose skam
bino'pianistė Aldona Dvario
naitė, teko taip pat skambin
ti atėjusiam su žmona Vytautui 
Landsbergiui. Dainavo muzi
kos akademijos kamerinis cho
ras, etnografinis ansamblis 
“Intakas”, Veronika Povilio
nienė ir kt., deklamavo Vladas 
Bagdonas. O už kelių žingsnių 
nuo scenos, nuo atlikėjų, būre
liai, apspitę televizorių, akių 
neatritraukė nuo detektyvo, te
levizijos serialo, bilijardinėje 
jaunimėlis su įsijautimu stum
dė kamuolius, prirūkytoje alu
dėje kilnojo bokalus šauliai. 
Gėris blogis, blogis gėris . ..

. ■" l<4. ’iqiiU j .t,.. . -
Tą pačią sausio? 13-ąją Res

publikos vadovai - A. Brazaus
kas, B. Lubys, Č. Juršėnas - su
sitiko su žuvusiųjų artimai
siais. Ir išgirdo daug karčių 
nuoskaudos žodžių savivaldy
bių valdininkijai, medicinos 
sistemos darbuotojams, val
džiai. Antai už penktą vietą 
olimpiadoje valdžia numatė 
pusantro karto didesnę pre
miją, negu kompensaciją žuvu
siam už tėvynę. Nematė, ne
pajuto artimieji medicininių 
ir socialinių pasekmių likvi
davimo programos, nors pagal 
įstatymus vyriausybė ją priva
lėjo sudaryti. Nesulaukė jie 
nė atsakymo į savo laišką prem
jerui, o kur dar kasdienybė, 
susitikimai su nedalykiška, ne
jautria, godžia valdininikija? 
Atėjusieji prašė, kad jų rei
kalus būtų leista ginti žuvu
sio Igno Šimulionio tėvui per 
Globos ir Rūpybos tarybą, ne 
Sausio 13-osios brolijai, ne 
Jadvygai Bieliauskienei. (Iš
samiam išsiaiškinimui, kaip 
vyriausybė galėtų padėti, pa-

LIETUVOS JAUNIMAS PROVERŽYJE Į LAISVĘ 1988 m. spalio 29 d. pasiruošęs kelti trispalvę į Traką pilies 
bokštą. Visą pavergtą kraštą apėmęs laisvėjimo sąjūdis privedė prie Aukščiausiosios tarybos nuosprendžio 1990 
metą kovo 11 dieną paskelbti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Ši diena yra tapusi naująja lietuviu tautos 
švente, kuri šiemet minima trečią kartą Nuotr. Kęstučio Svėrio

Atmintinos Vilniaus
ALFONSAS NAKAS

Nėra ko kalbėti apie Gedi
mino pilį, Tris kryžius, Auš
ros Vartus. Kas Vilniuje bu
vo, visi lankė. Kas bus, lankys 
ir be mano aprašymų. Tik dau
geliui dar nežinoma tai Arti
lerijos bastilija (tvirtovė) 
Bokšto gatvėje. Nežinojau nė 
aš, Vilniuje trejus metus gy
venęs. Prieš kelis šimtus me
tų įrengti miesto gynybos su
tvirtinimai su daugybe patran
kų, per karus buvo išgriauti. 
Restauruota tik prieš keletą 
metų. Mums lankant, budėjo 
pora paslaugių moterų. Jos 
teikė informaciją. Ant sienų 
radome informacinių tekstų. 
Bet išsinešti informacijos, 
kokio lankstinuko, su žiburiu 
nerasi.

Rugsėjo 3 d. iš saugumo rū
mų mane pasiėmė Atsargos 
karininkų s-gos veikėjas, jų 
oficiozo “Kardo” redaktorius, 
anksčiau “Švyturio” ir kitų 
žurnalų bendradarbis, Anta
nas Martinionis. Po kelerių 
metų laiškinės pažinties, po 
kelių telefoninių pasikalbė
jimų, pirmą kartą susitikome 
akis į,akį. Nuvežė į Lietuvos 
žurnalistų draugijos būstinę. 
Supažindino su draugijos pir
mininke ir kultūrinio dvisa
vaitinio žurnalo “Naujasis 
dienovidis” redaktore Aldo
na Žemaityte. Ant jos stalo 
gulėjo “Tėviškės žiburiai”, 
tik prieš savaitę išleistas 
numeris. Į mano nustebimą ji 
paaiškino, kad prieš valandą 
lankėsi šio Kanados lietuvių 
savaitraščio red. prel. Pranas 
Gaida. Mudviem su A. Žemai
tyte besikalbant, A. Martinio
nis įniko “Tėviškės žiburius” 
sklaidyti, skaitinėti. Už pus
valandžio, ruošiantis išeiti, 
jis garsiai stebėjosi: “Koks 
įdomus laikraštis! Koks įvai
rus turinys ...” Klausiau: “Ar 

lengvinti B. Lubys paskyrė ki
tą susitikimą).

Ne, ne tik skundėsi, priekaiš
tavo, guodėsi artimieji. Kal
bėjo jie taip pat apie atlaidu
mą, apie tai, kaip trūksta vie
nybės, be kurios nebūtume su
laukę nė Kovo 11-sios. 

niekada ‘TŽ’ nesate matęs?” 
Jis: “Niekada. Pirmą kartą į 
rankas paėmiau”. Kaip gaila! 
Anksčiau — geležinė uždanga, 
dabar — materialiniai sunku
mai.

Rugsėjo 10 d. A. Martinio
nis mane nuvežė į Radijo ir 
televizijos darbuotojų rūmus 
Konarskio g-je. Norėjau pasi
matyti su “Kalba Vilnius” ra
dijo laidų išeivijai darbuo
tojais. Rūmai labai diaeli. 
Įėjimas stropiai saugomas po
licijos. Pasisakius pas ką ei
ni, budintis policininkas jam 
ar jai paskambina. Sutikimą 
gavęs, išrašo lankytojo leidi
mą. Su budinčiu policininku 
pasilabinus, kalbėjosi A. Mar
tinionis. Nustebau, kad po po
ros lietuviškų sakinių, jis per
ėjo į rusų kalbą. Vėliau jis man 
paaiškino, kad lietuviška uni
forma, labai šviesaus “lietu
viško” veido jaunuolio būta 
baltgudžio, lietuviškai gero
kai suprantančio, bet kalbėti 
dar neišmokusio. Iki “audien
ciją” gavome, sargyba pasikei
tė, už stalo sėdosi policinin
kas lietuviukas.

Priėmė pats /‘Kalba Vilnius” 
direktorius Audrius Braukyta, 
žinias klausantiems žino
mas žurnalistiniu psiaudoni- 
mu Juozas Kavolis. Tiek fizi
ne išvaizda, tiek entuziazmu 
jis man priminė buvusį čika- 
gietį, dabar miunchenietį My
kolą Drungą. Kalbėjomės be
veik valandą. Į priekaištus 
dėl blogo girdimumo paaiški
no, kad visa tai ne jų kaltė. 
Jie programas paruošiu kiek
vieną dieną, septynias dienas 
savaitėje. Stengiasi gauti ge
riausius siųstuvus, kuriuos tik 
galima “už rublius nupirkti”. 
Kurį laiką geriausi buvę Mol
dovoje, bet, dėl ten prasidėju
sių kovų, radijo stočiai einant 
iš rankų į rankas, sutrikę.

Aš klausiau, ar negalima 
siųsti per vokiečius, skandi
navus? Galimybės esą tiria
mos, tokie ėjimai planuojami 
ateity. Bet dabartinėj poli
tinėj bei ekonominėj situaci
joj reikalas esąs “sudėtingas”. 
Pagyriau vaizdingai reporta
žus paruošiantį Praną Karto
ną. Žadėjo jam tai pasakyti. 
Skundėsi dėl išpuolių, kai jie
demonstruoja demokratišku
mą. Pvz. leidus tik po minutę 
prabilti Brazauskui ir Terlec
kui, kilę audros, ypač iš mo
terų. Ir tai ne užjūrio, o Lie
tuvos, nes laidos ir Lietuvoje 
girdimos.

Amerikos lietuvius prašo 
kantrybės, tiki, kad girdimu-

Atstatomi senelių namai Panevėžyje
Reikalinga finansinė išeivijos parama

Panevėžio katedros parapija. 
atstato buvusius Panevėžio se
nelių namus. Per 50 metų tie 
namai laiko ir nerūpestingų 
šeimininkų visiškai suniokoti. 
Atstatymui reikia didelių lėšų. 
Darbus remia vyriausybė ir sa
vivaldybė, tačiau reikia daug 
lėšų, ir be jūsų pagalbos, bran
gūs tautiečiai Kanadoje, Ame
rikoje ir kituose kraštuose, 
darbų įvykdyti negalėsime. Jū
sų valiutinės aukos šiais kas
dienės infliacijos laikais yra 
nepaprastai svarbi pagalba. 
Gausiau aukojusius įrašysime 
į katedros garbės lentas. O gal 
kas norėtumėte sugrįžti į Lie
tuvą ir apsigyventi mūsų sene
lių namuose-pensionate? Tiki
me Jums suteiksią jaukų būstą 
ir tinkamas sąlygas. Pensio
natas tik 150 m nuo Panevėžio 

akimirkos 
mas kada nors susitvarkys. 
Gyrė tuos, kurie parašo ar pa
skambina. Pavardėmis minėjo 
VI. Bacevičių iš Klivlando, 
J. Mikailą iš Floridos. Be 
pavardės — ponią iš Toronto, 
kuri vedanti jų laidų dieno
raštį ir jiems atsiunčianti. 
O ponas iš Omahos, NE, esąs 
įsigijęs tokius priimtuvus, 
kad girdįs visas jų laidas 
(kaži ar girdi dabar, lapkri
čio vidury, kai šiuos žodžius 
rašau?). Aš iš savo pusės pa
neigiau buvusių jų darbuoto
jų skleistą gandą, kad Ame
rikos lietuviai “Kalba Vil
nius” laidų nesiklauso. Sa
kiau, daugelis klausome ir 
laukiame geresnio girdimumo.

Televizijos programų ma
žai ir jos labai skurdžios. Už
tat visi puola prie “Marianos”. 
Nebepamenu kuriomis dieno
mis, bet tikrai kartą savaitė
je, būna geras televizijos re
portažas “Po gimtinės stogu”. 
Tai žemę atgavusių ūkininkų 
vargai ir džiaugsmai pamažu 
atgyjančiame kaime. Vargų, 
žinoma, kur kas daugiau ne
gu džiaugsmų . .. Įdomūs bū
davo, taip pat, berods kas są- 
vaitę, pranešimai apie krimi- . 
nalinius? nusikalsimus, atliek .„ 
kami vyro su didele humoro 
doze. Sekmadienio, rugsėjo 6, 
pavakary rodė brolių Matuzų 
filmą iš 1938 m. Niujorko pa
saulinės parodos, kur su kul- 
tūrinėm-pramoginėm progra
mom pasirodė lietuviai, ypač 
lietuvės (tautiniai šokiai, 
dainos).

Nors knygų pasirinkimas 
knygynuose, kaip porą kartų 
šiame dienorašty esu užsimi
nęs, labai ribotas, bet štai 
sėdėdamas prie mašinėlės sa
vo namuose graudinuosi, kad 
labiau nepasistengiau jų ieš
kodamas. Nupurtydavo, pa
galvojus apie kelionės pra
džią su tais baisiais laga
minais. Tik viešnagei baigian
tis sužinojau, kad knygas la
bai lengvai gali sau pasisiųs- 
ti, ir tai neribotą skaičių 
siuntinių. Nuneši į paštą, jas 
ten suvynioja, suriša špagatu 
ir tau palieka užrašyti adre
są. Tuomet pasveria, paklau
sia kaip siųsti, oro paštu, ar 
“paprastu”, t.y. laivu? Antra- 
sis būdas gal triskart piges
nis. Pasisiunčiau sau penkis 
knygų siuntinius, visus “pa
prastu” paštu. Visų persiun
timas tekainavo apie 7 ar 8 šim
tus rublių, tad gal 3 su puse 
dolerio. Visus gavau maždaug 
per 6 savaites. Kad gi būčiau 
anksčiau sužinojęs!

katedros. Laukiame Jūsų pa
geidavimų ir Jūsų aukų.

Aukas galima įteikti kun. Jo
nui Staškevičiui, Mississau- 
goje ir seselei Paulei Mont- 
realyje.

Galima pervesti į mūsų są
skaitą: Overland Bank, Account 
nr. 51894 000 333 001 / 67084196 / 
701080648 in the name of The 
Bank of Lithuania, Panevėžio 
katedra. Banko-korespondento 
adresas: Overland Bank, Via 
Balastra, 5, CH-6900 Lugano, 
Switzerland. Telex: 841000 otb 
ch overbank lugano, S.W.I.F.T.: 
OTBK ch 22.

Iš anksto dėkojame, teatlygi
na Dievas!

Panevėžio katedros klebonas, 
mons. Juozapas Antanavičius, 

Panevėžio katedros pastoracinė 
taryba
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KRYŽIUS RYTPRŪSIEČIAMS
Mikyčiuose, Šilutės rajone, 

buvo pašventintas paminklinis 
kryžius, pastatytas 1944-47 m. 
Rytprūsius okupavusių sovietų 
badu numarintų ir nužudytų gy
ventojų atminimui. Ateityje bus 
nuliedintos bronzinės figūros, 
pastatyta paminklinė siena su 
joj iškaltomis Rytprūsių žuvu
sių gyventojų pavardėmis.

KALBOS PAŽEIDĖJAI
Lietuvoje pradedamos vals

tybinės lietuvių kalbos įstaty
mo pažeidimų bylos. 1993 m. 
sausio mėnesį Klaipėdos mies
to prokuratūra kalbos pažeidė
jams pradėjo trylika adminis
tracinių bylų. Lietuvių kalbos 
teises daugiausia pažeidė per 
didelės nuolaidos anglų kalbai. 
Vilniaus prokuratūra valstybi
nės lietuvių kalbos įstatymo 
pažeidimu apkaltino staklių 
gamybos įmonę “Žalgiris”. Jos 
visi užrašai, blankai bei rašt
vedybos dokumentai buvo tvar
komi tik rusų kalba. Dvi bylas 
lietuvių kalbos pažeidėjams 
yra iškėlusi Kauno miesto pro
kuratūra. Bylos su visais doku
mentais perduotos Valstybinės 
lietuvių kalbos inspekcijai. 
Pažeidėjų laukia administra
cinės ir finansinės baudos.

HANSA IR VIA BALTICA
Plačiau jau buvo svarstytas 

greitkelio Via Baltica nutiesi
mas per Estiją, Latviją ir Lie
tuvą. Greitkelis yra svarbus Eu
ropai, nes jis, panaudojus keltą 
iš Helsinkio į Taliną, Suomijos 
sostinę sujungtų su Varšuva ir 
iš ten galėtų būti tiesiamas pie
tų kryptimi per Graikiją į Kre
tos salą. Dabar specialistai iš 
Bostono tiria dar vieną Hansos 
kelio projektą, pasiūlytą Esti
jos projektuotojų. Hansos pro
jekto šešių eilių greitkelis Ru
sijos Petrapilį (St. Peterburgą) 
sujungtų su Berlynu. Estiją jis 
kirstų per Narvą ir Tartu arba 
tik per nedidelę jos pietryčių 
dalį į Rygą, Šiaulius, Tauragę, 
Tilžę, Karaliaučių, Gdanską ir 
Berlyną. Hansos keliui tektų 
didelis turistų srautas, bet iš 
jo didžiausios naudos turėtų 
to greitkelio centru tampanti 
Latvijos sostinė Ryga. Liūdniau
sia būtų Vilniui, kurio nepa-' 
siekia abu planuojami greitke
liai — nei Hansa nei Via Balti
ca. Hansos greitkelio projek
tas galėtų būti pradėtas įgy
vendinti per ketverius ar pen
kerius metus. A. Hitlerio val
dymo metais jau buvo statoma 
betoninė autostrada Karaliau- 
čius-Berlynas. Karo liepsnos 
paliko dalį vienos krypties 
liekanų.

SPROGIMAS VILNIUJE
Vilniaus senamiestį vasario 

4 d. sukrėtė galingas sprogimas 
prie Šiuolaikinio meno centro. 
Atskubėję policininkai rado 
virš centro pakilusį baltų dū
mų debesį ir būrį linksmų žmo
nių, atėjusių į estų dailininkų 
Raulo Meelo, Leonhardo Lapino 
ir Siim-Tanel Annuso parodos 
“Racionali begalybė” atidary
mą. Sprogimas yra dalis jų pa
rodų atidarymo ceremonijos ne 
tik Vilniuje, bet ir kitur. Tie 
trys estai dailininkai, pagar
sėję savo parodomis pasaulyje, 
vadovaujasi beveik kompiute
riniu racionalumu ir iki bega

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

2Q Hughson St. South, Suite 1003 Te|efonas 
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

ŠVENTINIS SIUNTINYS

Turi naują patarnavimą pristatyti jūsų giminėm siuntinius, sudarytus Lietuvoje. 
Mes užsakymus priimsime ir kiekvieną antradienį siusime faksu į Lietuvą. 

Jūsų giminėm maistas bus pristatytas nuo 5 iki 10 dienų.
Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės.

Medus........................ . ............ 1 kg Apelsinai ....................... ............ 2 kg
Dešra rūkyta ............... (. ............ 3 kg Citrinos šviežios....... ........  500 gr
Kumpis rūkytas ............. ............ 3 kg Kava pupelių................. ........  500 gr
Sūris oland..................... ............ 1 kg Kava tirpstanti............... ........  200 gr
Sviestas........................ ............ 1 kg Mielės ........................... ........  100 gr
Miltai .............................. ............ 2 kg Majonezas .................... ........  400 gr
Cukrus ......................... ............ 3 kg Prieskoniai .................... ........  200 gr
Ryžiai ............................ ............ 2 kg Šokoladas..................... ........  500 gr
Sausainiai ..................... ............ 2 kg Kiaušiniai ...................... .......  20vnt
Kakava ......................... ............ 1 kg Aliejus saulėgrąžų ....... ...........  4 Itr.
Sokol, saldainiai............ ............ 1 kg
Razinos ........................ ............ 1 kg Kaina (30.4 kg) ............ ........ $94.00

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.
PRIEDAS ‘E’: Aliejus saul. 2 lt; šprotai aliejuje 5 dėž.; višta šviež. 3 kg;

kumpis rūk. 3 kg; mėsa dėž. 500 gr .............................................9 kg $18.50
PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;

ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt .................................................... 27 kg $16.00
PRIEDAS ‘M’: Dešra rūk. 3 kg; kumpis 3 kg; mėsa dėž. 1 kg; ..........7 kg $15.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg...................................... $16.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

lybės ištempiama jo tikrove. 
Tegu tokie meno vertelgos su 
sprogmenimis švaistosi po vi
są sensacijų laukiantį pasau
lį, bet Vilniuje jiems vis dėlto 
neturėtų būti vietos. Tokios 
parodos su jų atidarymui skir
ta sprogimo ceremonija turbūt 
geriau tiktų dabartinėje Jugo
slavijoje, ypač Bosnijos ir 
Hercegovinos Sarajeve, kur vis 
dar sproginėja komunistinei 
Serbijai parūpinti sovietiniai 
ginklai.

LIETUVOS SKAUTAI
Vilniaus mokytojų namuose 

vasario 2 d. spaudos konferen
ciją surengė atsikuriančios Lie
tuvos skautų sąjungos vadovai. 
Konferencijos dalyviams buvo 
priminta, kad Lietuvos skautų 
sąjunga šiemet švenčia deiman
tinę savo sukaktį. Ji turbūt yra 
pirmoji nepolitinė organizacija 
Lietuvoje, įsteigta tuoj po 
nepriklausomybės paskelbimo 
1918 m. vasario 16 d. Tarptau
tinė skautų organizacija visa
me pasaulyje jungia apie 26 mi
lijonus įvairaus amžiaus narių 
ir jų vadovų. Jubiliejinė Lie
tuvos skautų stovykla šią va
sarą bus surengta Gulbinuose 
prie Vilniaus. Tikimasi, kad 
jon atvyks skautų iš viso pasau
lio. Lietuvos skautai vis dar 
neturi savų patalpų. Gyvenama 
viltimi, kad nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė šiai se
niausiai organizacijai padės 
atsikurti ir sustiprėti. Pagrin
dinis skautų veiklos principas 
— kasdien padaryti gerą darbe
lį, o didžiausias skautų įsi
pareigojimas — tarnauti Die
vui, Tėvynei ir artimui.

KARO AVIACIJOS PRADŽIA
Lietuvoje atkuriama karo 

aviacija, kurios viršininku yra 
paskirtas Zenonas Vegelevičius. 
Edmundo Ganusausko praneši
mu “Lietuvos ryte”, vasario 6 
d. Kauno Karmėlavos orauosty- 
je nusileido pirmieji keturi 
Lietuvos karo aviacijos reak
tyviniai (sprausminiai) Čeko
slovakijoje pagaminti L-39 “Al- 
batros” lėktuvai. Dviviečius 
mokomojo tipo L-39 lėktuvus 
Lietuvos karo aviacija nusipir
ko , jęirgyzstane.-' Karmėlavos 
orauostyje nusileido ir trans
porto lėktuvas AN-12, atgabe
nęs atsargines dalis keturiems 
Lietuvos karo aviacijos L-39 
lėktuvams. Džiaugiamasi, kad 
tie čekoslovakiškos gamybos 
lėktuvai yra palyginti nauji, 
kad jų varikliai galės dirbti 
ilgesnį laiką. Nuo 1974 m. mo
komaisiais čekoslovakų L-39 
lėktuvais naudojosi ne tik pa
ti Čekoslovakija, bet ir Sovie
tų Sąjunga, Rytų Vokietija, Af
ganistanas, Sirija, Irakas, Li
banas, Rumunija, Vengrija, 
Zimbabvė. Tame laikotarpyje 
buvo pagaminti keli patobulinti 
L-39 lėktuvo variantai. Lietu
vos karo aviacija už kiekvieną 
nusipirktą lėktuvą Kirgyzsta- 
nui sumokėjo po 21.000 JAV do
lerių. Tie lėktuvai skrydžius 
su Lietuvos karo aviacijos ženk
lais pradės Kauno orauostyje 
Karmėlavoje. Ateityje jie per
sikels į Panevėžio karinį aero
dromą Pajuostėje, kai iš ten iš
sikraustys Rusijos karo aviaci
jos daliniai.

V. Kst.

Jaunimo atstovai sausio mėnesį Vilniuje svarstė galimybę dalį VIII pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 1994 m. rengti Lietuvoje. Iš k. INA 
BALSYTĖ (iš Toronto), DANGUOLĖ BIČKAUSKIENĖ ir PLJS valdybos 
narys DARIUS SUŽIEDĖLIS (iš JAV) “Vilties” bendrijos būstinėje

Hamilton, Ontario
PRIEŠVELYKINIS LAIMĖS RA

TAS, rengiamas Hamiltono lietu
vių medžiotojų klubo Giedraitis, 
įvyks kovo 27, šeštadienį, 6 v.v. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Įvairūs laimėjimai, kava su už
kandžiais. Visi kviečiami.

TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS 
įvyks balandžio 24 d., Jaunimo 
centre. Šio pobūvio meninės pro
gramos dalį atliks Londono mišrus 
choras “Pašvaistė”, šokiams gros 
Vaclovo Povilonio orkestras iš To
ronto. Bus karšta žvėrienos vaka
rienė, veiks gėrimų baras bei tur
tinga loterija. Už įvairius laimė
jimus bus įteiktos taurės. Klubo 
valdyba kviečia visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius iš anks
to ruoštis šiam pobūviui. Savo 
atsilankymu paremsite klubo veik
lą ir pasigėrėsite gražia menine 
programa. Klubas laukia visų! J.P.

UŽ a.a. BARBOROS LATAUS- 
KIENĖS vėlę iš Hamiltono buvo 
užprašytos Mišios Šv. Mikalojaus ir 
Vilniaus arkikatedroje. Jas per 
kelis mėnesius laikys vysk. Juo
zas Tunaitis ir mons. Kazimieras 
Vasiliauskas. Abu dvasiškiai at
siuntė nuoširdžius padėkos laiš
kus. G.K.

VYSK. M. VALANČIAUS lietu
vių mokykla, vadovaujama Onutės 
Stanevičiūtės, vasario 13 d. pa
minėjo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 75 m. sukaktį. Mo
kiniai, paruošti muzikos mokyto
jų - Irenos Čerškuvienės ir Rūtos 
Valaitienės - padainavo: “Daini
ninkai mes maži”, “Mokinukas”, Du 
gaideliai”, “Tylus vakaras”, “Mu
zikantas”, “Kas iš kur?”. Jaunieji 
dainininkai susilaukė gausių plo
jimų. G. Liaukienė,

mokytoja
BUVĘS LIETUVOS MINISTERIS 

PIRMININKAS A. ABIŠALA su 
žmona Nijole vasario 28 d. lankė
si Hamiltone. Po Mišių apylinkės 
lietuviai gausiai pripildė Jauni
mo centro salę, kurioje svečius pa
darė pranešimą' apie dabartinę 
būklę Lietuvoje, susidariusią po 
visų rinkimų. Svečias kalbėjo rū
pimais Lietuvos reikalais ir atsa
kinėjo į klausimus. Buvęs Lietu
vos premjeras hamiltoniečiams 
paliko labai gerą įspūdį. “Hamil
tono Spectator” laikraščio atsto
vas H. Haggo su svečiu turėjo pri
vatų pasikalbėjimą. KLB Hamilto
no apylinkės pirm. K. Deksnys 
svečius pakvietė pietums į Ber
nardo ir Danutės Mačių namus. Po 
pietų svečiai išvyko į Torontą. J.K.

AUŠROS VARTŲ PAR. KLEBO
NAS KUN. JUVENALIS LIAUBA, 
OFM, Kanados katalikų centro 
suvažiavimo proga paaukojo $100
- Pagalbos fondui “Vaiko tėviškės
namai”. Gerb. klebonui už dosnią 
auką nuoširdžiai dėkoja šio fondo 
globėja - Kanados lietuvių

katalikių moterų dr-ja
“LIETUVOS VAIKŲ PAGAL

BAI” a.a. Petro Vaitiekūno atmini
mui aukojo: $50-J. B. Greičiūnai, 
R. S. Nixon; $40- Z. P. Sakalai; $30
- V. J. Svilai; $25 - E. J. Bajorai
čiai, D. M. Jonikai; $20 - A. P. Ar- 
monai, G. A. Cibai, K. V. Gelžiniai, 
E. A. Grajauskai, Aušra Greičiū- 
naitė, E. K. Gudinskai, D. A. Ka- 
maičiai, E. A. Liaukai, A. Mačiulai- 
tienė, M. J. Ribys, A. K. Žilvičiai; 
$10-M. J. Gimžauskai, J. Juozaitie
nė, R. Riekus, J. P. Zubai, N.N.

A.a. Antano Mingėlos atmini
mui: $25 - J. Asmenavičius; $20 - 
V. Kezys, E. Kudabienė, M. Renkie- 
nė, B. O. Steponavičiai, A. K. Žilvy
čiai; $15 - D. M. Jonikai; $10 - V. G. 
Kairiai, S. V. Panavai, J. Paškevi- 
čienė.

Visiems aukotojams dėkoja “Pa
galba Lietuvos vaikams” komite
tas Hamiltone.

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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' r 

(Esu “Union Gas” /k\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Windsor, Ontario
VASARIO 16-sios rytas pasitiko 

mus su šaltu vėju ir ledėjančia 
šlapdriba. Rinkosi žmonės į Šv. 
Kazimiero šventovę su nelinks
mais veidais. Buvo tik neaišku, ar 
čia turėjo įtakos oras ar paskuti
niai įvykiai Lietuvoje. Pamaldos 
prasidėjo 10.30 v.r. Pamokslą pa
sakė kun. Maziliauskas. Minėji
mą atidarė jaunos kartos atstovė, 
KLB Windsoro apylinkės pirm. 
Nijolė Gedriūnaitė ir paprašė 
kun. kleboną sukalbėti maldą. 
Meninę programą atliko trys dai- 
ninkės, Valė Tautkevičienė, Ona 
Vindašienė ir Nijolė Gedriūnai
tė, padainuodamos keletą dainų. 
Pabaigai dainininkės ir visa salė 
padainavo “Kokiais keliais beke
liaučiau”. O. Vindašienė papasa
kojo naujų sąmojingų anekdotų 
iš Lietuvos. Labai maža Windso
ro lietuvių bendruomenė suauko
jo 1000 dol. Vėliau buvo vaišės 
ir pašnekesiai. M.K.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS 75-RIŲ METŲ NE

PRIKLAUSOMYBĖS paskelbimo 
sukakties proga įvyko gražus to 
svarbaus įvykio paminėjimas iš
kilmingų pamaldų metu vasario 
14 dieną. Nors esant labai blogam 
orui, susirinko beveik visi šios 
apylinkės lietuviai. Labai džiugu 
buvo matyti mūsų garbingą ramo- 
vėnų visad ir visur dalyvaujančią 
vėliavą. Ramovėnai tikrai gali bū
ti organizacinio patvarumo pa
vyzdžiu visiems.

Per pamaldas giedojome visi 
darniai ir gražiai. Solistai V. A. 
Paulioniai nuolat savo gausų re
pertuarą papildo naujomis gies
mėmis bei dainomis.

Giedant “Lietuva brangi”, buvo 
nešamos gėlės prie laisvės pa
minklo. Gėles nunešė apylinkės 
bendruomenės pirm. J. Vyšniaus
kas ir viena žymiausių šio kraš
to lietuvybės y^ikėjų - Virgini
ja Žemaitienė.

Aukų vėl surinkta nedaug, nes 
žmonės nežino kam aukoti. VLIKO 
iš tikrųjų nebėra, o KLB krašto 
bendruomenei vieni aukoja vie
toje, o kiti sunčia vokeliais į cent
rą. Kita vertus, mūsų žmonės daug 
dar aukoja ir kitomis progomis.

REKOLEKCIJAS šiemet praves 
retas svečias iš nepriklausomos 
Lietuvos, Vilniaus arkikatedros 
mons. klebonas1 Kazimieras Vasi
liauskas kovo 14,15,16 d.d. Visų 
mūsų pareiga pasirodyti gausiai 
ir vieningai 7 vai. kiekvieną va
karą.

Winnipeg, Manitoba
75-RIŲ METŲ NEPRIKLAU

SOMYBĖS MINĖJIMAS buvo su
rengtas sekmadienį, vasario 14. 
Minėjimas pradėtas įnešant į Šv. 
Kazimiero šventovę Lietuvos ir 
Kanados vėliavas. Pamaldas atlai
kė ir pamokslą pasakė prel. J. Ber- 
tašius. Po pamaldų šventovės sa
lėje, sugiedojus Kanados himną, 
KLB Winnipego apylinkės valdy
bos pirm. J. Grabys pristatė sve
čius - latvių atstovus ir iš Toron
to atvykusią KLB vicepirmin. J. 
Kuraitę-Lasienę-pagrindinę die
nos kalbėtoją. Ji savo kalboje nu
švietė paskutinių 3-jų metų KLB 
valdybos veiklą, bei paskutinius 
įvykius, liečiančius Lietuvą tarp
tautinėje arenoje, pažymėdama,

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Wrp A y YZ A » LIETUVIŲ kredito
JL ALKA KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.50% 
santaupas............................ 3%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.50% 
90 dienų indėlius ........... 5.75%
1 m. term, indėlius ......... 6.00%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.75% 
3 m. term.indėlius .......... 6.50%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.50% 
RRSP ir RRIF 1 m...........6.00%
RRSP ind. 3 m................ 6.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje’

Diakonas GINTARAS GRUŠAS, Šv. 
Tėvui Lietuvoje priimti komiteto
sekretorius, baigia rengti Gavėnios 
pamokslus Krikšto tema, išsiunčia
mus visiems Lietuvos kunigams. 
Popiežiui atvykus, bus iškilmingas 
Krikšto atnaujinimas kaip Velyk- 
naktį. G. Grušo raštinėje dirba ir 
Dana Grajauskaitė iš Toronto, pa
ruošusi tikybos pamokoms medžia
gą apie Šv. Tėvą, Vatikaną, kata
likiškus simbolius, popiežiaus žo
džius jaunimui ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II pamokslų bei enciklikų 
ištraukas Gavėnios pamokslams 

kad Lietuva bus priimta į Euro
pos tarybą. Kalbėtoja pabrėžė, 
kad okupacijos metu tik dėka lie
tuvių tautos užsispyrimo ir pa
siryžimo išlikti gyvai Lietuva iš
kentėjo visas priespaudas, žudy
nes ir trėmimus ir vėl tapo lais
va. Apibūdindama išeivijos ap
stulbimą dėl seimo rinkimų re
zultatų ji pasakė: - “Nesvarbu 
kokie rezultatai - Lietuva yra mū
sų tėvynė - motina. Ilgai dar truks, 
kol sovietinėje sistemoje išauk
lėti žmonės persiauklės į grynai 
lietuvišką - tautinę galvoseną. 
Mes, išeiviai, negalime užmiršti 
Lietuvos, nes lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje įkvėpimo reikės 
semtis tik iš Lietuvos. Lietuva 
išgyvens visus sunkumus ir nepri
teklius, nes ji dabar yra nepri
klausoma. Mūsų pagrindiniai už- 
teklius, nes ji dabar yra nepri
klausoma. Mūsų pagrindiniai už
daviniai yra pagalba Lietuvai 
ir lietuvybės išlaikymas išeivi
joje”.

Po to savo mintis kalbėtoja 
trumpai pakartojo anglų kalba. 
Latvių atstovas, nušvietęs mūsų 
tautų bendrą kelią gerais ir blo
gais laikais, trumpai apibūdino 
dabartinius Latvijos sunkumus 
ir rusų pastangas juodinti Lat
viją tarptautinėje arenoje. Baig
damas pasveikino brolius lietu
vius sulaukus tokios garbingos 
sukakties ir ragino nenusivilti 
dabartiniais įvykiais .Lietuvoje, 
nes jie yra tik laikino pobūdžio.

Apylinkės pirm. J. Gfabys per
skaitė KLB Pagalbos Lietuvai ko
miteto pirm. V. Biretos padėkos 
laišką ir vajaus apyskaitą. Po kal
bų buvo parodyta Lietuvos kariuo
menės priesaikos ir Birželio 14- 
sios minėjimo Lietuvoje vaizda
juostė. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Vėliau visi dalyviai vaiši
nosi valdybos paruoštais užkan
džiais ir pabendravo kelias va
landas pakilioje nuotaikoje. EKK

Delhi-Tillsonburg, Ont.
Į UŽGAVĖNIŲ VAKARIENĘ va

sario 23 d. prisirinko pilna para
pijos salė apylinkės lietuvių. Vai
šes paruošė KLKM draugijos sky
riaus valdyba su narių pagalba. 
Visi susirinkę vaišinosi skaniais 
blynais ir kitokiomis gėrybėmis. 
Po vaišių buvo linksma programa. 
Naujai susikūrusi moterų daini
ninkių grupė nuotaikingai padai
navo tris dainas. Eilėraščių ir 
juokų paskaitė vietiniai literatū
ros mėgėjai: M. Mickevičienė, T. 
Pargauskienė, D. Vindašienė, S. 
Pargauskaitė ir V. Čiuprinskas. 
Gausioje laimikiais loterijoje, 
kurią tvarkė Pargauskų šeimos 
jaunimas, visi išbandė savo lai
mę. Pirm. Z. Augaitienė padėko
jo visiems atsilankiusiems į šį 
pobūvį ir tiems, kurie padėjo jį 
surengti. Visi skirstėsi džiaug
damiesi linksmai praleidę Užga
vėnių vakarą, B.V.

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

JA Valstybės
A. a. Vainutis Zikaras, skulp

toriaus Juozo Zikaro sūnus, gi
męs 1925 m. vasario 20 d. Pane
vėžyje, mirė sausio 22 d. Niu
jorko Brookdale ligoninėje, ten 
atsidūręs dėl galvos sužeidimo. 
Palaidotas sausio 25 d. Cypress 
Hills kapinėse po gedulinių Mi
šių Apreiškimo parapijos šven
tovėje. Liko žmona Aldona Mi- 
kulskytė-Zikarienė, sūnus Šarū
nas ir duktė Eglė su šeimomis, 
velionies dvynukė sesuo Alytė, 
Kaune prižiūrinti tėvo skulp
toriaus Juozo Zikaro (1881-1944) 
muziejų, didokas būrys kitų gi
minių. Laidotuvių dalyviai 
skulptoriaus Juozo Zikaro fon
dui Kaune suaukojo beveik tris 
šimtus dolerių. Į Vakarus pasi
traukė trys skulptoriaus Juozo 
Zikaro sūnūs. Du įsikūrė JAV, 
o skulptorius Teisutis — Aus
tralijoje. Dabar jie jau visi 
yra mirę.

Lietuvių religinės šalpos di
rektorių tarybos posėdis Niu
jorke įvyko sausio 23 d. Religi
nės šalpos pirmininkas dabar 
yra vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
vicepirmininkai — prel. V. Bal
čiūnas, kun. E. Kontautas, dr. 
E. Vaišnienė, sekretoriai — 
Gintė Damušytė ir kun. dr. V. 
Cukuras, sekretorius ir iždinin
kas — Antanas Sabalis. Pagrin
dinis dėmesys teko naujiems 
įstatams bei naujos krypties 
šalpos darbams. Su jais supa
žindino dr. Elona Vaišnienė. 
Keturi projekto paragrafai, 
liečiantys Lietuvą, siūlo ten 
remti švietimą ir auklėjimą, 
vargan patekusius tautiečius, 
ugdyti krikščionišką kultūrą, 
remti Katalikų Bendriją, jos 
institucijas ir vienuolijas.

Australija
ALB tarybos narių suvažiavi

me Sidnyje 1992 m. gruodžio 
29-30 d.d. buvo išrinkta Adelai
dėje sekančius dvejus metus 
veiksianti krašto valdyba ir 
jos pirm. Viktoras Baltutis. Sa
vo atsišaukime “Darbą prade
dant” jis žada birželio mėne
sį Melburne sušaukti visų lie
tuviškų organizacijų atstovų 
konferenciją apsvarstyti toli
mesnei bendruomeninei veiklai 
bei jos galimybėms. Australi
jos lietuviams reikia didesnio 
dėmesio visuomeniniam bei kul
tūriniam gyvenimui, lituanis
tiniam švietimui, lietuviškoms 
organizacijoms. Skubios pagal
bos ypač reikia ALB krašto val
dybos leidžiamam “Mūsų pasto
gės” savaitraščiui. Be finansi
nės paramos bus galima išleisti 
tik keletą “Mūsų pastogės” nu
merių. Tarybos suvažiavime bu
vo pasiūlymų Australijos lie
tuvių kolonijose steigti dabar
tines Lietuvoje veikiančias par
tijas. Naujoji ALB krašto val
dyba nepritaria tokiam pasiūly
mui. Mat jis Australijos lietu
viams galėtų atnešti politinį 
susiskaldymą, kuris susilpnintų 
bendrąją veiklą.

XVII-siose Australijos lie
tuvių dienose Sidnyje susitiko 
dainų šventėje dalyvavusių lie
tuvių chorų vadovai. Jie turė
jo progą aptarti ateities veik
lą. Birtutė Prašmutaitė, grįžusi 
iš viešnagės Lietuvoje, supažin

, “V3CT0Mft”, f

' 416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų), k’’
. Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1.S
’ Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai įį.

ll1 Skambinti tel. 536-1 994. į
?*•

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .OO kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą. 

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik ........... .......................$12.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas
Siunčiant virš $2,000.00 tik
* Skambinkite dėl mūsų 

kubinių pėdų dėžių
* 1 kub. pėdos dėžė 50 centų,

2,4 kub. pėdos - $1.00
* Galime siuntinius paimti iš 

jūsų namų
* Pristačius siuntinius į Lie

tuvą, pranešim telefonu
* Iš toliau siųsti per U.P.S.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite: 
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai .......... (416)632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ... (416)822-1827 
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai............. (519) 773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French................................. (416) 871-1799
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 

Tel. (416) 643-3334 FAX (416) 643-8980

dino su 1994 m. įvyksiančią pa
saulio lietuvių dainų švente. 
Australijos lietuvių chorų va
dovai nutarė ton šventėn įsi
jungti bendru visos Australi
jos choru, sudarytu iš Lietuvon 
norinčių vykti choristų.
Vokietija

Seligenstadto lietuvių stovykla 
dabartiniame Prosselsheimo 
mieste buvo prisiminta š. m. 
sausio 7 d. Prisiminiman įsi
jungė vokiečių pareigūnai, VLB 
atstovai ir apylinkėje gyvenan
tys lietuviai. Iš Lietuvos atvy
ko Lietuvos-Europos instituto 
Vilniuje vadovė prof. Kazimiera 
Prunskienė, buvusi atgimstan
čios Lietuvos ministerė pirmi
ninkė, iš Hiutenfeldo — Vasario 
šešioliktosios gimnazijos direk
torius Andrius Šmitas ir dail. 
Jūratė Batūraitė-Lemkienė, gi
musi Seligenstadto stovykloje, 
su tėvais atvykusi Torontan ir 
dabar su savo šeima grįžusi Vo
kietijon. Prisiminimas buvo 
pradėtas buvusioje Seligen
stadto stovykloje, kur dabar 
senuosius barakus jau yra pa
keitę tvirtesni pastatai, o me
deliai išaugę tvirtais medžiais. 
Pranešimą apie pokaryje buvu
sią Seligenstadto lietuvių sto
vyklą padarė Žemės ūkio tyri
mų stoties vadovas dr. J. Ander- 
lei. Buvusio aerodromo bara
kuose 1945 m. gyveno apie 1.200 
lietuvių, turėjusių vaikų dar
želį, pradžios mokyklą, gimna
ziją, dainų ir šokių ansamblį, 
net ir savo koplyčią. Pranešė
jas pabrėžė gerus lietuvių ir 
vokiečių santykius, 1949 m. sto
vykloje pastatytą paminklinį 
lietuvišką kryžių. Stovyklai 
užsidarius, tas kryžius buvo 
perkeltas Vasario šešiolikto
sios gimnazijon Hiutenfelde, 
kur tebestovi ir dabar.

Prosselsheimo miesto savival
dybė to kryžiaus žodžius iškal- 
dino atsiminimo lentoje: “Vieš
patie, maldaujame Tave globos 
ir palaimos sunkioje tremties 
kelionėje. Čia gyveno lietuviai 
tremtiniai, kurie mylėjo Dievą 
ir Tėvynę”. Lentą ir paminklinį 
antkapį netoliese esančiose 
kapinėse atidengė prof. K. 
Prunskienė. Kapinėse palaido
ta trylika lietuvių, mirusių Se- 
ligenstadte. Antkapio atiden
gime dalyvavo vękiečių karius 
ugniagesių, , jaunimo draugijų 
uniformuoti atstovai. Jaųųiųjp 
pučiamųjų orkestras grojo gies
mes ir choralus. Paminklinį 
antkapį su Lietuvos vyčiu ir 
Gedimino stulpais pašventino 
vietinis vokiečių katalikų kun. 
Karl Wenzel, maldoje prisimi
nęs mirusius lietuvius bei visas 
karų, teroro ir persekiojimų 
aukas. Antkapyje iškaltas vo
kiškas įrašas skelbė: “Toli nuo 
savo tėvynės 1945-49 m. Seligen
stadto emigracijos* stovykloje 
mirė 13 lietuvių. Jie palaidoti 
šiose kapinėse. Tesugrąžina 
Dievas taiką jų ir mūsų tėvynei. 
Prosselsheim, 1993 m. sausio 7 
d.” Tada iškilmės dalyviai su
sirinko atnaujintoje Prossels
heimo rotušėje, kur juos pasvei
kino burmistras H. Eichelbroen- 
ner ir prof. K. Prunskienė. Iš
kilmė buvo tęsiama Rimparo 
miesto Grumbacho pilies “Rite
rių salėje”.

5

......... 3% plius pristatymas
* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas.
Kovo mėn. surinktos knygos 
bus pristatytos į Plungės 
rajoną. Taip pat reikalingos 
ir angliškos vaikiškos knygos, 
vadovėliai, spalvos ir pan.



Netekome tauraus lietuvio į--
A.a. Adomas Kantautas, dviejų stambių lietuvių bibliografijos knygų autorius, veiklus 
Lietuvių bendruomenės narys, ypač dosnus Lietuvių fondo ir kitų lietuvių organizacijų 

bei visuomeninių įstaigų rėmėjas
DR. A. PACEVIČIUS

Adomas Kantautas gimė 1910 
m. sausio 19 d. Daškonių kaime, 
Dotnuvos valse., Kėdainių apskr. 
Kėdainių gimnaziją baigė 1928 
m. Tais pačiais metais Lietu
vos universitete Kaune pradė
jo studijuoti elektroniką. Stu
dijos tęsėsi dvejus metus. 1930 
m. įstojo į Kopenhagos preky
bos institutą, kurį baigė 1934 m.

Grįžęs į Lietuvą, 1934 m. buvo 
paskirtas Šiaulių vidurinės pre
kybos mokyklos direktorium. 
Šiose pareigose išbuvo iki 1936 
m. Po trejų metų tapo Tauragės 
įmonės “Maistas” direktoriumi. 
Tauragėje sukūrė ir šeimą, ves
damas Filomeną Augytę.

A. Kantautas vokiečių okupa
ciją praleido Dačkonyse, tėvų 
ūkyje. Artinantis antrą kartą 
sovietams, pasikinkęs arklius 
su žmona pasitraukė į Vokieti
ją, o vėliau persikėlė į Šveicari
ją. Čia planavo tęsti studijas, 
pasiruošti daktaratui. Jau bu
vo priimtas į St. Gallen univer
sitetą, deja, negavo stipendi
jos - turėjo pasitenkinti studi
jom technikos mokykloje Ciu
riche.

Į Kanadą Kantautai atvyko 
1947 m. Vienerius metus dirbo 
savo dėdės ūkyje. Po to Edmon- 
te jis gavo radijo techniko dar
bą, o žmona Filomena darbavo
si ligoninėje kaip kepėja. Po 
ketvertų metų ji pakilo iki die
tetikos specialistės.

Technikos darbas A. Kantau
tui gerai sekėsi. Taisė ne tik ra
dijo ir kitus elektrinius apara
tus, bet ir vargonus.

1949 m. Edmontone įvyko pir
masis lietuvių susirinkimas. 
Buvo nelengva skirtingų pažiū
rų tautiečius subūrti į jung
tinę organizaciją lietuvių bend
ruomeniniame gyvenime, ei
damas įvairias pareigas nuo
širdžiai velionis darbavosi.

Po dvejų metų į Edmontoną 
atvyko kun. B. Jurkšas. Steng
tasi įsteigti lietuvių parapiją. 
Vietinis vyskupas nenorom lei
do suorganizuoti tikinčiųjų mi
siją. A. Kantautas kartu su kun. 
B Jurkšu bandė suregistruoti 
Edmontone ir apylinkių lietu
vius'. Pavyko surasti 370 asme- 
'n$. O statistika rodė, kad lietu
vių toje apylinkėje gyvena 1200.

Greitu laiku pribrendo reika
las lietuvių bendruomenei Ed
montone įsigyti savo namus. 
Lietuvių namai buvo pastatyti 
1954 m. Šiuose namuose kun. 
B. Jurkšas laikė ir Mišias. A. 
Kantautas daug pasidarbavo 
rinkdamas aukas namų statybai.

Nors techniko darbas buvo 
gerai apmokamas, bet A. Kan
tautui jis buvo svetimas. Jis 1960 
m., po 12-kos mėnesių sunkaus 
darbo, baigė Vašingtono uni
versiteto (Seattle mieste) bib
liotekos mokyklą magistro laips
niu (Master of Library Science), 
įsigydamas bibliotekininko spe
cialybę. Jį tuoj bibliotekininko 
pareigom pakvietė Albertos uni
versitetas.

A. Kantautas laisvai kalbėjo 
vokiečių, rusų, danų, lenkų ir

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JA V dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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 (Lietuvą 
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

A.a. ADOMAS KANTAUTAS 
1910.1.19-1993.1.19

anglų kalbomis. Toks žmogus 
universitetui buvo labai reika
lingas, ypač knygų užpirkime 
ir bibliografijos srityje.

1974 m. Albertos kultūros mi- 
nisteris H. Schmidt pakvietė A. 
Kantautą dalyvauti Albertos 
kultūros palikimo (cultural he
ritage) konferencijoje. Jis šio
je konferencijoje ypač iškėlė 
tautinių kultūrų puoselėjimo 
reikšmę

Dirbdamas bibliotekoje, A. 
Kantautas pradžioje buvo kny
gų užsakymų direktoriaus padė
jėju, o vėliau lotynų, skandina
vų, estų ir lietuvių knygų kata
loguotoju. Jis iš savo specialy
bės paskelbė straipsnių anglų 
ir lietuvių kalbų žurnaluose. 
Pagrindinis jo darbas šioje sri
tyje - dvi lietuvių bibliografi
nės knygos: “A Lithuanian Bib
liography 1975” ir papildoma 
knyga “A Lithuanian Bibliogra
phy 1979”. Abi knygas išleido 
Albertos universitetas. Šiame 
darbe nuoširdžiai jam talkino 
žmona Filomena.

Pirmoje knygoje suregistruo
ta 10,168 lituanistinių leidinių, 
antroje — 4,125. A. Kantautui, 
ruošiant šiuos veikalus, reikėjo 
aplankyti 50 bibliotekų JAV-se 
ir Kanadoje. Šie velionies vei
kalai yra didelė paslauga moks
lo žmonėms, kurie domisi litua
nistika.

A. Kantautas lietuvybę rėmė 
ne tik savo svarbiais darbais, 
bet ir lėšomis. Adomas ir Filo
mena Kantautai Kanados lietu
vių fondui paaukojo $48,000, 
Kanados lietuvių bendruomenei 
ir jos vajui Lietuvai $3,500. Au
kojo taipogi Kanados lietuvių 
muziejui Anapilyje, “Alkos” 
muziejui Amerikoje. Siuntė 
aukas tremtinių organizacijai 
Lietuvoje.

A.a. Adomas Kantautas mirė 
savo gimtadienį 1993 m. sau
sio 19 d. White Rock vietovėje, 
Britų Kolumbijoje. Palaidotas 
Edmontone Šv. Juozapo bazili
kos Holly Cross kapinėse. Ge-

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

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

dūlinės Mišias atnašavo kun. 
Luc Bouchard. Laidotuvių na
muose atsisveikinimo kalbas 
pasakė dr. Bruce Peel ir Juo
zas Popikaitis. Dr. B. Peel savo 
žodį užbaigė: “Adomą Kantautą 
draugai prisimins kaip linksmą, 
mandagų, užjaučiantį žmones, 
mokslininką ir džentelmeną”

Liūdesy liko žmona Filomena, 
seserys Felicija ir Aldona Lie
tuvoje ir kiti giminaičiai šiapus 
Atlanto ir Lietuvoje.

Velionies meilė tėvynei, jo 
darbas ir pasiaukojimas liks 
kaip šviesus pavyzdys ateinan- 
čiom kartom.

Buvusio premjero pranešimas
Aleksandras Abišala, bu

vęs Lietuvos ministeris pir
mininkas, vasario 28 d. Toron
to Lietuvių namuose padarė 
pranešimą Lietuvos politi
niais, ekonominiais ir santy
kių su Rusija klausimais.

Savo pranešimo pradžioje 
jis pažymėjo, kad pirmasis Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo etapas pasibaigė. Iš Są
jūdžio žmonių valdžią perėmė 
demokratinė darbo partija. 
Tai nebuvo normalus, kaip 
kad vyksta Vakarų pasauly, 
vyriausybės pasikeitimas. Lie
tuvos žmonių dauguma į val
džią susigrąžino tuos, kurie 
juos administravo sovietme
čiu, o valdė Maskva. Buvę biu
rokratai neturėtų girtis savo 
indėliu dėl nepriklausomybės 
iškovojimo, nes tokio indėlio 
iš tikrųjų nebuvo.

Žygis už nepriklausomybę
Lietuviai Sov. Sąjungoje 

pirmieji pradėjo nepriklauso
mybės žygį. Jie buvo pavyzdys 
ir demokratinei Rusijai. B. 
Jelcinas noriai palaikė ryšius 
su baltiečių tautiniu judėji

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

Amerikos didžiausia narritį 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

SOLD

COLDIUeiX 
bankera

RESIDENTIAL REAL ESTATE

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 
isyi M

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.

ALEKSANDRAS ABIŠALA

mu, nes ir rusai pradėjo kovoti 
už savo tautinę tapatybę. Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų 
kova jiems buvo naudinga.

Tuo laiku Vytauto Landsber
gio iniciatyva buvo užmegzti 
ryšiai su demokratinės Rusi
jos vadovais, nuvedę ir į pa
sitarimus bei sutartis. Nors 
sutarta daugelis klausimų, 
pvz. lietuvių kultūrinė veikla 
Rytprūsiuose, bet B. Jelcinas 
atsisakė laikytis 1920 metų 
Taikos sutarties su anuome
tine sovietine Rusija.

Tačiau Kovo 11-sios aktas 
buvo pripažintas ir susitarta 
ekonominiais ir kitais klausi
mais. Šie pradiniai susitari
mai labai pasitarnavo, kai vė
liau buvo tartasi dėl kariuo
menės išvedimo. Estai ir lat
viai tokių išankstinių derybų 
su Rusija neturėjo ir šiandien, 
dar neturi susitarimo dėl ka
riuomenės išvedimo iš tų 
kraštų.

oi.r, .

Pasikeitė tonas
Sugriuvus Sov. Sąjungai, 

Rusija užėmė pastarosios vie

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

Nuotr. B. Tarvydo

tą tarptautinėje arenoje. Grei
tai pasikeitė ir demokratinės 
Rusijos tonas. Aplamai, ru
sams yra charakteringa nesi
laikyti sutarčių. Pasitaikius 
pirmai progai, lengvai jie jas 
sulaužo.

Taip su Rusija vėlesni pa
sitarimai prekių pasikeitimu, 
žaliavos tiekimu vis sunkėjo, 
jos įsipareigojimai nebuvo 
vykdomi. Sutriko piniginiai 
atsiskaitymai. Visa tai Lietu
vai kainavo milijardais rub
lių. Pavyzdžiui, nuo pernai 
liepos mėnesio Lietuva iš Ru
sijos negavo nė vieno lašo naf
tos.

Netiksli informacija
Kalbėtojas pareiškė, kad 

spauda iš esmės klaidina žmo
nes dėl vadinamo ekonominio 
nuosmukio, klaidingai pateik
dama duomenis nuošimčiais. 
Reikia atsiminti, kad sovieti
niais laikais buvo didelė ka
rinė pramonė, kuri-dabar ne
reikalinga. Buvo gaminamos 
ir niekam nereikalingos pre
kės ir kraunamos į sandėlius. 
Tokios rūšies pramonė savai
me turėjo sustoti. Tačiau ji 
priskaičiuojama prie neva 
realaus gamybos nuosmukio. 
A. Abišala pripažino, kad 
prie nuosmukio prisidėjo ir 
ekonominės reformos. Bet tai 
patiria ir visos buvusios ko-

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

siuntinius Į LIETUVĄ.

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

TIK $6 užkubpėdąpiius$“| 1 
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................... . .........

pristatymas.

MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

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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munizmo režimo šalys. Tai 
neišvengiamybė.

Kitas pavyzdys. Kai Rusi
jos valdžia sustabdė žaliavų 
tiekimą, truko tik pusantro 
mėnesio iki žaliavų atsirado 
Lietuvoje, kai buvo leista 
veikti privačiai iniciatyvai. 
Dabar Lietuvoje benzino, ma
zuto netrūksta.

A. Abišalos nuomone, per 
energetiką reikia atsipalai
duoti nuo Rusijos ekonomi
nės priklausomybės. Parody
ti rusams, kad galima rasti 
ir kitokių kelių savo krašto 
poreikiams tenkinti. Be to, 
pvz. Rusija planuoja per dve
jus metus sustabdyti naftos 
eksportą, nes tų žaliavų pa
čiai Rusijai gali neužtekti.

Ar pakaks stiprios valios
Derybose su Rusija dėl 

kariuomenės išvedimo laimė
ta tik dėl to, kad iš lietuvių pu
sės laikytasi tvirto nusistaty
mo, taipogi padedant ir Vaka
rams, ypač Švedijai.

Dabar kyla abejonių, ar da
bartinė valdžia turės pakanka
mai stiprios valios atsispirti 
rusų spaudimui. Laimėti gali
ma tik nenuolaidomis. Užsie
nio politikos klausimais ne
ramina naujos valdžios užuo
mina — esame maža valstybė, 
savo teises galime ginti tik 
laviruojant. Tačiau Sąjūdis 
laikėsi principo: esame tokia 
pat valstybė kaip ir kitos, su 
tokiomis pačiomis teisėmis.

Naujosios valdžios didelė 
klaida buvo privatizacijos su
stabdymas, privedęs prie stai
gaus infliacijos pakilimo. Di
delis pavojus yra ir žemės

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

Jums reikės tik paskambinti

POLIMEX
Jums reikės tik paskambinti 

ūkiui. Žemės grąžinimas gali 
būti sustabdytas.

Būtina išeivijos pagalba
Po politinių pasikeitimų 

Lietuvoje svarbu auklėti lie
tuvių visuomenę, o taip pat ir 
valdžią drąsiai ginti savo vals
tybės interesus. Reikia stip
rios ir gerai organizuotos opo
zicijos. Spauda turėtų taipogi 
stovėti ir tautinių, ir valsty
binių interesų sargyboje. Opo
zicija, spauda, žmonės, jei 
reiktų, taipogi ir mitingais 
turėtų koreguoti dabartinės 
valdžios politiką vidaus ir už
sienio reikaluose.

Tokios orientacijos turėtų 
laikytis ir išeivija. Lietu
vai ir toliau reikia visoke
riopos pagalbos. Yra daugybė 
sričių, kurios reikalingos už
sienio tautiečių talkos ir pa
galbos. Ypač Lietuvai reikia 
investavimų. Pagalba Lietuvai 
yra dabar gal svarbesnė negu 
bet kada.

Buvęs premjeras atsakė ir į 
dalyvių klausimus, nepraras
damas kantrybės. Tų klausi
mų buvo daug ir įvairių. Pvz. 
į klausimą ar teisybė, kad šią 
žiemą gyvuliai Lietuvoje sti- 
po iš bado, A. Abišala fakto 
nepaneigė, tik priminė, kad 
gyvuliai stipo kai kuriuose 
bendruose ūkiuose, bet pavie
niai ūkininkai sugebėjo susi
rasti pašaro ir išsaugoti savo 
gyvulius.

Gausūs suėjimo dalyviai 
svečiui iš Lietuvos už išsamų 
pranešimą savo padėką išreiš
kė atsistojimu ir ilgais plo
jimais. A.
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VINCAS KOLYČIUS
Kanados lietuvių katalikų 

centro atstovų suvažiavimas 
įvyko 1993 m. vasario 27 d. Pri
sikėlimo parapijos patalpose 
Toronte. Tai jau dešimtas 
Centro atstovų suvažiavimas, 
kuris rengiamas kas treji me
tai. Į suvažiavimą yra kviečia
mi visų lietuviškų parapijų 
ir katalikiškų organizacijų 
atstovai. Lietuvių katalikų 
centro tikslas - puoselėti re
liginį, tautinį ir kultūrinį lie
tuvių sąmoningumą - taip yra 
pažymėta konstitucijoje. Ta
čiau per visą veikimo laiko
tarpį praktiškai pagrindinis 
tikslas buvo religinė šalpa ir 
kitokia pagalba Lietuvai.

Suvažiavimui pirmininkavo 
ilgametis pirm. V. Taseckas, 
sekretoriavo A. Sungailienė, 
perskaičiusi praėjusio susi
rinkimo protokolą. Pirm. V. 
Taseckas apibūdino darbus, 
kuriuos Centras per eilę metų 
atlieka. Iš jų svarbiausi - me
tinės maldininkų išvykos į 
Midlandą, kur yra pastatytas 
lietuviškas kryžius, ir to kry
žiaus priežiūra. Metų pradžio
je išsiuntinėjami laiškai vi
siems Kanados vyskupams, 
prašant maldų per Tikinčio
sios Lietuvos dieną, kuri bū
na kiekvieno kovo mėn. pirmą
jį sekmadienį. Gaunama daug 
atsakymų su pažadais įvairio
se diocezijose pasižadant 
melstis už Lietuvą. 1992 m. Ka
nadoje lankantis vysk. J. Ma
tulaičiui, buvo organizuotas 
vajus A. Jakšto spaustuvei. 
Iš Kanados vyskupų tam tiks
lui gauta $4000, Hamiltono vys
kupas atsiuntė $2000 ir Toron
to arkiv. Ambrozic - $8000. 
Centras iš lietuvių aukotojų 
surinko daugiau kaip $60,000. 
Viso A. Jakšto spaustuvei bu
vo surinkta $76,000.

Praeityje visos aukos būda
vo persiunčiamos Religinei 
šalpai Bruklynė, NY.

Iždininkas V. Valiulis pada
rė trumpą pranešimą apie iž
dą, pažymėdamas, kad per pa
skutinius trejus metus surink
ta $117,000.
Parapijų ir misijų pranešimai
Londono Šiluvos Marijos 

parap. klebonas K. Kaknevi
čius trumpai papasūkojo apie 
savo parapiją, kurioje yra tik 
67 registruotos šeimos ir pa
vieniai asmenys; viso 130 as
menų, iš kurių 90% yra pensi
ninkai. Per ateinančius 10 me
tų parapija gali visai išnykti. 
Taip pat aptarnaujama Rod
ney apylinkė, kur yra 13 šei
mų-28 asmenys.

St. Catharines misijos kleb. 
K. Butkus, OFM, pažymėjo, 
kad misija jau atšventė 40 me
tų sukaktį. Misijai priklauso 
270 asmenų, kurių amžiaus vi
durkis yra 75 metai. Kun. But
kus papasakojo, kad parašė 4 
pamokslų knygas (po vieną 
kiekvienam metų ciklui ir vie
ną atskirom šventėm ir pro
gom), kurias išsiuntė į Lietu
vą, kad ten kunigai galėtų jo
mis pasinaudoti.

Hamiltono Aušros Vartų pa
rapija, kurios klebonas yra J. 
Liauba, OFM, taip pat jau gy
vuoja daugiau kaip 40 metų. 
Klebonas pateikė daug statis
tinių duomenų apie parapijos 
religinę, kultūrinę ir tautinę 
veiklą. Veikia 18 organizaci
jų. Religinei šalpai 1992 m. 
surinkta $5000.

Lietuvos kankinių parapi
jos Mississaugoje pranešimą 
oadarė parapijos komiteto 
pirm. J. Karasiejus. Parapi
ja jau atšventė 65 m. sukaktį. 
(Anksčiau ji buvo Toronte 
ir vadinosi Šv. Jono Krikštyto
jo vardu). Parapijoje yra daug 
jaunų šeimų. Beveik pusę pa
rapijiečių sudaro punskiečiai, 
neseniai atvykę iš Suvalkų 
trikampio. Per metus suorga
nizuojami 3 didesni renginiai, 
Tikinčiosios Lietuvos diena, 
parapijos atlaidai ir kapinių 
lankymas.

Apie Wasagos misiją papasa
kojo Lietuvos kankinių para
pijos klebonas kun. J. Staškus. 
Wasagoje nuo 1986 m. Mišios 
yra aukojamos kas sekmadie
nį. Susirenka apie 80-90 asme
nų. Liepos 4 d. numatoma pa
šventinti Gerojo Ganytojo 
šventovę.

Prisikėlimo parapijos pra
nešimą padarė kom. pirm. B. 
Čepaitienė. Parapiją sudaro 
daugiau kaip 1000 šeimų. Pa
rapijos komitete yra 8 sekci
jos, 32 asmenys. Sekcijų veik
la labai šakota: įvairūs ren
giniai, religinis auklėjimas, 
stovyklos ir t.t. Sekmadienių 
10.15 vai. Mišiose įvestas bend
ras giedojimas.

Iš organizacijų buvo tik vie
nas pranešimas, kurį padarė 
Kanados katalikių moterų 
draugijos centro valdybos pirm. 
A. Sungailienė. Veikia 5 sky
riai: Montrealyje, Delhi, Ha
miltone ir abiejose Toronto 
parapijose. Draugija remia 
“Caritą” ir “Vaiko tėviškės” 
namus. Pasidžiaugė, kad trys 
mecenatai tam tikslui jau pa
aukojo po $10,000.

Vysk. P. Baltakio, OFM, 
pranešimas

Kadangi vyskupas buvo ką 
tik sugrįžęs iš Romos, tai jo 
pranešimas daugiausia lietė 
Lietuvos religinę būklę. Ro
mon pirmą kartą po 50 metų 
buvo suvažiavę visi Lietuvos 
vyskupai ir vysk. P. Baltakis. 
Jie atvyko vadinamam “Ad li- 
mina” pranešimui apie savo 
vyskupiją, kurie vyksta kas 
penkeri metai. Perdavė kardi
nolo jr vyskupų padėką Kana
dos lietuviams už paramą Lie
tuvai. Šv. Tėvas džiaugėsi Lie
tuvos nepriklausomybe ir ra
gino tapti misionieriška Kat. 
Bendrija. Ragino stiprinti šei
mas ir atkreipti dėmesį į pa
sauliečių vaidmenį Katalikų 
Bendrijoje - skelbti visą tie
są, liudyti tikėjimą gyvenimu, 
evangelizuoti ne tik žmogų, bet 
ir kultūrą.

Lietuvos vyskupai pabrėžė 
liūdną šeimų būklę. Šeimos 
sugriautos. 50% visų nėštumų 
yra nutraukiama abortais. 
Stengiamasi atkreipti dėmesį 
į jaunimą, rengiami kateche
tiniai centrai. Šiuo metu Lie
tuvoje yra 670 kunigų. Vienam 
kunigui tenka apie 4000 tikin
čiųjų. Pašaukimų atsiranda 
daugiausia iš kaimų, tačiau 
kokybė gana žema. Parapijų 
tarybų mažai kur yra.

Pranešimo pabaigoje vysk. 
P. Baltakis prašė centralizuo
ti religinę šalpą per centrinę 
įstaigą Bruklynė NY.

(Nukelta į 7-tą psl.)

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

A.a. kun. PRANO GARŠVOS, MIC, karstą nuleidžiant į duobę. Iš kairės: prel. J. PRUNSKIS (su akiniais), P. BRIZ- 
GYS, D. BINDOKIENĖ, K. DOČKUS, d r. P. KISIELIUS ir kiti

Redakcijos vadovui iškeliavus ramojus

Š.m. sausio 28 d. po Mišių 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje į amžino poilsio vietą Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
kuriose jau ilsisi dešimtys 
tūkstančių lietuvių, ilga au
tomobilių eilė palydėjo dien
raščio “Draugo” redakcijos il
gametį vadovą ir moderatorių 
a.a. kun. Praną Garšvą, MIC, 
mirusį sausio 24 d. Tėvų mari
jonų vienuolyne, Čikagoje. 
Prie mirties lovos budėjęs jo 
ilgametis bičiulis dar iš Mari
jampolės laikų gydytojas dr. 
Petras Kisielius pasakė, kad 
paskutiniai velionies jam tar
ti žodžiai prieš mirtį buvę “la
bas”. Mudu su žurnalistu J. 
Žygu kun. Garšvą paskutinį 
kartą aplankėm maždaug dvi 
savaites prieš jo mirtį. Į vie
nuolyno svečių kambarį jis 
atėjo lazdele pasiramščiuoda- 
mas ir gerokai pabalęs, be įp
rastinės šypsenos lūpose. Šį 
kartą jau buvo mažakalbis, 
ne taip, kaip anksčiau, kada 
jį aplankius redaktoriaus ka
binete, tarp nuolatinių telefo
no skambučių radęs tarpą, jis 
mėgdavo pasakoti apie Lietu
vą, Vokietiją, ypač Tiubinge
ną, kur jis studijas gilino, apie 
begalę draugų bei pažįstamų, 
kurių jis iš seno daug turėjo. 
O 34 m. išgyvenus Čikagoje, 
kur jis atvyko iš Argentinos, 
čia ypač būnant dienraščio re
dakcijos vadovo pareigose, 
pažinčių, ypač gerąja to žodžio 
prasme, skaičius vėl gerokai 
išsiplėtė, nors, kas be ko, re
daktorius, užsibrėžęs savo 
aiškią bei tvirtą liniją, turė
jo ir vieną kitą priešą.

Teisingai įtakingieji asme
nys, ypač “Draugo” finansinio 
vajaus komiteto pirmininkas 
V. Momkus ir kiti, sugalvojo, 
kad kun. P. Garšvos, MIC, pa
laikai turėtų būti pašarvoti 
ne marijonų vienuolyne, bet 
tokioje vietoje, kur juos galė
tų aplankyti ir paskutinę pa
garbą atiduoti stambaus Čika
gos ir priemiesčių lietuvių tel
kinio gausūs atstovai. Tad kun. 
P. Garšvos, MIC, palaikai ir 
buvo pašarvoti Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, kur sau
sio 27 d. vakare susirinko šim
tai lietuvių atiduoti paskutinę 
pagarbą ilgamečiam vieninte
lio išeivijos lietuvių katalikiš
ko dienraščio redakcijos vado
vui. Tėvams marijonams atli
kus religines apeigas, atsis
veikinimui vadovavo dr. P. Ki-

Prisiminimu akimirkos

A.a. kun. PRANAS GARŠVA, MIC 
(1915.1.18-1993.1.24)

sielius, savo žodyje pastebė
damas: “Atėjome ne vien tik 
dėlto, kad jį pažinojome. Mus
atvedė kažkokia slapta, nesu
vokiama pareiga sustoti prie 
jo karsto ir pagarbiai' nulenk
ti galvą jo darbams šiame gy
venime. .■sl)1

Po to kalbėjo “Draugo” re
dakcijos vardu D. Bindokienė, 
PLB pirmininkas Br. Nainys, 
Ateitininkų federacijos va
das J. Polikaitis. Skautų var
du atsisveikino S. Miknaitis, 
Katalikų spaudos draugijos 
vardu - dr. A. Razma, Marijo
nų gimnazijos Marijampolėje 
bendraklasių vardu - P. Briz- 
gys, Lietuvių fondo - St. Ba
ras, “Giedros” korporacijos — 
J. Damušienė, Lietuvių žur
nalistų sąjungos - A. Juodval
kis, Lietuvių tautinės sąjun
gos - dr. L. Kriaučeliūnas, jur
barkiečių vardu - S. Endrijo- 
nienė ir Lietuvos vyčių - E. 
Oželieriė. Asisveikinusių ir jų 
atstovaujamų organizacijų 
skaičius liudija, kiek velionis 
buvo populiarus organizuotos 
lietuvių visuomenės tarpe. 
O ne vienos iš tų organizaci
jų, kaip skautų, giedrininkių, 
kun. P. Garšva, MIC, buvo ir 
ilgametis kapelionas.

Rašančio pažintis su kun. P. 
Garšva, MIC, ir bendradarbia
vimas dienraštyje dalijosi į 
4 laikotarpius: nuo jo atvyki
mo iki 1967 m. rudens, kai dir
bau “Draugo” spaustuvėje; 

nuo 1967 m. rudens iki 1978 m. 
spalio mėn., kai perėjau dirb
ti į amerikiečių dienraščio 
“Chicago Sun-Times” leidyk
lą; nuo 1978 m. spalio mėn., 
kai išvykau į Vašingtoną dirb
ti “Amerikos balse”, ir paga
liau, paskutinis 1992 m. pus
metis Čikagoje, kai, išėjęs pen
sijon, vėl sugrįžau į gerokai iš
tuštėjusią buvusios laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinę. Iš
tuštėjusią gal ne tiek dėlto, 
kad nemažas skaičius iške
liavo į Šv. Kazimiero ir Lietu
vių tautines kapines, kiek, kei
čiantis gyventojų spalvai, lie
tuviams apleidus senuosius 
telkinius ir pabėgus į prie
miesčius.

Pirmuoju laikotarpiu bent 
darbo metu su redakcijos va
dovu tekdavo gan oficialiai 
bendrauti, savo namuose pa
ruoštus dienraščiui rankraš
čius paliekant jo dėžutėje ir 
jokiu būdu, ypač kitų tarnauto
jų akyse, jų neatiduodant re
daktoriui į rankas. Tačiau po 
darbo įvairių susitikimų, kaip 
spaudos konferencijos, oficia
lūs ar šeimyniški pobūviai - 
redakcijos vadovas pasirody
davo esąs visai kitas žmogus: 
kalbus, šiltas, mielas, be to 
oficialumo, kurį matydavau 
darbo metu. Kai išėjau į ame
rikiečių dienraščio leidyklą, 
kur atlyginimas bene dvigubai 
padidėjo, kun. P. Garšva, MIC, 
nepavydėjo, kad iš “Draugo” 
išėjo vienas technišką darbą 
dirbęs žmogus, bet džiaugėsi, 
kad man sekasi žengti “karje
ros” laiptais, juoba namie au
go ir valdišką pradžios mokyk
lą lankė du sūnūs. O ne vie
nam, jų tarpe ir kun. Garšvai, 
esu sakęs, kad kai gausiu ge
resnį atlyginimą, tada ir sū
nus leisime į katalikišką mo
kyklą. Taip ir įvyko, abu sūnūs 
baigė jėzuitų vadovaujamą 
Šv. Ignaco gimnaziją.

Tuo laikotarpiu JAV suski
lo Lietuvių bendruomenė, at
sirado vadinamoji “Reorgani
zuota LB”, tačiau kun. Garš
va ir jo vadovaujamas dienraš
tis išliko stiprūs vieningos LB 
rėmėjai. Tas ypač atspindėjo 
tiek vedamuosiuose, tiek ap
lamai dienraščio linijoje, nors 
vietos buvo duodama ir LB 
konkurentams - VLIKUI bei 
ALTAI.

Man išvykus Vašingtonan gry
nai žurnalistiniam radijo dar
bui, santykiai su “Draugu” ir 

ypač dienraščio redakcijos 
vadovu nenutrūko, bet pasi
darė dar artimesni. Tada dar 
nebuvo “teleksų” ar faksų” 
informacijai greit perduoti, 
o etninių laikraščių pristaty
mas, atseit, pašto paslaugos, 
kaip ir dabar, buvo gan lėtos. 
Tad iš Vašingtono su “Drau
go” redakcija, ypač su jos va
dovu tekdavo kone kas dieną 
palaikyti ryšį telefonu, ren
kant informaciją apie vienokį 
ar kitokį lietuviško gyvenimo 
įvykį, to gyvenimo, kuris stip
riausiai pulsavo Čikagoje. O 
vėliau toji informacija eterio 
bangomis per “Amerikos bal
so” radiją plaukdavo į paverg
tą Lietuvą. Čia man, iki 1986 m. 
vasaros tvarkiusiam lietuviš
kų įvykių apžvalgas, “Drau
go” redakcija ir ypač jos va
dovas, taip pat “Tėviškės žibu
rių”, “Dirvos” ir “Darbininko” 
redakcijos nemažai padėdavo.

1992 m. liepos mėn., jau bū
damas pensininku, sugrįžau 
į Čikagą ir apsigyvenau jos 
priemiestyje Oak Lawn, kur 
taip netoli Šv. Kazimiero ka
pinės su ten besiilsinčiais 
“Draugo” redakcijos nariais: 
L. Šimučiu, I. Sakalu, kun. 
K. Baru, Al. Baronu. Iš čia į 
“Draugo” redakciją kiekvie
ną savaitę nuveža paslaugusis 
kaimynas žurnalistas J. Žygas. 
Jis ta proga nugabena savo 
vedamuosius straipsnius, o aš 
savaitinius ’’Horizontus”. Ir, 
kaip taisyklė, kiekvieną ant
radienį mūsų laukdavo redak
torius, Pr. Garšva. Kad jis turi

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

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

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

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

pristatymu (namus ......... ................ 4% +$14.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas.
Kelionės į Lietuvą nuo..............$799.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (416) 522-9966 
Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751 

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163
1968 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 3K9 
(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748.
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10 v.r. -7 v.v., 

vėžį, žinojau jau Vašingtone. 
Pasisakydavo, kada guls į li
goninę tyrimams, kada terapi
jai. Bet sugrįžęs į redakciją 
ir gerokai prašviesėjęs, vėl 
būdavo labai kalbus, prisimin
davo daug senų pažįstamų (be
rods, 1987 m. aplankė Lietu
vą), pasidalindavo dienos ak
tualijom. Nors į redakciją 
1992 m. vasarą jau buvo pa
kviesta dirbti jo busimoji įpė
dinė rašytoja ir žurnalistė D. 
Bindokienė, bet redakcijos 
vadovas dar tebesėdėjo ir in
teresantus priimdavo savo ka
binete.

Tačiau 1992 m. baigiantis 
jis vis rečiau bepasirodydavo 
redakcijoje, nes liga progre
savo ir jo gyvenimo dienos ar
tėjo prie pabaigos, kol sausio 
24 d. jo gyvybė užgęso. Nemi
nėdamas velionies biografi
jos, kurią kiekvienas suinte
resuotas gali rasti Lietuvių 
Enciklopedijoje, šį straipsnį 
baigsiu atsisveikinimo metu 
dr. P. Kisieliaus tartais žo
džiais: “Jis mielas draugas, 
malonus kompanijoje, plataus 
išsilavinimo, didelio žinojimo 
asmenybė, bet kartu ir papras
tas. Kunigas Pranas per dide
lis buvo jį apibūdinti vien tik 
mūsų pažįstamu ar draugu. 
Jo plati asmenybė nebuvo ri
bojama vien tik didžiausio 
lietuvių išeivijos dienraščio 
“Draugo” vyriausio redakto
riaus titulu. Jo darbo apim
ties skalė netilpo į visos lie
tuvių išeivijos rėmus. Jis - vi
sos lietuvių tautos nusavybė 
ir garsas”.

GINTARAS

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

i&L

Scarborough - 695 Markham Road. Room 27 438-5656

Jei klientas nėra

sutuokti-
mui(ei)

• Dėmesio pensininkai! Jeigu jus
esate 65 metų ar vyresnis, jus galite
gauti iki $1,000 Ontario mokesčių

• Jūs turite užpildyti
mokesčių grąžinimo

lapus, jei norite
gauti GST
kreditą.

nalius dokumentus ir
neimam jokio atlyginimo.
Priešingai, mes net
siūlome $20 dovanai.
kuris parodytų kaip

mokesčių
grąžinimo

lapus.

sudėtingumo ir yra teisingai apskaičiuo

$29 ir $39).
Be to mes teikiame

TAX 
TRO 
.NIX,

Certified 
Service

Toronto -2290 Bloor St. W. (Bloor & Runnymede) 769 - 4558 * Mississauga -702 Burnhamthorpe Rd. 949-9988

Kuo daugiau jūs 
žinosite, juo mažiau mokėsite

• Naujas elektroninis mokesčių grąžinimo 
lapų užpildymo būdas (E-file), pradėtas šiais 
metais, žymiai sutrumpins jūsų mokesčių 
grąžinimo laiką.

• Jeigu jūs norite gauti vaikams skirtą 
paramą, jūs turite užpildyti 1992 m. 
mokesčių grąžinimo lapus.

^oJrlVienkartinis atlyginimas
pilnų metų patarnavimui

Atlyginimas už mūsų patarnavimą priklauso
nuo jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo

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

kreditą, kuris pakeičia seną nuo
savybės mokesčio kreditą. AUTOMATINĘ

tel.: 252 - 4566

Mes garantuojame 
mokesčiu grąžinimą 

per 1 S dienu naudojant 
mūsų pačią patvirtintą 
E-filingperdavimo sistemą.

Jeigu jums mokesčių negrąžins per 
18 darbo dienų, mes grąžinsime 

jūsų įmokėtus pinigus 
už perdavimą.

is jo neimam
Savo įstaigose mes tuojau galime jums
parodyti kompiuterio pagalba apskai
čiavimo rezultatus. Mes garantuojame.
kad mūsų apskaičiavimai yra šimta

nuolaidą jūsų

procentiniai teisingi. Jei klientas
nėra pilnai patenkintas,
mes grąžiname jam origi

geriau užpildyti

a"?

/z

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 ..............................................................................
įskaitant pristatymą į namus bei atsiunčiant kvitą su 
gavėjo parašu. Pristatymas per 10 dienų.

’ll?

$145,



Kurčių-nebylių dialogas VYTAUTAS A. JONYNAS

Grįžtant prie lietuvio rašytojo akibrokšto prancūzų spaudoje
Kai “TŽ” redaktoriaus pa

prašytas išversti ir pakomen
tuoti rašytojo S. T. Kondroto 
pasisakymus “Le Monde” ko
respondentei, ėmiausi darbo, 
visai neįsivaizdavau ir ilgę, 
ilgą laiką nežinojau, kad tą 
patį darbą, tuo pat metu buvo 
bevarąs prie pabaigos Lietu
voj Vytautas Bikulčius. (Fak
tiškai jo vertimas pasirodė 
“Literatūroje ir mene” tuo me
tu, kai aš siunčiau savąjį 
straipsnį Torontan).

Nežinomas man buvo ligi pat 
mano straipsnio pasirodymo 
“TŽ” 2240-2241 numeriuose ir 
kitas, svarbesnis dalykas, bū
tent, kad į Bikulčiaus straips
nį, pasirodžiusį “Literatūros 
ir meno” 1992 m. lapkričio 28 
d. numeryje, reagavo laišku 
redakcijai S. T. Kondrotas tų 
pačių metų gruodžio 26 d. Jo 
turinys buvo toks:
GERBIAMAS REDAKTORIAU,

1992 metų lapkričio 28-osios 
“Literatūros ir meno” numeryje 
perskaičiau savo pasikalbėjimą 
su prancūzų dienraščio “Le 
Monde” žurnaliste Nikol Zand. 
Kadangi prancūziškai nemoku, 
tai buvo pirmoji proga susipa
žinti su tuo straipsniu. Deja, 
straipsnyje nėra beveik nė vieno 
teiginio, apie kurį galėčiau pa
sakyti, kad jis išties priklauso 
man. Dar daugiau, jame pilna tei
ginių, su kuriais aš iš esmės ne
sutinku, ir pažiūrų, kurioms aš, 
kaip man atrodo, visą gyvenimą 
priešinuosi. Netgi straipsnyje 
pateikiami faktai, išskyrus vie
ną du, visi klaidingi. Kartais aš 
sau leidžiu kalbėti provokuojan
čiai, tačiau nesutinku, kad man 
būtų priskiriama tai, ko niekada 
nesu sakęs.

Su straipsnio autore Nikol Zand 
tikrai esu susitikęs ir ilgai (visą 
dieną) kalbėjęsis. Pokalbis buvo 
nelengvas, kadangi ji kalba tik 
prancūziškai, be to, moka po ke
letą žodžių angliškai ir rusiškai. 
Taigi, atsakinėdamas į klausimus, 
turėjau kantriai ieškoti tokio ang
liškų ir rusiškų žodžių derinio, 
kad jis būtų jai suprantamas. Ma
nau, kad čia ir bus visų netikslu
mų ir iškraipymų priežastis. Tie
sa, šiame “sugedusiame telefone” 
yra dar ir vertimo iš prancūzų 
kalbos grandis, tačiau kadangi 
nemoku prancūziškai ir abiejų 

f tekstų palyginti negaliu, turiu 
4 pasitikėti ’Vertėjo Vytauto BikūL 

čiaus kompetencija. .s..
Saulius T. Kondrotas

1992. XII. 20, Miunchenas
Kaip matome autorius ne

prisipažįsta “išėjęs į lankas”, 
bet, priešingai, kaltina repor

terę jo teiginių iškraipymu ar 
net falsifikavimu. Man, mėgi
nusiam ją parodyti kaip kom
petentingą, gerų kvalifikacijų, 
profesionalę žurnalistę, su
gebančią kamantinėti apklau
sinėjamą asmenį, tupdyti, kaip 
čia Kanadoj sakoma, ant žari
jų, toks pavertimas ponios 
Zand kažkokia neskrupulinga 
kultūrbolševike yra neskanus 
ir neįtikimas. Šiame asmeny
je mes turėjome tikrai drau
gišką, paslaugų padarą, pa
rodžiusį daug atidos ir sim
patijų Lietuvai, apžvelgusį 
ir rekomendavusį prancūzų 
skaitytojui ne vieną veikalą 
apie mūsų kraštą ir kultūrą. 
Gal Kondrotui kaip “žmogui 
be tėvynės iš įsitikinimo” tie 
dalykai ir nesvarbūs, gal jam 
kaip tam kaimo Jurgeliui “jū
ros marės iki kelių”, bet mus, 
išeivius, gyvenimas yra pamo
kęs, kad nuoširdūs, ištikimi 
Lietuvos bičiuliai taip leng
vai nerandami. Reportažas re
portažu, sankirta sankirta, 
bet norėtųsi, kad tas dirglus 
pokalbis su Kondrotu nebūtų 
pakirtęs ligšiolinio Madame 
Zand dėmesingumo mūsų kul
tūrai.

Baigdamas jaučiu pareigą 
paminėti dar vieną dalyką. Į 
mano rašinį “Tėviškės žibu
riuose” atsiliepė S. T. Kond
rotas. Gavau iš jo vokelį, per
siųstą per redakciją, kuriame 
buvo jo siųsto kažkada “Lite
ratūros ir meno” savaitraščiui 
laiško fotokopija. Siuntėjas 
neužsiminė apie jo paminėji
mą Kanados spaudoj. Buvo 
vien prierašas: “Ką galėčiau 
bepridėti?”

Jis mane suglumino. Iš karto 
jis atrodė man pralaimėjusiu 
“šaukštai po pietų”. Ėmęs ta
čiau aiškintis tą žodį “pridė
ti” susimąstymo, pergalvojimo 
prasme, Kondroto incidento 
peržvelgimo iš Lietuvos repre
zentacijos perspektyvos, apti
kau daug mums išeiviams įdo
mių, bet nežinomų dalykų. 
Skaitome be paliovos apie Lie
tuvos menininkų kultūrininkų 
delegacijų šlaistymąsi po už
sienius, išvykas į visokius 
tarptautinius suvažiavimus, 
bet nieko nežinom kaip tų de
legatų atranka atliekama, rtei 
kaip jie paruošiami elgtis su 
žurnalistais, kurių tarpe ga
li pasitaikyti labai neskrupu
lingo gaivalo. Pasidarė neaiš
ku, kokios paramos gali jie ti

Liudyti tikėjimą gyvenimu
(Atkelta iš 6-to psl.)

Lietuvių parapijos reikšmė, įtaka 
mano gyvenime ir jos ateitis
Tokia buvo tema simpoziu

mo, kuris įvyko po trumpos 
pietų pertraukos. Simpoziu
mą koordinavo K. Manglicas. 
Pirmoji kalbėjo Lina Mockutė 
iš Lietuvos kankinių parapi
jos. Ji pasidalino mintimis, 
kaip parapija padeda trijose 
asmenybės ugdymo srityse: 
skatina idealus, padeda išlai
kyti lietuviškas tradicijas, 
duoda galimybę pasireikšti, 
vystyti talentus.

Lina Kuliavienė papasakojo 
apie savo augimą ir brendimą 
parapijoje: “Čia buvau pak
rikštyta, čia priėmiau sakra
mentus, čia palaidojau savo 
tėvelį. Ką gavau, noriu tą patį 
perduoti savo sūnui”. Pabrė
žė klebonų įtaką ir išreiškė 
susirūpinimą pašaukimų klau
simu, nes jaunų kunigų neat
siranda. Jos siūlymai buvo, 
kad visi realizuotų dabarti
nę padėtį. Reikėtų diakonų, 
dvasinių mokytojų, labdaros 
darbuotojų. Daugiau įtraukti 
mišrias šeimas.

Rasa Kurienė savo žodyje 
ryškino parapijos vaidmenį

platnesne prasme. Parapijose 
privalėtų būti patrauklesni 
dvasinio gyvenimo šaltiniai. 
Nevienoje lietuviškoje para
pijoje egzistuoja dvasinis ba
das. Dažnai parapijinis gyve
nimas vyksta “po Mišių”. Mi
šių metu esame tik pasyvūs 
stebėtojai. Dėl to nėra kalti 
tik parapijiečiai, bet ir kuni
gai, kurie neturi intereso, ar 
nenori įtraukti parapijiečius. 
Ir pamoksluose ne visada yra 
girdimas Dievo žodis. Rasa 
pabrėžė, kad lietuviška para
pija buvo jai vienas iš tų ele
mentų, kurie padėjo ir padeda 
išlaikyti ir ugdyti ryšį ir pri
klausomumą lietuviškai visuo
menei. Jos troškimas, kad lie
tuviškos parapijos būtų ne 
tik visuomeninio gyvenimo 
centrai, bet ir patrauklesni 
dvasinio ugdymo ir puoselėji
mo šaltiniai.

Pabaigoje prieita prie val
dybos rinkimų, kurie neįvyko. 
Visiems pageidaujant, liko 
ta pati valdyba, kurią sudaro: 
V. Taseckas, A. Sungailienė, 
prel. dr. P. Gaida, B. Čepaitie
nė, V. Valiulis, K. Manglicas, 
E. Gudinskienė, J. Krištolai
tis ir J. Karasiejus. Valdybą 
sudaro 10 narių.

kėtis iš lietuvių išeivių ar iš 
Lietuvos pasiuntinybės nelai
mės atveju.

Ir taip ėmus mintims riedėti 
ta nuožulnuma, staiga toptelė
jo į galvą, kad ir šioj visoj is
torijoj viskas vyko netaip. Vei
kiau kaip tame Ant. Gustaičio 
priedainyje “Absoliučiai tobu
lai, viskas ėjo atbulai”.

Juk jei būta ponios Nicole 
Zand reportaže prasižengimo 
žurnalistinei etikai, visokių 
pripaistymų, nebūtų dalykų, 
argi nebuvo Kondroto ar, saky
kim, Lietuvių rašytojų draugi
jos, pareiga iškelti tą faktą 
prancūzų spaudoj. Sumauroti, 
kad drebėtų pamatai, o tik vė
liau pasigraudenti savųjų tar
pe?

Ar tai padaryta, man nežino
ma, bet abejoju. Iškyla kalbos 
mokėjimo, pagalbos iš saviš
kių, klausimas. Juk įsiskaičius 
S. T. Kondroto laišką, visas 
tas susitikimas su ponia Zand 
ima brėžtis kaip biblinių di
mensijų farsas. Kurčių-neby- 
lių dialogas. Tarsi nebūtų bu
vę visoj Paryžiaus lietuvių ko
lonijoj ir Lietuvos pasiuntiny
bėje paslaugaus piliečio-tės, 
galėjusių pavertėjauti tiems 
nelaimingiems vienkalbiams. 
Pasiutęs aplaidumas, suliur- 
bėjimas, ne kitaip.

Prielaidą, kad esama kažko 
stipriai pašvinkusio Lietuvos 
ambasadoj Paryžiuj, patvirti
na tarp kitko rašytojas Ričar
das Gavelis savo straipsnyje 
“Prancūzai neabejingi Lietu
vai”, išspausdintame “Litera
tūros ir meno” 1992 m. gruo
džio 12 d. numeryje. Atpasa
kodamas savo įspūdžius iš iš
vykos Paryžiun su rašytojų J. 
Apučio, S. Gedos, Ant. A. Jo
nyno ir S. T. Kondroto grupe 
jis nusiskundžia: “Tiesa, kar
tais pasijausdavome ir kaip 
žuvys, išmestos ant kranto ...

“Kas vakarą mūsų kaimy
nams skambindavo į viešbutį 
ir teiraudavos, ar viskas ge
rai, ar nereikia kokios pagal
bos. Mes buvome visiškai pa
miršti. Lietuvos respublikos 
ambasadai mes stačiai neeg
zistavome. Telefono aparatų 
jie be Reikalo negadino ...”

.. išskridau iš Paryžiaus 
težinodamas apie Lietuvos 
ambasadą tiek, kiek žinojau 
atskrisdamas — jos adresą. 
Jei nuvyksite į Paryžių kultū
ros reikalais, galite tuo adre
su nesidomėti. Galite manyti, 
kad mūsų ambasados kaip ir 
nėra. Tikroji Lietuvos kultū
rinė atstovybė — Ugnės Karve
lis butas Saint-Germain (San 
Žermėno) rajone”.

Paradoksalu, bet toji Ugnė 
Karvelytė “ant kurios nepa
lenkiamų pečių” pasak Gave- 
lio, “gulė bene tūkstantąjį 
kartą visos bėdos” yra ne kuo 
kitu, kaip S. T. Kondroto ro
manų vertėja. Kažkokios ne
lemtos aplinkybės, matyt, ne
leido jai tą lemtingąją dieną 
palydėti savo globotinio į po
nios Zand irštvą. Ir taip atsi
rado lakiai suredaguotas, bet 
Lietuvą žeminantis reporta
žas, be kurio galėjome pui
kiausiai apsieiti.

Ramiau pagalvojus, gal ir 
gerai, kad nepasirodė pran
cūzų spaudoj Kondroto pasi
aiškinimai, tokios formos 
kaip lietuvių spaudoj. Būtu
mėm tik dar labiau apsijuokę.

Atsiųsta paminėti
"TECHNIKOS ŽODIS”, 1992 m. 

nr. 4. Pasaulio ir Amerikos lie
tuvių inžinierių ir architektų są
jungos PLIAS/ALIAS organas. Lei
džia ALIAS Čikagos skyriaus tech
nikinės spaudos sekcija. Išeina 
kas trys mėnesiai. Prenumerata - 
$10 JAV metams. Redaktorius - 
Viktoras Jautokas. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, 3001 West 
59th St., Čikaga IL 60629.

Dail. R. GIBAVIČIUS išdekoravo Vilniaus universiteto humanitarų 
vestibiulį-priesalį žymių Lietuvos žmonių atvaizdais. Šioje nuotraukoje - 
rašytojas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS Nuotr. Alf. Laučkos

Metaforomis pražydusi poezija
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KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

VYDŪNAS (sėdi vidury) su Pasvalio gimnazijos mokytojais. 1934 m. balandžio 25 d. nuotrauka. Alf. Laučkos 1992 
m. reprodukcija

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ar “pražydo pažadai”, ar 
“liepsnoja raidės”, Balio Au
gino poezijoje “metaforos gro
ja smuikais”, o gilaus jausmo 
ir išgyvenimo sonatas puošia 
muzikinis ritmas, lydintis jo 
eilėraščius naujame poezijos 
rinkiny “Metaforų smuikas”, 
kurį jis dedikuoja savo myli
mai, užpernai mirusiai žmo
nai Valerijai, “per anksti iš
ėjusiai iš mūsų lizdo”.

Balys Auginąs gimė Estijo
je, mokėsi Šiaulių berniukų 
gimnazijoje, studijavo Vytau
to Didžiojo universitete, ir 
visą savo gyvenimą aktyviai 
dalyvavo kūrybinėje bei kul
tūrinėje veikloje tiek Lietu
voje, tiek Vokietijos tremti
nių stovyklose, tiek išeivijo
je. Malonaus balso tembro ir 
aktoriškų sugebėjimų dėka 
jis buvo nepriklausomoje Lie
tuvoje Kauno radijo pranešė
ju. Po karo atvykęs į Klivlan- 
dą, Balys Auginąs buvo vienas 
iš lietuvių radijo valandėlės 
steigėjų įr pfąnešėjų. Tačiau 
jo tikroji mūza visada buvo 
poezija. 1940 metais jis iš
leido “Pamažu vis degu”, trem
tyje paruošė poezijos rinkinį 
“Širdimi į tėviškę”, Ameriko
je išleido dar du poezijos rin
kinius, o 1992 metų gale pasi
rodė jo ketvirtoji lyrikos kny
ga “Metaforų smuikas”.

Pagal tematiką, autorius 
savo rinkinį suskirstė į vie
nuolika skyrių, kurie savo ori
ginaliais pavadinimais išryš
kina rinkinio turinį. Susipa
žinus su Lietuvos poezijos 
naujovėmis, tenka pasidžiaug
ti, kad Augino poezijoje nė
ra nei minčių, nei epitetų bei 
žodžių taršos, kuria pasižymi 
kai kurie dabartiniai Lietu
vos poetai, paneigę poezijos 
esmę ir paskirtį, atsisakę pa
grindinės poezijos charakte
ristikos, paskirus žodžius pa
dalinę į eilutes, be rimo, rit
mo ar prasmės. Augino poezi
joje glūdi ir mintis, ir jaus
mas. Joje atsispindi išeivijos 
pergyvenimai, išgyvenus pen
kis tėvynės ilgesio dešimtme
čius. “Surakintos vaivorykš
tės” skyriuje yra eilėraščiai, 
skirti Simui Kudirkai (žmogui, 
iškeistam į žuvį, žmogaus lais
vės simboliui) ir Romui Kalan
tai (Ugnies dalintojui).

Nevengia poetas romanti
kos, į ją pažvelgdamas, “me
taforišku” žvilgsniu, nes ir 
“Pirmąją meilę” jis pavaizduo
ja kaip “išdykusio spindulio” 
meilę tulpei, kuri jos pasek
mėje “paraudo ir suglumo”. 
“Žydintis pažadas” kalba apie 
taip pamėgtą pavasarį, bet ir 
čia jau “metaforiškas” žaidi
mas, nes “žemė, komplimentų 
melo spinduliuos tikės, kad 
ją pavasaris karštai mylįs” . ..
Jautriam poetui muzika ir 

tapyba tampa jo įkvėpimo šal
tiniais. Jis net kelis eilėraš
čius skiria Čiurlioniui, jų tar
pe vienas panašus į odę:

Tu šioj planetoj gyvenai 
žvaigždynų paslaptingoje ugny, 
ir kosmoso erdvė — Tavi namai. 
Svajonės Tavo — debesy 
Sutirpusiam. O Tu esi 
ir liksi žemėje žvaigždėtų rimų: 
Nuskendęs laivas atminimų .. .

(174 psl.)

Kiti Čiurlioniui skirti eilė
raščiai atspindi tiek jo žymiau
sius paveikslus, tiek jo muzi
kos kompozicijas.

Nevengia Auginąs ir religi
nės kontempliacijos, “Adven
to viltį” (121 psl.) užbaigdamas: 
“Leisk, Visagali, savo angelui 
pragysti ant mano namų šven
to ir sukapoto slenksčio”.

Jo poezijoje gamta suasme
ninta, gyva, dinamiška. Poe
tas uždega žvakes “Ant vasaros 
karsto” (28 psl.), “pliki laukai 
sunkiai atsidūsta” (30 psl.), o 
“pievom žygiuoja pienių pul
kas, ir blizga jų šalmai auksi
niai” ...

Bene giliausiai poeto dva
sioje yra įaugęs patriotinis 
motyvas, kuris taip pat pada
bintas metaforomis. “Tėviškės 
durų šauksmas” (41 psl.) rauda 
ties “tuščių namų karstu” ir 
“tik mano laukimo glėby su
tirps ilgesio ledas”. Dainuo
janti ir žavi “Lietuva” (42 psl.) 
jam yra visur — ir “sutemų 
šnibždesy”, ir “akių žvilgesy” 
ir “giliam ilgesy” (Tu esi).

Žodžiu, jo poezijos temati
kos apimtis yra nepaprastai 
plati. Joje atsispindi ir Lie
tuvos istorija, ir baudžiau
ninkų dalia, ir Vasario 16-osios 
aktas, su tremties praradimų 
skausmu ir tėvynės ilgesiu, su 
elegija lietuviui Pensilvani
jos angliakasiui. Panteizmas 
vyrauja jo gamtoje, kuri ir jau
čia, ir kuria, ir myli, ir yra 
visatos gyvybės sudvasintas 
šaltinis. Poetui materija yra 
indas, kuriame gyvena dvasia. 
Jis skiria eilėraščių ir savo 
bičiuliams, jų tarpe a.a. Juo
zui Stempužiui, jo jaunystės 
draugui ir radijo veiklos ko
legai, rašytojai ir savo buvu
siai mokytojai Petronėlei 
Orintaitei, ir eilei kitų.

Kietais viršeliais 207 pus
lapių dailiai išleista knyga 
yra tikra dvasinė atgaiva, bė
gant nuo gyvenimo kasdieny
bės ir mūsų gyvenimą slegian
čių rūpesčių mūsų tėvynės 
ateitimi. Knygą išleido Kliv- 
lando lietuvių veteranų są
junga “Ramovė”. Kaina nepa
žymėta.

Balys Auginąs METAFORŲ SMUI
KAS. Ketvirtoji lyrikos knyga 1992 
m. Išleido Lietuvių veteranų są
junga “Ramovė” Klivlando sky
rius. Tiražas - 300 egz.

VYTA VTAS KASTYTIS

Kraujas
Anądien sapnavau:
Pakirto gluosnį atėjūnai, 
Kur tėvas, man užgimus, pasodino. 
Iš jo, tarytumei žmogaus. 
Atverto kenčiančio ir gyvo kūno 
Lašėjo kraujas virpančiu stuobriu.

- - Negriūk! - -
Nubusdamas, atsimenu, šaukiau, 
O gluosnis virto ant manęs, 
Išskėsdamas kraujuojančias šakas. 
Ir jos sustingusia numirėlio ranka 
Man širdį surakino.

Ir vakarop per grįžtantį kaimynę 
Ligi manęs atėjo nelaukta žinia: 
Po gluosniu, tėvo pasodintu. 
Ankstyvą rytmetį, vos dienai 

švintant,
Sušaudė mano brolį partizanę 
Ateiviai svetimi, sudegino namus...
Miunstcris prie Dieburgo, 
1946 m. rugpjūčio 12 <1.

[^SAMOCmA1 Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Vilnietė pianistė Sonata De- 
veikytė-Zubovienė, gilinanti stu
dijas Čikagoje, 1992 m. spalio 
15-18 d.d. Niujorke įvykusiame 
tarptautiniame pianistų konkurse 
užėmė II vietą. Konkursą surengė 
Amerikos mokytojų sąjunga. Ke
turi pirmųjų vietų laimėtojai lap
kričio 22 d. dalyvavo specialia
me koncerte populiarioje “Carne
gie Hali” salėje.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, prisimindama filosofo 
prof. dr. Antano Maceinos (1908- 
1987) aštuoniasdešimt penktąjį 
gimtadienį, išleido Antano Jas- 
manto slapyvardžiu pasirašytą 
jo eilėraščių knygą. Jai panaudo
ti du išeivijoje išleisti poezijos 
rinkiniai — “Gruodas” (1965), “Ir 
niekad ne namolei” (1981). Pirma
sis rinkinys “Gruodas” yra laimė
jęs Lietuvių rašytojų draugijos 
premiją. Lietuvoj išleistą “Poe
zijos” rinkinį sudarė ir redaga
vo poetas Alfonsas Bukontas. 
Įvadą “Metafizinis poetas” pa
rašė Tomas Venclova. Pernai va
sarą dr. Jono Griniaus našlė Ali
na iš Miuncheno Vilniun nuvežė ir 
Martyno Mažvydo bibliotekai ati
davė prof. dr. A. Maceinos rank
raščių ir nuotraukų archyvą.

Penktadienio vakaronė Jau
nimo centre Čikagoj sausio 15 d. 
buvo skirta poetui Kaziui Bradū- 
nui, laimėjusiam Lietuvos tauti
nės kultūros ir meno 1992 m. pre
miją už Vilniuje išleistą eilėraš
čių rinkinį “Duona ir druska”. 
Vakaronę surengė Jaunimo centro 
moterų klubas, o ją įvadiniu žo
džiu pradėjo klubo valdybos pirm. 
Salomėja Endrijonienė. Laureato 
K. Bradūno literatūrinę veiklą 
ir jo daug premijų laimėjusius 
poezijos rinkinius apibūdino li
teratūros kritikas Algirdas Titus 
Antanaitis. Eilėraščius iš Lietu
voj išleistos “Duonos ir druskos” 
skaitė pats K. Bradūnas, paaiškin
damas, kaip, kodėl ir kada tie ei
lėraščiai buvo parašyti. Vakaronės 
dalyviai galėjo įsigyti nedidelę 
dalį iš Lietuvos atsiųsto rin
kinio “Duona ir druska”, pasira
šytą laureato Kazio Bradūno.

Virginijus Barkauskas, jau
nas vargonininkas iš Lietuvos, 
1992 m. lapkričio 22 d. Niujorko 
lietuviams surengė vargonų muzi
kos koncertą Viešpaties Atsimai
nymo parapijos šventovėje Mas- 
pethe. Jis yra prof. Leopoldo Dig- 
rio auklėtinis, baigęs keturis kur
sus Lietuvos muzikos akademijo
je, dabar siekiantis magistro 
laipsnio Šv. Juozapo kolegijoje 
Indianos Renselaeryje. V. Bar
kauskas Niujorke surengtą kon
certą buvo dedikavęs vargonų ve
terano Jono Žuko amžiaus aštuo- 
niasdešimtpenkmečiui. Sukaktu
vininkas buvo pagerbtas ne tik 
parapijos vadovų bei parapijiečių 
sveikinimais, bet ir jauno vargo
nininko V. Barkausko atliktais J. 
S. Bacho, D. Bukstehudo, C. 
Francko, L. Boellmanno, M. Re- 
gerio ir lietuvio A. Briliaus kūri
niais.

Rezistencinio romano konkur
są, minėdamas veiklos trisdešimt
metį, 1990 m. lapkričio 18 d. Vil
niuje, Čikagoje ir Niujorke pa
skelbė JAV 1960 m. įsteigtas *‘Į 
laisvę” fondas lietuvių kultūrai 
ugdyti, atidaręs savo skyrių ne
priklausomybę atgavusioj Lietu
voj. Vertintojų komisiją išeivi
joje sudarė Česlovas Grincevi- 
čius, Paulius Jurkus, Vytautas 
Volertas ir Leonardas Žitkevičius, 
Lietuvoje — Vytautas Kubilius, 
Vidmantas Valiušaitis ir Vanda 
Zaborskaitė. Tris tūkstančius 
JAV dolerių premijoms parūpino 
penki mecenatai išeivijoje — 
čikagiečiai Marija ir Kazys Am
brazaičiai, kaliforniečiai Zig
mas Brinkis, Elena ir Juozas Ko- 
jeliai. Konkursui buvo gautas 
trisdešimt vienas slapyvardžiu 
pasirašytas romanas: Lietuvoj — 
dvidešimt aštuoni, išeivijoj — 
trys. Dvi pagrindines premijas 
po tūkstantį dolerių laimėjo vil
nietis rašytojas Jonas Mikelins
kas už romaną “Nors nešvietė lai
mėjimo viltis” ir garliaviškė Bi
rutė Pečiokaitė-Adomėnienė, pa
rašiusi romaną “Penktas: nežu
dyk”. Dvi paskatinamosios pre
mijos po 500 dolerių buvo paskir
tos Marijai Raižytei-Rutkauskie- 
nei iš Marijampolės už romaną 
“Žolė visados kelyje” ir savo 
pavardę bandžiusiai nuslėpti 
Kristinai Krikelytei, buvusiai 
mokytojai iš Kaurio, už romaną 
“Dienos, valandos, minutės”. 
Premijos vienam laureatui ir 
trim laureatėm vasario 15 d. įteik
tos Vilniuje, Lietuvos rašytojų 
klube. Tremtinių dainų progra
mą atliko folklorinis ansamblis 
“Sadauja”.

Jaunųjų Kinijos baleto šokėjų 
grupė, užbaigusi gastroles Vo
kietijoje ir Lenkijoje, 1992 m. 
gruodžio pradžioj lankėsi ir Lie
tuvoj. Vilniuje, Kaune ir Alytuje 
buvo atlikta koncertinė progra
ma “Kinijos stilius ir žavesys”, 
apimanti egzotiškus apeiginius ir 
dabartinius kiniečių šokius.

Klaipėdos Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejuje prieškario 
Klaipėdos ir jos apylinkių nuo
traukų parodą surengė Vokietijos 
Liuneburge gyvenantis Erich Kus- 
sau. Pernai vasarą pirmą kartą 
lankydamasis Klaipėdoje, muzie
jui jis padovanojo kadaise dary
tas savo nuotraukas, įamžinusias 
žvejų gyvenimo vaizdus ir gamtą, 
prieškario metų Klaipėdos uostą 
bei jo apylinkes. Ta Klaipėdos 
dalis dabar yra išlikusi tik E. 
Kussau nuotraukose — senoji 
Laukininkų turgavietė, Karolio 
tiltas, biržos pastatai prie Danės 
ir Biržos tilto, evangelikų šven
tovė Karklės kaime.

Kultūros ir švietimo minis
terija kasmet paskiria premijas 
už repertuarą mėgėjų meno kolek
tyvams. Boriso Dauguviečio 1992 
m. premija už geriausias pjeses 
ir ryškiausius spektaklius buvo 
padalinta į dvi dalis. Pirmąją 
premiją už pjesę “Pasaka apie 
stebuklingą vištelę”, insceniza
cijas “Mano pasakėlės” ir “Par
šiukas Ikaras” laimėjo klaipėdie
tė Jūratė Januškevičiūtė. Antroji 
premija įteikta rež. Algimantui 
Armonui už kaukių spektaklio 
“Trys mylimos” pastatymą maža
jame Kelmės teatre bei ilgame
tį lietuviškosios dramaturgijos 
garsinimą. Pirmoji Stasio Šim
kaus premija už chorinę kūrybą 
paskirta dainos “Vasara” teksto 
ir muzikos autorei Onai Narbu
taitei, antroji — kompozitoriui 
Algirdui Klovai už ciklą “Trys 
giesmės Marijai”. Jono Švedo 
premiją už muziką liaudies in
strumentų grupėms laimėjo Vid
mantas Bartulis, sukūręs pjesę 
liaudies instrumentų ansambliui 
“Vizija”. Pauliaus Galaunės pre
mijos už geriausius tautodailės 
darbus įteiktos palangiškei audė
jai Emilijai Černeckienei ir vil
niečiui kalviui Stasiui Babikui.

Lietuvos tautinės kultūros 
ir meno 1992 m. premijų diplo
mai vasario 15 d. senojoje Vil
niaus rotušėje (Dailės muziejuje) 
buvo įteikti keturiems laureatams
— dail. Valentinui Antanavičiui, 
poetui Kaziui Bradūnui, pianis
tui Petrui Geniušui ir filosofui 
Arvydui Šliogeriui. Penktajam 
laureatui dailėtyrininkui Vladui 
Drėmai diplomas įteiktas jo na
muose. Senojoj Vilniaus rotušėj 
surengtoj diplomų įteikimo iškil
mėj dalyvavo Lietuvos seimo, jos 
kūrybinių sąjungų ir Lietuvoj 
akredituotų užsienio diplomati
nių misijų atstovai. Dalyvius su 
laureatais supažindino Lietuvos 
tautinės kultūros ir meno premi
jų komiteto pirmininkas poetas 
Marcelijus Martinaitis. Diplomus 
ir laureato ženklus įteikė Lietu
vos ministeris pirm. Bronius Lu
bys. Kiekvienas laureatas tarė 
šiam įvykiui skirtą žodį. Čika- 
gietis Kazys Bradūnas, antrą kar
tą atvykęs Lietuvon, taipgi da
lyvavo Vasario šešioliktosios 
deimantinės sukakties minėjimuo
se, skaitė savo kūrybą. Vasario 
13 d. Rašytojų klube Vilniuje K. 
Bradūnas padarė pranešimą “Lie
tuvių egzodo literatūra 1945-90 
metais”, atsakinėjo į klausimus.

Šiaulių dramos teatras sausio 
30-31 d.d. šiauliečius pakvietė 
Kazio Sajos dviejų dalių pjesės 
“Liftu į piramidę” premjeron. 
Šiauliečiai teatralai bendrauja 
su Olandijos Etten Leuro miesto 
atstovais. Peržiūrėję Lietuvos 
dramaturgų pjeses, olandai pa
sirinko K. Sajos vienaveiksmę 
fantastinę pjesę “Piramidė”, ku
rią Olandijoje pastatė Šiaulių 
dramos teatro vyr. rež. Gytis Pa
degimas 1992 m. spalio 24 d. 
Ruošdamas “Piramidės” premjerą 
olandams, vyr. rež. G. Padegi
mas nutarė, kad jai reikėtų ant
rosios dalies. Tad Šiauliuose prie 
“Piramidės” jis pridėjo kitą K. 
Sajos pjesę vienaveiksmę tragi
komediją “Klaustrofobija, arba 
Pasivažinėjimas liftu”. Taip šiau
liečiams buvo pateikta Kazio Sa
jos dviejų dalių pjesė “Liftu į pi
ramidę”. Pjesių sujungimas atne
šė įdomius režisūrinius sprendi
mus, įspūdingus naujus vaidme
nis, kuriuos sukūrė aktoriai G. 
Vaiginytė, N. Bėčiūtė, J. Žibū- 
da, V. Baranauskas, F. Laurinai
tytė ir K. Jankūnas. Scenovaiz
džius sukūrė debiutuojantis šiau
lietis dail. P. Anikinas, muziką
— G. Dapkevičius. V. Kst.
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Parafuos kredito kooperatyvas 

999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 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.patuk...... 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 metu ................. 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.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

“All 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

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

| NATIONAL REAL 
J ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

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

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

VjV) CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

I* R TUJINSI 
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

Tik trylika iš Europos
Pasaulio 15-tojo futbolo (soccer) 

čempionato varžybos įvyks 1994 m. 
JAV-se ir jose dalyvaus per 20 ge
riausių, atrankos turnyruose “atsi
jotų” komandų. Paskutinių dviejų 
čempionatų laimėtojais 1986 m. 
buvo argentiniečiai, o 1990 m. tuo
metinė Vakarų Vokietija, palikusi 
Argentiną antroje ir Italiją trečio
je vietoje.

1994 m. čempionate dalyvauti ruo
šiasi šalia kitų atsikūrusių nepri
klausomų valstybių ir Lietuva. Tai 
istorinis momentas, kaip buvo ra
šoma “The International Soccer 
News” 1992 rugpjūčio 28 d. laido
je. . . “Trys Baltijos respublikos, 
pripažintos pilnateisėmis tarptau
tinės futbolo federacijos (FIFA) 
narėmis, po daugiau kaip 50 metų 
sugrįžta į pasaulines varžybas... 
“Šis istorinis momentas tarp kai
mynų buvo pradėtas 1992 m. rug
pjūčio 12 d. rungtynėmis Rygoje 
Lietuva - Latvija, Europos atran
kos turnyro trečiosios grupės var
žybose. Čia ir įvyko tarpvalstybi
nis kaimynų susitikimas po 55 me
tų pertraukos. ..! Rungtynes lai
mėjo lietuviai 2:1.

Europos atrankos turnyre jau var
žosi 36 valstybinės rinktinės, iš ku
rių tik 12 turės teisę j finalinį ra
tą. Atrankos turnyras į 1994 Pasau
lio futbolo čempionatą vyksta 6 gru
pėse, į kurias 36 komandos buvo 
sugrupuotos burtų keliu. Vokieti
jai dalyvio vieta, kaip buvusiai čem
pionei, yra garantuota be konkurenci
jos. Taigi iš viso Europai leista da
lyvauti su 13 komandų, kitaip ta
riant, šešiose grupėse Europos at
rankos turnyre laimėjusios pirmą
sias dvi vietas ir pasaulio čempionė 
(1990 m.) Vokietija.

Lietuva atrankos turnyre varžosi 
trečioje grupėje. Iš jau žaistų 5 rung
tynių Lietuva baigė lygiosiomis su 
Š. Airija (2:2), pralaimėjo Albani
jai (0:1), laimėjo prieš Latviją (2:1), 
lygiosios su Danija (0:0) ir antrą
sias rungtynes prieš Latviją sužai
dė (1:1) lygiomis. Lietuvai įvarčius 
yra pelnę: R. Fridrikas 2, A. Narbe
kovas, E. Poderis ir A. Tereškinas 
po 1.

Europos atrankos turnyras į 1994 
čempionatą turi baigtis 1993 lapk
ričio 30 d. Lietuvai yra likę žaisti 
prieš: Ispaniją - vasario 24 d. Sevi
lijoje, Albaniją - balandžio 14 d., 
Š. Airiją - gegužės 25 d., Ispaniją - 
birželio 2 d., Airiją - birželio 16 d. 
(visos šios 4 rungtynės bus žaidžia
mos Vilniuje), Daniją - rugpjūčio

Lietuvos futbolo rinktinės judrusis 
puolėjas E. PODERIS, dažnai pel
nantis įvarčių ...

Nuotr. iš “Lietuvos sporto”

25 d. Kopenhagoje ir Airiją - rugsė
jo 8 d. Dubline.

Pirmosios grupės Europos atran
kos varžybose šiuo metu pirmauja 
Šveicarija, antroje vietoje Italija, 
toliau - Škotija, Portugalija, Mal
ta ir Estija. Antrosios grupės var
žybose - Norvegija, Anglija, Olandi
ja, Lenkija, Turkija ir San Marinas. 
Ketvirtoje - Belgija, Rumunija, 
Velsas, Čekoslovakija, Kipras ir 
Farerai (Faeroe Islands). Penktoje - 
Graikija, Rusija. Vengrija, Islandi
ja, Liuksemburgas ir šeštoje grupė
je - Švedija, Bulgarija, Prancūzija, 
Austrija, Suomija ir Izraelis.

Paskutinėmis žiniomis, rungtynes 
Lietuva - Ispanija, vasario 24 d. Se
vilijos mieste laimėjo ispanai (5:0). 
Reikia tikėtis, kad Lietuvos rinkti
nė pasirodys deramai sekančiuose 
susitikimuose. Blogiausia, kad at
rankinių varžybų rungtynėms Lie
tuva nebegali surinkti savo išsibars
čiusių “žvaigždžių”, kurios pagal 
sutartis žaidžia užsieniuose. Sig.K.
Kėgliavimo turnyras Klivlande

1993 m. vasario 6 d. Seaway Lanes 
Wickliffe, Ohio, įvyko 8-sis kėglia
vimo (Bowling) “Draugystės turny
ras”. Jį surengė Klivlando “Žaibo” 
kėgliavimo sekcija, vadovaujama 
Algio Nagevičiaus, kuriam talki
no R. Nozling, Aušra Nozling-Ka- 
minskaitė ir Ingrida Andriušaity- 
tė. Šis turnyras buvo laikomas ir 
kaip 1993 m. Š. Amerikos lietuvių 
pirmenybės.

Turnyre dalyvavo 41 kėgliuotojas 
iš Klivlando, Toronto, Čikagos ir 
Detroito, kur buvo varžomasi ko
mandinėse ir individualinėse var
žybose. Komandinėse varžybose da
lyvavo 10 komandų, kurios burtų 
keliu buvo sudarytos iš 4 mišrios 
lyties žaidėjų. Pirmą vietą (1860 
tšk.) laimėjo: Petras Taraška, Sha
ron Taraškienė, Juozas Vasis (visi 
iš Klivlando), Romas Puteris ir Ami 
Ramas (abu iš Toronto). Antrą vie
tą (1826 tšk.) laimėjo: Daina Pute- 
rienė-Čepulytė (Tor.), Robert Noz
ling (Klivl.), Viktoras Špokas ir Vy
tas Špokas (abu iš Čik.). Trečioje 
vietoje liko (1771 tšk.) grynai kliv- 
landiškių komanda: Algis Nagevi
čius, Jolanta Dautienė, Frank Va
lencic ir Valdas Žiedonis.

Vyrų individualinių “High Game” 
varžybų pasekmės: 1 v. Juozas Vasis 
(Klivl.) 208 tšk., 2 v. Robert Nozling 
(Klivl.) 203 tšk. ir 3 v. Romas Pute
ris (Tor.) 197 tšk. Vyrų individuali
nės “High Series" varžybos: 1 v. R. 
Puteris (Tor.) 555 tšk., 2 v, Edas Bliu- 
mentalis (Klivl.) 508 tšk. ir 3 v. R. 
Nozling (Klivl.) 500 tšk. Moterų indi
vidualinės “High Gąme” varžybos: 
1 v. Daina Puterienė 187 tšk., 2 v. 
Vida Juzukonytė 175 tšk. ir 3 v. Rū
ta Girdauskaitė 168 tšk. (visos iš 
Tor.). Moterų individualinės “High 
Series ” varžybos: 1 v. Daina Pute
rienė 521 tšk., 2 v. Rūta Girdauskai
tė 460 tšk. ir 3 v. Danutė Sysak-Simo- 
naitytė 452 tšk. (visos iš Tor.). “High 
Game” yra aukščiausia vieno žai
dimo pasekmė. “High Series” yra 
aukščiausia visų trijų žaidimų kar
tu.

Po varžybų vyko dovanų įteikimas 
ir jaukus kėgliuotojų kartu su sve
čiais pobūvis, amb

Atrankos turnyras
1993 m. gegužės 30 - birželio 6 d.d. 

Lenkijoje, Vroclavo Liaudies ha
lėje įvyks atrankos turnyras dėl 
dalyvavimo Europos krepšinio pir
menybėse. (Anksčiau šį turnyrą 
buvo numatoma pravesti Vokietijo
je). Burtų keliu dalyviai buvo pa
skirstyti į šias grupes: A - Kroatija, 
Rumunija, Estija; B - Lietuva, Len
kija, Gudija; C - Ukraina, Anglija, 
Slovakija, Bosnija-Herzogovina; 
D - Slovėnija, Čekija, Latvija ir Mol
dova.

Dvi kiekvienos grupės pirmosios 
komandos galės dalyvauti antrame 
rate, kuriame jos bus padalintos 
į dvi grupes po 4 komandas. Šių gru
pių laimėtojai turės teisę dalyvau
ti Europos pirmenybėse.

Į Europos krepšinio pirmenybes 
jau anksčiau kvalifikavosi: Jugos
lavija, Italija, Ispanija. Prancūzi
ja, Vokietija, Turkija. Izraelis. Ru
sija, Bulgarija, Graikija, Švedija 
ir Belgija. Jeigu pirmenybėse ne
dalyvaus Jugoslavija, tai iš atran
kos turnyro bus priimta dar viena 
komanda.

Varšuvos dienraštis "Przeglad 
Sportowy" rašo, kad jeigu Lietu
vos komandoje žais Marčiulionis 
ir Sabonis, tai lenkams prieš lie
tuvius laimėti vilčių nėra.

Iš “Przeglad Sportowy"-J.B.

Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovai 
MARGARTIA DROBIAZGO ir PO
VILAS VANAGAS, Pasaulio olim
pinėse studentų varžybose laimėję 
sidabro medalius

Nuotr. iš “Lietuvos sporto”

Studentų žaidynės
1993 m. vasario pradžioje keliuo

se pietinės Lenkijos miestuose įvy
ko studentų Pasaulio žiemos olim
pinės žaidynės. Dalyvavo apie 1000 
sportininkų iš 40 kraštų. Lietuvai 
atstovavo šeši studentai - sporti
ninkai, iš kurių geriausiai pasiro
dė čiuožėjų pora - Vanagas ir Dro- 
biazgo. Jie dailiojo čiuožimo rung
tyje laimėjo antrą vietą ir sidab
ro medalį.

Ateitininkų žinios
Jaunųjų ateitininkų sąjungos 

vasaros stovyklos vadovų kursai 
įvyks š.m. gegužės 15 d., nuo 9 v.r. - 
8 v.v. Ateitininkų namuose, Le
mont, IL. Vyresnieji moksleiviai, 
kurie iki liepos mėn. jau bus sulau
kę 16 metų amžiaus, ir studentai 
ateitininkai yra kviečiami šiuose 
kursuose dalyvauti. Michigan© 
valstybės įstatymas reikalauja, 
kad kiekvienas vadovas, norįs va
dovauti stovyklai Dainavoje, bū
tų perėjęs pasiruošimo kursus ir 
sulaukęs 16 metų amžiaus.

Kursams vadovaus: Laima Šal
čiuvienė, Lilė Gražulienė, kun. A. 
Saulaitis, SJ, Danutė Petrusevi- 
čiūtė ir Birutė Bublienė. Norin
tys vadovauti stovyklai ir daly
vauti kursuose privalo iki balan
džio 30 d. užsiregistruoti adresu: 
Danutė Petrusevičiūtė, 30200 Oak
leaf, Franklin, Mich. 48025. Re
gistracijos lape reikia pažymėti 
vardą, adresą, telefoną, amžių ir 
ypatingus patraukimus kokioj nors 
srity (pvz. sporte, mene, rašyboje, 
muzikoje ir pan.). Registracijos 
mokestis $10. B. Bublienė

Skautų veikla
• Skautininkas Edvardas Sa

kalauskas, Vilniaus krašto skautų 
laikraščio “Vilnijos skautas” re
daktorius laiške “Tėviškės žibu
riams” su sėkmės linkėjimais 1993 
metais, tarp kitko primena, kad 
“jūsų kraštietis W. S. Kuzmas bu
vo Il-osios Vilniaus krašto skau
tų stovyklos suruošimo Dusetose 
iniciatyvos pradininkas. Tik jo ir 
jo giminaičio Vlado Kuzmicko dė
ka ši stovykla įvyko (.. .) norėtu
me per Jūsų laikraštį už tai tiems 
dviem asmenims padėkoti”. S.

D\/i ELECTRICAL 
DvL ENGINEERING

Taisau senas ir įvedu naujas:

Licence
E-2392

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių

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

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

“TORVIL” pasiūla
Nauja vadoWbe

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lėktuvu S1 .81

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

už sv. ($3.99 už kg)

Taip pat
• Standartiniai siuntiniai 

iš katalogo
• Skubūs siuntiniai iš katalogo

• Drauda

Skambinti tel. (416) 798-3320

isfisi s 40
PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

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

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.25%
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 ...... 7.25%

(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

/Masti Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

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

i

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).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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 (vertinimas.

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

Ę 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 įdėjimas ■ dažymas ■ elektros 

įvedimai ■vandentiekio sistemos (vedimas ■ stogai ■ įvairūs 
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.

LEDAS RE FRIGE RA TION
Taisau ir prijungiu visų rūšių

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

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

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ją palaidojo Niufaundlandi- 
jos premjeras Clyde Wells, 
atsisakęs iškelti jos patvirti
nimą provinciniame savo par
lamente. Kvebekiečiai turbūt 
neužmiršo, kad Kanados libe
ralą vado rinkimus 1990 m. 
birželio mėnesį J. Chretienui 
padėjo laimėti Niufaundlan- 
dijos liberalą premjeras C. 
Wells, palaidojęs Meech Lake 
sutartį. Turbūt dėl to J. Chre- 
tienas dabar Kanados parla- 
mentan yra išrinktas ne Kve
beko Saint Maurice apylinkė- 
o New Brunswicko prancūziš
koje Beausejour apylinkėje, 
toli nuo Kvebeko. Kanados li
beralą vadas J. Chretienas 
Saint Maurice apylinkėn, ku
riai atstovavo dvidešimt tre
jus metus, žada grįžti sekan
čiuose Kanados parlamento 
rinkimuose šį rudenį.

Tai rizikingas penkiasde
šimt devynerią metą amžiaus 
liberalą vado J. Chretieno po
sūkis, galintis baigtis jo pra
laimėjimu. Niekas neabejoja, 
kad pralaimėjimo neišvengs 
Naujaisiais demokratais pasi
vadinę Kanados socialistai 
su savo vadove A. McLaughlin, 
viešosios nuomonės tyrimuo
se atsilikusia nuo B. Mulronio 
ir jo konservatorią. Ji net 11 bi
lijoną dolerią žada sumažin
ti Kanados vyriausybės defici
tą, 4% - bedarbią skaičią, pa
rūpinti pusę milijono darbą, 
panaikinti prekią ir paslau

gą 7% mokestį, pakeistą spe
cialiu pajamą mokesčiu tur- 
tingiausiems kanadiečiams.

Pasitraukiantis Kanados kon
servatorią vadas ir ministeris 
pirm. B. Mulronis pranašauja, 
kad sekančius Kanados parla
mento rinkimus trečią kartą 
iš eilės laimės progresyvią
ją konservatorią partija su 
birželio mėnesį išrinktu nau
juoju savo vadu. Jis taipgi ža
da suvaržyti vado rinkimą kan
didatams leistas reklamines 
išlaidas. Mat visi pagrindiniai 
kandidatai bus dabartinio mi- 
nisterią kabineto nariai. Pa
sak B. Mulronio, jie visi savo 
darbais pakankamai žinomi 
kanadiečiams. Tad nėra jokio 
reikalo žarstyti milijonus do
lerią susipažinimui skirtame 
rinkiminiame vado vajuje.

Kandidatai į vadus dar nėra 
pasiskelbę. Tačiau šiuo metu 
bene labiausiai minima nau
joji krašto apsaugos ministe- 
rė Kim Campbell, Kanados 
parlamentan išrinkta Vanku
veryje 1988 m. Ji spėjo pasi
žymėti ir kaip Kanados teisin
gumo ministerė, paruošusi 
Kanados ginklą kontrolės ir 
moterą apsaugos nuo prievar
tavimo įstatymus. Pradedama 
pranašauti, kad pagrindinė
mis liberalą vado J. Chretie
no varžovėmis gali būti dvi 
politikės - NDP socialistą 
Audrey McLaughlin ir dvikal
bė konservatorė Kim Camp
bell. V.Kst.

Toronto gintarietės, pakviestos lėktu
vą bendrovės “Fin Air”, dalyvavo pri
ėmime, kuriame buvo svarstyti tiesio
giniai skrydžiai į Lietuvą. Iš kairės: 
JŪRATĖ GAIŽUTYTĖ ir AURELIJA 
KARASIEJŪTĖ

OFFORD 
REALTY LTD.

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

TO RO N T © "
* r
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Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės (

Angelę 
Šaivaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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

Nordland dėžės:*
1 ir TA kub. pėdos dėžės................... $ 1-00
3 kub. pėdų dėžės ....... ;....................  $ 2.00

Persiuntimas:

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

1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50
1'/? 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.

JAV dol. Kan. dol.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ....15.00.
1

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

r

Tel: Tel:

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

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

Gabija Petrauskienė, baigusi 
darbo stažą Lietuvoje, kovo 1 d. 
grįžo į Kanadą. Pagal tarpvy
riausybinę sutartį tarp Ontario 
provincijos valdžios ir Lietu
vos respublikos vyriausybės, 
su Kanados federacinės (Task 
Force on Eastern and Central 
Europe) valdžios finansine pa
rama, Gabija dirbo kaip minis- 
terio pirmininko padėjėja (Spe
cial Assistant) nuo 1992 m. sau
sio 3 d. iki 1993 m. vasario mėn. 
galo. Ši techninės paramos prog
rama buvo pasiūlyta Gabijos 
Petrauskienės ir Richard Johns
ton (New Democrat partijos 
aukšto pareigūno). Iniciatyva 
susilaukė Ontario provinci
jos premjero Bob Rae ir federa
cinės valdžios (Task Force) pa
ramos. Programoj buvo numaty
ta siąsti po vieną Ontario pro
vincijos valdžios darbuotoją į 
7 Rytą Europos šalis bent viene- 
rią metą laikotarpiui. Pirmoji 
tokia pareigūnė buvo išsiąsta 
Lietuvon ministerio pirminin
ko padėjėjos pareigoms Gabija 
Petrauskienė. Antrasis išsiąs- 
tas Estijon užsienio reikalą mi- 
nisterijon patarėjo pareigoms 
Peter Mehisto, šiuo metu perė
jęs švietimo ministerijon. Tre
čiasis išsiąstas Latvijon užsie
nio reikalą ministerijon, Šiau
rės Amerikos skyriaus patarėjo 
pareigoms John Eichmanis. Bus 
siunčiami darbuotojai Lenki
jon, Ukrainon, Vengrijon, Če- 
koslovakijon. Kandidatai pri
valo būti valdžios tarnautojai, 
kurią darbo stažas Ontario pro
vincijoje nenutrūksta - jie yra 
skolinami vienerią metą laiko
tarpiui tam kraštui, į kurį jie 
siunčiami. Premjero Bob Rae 
vadovaujama Ontario provin
cijos vyriausybė norėjo konkre
čiai padėti naujai demokratiškai 
besivystančiom Rytą Europos 
šalims. K.

Naują ateivių susirinkimas 
paskutinę vasario dieną pra
dėtas kiek vėliau, nei numatyta, 
Iki tol buvo lūkuriuojama naują 
dalyvią. Betgi iš tikrąją kalbos 
jau senokai “virė” grupelėse. 
Girdėjau, kaip moteris vis tei
ravosi “vyrišką” darbų, o jau
nuolis skundėsi, kad po antiatei- 
viškos propagandos “Drauge” 
ir “Tėviškės žiburiuose” sunku 
rasti išsinuomotikambarį.

Susirinkimą pradėjo Rober
tas Janavičius, trumpai supa
žindinęs su Ontario Welcome 
House nemokamai teikiamomis 
paslaugomis. Po to buvo pasiū
lyta prisistatyti keletui naujų 
dalyvių. R. Janavičius pastebė
jo, kad šiame susirinkime gero
kai mažiau dalyvių (tik 25). Vy
tautas Kulnys visus informavo, 
kad Lietuvių namuose galima 
išsinuomoti vaizdajuosčių apie 
Lietuvą ir iš Lietuvos, o greitu 
laiku bus ir techninės galimy-

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

bės jas čia pat peržiūrėti. Šne
kėta apie numatomą pažintinę 
2-jų dienų išvyką į Otavą. Tiks
li data bus paskelbta vėliau. 
Daugeliui nerimo sukėlė nauji 
Kanados imigracijos įstatymai, 
todėl pritarta pasiūlymui pa
sikviesti paskaitai imigracijos 
advokatą Aldo Tollį, kuris jau 
yra kalbėjęs viename ankstes
nių susirinkimų. Auksės Širmie- 
nės pasiūlymui organizuoti “Lo
kyje” vakaronę vieningai pri
tarta, liko tik nustatyti datą bei 
aptarti programą. Vytas Karve
lis, jau šeši mėnesiai studijuo
jantis teologiją Toronte, pasa
kė, kad daugelis atvyko į Kana
dą praturtėti materialiai, tačiau 
nereikėtų užmiršti ir dvasinio 
tobulėjimo. Šioje srityje visuo
met pasiruošę pagelbėti Prisi
kėlimo parapijos kunigai. A. 
Širmienė dar pasidžiaugė gali
mybe skelbti informacijas lie
tuvių namų biuletenyje ir, suta
rus kitą susirinkimą organizuo
ti kovo 14 d., posėdis baigtas.

A.P.
Vajus “Traktorius 

ūkininkui”
Daugelis Lietuvos ūkininkų, at

gavę tėviškes, negali apdirbti že
mės, nes trūksta traktorių. Į Lie
tuvos generalinio konsulato pa
skelbtą vajų “Traktorius ūkinin
kui” atsiliepė keletas dosnių Ka
nados lietuvių, ir jau turime še
šis traktorius! Be Hario lapo, po 
traktorių perka: Balticorp bend
rovė, kurios prezidentas yra adv. 
Algis Pacevičius, Julius ir Pranė 
Barakauskai, Gedas ir Dana Sa
kai, Martynas Račys ir Bruno Nau
džiūnas. 7 ir 8-tą traktorių perka 
Edvardas Mačiulaitis su priedais: 
priekaba, akėčios, du plūgai, kul
tivatorius.

Traktorius T-25 kainuoja 1450 
JAV dolerių. Ši suma per genera
linį konsulatą pasiunčiama tiesiai 
į traktorių gamyklą Minske. Už 
50 JAV dolerių nuo traktoriaus 
Politinių kalinių bei tremtinių 
sąjungos įgaliotinis atsiima trak
torių Minske ir pristato jį paskir
tam ūkininkui. Gavęs traktorių, 
ūkininkas tiesiogiai su pirkėju 
susitaria, kokiomis sąlygomis 
per 20 (dvidešimt) metų laiko
tarpį atmokės skolą.

Siųsdami traktorius Lietuvon, 
mes ne tik palengvinsime mūsų 
naujakurio ūkininko sunkią dalią 
bet ir atsilyginsime nors maža 
dalimi tiems, kurie Sibire ken
tėjo.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis į Lietuvos ge
neralinį konsulatą, 235 Yorkland 
Blvd., Suite 502, Willowdale, On
tario M2J 4Y8, arba telefonu (416) 
494-8313

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

“TŽ” leidėjai *

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

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
Weston, Ontario M9N 1J2
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

66 NUMIGO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS,

TEL (416) 252-6741

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

Savininkas Jurgis Kuliešius Su8ltarus užsakymus paimame Ir pristatome. 
 Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Nemokamas namų
įvertinimas.

An independent member broker

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

Rygą, Taliną, Kijevą
Balandžio 20, 27 Liepos 6, 7 20,21,27,28
Gegužės 11, 18, 19, 25, 28 Rugpjūčir 10, 11,24, 25 
Birželio 8, 9, 22, 23 Rugsėjo 1,7, 21

Spalio 5,19 
Lapkričio 23 
Gruodžio 21

Grįžimas pagal pageidavimą. Skridimai patogiomis oro linijomis.
Kaina vasaros sezonui nuo $899.00. __________

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

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

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

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

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

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

1678 Bloor Street West 
Joronto, Ontario M6P 1A9 

hone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas,
£ ŲlOUKL. patarnauja lietuvių kalba.

West Realty Inc.

m/ DRESHER Ltd.
Real Estate

Tti 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.

INSURANCE
O IVlLkJri ILIV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness”biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TORONTO
Kviečiame visus į Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblio -<
“GINTARAS”

Anapilio žinios
— Tikinčiosios Lietuvos diena 

mūsų parapijoje bus švenčiama 
ateinantį sekmadienį, kovo 14. Tų 
dieną bus taipgi minima ir į šven
tę įjungiama Lietuvos išsivadavi
mo iš sovietinio jungo bei nepri
klausomybės atstatymo diena. Kvie
čiame visas organizacijas iškilmin
gai dalyvauti 11 v.r. Mišiose su sa
vo vėliavomis.

— Antroji rinkliava ateinantį sek
madienį bus renkama Lietuvos re
liginei šalpai.

— Parapijos metinis susirinki
mas — kovo 14, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių parapijos salėje. Visi para
pijiečiai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

— Kovo 9 d. palaidota a.a. Ona 
Kurpienė, 90 m. amžiaus.

— Wasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje sekmadieninės Mišios vie
toj kovo 14, sekmadienio, bus kovo 
13, šeštadienį, 1 v.p.p. Tai daroma 
ryšium su vykstančiu tą sekmadie
nį Anapilio parapijos susirinkimu.

— Gavėnios rekolekcijos mūsų 
parapijoje šiais metais bus kovo 
25-28 d.d. Rekolekcijas ves Vilniaus 
arkikatedros klebonas mons. Kazi
mieras Vasiliauskas. Rekolekcijų 
tvarka: kovo 25, ketvirtadienį — 
10 v.r. Mišios su pamokslu ir 7 v.v. 
Mišios su pamokslu; kovo 26, penk
tadienį — 10 v.r. Mišios su pamoks
lu ir 7 v.v. Mišios su pamokslu; ko
vo 27, šeštadienį — 10 v.r. Mišios 
su pamokslu ir 6 v.v. Mišios su pa
mokslu; kovo 28, sekmadienį — pa
mokslai įprasta sekmadienio Mišių 
tvarka'. Išpažinčių bus klausoma 
prieš ir po Mišių.

— Religinės šalpos popietė, ku
ria užbaigiamos Gavėnios rekolek
cijos, bus kovo 28, sekmadienį. Au
kos ir pelnas bus skiriami Adomo 
Jakšto spaustuvei Lietuvoje. Po
pietę rengia mūsų parapijos KLK 
moterų draugijos skyrius ir para
pijos tarybos religinė sekcija. Po
pietės metu kalbės rekolekcijų ve
dėjas. Bilietai bus platinami at
einantį sekmadienį.

— Mišios sekmadienį, kovo 14, 9.30 
v.r. už a.a. Stasį Perminą, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje šeštadienį, kovo 
13, 2 v.p.p. už a.a. Praną Žaliauską 
ir Oną Skukauskienę. '

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 158 asmenys. Svečių knygoje pa
sirašė: Andrius Paulikaitis, “Inka
ro” įmonės direktorius iš Kauno, 
pridėjęs prierašą svečių knygoje: 
“Linkiu sėkmės visiems Toronto lie
tuviams”. Su svečiu supažindino ir 
pranešimus padarė A. Sukauskas, 
LN revizijos komisijos narys.

— Kovo 27 , šeštadienį,, 6 v.v. LN 
Gedimino menėje įvyks LN vyrų bū
relio 17-asis metinis pobūvis. Ga
lima rezervuoti stalus ar gauti bi
lietus pas: E. Bartminą tel. 249-0490, 
B. Laučį tel. 252-2722, Z. Rėvą tel. 
251-9635, A. Sukauską tel. 244-2790 
ir pas T. Stanulį tel. 532-3311.

— Kovo 11, ketvirtadienį, 7.30 v.v. 
įvyks LN valdybos posėdis.

— Kovo 28, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
yra šaukiamas Toronto Lietuvių 
namų ir Labdaros fondo narių meti
nis susirinkimas. Nominacijų pa
reiškimus į valdybą ar revizijos 
komisiją galima gauti LN raštinėje. 
Šiais metais bus renkami 6 nariai.

— Bilietai į iškilmingus velyki
nius pietus balandžio 18, sekma
dienį, 1 v.p.p. gaunami sekmadie
nio popietėse ir Lietuvių namuose. 
Tuo pačiu metu įvyks ir P. Makuš- 
kio darbų paroda. Gera proga įsi
gyti meno darbų, kurie būtų labai 
tinkami kaipo dovana Motinos die
nos proga.

— LN bus rodomas filmas kovo 21, 
sekmadienį, 1.30 v.p.p. Keturakio 
komedija “Amerika pirtyje”.

Aukos slaugos namams
$826.75 - “Master Card” pelnas, 

gautas iš Lietuvių kredito koopera
tyvo “Parama”; $100 - R. Szilagyi, 
Ant. Paškevičius; $50 - S. Radzevi
čius; $25 - S. Draugelienė a.a. Sta
sio Šalkausko atminimui. Iš viso 
statybos fonde yra $879,675.78 (Įskai
tant palūkanas). Praeitą savaitę 
padaryta balanse klaida, už kurią, 
nuoširdžiai atsiprašom. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kredi
to kooperatyvuose arba siųsti tie
siog šiuo adresu: Labdaros fondas, 
slaugos namai 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Kovo 3-14 d.d. Lietuvių namuo
se vyksta bendra estų, latvių ir 
lietuvių pašto ženklų paroda. 
Veikia pašto ženklų ir pinigų 
pardavimo stalai. Įėjimas lais
vas. Paroda atidaryta šeštadie
nį nuo 10 v.r. - 6 v.v., sekmadie
nį nuo 10 v.r. - 5 v.p.p. Inf.

Lietuviškų velykinių sveiki
nimų rasite Anapilio knygyne.

Juozą Maldutį, 27-rių metu, bu
vusio tremtinio sūnų, norintį at-
gauti tėvų 54 ha ūkį, domina už
sienyje gyvenantis lietuvių jau
nimas, su kuriuo norėtų susiraši
nėti. Adresas: J. Maldutis, Salo
čių paštas, Pasvalio rojonas 5259, 
Lithuania.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— “Kiek kartų tai padarėte vie

nam iš mažiausųjų mano brolių, man 
padarėte” (Mt 25,40). Tai parapijos 
sukaktuvinių metų šūkis. Šiuo me
tu Lietuvoje vis daugiau ir daugiau 
atsiranda žmonių, kuriems pagalba 
yra būtinai reikalinga. Vilniuje, 
Kaune, Kretingoje ir kituose Lietu
vos miestuose yra įsteigtos valgyk
los, kuriose maitinamai vargšai. Mū
sų parpaijos taryba, suprasdama 
sunkią mūsų tautiečių padėtį, nu
tarė parapijos sukaktuvinių metų 
proga pamaitinti bent 200 žmonių 
kiekvieną dieną per visus 1993 me
tus. Tam tikslui yra skelbiamas va
jus. Šį vajų praves parapijos tary
bos labdaros sekcija.

— Kovo 3 d. buvo palaidota a.a. 
Marija Balčiūnienė, 83 m.

— Tretininkų ordino mūsų para
pijos kongregacijos mėnesinis sū- 
sirinkimas ir Mišios įvyks kovo 11, 
ketvirtadienį, 10 v.r. mūsų šven
tovėje.

— Gavėnios trečiadieniais 7 v.v. - 
Mišios, o po Mišių naujame kamba
ryje vyksta seminaras. Praeitą tre
čiadienį buvo kalbama apie Senojo 
Testamento pranašus. Šį trečiadie
nį bus kalbama apie Psalmes.

— Gavėnios penktadieniais 7 v.v. 
yra einami Kryžiaus keliai, o 7.30 
v.v. Mišios.

— Metinis parapijos susirinkimas
- kovo 14 d. po 11.30 v. Mišių Paro
dų salėje. Susirinkimo metu renka
ma pusė parapijos tarybos narių.

— Metinės parapijos rekolekcijos, 
kurias praves Vilniaus katedros 
klebonas prel. Kazimieras Vasi
liauskas, vyks kovo 17-21 d.d.

— Mišios kovo 14, sekmadienį, 8.30 
v.r. - už Klemkų šeimos mirusius, 
9.20 v. Padėkos intencija, 10.15 v.r.
- už a.a. Janiną Duliūnienę ir už a.a. 
Radžiu ir Siručių šeimų mirusius, 
už a.a. Antaną Smailį, už a.a. Bronių 
Sliaužį, 11.30 v.r. - už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Toronto pensininkų klubo 
“Mezgimo būrelis” Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 75- 
rių metų sukakties proga Pagal
bos fondui “Vaiko tėviškės na
mai” Lietuvoje bendru sąrašu 
paaukojo $271 ir individualiai: 
Albina Mašalienė, Vanda Demi- 
kienė - $50; Bronė Jonynienė, 
Zita Didžbalienė - $20; Ona Ja
kimavičienė - $10. Darbščio
sioms mezgėjoms už taip dos
nią ir našlaičius šildančią auką 
nuoširdžiai dėkoja šio fondo 
globėja —

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija

JAV LB švietimo tarybos moky
tojų, tėvų ir jaunimo studijų sa
vaitė įvyks š.m. rugpjūčio 15-22 
d.d. Dainavoje. Registraciją 
tvarko Vida Brazaitytė tel. 708- 
598-8331. Inf.

Ontario provincijoje ryšiams 
imigracijos reikalais nuo 1993 
m. kovo 1 d. yra pakeisti telefo
no numeriai. Skambinti: Milt 
Best (416) 954-7869 arba Wendy 
Bontinen (416) 954-7868.

A.a. Stasės Gimbutienės atmi
nimui, užjausdami vyrą Jurgį, 
“Caritui” aukojo”: $30 - V. D. 
Karosai; $20- D. A. Zakarevičiai.

PADĖKA
Man sergant, nuoširdžiai dėkoju 

už sveikinimus ir linkėjimus: S. M. 
Šetkams, E. J. Daniliūnams, jauni
mo ansambliui “Gintaras”, smuiki
ninkei Reginai ir seserėčiai Este- 
lai iš Argentinos.

Kun. I. Mikalauskas, OFM

Atitaisymas. “TŽ” 9 nr. aukų pra
nešime išspausdinta “Albino Kan- - 
tauto atminimą”. Turi būti Adomo. 
Atsiprašome.

Patikslinimas. Lietuvos prezi
dento inauguracijoje, kaip buvo 
skelbta “TŽ” 9 nr., katalikų vysku
pai nedalyvavo (buvo išvykę Ro
mon), dalyvavo ortodoksų vysk. Chri- 
zostomas ir kitų konfesijų atstovai.

STEFA MEDELIENĖ kovo mėn. 
gale skrenda į Lietuvą. Reikalingi 
paslaugų skambinkite tel. 1-416- 
434-1847.

KZR ROOFING
Dengiame ir taisome stogus. Skam
binti tel. 604-3992 Toronte.

ŠEIMA nori išsinuomoti 3 miega
mųjų butą arba namą. Gali būti ir 
kituose miestuose ar kaime. Skam
binti tel. 766-1592.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLE/W
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

’ Programoje: keturios “Gintaro” šokėjų grupės, kaimo kapela, instrumentalistai, dainininkės, loterija.
■ Bilietai platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę tel. 233-8108. Visos vietos numeruotos. Bilieto
■ kaina suaugusiems $10, vaikams - $6. “Gintaro” tėvų komitetas
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Toronto Maironio mokykloje 
kovo 13 ir kovo 20 d.d. nebus pa
mokų. Vedėja

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.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
metinis spaudos balius 

įvyks 1993 m. balandžio 17, 
Atvelykio šeštadienį, Anapilio 
salėje. Jau pradėti ruošos dar
bai, telkiami laimikiai. Galin
tys prašome juos paaukoti “TŽ” 
administracijoje.

A.a. Stasio Šalkausko atmi
nimui vietoje gėlių Justina ir 
Bonifacas Sriubiškiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A.a. Stasio Šalkausko atmi
nimui G. ir A. Tarvydai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Stasio Šalkausko ir Ele
nos Astrauskienės atminimui 
Ričardas Dirvelis “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A.a. prel. dr. Juozo Tadarausko, 
didelio savo geradario atmini
mui S. Fredas “Tėviškės žibu
riams” aukojo $75.

A.a. prel. Juozo Tadarausko 
atminimui Joana Budnikienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Sofijos Vinskienės atmi
nimui, užjausdami seserį Kris
tiną Žutautienę ir šeimą, Justi
na ir Bonifacas Sriubiškiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Lietuvių kredito kooperaty
vo “Parama” valdybos pirm. Dai
niui P. Vaidilai Kauno medici
nos akademijos kardiologijos 
institutas atsiuntė padėkos raš
tą, kuriame instituto ir klinikos 
darbuotojai taria nuoširdų ačiū 
už padovanotą kardiologinę 
aparatūrą, kuri kainavo 137,659 
kanadiškais dol. Ši pagalba atve
rianti medicinai didžiules ga
limybes nustatyti ankstyvas šir
dies ligų diagnostikas, padėti 
gydyme, o taip pat sudaranti 
sąlygas giliai mokslinei anali
zei. Nuoširdžiai dėkodama už 
pagalbą, instituto vadovybė pa
sižada, reikalui esant, teikti vi
sokeriopą medicininę pagalbą 
visiems “Paramos” nariams.
Raštą pasirašė: L. Kondrotas - 
Kauno akademinių klinikų vyr. 
gydytojas, prof. D. Vasiliaus
kas - Kauno medicinos akade
mijos kardiologijos institutas, 
prof. A. Evilitis - Kauno medi
cinos akademijos fakulteto de
kanas, D. Zikarienė - Kauno 
akademinių klinikų kardiologi
nės p-kos vedėja.

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

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. M6II 4B3.

1993 metų 
balandžio 3, 

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

675 Royal York Road, ([šiaurę nuo Queensway).

5 na
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo

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

n VALDYBA ,=

tm.
“Paramos” 

kredito kooperatyvo 
valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 21 dieną 
įvaldomuosius “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

^PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas
yra šaukiamas 1993 m. kovo 28, sekmadienį,
I. 30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių regist
racija prasideda 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. 1992 m. susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų komiteto, d) statybos ir remonto, e) visuomeninės 
veiklos, f) švietimo fondo

5. Revizijos komisijos pranešimas >
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1992 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1993 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
II. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (6 nariai),

b) revizijos komisijos (1 narys)
12. Einamieji reikalai
13. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami šeši nariai, o į re
vizijos komisiją vienas narys. Valdybos kadenciją baigia: A. Barysaitė- 
Oleinikienė, K. Dambaraitė-Janovičienė, K. Raudys, J. V. Šimkus, B. Sa
vickas ir R. Strimaitis, kuris atsistatydina dėl sveikatos priežasčių. Bus 
renkami 6 nariai į valdybą: 4-3 metams, 1-2 metams ir 1 - vieneriems 
metams pagal gautą balsų daugumą. Revizijoje kadenciją baigė A. 
Sukauskas.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo kandi- 
dato-tės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, 
valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (ne mažiau kaip du nariai), 
pasirašytų nominacijos blanką ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų 
komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laikytis 
korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy), 
patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN raštinę ne 
vėliau 1993 m. kovo 26 d., 10 v.r. įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti 
po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. įgaliojimų blankus galima 
gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba

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

REIKALINGA namų šeimininkė ir 
auklė 6 dienas per savaitę, galinti 
gyventi kartu. Pageidautina, kad 
kalbėtų angliškai ar rusiškai. Skam
binti tel. 771-6462 Thornhill.

M MONTREAL
Skautai-vyčiai vasario 21 d., Auš

ros Vartų parapijos salės virtuvėje 
pagaminę karštą maistą, vežė į Be
nedict Labre House ir čia pamaiti
no apie 150 Montrealio benamių. 
Kadangi patalpose telpa apie 50, 
maistą turėjo tiekti per tris kartus. 
Dešimčiai vyčių darbo užteko - tu
rėjo maistą išdalinti ir suplauti 
indus bei lėkštes. Bet tuo geru dar
beliu tiek susižavėjo, kad dar šiais 
metais tikisi tai vėl pakartoti.

A.a. Marija (Stankūnaitė) Adomai
tienė, 86 m. amžiaus, mirė vasario 
21 d. Po pamaldų AV šventovėje va
sario 23 d. kūnas sudegintas. Pele
nai bus palaidoti Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, Ont. Velio

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: 3907A Rosemont Boulevard

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m- .. ...... 5.75% Taupymo-special............... . 2.25%
Certifikatus 2 m.....
Term, indėlius:

1 metų ..........

...... 6.25%

......  5.00%

Taupymo - su gyv. dr..........
Taupymo - kasdienines.....

. 1.50%

. 1.75%

180 d. - 364 d. .....  4.50% Einamos sąsk...................... . 1.50%
120 d. - 179 d. ..... 4.50% RRIF-RRSP-1 m.term...... . 6.00%
60 d. - 119 d. ..... 4.50% RRIF-RRSP - 2 m.term...... . 6.25%
30 d - 59 d. ..... 3.00% RRIF-RRSP-taup........... . 2.00%

IMA UŽ: -

Nekiln. turto nuo 7.25%, asmenines - nuo 7.00%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 99

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

EUROPARCEL 
-------------------- ;----------- ----------- - ----------►
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukraina, RusiJAt , Moldaviją, Gudiją

Įair cargo
TIK 
**** HF uz kg

Siuntiniai oristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimum yra2kg, arba $10.00 
Neskaitome už pristatymą.

MONTREALYJEgOfflWfl
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r -4 v p p

Vytas Gruodis. Jr.

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

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

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

KELIONĖS I LIETUVĄ
Kelionės per Kopenhagą: Užsisakę šiems metams skrydį prieš gegu
žės 4 - sutaupysite $50! Naudokitės gera proga!
NAUJAI PRAMATYTI TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI Į VILNIŲ
Pradedant birželio 22 iki rugsėjo 8...........................................  nuo $899
Giminėm iš Lietuvos tuo pačiu laiku..................................... .......... $799

NAUJA TRĄŠA: Torontas-Amsterdamas-Vilnius:
KLM oro linija, patogūs lėktuvai, puiki kaina. Teiraukitės!
Kelionės kitomis trąšomis: i _l • ■ ■ • i • i
Kelionės į kitus kraštus: D6 SOSjORŠS Q6fl3USI0S KclIDOS!

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

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.

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. 

nė už nuoširdžią veiklą Kanados ka
talikių moterų draugijos buvo atžy
mėta garbės nare. Liūdi vyras ir 
JAV-bėse keturios seserys, kiti gi
minės bei artimieji.

A.a. Emilija Gruodienė, 91 m. am
žiaus, žuvo gaisre vasario 21 d. Pa
maldos už jos sielą buvo atnašau
tos vasario 27 d. AV šventovėje. Liū
di sūnus ir dvi dukterys su šeimo
mis bei kiti artimieji.

A.a. Antanas (Tony) Lubis, 76 m. 
amžiaus, mirė vasario 27 d. Iš Šv. 
Thomas Moore šventovės kovo 1 d. 
palaidotas Veteranų (Field of Ho
nor) kapinėse. Liūdi sūnus ir duk
tė su šeimomis bei kiti giminės ir 
artimieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ į VISAS VIETOVES
■ PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

WASAGOJE gerame rajone par
duodamas 2300 kvadratinių pėdų 
namas ant didelio sklypo su visais 
patogumais. Galima būtų nuomoti 
pusę namo vasarai arba visiems me
tams. Skambinti (705) 429-2351 nuo 
3 v.p.p. iki 6 v.v.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORb 
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.


