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TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė LietuvojePavasariui artėjant, daugelis išeivių vėl planuoja ke
liones į Lietuvą, kur jų laukia giminės, seni mokslo drau
gai ar naujai atrasti tautiečiai, su kuriais jau ne vienas 

w išeivis yra užmezgęs artimesnius, gal ir abipusės naudos 
teikiančius ryšius.

TOLYDŽIO vis dažnėja klausimas: ką nuvežti? Kiek 
anksčiau, atrodo, tokio klausimo nebuvo - sunkūs, 
lagaminai viską išspręsdavo. Negalima būtų pasa
kyti, kad jų dabar nebereikia. Anaiptol. Bet reikia jau ir 

kitų gėrybių, reikia tikros valiutos, už kurią tenai jau 
beveik viską galima įsigyti. Ta naujoji galimybė paleng
vina ir sumažina lagaminus ir pačią kelionę padaro ma
lonesne. Tačiau kaskart vis plačiau šnekama ne vien tik 
apie medžiagines gėrybes. Tiesa, jos padeda spręsti eko
nominių nepriteklių problemas, bet dažnėjantys ir iš 
anapus išeiviją pasiekiantys tvirtinimai atveria ir kitą 
stygiaus pusę: tenai reikia ir dvasinio peno, kurio par
duotuvėse už dolerius dar nenupirksi. Šį trūkumą labiau
siai jaučia augantis ir bręstantis jaunimas, tarp visų eko
nominių reformų, kombinacijų ir nepriteklių praktiškai 
paliktas vienas tarsi kokia viešumon išstatyta medžiaga 
įvairių “vakarietiškų” grupių pasirinkimui. Apsauga 
nuo vilionių ir tampymo dar labai silpna. Nei šeima, nei 
mokyklos, nei beatsisteigiančios ideologinės jaunimo 
organizacijos tuo tarpu, atrodo, dar negali turėti pakan
kamos įtakos, nes ir joms pačioms tie naujieji posūkiai 
gana migloti arba iš viso nesuprantami dėl stokos pasi
ruošimo. Taigi, kiek įmanoma, išeivių pagalba tuo tarpu 
reikalinga ir skatintina, žinoma, jei ji išteka iš tokių šal
tinių, kurie padeda sudaryti požiūrį į žmogaus paskir
tį gyvenime ir aplamai to gyvenimo tikslą. Tos srities iš
eiviai talkininkai liudija Lietuvoje suradę apsčiai jau
nimo, besidominčio gyvenimo klausimais ir krikščio
nybės pagrindų samprata. Ne vienas mąstytojas savo 
straipsniuose cituoja A. Maceiną ir pabrėžia sugrįžimo 
iš netikėjimo kaip esminį momentą.

PAGALBA šia linkme turėtų būti platesniu būdu tel
kiama, įsijungiant visiems. Grįžtame prie klausi
mo: ką nuvežti? Pasirinkimas iš tikrųjų nemažas.

Abipusė nauda būtų, jei savo giminėms bei pažįstamiems 
užprenumeruotume bent vieną išeivijoje leidžiamą laik
raštį ar žurnalą, jei parinkę patys nuvežtume atitinkamų 
leidinių. Angliškai besimokančiam jaunimui galėtume 
parinkti lengvesnio skaitymo religinio turinio knyge
lių. įsipareigojimas ir išankstinis pasiruošimas dvasi
nės pagalbos misijai vis dėlto neliktų be rezultatų, jei 
į tai kreiptume rimtą dėmesį. Tokia plati, necentralizuo
ta veikla galėtų sukelti sąjūdį eiti žmogui prie žmoguas, 
šeimai prie šeimos, grupei prie grupės. Iš apačios kylan
tis judėjimas šiuo atveju ir šiuo labai įvairiai sudėtingu 
laiku palengvintų orientaciją, ieškant dvasinius polė
kius bent kiek patenkinančių kelių; taipgi paruoštų vi
suomenę priimti tai, kas jau su dideliu rūpesčiu, tik ne 
visada sėkmingai, bandoma atlikti organizuotai. Lai
kas bėga. Kiekvienas uždelsimas gali nusidriekti nema
loniu šešėliu ateitin. Todėl visų sutelktinė talka vežti 
į Lietuvą ir dvasinių lobių lagaminus gali prisidėti prie 
tautos atgimimo, apie kurį šiandien tiek daug kalbama 
- iš tikrųjų daugiau padejuojama nei planuojama. Jaus- 
kimės reikalingi ir pajėgūs būti šios srities talkinin
kais. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Galvosūkis Ontario socialistams
Ontario parlamento rinkimus 

1990 m. rugsėjo 6 d. pirmą kar
tą šios provincijos istorijoje 
laimėjo socialistinė Naujųjų 
demokratų partija ir jos vado
vas Bob Rae. Netikėtą laimė
jimą Ontario NDP socialis
tams tada atnešė šios provin
cijos gyventojų nusivylimas 
valdžioje įsitvirtinti pradė
jusiais liberalais ir jų prem
jeru D. Petersonu. Socialistų 
džiaugsmas neilgai (ruko. Mat 
greit paaiškėjo, kad D. Peter
sono liberalų vyriausybė jiems 
paliko trijų bilijonų dolerių 
deficitą, sparčiai augantį 
nedarbą ir ekonominį sulėtė
jimą.

Dienraštis “The Toronto 
Sun” specialiu vedamuoju š. 
m. vasario 24 d. skaitytojams 
primena drąsius, bet klaidin
gus pirmojo NDP socialistų 
1991-92 m. biudžeto planus. 
Finansų ministeris Floyd 
Laughren, vadovaudamasis 
socialistinėmis idėjomis, pa
sirinko net 9,7 bilijono dole
rių deficitą. Jis tikėjosi tokiu 
būdu parūpinti daugiau dar
bų, padidinti mokestines val
džios pajamų įplaukas. Biud
žetinius 1992-93 m. F. Laughre- 
nas žadėjo užbaigti su 8,9 bi
lijono dolerių deficitu, 1993- 
1994 m. - su 8,4 bilijono do
lerių. Tada turėjo prasidė
ti subalansuoti biudžetai, de
ficitų atneštų skolų išmokė
jimas.

Ontario finansų ministerio 
F. Laughreno planai begi at

nešė kitokius rezultatus. Pra
dinis pirmojo biudžeto beveik 
dešimties bilijonų dolerių 
deficitas neparūpino daugiau 
darbų, neišjudino sulėtėju- 
sios ekonomijos. Iš tikrųjų jo 
net neužteko išlaidoms pa
dengti. F. Laughrenas dido
ką dalį 1992-92 m. biudžetinių 
išlaidų turėjo perkelti į 1992- 
93 m., kuriems savo plane bu
vo numatęs mažesnį 8,9 bili
jono dolerių deficitą. Dabar 
staiga paaiškėjo, kad tiems 
biudžetiniams metams užbaig
ti iki š.m. kovo 31 d. reikės try
likos bilijonų dolerių defici-. 
to ir turbūt dar didesnio defi
cito 1993-94 m. biudžetui, ku
riam jį buvo tikėtasi sumažin
ti iki 8,4 bilijono dolerių.

Pastarųjų trejų metų biud
žetiniai deficitai Ontario vy
riausybės skolas padidins iki 
75 bilijonų dolerių. Už skolų 
palūkanas Ontario gyventojai 
dabar jau pradeda mokėti pen
kis bilijonus dolerių per me
tus. Tad žengiama Kanados vy
riausybių pramintu keliu. 
Joms dabar reikia beveik treč
dalio visų biudžetinių išlai
dų liberalų ir konservatorių 
vyriausybių deficitinių skolų 
palūkanoms padengti. Socia
listinė premjero Bob Rae vy
riausybė taipgi yra atsakin
ga ir už valstybinės elektros 
bendrovės “Ontario Hydro” 
skolas, siekiančias 34 bilijo
nus dolerių. Ši bendrovė da
bar nori sumažinti elektros

(Nukelta į 9-tą psl.)

OSH

TAIP ATRODĖ LIETUVOS PARLAMENTO RŪMAI Vilniuje 1991 metais, kai reikėjo ginti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, paskelbtą 1990 m. kovo 11 d., nuo karinės okupacinės Rusijos grėsmės Nuotr. A. Sutkaus

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Iškilmės Seimo rūmuose

Kovo 11 d., ELTOS žiniomis, 
Lietuvos seimo rūmuose įvyko 
iškilmingas posėdis. Į jį bu
vo pakviesti visi Kovo 11-sios 
akto “Dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo” signata
rai, užsienio valstybių amba
sadoriai, generaliniai konsu
lai, laikinieji reikalų patikė
tiniai, vyriausybės nariai, Lie
tuvos Bažnyčių hierarchai bei 
jų atstovai, seimui atsakingų 
institucijų vadovai, Lietuvos 
politinių partijų bei politinių 
organizacijų atstovai, žuvusių 
už Lietuvos nepriklausomybę 
giminės bei artimieji. Daly
vavo ir svečiai iš užsienio.
Viltis žadino pogrindžio spauda

Pagrindinį pranešimą pa
darė seimo pirmininko pava
duotojas, 1990 m. kovo 11 d. 
akto signataras, A. Sakalas 
apžvelgęs 800 metų Lietuvos 
valstybės istoriją. Jis pažy
mėjo, kad klasikiniu aneksi
jos pavyzdžiu galima laikyti 
1940 m. liepos 21 d. Liaudies 
seimą bei įstojimą į Sov. Są
jungą. Marionetinė valdžia 
nuo 1944 m. keitė Lietuvos val
dymo struktūras, vykdė Lietu
vos piliečių turto nusavinimą, 
gyventojų deportacijas, pri
verstinę kolektyvizaciją.

Tuo metu Sov. Sąjunga efek
tyviai Lietuvos dar nekontro
liavo — vyko partizaninė kova. 
Tik nuo 1954 m. pasirodė Sov. 
Sąjungos valdymo pasekmės: 
buvo statomos sąjunginės ga
myklos, įjungtas susisiekimas, 
įvesta energetikos sistema, 
kėlėsi Lietuvon vis daugiau 
kolonistų. Keitėsi Lietuvos 
žmonių rezistencinės kovos 
pobūdis. Jų politinę sąmonę 
gaivino aktyvi išeivių veikla 
— VLIKas, PLB ir draugijos, 
veikiančios tarptautinėse or
ganizacijose.

Krašte viltis žadino pogrin

dinė spauda — “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kronika”, “Auš
ra”, “Perspektyvos”, 1965-jų 
Prahos pavasario aidas, disi
dentų Sąjūdis, folklorinis są
jūdis “Romuva”, 1972 m. Romo 
Kalantos auka, Žmogaus tei
sių Helsinkio grupės veikla. 
Okupacinis režimas visą laiką 
turėjo koncentruoti KGB pajė
gas Baltijos valstybėse.

Dar jis pažymėjo 7-jo ir 8-jo 
dešimtmečio literatūrą, filo
sofų, teatralų vaidmenį, ke
liantį Lietuvos politinės bend
ruomenės pilietinę sąmonę, 
kuri nuo 1988 m. įsiliejo į Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdį.

Šimtmetinė kova
Baigdamas pranešimą, A. 

Sakalas sakė:
“Lietuvos taryba, pirminin

kaujant dr. J. Basanavičiui, 
paskelbė Vasario 16-sios aktą. 
Lietuvos respublikos aukš
čiausioji taryba, pirmininkau
jant ‘Aušros’ gadynės atgimi
mo veikėjo Gabrieliaus Lands
bergio-Žemkalnio atžalai prof. 
V. Landsbergiui, paskelbė Ko
vo 11-sios aktą. Ir tai simbo
liška šimtametės Atgimimo 
epochos sąšauka.

Vytautas Landsbergis prisi
minė 1990 metų pavasario aki
mirkas, primindamas, kad tarp 
Kovo 11-sios signatarų buvo 
rusų, lenkų ir vienas žydas — 
tai ne vien tautinis bet pir
miausia pilietinis moralinis 
apsisprendimas.

Jis taipogi priminė — dangus 
rytuose vėl niaukiasi. Pavo
jus Rusijos demokratijai yra 
pavojus Lietuvos laisvei. “Ga
lim nebeišsaugoti sveikatos, 
galim neišsaugoti galvų, bet 
Lietuvą turime išsaugoti” — 
baigė savo žodį buvęs Lietu
vos vadovas Vytautas Lands
bergis.

Bronislovas Genzelis, Kovo 
11-sios akto signataras, kal
bėjo, kad rinkimai parodę 

aukštą piliečių intelektą, 
tvirtą demokratinį nusiteiki
mą nepasiduoti demagogijai. 
Jie, sakė jis, “mėgino suabe
joti tautos valia, kaltino pilie
čius abejingumu, savo veiks
mais paralyžavo Aukščiausio
sios tarybos darbą”.

Stebint iš toliau, neatrodo, 
kad tokia kalba derinosi prie 
iškilmių nuotaikos!

Kitas kalbėtojas, Kovo Il
sios signataras, Rolandas Pau
lauskas paminėjo, kad Kovo 
11-sios aktas yra ne signata
rų nuopelnas — tai likimo do
vana signatarams. Jiems teko 
išimtinė teisė savo parašais 
vainikuoti tuos 50 laukimo me
tų.

Po pranešimų prezidentas 
Algirdas Brazauskas parodė 
visiems Kovo 11-sios akto ori
ginalą, pareiškė padėką tre
jus metus jį saugojusiam kar
dinolui Vincentui Sladkevi
čiui ir perdavė visalaikiam 
saugojimui į valstybinį archy
vą.

Kovo 11-sios minėjimai vyko 
visuose Lietuvos miestuose ir 
rajonuose. Buvo uždegti lau
žai, skambėjo patriotinės dai
nos.

Naujas premjeras
Lietuvos ministeriu pirmi

ninku prezidento A. Brazaus
ko pasiūlytą kandidatą Adolfą 
Šleževičių seimas kovo 10 d. 
patvirtino. Pastarasis per 15- 
ka dienų turi sudaryti vyriau
sybę.

Naujasis premjeras gimė 
1948 m. vasario 2 d. Baigęs 
vidurinę mokyklą, studijavo 
Kauno politechnikos institu
te, įgydamas inžinieriaus me
chaniko specialybę. 1977-1981 
m. buvo mėsos ir pieno pramo
nės ministerio pavaduotojas; 
1981-1983 m. neakivaizdiniu 
būdu mokėsi sąjunginiame 
ekonomikos-finansų institu-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidento iniciatyva įvyko 
jo susitikimas su V. Landsber
giu. Pokalbis truko beveik dvi 
valandas, buvo aptariami san
tykiai su Lenkija, Rusija, Vo
kietija, svarstyta tolesnė že
mės ūkio, bankų ir švietimo 
sistemos reformų padėtis, taip 
pat kt. dalykai.

Patvirtintas šeštas minis
teris pirmininkas - Adolfas 
Šleževičius, gimęs 1948 m., už 
balsavo - 70, prieš - 13, susi
laikė 23.

Pas prezidentą įvyko pasi
tarimas žemės ūkio ir kainų 
klausimais. Dalyvavo B. Lubys, 
A. Šleževičius, žemės ūkio mi
nisteris P. Karazija, ekonomi
kos ministeris J. Veselka, fi
nansų ministeris E. Vilkelis, 
kai kurių seimo komitetų pir
mininkai, grupė seimo narių. 
Pas prezidentą įvyko taip pat 
pasitarimas koordinacinės 
darbo grupės kovai su organi
zuotu nusikalstamumu ir ko
rupcija. Dalyvavo M. Lošys, 
aukščiausiojo teismo pirmi
ninkas, V. Bulovas, ekonomi
nių nusikaltimų tyrimų komi
sijos pirmininkas. Išklausyti 
P. Liuberto - policijos depar
tamento generalinio komisaro, 
A. Paulausko - generalinio 
prokuroro, kitų pranešimai.

Svarstytas politinės konsul
tacinės tarybos (PKT) suda
rymas prie respublikos prezi
dento. Pasitarime dalyvavo A. 
Brazauskas, Č. Juršėnas - 
LDDP, Sąjūdžio, krikščionių 
demokratų, socialdemokratų, 
demokratų partijos ir lenkų 
sąjungos atstovai.

Pasiūlyti prezidento trys 
konstitucinio teismo teisėjai - 
Kęstutis Lapinskas, Vladas 
Pavilonis, Stasys Šedbaras - 
patvirtinti seime.

Baltijos šalių narystė Europos 
taryboje (ET) - apsauga nuo ru
sų okupacijos. Apie dalyva
vimą Europos tarybos darbe 
(Paryžiuje) papasakojo V. 
Landsbergis, atstovavęs Lie
tuvos seimo delegacijai. Lie
tuva atitinka ET nariams ke
liamas sąlygas, todėl ET 
asamblėja rekomenduoja 
kviesti Lietuvą tapti ET nare. 
Neliko abejonių ir dėl Esti
jos priėmimo - abi valstybės 
gali būti priimtos dar šį mė
nesį.

Šiaurės taryba deda pastangas 
įtvirtinti Baltijos šalių nepri
klausomybę - pareiškė, grįžęs 
iš Osle pasibaigusios Šiaurės 
tarybos 42-sios sesijos, seimo 
delegacijos vadovas E. Bič
kauskas. “Tik gaila, kad jų no
ras padėti dažnai nueina nie
kais per mūsų pačių neorgani- 
zuotumą”.

Prezidentas priėmė Lietuvos 
respublikos generalinį gar
bės konsulą Norvegijoje Leo
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Pasižymėjusi Milošų giminė
Už dolerį bučiuojamos rankos

“TŽ” bendradarbio kelionės įspūdžiai Lietuvoje
Praeitį pasirinkus

Reportažinės nuotrupos apie prezidentinius rinkimus
“Gyvenk taip, kaip mokiau”

Pastabos atsiliepiant į straipsnį apie iškunigį J. Ragauską
Būki pasveikintas, monsinjore

Laiškas iš Čikagos mons. Kazimierui Vasiliauskui
Skraju žvilgsniu į praeitį ir dabartį

į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė
Grėsmingi eilėraščiai

Dėl “TŽ” išspausdintų sibirinių eilėraščių autorius buvo tardomas
Vasario šešioliktoji Jaunimo centre

įspūdinga Nepriklausomybės šventės Čikagoje meninė programa 
Pusė milijono lietuviškai veiklai

Prisikėlimo parapijos Toronte kredito kooperatyvo 30-metį minint

ną Bodą Pažymėta, kad Lie
tuvai būtų labai naudinga nor
vegų specialistų pagalba že
mės ūkyje, taip pat energeti
nei būklei, bankų veiklai pa
gerinti.

Taline Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienio reikalų mi
nisterial - P. Gylys, G. Andre
jevas ir T. Velistė - svarstė už
sienio reikalų ministerijų 
bendradarbiavimo kryptis, jų 
koordinavimą; tokius susitiki
mus nutarta kviesti du sykius 
per metus.

“Inovacinėje mugėje - 93”, 
Leipcige, dalyvauja šešios Lie
tuvos bendrovės, o į “Muba 93” 
- Bazelis, Šveicarija - su pro
dukcijos (audinių, avalynės, 
kilimų, šampano, dviračių) 
pavyzdžiais iškeliavo penkio
likos Lietuvos įmonių atstovai.

Katalogą visų Lietuvos įmo
nių - jų yra apie 80 tūkst. - vo
kiečių kalba rengia Lietuvos 
ekonomikos ministerijos skai
čiavimo centras, Vokietijos 
bendrovė “Plankonto” ir bend
ra įmonė “Nagra”. Jame bus 
informacija ir apie Lietuvos 
mokesčių, kitus įstatymus.

Buvusios KGB padalinio pa
talpos (Vilnius, Gedimino pr. 
40) su baldais ir kitomis verty
bėmis, premjero B. Lubio pot
varkiu, perduotos kurti Geno
cido aukų muziejui.

Dailės muziejuje (Rotušė
je) įvyko Lietuvos architektū
ros patriarcho Vytauto Lands
bergio-Žemkalnio 100-jų meti
nių minėjimas, jo kūrybos pa
roda. Sukaktuvininką sveikino 
ministerial, miestų organiza
cijų vadovai. Sveikinimo te
legramą atsiuntė Respublikos 
prezidentas.

Tradicinis studentų mitin
gas Nepriklausomybės aikš
tėje. Keli tūkstančiai studen
tų kėlė socialinius reikalavi
mus; dabar stipendijos dydis 
yra nuo 1200 iki 2000 talonų. 
Su mitinguojančiais kalbėjosi 
seimo narys A. Sakalas, pasa
kęs: “Lietuva be studentijos, 
Lietuva be ateities”.

Kovo 11-osios iškilmių ren
giniai: 12.30 v.p.p. laikytos Mi
šios, kurias končelebravo ar- 
kiv. A. J. Bačkis, iškilmingas 
seimo posėdis, 6 v.v. Mišios ka
tedroje ir Šv. Kazimiero šven
tovėje, 7 v.v, eisena iš Kated
ros aikštės į Nepriklausomy
bės aikštę, 7.30 v.v. mitingas 
Nepriklausomybės aikštėje.

Pasaulio vyrų šachmatų čem
pionatas Vilniuje. Lietuvai 
jame atstovauja V. Mališaus
kas, D. Ruželė, A. Butnorius, 
G. Piešina. Tolygus moterų 
turnyras vyksta Taline; jame 
žaidžia keturios Lietuvos šach
matininkės K. Baginskaitė, M. 
Kurkul, I. Rudaitytė, R. Damb- 
ravaitė. G. Gustaitė
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Politiniai dabarties vingiai

Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės palikuonys
Milošo knygų daugiau į rankas neimsiu, pareiškė Lietuvos lenkų veikėjas

(Atkelta iš 1-mo psl.)

te; 1983-1989 m. — Lietuvos 
komunistų partijos Centro ko
miteto agropramoninio kom
plekso skyriaus vedėjo pava
duotojas; 1989-1990 m. — pieno 
pramonės gamybinio susivie
nijimo “Pienocentras” pirmi
ninkas, nuo 1991 m. — Lietu
vos-Norvegijos bendros įmo
nės C. Olsen-Baltic pirminin
kas; ekonomikos mokslų kan
didatas, docentas. 1992 m. 
stažavosi JAV lowos univer
sitete; nuo 1992 m. Lietuvos 
pienininkų organizacijos pir
mininkas.

Lietuvos demokratinės dar
bo partijos narys nuo jos įsi- 
steigimo. Žmona Birutė baigu
si Kauno politechnikos insti
tuto mechanikos fakultetą. 
Turi dvi dukras: 21 metų Kris
tiną ir 8 metų Aistę.

Vis kaltinami
Rusijos užsienio reikalų 

ministeris A. Kozyrevas, ITAL- 
TASS pranešimu, įtaria estus 
rusų mažumos diskriminacija. 
Jis, lankydamasis Kopenhago
je vasario 27 d., apkaltino 
Estijos vyriausybę, remian
čią mažas organizacijas, ku
rių tikslas padėti Estijoje 
rusams, kurie nori iš šio kraš
to išvykti. Tai esąs Estijos 
vyriausybės noras rusus de
portuoti. Tokia estų valdžios 
politika galinti pakenkti Ru
sijos-Estijos santykiams. Tuo 
tarpu Estijos vyriausybės pa
reigūnas pakartotinai pabrė
žė, kad nėra jokių planų de
portuoti nepiliečius Estijos 
gyventojus. Priešingai, visi 
nepiliečiai yra drąsinami pa
sirinkti Estijos pilietybę, 
Rusijos ar kitos valstybės pi
lietybę.

Rengiasi rinkimams
Rygos radijas vasario 28 d. 

paskelbė, kad yra sudaromos 
dvi naujos politinės grupės, 
kurios statys kandidatus į Lat
vijos parlamento rinkimus, 
įvyksiančius birželio mėnesį.

Viena grupė, vadovaujamą 
S. Dimanio, rūpinasi teisių 
gynimu rusiškai kalbančių 
Latvijos gyventojų. Jų tikslas 
— kurti naują Latvijos vals
tybės tipą, skirtingą nuo prieš
karinės nepriklausomos Latvi
jos.

Kitoje grupėje (Latvijas 
Cels), darbuojasi Aukščiau
siosios tarybos pirm. A. Gor
bunovs, užsienio reikalų mi
nisteris G. Andrejevs. Šiai gru
pei pritaria latviai, gyve
nantys Vakaruose.

Įvedami pinigai
Latvijos ministeris pirmi

ninkas I. Godmanis kovo 1 d. 
paskelbė, kad Latvijoje kovo 
5 d. pradedami įvesti Latvijos 
pinigai — lats. Rinkoj pirmiau
sia pasirodys 5 latai, verti 
1000 latviškų rublių. Dar nenu
statytame laikotarpyje kur
suos latai ir latviški rubliai. 
Vienas latas — 200 latviškų 
rublių.

Parama Estijai
Švedijos ministeris pirm. 

C. Bildt vasario 19 d. Stockhol- 

AfA 
ANTANUI VERBICKUI

mirus, 
jo sesutei TERESĖLEI ir visai VERBICKŲ giminei
reiškiame gilią užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

me susitiko su Estijos ministe- 
riu pirm. M. Laar. C. Bildt iš
reiškė pasitenkinimą Estijos 
ekonomine politika. Abu mi
nisterial kalbėjosi apie Šve
dijos paskolą Estijai atgaivinti 
pastarosios ekonomiką ir su
stiprinti krašto gynybos reika
lus. Šių metų antroje pusėje 
Švedija gali suteikti Estijai 
10.5 mil. JAV dolerių.

Estijos premjeras taip pat 
kalbėjosi su Švedijos premje
ru dėl rusų kariuomenės išve
dimo ir gamtosaugos reikalų 
Estijoje.

Švedija taipogi pažadėjo 
padėti Estijai išspręsti susi
dariusius pavojus dėl minų ir 
kitų sprogstamų medžiagų, ku
rias palieka rusų kareiviai, 
pasitraukdami iš krašto. Es
tija gavo pažadą, kad Švedi
ja paruoš programas treniruo
ti jos policijai. Abu kraštai 
veiks kartu išvengti nelega
lios imigracijos.

Lietuvos misijos veikla
Lietuvos nuolatinės misi

jos prie Jungtinių Tautų pra
nešimu, ambasadorius A. Si
mutis ir misijos patarėjai G. 
Damušytė, A. Gureckas ir D. 
Sužiedėlis kovo 2 d. priėmė 
Lietuvos vyriausybės tautybių 
departamento vedėją H. Ko- 
bečkaitę. Buvo tartasi, kaip 
su mažumų teisėmis Lietuvoje 
supažindinti Jungtinių Tautų 
narius.

Misijos patarėja G. Damušy
tė dalyvavo Baltijos valstybių 
misijų susitikime su Jungti
nių Tautų taikos palaikymo 
departamento vyresniuoju pa
tarėju Christian Harleman. 
Jie aptarė kaip Baltijos kraš
tų atstovai galėtų įsijungti į 
taikos palaikymo veiklą.

G. Damušytė kalbėjo Kliv- 
lando lietuvių visuomenei 
apie pagalbą Lietuvai. Susi
tikimą organizavo Lietuvių 
katalikų religinei šalpai rem
ti komitetas.

Baltijos kraštų ministerių 
susitikimas

BNS pranešimu, Baltijos 
valstybių užsienio reikalų mi
nisterial Taline sutarė siekti, 
kad kuo greičiau išeitų iš jų 
kraštų Rusijos kariuomenė.

Susitikime daug dėmesio 
buvo kreipta santykiams su 
Rytų kaimynais. Pasak minis
terių, Baltijos valstybės ne
turi esminių nesutarimų, ta
čiau Rusijos požiūris į jas ne
sikeičia. Ypač kariuomenės iš
vedimu yra susirūpinę Estijos 
ir Latvijos ministerial. Esti
jos užsienio reikalų ministe
ris T. Velliste pabrėžė, kad 
Rusijos kariuomenės daliniai 
dar tebėra Estijos bei Latvi
jos sostinėse ir kelia grėsmę.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris P. Gylys neatmetė 
pažiūros, kad Rusija, išves
dama kariuomenę iš Vilniaus, 
laikėsi principo “skaldyk ir 
valdyk”.

Susitarta, kad Baltijos kraš
tų užsienio reikalų ministe
rial susitikinės du kartus per 
metus: pavasarį ir vasarą. J.A.

STEPAS VARANKA

Pernai gegužės pradžioje 
ir birželio pradžioje Lietuvo
je lankėsi žymus lenkų poetas- 
rašytojas, Nobelio premijos 
laureatas Česlovas Milošas 
(Czeslaw Milosz). Orauostyje 
jį su gėlėmis pasitiko aukštį 
Lietuvos pareigūnai ir Lietu
vos lenkų sąjungos atstovai. 
Lankantis gimtinėje prie Ne
vėžio, Šateiniuose, prie Kė
dainių jam buvo suteiktas tos 
apylinkės kraštiečio garbės 
piliečio vardas ir įteiktas pa
sas. Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto 70-ties metų su
kakties proga jam Kaune buvo 
suteiktas garbės daktaro laips
nis. Vilniuje iškilmingo susi
tikimo metu, dalyvaujant Vy
tautui Landsbergiui, švietimo 
ir kultūros ministeriui, rašy
tojų sąjungos pirmininkui, 
Sąjūdžio atstovui Juozui Tu
meliu!, Lietuvos vyriausybės 
nariams, Lenkijos ambasado
riui Lietuvoje J. Widackiui, 
Lenkijos konsului iš Minsko, 
Lenkijos PEN klubo atstovui 
ir daugeliui kitų įvairių sve
čių, Milošui buvo suteiktas 
Lietuvos garbės piliečio var
das ir privilegijos. Tos iškil
mės vyko Bazilijonų vienuoly
no patalpose.

Milošų giminė yra kilusi iš 
Didžiosios Lietuvos kunigaiš- 
tystės bajorų. Kronikoje yra 
minimi 13-tame šimtmetyje. 
Viena giminės atšaka buvo 
persikėlusi į Gudijos žemes. 
Milošų proseneliai, seneliai 
aktyviai reiškėsi tuometinės 
Lietuvos gyvenime.

Lietuviams iš Milošų gimi
nės artimiausi yra žymus pran
cūzų poetas-filosofas-diploma- 
tas Oskaras Vladislovas ir jau
nesnis jo giminaitis, taip pat 
žymus poetas Česlovas Milo
šas. Oskaras gimė 1877 m. Gu
dijoje, Mogiliovo gubernijoje, 
Čerėjoje. Jo tėvas Vladislovas, 
keliaudamas Varšuvoje susi
pažino su jauna žydaite Rosa- 
lija Rosenthal, kuri nelegalio
je santuokoje pagimdė jam sū
nų Oskarą Vladislovą. Jis bu

Tauriam lietuviui patriotui ir ilgamečiam 
KANADOS TAUTOS FONDO pirmininkui

AfA 
ANTANUI FIRAVIČIUI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą žmonai HALINAI ir visiems 
giminėms bei artimiesiems -

Tautos fondo centras

AfA 
ANTANUI VERBICKUI

mirus, 
jo žmonai STASEI reiškiame gilią užuo
jautą-

Krištolaičių šeima

AfA
ANTANUI VERBICKUI1 1

mirus,
žmoną STASĘ, visus brolius ir seseris su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas ir 
klubo dainos vienetas su vadove

PADĖKA

AfA 
ALFONSUI PUNDŽIUI

mirus 1993 m. sausio 25 d.,

nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už maldas 
laidotuvių namuose, gedulines Mišias ir religines apeigas 
kapinėse.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, smuikininkui A. 
Stulgiui, giminėms ir draugams, atsilankiusiems į laidotuvių 
namus, atsiuntusiems gėles, užprašiusiems Mišias, aukas 
“Vaiko tėviškės namams" Lietuvoje ir palydėjusiems įamžino 
poilsio vietą. Dėkojame J. Gurklienei už pusryčių paruošimą 
ir ponioms už pyragus.

Visiems esame dėkingi už visokeriopą pagalbą liūdesio 
valandose.

Liūdinti žmona Salomėja ir duktė Aldona su šeima

vo pakrikštytas tik po 9 metų. 
Žmona Rosalija po 17 metų 
perėjo į katalikybę. Pasirin
ko Marijos vardą. Oskaro tė
vas ją oficialiai vedė Paryžiu
je 1893 m.

Oskaras vaikystėje ir jau
nystėje jautėsi labai vienišas. 
Skausmingai pergyveno vietos 
kaimynų dvarininkų, bendra
amžių ir net giminių požiūrį 
į jo tėvus gyvenančius nesan- 
tuokoje, jį vadinant žydės ir 
bepročio vaiku. Piktinosi len
kų šlėktų nesutarimais, intri
gomis, antisemitizmu, pajuto, 
kad jis tam luomui nepriklau
so. . .

Oskaras jau buvo subrendęs, 
žinomas poetas, filosofas, bū
damas 42 metų amžiaus apsi
sprendė būti lietuviu ir Lie
tuvą pasirinko savo tėvyne. 
Tapo jos piliečiu, išmoko lie
tuvių kalbą ir įsijungė į dip
lomatinę kovą dėl jos laisvės 
ir nepriklausomybės. Lietuvai 
kovojant tarptautinėje are
noje, Taikos konferencijoje 
dėl valstybinių sienų nusta
tymo, kaip Lietuvos atstovas 
su tarptautiniu pripažinimu, 
prisidėjo prie sėkmingų re
zultatų. Už jo darbus ir nuo
pelnus Lietuva suteikė jam 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto garbės daktaro laips
nį. Jo vardas ir asmenybė Lie
tuvos istorijoje, įrašyta auk
so raidėmis.

1919 m. kovo 29 d. Paryžiu
je vienoje paskaitoje Oskaras 
Milošas pasakė: “Aš ilgai ieš
kojau, iš kur kyla tas gilus jaus
mas, kuris mane apima prisi
minus šią šalį, tokią tolimą ir 
taip nepažįstamą Vakarams - 
Lietuvą. .. Savo kilme, kalba, 
kultūra ir ypač charakteriu 
visai svetima triukšmingiems 
slavams, taip ilgai ją engu
siems. .. Oskaras Milošas 
smerkė Lenkiją, kad ji atplė
šė nuo Lietuvos Vilnių ir Vil
nijos kraštą. Veikė, kad 1920 
m. Prancūzija Lietuvą pripa
žintų de facto ir de jure. Os
karas Milošas mirė 1939.3.2. 
Paryžiuje. Paminklo įraše pa
žymėta, kad jis sąmoningai 

savo tėvyne pasirinko Lietu
vą, ir po mirties liko su ja.

Czeslaw Milosz (Česlovas 
Milošas) gimė 1911 m. Lietuvo
je. Mokėsi Vilniuje. Baigė Vil
niuje universitetą. Pirmaisiais 
eilėraščiais pasirodė 1930 m. 
“Alma Mater Vilnensis” lei
dinyje. Tuometiniam lenkų 
okupuotame Vilniuje priklau
sė studentų klubui “Wloczę- 
gi” - valkatų ir literatų susi
būrimui “Žagary”. Aktyviai 
reiškėsi tradiciniuose “litera
tų trečiadieniuose”. Buvo pra
vardžiuojamas “Jajo”. Drau
gavo su lietuviu Pranu Ance- 
vičiumi. Nelegaliai su motina 
kartais aplankydavo savo gim
tinę. . .

Po Antrojo pasaulinio karo 
Č. Milošas išvyko į Varšuvą, 
tikėdamas, kad Lenkija bus 
laisva ir demokratinė. Dirbo 
diplomatinėje tarnyboje. Grei
tai pajuto, kad toji Lenkija 
nėra laisva. Pajutęs pavojų, 
pasitaikius progai, pasitrau
kė į Vakarus. Vėliau persikė
lė į JAV, kur ilgus metus pro
fesoriavo Berkeley universi
tete ir šiandieną gyvena Kali
fornijoje.

Vilniuje pas lenkus
Poetas Česlovas Milošas 

viešnagės metu, susitikęs su 
Lietuvos lenkų veikėjais, poe
tais ir rašytojais, išklausė jų 
skundus. Pinigine dovana pa
rėmė lenkų laikraštį “Znad 
Wilii” ir laikraščio “Kurier 
Wilenski” žurnalistę Alwidą 
Bajar už jos siekimą suartin
ti lenkų-lietuvių kultūras.

Ne visi Lietuvos lenkai ža
vėjosi poetu. Vienas žymus 
Lietuvos lenkų veikėjas, bu
vęs jų sąjungos pirmininkas, 
vienas iš žurnalo “Magazyn 
Wilenski” redaktorių Jan Sien
kiewicz, tam žurnale 1992 m. 
11-12 nr. straipsnyje “Poglas- 
kac kotą pod wlos” - “Paglos
tyti katę prieš plauką” savo pa
sipiktinimą išsako užgaunan
čiais poetą Milošą žodžiais. 
Jam nepatiko Milošo pasiūly
mas, kad reikia bendromis jė
gomis imtis išlyginti tas skriau
das, kokias lenkų šlėkta yra 
padariusi Lietuvai ir lietu
viams. Labiausiai užsigavo, 
kai poetas Milošas primetė 
Vilnijos lenkams “sztuczne 
pielęgnowanie polskosci” - 
dirbtiną lenkiškumo palaiky
mą. Jan Sienkiewicz rašo, tik 
poeto amžius sulaikęs jį 
nuo rusiško keiksmažodžio. 
Esą nereikia stebėtis-Milošas 
studijuodamas Vilniuje smer
kė lenkų “nacionalistus”, ku
rie engę lietuvių, žydų ir gu
dų mažumas. Save laikęs Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tystės palikuoniu. Juokai imą 
iš tokių kalbų. Norisi verkti. 
Jan Sienkiewicz savo nepasi
tenkinimą su pykčiu išreiškė: 
“Szkoda tylko, že ksiąžek Mi- 
losza juž więcej nie będę bral 
do ręki z takim jak dotychczas 
naboženstwem...” - Gaila, dau
giau Milošo knygų į rankas ne
imsiu su tokiu pamaldumu 
kaip iki šiol. . .

Čia galima paminėti, kad 
prieš daugelį metų, Česlovui 
Milošui aplankius savo vyres
nį giminaitį poetą Oskarą Pa
ryžiuje, jis iš jo išgirdo: “Atsi
mink, kad visoje Europoje nie
ko nėra kvailesnio ir žiaures
nio už smulkmeniškos neapy
kantos kupiną lenkų šlėktą”.

Dar negirdėta
Torono lenkų laikraštyje 

“Związkowiec” 1993 1.21., 7 nr., 
straipsnyje užvardintame lie
tuviškai “Lietuva Tėvyne Mū
sų”, autorius Dariusz Witold 
Kulczynski gana plačiai rašo 
apie Lietuvą, Vilnių ir lietu
vius. Straipsnis pradedamas 
teigimu, kad Vincas Kudirka, 
kurdamas Lietuvos himną, tik
riausiai sėmėsi įkvėpimo iš 
poeto Adomo Mickevičiaus 
knygos “Ponas Tadas” įvado. 
Autorius mini - V. Kudirka 
siekė išsilavinimo lenkų gim
nazijoje ir stengėsi kalbėti 
tik lenkiškai...

Suprantama, nemalonu yra 
išgirsti senas “nuodėmes”. 
Praeities istorijos su pykčiu 
nepakeisime. Taip pat ir jo 
straipsniai spausdinami Lie
tuvos lenkų spaudoje pilni 
Lietuvai ir lietuviams neapy
kantos neprisideda prie len
kų-lietuvių santykių išlygini
mo. Tai klaidingas kelias.

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

AfA 
EMILIJAI GRUODIENEI 

mirus,
jos sūnų VYTAUTĄ, dukras - DALIĄ SCOTT ir IRENĄ 
NISSEN, jų šeimas nuoširdžiai užjaučia bei kartu su 
jais liūdi -

Čuplinskų šeima
Aniceta Matulionienė

AfA
PETRUI VAITIEKŪNUI
užbaigus žemišką kelionę,

nuoširdžią užuojautą reiškiame tetai DANUTEI, pus
seserėms - VIDAI ir RITAI VAITIEKŪNAITĖMS bei 
kartu liūdime -

Charles ir Victor Jasys

AfA 
PETRUI VAITIEKŪNUI

mirus,
jb giliai liūdinčiai žmonai DANUTEI, dukroms - VIDAI 
ir RITAI su šeima reiškiam nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdim -

Aldona ir Vytautas Kvedarai 
Raimundas Kvedaras

Ramunė ir Andrius Bražukai

AfA
ANTANUI VERBICKUI

iškeliavus amžinybėn,

žmoną STASĘ, brolius - VINCĄ ir STASĮ, seseris
- ANGELĘ, ONĄ, MARYTĖ, STASĘ, TERESĘ ir 

LINĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime-

R. H. Konteniai F. A. Pietrantonio
H. J. Otto z. A. Stanaičiai

/. J. Jokubynai

PADĖKA
AfA 

STASIUI ŠALKAUSKUI
mirus 1993 m. vasario 24 d.,

nuoširdžiai dėkojame kun. J. Staškui už laidotuvių apeigų 
atlikimą. Ačiū draugams ir pažįstamiems, atsilankiusiems į 
Rožinį ir dalyvavimą laidotuvių Mišiose bei palydėjusiems 
velionį į Šv. Jono lietuvių kapines, užprašiusiems Mišias ir 
aukojusiems jo vardu labdarai. Dėkojame už gėles, užuojau
tas laiškais ir asmeninę paguodą.

Nuliūdę dukros - Irena Turutienė, Nijolė Lihs
ir sūnus Kęstutis su šeimomis

AfA
PETRAS VAITIEKŪNAS

mylimas vyras, tėvas ir senelis.

Nuoširdi padėka, Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
J. Liaubai, OFM, už atlaikytas Mišias, Rožinį laidotuvių kop
lyčioje. Dėkojame A. V. Paulioniams už gražų giedojimą 
Mišių metu, Vyt. Kvedarui už skaitymus.

Padėka karsto nešėjams, visiems dalyvavusiems gedu
linėse Mišiose, už užprašytas Mišias, atsiųstas nuostabiai 
gražias gėles, užuojautas žodžiu bei raštu, asmenišką pa
guodą. Nuoširdus ačiū P. Sakalui, už atsisveikinimo žodžius. 
Dėkojame už aukas organizacijom, D. B. Mačiams už pa
ruoštus pusryčius, pagalbininkėms ir ponioms už pyragus.

Liūdesyje likę -

žmona Danutė, dukros - Vida ir Rita su šeima

PADĖKA
AfA

mūsų mylima mamytė, senelė ir sesutė

ELENA ASTRAUSKIENĖ
mirė 1993 metais vasario 11 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui už maldas 
koplyčioje ir kapinėse. Ypatinga padėka kun. E. Putrimui už 
maldas koplyčioje, Mišias ir palydėjimą savo brangios tetos 
į amžino poilsio vietą. Dėkojame A. Vitkienei už skaitymus 
šventovėje ir jautrų atsisveikinimo žodį.

Dėkojame karsto nešėjams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už užprašytas Mišias, gėles, aukas - “Tė
viškės žiburiams”, Slaugos namams, užuojautas žodžiu ir 
raštu bei visiems prisidėjusiems prie šių laidotuvių.

Jūsų visų nuoširdumas palengvino mūsų skausmą. 
Ačiū visiems.
Nuliūdusios dukterys -

Vida Kazlauskienė, Irutė Vitkienė su šeimomis, 
Elenutė Astrauskaitė, sesuo Sofija Putrimienė, 
brolis Stasys Laurinavičius su šeimomis



Kiekvieną kartą, atvažiavęs iš Kanados į Kupiškio kraštą, JONAS ADOMONIS pirmiausia aplanko Palėvenės 
šventovę, kur buvo krikštytas, kur gražiausi jaunystės prisiminimai Nuotr. H. Paulausko

Praeitį pasirinkus
Kelios reportažinės nuotrupos apie prezidentinius rinkimus

IŠ KELIONIŲ DIENORAŠČIO

Už doleri bučiuojamos rankos
ALFONSAS NAKAS

Rugsėjo 17 d. vakare sugrį
žome į Panevėžį, pas dukterė
čią, jos vyrą Algį ir sūnų Au
rimą. Visą naktį lijo, tad že
mė nebetaps pelenais. Rug
pjūčio 18 rytą, dangui šviesė- 
jant, Algis mus išvežė į Jona
vos apylinkę aplankyti dar 
vieną Bronės dukterėčią, Vi
dą. Iš laišką žinojome, kad ji 
su šeima gyvena pavyzdiniame 
kolūky. Ji, rodos, zootechnikė, 
vyras Vytautas - kolūkio pirmi
ninkas. Jie augina tris sūnus, 
tarp 10 ir 17 m.

Nors privatizacija ir apie Jo
navą akivaizdi, bet buvęs kol
chozas tebegyvuoja. Tik dabar 
jis vadinamas kooperatyvu. 
Visoje Lietuvoje žemės ūkio 
kooperatyvai atpažįstami iš 
besiganančią didelią bandą 
raguočią. O jau ten, kur žemę 
atsiėmė, matysi vieną ar dvi 
pririštas karves, telyčaitę, kai 
kur vieną pririštą arklį ir nuo 
pusės iki viso tuzino avią. Kar
vė, kelios avys, improvizuota
me tvartely pora kiaulią, na 
ir būrys vištą - visas gyvasis 
naująją (ne jaunąją) ūkinin
ką inventorius.

Vytautas - kooperatyvo pir
mininkas. Mažai jo valdos pa
sikeitusios, nes jo šeiminin
kauta protingai ir sumaniai. 
Kur pievos - pievos, kur ari
mai - arimai. Nėra tuščiai dir
vonuojančią plotą. Ir sausros 
metu kažkaip išvengta didelią 
nuostolią. Nukentėję tik mie
žiai (gauta apie 65% norma
laus derliaus). Kviečią der
lius - kaip kasmet.

Pakeliui į raštinę sutikom 
tai vieną, tai kitą darbininką. 
Praeidamas Vytautas kiekvie
nam ištiesė ranką, pakalbino 
apie darbą, pajuokavo. Kaip 
amerikietis “bosas”... Raš
tinėje radome buhalterę ir vy

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

rą, Vytauto padėjėją. Patal
poj šalia raštinės keli vyrai 
taisė ūkio mašinas. Jutau, kad 
visi Vytautą gerbia, bet nesi
varžo. Vienas papasakojo po
rą anekdotą.

Gyvenvietė (neužsirašiau jos 
vardo) išplitusi į kelias ar ke
liolika gatvią. Namuką daugu
ma standartiniai, dauguma 
baltą, Ventos fabriko, arba 
raudoną (Palemono?) plytą. 
Yra ir ne standartinią. Vytau
to su Vida namas didesnis, 
erdvesnis. Šalia jo baigiamas 
kitas, mūrinis pastatas, su sau
na ir kitokiais patogumais. 
Vaišią neaprašinėsiu. Jos bu
vo karališkos. Bet gimines iš 
Amerikos karališkai vaišina 
ir nepasiturintys.

Kai už kelią dieną susitik
sime Bronės giminės suvažia
vime Ventoj ir visi dejuos dėl 
blogo bulvią derliaus, iš Vy
tauto gaus pasiūlymą. Rytoj 
ar poryt suvažiuokite į mūsą 
kooperatyvą. Mūsą derlius ne
blogas ir bulviakasis jau pra
sideda. Už du maišus prikas
tus kooperatyvui, trečias ka
sėjui. Aš, sako, visiems kasė
jams taip moku. Kai kurie gi
minės žadėjo važiuoti.

Kai sugrįžome į Panevėžį, 
Birutę su Algiu prikalbėjome 
pietauti restorane. Važiavom 
į užmiestį, plačiu, berods Kė- 
dainią, keliu. Algis sakė, - į 
karčemą. Pasirodo, užeigos 
vardas “Karčema”. Kai statė- 
mės automobilį, už poros šim
tą metrą išvydom girtutėlį vi
duramžį vyrą, visom keturiom 
besiropščiantį ant stataus as
faltuoto vieškelio, bet vis nu
slystantį žemyn. Ačiū Dievui, 
kad nuslysdavo, nes vieškely 
judėjimas buvo nemažas. Ma
nėme, turėsią šiam nelaimin
gajam girtuokliui suteikti pa
galbą. Bet štai iš žvyruoto ke
lelio, nuo sodybos, atbildėjo 

dviem arkliais pakinkytos ve
žėčios, du, atrodo, taip pat ne
blaivūs vyrai šį bejėgį įsiver
tė ir nudūmė atgal į tą sody
bą. Kai už daugiau kaip valan
dos, jau prieblandoj, “Karče
mą” paliksim, tie patys važny
čiotojai, kažkaip netoli “Kar- 
čiamos” atsiradę, arklius plak
dami varys juos su vežėčiomis 
į statą plento krantą, vargais 
negalais užvarys ir vėl “nuki
cens” į tą pačią sodybą. Mo
mentai, naudingi filmo sce
narijui. ..

“Karčemoj”, prie dvieją sta
lą, radome tik keturis žmones. 
Mes atėjome šeši, tad pelnėm 
vedėjo, ar padavėjo, daug dė
mesio ir pagarbos. Pagarba 
dar pakilo, kai sužinojo, kad 
trys iš užjūrių. Prisipažino 
esąs žemaitis ir įrodymui pa- 
žemaičiavo. Tai buvo aukštas, 
stambaus sudėjimo, gal 50 m. 
vyras. Kadangi, kaip visur, pa
sirinkimas tik iš dvieją patie
kalą, visi šeši pasirinkom po 
“gaspadoriaus kepsnį” (kokie 
pavadinimai!). Tai lyg cepeli
nas, įvyniotas į ploną jautie
nos bryzą, įdarytas kopūstais 
ir visokiais kitokiais priedais, 
daugiausia pjaustytą troškin
tą daržovią. Užkandant juoda 
duona, skanu, sotu. Dar gėrėm 
tris butelius alaus, ąsotį sul- 
čią ir porą puodelią kavos. 
Sąskaita - 528 r (dolerio-rub- 
lio kaina jau buvo 1:200 san
tykiu!). Labai dėkojo, kai iš 
šešią šimtrublią neėmiau grą
žos. Nuo stalo kildamas, kai 
vaišintojas tiesė ranką atsi
sveikinti, padaviau dolerį, 
kaip visiems kitiems, kur tik 
valgėme. Jis abiem rankom 
griebė mano dešinę ir - prie 
lūpą. Staigiai ranką ištrau
kiau, bet jis vėl bandė sugrieb
ti. Besigindamas jį apsikabi
nau, tai pabučiavo į žandą.

Sekančią dieną, rugpjūčio 
19, praleidome Kaune. Palikę 
moteris Laisvės alėjoje “ša- 
pintis” (nieko įdomaus nenu
sipirko), mudu su Algiu apžiū
rėjome Karo muzieją. Rodos 
dar nesakiau, kad ar Vagno
riaus valdymo saulėlydy, ar 
Abišalos valdymo pradžioje 
paskelbtas dekretas trečia
dieniais liaudį leisti veltui 
į visas valdiškas kultūrines 
vietas. Nors mums, dolerinin- 
kams, keliolika rublią nieko 
nereiškia, bet taip atsitiko, 
kad ne kartą, lyg tyčia, patai- 
kydavom ką apžiūrėti trečia
dieniais. Tai ir Karo muzieją 
apžiūrėjome nemokamai, o po 
pietą dar pasigrožėsime Čiur
lionio galerija. Bet prie jos 
dar grįšiu.

Pietauti užėjome į kavinę 
“Tulpę”. Mums ją gyrė. Sakė, 
kad Laisvės alėjoje viena iš 
geresnią. Dabar penkiese, vie
tą 13-tą valandą išsirinkom 
kokią norėjom, bet už kelioli
kos minučią visa erdvi, gan 
puošni patalpa prisipildė iki 
paskutinės kėdės. Gavau ma
žytį kepsnį su priedais, gėrėm 
kavą su pyragaičiais, aš ir alą. 
Sąskaita 460 r. Daviau 500 r. 
ir tradicinį dolerį. Padavėja 
tik labai meiliai nusišypsojo. 
Ačiū Dievui!

Iš smalsumo užėjau į tuale
tą. Virš kriauklės nė vieno 
dangtelio. Be dangčio ir van
dens bakelis. Iškilęs, lėtai sro
veno vanduo ant grindą. Be 
tualetinio popieriaus. Lankė 
savo tualetą ir moterys. Ją įs
pūdžiai visiškai panašūs. Abu 
tualetai vestibiuly, priešais 

(Nukelta į 5-tą psl.)

ANTANINA GARMUTĖ

Sunku suprasti, kaip mūsą 
Lietuva, pirmoji taip gaivalin
gai išsiveržusi iš Rusijos impe
rijos varžtą, vėl pirmoji pasu
ko atgal į narvą.

Mano pašnekovas - Kauno 
technologijos universiteto pro
fesorius, technikos mokslą 
daktaras Zigmantas Tamutis 
apgailestauja:

— Pasirinkę praeitį nebetu
rim ateities. Blogiau nei ak
mens amžiuje, nes tuomet žmo
nės žiūrėjo į priekį. Išniekin
tas partizaną atminimas. Pasi
tyčiota iš vargo, kančią ir au
ką. Absoliutus negalvojimas! 
Ir koks cinizmas iš kitos pu
sės: įteikinėjami Gedimino or
dinai, net asmeniui, nieko 
į tautos Atgimimą neįnešu- 
siam .. . Kur dėsim akis iš gė
dos prieš pasaulį?

— Antrą kartą gėda mažes
nė. Prie visko galima priprasti.

— Vis tiek gėdos svoris švini
nis. Šįkart galutinai išryškė
jo, kas stovėjo parlamento ba
rikadose ir Baltijos kelyje: tie 
800.000, kurie balsavo už Lozo
raitį. Anie niekur nestovėjo ir 
niekuo nerizikavo. Buvo stebė
tojai, o situacija pasinaudojo.

* * *

Kudirkos Naumiesčio gyven
tojas pareiškė:

— Jums kauniečiams bepigu, 
Kaunas visai Lietuvai pavyz
dys. Galėtumėt atskirą res
publiką skelbti. Su savo pre
zidentu. Valstybę valstybėje 
- kaip Vatikaną ...

Rytprūsią lietuvis Edmun
das Pečiulis jį pertraukia:

Kitaip galvoti, geriau dirbti
Amerikiečių spaustuvininkai Estijoje, Rusijoje ir Vengrijoje

Amerikiečių spaustuvinin
kai iš Kalifornijos — 14 asme
nų lankėsi Taline. Norėjo iš
tirti galimybes padėti estų 
spaustuvininkams. Nuo ryto 
iki vakaro lankė tenykštes 
spaustuves, kalbėjosi su ve
dėjais, apžiūrinėjo spaustu
ves.

Krašte galioja Rusijos rub
lis, kuris užsienyje bevertis. 
Rusija nepajėgia pristatyti 
spaustuvėms reikalingų reik
menų. Estai neturi tvirtos 
valiutos, todėl negali pirkti 
užsienyje. Dėl to spaustuvės 
veikia tik 4 dienas savaitėje.

Visos aplankytos spaustu
vės turi per daug tarnautojų, 
darbininkų. Taline viena ap
lankyta spaustuvė turėjo 180 
tarnautojų, kurių dauguma 
stovėjo ar sėdėjo be darbo. 
Direktorius sakė, kad lengvai 
šiandien galėtų atleisti 40 
darbininkų, nesumažindamas 
spaustuvės pajėgumo. Paklau
sus, kodėl taip nepadaro, at
sakė esąs geras socialistas, 
rūpinasi darbininką šeimo
mis. Tada amerikiečiai pa
klausė, ar geriau 140 dirban
čiųjų, ar geriau 180 bedarbių? 
Spaustuvės direktorius nega
lėjo suprasti. Aiškinome, kad 
su 180 darbininkų jie neatsi
laikys spaustuvių varžybose, 
galvojant vakarietiškai, o su 
140 galėtų. Jis atsakė, kad taip 
nepagalvojęs. Ten per mėnesį 
spaustuvininkas uždirba apie 
35-40 dolerių. (Amerikoje apie 
tiek per dieną. Vertėjas).

Iš Talino nuvyko į Maskvą. 
Grafiško meno mokykloje — 
apie 7.000 studentų. Vartoja 
mažas, senas mašinas, pana
šias į “A-B Diek” presus. Ru
sijoje apie 80% spaudos darbų 
atliekama senuoju “letter
press” būdu.

Maskvoje visose aplankytose 
spaustuvėse per daug darbi
ninkų, visur nešvaru, netikslu, 
lėta. Spaustuvės gauna maši
nas, pagamintas Maskvoje. Vi
sos panašios. Jei spaustuvė 
3-5 aukštų, labai brangi pasta
tyti, reikalauja daug šildymo. 
Kai kurios neturi keltuvų. 
Amerikiečiai negalėjo supras
ti, kaip iš vieno aukšto į kitą 
nugabena įvairius reikmenis.

Neturi čekių, mokestis — 
grynais. Dažnai bankai neturi 
50 rublių. Tarnautojai laukia, 
kol gaus iš banko. Maistas, dra
bužiai labai brangūs. Kaip te
nai žmonės gali gyventi?

Po 70 komunizmo metų tie 
žmonės pamiršo dirbti, laimė
ti tarptautinėse varžybose. 
Jie vis laukia, nenorėdami 
pasikeisti, laukia, kad vyriau
sybė padėtų.

Po to amerikiečių grupė lan
kėsi Budapešte, Vengrijoje. 
Žmonės, krautuvės daugiau

— Juokai čia menki. Komu
nizmas Rusijoje kelia galvą. 
Pas mus Krasnoznamenske 
(Lazdynuose) įvyko KPSS-inin- 
ką suvažiavimas. Tai, kas de
dasi Lietuvoje, jiems prie “dū
šios”. Sako, buvome drauge, 
Sąjūdis atskyrė, dabar vėl rei
kia būti kartu.

— O mes žiūrim kitaip - tai 
paskutinė buvusią komunistą 
galimybė reabilituotis.

♦ * ♦
Kauniečiai, šio beveik pus- 

milijoninio ir labai lietuviš
ko miesto gyventojai, prezi
dento rinkimus sutiko be jokio 
blaškymosi.

Jie turėjo savo nuomonę. 
Tiesa, populiariame miesto 
laikraštyje filosofas A. Juo
zaitis dar išspausdino straips
nį, kuriame bandė suvirpin
ti kauniečią širdis elgtis ne 
įprastai - kaunietiškai, - bet 
tai įtakos neturėjo. Miesto 
centre, be daugybės S. Lozo
raičio portretą, teko matyti 
tik vieną gerb. A. Brazausko 
atvaizdą (jį savo darbovietė- 
lėje iškabino viena moteris, 
kuri neperseniausiai grįžo iš 
kelią mėnesių viešnagės užat- 
lantėje). Tai nereiškia, kad 
mes, daugiausia inžinerinės 
minties žmonės, būtume ne
gerbę A. Brazausko, mūsų 
mieste įgijusio inžinerinį iš
silavinimą. Jo kompetencijos. 
Santūrumo. Kitų dalykinių ir 
žmogiškų savybių. Tačiau, mū
sų nuomone, konsoliduoti tau
tą, telkti ją kūrybai ir be di
desnių nuostolių vesti nepri
klausomybės keliu būtų įma
noma buvę tik S. Lozoraičiui.

vakarietiškos. Tokios pat rū
šies spaustuvininkų mokyklo
je viskas geriau nei Maskvo
je. Kasmet ją baigia apie 800 
asmenų. Jų darbai laukia. Ma
šinos modernios. Matė keletą 
Heidelberg’o presų. Didelis 
greitis, gera spaudos kokybė.

Viena įmonė siūlė juos par
duoti amerikiečiams. Kadangi 
jie nori būti privatūs, tai — 
40% mokesčių. Kita įmonė pra
šė 20 milijonų dolerių, bet nė
ra įstatymo, apsaugančio pri
vačius verslininkus. “Tokio 
biznio” amerikiečiai atsisakė.

Kelionė buvo įdomi. Pamatė 
tai, kuo niekad nebūtų pati
kėję. Nesant tarptautinės va
liutos tose valstybėse, bus nuo
latinis trūkumas, todėl jiems 
neįmanoma padėti. Jiems rei
kia išmokti kitaip galvoti, ki
taip, t. y., geriau dirbti. Jiems 
dar toli iki demokratiškai ar 
kapitalistiškai suprantamų 
darbų.

Laisvai versta iš “TMP Old- 
timers’ Newsletter”, Winter, 
1992. p. Tilvikas

Jachta “Lietuva” 
apie pasaulį

Iš tolimo vandenyno žinios 
negreitai pasiekia Š. Ameriką, 
nes jūroje nėra pašto ir tik radi
jas teikia trumpus pranešimus. 
Jachtai “Lietuva” sekasi neblo
gai plaukimas apie pasaulį ir 
tikimasi, kad balandžio mėn. 
ji atplauks į Klaipėdos uostą.

Iš Australijos, Freemantle 
uosto, jachta išplaukė 1992 m. 
gruodžio 22 d. Įguloje šalia aš- 
tuonių vyrų atsirado ir devin
tas - kun. A. Savickis, buvęs mi
sionierius N. Gvinėjoje, dabar 
dirbantis lietuvių parapijoje.

Pasiekus Mauricijaus salą, 
kunigas, trumpai buvęs jach
tos kapelionu, atsisveikino ir 
jachta išburiavo į Capa Town 
miestą Pietų Afrikoje, kur at
sirado š.m. sausio 31 d. Ten įgu
lą vėl papildė atvykusi iš Bos- 
ton’o R. Veitaitė, kuri ketina bu
riuoti iki Klaipėdos. Sekanti 
jachtos sustojimo vieta - Las 
Palmas Kanarų salose.

Kelionė iki Cape Town vyko 
be sunkumų. Beveik visą kelią 
buvo palankus pasatų vėjas ir 
išvengta musonų vėjo vardu 
“Colina”. Tikėkimės, kad iki 
galo jachtai “Lietuva” padės 
jūrų dievaitis Bangpūtys ir vė
jų deivė Laima.

r^sAMocmA' 'j Knygų rišykla
SAMOGITIA" 
meniškai (riša 

knygas bei žurnalus.
ZK. Plėnys

3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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Rainių miškelyje 1941 m. birželio 24-25 dienomis žiauriausiu būdu nu
kankintų 73 politinių kalinių atminimui. Lietuvai nepriklausomybę a- 
tgavus, pastatyta koplyčia (kairėje) ir kankinimo vietoje kryžius- 
paminklas Nuotr. M. Vasiliauskienės

Kalinių įmonė “Žemygala”
Lietuvoje veikia humaniška 

organizacija — Lietuvos kali
nių globos draugija. Ji savo 
įstatuose yra įrašiusi: globoti 
kalinius, padėti iš pataisos 
namų išėjusiems pradėti nau
ją gyvenimą, rūpintis kalinių 
teisių ir sveikatos apsauga, ją 
švietimu, materialiniu ir dva
siniu gyvenimu bei paruošimu 
būti naudingais visuomenės 
nariais, atlikus bausmę.

Praeitų metų rugsėjo 7 d., 
kaip rašoma draugijos leidiny 
“Kryžkelė” 1992 m. spalio 
mėn., buvo valdybos posėdyje 
nutarta įsteigti draugijos 
įmonę kaliniams. Tų metų rug
sėjo 27 d. Vilniaus miesto val
dyboje įregistruota Lietuvos 
kalinių globos draugijos įmo
nė “Žemygala”.

Rekomendavus vidaus rei
kalų ministerijos ir pataisos 
reikalų departamento vadovy
bei, nutarta pirmiausia įsteigti 
“Žemygalos” įmonę Lukiškių 
kalėjime. Pasisekus būsią ga
lima tokių įmonių įsteigti ir 
kitose kalinimo vietovėse. Nu
matoma gaminti suvenyrus ir 
plataus vartojimo buitines 
prekes. Įmonėje galės dirbti 
ir įvairią specialybių buvę 
kaliniai.

Darbas esą pradedamas nuo 
nulio. Nėra įrengimų, pinigą, 
patyrusių specialistų, nei pa
galiau patyrimo tokiai įmonei 
organizuoti. Bet yra iniciaty
va, šimtai ryžtingą, talentin
gų norinčių dirbti nuteistųjų 
ar atlikusių bausmę buvusių 
kalinių.

Visuomenė ir organizacijos 
nori padėti dabartiniams ir 
buvusiems kaliniams tapti rei
kalingais žmonėmis nepri
klausomai Lietuvai — rašoma 
leidinyje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
anais laikais buvo kalinių ga
mybos įmonės. Pvz. kalinių pa
gaminti suvenyrai ir įvairūs 
dirbiniai buvo rodomi pasau
linėse parodose. Būdavo ir ap

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

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

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

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

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

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

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

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

KELIONĖS I LIETUVĄ
Kelionės per Kopenhagą: Užsisakę šiems metams skrydį prieš gegu
žės 4 — sutaupysite $50! Naudokitės gera proga!

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

NAUJA LINIJA: Torontas-Amsterdamas-Vilnius:
KLM oro linija, patogūs lėktuvai, puiki kaina. Teiraukitės!
Kelionės kitomis linijomis: l l ■ • ................................Kelionės ( kitus kraštus: D6 SOSjODGS CJSCIclUSiOS kSiflOS!

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

dovanojimų. Yra patirta, žmo
gus tampa laimingu, kai dar
bas suteikia dvasinę bei mo
ralinę paramą — išmoko gy
venti gerbiant įstatymus.

Įmonės generaliniu direk
toriumi paskirtas Algirdas 
Augulis, Vilniaus miesto nu
teistųjų švietimo konsultaci
nio punkto vedėjas. Jis ir su 
juo dirbantys asmenys viltin
gai žvelgia į ateitį, tikėda
miesi, kad įvairios įmonės ir 
organizacijos padės, atsiras 
rėmėjų, pavyks užmegzti ry
šius su panašiomis užsienio 
įmonėmis. Tikimasi pagalbos 
ir iš tautiečių išeivių.

Įmonės “Žemygala” direk
torius Algirdas Augulis, bu
vęs mokytojas, dabar IlI-sios 
grupės invalidas, būdamas 
Vilniaus miesto nuteistųjų 
švietimo punkto vedėju, kali
nius moko ir lietuvių kalbos. 
Jis savo laiške rašo:

. . . Gimtasis kraštas, nors 
ir labai sunkiai, tačiau bunda 
iš to košmariško sovietinių lai
kų pragaro ... Tik meilė Die
vui, Lietuvai, dorovingumas, 
susiklausymas padarys savo — 
vėl gyvensime pilnakraujį ir 
dorovingą gyvenimą .. .

Būtina pagalba nuteistiems, 
kurie atlieka bausmę įvairiuo
se miestuose. Tam pritaria ir 
miesto taryba, ir kalinių glo
bos draugija, ir dvasininkai, 
ir daug dorų žmonių. Bet vien 
entuziazmu visko neišspręsi. 
Reikalinga ir materialinė pa
galba. Vilniaus ir kitos res
publikos įmonės teiks gamy
bos atliekas, kad iš jų nuteis
tieji gamintų suvenyrus, bū
tiną paklausą turinčius daik
tus. Žodžiu, labai, labai rei
kalinga parama ir pinigais, ir 
įrengimais, ir popierumi, ir 
religine literatūra .. .”

Rašyti bei siųsti šiuo adre
su: A. Augulis, Lietuvos kali
nių globos draugijos įmonė 
“Žemygala”, Jakšto 9-205, Vil
nius 2001, Lithuania. A.
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Klaipėdos rajono Vėžaičių 
gyvenvietę sujungė su Plunge 
ten nutiestas asfaltuotas ke
lias. Jis padės šio Žemaitijos 
miesto gyventojams tiesiai ir 
greitai automobiliais atvykti 
Klaipėdon ir į kitas Lietuvos 
pajūrio vietoves. Susisiekimo 
palengvinimu pasirūpino Klai
pėdos valstybinė kelių staty
bos įmonė, atnaujinusi kelio 
Vėžaičiai-Kuliai septynių ki
lometrų atkarpą, padengusi ją 
tvirta ir lygia asfaltbetonio 
danga. Asfaltuotas ir nemažas 
ruožas kito kelio, Vėžaičius 
jungiančio su Gargždais. Da
bar ruošiamasi išlyginti ke
liuką tarp Veiviržėnų ir Pė
žaičių.

PREZIDENTO PAŽADAI
Seimo konferencijų salėje va

sario 18 d. Algirdui Brazauskui, 
laikinai ėjusiam Lietuvos prezi
dento pareigas, buvo perskaity
tas rinkiminės komisijos prane
šimas apie jo išrinkimą prezi
dentu, įteikti Lietuvos prezi
dento ir prezidentinio darbo pa
žymėjimai. Spaudos konferenci
joje Lietuvos prez. Algirdas Bra
zauskas padarytais pažadais at
skleidė dalį artimiausių savo 
darbo planų, kuriuos “Tiesos” 
vasario 19 d. laidoje paskelbė 
šio dienraščio atstovė Raimon
da Ramelienė. Prez. A. Brazaus
kas įsipareigojo girdėti ir su
prasti visus Lietuvos žmones, ne
apvilti jų lūkesčių. Jis taipgi 
sakėsi tikįs, kad jo kartai pavyks 
sukurti geresnį ir gražesnį gyve
nimą. Ypatingų gerovės aukštu
mų gal ir nebus pasiekta, bet 
priekin pasistūmėta. Tas žings
nis bus žengiamas ne deklaraci
jomis, o tiesioginėmis vyriau
sybės ir Lietuvos seimo pastan
gomis. Kalbėdamas apie naujos 
vyriausybės sudarymą, prez. A. 
Brazauskas pasisakė už jos koa
liciją. Esą, nepaisant įvairių 
politinių pažiūrų, vyriausybė
je privalo dirbti kompetentingi 
žmonės. Jiems labiausiai turi 
būti svarbus padorumas, nes da
bar per daug pripratome prie 
melo ir įžeidinėjimų. Artimiau
siu laiku bus rimtai nagrinėja
mas atlyginimų didinimo klausi
mas. Galimybės, tiesa, labai kuk
lios, bet joms reikėtų panaudo
ti ir užssienio kreditus bei fi
nansinę pagalbą. Prez. A. Bra
zauskas pritaria opozicijos va
do V. Landsbergio pasiūlytam 
patariamosios komisijos suda
rymui Lietuvos prezidentūroje. 
Pasikeitimų savo asmeniniame 
gyvenime Lietuvos prez. A. Bra
zauskas nenumato, nes juk die
ną teks dirbti, o naktį miegoti. 
Pirmosios išvykos užsienin šiuo 
metu dar neplanuoja.

LDDP III SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos prez. Algirdas Bra

zauskas, vasario 19 d. dalyvavęs 
LDDP tarybos posėdyje, pasira
šė ir paskelbė pranešimą Lietu
vos gyventojams: “Brangūs ir 
mieli Lietuvos žmonės! Tautos 
valia išrinktas Respublikos Pre
zidentu laisvuose ir demokra
tiškuose rinkimuose bei vykdy
damas Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos nuostatą, apibrėž
tą jos 83 straipsnyje, sustab
dau savo veiklą Lietuvos demo
kratinėje darbo partijoje, pasi
traukiu iš visų jos organizaci-

nių struktūrų. Tai atitinka ir 
mano įstitikinimą, kad valsty
bės vadovas negali atstovauti 
tik vienai politinei jėgai, jis pri
valo atliepti visų piliečių poli
tiniams bei socialiniams intere
sams. Taip mes žengiame dar 
vieną žingsnį į visų siekiamą 
santarvę mūsų visuomenėje”. 
LDDP tarybos posėdyje buvo nu
tarta III-jį Lietuvos demokra- 

. tinės darbo partijos atstovų su
važiavimą sušaukti Vilniuje š.m. 
balandžio 17-18 d.d. Naująjį Lie
tuvos prez. A. Brazauską, pasi
traukusį iš LDDP pirmininko bei 
visų kitų pareigų iki suvažia
vimo pakeis pirmasis LDDP pir
mininko pavaduotojas Gedimi
nas Kirkilas.

ŪKININKŲ PROBLEMOS
Lietuvos ūkininkų problemos 

buvo sprendžiamos vasario 19 d. 
Kaune įvykusiame jų suvažia
vime. Beveik 300 Lietuvos ūki
ninkų sąjungos atstovų iš visų 
Lietuvos rajonų savo penktajam 
suvažiavimui susirinko Lietu
vos žemės ūkio akademijoje. 
Suvažiaviman atvyko ir apie 
100 svečių, kurių eilėse buvo 
ir Danijos, Norvegijos, Švedi
jos, Suomijos ūkininkų organi
zacijų oficialūs atstovai. Jie 
sveikino suvažiavimo dalyvius, 
džiaugėsi stiprėjančiais ryšiais 
su Lietuvos ūkininkais. Su da
bartinėmis Lietuvos ūkininkų 
problemomis skaitytojus supa
žindino Lietuvos spaudoje pa
skelbtas ELTOS pranešimas: 
“Dabar Lietuvoje yra beveik 
73.000 ūkininkų, nemažai žmo
nių dar ruošiasi ūkininkauti. 
Jų problemos ir aptartos suva
žiavime. Akcentuota, jog trūks
ta technikos, sunku gauti kre
dito, menka ūkininkų rėmimo 
fondo parama. Blogai organizuo
ta prekyba kuru, trąšomis, sta
tybinėmis medžiagomis. Perdir
bimo įmonės delsia sumokėti už 
parduotus gyvulius, pieną, kitus 
žemės ūkio produktus. Ūkinin
kai negali laisvai parduoti sa
vo produkcijos, nes dar tebėra 
tvirtas perdirbimo pramonės 
monopolis. Delegatų nuomone, 
ūkininkams daugiau galėtų pa
dėti valstybė. Būtina kooperuo
tis, padėti vieni kitiems per
kant ir naudojant techniką, stei
giant nuosavas perdirbimo įmo
nes, parduotuves”.

KALTOS NE TIK REFORMOS
Lietuvos ūkininkų sąjungos 

pirm. J. Čiulevičius pabrėžė, kad 
dėl žemės ūkio gamybos sumažė
jimo negalima kaltinti vien tik 
vykdomų reformų. Jis priminė 
daugelio užmirštą faktą, kad dar 
1989 m. ir anksčiau kolektyviniai 
sukolchozinti Lietuvos ūkiai per 
Maskvą gaudavo beveik du milijo
nus tonų pašarinių grūdų iš JAV 
ir Kanados. Nenuostabu, kad da
bar, netekus tų pašarinių grūdų, 
turėjo sumažėti gyvulių skaičius. 
Ūkininkus smaugia ir žemos jų 
produkcijos supirkimo kainos, 
kai kurą ir trąšas tenka pirkti pa
saulinės rinkos kainomis. Suva
žiavimo dalyviai priėmė rezoliu
cijas Lietuvos prez. A. Brazaus
kui, seimui ir vyriausybei, prime
nančias, kad vykdant reformas 
kaime išgrobstyta daug turto, įsi
galėjo netvarka. Tikroji priežas
tis betgi yra ne žemės ūkio refor
ma, o jos vykdytojų aplaidumas ir 
netgi nusikalstama veikla. V. Kst.

1992 m. spalio 10 d., švenčiant Panevėžio mergaičių gimnazijos 60-ties 
metų sukaktį, dvi Hamiltone gyvenančios buvusios gimnazijos moki
nės susitiko su savo mokytoja ir klasės drauge. Iš kairės į dešinę: JANI
NA ŽILINSKAITĖ - MASILIŪNIENĖ (Panevėžys). REGINA TIKNIŪTĖ- 
BAGDONIENĖ (Hamiltonas), mokytoja IRENA MOIGYTĖ (Panevėžys) ir 
GRAŽINA KAŽEMĖKIENĖ (Hamiltonas)

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).

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
' Hamilton, Ontario L9C 2M3

Sudbury, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sud- 

burio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje 
kovo 27, šeštadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 6.30 v.v., o Mišios 
bus 7.30 v.v.

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sault 

Ste. Marie apylinkės lietuviams 
bus Švč. Sakramento šventovėje 
kovo 28, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 6 v.v., o Mišios bus 
7 v.v. Šiose vietovėse priešvelyki- 
nius susikaupimus praves Lietu
vos kankinių parapijos klebonas 
kun. J. Staškus. Inf.

Hamilton, Ontario
A.a. ANTANAS VERBICKAS, mi

rė kovo 6 d., eidamas 73-sius metus. 
Liko žmona Stasė, brolių ir sesu
čių Verbickų šeimos Hamiltone ir 
apylinkėje. Lietuvių kolonija nu
stojo dar vieno tylaus, geraširdžio 
rėmėjo.

PAGERBDAMI MIRUSIUS ir 
reikšdami užuojautą artimiesiems, 
aukojo Kanados lietuvių fondui:

A.a. AntanoMingėlos atminimui: 
$50 — B. A. Grinius; $30 - A. D. Jan
kūnai, Hamiltono dramos teatras 
“Aukuras”; $25 - Hamiltono pensi
ninkų klubas, J. G. Kažemėkai, St. 
Dalius; $20 - A. M. Garkūnai, L. E. 
Klevai, P. Žulys, X.Y., J. E. Bajo
raičiai, J. Kažukauskas, A. Petrai- 
tienė, J. G. Krištolaičiai, P. S. Ka
nopai, St. Domeikienė, P. G. Breich- 
manai, S. N. Aleksos, P. Z. Saka
lai, V. M. Leparskai, A. Bungar- 
dienė; $15 - J. R. Pleiniai; $10 - K. 
S. Karaškos, P. M. Šiuliai, A. G. 
Repčiai, P. Vitienė, E. Gužienė.

A.a. Petro Vaitiekūno atmini
mui: $30 - L. E. Klevai, A. D. Jan
kūnai; $20 - Z. Čečkauskas, J. G. 
Krištolaičiai, A. Petraitienė, P. Žu
lys, P. Kažeinėkas, B. G. Grajaus
kai, M. I. Repečkos, J. R. Pleiniai; 
$10 - A. Didžbalienė, P. M. Šiu
liai, K. S. Kareškos.

A.a. prel. Juozo Tadarausko at
minimui: $50 - N. H. Otto; $30 - Ur
bonavičių šeima, Hamiltono dra
mos teatras “Aukuras”.

A.a. Veronikos Stanaitienės vie- 
nerių metų mirties prisiminimui 
aukojo: $100 - duktė Nijolė Otto 
ir sūnus Zenonas Stanaitis; $30 - 
K. L. Meškauskai; $20 - J. M. Gim
žauskai.

Kanados lietuvių fondas už au
kas dėkoia. KLF

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 
skautės-tai iškilmingai paminėjo 
75 m. Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Po organizuo
to dalyvavimo pamaldose įvyko 
sueiga, kurioje atsilankė ir mal
dą sukalbėjo klebonas kun. J. 
Liauba, OFM. Programą gražiai at
liko gerai pasiruošusios sesės ir 
broliai. Skaitymais ir eilėraščiais 
buvo prisiminti prie Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo pri
vedę įvykiai, pradedant 19 š. Įspū
dingai pagerbti žuvusieji sausio 
13 d. ir prie Medininkų. Sesės ir 
broliai kiekvieno žuvusio atmi
nimui uždegė po žvakutę palydint 
muzikai ir poezijos žodžiams. Pro
gramai sklandžiai vadovavo sesės

ps. Elytė Rukšėnaitė-Tarvydienė 
ir ps. Angelė Vaičiūnienė. Prie pa
siruošimo darbų daug prisidėjo sk. 
vyt. Matas Stanevičius. Džiaugia
mės, turėdami tokius gabius ir 
skautybei tarnaujančius vadovus.

KAZIUKO MUGĖ įvyks sekma
dienį, kovo 28 d. Jaunimo centre 
nuo 10 V.-12.30 v. Veiks didžioji 
ir smulkių daiktų loterijos, laimės 
šulinys ir žaidimai vaikams. Skau
tės ir paukštytės turės savo pre
kystalius su pačių paruoštais dar
bais. Galima bus įsigyti Jubilie
jinės stovyklos marškinėlių ir kt. 
Gera proga pasivaišinti lietuviš
kais valgiais ir pyragais. Lauksi
me visų atlsilankant.

“Širvintos-Nemuno" tunto 
skautės-tai

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLKM DRAUGIJOS PARAPI

JOS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 
įvykęs vasario 10 d. liks visų narių 
prisiminimuose kaip maloni staig
mena. Valdybos narė E. Rugienie- 
nė pakvietė visas nares ir drau
gijos skyriaus dvasios vadą į “Auk
sinio lapo” restoraną pietums. Vi
sos dalyvės pajuto šventišką nuo
taiką prie baltomis ramunėmis 
papuoštų stalų. Po vaišių sekė 
susirinkimas. Pirm. Z. Augaitie- 
nė prisegė E. Rugienienei gėlių 
puokštelę, kaip padėką nuo visų. 
E. Rugienienė paaiškino visoms 
šio suėjimo tikslą. Sulaukusi pen
sininkės gimtadienio ji norėjo 
padėkoti visoms už sveikinimus 
ir linkėjimus bei jai įteiktas gė
les, už gražų bendradarbiavimą 
šioje organizacijoje ir už suteik
tą jai garbės narės vietą šioje or
ganizacijoje. Po to sekr. T. Par- 
gauskienė perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą. A. Aleliūnie- 
nė paskaitė gražią maldą, vėliau 
buvo aptarti einamieji reikalai. 
Kun. L. Kemėšis papasakojo prisi
minimus iš senų laikų, pasakotų 
jo senelės. Ši šventė užbaigta vi
sų bendra malda.

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 
vyko parapijos salėje 21 d. Po iš
kilmingų pamaldų šventovėje, kur 
buvo įneštos vėliavos, giedojo 
“Sutartinės” grupė ir parapijos 
choras, visi rinkosi į salę. Ta pro
ga visi galėjo pasivaišinti užkan
džiais ir kava. KLB Delhi apylin
kės pirm. A. Ratavičienė pasvei
kino visus susirinkusius ir skaitė 
turiningą kalbą apie mūsų tėvy
nės praeitį ir dabarties gyveni
mą. Meninėje dalyje pasirodė 
“Sutartinės” grupė, vadovauja-

ma Nijolės Benotienės iš Toron
to. Ji linksmino visus - padai
nuodama kelias pramogines ir 
kitas įdomias liaudies dainas, 
kurios skambėjo maloniai ir me
lodingai, vadovei palydint pia
ninu, o kartaįs akordeonu. Dai
nininkai paįvairino savo prog
ramą pučiama armonikėle, būg
neliu, o kartais plojimu įjungda
mi net visus žiūrovus. Jauni lie
tuviai dainininkai. pasipuošę 
tautiniais drabužiais, gražiu dai
navimu, patraukė visų žiūrovų 
akis ir širdis. Dar vieną gražią 
dainelę apie voveraitę padaina
vo vadovės dukrelės Viktutė ir 
Andrytė. Pabaigai visų sugiedo
ta “Lietuva brangi”.

Pirm. A. Ratavičienė padėkojo 
svečiams už atsilankymą, o jauna 
parapijietė - K. Lukoševičiūtė 
įteikė “Sutartinės” vadovei N. Be- 
notienei gėlių puokštę.

Edmonton, Alberta
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

įvyko vasario 13 d., šeštadienio 
vakare, Lietuvių namų auditori
joje. Minėjimo oficialiai daliai 
vadovavo KLB Edmontono apylin
kės valdybos pirm. dr. V. Kadis. 
Pasveikinęs gausius dalyvius ir 
trumpai apibūdinęs minėjimo 
prasmę, po sugiedotų Kanados ir 
Lietuvos himnų pirmininkas pa
kvietė paskaitininkę Nijolę Ka- 
rosaitę. Pastaroji, plačiau nušvie
tė Lietuvos įvykius, ypač 1989- 
1991 metais, vaizdžiai apibūdin
dama 1991 m. sausio 13-tos die
nos įvykius Vilniuje.

Latvių ir estų organizacijų var
du sveikino jų atstovai, o iš toliau 
atvykę svečiai ir jų draugai bu
vo supažindinti su publika. Po to 
visi dalyviai buvo pakviesti bend
rai savitarnos vakarienei, kurią 
ir šį kartą paruošė mūsų šaunios 
šeimininkės, vadovaujant sociali
nių reikalų vadovei Elenai Pap- 
ley. Dėl gausaus dalyvių skaičiaus 
dalis vakarieniavo žemutinėje 
namų auditorijoje.

Meninėje programoje buvo gra
žiai padainuota, padeklamuota 
ir pagrota, vadovaujant Nijolei 
Karosaitei. Po meninės progra
mos. vyko šokiai, grojant 5 asme
nų kapelai “Stan’s Dynamic”, at
vykusiai iš Andrew, Alta, vado
vaujant lietuvių kilmės akordeo
nistui Stan Lapnisky. Veikė ir 
bufetas. Per pertrauką vyko lo
terija. Buvo renkamas bendruo
menės nario mokestis ar kitos 
aukos.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
už Lietuvą ir lietuvius tėvynėje 
bei išeivijoje kun. L. Bouchard 
atlaikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą. Pamaldų pabaigoje buvo 
sugiedotas Tautos himnas.

NAŠLAIČIŲ NAMAMS - “VAI
KO TĖVIŠKĖS NAMAI” Lietuvo
je Petro Vaitkūno atminimui su
aukota $330 ir a.a. Adomo Kan
tauto atminimui $1899. Iš viso 
$2229. Pinigai artimu laiku bus 
pasiųsti Torontan perduoti į Lie
tuvą. Dobilas

PARŪPINAME salę Anapilyje. Pa
tarnaujame Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, pagamindami maistą 
laidotuvėms, sutvarkome gėrimų 
(baro) reikalus, parūpiname vyną 
ir leidimą. Skambinti Danutei, Ber
nardui Mačiams tel. 632-4558.

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

. realį ir iš Montrealio.

“TALKOS” NARIŲ DĖMESIUI
1993 m. vasario 27 d. “Talkos” narių metiniame 

susirinkime buvo pasiūlyta įvesti kooperatyvo kre
dito kortelę. To siekiant būtina, kad atsirastų pakan
kamai narių, norinčių tokią kortelę įsigyti. Šiuo pra
nešame visiems nariams, kad “Talkos” raštinėje jau 
yra registruojami nariai, kurie pageidautų tokią 
kredito kortelę turėti. Kviečiame suinteresuotus 
kreiptis į raštinę atvykstant ar laišku pranešant 
savo norą turėti kredito kortelę.

“Talka” Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo valdyba

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
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.

ŠVENTINIS SIUNTINYS
............ 2 kg

Dešra rūkyta ............ ................. 3 kg Citrinos šviežios............ ......... 500 gr
Kumpis rūkytas ....... ................. 3 kg Kava pupelių................. ........  500 gr

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.
Šokol. 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.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

UrT A T A » LIETUVIŲ KREDITO
1 /V L> lv/v KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

©■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Deimantinė Vasario šešiolik
tosios sukaktis Čikagoje vasa
rio 20 d. buvo paminėta konsuli
ne puota “Stouffer Riviere” vieš
bučio patalpose. Puoton atvyko 
268 svečiai, nors tą vakarą Čika
goje siautė pūga. Puotą surengė 
Lietuvos garbės konsulas Vac
lovas Kleiza, o ją paruošė spe
cialus moterų komitetas, vado
vaujamas Alės Keželienės. Puo
tos dalyvius ji supažindino su 
Vilniaus universiteto rekto
riumi prof. dr. R. Pavilioniu ir 
dvidešimt vienu ambasadoriumi 
šių pasaulio valstybių: Argen
tinos, Barbados, Britanijos, 
Egipto, Ekvadoro, Filipinų, Gvi- 
janos, Indonezijos, Islandijos, 
Italijos, Kinijos, Lenkijos, Mek
sikos, Monako, Olandijos, Por
tugalijos, Šveicarijos, Švedi
jos, Ukrainos, Urugvajaus ir 
Vokietijos. Garbės konsulas V. 
Kleiza trumpa kalba priminė 
1918 m. vasario 16 paskelbta 
ir tarpkaryje įgyvendintą Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą, dabar šį įsipareigojimą 
atnaujintą 1990 m. kovo 11 d. 
Jis dėkojo pasaulio valstybėms 
už dabartinį jau antrąjį Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
pripažinimą. Ypač Islandijai, 
kuri pirmoji išdrįso padaryti 
tokį sprendimą. Sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, vai
šėms skirtą invokaciją sukalbė
jo lietuvių evangelikų liutero
nų vysk. Ansas Dumpys. Vaišės 
buvo aukšto lygio, kiekvienam 
asmeniui kainavusios pusantro 
šimto dolerių. Iš Lietuvos atsi
vežtas šokių melodijas grojo Gy
lio kapela. Gautas pelnas Lie
tuvos konsulatui padės įsikurti 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose.
Australija

Kruvinuosius Sausio trylik
tosios įvykius prie Vilniaus te
levizijos bokšto paminėjo Kan- 
beros lietuviai, susirinkę klu
bo kieme, kur yra žuvusiems už 
Lietuvos laisvę pastatytas pa
minklas. Kiekvienas minėjimo 
dalyvis rankoje turėjo degan
čią žvakutę. Trylika žvakučių 
1991 m. sausio 13 d. Vilniuje žu
vusių atminimui buvo uždegta 
ant paminklo pjesdestalo. Jų 
pavardes perskaitė ALB Kanbe- 
ros apylinkės valdybos pirm. J. 
Grigonytė, pridėdama ir trum
pas biografijas. Eilėraštį skai
tė Gintautas Kaminskas. Minė
jimas baigtas dalyvių sugiedo
ta giesme “Marija, Marija” ir 
Tautos himnu.

A. a. Vaclovas Šimkus, gimęs 
1908 m. kovo 12 d. Užpelkiuose 
prie Tytuvėnų, mirė Australi
jos sostinėje Kanberoje š. m. 
sausio 3 d. Velionis buvo pro
fesinis muzikos mokytojas ir 
chorų vadovas, ilgus metus va
dovavęs Adelaidės lietuvių cho
rui “Lituania”. Sulaukęs pensi
ninko amžiaus, persikėlė Kan- 
beron pas sūnų dr. Gytį Šimkų 
ir įsijungė vietinio ramovėnų 
skyriaus valdybon kultūros rei
kalų nario pareigoms.

Britanija
A.a. Margarita Magdalena Šlei

nienė, sulaukusi septyniasde
šimt devynerių metų, mirė Lon
done 1992 m. lapkričio 9 d. Ve
lionė paliko liūdinčią dukrą

Bernadetą. Gedulines Mišias Šv. 
Kazimierio lietuvių šventovė
je atnašavo ir laidotuvių apei
gas atliko klebonas kun. dr. Jo
nas Sakevičius, MIC.

Vasario šešioliktosios deiman
tinės sukakties minėjimui Lon
done buvo skirti trys renginiai. 
Minėjimas pradėtas vasario 13 d. 
DBLS centro valdybos surengta 
akademine dalimi Londono Bi- 
shopsgate institute. Pakvies
tas centro valdybos pirm. Jaro 
Alkio, apie nepriklausomybės 
atstatymo deimantinę sukaktį 
kalbėjo Vincas Balickas, Lietu
vos ambasadorius Britanijoje ir 
Airijoje. Eilėraščių ir dainų 
programą atliko šeštadieninė 
Maironio mokykla, turinti . 30 
mokinių. Juos paruošė mokyklai 
vadovaujanti aktorė Živilė Šle- 
kytė-Stanton, buvusi torontie- 
tė. Tautiniais šokiais progra- 
mon įsijungė Kristinos Matkevi- 
čiūtės-Harmes vadovaujamas 
“Lietuvos” ansamblis, dainomis 
- “Gimtinės” ansamblio vyrų 
trijulė - Algis Šveikauskas, Vin
cas O’Brien ir Edmundas Dap
kus. Sol. Vida Gasparienė, vieš
nia iš Nottinghamo, padainavo 
Stasio Šimkaus, Juozo Žilevi
čiaus ir Broniaus Ambraziejaus 
vokalinių kūrinių. Minėjimo da
lyviams padėkojo DBLS centro 
valdybos pirm. J. Alkis.

Iškilmingas Mišias vasario 14, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos šventovėj Lon
done atnašavo klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC, pamoks
le priminęs Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo deimanti
nę sukaktį, už jos laisvę tada 
ir dabar žuvusius tautiečius. Į 
pamaldas įsijungė gražus būrys 
svečių iš Lietuvos, tada viešė
jusių Londone. Vasario 16 d. Lie
tuvos ambasada Londone, mi
nėdama nepriklausomybės su
kaktį, surengė priėmimą užsie
nio diplomatams, Britanijos vi- 
suomeninkams, lietuviškųjų or
ganizacijų darbuotojams. Juos 
sutiko Lietuvos ambasadorius 
Vincas Balickas ir ambasados 
patarėjas dr. Antanas Nesavas. 
Gerai pavykusiam priėmimui 
buvo pasirinktas Londono da
nų klubas Knightbridge.

Italija
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo deimantinę sukakti 
Romos lietuviai paminėjo va
sario 14, sekmadienį. Lietuvai 
skirtas iškilmingas Mišias Va
tikano radijo koplyčioje Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius 
prel. Algimantas Bartkus ir prel. 
Ladas Tulaba koncelebravo su 
aštuoniais lietuviais kunigais. 
Tada visi susirinko lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos svečių na
muose “Vila Lituania”. Minėji- 
man atvyko beveik šimtas Romo
je bei jos apylinkėse gyvenan
čių lietuvių. Tarp jų buvo ir ta
da Romoj viešėjęs arkiv. Jonas 
Bulaitis - apaštalinis Vatikano 
nuncijus Korėjoje ir Mongolijo
je. Pagrindinį žodį tarė Kazys 
Lozoraitis - Lietuvos ambasa
dorius prie Šv. Sosto. Jo kalba 
buvo skirta deimantinei Vasa
rio šešioliktosios sukakčiai, 
kurios aktas ir šiandien yra di
delis įkvėpimo šaltinis vėl išsi
kovotai Lietuvos nepriklauso
mybei.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

Sudbury,
“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Ontario

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

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai į).
Skambinti tel. 536-1 994. '<

pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

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

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

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

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1.00 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 .................................. $1 2.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš S2,000.00 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.

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

Sekite kasdieninę

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Informaciją apie procentus “TaiKoje”

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



Už dolerį bučiuojamos...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

duris į gatvę (Laisvės alėją). 
Vestibiuly sėdi uniformuotas 
aukštas, labai gražios išvaiz
dos, maždaug mano amžiaus 
senukas, berods ir su baltom 
pirštinėm, bet gal klystu. 
Mums penkiems sugužėjus, jis 
atsistojo, linktelėjimu pasi
sveikino, gestu ar ir žodžiu pa
rodė valgomosios salės kryptį. 
Išeinant iš išvietės nebesisto- 
jo ir akis laikė nudelbęs. Taip 
norėjosi pasakyti, kad ten, už tą 
durų, reikia ne uniformuoto vy
ro, o santechniko. Ir dangtelių. 
Ir veidrodžių. Ir, ak ir popie
riaus... Norėčiau, kad “Tul
pės” savininkai mano šį skirs
nį paskaitytų. Daug tokių, “tul
pių” Vilniuje, Kaune, Panevė
žy, Šiauliuose ir Klaipėdoje - 
jos visos panašios.

Apžiūrėję Čiurlionio meno 
galeriją, vienai iš budinčiųjų 
tarnautojų skundėmės, kad tu
rizmui labai kenkia informa
cinių lankstinukų nebuvimas. 
Išmetinėjom, skundėmės ir ki
tuose muziejuose, parodose, 
galerijose, pastatuose. Sakom, 
tuo tarpu nieko nelaimėsime, 
bet gal laimės kiti, už metų 
po mūsų. Ta Čiurlionio budė
toja, aiškiai labai inteligen
tiška senyva moteris, veikiau
siai pensininkė mokytoja ar 
panašiai, mūsų priekaištus 
pergyvendama, atsiprašinėjo, 
lyg jQ kaltintume asmeniškai. 
Kažką atsiminusi, nuėjo į raš
tinę ir atnešė prastos kokybės 
sovietinį lankstinuką, kurių 
jau nebedalija. Atsidėkoda
mas, aš jai - dolerį. Nepaju
tau, kaip ji sugriebė mano ran
ką ir pabučiavo. Taip, pabu
čiavo! Jos akyse sublizgo aša
ra. Arti ašarų galeriją palikom 
Bronė, Vida ir aš. Tik Birutė 
su Algiu nenustebo. Moteris, 
sako, žino dolerio vertę.

Pradėjęs pabaigsiu. Šiaulių 
Petro ir Povilo šventovės prie
angy sėdėjo sukumpusi, nebe
atspėjamai seno amžiaus mo
terėlė, šapėjo maldas, vars
tydama rožinį, bet pakeldama 
akis į praeivius. Priešais ją - 
skardinėlė su keliais rubliais. 
Bronė praeidama įdėjo dolerį, 
o mūsų palydovė pasilenkusi 
paaiškino, kad čia daug geres
nis pinigas už rublį. Senutė 
mostelėjo. “Palaukit, vaikeliai, 
pasakykit savo vardus. Aš už 
jus melsiuosi visą gyvenimą...” 
Kas man Čiurlionio galerijoj, 
Rumšiškių etnografiniam mu-

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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GINTARAS

EXPRESS

Pigiausi bilietai vasaros metu 
TORONTAS-VILNIUS per Reikjaviką

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

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.
Valkams nuo 2-15 metų $30 
nuolaida. Rekomenduotina 
drauda. Galimas viešbučių, 
įvairių bilietų Ir turistinių 
maršrutų užsakymas. 

ziejuje pasikartos Bronei. Ir 
jai vaikai dovanos nebeplati- 
namą sovietinį lankstinuką. Kai 
Bronė į ranką įdės du dole
rius, moteris sieks rankų, bet 
Bronei apsigynus, abi apsika
bins ir apsiverks.
Čia pasakoti nutikimai anaip

tol ne iš piršto išlaužti.
Nuėjome į Įgulos šventovę 

(Soborą). Vitražai, kuriais gė
rėjausi 1988-siais, dingę. Šven
tovė grąžinta tikintiesiems. 
Viduje vyksta kapitalinis re
montas. Nuslampinėjęs į bū
simų altorių erdvę, dairiausi 
į palubėmis besikarstančius 
darbininkus. Pribėgo lieknas, 
greitas vyras su kunigiška apy
kakle.

— Guten Tag! Wie geht es 
Ihnen? - ir laukia, kaip atsi
sveikinsiu.

— Danke, ganz gut, - sakau - 
bet, Jūs, kunige, turbūt supran
tate ir lietuviškai?

— Na, matote, kaip galima 
apsirikti! - skepetaite nusi
šluostęs, ištiesia ranką - esu 
kunigas Mikutavičius.. .

— Jūs?! - šūkteliu, - kuni
gas - poetas Ričardas Mikuta
vičius?

Tuomet, linktelėjęs, jis ma
ne apkabina. Prisistatau ir aš. 
Papasakoju, kad nors nedaug 
jo poezijos skaitęs, bet perpra
tau tikrą poetą. Ir, kad rašy
damas įspūdžius apie “Logos” 
žurnalą, papeikiau popiežiaus 
poeziją, o jo pagyriau. Tai jį 
prajuokina. Nusivedęs supa
žindinu su savo moterimis ir 
giminėm. Ir juos visus išbu
čiavo. Atsiprašęs nubėga ir 
grįžta su dviem knygom. Tai jo 
nauja poezijos rinktinė “Švie
sos spalvos”. Tik ką iš spaus
tuvės. Vieną įteikia man, ma
no šeimai, kitą - panevėžie
čiams giminėms. Ilgai su mu
mis negalįs užtrukti. Siūlo Lie
tuvą ir Įgulos šventovę aplan
kyti kitais metais, kai ji bus 
pilnai restauruota. Ir dar pata
ria aplankyti Vytauto Didžio
jo šventovę. Nesigyrė, bet iš 
kitų žinojome, kad Vytauto 
Didžiojo šventovė jo pastan
gomis restauruota, jam ten 
klebonaujant. Dabar jis kle
bonauja čia. Su kirviais, plak
tukais, šluotom, dažymo še
pečiais.

Su kun. R. Mikutavičium pa
darę porą nuotraukų, jo patar
ti, nuvažiavom prie Vytauto 
Didžiojo šventovės. Nežinau, 
kaip ji atrodė prieš restaura
ciją, bet dabar tikrai teikia 
įdomios tautinės šventovės 
įspūdį. Dešinėje pusėje, neto
li altoriaus, stovi dvigubo žmo
gaus ūgio Vytauto statula. Ne
toli durų, irgi dešinėj pusėj, 
įrengta memorialinė lenta su 
14 aukštųjų Lietuvos karinin
kų, Sibiro kankinių Lamos vie
tovėje pavardėmis. Sakė, kad 
šventovė gausiai lankoma eks
kursijų bei pavienių turistų. 
Su mumis kaip tik buvo auto
busu atvežta vokiečių grupė. 
Juos vedžiojo neblogai vokiš
kai kalbanti lietuvaitė. Tik 
mane nuvylė jos kelių žodžių 
paaiškinimas prie tos memo
rialinės lentos. Taip atkišti- 
nai, nenoromis, kad, mačiau, 
nė vienas ekskursantas nesu
sidomėjo.

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

T/MVTLT

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

Buvęs Plinkšės dvaras Sedos valsčiuje. Nepriklausomybės metais čia veikė žemės ūkio mokykla. Dabar rūmai 
tušti ir viduje apleisti Nuotr. H. Paulausko

PASTABOS IR NUOMONĖS

Žodžio laisvė visiems
V. SEMAŠKA

Sekant kelis didesnio tiražo 
išeivijos laikraščius, darosi 
lengviau ant “dūšios”, nes jau
čiamas šių laikraščių porinki- 
minis cenzūros atlydis: atro
do, kad jau leidžiama disku
tuoti, o gal ir kritikuoti. . . Ai, 
kaip nesmagu būdavo prieš
rinkiminiu ir rinkimų (Lietu
voje) metu, kada redaktoriai 
“nepastebėdavo” gana svar
bių įvykių Lietuvoje, o išei
vijos “ryšininkai”, grįžę iš 
ten šaukte šaukė, girdi, tylė
kite, nekritikuokite, leiskite 
jiems dirbti.

Besidžiaugdamas atlydžiu 
imu į rankas “TŽ” nr. 1 (sau
sio 5 d.). Perskaitęs kelis 
straipsnius, sustoju ties ant
rašte “Daugiau atlaidumo 
tautiečiams”. Pasirodo, jog 
straipsnio autorius yra geras 
mano bičiulis Vilius Bražė
nas. Taigi straipsnis prade
damas sekančiai: “Manding tu
rėtume išeivijoje pritildyti 
savo tautiečių Lietuvoje puo
limus dėl nelemtųjų seimo rin
kimų”. Štai tau, dūšele, — PRI
TILDYTI! Nejaugi šitaip rašo 
tas pats V. Bražėnas? Kodėl 
pritildyti”, ar jie meluoja? Ar 
rinkimai buvo suklastoti? Bet 
gi toliau klausiama, ar “tikrai 
turime moralinę teisę aštriai 
smerkti savo tautiečius”. O ar 
galima jeigu ne aštriai? Ar 
nesumaišomas smerkimas su 
fakto konstatavimu?

Betgi apologetika nesibai
gia: “Pirmiausia Lietuvoje 
juk nebuvo ‘laisvų rinkimų’ 
tikrąja prasme”. Ir pasako
jama, jog “okupacijos karių 
Damoklo kardas, kuro bloka
da bei gąsdinimas žiemos spei
gų akivaizdoje buvo tolygus 
KGB ‘nagano’ vamzdžiui prie 
daugelio balsuotojų galvų”.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms 

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

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

Mūsų agentai:

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

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

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

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

Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 361 5 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

Čia, žinoma, V. Bražėnui 
reikia priminti, jog bet kokia 
prasme į viską žiūrint rinki
mai Lietuvoje buvo laisvi, Eu
ropos tarybos žmonių prižiūri
mi, todėl lieka tik ekonominė 
padėtis ir dalies rinkėjų sim
patijos. Savotiška filosofija, 
išvedžiojimai čia nieko nepa
dės, o lietuviškas priežodis 
“kaip pasiklosi, taip išmiego
si” — labai tinka. Gi teigimas, 
kad amerikiečiai balsavo taip 
pat “už ekonomiją” paskuti
niuose prezidentiniuose rin
kimuose, sugretinus tai su Lie
tuvoje esančia padėtimi, nebū
tinai išsprendžiamas rinkimų 
rezultatas, nes mes nežinome, 
kaip elgtųsi amerikiečiai, per
gyvenę raudonųjų smurtą, ka
linimus, persekiojimus, trė
mimus ir nužmoginimą.

Toliau straipsnio autorius 
leidžia “pykti ir prikaišioti” 
už pralaimėtūs rinkimus tik 
smarkiai nukentėjusiems tau
tiečiams arba jų palikuonims. 
Čia, žinoma, .kilnus mostas, 
bet mažai reiškiantis žiūrint 
iš JAV-se gyvenančio tautie
čio taško, nes jis čia pyksta 
kada tik nori arba visai ne
pyksta. O kada kalbama apie 
nukentėjusius ar nuskriaus
tuosius, tai jų tūkstančiais 
atrasime Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungoje Lietuvo
je. Liūdniausia, jog išeivija 
buvo kurčia, kai ši sąjunga 
savo dešimties punktų reika
lavimuose iškėlė pageidavimą, 
kad du ministerial Landsber
gio vyriausybėje atsistatydin
tų. Anaiptol, abu ministerial, 
lankydamiesi JAV-se, kėlė tau
res su išeivijos nariais. Per 
nepavydėtiną gyvenimo ironi
ją kalasi klausimas: kur turė
jo būti išeivijos simpatijos; 
ar su grįžusiais išbadėjusiais 
ir suluošintais politiniais ka

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

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

liniais bei tremtiniais, ar su 
buvusios komunistų partijos 
nomenklatūrininkais? O gal
būt išeivija buvo kieno nors 
“pritildyta”?

Negalima nepastebėti ir to
kios autoriaus prielaidos: “Ne
mažai ‘muilininkų’ būta ir iš
eivijoje per metų eilę, nepa
judinusių nė piršto tautos ver
gijai sutrumpinti. Nereiktų 
stebėtis, jeigu tokių tarpe 
šiandien atsirastų kaltinančių 
savo tautą idealizmo stoka”. 
Nejaugi? Dirbęs (savo laiku) 
visuomeninį darbą, drįstu 
sakyti, jeigu buvo tokių, ku
rie nepajudino piršto, tai at
verdavo, kad ir ne plačiai, pi
niginę lietuviškiems reika
lams. O kas paneigs, kad šian
dieną Lietuvoje yra nemažai 
tokių, kuriems mieliau pini
ginė ir muilas negu idealiz
mas? Todėl, ar nevertėtų šito
kį sarkazmą padalinti solida
riai — per pusę.

“TŽ” puslapiuose pasirodo ir 
savotiškų “kamertonų”. Vie
nas iš buvusių “tarybinių žur
nalistų” H. Paulauskas, ku
riam okupaciniais laikais bu
vo leidžiama lankytis JAV, pa
bėrė nemažai “deimančiukų” 
šio laikraščio skiltyse. Straips
nyje “Naikinti savųjų ranko
mis” sakoma: “Jūs ten už At
lanto ramūs sėdite ... Ne jūs, 
o mes pasilikę vargti ir skurs
ti iki šios dienos išsaugojom 
Lietuvą”. Arba, ten pat, iš pat
riotinio. ir religinio taško: 
“Todėl būkim patriotai, lietu
viai, bet svarbiausia — teisin
gi ir nuoširdūs žmonės, išsau
goję nors tuos Dešimt Dievo 
įsakymų”. Betgi “Draugo” 
dienraščio 1992 m. gruodžio 
19 d. skiltyje “Horizontai” VI. 
R. šitaip rašo: “Taip varpai 
— Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės varpai — jau 
skamba nuo 1990 m. kovo 11 d. 
Tik klausimas, ar tokių varpų 
tikėjosi, kad ir H. Paulauskas, 
prieš 17 m. parašęs šlykščią 
ateistinę knygutę ‘Svetimųjų 
Varpų Pasiklausius’?” Ką gi, 
kiekvienas turi savo modus

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

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

TIK $6 už kub. pėdą plius

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ......................................................... $1 1 .

MAUK 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 i namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai

Jums reikės tik paskambintiZT~N Jums reikės tik paskambinti

POLIMEX

pristatymas.
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“Gyvenk taip, kaip mokiau”
Pastabos atsiliepiant Į H. Kudreikio straipsnį apie 

iškunigį Jonų Ragauskų
LEONAS BALTUŠIS

Minimasis J. Ragauskas - bu
vęs mano klasės auklėtojas ir 
1942-1944 m. kapelionas I Pane
vėžio gimnazijoje. Apie jį ir aš 
esu rašęs “TŽ” 1986 m. 37 nr. 
Norėdamas pateikti papildo
mų duomenų, turiu pacituoti 
dr. V. Skuodžio dalį laiško, 
man rašyto 1991. V.I.

“(.. .) Kun. A. Sušinskas buvo 
mano klasės kapelionas 1941- 
42 mokslo metais. Tada buvau 
I-oje klasėje. Savo pamokų me
tu, mums prašant, dažniau 
skaitydavo iš savo rašomos 
knygos “Gyvenimas mirtyje”, 
negu mokydavo tikėjimo daly
kų. Prisimenate, tų jo pergy
venimų aprašymai buvo spaus
dinami “Panevėžio balse”. Ka
da jis buvo paskirtas mergai
čių gimnazijos ir kalėjimo ka
pelionu ir apsigyveno gyd. K. 
Gudelio namuose, kiekvieną 
ankstyvą “raudonoje” bažny
čioje jam patarnaudavau jo 
laikomose Mišiose. Atsilygin
davo jis man plunksnomis ir 
tuščiais sąsiuviniais, kurie 
tada buvo didelis deficitas.

Sekančiais irdar kitais moks
lo metais tikybą dėstė kun. J. 
Ragauskas. Kartą pavasarį į jo 
pamoką per klasės flygelio lan
gą išlindome į vokiečių karių 
kapus ir laukėme kapeliono 
prie paminklo. Čia nekartą jis 
pravedė pamokas. Klasėje mū
sų neradęs, atėjo šypsodama
sis ir, žodžio neprataręs, liepė 
grįžti į klasę, tačiau ne pro du
ris, o vėl pro tą patį langą. 
Klasėje susėdę ir nukabinę no
sis laukėme kapeliono atei
nant pro duris. Įėjęs pasisuko 
atgal į duris ir liepė paskui 
jį sekti į tuos pačius kapus, 
mums nepriekaištaudamas ir 
nemoralizuodamas.

Ilgai nesupratau kun. J. Ra
gausko dvasinės dramos ir tra
giško likimo (mano pabr.). Ta
čiau mirė ligoninėje su daug 
kartų kartotais žodžiais: “Do
mine, miserere mei, Domine, 
miserere mei”, nors ' keletą 
dienų prieš jo mirtį buvo pa
skelbta, kad jis įstojo į komu
nistų partiją. Vėliau jo žmo
nos fragmentuose, paskelbtuo
se partijos laikraštyje “Tiesa”, 
buvo parašyta, kad jau būda
mas sunkus ligonis jis savo 
vaikams patarė ypatingai ver
tinti Šventąjį Raštą, kuriame 
yra sukaupta senųjų laikų žmo
nijos išmintis. Beje, jo žmo
na po vyro mirties susirgo psi- 

operandi.
Kartais atrodo, jog straips

niams iš Lietuvos teikiama pir
menybė. Ir svarbiausia (galbūt 
ir keisčiausia), niekas iš išei
vių nereikalauja juos pritildy
ti. Jeigu kam Lietuvoje nepat
inka Amerikos lietuviai, tegu 
rašo ir tašo, atseit, pasida
linsime mintimis arba, kaip 
anksčiau sakydavo, bus “dia
logas su kraštu”... be krau
jo ir dantų griežimo. 

chiškai ir baigė gyvenimą nuo 
tilto nušokdama į Neries upę.

Vienas mano pažįstamas, 
buvęs karo metais Panevėžio 
gimnazistas, pokario metais 
pradėjo mokytis viename Kau
no technikume. Tada Ragaus
kas jau buvo metęs kunigystę 
ir pradėjo, atrodo, ne savo va
lia ateistinės propagandos dar
bą. Su tokia paskaita prieš Ve
lykas jis atėjo ir į tą techni
kumą. Mano pažįstamas buvo 
paskirtas priiminėti apsiaustus 
drabužinėje. Paimdamas ap
siaustą iš svečio ir vėliau jį 
atiduodamas labai atidžiai į 
jį žiūrėjo. Ragauskas paklausė:

— Berniuk, ko tu į mane taip 
atidžiai žvelgi?

— Jūs gi buvote mano kape
lionu, - atsakė drabužininkas.

— Kur? - nustebęs paklausė 
Ragauskas.

— Ogi Panevėžyje.
Ragauskas susimąstė ir ap

sivilkęs apsiaustą paklausė:
— Ar tu gali kitą sekmadienį 

ateiti pas mane? — Gavęs tei
giamą atsakymą, davė savo 
adresą.

O tas sekmadienis buvo Ve
lykos. Jaunasis svečias rado 
šventiškai paruoštą stalą. Ki
tuose kambariuose ir kažkas 
kitas buvo, tačiau nepasirodė. 
Ragauskas, pavaišinęs svečią 
ir jį išleisdamas pasakė:

— Gyvenk taip, kaip aš jus 
mokiau.

Esu įsitikinęs, kad jis tapo 
ateistu ne pagal savo įsitiki
nimus, o gelbėdamas savo gyvy
bę. Jam dėstant Kauno kunigų 
seminarijoje buvo pasiūlyta: 
arba . . . arba ... O tas antra
sis “arba” - 25 metai kalėjimo 
ir lagerių už tai, kad sutiko 
būti gen. Plechavičiaus armi
jos kapelionu. Žinoma, būtų 
priskaičiavę ir daugiau “nusi
kaltimų”. Taigi toks buvo Jūsų 
klasės auklėtojas”.

♦ ♦ ♦

Šiandien, lygiai po 50 me
tų, noriu pasakyti tik viena. 
Panevėžio I gimnazijoje 1941- 
44 mokslo metais turėjau du ka
pelionus ir klasės auklėtojus 
kunigus: kurt! Alfą Sušinską - 
rašytoją ir kun. Joną Ragaus
ką - filosofą.

Kuris geriau patiko? Sunku 
atsakyti, nes tuo metu buvo 
puikūs pedagogai ir mokinių 
mylimi. Kun. A. Sušinskas bu
vo gal tik linksmesnio būdo. 
Sutikau bebėgdamas dar Ra
seiniuose. Porą dienų daug 
kalbėjom, diskutavom, filoso- 
favom ir pagaliau išsiskyrėm ... 
visam.

Kun. J. Ragauską atsimenu 
tik tokį, koks jis buvo gimna
zijoje: geras mokiniams ir la
bai įdomus žmogus. Komunis
tinė teroro sistema palaužė 
daug žmonių. Žmogus yra tik 
žmogus. Toks buvo ir J. Ragaus
kas. Mes, kurie to viso neper
gyvenome, esame nepaprastai 
laimingi, todėl gal geriau do
vanoti, bet neteisti.

Įvairios žinios
Konkursas Lietuvos pilie

čiams. Lietuvos nuolatinė mi
sija prie Junginių Tautų prane
ša, kad šios organizacijos sekre
toriatas skelbia viešą konkur
są Lietuvos piliečiams užimti 
vietas tarptautinėje diplomati
nėje tarnyboje. Konkurse gali 
dalyvauti Lietuvos piliečiai, 
gyvenantys užsienyje.

Sekretoriate dirba per 15,000 
asmenų iš 150 valstybių. Šiais 
metais Lietuva kviečiama daly
vauti konkursinių egzaminų pro
gramoje.

Egzaminus gali laikyti asme
nys, ne, vyresni kaip 32 metų, 
turintys pirmojo laipsnio aukš
tojo mokslo išsilavinimą vieno
je iš šių sričių: ekonomika, fi
nansai, politiniai mokslai, sta
tistika. Norintys laikyti egza
minus turi laisvai vartoti anglų 
ar prancūzų kalbą. Šiuos egzami
nus laikyti ypač kviečiamos mo
terys.

Egzaminų laikymas vyks š.m. 
birželio 15-16 d.d. Niujorke ir 
Vilniuje. Kandidatai patys turi 
pasirūpinti kelionės išlaidomis 
iki egzaminavimo vietos.

Dėl informacijos prašoma 
kreiptis šiais adresais: Perma
nent Mission of Lithuania to 
the United Nations 41 W. 82nd 
Street, Room 5B New York, NY 
10024, tel. (2121) 721-7768 arba 
Lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerija Tarptau
tinių organizacijų skyrius, J. 
Tumo-Vaižganto 2, 26000 Vil
nius.



Čikagos kardinolas BERNARDIN Vilniuje 1990 m. Viduryje - monsinjoras KAZIMERAS VASILI AUSKAS, jo kai
rėje - kardinolą lydintis kun. JURGIS ŠARAUSKAS, dirbantis JAV vyskupą konferencijos įstaigoje, kuri rūpinasi 
R. Europos kataliką šalpa

LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS

Būki pasveikintas, monsinjore
Su įdomumu “TŽ” perskai

čiau žinią, kad š.m. Gavėnios 
rekolekcijoms Kanados lietu
vių parapijose vadovauja iš 
Lietuvos atvykęs Vilniaus ar
kikatedros klebonas monsin
joras Kazimieras Vasiliaus
kas. Be abejonės, tai jo pirmo
ji kelionė užjūrin, nors, kiek 
iš spaudos žinau, jis lankėsi V. 
Vokietijoje bene prieš porą 
metų. Tai ypač Lietuvoje ne
paprastai mėgstamas ir ger
biamas monsinjoras, kurį jau
nystėje mep, vabalninkėnai, 
jį vadindavom Kaziuku. Vo- 
kietmečiu teko jį, atvažiavu
sį atostogų į savo tėviškę Ka- 
tališkių kaime, matyti jau klie
riko aprangoje. O kas nesitikė
jo, kad iš to jaunuolio išaugs 
idealistas kunigas!

1944 m. liepos mėn. priartė
jus raudoniesiems, prasidėjo 
ir kai kurių vabalninkėnų sun
kios lenktynės su šėtonu, ku
rias po visokių skaudžių per
gyvenimų dalis mūsų laimė
jom, išlikę gyvi. Tada, išsisklai
dę po įvairias DP stovyklas 
anglų, amerikiečių ir prancū
zų zonose, nekantriai ieško
jom savo kraštiečių. Po to 
ėmėm gaudyti visokias žinias 
iš Lietuvos, kurios Stalino lai
kais buvo labai šykščios. Ta
čiau apie 1947-48 m. iš Lietu
vos savo gimtąją Ameriką tie
siog stebuklingai pasiekė Kęs
tutis Balčys, vėliau čia įšven
tintas kunigu. Iš jo, buvusio 
mano bendraklasio Panevėžio 
gimnazijoje, ir teko laiškuo
se sužinoti pirmąsias auten
tiškas žinias apie tėviškę, nes 
jis 1946 m. birželio 16 d. daly
vavo Vabalninko šventovėje 
įvykusiose savo bičiulio iš dva
sinės seminarijos K. Vasi
liausko primicijose. Tada jau 
kunigu įšventintas Kęstutis 
Balčys rašė, o vėliau susitikus 
ir pasakojo, kaip vykstant pri
micijoms Vabalninko turgaus 
aikštėje gulėjo keli paniekai 
išmesti partizanų lavonai. Tai 
buvęs nepaprastai graudus ir 
žiaurūs vaizdas, temdęs šven
tės nuotaiką.
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Taigi, pagarbusis svečias 
Vilniaus katedros klebonas 
netrukus minės savo kunigys
tės 47 m. sukaktį. O tas kuni
gystės kelias ilgą laiką mon
sinjorui Kazimierui nebuvo 
rožėmis klotas. Po šventimų 
netrukus su tūkstančiais lie
tuvių buvo ištremtas į Sibirą, 
čia vargo Intoje, Vorkutoje 
ir kitur. Jo pavardę po dauge
lio metų surandam Lietuvoje 
1989 m. išleistoje Sibiro trem
tinių poezijos antologijoje 
“Benamiai”. Ten vienas iš 
tremtinių poetų būrelio stei
gėjų — Jonas Kudžma-Saulė- 
nas rašo, kad ateinančios pa
mainos darbas baugino, nuo
taika buvo prislėgta: “Tuo 
tarpu į baraką įėjo Leonardas 
Matuzevičius ir mūsų abiejų 
artimas draugas Kazimieras 
Vasiliauskas. Tik kelis žodžius 
pasakęs, Kazimieras iš apati
nės veltinio kišenės išsitrau
kė mažytį popierėlį.

— Paklausyk! - kūdikiškai 
šypsodamasis, Kazimieras 
žvelgė į mane, ir pradėjo skai
tyti: “Raudonas obuoliukas 
/Iš mano tėviškėlės/ Pietų vė
jelio pūstas/, Ryto raselę gė
ręs. ..”

Prisimena Intos laikus ir 
monsinjoras Kazimieras. In
terviu, paskelbtame “Litera
tūros ir meno” 1992.10.30 nr., 
jis pasakojo: “Mūsų lageris, 
trečiasis Intos lageris, buvo 
laimingas, kad jame literatų, 
net rašančių, buvo nemažas 
būrys. Ir įvairūs literatūros 
vakarai daug dažniau vykda
vo, negu dabar Vilniuje man 
esant... Biblioteką gana tu
rėjom gerą: ir Vakarų klasikų, 
ir rusų klasikų - šie buvo be
veik visi. Man pačiam atsiųs
davo nuolatos knygų iš Lietu
vos. Paskui, jau Stalinui mi
rus, mes gaudavom Antano Ma
ceinos, Juozo Girniaus knygų 
iš Amerikos. Geriau ateidavo 
ten į Intą negu į Lietuvą, ten 
cenzoriai nesusivokė...”

Kiek žinoma, po Stalino mir
ties, pradėjus paleisti nutrem
tuosius iš Sibiro vergų lage
rių, K. Vasiliauskui valdžia 
neleido grįžti į Lietuvą ir čia 
eiti kunigo pareigų. Kurį lai
ką jis dirbo sunkvežimio vai
ruotoju Daugpilyje. Retkar
čiais sunkvežimį atvairuodavo 
į Panevėžį, kur, tuo metu Lie
tuvą lankiusių turistų pasako
jimu, kun. Kazimieras pakrikš
tydavo buvusių Sibiro tremti
nių ir kitų pažįstamų vaikus, 
sutuokdavo poras ir atlikdavo 
kitus religinius patarnavimus.

Pagaliau bene aštuntajam 
dešimtmetyje kun. K. Vasi
liauskas gavo valdžios leidi
mą dirbti Vilniaus vyskupijo
je. Pradžioje klebonavo Varė
noje, bet ilgiausiai Šv. Rapolo 
parapijoje Vilniuje. Jau Lietu
vos atgimimo laikotarpyje 

vysk. J. Steponavičius, sugrį
žęs į Vilniaus arkivyskupo sos
tą iš tremties Žagarėje, K. Va
siliauską, kaip daug kentėjusį 
dvasininką, paskyrė Vilniaus 
arkikatedros klebonu. Netru
kus jis buvo pakeltas monsin
joru.

Ne kartą, ypač Vašingtone 
gyvendamas, girdėjau tvirtini
mus, kad kai Vilniuje vyko ru
so disidento S. Kovoliovo teis
mas ryšium su “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronika”, 
į Lietuvos sostinę buvo atvy
kęs ir Nobelio taikos premi
jos laureatas A. Sacharovas. 
Kai šis visame pasaulyje ži
nomas kovotojas už žmogaus 
teises Vilniuje nerado kur gal
vos priglausti, jį savo kuklia
me kambarėlyje priglaudęs 
kun. K. Vasiliauskas. Ar tai 
tiesa , su savo buvusiu parapi
jiečiu dar neteko pasitikrinti. 
Tačiau labai galimas dalykas.

Apie K. Vasiliauską Lietu
vos atgimimo laikais daug ra
šė ir dabar teberašo įvairi te
nykštė spauda. Štai keletas iš
traukų. A. Gaigalaitė žurnale 
“Politika” rašė: “Monsinjorą 
Kazimierą Vasiliauską per 
šiuos kasdieninius mūsų susi
tikimus mačiau kaip nepaste
bimą Arkikatedros erdvėj, 
nuolat skubantį, nediduką, 
gunktelėjusį, aptrintu kostiu
mėliu ar padėvėta sutana. Gal 
ir todėl įsiminė: “Visą gyveni
mą kentėjau dėl idėjos. Aš nie
ko neįsigijau. Turėjau kam
barėlį ir dabar tebeturiu. Ir 
to paties man nelabai terei
kia - tik pernakvoju.. ”

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo išvaka
rėse mons. K. Vasiliauskas 
laikraščio “Respublika” at
stovei B. Balikienei pasakojo: 
“Laisvė ir \ nepriklausomybė 
tautai reikalinga kaip mais
tas bei oras kiekvienam gyviui. 
Tik būdami laisvi mes galėsi
me vystytis, turtėti, atskleis
ti ekonomikos ir dvasios gali
mybes. Praėjęs ilgą tremties, 
kalinimų kelią, gerai supran
tu, kokią žalą padarė okupaci
ja mūsų tautai. Nesistebiu da
bar girdėdamas: ‘Geriau mir
sime, o vergais jau niekad ne
būsime’. ..”

1991 m. sausio 13 d. kruvino
jo sekmadienio Vilniuje proga 
“Tiesoje” Vilniaus arkikated
ros klebonas viešame pareiš
kime taip pasisakė: “Tankis
tai ir desantininkai šovė į my
linčias širdis. Per laidotuves 
mūsų žmonės tauriai ir išdi
džiai pagerbė kovotojų už Lie
tuvos laisvę atminimą. Kiek
vienas pergyvenom netektį, 
gedėjome visa esybe, bet ne
šaukėme keršto, neliejome 
neapykantos. Taip elgiasi kil
nūs žmonės, išskaitę Dievo 
ženklus. ..”

Su tokiu dvasininku, tauriu 
žmogumi ir lietuviu kankiniu 
šiomis dienomis susitinka ir 
klausosi jo pamokslų Kana
dos lietuviai. Ir aš iš kaimy
ninių JAV šia proga noriu pa
sveikinti kilnųjį Vabalninko 
parapijos sūnų monsinjorą 
K. Vasiliauską, atstovą tos pa
rapijos, kuri prieškarinės ne
priklausomybės metu Lietu
vai davė penkis ministerius 
ir bene daugiau kaip tuziną 
kunigų.

VI. Būtėnas-Ramojus

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

Skraju žvilgsniu į praeitį ir dabartį
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako rašytoja BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ, pradėjusi 

išeivinį savo kelią Kanadoje, dabar gyvenanti Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Nueitas kelias ilgas, bet niekad nebuvo atsijęs nuo Lietuvos

— Kaip aktorė jau reiškėtės 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
bet išeivijoje literatūrinę bei 
aktorinę veiklą pradėjote Ka
nados Montrealyje. Kodėl pa
sirinkote Montreal}, o ne ku
rią kitą vietovę?

— Kokie tolimi laikai! Kar
tais man atrodo, kad anas pra
eities dienas išgyvenau ne aš, 
bet visai kitas žmogus, į kurį 
dabar žvelgiu lyg į knygos per
sonažą. Tą vėlyvą rudenį 
(prieš 45 metus...) Montrealio 
laikraštis “Nepriklausoma 
Lietuva” paskelbė rašinį “At
vyko artistės į Winnipegą!’, 
kurį dabar tikrai linksma skai
tyti: “Ši seansacinga žinia ėjo 
iš lūpų į lūpas, tačiau niekaip 
nebuvo galima susigaudyti, 
kiek jų iš tikrųjų yra ir kokios”. 
O iš tikrųjų buvom trys mergi
nos ir tokios: dramos aktorė 
Elena Dauguvietytė, baleto šo
kėja Vilhelmina Radzevičiūtė 
ir aš. Atvykom į Kanadą darbo 
sutarties atlikti. Tiesa, visos 
Kaune jau buvom į teatrą įkė- 
lusios koją, bet dar geltonsna
pės, kaip jaunos zylės.

Kai į Winnipegą atbildėjo 
traukinys su “tarnaičių” trans
portu, geležinkelio stoty įvyko 
scena, panaši į “Dėdės Tomo 
lūšnelę”: aplinkui oriai vaikš
čiojo Manitobos “ponai”, mus 
apžiūrinėjo ir rinkosi lyg ver
ges: “Štai šitą!” (Kokia garbė 
tau, Klevo lapo šalie!) Visos 
trys aktorės pateko ne pas “po
nus”, bet Šv. Bonifaco sana- 
torijon, netoli Winnipego, kur 
merdėjo džiovos negalį atlai
kyti eskimai. Į miestą keliau
davom senovišku tramvajum: 
sėdynės tamsiai žalio aksomo, 
atramos išpintos iš plonyčių 
karklų, prie išėjimo spragsi 
ugnis geležinėj krosnelėj. Pui
kus prabėgusio šimtmečio va
gonėlis. .. Netrukus užsnigo 
spiginančiai skaisti žiema: 
viskas žydra ir balta iki skaus
mo - net raibsta akys ir plei
šėja skruostų oda. Aš ilgesin
gai svajodavau apie miestus, 
kur debesys plaukia pažeme, 
kur vasarą lyja šiltas lietus, 
kur dažnai apsiniaukia. Gal to
kį dangų atrasčiau Montrea- 
ly? Be to tai prancūziškas mies
tas, ten tikriausiai yra Loty
nų kvartalas, ten žiburiuoja 
gatvių kavinės su dailininkais 
ir poetais.

Ir štai, Winnipego lietuviai 
ruošia Vasario 16-tosios minė
jimą, į kurį iš Montrealio at
vyksta mūsų operos primado
na Elzbieta Kardelienė. Aš 
taipgi dalyvauju koncerte, re- 
čituoju Antano Miškinio ei
les. Pasibaigus programai ir 
plačiau išsišnekėjus, p. Kar
delienė mane pakvietė: “Kai 
baigsit sutartį, atvažiuokit į 
Montreal) ir pas mus gyven
kit; mudu su Jonučiuku turim 
erdvų butą!” Tad kitą rudenį 
į Montreal} ir atvykau. Gele
žinkelio stoty pasiėmiau tak
sį, ir mes pasukom Verduno 
link. Važiuodama spėliojau: 
kažin, ar pamatysiu į Prancū
zijos Verduną panašią tvirto
vę su šarvuotais fortais ir pa
minklais?

Bet turbūt jau atvykom - iš- 
sukam į šoninę gatvę ir pralen
kiau! skubančią p. Kardelienę, 
kuri nešasi ilgą veidrodį. Tai 
buvo mano kambariui... O ant 
stalelio radau įmerktą pasku
tinę rudens rožę, taip melodin
gai apdainuotą operoj “Marta”.

— Pirmasis Jūsų poezijos 
rinkinys, “Metūgės” pasiro
dė Toronte. Ar jis susilaukė 
pakankamo mūsų spaudos bei 
visuomenės dėmesio ir kodėl 
nutilo poetinė Jūsų mūza?

— Ši maža žalia knygutė bu
vo pasitikta itin nemeiliai 
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(švelniai tariant). Turbūt išei
vijoj šitokio sutikimo nesusi
laukė joks debiutantas. Lai
mei. į literatūrą atėjau iš teat
ro, kur žaidimo taisyklės yra 
gana aršios. Nesakyčiau, kad 
teatras suteikia rambią odą, 
bet vis dėlto dvasinį atsparu
mą gerokai užgrūdina. O aš 
buvau aktore nuo septynioli
kos metų, ir tai man pagelbė
jo atlaikyti pirmosios knygos - 
kastigaciją. Prieš kelerius me
tus, kai mane pasiekė žinia 
iš Lietuvos, kad “Metūgėmis” 
imta rimtai domėtis, kad kny
gos ištraukų ketina paskelbti 
ir “Poezijos pavasaris”, ir “Li
teratūra ir menas”, į didelius 
džiūgavimus nepašokau. “Me
tūgės” man buvo atnešusios 
pernelyg daug sielvarto. Vie
na studentė dabar rašo apie 
šią knygą diplominį darbą Vil
niaus universitete. Jai ban
dau laiškais pagelbėti, bet tik
rai netrokštu “Metūgių” Lie
tuvoj pakartoti antrąja laida, 
kaip man kelis sykius siūlyta.

O anais laikais buvau jau
nas ir nesunkiai sužlugdomas 
žmogus, tad prieš mane iškilo 
būtinybė skubiai keisti ir te
matiką, ir žanrą. Taip gimė 
romanas “Aštuoni lapai”, ku
ris nelauktai ir netikėtai tapo 
skaitytojų mėgstama knyga. 
Tąsyk man paaiškėjo dar ir ki
ti gerieji prozos privalumai. 
Ji ne tik suburia daug plates
nį skaitytojų ratą, bet ir lei
džia savo tekstuose įvairiopai 
nuotykiauti: valia ten vaiky
tis humoro plaštakes, valia 
pro mikroskopą žvelgti į bui
ties dulkeles, raizgyti plony
čius pasąmonės siūlus, valia 
domėtis vaistažolėm ar varpų 
liejimo istorija, žmonijos ti
ronais, žiogais ar povandeni
niais laivais, netgi pasukti į 
poetinius pasažus, jeigu to
kie įgeidžiai rašytoją aplanko. 
Kadangi medžiotojų (ir rašy
tojų) instinktai yra įvairūs, 
vieni spendžia spąstus auksi
nei poezijos paukštei, kiti le
kia klupdami paskui prozos 
begemotą. Vardan didesnio 
grobio - prisijungiau prie pas
tarųjų. Juoba, kad ir paukš
tę tikėjausi kartkartėm nutver
ti: dažnai prozą pakarpau po
etinėm žirklutėm ir ją pamar
ginu spalvotais rašalais.

Tad su tokiu “hibridiniu” 
žanru draugavau daugelį me
tų. Ir tik dabar, atsidūrusi Pa
jūrio šaly (kur kadaise gyveno 
“Annabel Lee”), vėl panorau 
sudaryti poezijai artimesnę 
knygą, kuri vadinasi “Atradi
mo ruduo” (1990).

— Montrealyje pradėjote ga
na sėkmingą aktorinę ir kito
kią veiklą, kurią nutraukė nau
ja emigracija į JAV-bes. Ko
kios priežastys paskatino Jus 
tam naujam žygiui?

— Tarsi kas būtų mostelėjęs 
burtų lazda, Montrealy susi
bėgo pajėgi ir labai sąmonin
ga teatrinė grupė. Kaip išeivi
joj reta, turėjom tvirtas vyriš
kas pajėgas. Ne tik pagrindi
niai, net ir antraeiliai mūsų 
vyrai buvo talentingi žmonės, 
įdomūs tarpusavio skirtybėm, 
apdovanoti sceninių duome
nų raiškumu. Mažiau įvairi 
buvo montrealiečių moteriš
koji pusė, bet visados įsteng- 
davom vaidmenis išsidalinti.

Tačiau pati Montrealio nau
sėdija buvo negausi ir finansi
ne prasme nepajėgi kolonija. 
Mes niekad neįstengdavom pa
dengti savo premjeros išlaidų. 
Todėl paskui vežiodavomės li
kusią skolą, lyg ilgą drieka
ną, išvykose šimtinę-kitą vis 
jai nukarpydami. Tad mūsų 
akys nuo seno krypo į Čikagą, 
kuri rodėsi tinkamiausia vie

ta scenos vieneto prieglobs
čiui. Deja, dėl daugelio prie
žasčių mūsų viltys, sudėtos 
į Čikagą, nepasiteisino. O žvel
giant dabar į montrealiečius 
iš perspektyvos, tiesiog iro
niškas atrodo faktas, kad di
džiausius, daugiausia kaina
vusius savo užmojus - pirmą
sias lietuviškų vaidinimų 
plokšteles (“Baltaragio ma
lūnas”, Milžino paunksmė”, 
“Žirginėliai") įvykdėm tada, 
kai darbavomės mažoj, netur
tingoj Montrealio kolonijoj.

— JAV-se išsiskleidė Jūsų 
talentas ir literatūrinėje, ir 
aktorinėje-teatrinėje srityje. 
Ar abiejose srityse jaučiatės 
vienodai pajėgi bei kūrybinga?

— Kartais tik dabar, savo 
“monologinių” literatūros va
karų metu, pajuntu, kad paga
liau esu perpratusi tai, ko bu
vau mokoma dramos studijoj: 
jaukiai ir džiaugsmingai bend
rauti su žiūrovais. O taipgi - 
kad ir pomėgiais, ir savo dva
sine sąranga tikrai esu “Arle- 
cchina”. Bet kur tas teatras, 
kur tas spindulingas teatras, 
kurio aktore aš buvau? Vaidi
nau vokietmečiu, aptemdyta
me Kaune, nekūrentame Jau
nimo dramos teatre; vaidinau 
barakinėj lagerio scenoj, vai
dinau pabarstytuose išeivi
jos spektakliuose. Ir tiesiog

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos
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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., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

VELYKINIS SIUNTINYS
(svoris 36 kg)

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

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

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

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

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

graudu: mane paviliojęs teat
rinio darbo žavesys nei sumen
ko, nei susilpnėjo. To magiš
ko spindėjimo niekas neužgo
žė. Kartais galvoju, kad savo 
išsvajotame teatre - turbūt 
vaidinsiu.. . amžinybėj.

— 1992 metų vasarą lankėtės 
Lietuvoje, iš arti stebėjote li
teratūrinį, meninį gyvenimą. 
Susilaukėte gana plataus dė
mesio spaudoje ir visuome
nėje. Ar tai buvo džiaugsmo 
dienos, reiškiančios ilgame- 
čių vilčiŲ išsipildymą?

— Teisybė, Lietuvoj susilau
kiau nemažo dėmesio; būta 

(Nukelta j 7-tą psl.)

1948 m. pranešė lietuvių spauda: 
“Atvyko artistės į Winnipegą". Iš 
kairės: V. Radzeviėiūtė-Gedgau- 
dienė, B. Pūkelevičiūtė (priekyje), 
E. Dauguvietytė-Kudabienė

GINTARAS

EXPRESS

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

.... 0.4 kg 

....... 1 kg 

....... 1 kg 

....... 2 kg 

.... 0.5 kg 

....... 1 kg 

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



Skraju žvilgsniu į praeitį ir dabartį
(Atkelta iš 6-to psl.) 

malonių valandų. Tačiau grį
žusi namo negalėjau nusikra
tyti liūdesio. Jaučiausi tarsi 
diagnostikas, aptikęs sunkią li
gą, kuriai prognozė buvo pras
ta. Man atrodė, kad Lietuva 
neįstengs pasikelti iš vargo. 
Šalis neturi ypatingų turtų, 
o ją kasdien dar skurdina chro
niškas žmonių įsitingėjimas, 
turto grobstymas ir keliaaukš
tė “ponijos” klasė.

Bandžiau ramintis: esama 
ir vargingų šalių. Išgyvena net 
ir “Trečiojo pasaulio kraštai”. 
Bet nejaugi toks likimas lau
kia mano Tėvynės?

Sykį Vilniuj per radiją užgir
dau chorą giedant: “Užtrauk
sim naują giesmę, broliai, ku
rią jaunimas tesupras!” Ir bu
vo geliančiai aišku, kad ši dai
na dabarties Lietuvai netin
ka: jaunimas visai jos nesu
pras. Tai mūsų tėvų giesmė - 
anos, idealistinės Lietuvos, 
kai vargo žmonės atsiraitojo 
rankoves ir stojo savo valsty
bės statyti. Tada Aleksandras 
Kačanauskas, nors ir nebūda
mas varpų derintoju, sunkiai 
besidarbuodamas suderino 
Kauno Karo muziejui devynis 
varpus. Mat vokiečiai už tokį 
darbą prašė 30,000 markių, 
o Lietuva neturėjo pinigų. Tad 
Kačanauskas valstybei pini
gus sutaupė. Šiandien sunku 
būtų įsivaizduoti tokį pasi
šventimą: valstybės gerovė 
mažai kam rūpi. Turbūt net 
žodis “valstybė” - daugeliui 
abstrakti sąvoka.

Tad be reikalo nustebom 
po rudens rinkimų patyrę tau
tos pareikštą valią. Juk tai bu
vo bendros padėties išdava: 
pro ugnikalnio burną pliūp
telėjusi lava. Dvasinės prob
lemos kunkuliavo daug giliau. 
Ar Lietuvoj apsilankę - jų ne
matėm? Ar juostom perrišti, 
gėlėm apdovanoti ir Alytaus 
šampanu pavaišinti vaikščio
jom Tėvynėj neregiais?

Lapkričio mėnesį Čikagos 
lietuviai surengė lenkų poeto 
Czeslaw Milosz kūrybos vaka
rą; mano bičiuliai atsiuntė 
to vakaro garsajuostę. Vienoj 
poemoj Milosz kalba apie ne
seniai iš vergijos išsivadavu
sį kraštą (gal apie Lietuvą, ku
rioj buvo prieš kelis mėnesius 
viešėjęs?) ir šitaip išsitaria: 
“Evil will return with force” 
(Blogis sugrįš su jėga). Šiur
pu buvo klausytis.

Kai aš apie savo Tėvynę gal
voju, dažnai prisimenu romė
nišką posakį, kurį ir dabar pa
kartosiu: “Mokėjai, Hanibalai, 
pergalę laimėti, bet nemokė
jai jos panaudoti” (Vincere 
seis, Hannibal, victoria uti 
nescis). Mes taipgi - su dramb
liais perėjom per Alpes, atli
kom legendinį, tiesiog neįsi
vaizduojamą laisvės žygį, bet 
pergalei panaudoti reikia ne 
vien narsumo. Reikia ir išmin
ties.

Tad liūdintiems pasakytina: 
Lietuvai dar bus progų įrody

Paminklas pirmajam Lietuvos istorikui SIMONUI DAUKANTUI Papilės 
kapinėse Nuotr. H. Paulausko

ti, kad išminties ji turi. Juk 
esama mūsų tėvynėje daug do
rų ir išmintingų žmonių.

— Ar iš sovietmečiu sukur
tos literatūros Lietuvoje yra 
išliekamos vertės kūrinių, ku
riais domėsis ir ateinančios 
kartos?

— Be abejonės, vertingų kū
rinių yra, o laiko rėtis viską są
žiningai išsijos. Ir galbūt atei
tis kartais prielankiau paž
velgs į kuklesnių rašytojų dar
bus, negu į žymių korifėjų raš
tus. Nedings tai, kas meniška, 
kas buvo rūpestingai išsaugo
ta ir nemeluotai išsakyta.

Niekam nebus nei liūdna, 
nei skaudu, kai į užmaršties 
bedugnę nugarmės bevertė 
makulatūra, net nebuvusi me
nu. Bet ir tai, kas rašyta ezopi- 
ne kalba, taipgi yra ant išnyki
mo slenksčio. Dabar, kai stai
ga subyrėjo visos barikados, 
kai simboliai ir kruopščiai 
rinktos užuominos tapo nerei
kalingu balastu, gaila dide
lių pastangų, kurios buvo pa
dėtos šiam metaforų raštui 
kurti.

Kęstutis Nastopka mums 
įduoda raktą į Lietuvos aliu
zijų slaptažodžius (Poezijos 
pavasaris ’90). Jo rašinys at
skleidžia tos požeminės kal
bos reikalavimus, vertinant 
šifrų kokybę. Tai buvo tarsi 
pranašiškai užminta prasmė, 
kuri mezgėsi tarp rašmenų 
ir ženklų. Strapsnyje rašoma, 
kad R. Gavelis nuogąstavęs: 
bene “normalaus pasaulio gy
ventojui” toji suokalbininkų 
poetika bus nesuprantama. 
Sakyčiau, kad nuogąstauta 
su pagrindu: išradingų krip
togramų vandens ženklai “nor
malaus pasaulio gyventojui” 
beveik neįžiūrimi. Juk sun
ku pvz. iššifruoti, kad ir šito
kią užuominų samplaiką: “atei
tis išskobus duobę akmeni
niuos laiptuos primena suim
tųjų ištryptą duobę Lubian- 
kos kalėjime”. Jau net dabar - 
tai neatsekami signalai, ku
rie turbūt visai išbluks ateity. 
Jie galiojo tik laikinai, tik tam 
tikru metu ir tik tarp panašiai 
gyvenusių žmonių.

— Girdėti balsų, kad perio
dinėje Lietuvos spaudoje la
bai žalojama lietuvių kalba. 
Ar tai jaučiama ir grožinėje 
literatūroje?

— Pirmiausia tektų pažymė
ti, kad Lietuvoj esama tikrai 
puikių raštijos pavyzdžių. Ta
čiau kartais šnekamosios kal
bos negerovių blakutės apkre- 
čia ne tik laikraščius, bet ir 
grožinę literatūrą. Iš vienos 
poezijos knygos esu išsirinku
si ir sudariusi kalbos “įsibro
vėlių” žodynėlį: štormai, punk
tuacijos, vulkanai, fermos ir 
t.t. Tačiau apie tai nekalbė
siu; šia tema jau ne sykį išei
vijos spaudoj buvo išsitarta. 
Antra vertus, žodžiai lengvai 
pataisomi. Aš norėčiau pami
nėti daug liūdnesni faktą: tuos

atvejus, kai lietuvių kalbos 
melodinis bangavimas sutrin
ka, kai sakinio ritmas ima 
krūpčioti svetimos žodžių gru
puotės įpročiais ir sunkiai dar
da per nesklandumo duobes. 
Todėl net ir kelis sykius saki
nį skaitant, vidinė ausis ne
įstengia su juo susitaikyti.

Arba: Vilniaus universiteto 
kiemu ėjo viešnia iš Ameri
kos. Ant suoliuko sėdėjo du 
jaunuoliai. Iš tolo viešniai at
rodė, kad juodu kalbasi rusiš
kai. Tačiau praėjusi pro šalį, 
ji suprato, kad žodžiai yra lie
tuviški, tik kalbos melodija 
banguoja nemūsiškai. Tokiais 
atvejais jau aišku, kad pažeis
ta pati kalbos širdis. O liūd
na būna nemažiau, kaip užgir- 
dus Tilžę vadinant Sovetsku.

— Kaip manote: ar su atgi
musia Lietuva atgims bei pa
kils ir literatūrinė kūryba? 
Ar yra tam sąlygos, skatinan
čios išsivaduoti iš homo sovie- 
ticus galvosenos bei jausenos?

— Jūs, be abejonės, turit ome
ny atgimusią kūrėjų dvasią ir 
gaivius vėjus: ne tik pavienių 
rašytojų kūryboj, bet ir bend
rame literatūros poslinkyje.

Bandysiu į šį sudėtingą klau
simą atsakyti gyvenimišku pa
vyzdžiu. Turbūt liūdniausia 
mano viešnagės Lietuvoje va
landėlė susiklostė gražų rug
pjūčio vakarą, sėdint ant gra
žaus ežero kranto. Vienas man 
artimas (ir tikrai geras!) žmo
gus staiga gailestaudamas pa
sakė: “Tai matai, Birute, jei
gu būtum likusi Lietuvoj, bū
tum tapusi garsia rašytoja!” 
Kai aš, nustebusi ir šiais žo
džiais tiesiog netikėdama, už
klausiau: “Tu manai: komu
nistinė rašytoja?!”, iš to (tik
rai gero!) žmogaus akių supra
tau, kad etinis klausimas jam 
nesudaro skirtumo. Jam buvo 
svarbi tik mano buitinė gero
vė, kurią rašytojui Sovietija 
garantavo. Kokias idėjas aš 
būčiau skelbusi, ar būčiau oku
pantui tarnavusi ir savo tautą 
nuodijusi - jam nerūpėjo.

Apie tai, aišku, kalbėjomės 
toliau, bet nežinau, ar savo 
pašnekovui išaiškinau, kodėl 
buvo geriau (net ir be Tėvynės) 
gyventi laisvėj ir netapti “gar
sia rašytoja”, negu užmerktom 
akim žįsti kompartiją ir tapti 
paklusniu jos peniukšliu. Tad 
jeigu gaivūs vėjai dar nepa
judino tikrai gerų žmonių gal
vosenos, negreit jie gaivalin
gai sudrebins visą literatūrą.

Aišku, tie rašytojai, kurie 
nuo seno puoselėjo atgimimo 
mintį ir yra už ją kovoję, skelbs 
tuos pačius idealus ir ateity.

— Kokios perspektyvos da
bar lietuvių literatūrai išei
vijoje?

— Bendroji literatūros atei
tis išeivijoje, manyčiau, men
ka. Ji bus tik asmeninė. Bet 
norėčiau kelis žodžius tarti 
apie laikraščius ir žurnalus. 
Jeigu užpernai atrodė, kad bū
tų tikslinga išeivijos periodi
ką perduoti Lietuvai, tai šįmet 
mums jau tenka skubiai susi
rinkti išbarstytus savo gink
lus - strėles, ietis, net kišeni
nius peiliukus - ir telktis išei
vijos spaudos apkasuose. Da
bar paaiškėjo, kad, apsvaigę 
atgautos nepriklausomybės 
džiaugsmu, per anksti iš ran
kų išleidom politinę veiklą, 
sau pasilikdami tik įvairią šai
pą ir kitus geruosius labda
ros darbus.

Vytautas Landsbergis yra 
išsireiškęs, kad Lietuvos lais
vės byla iš tikro buvo informa
cijos kova prieš dezinforma
ciją. Tad kas Lietuvą ateity - 
pastoviai ir užtikrintai - in
formuos? Tėvynėj laisvam žo
džiui gresia daug spąstų, jis 
neturi tikros išlikimo garan
tijos. Todėl išeivijoj skubiai 
steigtinas laikraštis ar bent 
vieno lapo žiniaraštis, kuris 
būtų platinamas Lietuvoj vel
tui. Šiuo metu ten skaitoma 
vienakryptė spauda. Laikraš
čių kainos pakilo; žmonės ne
turi pinigų susipažinti su ke
liom nuomonėm. Tad jeigu 
koks nors svarbus straipsnis 
paskelbiamas demokratinio 
nusiteikimo spaudoj, jį tepa
mato tie, kurie panašiai ir gal
voja. O kaip pasiekti kitaip 
mąstančius žmones? Čia, man
ding, ir glūdi naujieji išeivi
jos tikslai: tvirtos spaudos iš
laikymas ir jos skleidimas Lie
tuvoje. Misijos. Mes norim pa
veikti savo tautos mąstyseną!

Be reikalo buvo nukaldintas 
šūkis: “Mylėkim Lietuvą to-

Rašytoja BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ Lietuvos medžių mirgėjime (1992 
m. vasara) Nuotr. A. Sutkaus

Grėsmingi eilėraščiai
Dėl “TŽ” išspausdintų sibirinių eilėraščių buvau 

tardomas ir grasinamas
1973 m. gegužės mėn. iš 13-tos 

į 14-tą, antrą valandą nakties, 
būrys čekistų (per durų “vilke
lį” pasirodė tik vienas, kaip 
paštininkas “atnešęs skubią te
legramą”) įsiveržė į butą. Pa
darę kratą, su paimtais “bylo
je reikšmę turinčiais daiktais 
ir dokumentais”, kartu išsive
žė ir mane į KGB rūmus tardy
ti. Nors po keliolikos valandų, 
neturėdami pakankamai įro
dymų, leido grįžti į namus, bet 
tardymas KGB ir vėliau proku
ratūroje užsitęsė visą pusme
tį. Buvau kaltinamas už jauni
mo kurstymą nuversti sovieti
nę valdžią, antitarybinių atsi
šaukimų gaminimą Kaune R. 
Kalantos susideginimo meti
nių minėjimo dienai ir plati
nimą.

Kratos metu, tarp kitų daik
tų, užrašų, dokumentų, laiškų, 
buvo paimta ir arti tūkstančio 
mano katorgoje ir grįžus tėvy
nėje, rašytų eilėraščių. Tai 
padėjo jiems išaiškinti, kad 
keletas jų buvę publikuoti Ka
nados lietuvių laikraštyje “Tė
viškės žiburiai”. Berods, pra
dedant trečią tardymą, tardy
tojas ypatingoms byloms majo
ras Pilelis, rodydamas iš to
lo rankoje laikomus kelis laik
raščius, pakeltu balsu parei
kalavo, kad paaiškinčiau “kas 
tai”. Mačiau, kad tai “Tėviš
kės žiburiai” ir paprašiau duo
ti iš arčiau pasižiūrėti, nes 
tikrai nesupratau ko jis nori. 
Padavęs man porą egz. ėmė rei
kalauti prisipažinimo, kokiais 
būdais ir per kokius asmenis 
eilėraščius perdaviau redak
cijai, gąsdindamas, kad tai 
esanti antitarybinė propagan
da, už kurią teksią atsakyti,

VYTA UTAS KASTYTIS

Vakaras be namų
Užkūriau laužą
Po pakelės medžiu.
Namų dienas
Iš lėto deginu
Ir atminimų dūmais
Nuo įkyrių minčių
Ginuos.

O nepažįstamuos laukuos 
Beviltiškai armonika vaitoja, 
Širdžių nerasdama,
Kurias namie graudent ir virkdyti 
Mokėjo...
Dieburgas, Vokietija 
1946 m. liepos 11d.

kią, kokia ji yra”. Tai pralai
mėjimo žvilgsnis. Mums priki
šama, kad mylėjom nerealią, 
svajonėse išgražintą Tėvynę, 
kai tuo tarpu ji yra išprievar
tauta, girta ir purvina. Nebu
vom iliuzijose paskendę, to
kią Lietuvą ir mylėjom; išprie
vartautą, nugirdytą ir purvais 
apdrabstytą. Bet ar tai nesi
keičiantis jos “status quo”? 
Lietuva privalo pasikelti, nu
siprausti ir išsipagirioti!

Pavojų pilnoj ateity mes ga
lim netekti net ir savo valsty
bės ambasadų (nebūtinai jas 
uždarant). Tad vienintelė tvir
tovė išeivijai tąsyk ir liktų: 
spauda. Kaip aukščiau minė
ta - informacija prieš dezin
formaciją.

Neduok Dieve, kad mums 
tektų kovoti už Lietuvą - prieš 
Lietuvą. . . Tikėkimės , kad 
taip niekad nebus, tačiau tu
rim iš akių neišleisti fakto, 
kad Rytų Europa gyvena ant 
ugnikalnio briaunos. 

ir mano padėtį palengvintų 
atviras prisipažiniams. O aš 
net nebandžiau slėpti savo pa
sitenkinimo pamatęs, kad vie
name egz. pirmame puslapyje 
išspausdintas eil. “Mano me
tai” stamboku šriftu užima vi
są psl.

Kitame buvo įdėtas eilėraš
tis “Duonai”. Pastebėjęs, kad 
eilėraščiai publikuoti kaip 
“Atsiminimai iš Vorkutos” be 
autoriaus pavardės, išsigyniau, 
jog nieko nežinau. Net pasidi
džiavau, kad mano eilėraščiai 
kitų katorgininkų būdavo nusi
rašomi, išmokstami atmintinai, 
o dažnokai, kai kuriems pritai
kius kokios žinomos dainelės 
gaidas, ir sudainuojami. Tiki
nau, kad eilėraščius perdavu- 
sis redakcijai galėjo ir nežinoti 

eilėračių autoriaus. Kada tai 
buvęs nepatenkintas Jūrate ir 
Česlovu Norvaišomis, kad 
prieš kurį laiką gabenę iš V. 
Vokietijos V. Svilo įduotus 
kelis “TŽ” egzempliorius su 
mano eilėmis pabijoję muiti
nės čekistų, sumetė juos į 
šiukšliadėžę anoje pusėje ge
ležinės uždangos, - dabar net 
džiaugiausi. Jeigu šie laikraš
čiai būtų buvę užtikti pas ma
ne, tai tikrai nebeišsisukčiau. 
Garantuotai apkaltintų antita
rybine propaganda. Dabar tar
dytojas, neturėdamas kitų įro
dymų, turėjo pasitenkinti ma
no siūloma versija. O po pus
mečio, vienai tardomajai, akis
tatoje su manimi, pakeitus 
parodymus (nes juos davus tar
dytojui verčiant), mano tardy
mą baigė nesudarę baudžiamo
sios bylos.

Juozas Grušys, Kaunas
Red. pastaba. Autorius prašo 

“TŽ” redakciją surasti jo minė
tus eilėraščius, išspausdintus 
“TŽ” ir pastebi neatsimenąs nė 
apytikrės datos. Iš dabartinių 
“TŽ” darbuotojų niekas minėtų 
eilėraščių neprisimena. Apgai
lestaujame, kad nežinant bent 
apytikrės datos, neįmanoma šiuo 
metu išpildyti autoriaus prašymo.

ARŪNAS A. PABEDINSKAS, 
cheminės inžinerijos daktaras. 
Arūnas gimė ir augo Čikagoje. 1986 
m. baigė 4 metų studijas Ilinojaus 
universitete Urbanoje, gaudamas 
bakalauro (B.Sc.) laipsnį cheminės 
inžinerijos srityje. Tų pačių metų 
rudenį persikėlė į Torontą ir, gavęs 
universiteto stipendiją, tęsė studi
jas toliau. 1988 m. pavasarį gavo 
magistro (M.A. Sc.) laipsnį, taip pat 
iš cheminės inžinerijos. Gavęs vėl 
universiteto stipendiją, pasiliko 
Toronto universitete rengtis dak
taratui. Praeitų metu rudenį, ap
gynęs disertaciją, gavo daktaro (Ph. 
D.) laipsnį. Šiuo metu Arūnas dir
ba S.R.P. Industries bendrovėje, ty
rinėdamas. kaip būtų galima pritai
kyti plastinių medžiagų ir medžio 
atliekų mišinio produktus statyboje 
ir pramonėje. Š.m. balandžio mėn. 
Toronto universitetas siunčia Arū
ną į Angliją skaityti paskaitas Po
lymer Processing Society suvažiavi
me. Arūnas apsisprendė likti To
ronte ir su žmona Danute (Čepaite) 
auginti šeimą Kanadoje.
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fl K1JLTQKIRJEJE VEIKLOJE
Bernardo Brazdžionio ir prel. 

Prano Juro 1950 m. išeivijos lie
tuvių vaikams įsteigtą "Eglutę" 
nuo 1959 m. redagavo ir Putname 
leido Nekaltai Pr. Marijos se
serys. Daugiausia darbo turbūt 
bus įdėjusi seselė Ona Mikailaitė, 
mėnesinio “Eglutės” žurnaliuko 
redaktorė nuo 1963 m., dėl kitų 
įsipareigojimų vienuolijai dabar 
pasitraukianti iš šių pareigų. Nuo 
1993 m. pradžios "Eglutės” reda
gavimo globą perėmė Reginos Ku- 
čienės vadovaujama JAV LB švie
timo taryba, redaktore paskyrusi 
nuolatinę savo spaudos talkinin
kę Nijolę Nausėdienę. Leidėjomis 
sutiko pasilikti Nekaltai Pr. Ma
rijos seserys Putnamo vienuolyne. 
Naujoji red. N. Nausėdienė 1992 
m. gruodžio 3 d. įvykusiame abie
jų institucijų atstovių posėdyje 
aptarė redagavimo, finansinių 
leidybos išlaidų ir naujų skaity
tojų suradimo problemas.

Kompozitorius Julius Gaidelis 
(1909-1983), baigęs Juozo Gruo
džio klasę Kauno konservatori
joje, kompozicijos studijas gi
lino N. Anglijos konservatorijo
je Bostone pas prof. Carl McKin
ley. Vadovavo Bostono vyrų cho
rui, dirbo vargonininku Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje Brock- 
tone. Jo mirties dešimtosios me
tinės buvo prisimintos klebono 
kun. Petro Šakalio sausio 10 d. 
atnašautomis Mišiomis. Parapi
jos salėje apie velionies gyve
nimą ir kūrybą kalbėjo Elena Va- 
syliūnienė. Dvi velionies dainas 
padainavo sol. Benediktas Povi- 
lavičius. J. Gaidelio kūrybinį 
palikimą sudaro kelios simfoni
jos, opera “Dana”, baletas “Či
činskas”, kantatos “Giesmė apie 
Gediminą”, ‘‘Kovotojai”, simfo
ninės poemos “Šatrijos raganų - 
karnavalas”, “Gedimino sapnas”, 
“Jūratė ir Kastytis” ir daug kitų 
jūrinių. Jų įrašus dešimtųjų J. 
Gaidelio mirties metinių proga 
Klivlande transliavo “Tėvynės 
garsų” radijo valandėlė, dabar 
vadovaujama sol. Aldonos Stem- 
pužienės.

Simonas Šišmanas (Szyszman), 
karaimų istorikas, gimęs 1909 m. 
birželio 30 d. Krymo Simferopo
lyje, mirė Paryžiuje š. m. vasario 
22 d. Velionis buvo artimai susijęs 
su Vilniaus universitetu, kurio ma
tematikos-gamtos fakultete che
mijos studijas baigė magistro 
laipsniu 1933 m. Tada trejetą me
tų dirbo asistentu to fakulteto or
ganinės chemijos katedroje. Šiom 
pareigom iš Varšuvos vėl grįžo 
Lietuvos 1940-41 m. atgautan Vil
niun, išmoko lietuvių kalbą. Vil
niaus universitetui S. Šišmanas 
paliko savo biblioteką, norėda
mas, kad Vilnius taptų pasaulyje 
retų karaizmo studijų centru. Pa
ryžiuje jis yra išleidęs studiją apie 
karaimų tikėjimą ir istoriją, 1983 
m. išverstą ir vokiečių kalbon. 
Velionis taipgi buvo pradėjęs leis
ti karaimų istorijos žurnalą “Bul
letin d’Etudes karaites”. Minėtina 
ir Švedijos Uppsaloje išleista 
paskutinioji S. Šišmano studija 
“Europos karaimai”. Pagrindinį 
savo dėmesį velionis skyrė ka
raimų istorijai Rytų Europoje. 
Jis buvo įsitikinęs, kad Lietu
von karaimai atvyko dar prieš Vy
tauto Didžiojo laikotarpį.

Vasario šešioliktosios deiman
tinei sukakčiai skirtą parodų cik
lą Čikagoje pasiūlė Lietuvos gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, o 
šį sumanymą įgyvendino meno in
stitucijos ir jų vadovai. Ciklo 
renginiai buvo pradėti fotomeni
ninko Algimanto Kezio kasmet 
surengiama tradicine išeivijos 
lietuvių dailininkų darbų paro
da. Šiemetinė jungtinė paroda 
“Dailė ’93”, atstovavusi šešias
dešimt trims JAV ir Kanadoje 
gyvenantiems lietuvių dailinin
kams, buvo surengta sausio 23-31 
d.d. M. K. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Pradėtą parodų 
ciklą pratęsė taip pat M. K. Čiur
lionio galerijoje vasario 12-21 d.d. 
įvykusi grafiko Viktoro Petravi
čiaus (1906-1989) spalvotų mono
tipijų paroda. Ją surengė M. K. 
Čiurlionio galerija ir Lietuvių 
dailiojo meno institutas, 1980- 
82 m. dail. V. Petravičiaus su
kurtas monotipijas pasiskolinę 
iš jų rinkinį 1983 m. Indianos Elk- 
harte įsigijusio JAV muziejaus 
Midwest Museum of American 
Art. Informacinį leidinėlį “Ant
rąja jaunyste” pavadintai Vik
toro Petravičiaus parodai paruo
šė M. K. Čiurlionio galerijos ku
ratorė Birutė Šontaitė. Žymusis 
grafikas V. Petravičius mirė 1989 
m. rugsėjo 16 d. Mičigano Union 
Pier vietovėje ir yra palaidotas 
New Buffalo Pine Grove kapinė
se.

Metines Ievos Simonaitytės 
premijas už geriausią Lietuvos 
pajūrio literatų kūrinį prieš sep
tynerius metus įsteigė Agluonėnų 
ūkis. Jas laimėjo rašytojai Ro
mas Sadauskas, Kostas Kaukas, 
fotomenininkė ir žurnalistė Ona 
Pajėdaitė, poetas Stasys Jonaus- 
kas, prof. dr. Vytautas Kubilius 
ir po mirties premiją gavęs poe
tas Vladas Nausėdas. Dabar ko
lektyvinio Agluonėnų ūkio jau 
nebėra. Ievos Simonaitytės pre
mijas nutarė tęsti Agluonėnuose 
įsikūrusios Lietuvos ir Danijos 
įmonės “Provit Lid” direktorius 
R. Skiotys. Vertintojų komisijos 
nariai, susipažinę su pernai iš
leistomis pajūrio literatų knygo
mis, beveik vienbalsiai nutarė 
septintuoju I. Simonaitytės pre
mijos laureatu paskelbti rašyto
ją ir knygų leidėją Juozą Marcin
kų už apsakymų knygelę vaikams 
“Juodieji gandrai".

Vilniaus universiteto prof, 
dr. Česlovas Kudaba, pakirstas 
sunkios ligos, mirė vasario 19 d. 
Velionis, gimęs 1934 m. liepos 24 
d. Ignalinos rajono Vaiciekavo 
kaime, studijas Vilniaus univer
sitete baigė apgynęs geografijos 
doktorato disertaciją. Jo kūrybi
nį palikimą sudarė knygos “Igna
linos apylinkės” (1967), “Kur Ne
munas teka” (1970), “Kalvotoji 
Žemaitija” (1972), “Upelių pa
krantėmis” (1977), “Geografinės 
kelionės ir atradimai” (1980), 
“Nerimi” (1986), monografija 
“Lietuvos aukštumos” (1983). Ve
lionis 1990 m. buvo išrinktas Ig
nalinos krašto atstovu Lietuvos 
aukščiausiojoje taryboje ir įsijun
gė į aktyviausiųjų Lietuvos at
gimimo sąjūdžio vadų eiles, su 
kitais veikėjais pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo aktą. 
Vilniečiai su velioniu atsisveiki
no Vilniaus universitetui priklau- 
sančioj Šv. Jono šventovėj. Velio
nis pagal jo pageidavimą palai
dotas Karveliškių kapinėse.

Filosofo prof. dr. Antano Ma
ceinos (1908-1987) aštuoniasde
šimt penktajam gimtadieniui skir
tą parodą surengė Lietuvos tauti
nė Martyno Mažvydo biblioteka 
Vilniuje, lankytojus supažindin
dama su šio filosofo, katalikiško 
modernizmo atstovo gyvenimu ir 
veikla. Vytautas Vitkūnas “Tie
sos” skaitytojams pasakoja: 
“Žmogų, mažiau susipažinusį su 
A. Maceinos moksline veikla ste
bina jo darbų gausumas. Štai kai 
kurių veikalų, eksponuojamų pa
rodoje, pavadinimai: ‘Tautinis 
auklėjimas’, ‘Kultūros filosofi
jos įvadas’, ‘Socialinis teisingu
mas’, ‘Buržuazijos žlugimas’ ir 
pan. Tai ketvirtajame dešimtme
tyje išleisti šio filosofo darbai. 
Vėliau A. Maceina paskelbė vei
kalus ‘Saulės giesmė’, ‘Dievo Avi
nėlis’, ‘Didieji dabarties klausi
mai’, ‘Filosofijos kilmė ir pras
mė’ ir kt. A. Maceina sukūrė ga
na savitą kultūros bei religijos 
filosofiją. Kultūrą jis laikė žmo
gaus kūrybine veikla, kūrybos re
zultatu. Kultūra, pasak šio filo
sofo, — tai žmogaus dvasios ir 
gamtos sintezė. Dėstydamas min
tis apie religiją, A. Maceina kal
bėjo apie jos atnaujinimą. Esmi
ne to sąlyga laikė kultūros seku
liarizaciją ...” Parodoje taipgi 
buvo išstatyti ir A. Jasmanto sla
pyvardžiu išleisti filosofinės poe
zijos rinkiniai — “Gruodas”, “Ir 
niekad ne namolei”.

Jauno rež. Audriaus Stonio 
“Neregių žemė” buvo pripažinta 
geriausiu 1991 m. dokumentiniu 
filmu Europoje ir įvertinta Eu
ropos kino akademijos “Felikso” 
žymeniu. Tarptautiniame Ober- 
hauseno trumpametražių filmų 
festivalyje “Neregių žemė” lai
mėjo eksperimentinio filmo pri
zą. Pusvalandį trunkantį filmą 
rež. Audrius Stonys sukūrė su 
filmuotoju Rimvydu Leipumi ir- 
filmui skirta kompozitoriaus Vid
manto Bartulio muzika. Doku
mentiniame filme yra tik du ne
kalbantys akli veikėjai: gyvulius 
su meile šerianti balta senutė ir 
invalido kėde važinėjantis, joje 
Tado Blindos polką armonika gro
jantis aklas muzikantas. Aklam 
gyvulių pasauliui atstovauja du 
kontrastai — jų laukianti nesu
prantama skerdykla ir tvarto du
ris atvėrusi akla senutė, dreban
čiomis rankomis siūlanti šieną 
ožkoms, savo širdimi šviečianti 
tamsoje. Premijomis įvertintame 
dokumentiniame “Neregių že
mės” filme kalba tik rež. A. Sto
nio pasirinkti, R. Leipaus nufil
muoti vaizdai, V. Bartulio muzi
ka ir iš toli skambantys prasmin
gi senutės žodžiai: “Niekas iš ten 
nėra atėjęs pasakyti ir kas ty buvo, 
ir kas ty yr . . .” V. Kst.
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Lietuvos nepriklausomybės iškilmes Jungtinėse Tautose netikėtai aplan
kė ir Niujorko kardinolas O’CONNOR (viduryje), prabilęs lietuviškai 
ir pasveikinęs susirinkusius su “nuostabiaisiais” pasikeitimais Lietu
voje. Dešinėje stovi Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų 
ANICETAS SIMUTIS

Aukojo “Tėviškės žiburiams”

Vasario šešioliktoji Jaunimo centre

$1,000 - Hamiltono “Talkos” kre
dito kooperatyvas; $250 - A. Vins- 
kas; $100 - A. Laurinaitis, P. Luko
ševičius, J. Vaskela, Toronto lietu
vių pensininkų klubas, Sault. Ste 
Marie lietuvių bendruomenė; $75 - 
Lietuvių liuteronų išganytojo pa
rapijos moterų draugija; $65 - A. Mi
niota, A. Jagėla; $50 - M. Jasaitis, 
M. Vasiliauskienė, Hamiltono DLK 
Algirdo šaulių kuopa, O. Balaišis, 
dr. A. Pacevičius, I. Šatras; $35 -
K. E. Gaputis; $30 - S. Domeika, V. 
Skaržinskas, S. Šetkus; $25 - L. Cas
sidy, H. Butkevičius, V. Daugelavi- 
čius, V. Tamulaitis, J. Sprein, S. Škė
ma; $20 - A. Gustaitis, O. Giedriū- 
nas, P. Kalesnykas, P. Dalinda, B. Jo
nynas, E. Kronas, A. Bliudakis, Č. 
Masaitis, J. Šlajus; $15 - K. Vėgys,
O. Vileniškis, V. P. Vygantas, A. Boč- 
kus, O. Čečkauskas, F. Urbaitis, J. 
Abraitis, J. Ručys, A. Juodvalkis,
K. Laurušaitis, J. Šumskis, A. Pet
rauskas, A. J. Zdanys, kun. V. Ka- 
tarskis, H. Žitikas; $12.57 - B. Gen- 
čius; $12.55 - L. E. Klevas.

$10 - Z. Giedraitis, I. Šatras, P. Vo
lungė, G. J. Stankūnas, E. Žiaušys,
J. Vėgelis, R. Prociw, P. Dranginis, 
M. Krasauskas, M. Galinauskas, J. 
Tamulionis, P. Gustas, K. Gaputis,
P. Skučas, A. Zailskas, O. Mučinskas, 
S. Virpša, J. Jaram; $5 - B. Kondra- 
tas, E. Žemaitaitis, V. Žebertavičius, 
V. Buragas, V. Linčiauskas, J. Mor
kūnas, J. Mikalauskas, J. Nakutavi- 
čius, E. Voroneckas, I. Petrauskas, 
A. Prunskus, kun. P. Rabikauskas, 
S. J. A. Remeikis, J. Yurkus, E. Gan- 
tautas, J. Užupis, J. Vaitiekūnas, 
M. Vaškevičienė, L. Brūzga, S. Ada- 
monis, S. Lazdinis, V. Žmuidzinas, 
G. Baranauskas, F. Kasparas, M. Pet
rauskis, S. Žaldokas, K. Graudienė, 
M. Šakalinis, V. Gražulis, J. Petraus
kas, G. Chvedukas, A. Kondrat, J. 
Kvederys, L. Beleckis, J. Dekeris,

Kanados lietuvių 
fondas

1992 metais stipendijoms ir lietu
viškai veiklai paremti iš 1991 metų 
pajamų paskyrė:
Iš PAGRINDINIO FONDO-
Spec, projektams ir human.

pagalbai $ 32,000
KLB krašto valdybai 55,000
Archyvui-muziejui 6,000
PLB valdybai 1,000
KLB Toronto apyl. valdybai 1,000
Organizacijoms, grupėms 25,790

Iš viso $120,790

Iš BALSIŲ FONDO - 
Vasario 16 gimnazijai 4,000
Babeckui Petrui 1,500
Celtoriūtei Linai 600
Vaičiui Česlovui 500
Melkienei Rūtai 1,000
Nekrašienei Vilijai 500
Terra Baltica 800
Toronto universiteto 

seminarams 480
Jūrininkystės knygai 

išleisti 500

Iš viso $ 9,800
Iš KANTAUTŲ FONDO -
“Tėviškės žiburiams” $ 447
“Nepriklausomai Lietuvai” 447
Mažeikaitei Rasai 900
McDonald Lilianai 2,500

Iš viso $ 4,294
Iš SKREBUTĖNŲ FONDO -
Vasario 16 gimnazijai $ 4,000
Pečiuliui Edvardui 500
Dziemioniui Algiui 500
Lukošiui Antanui 500
Dirmantaitei Vidai 750
Lukoševičiūtei Lanai 500
Stanulytei Loretai 500
Sher Dovydui 500
Toronto universiteto

seminarams 480
ŠALFUI 1,400

Iš viso $ 9,630
Pąjamų išdalinimui buvo $151,142.02
Išdalinta 144,594.00

Nuo KLF gyvavimo pradžios lietu
viškai veiklai ir stipendijoms yra 
išdalinta $850,000. KLF

• Kol Baltijos valstybių žmonės 
ir Rytų Europa nebus laisvi pasi
rinkti valdymosi sistemą, mes gin
sime jų teises bei remsime jų bylą.

(Ronald Reagan)

J. Mikulis, A. Astravas, J. Vaitkūnas, 
M. Mickevičius, J. Uksas; $3 - J. Juo
zapavičius; $2.55 - B. P. Daržinskai; 
$2 - E. Narbutaitė.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$150 - J. Žiūraitis; $100 - E. l.eng- 

nikas, B. K. Čepaitis, P. Venskus, 
A. Senkus, V. Kazlauskas, dr. J. Sun- 
gaila; $75 - dr. J. Yčas; $70 - A. Pa- 
žemėnas, D. Geldys; $65 - P. Vežaus- 
kas, J. Grėbliauskas, J. Skladaitis; 
$60 - V. Timošenko, L. Ozebergai- 
tė, N. Kardelis, B. Laučys; $55 - B. 
Dūda, L. Pevcevičius; $50 - J. Pet
rauskas, O. Juodišienė, V. Kezys, J. 
Kudzma, P. Kučinskaitė, K. Bartni- 
kas, K. Daukas, J. Pleinys, M. Jasio- 
nytė, A. Paulius, A. Dronsa, S. Ąžuo
las, D. Kojelis, V. Kleiza, J. Krasaus
kas, K. Meškauskas, J. Rakštis, K. Ra- 
žauskas, E. Senkus, V. Šeštokas, 
P. Augaitis, V. Montvilas, A. Dra- 
gašius, J. Valiukienė, J. M. Zubric- 
kas, N. Uogintas, P. Volungė, M. Va
siliauskienė, J. Starkevičius, R. Si
rutis, L. E. Klevas, E. Kondratas, 
E. Leugoud, A. Liškauskas, J. Ma- 
liška, J. Barakauskas, J. Grabošas, 
E. Indriliūnas, E. Žulys, N. Nielsen,
J. Jonaitis, A. Rukšys, L. Kulnys, 
P. Lukoševičius, V. Jokūbaitis, V. 
P. Lapienis, S. Domeika, P. Breich- 
manas, R. Prociw, V. S. Lapinskas, 
V. Akelaitis, J. Ažubalis.

A. Petrašiūnas, J. Vaškela, J. Kab
lys, M. Vaškevičienė, V. Balsienė, 
M. Vaišvila, M. Petronis, M. Mali
nauskas, E. Žolpis, M. Krasauskas, 
V. Otto, J. Stankus, I. Ross, J. Par- 
gauskas, T. Stanulis, J. Tamulionis, 
dr. P. Vytė, K. Dalinda, H. Butkevi
čius, Č. Jonys, 1. Šlenis, E. Sakas- 
Sluder, S. Dabkus, O. Juodviršis, 
V. Kulmatickas, A. Vinskas, A. An- 
kus, S. Vyskupaitis, J. Kozeris, B. 
Ulozas, P. Šukys, E. Steponas, R. 
Choromanskis, A. Choromanskis, B. 
Saulėnas, K. V. Skripkus, dr. J. Rim
šaitė, P. Sidaras, A. Prialgauskas,
A. Smilgys, E. Vaitkūnas, J. Aukš
takalnis, dr. B. Krakaitis, L. Balai
šis, J. Kriaučeliūnas, V. Čiuprins- 
kas, J. Grabys, S. Aleksa, dr. A. Šle
žas, A. Stongvila-Kaye, J. Sendži- 
kas, J. Žadavičius, A. Rutkus, V. Na
ras, A. Kairys, K. Daunys. V. Macas,
L. T. Macas, M. Macas, V. Macas, J. 
Vieraitis, V. Taseckas, A. Jonušas,
K. Mileris, R. Kisielius, A. Kusins- 
kis, V. Balsys, J. Radas, Č. Masaitis,
I. Užgirienė, J. Mikaila, R. Taunys,
K. Zalagėnas, M. Trumpauskas, S. 
Wiskel, C. Vaivada, Z. Gasiūnas,
J. Blažys, dr. Č. Kuras, L. Merkelis,
M. Laurinavičius, V. Strikas, V. Pla- 
takis, E. Vieškalnis, H. G. Lapas, 
S. Bartusevičienė, dr. A. Pacevičius,
B. Neverauskas, J. Urbonas, S. Dau
gėla, A. Šarapnickas, E. Zakaras, 
A. Stalionis, J. Skardis, E. Barškė- 
tis, V. Kadis, A. Balsys, V. Dundys, 
kun. L. Musteikis, G. Dirsė, A. Empa- 
keris, A. Urbonas, V. Lapaitis, M. 
Mickevičius, A. Bungardienė, L. Ba
jorūnas, F. Jakaitis, P. Pargauskas, 
M. Labenskas.

Už dvejus metus garbės prenume
ratą atsiuntė - A. Bliudakis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$47 - J. Vaškevičius; $45 - L. Pi

lipavičius, J. Žemaitaitis, N. Navic-
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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.

<7 • Jeigu jūs norite gauti vaikams skirtą 
w paramą, jūs turite užpildyti 1992 m.
f mokesčių grąžinimo lapus.
I • Dėmesio pensininkai! Jeigu jūs
I esate 65 metų ar vyresnis, jūs galite ./
I gauti iki $1,000 Ontario mokesčių
ii kreditą, kuris pakeičia seną nuo-jl^į; 
A savybės mokesčio kreditą.

• Jūs turite užpildyti 
SSSįk mokesčių grąžinimo 

lapus, jei norite 
gauti GST y 

į:S’...... kreditą. ■P

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

AUTOMATINĘ 

L 25% k nuolaidą jūsų 
gk sutuokti- 

niui(ei). y

t

Jau daugelio metų tradici
ja, kai Nepriklausomybės 
šventė Jaunimo centre Čika
goje švenčiama vasario 16 d. 
Tą tradiciją pradėjo tuome
tinė Jaunimo centro valdybos 
pirm. Irena Kriaučeliūnienė 
ir jos yra laikomasi iki da
bar. Ir šiemet 7 v.v. jau buvo 
pilna-pilnutėlė gražiai išde- 
koruota Jaunimo centro kavi
nė. Šventę atidarė šio centro 
valdybos renginių vadovė Al
bina Ramanauskienė, pakvies- 
dama sugiedoti Lietuvos him
ną. Po to kalbėjo generalinis 
konsulas Vaclovas Kleiza. Jis 
pažymėjo, kad šios sukakties, 
kurią ruošėmės džiaugsmingai 
paminėti, šiandien nuotaikos 
yra skirtingos. Nors didesnės 
tautos dalies charakteris yra 
pasikeitęs ir skirtingas nuo 
to, kurį idealizavome, bet tai 
reikia suprasti ir priimti. Lie
tuva šiandien yra jau 117 pa
saulio valstybių pripažinta. 
Lietuva yra demokratinis 
kraštas ir į tą procesą ji pa
jėgė įaugti gana greitai. Bet 
Lietuva reikalinga mūsų para
mos, už kurią ji turi prisiimti 
ir atsakomybę, ir atskaitomy
bę! “Lietuvos kelionėn į 21-ą 
šimtmetį galime ir mes įsijung
ti, bet galim likti ir pasyviais

kas, K. Majauskas, J. Vasys, J. Gudavi
čius, V. Vėbra, A. Latvaitis, J. Liud- 
vikauskas, S. Jelionienė; $40 - E. 
Gocentas, S. Gencevičius, K. Kaciu- 
lis, P. Yonelinas, F. Jurgutavičius, 
R. L. kunnapuu, R. Pališaitis, D. Rac- 
kus, J. Jakubauskas, P. Kareckas, 
E. Jaškus, V. Švedas, K. ČinčikaS, 
V. Melnykas, J. Ivanauskas, J. Pakal- 
ka, dr. A. Kaveckas, K. Bartkus, V. 
Bliuvas, D. Karosas, S. W. Mastis, 
dr. A. Stankaitis, V. E. Sakas, J. Vaš
kas, M. Andrulevičienė, J. Bežys, J. 
Budreika, A. Bušmanas, V. Grigely- 
tė, B. Jedrych, J. Jonikas, A. Kalvai
tis. A. Kriščiūnas, M. Lazdutis, S. 
Latviūnas, E. J. Milius, A. Nutautas, 
V. A. Nakas, E. Pakauskas, E. P. Rau
dys, J. Ščiukas, D. French, A. Blauz- 
džiūnas, K. E. Gaputis, J. I. Nacevi- 
čius, P. Jonikas, E. Markauskas, J. 
Paršeliūnas, G. Tetmajeris, V. Tur
činskas, O. Taciliauskienė, Z. Visoc- 
kienė, R. Vaitkevičius, J. Virpša, 
dr. A. Valiulis, G. J. Vėlyvis, A. Va- 
deika, A. Vaičeliūnas, Z. Ručinskas,
K. Zauka, P. Garkevičius, R. Jurgutis, 
E. Kazlauskas, N. Adams, L. Monst- 
vilas, E. Radzevičiūtė, P. Karaliū
nas, A. Rakauskas, L Raškevičius, 
V. Gečas, A. Barzdukas, F. Barakaus
kas, J. Gruzdas, L. Vyšniauskas, J. 
Arcimavičius, A. Prunskus, A. Bent- 
norius, K. Simaitis, A. Sakavičius,
K. Šukevičius, A. Vazalinskas, E. 
Žiaušys, V. Stepšys, D. Niekus, J. 
Petrėnas, J. Paulaitis, V. Goldber- 
gas, V. Jungelevičius, J. Akelaitis, 
M. Adomavičius, P. Skilandžiūnas.

J. Šaltenis, K. Ramonas, V. Šipe- 
lis, J. Statkevičius, J. Ramanaus
kas, J. Valaitis, V. Vaitiekūnas, J. 
Kukutis, A. Kazlas, E. Kudzma, M. 
Poškienė, A. Lukas, K. Girnys, G. 
Kazlauskas, A. Pogozel, J. Misius, 
A. Skabeikis, K. Manglicas, Č. A. Ja
nuškevičius, J. Bušauskas, G. Kau
lius, J. Oscila, J. Stanaitis, O. Staš
kevičius, J. Rinkūnienė, D. Jeffe
ries, E. Stungurys, G. Baliūnas, J. 
Skilandžiūnas, J. Kanys, J. Milte
nis, K. Butkus, J. E. Karosas, T. Čip- 
kus, J. Macevičius, B. Saplys, A. Lip- 
čius, V. Miliauskas, A. Virkutis, S. 
Vaišvila, K. Žabas, P. Zaranka, S. 
Karalėnas, J. Rimkus, E. Šarauskas, 
D. Valentinas, B. Čikotas, A. Drusei- 
kis, L. Krajauskas, A. Smolskis, P. 
Juozaitis, V. Butrimas, E. Rasokas,' 
M. Matusevičius, J. Gelažius, J. Ju
rėnas, L. Vaštokas, M. Pranevičius, 
R. Sriubiškis, J. Jurėnas, B. Budzi- 
nauskas, B. Straukas, K. Stulpinas, 
J. V. Danys, N. Jakonis, A. Kanapka, 
A. Dasys, P. Eidukas, E. Boguslaus- 
kas, A. Boguslauskas, I. Kaliukevi- 
čius, J. Biliūnas, V. Kolyčius, A. Pu- 
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stebėtojais. Pasirinkimas yra 
mūsų!” — kalbėjo konsulas.

Tada A. Ramanauskienė pa
kvietė kalbėti pagrindinį šio 
vakaro paskaitininką, veiklų 
visuomenininką ir vieną “Li
thuanian Mercy Lift” steigėjų, 
jaunesnės kartos atstovą Jur
gį Lendraitį. Jo tema — “Lie
tuvos jaunimas ir jo ateitis”.

Okupacijos laikotarpyje ko
munizmo propaganda buvo 
brukama visur. Todėl dabar 
mokyklose vaikai turi būti auk
lėjami naujoje dvasioje. Ko
munizmui atskiro asmens 
jausmai neturėjo reikšmės, 
buvo užgožti. Dabar labai svar
bu juos ugdyti. Svarbu padėti 
ir Lietuvos mokytojams, kaip 
kad jiems padeda APPLE 
draugija. Jų ruošiami kursai 
skleidžia kitą dvasią, varto
ja kitus metodus, sukelia en
tuziazmą, ir visa tai padeda 
vaikams. Tuos kursus rengė 
amerikiečiai, bet yra ir lie
tuvių įvairių specialistų, ku
rie galėtų pasidalinti savo ži
niomis.

Sunki Lietuvoje ir medici
ninė būklė. Sakoma, kad Lie
tuvoje ligoniai pasveiksta tik 
tie, kuriems yra užtenkamai 
vaistų. Paskaitininkas sumi
nėjo ir eilę pavyzdžių: 500

šinskas, S. Panavas, W. Dauneckas, 
O. Rutkauskas, M. Mogenis, V. Sima
navičius, M. Rutkevičienė, dr. J. 
Vengris, A. Masionis, A. Pūkas, O. 
Mašalienė, S. Gampp, Z. Žebrauskas,
R. Černius, S. Kalytis, P. Druskis, 
Z. Dobilas, R. Kaknevičius, Z. Bary
sas, A. Knystautas, B. Kaminskas, 
A. Jurjonas.

O. Krasauskas, R. Krasauskas,
O. Merkis, A. Petraška, A. Styra.
S. Vaitkevičius, K. Cirušis, P. Deve- 
nis, K. Stankus, V. Vainutis, I. Čiur
lys, Z. Kazlauskienė, A. Skardžius, 
M. Pranaitis, V. Pranaitis, V. Sap- 
kus, J. Skeivelas, dr. B. Vidugiris, 
A. Zakarevičius, A. Šelmys, J. Ado
maitis, K. Gaputis, L. Razgaitis, V. 
Miškinis, S. Kriaučeliūnas, M. Ber- 
notaitis, A. Matulionis, M. Jankus, 
V. Masiulis, P. Šimkus, D. Ziminskie- 
nė, J. Mockaitis, P. Čiurlys, T. Bogu- 
šas, B. Grajauskas, B. Geležiūnas, 
V. Ivanauskas, V. Jučas, J. Masilio- 
nis, B. Rukštelė, V. Seibutytė, V. 
Pundzius, V. Naruševičius, A. Ga- 
tautis, V. Kubilius, J. Kari, J. Parei- 
gis, V. Kulbokas, G. Gičius, J. Dran- 
sutavičius, V. Demikis, B. Kavaliaus
kas, A. R. Kravolis, J. Kučinskas,
P. Joga, M. Oniunas, H. Matijošaitis,
L. Raslavičius, S. Šimkus, A. Maka
ras, A. Lajukas, B. Vilčinskas, R. Ta- 
mulėnas, Š. Urbantas, L. Urbonas. 
P. Gruodis, K. Juškaitis, V. Miceika, 
P. Puidokas, T. Aleksonis, A. Kamai- 
tis, A. Jungmeisteris, A. Leparskas, 
kun. V. Pikturna, Z. Rimša, A. P. Ul
ba, J. Ulba, G. Kudžma, I. Mališka, 
A. Rimbą, V. Lelis, E. Daniliūnas, 
P. Kisielis, V. Barauskas, K. Batū
ra, M. Rudokas, J. A. Raulinaitis, 
A. Rugys, D. Rocca, D. Renkauskas, 
A. Lakas, A. Kuncaitis, J. Povilai
tis, V. Poškus, B. Pranskus, S. Ulbi
nas, J. Girnius, A. Petraitis, V. Že
maitaitis, S. Baršauskas, V. Krami- 
lius, A. Peleckis, J. Dainora, S. Sta- 
sevičius, A. Žižys; V. Lukoševičius, 
J. S. Remesat, J. Sakevičius, I. Jaki- 
mavičiūtė, K. Baltramaitis, A. Bal
sys, J. Gustainis, J. Stravinskas, J. B. 
Mažeika, V. Stanevičius, A. Gudžiū
nas, V. Janulevičius, prof. J. Stu- 
kas, Ph. D., A. Gaputis, L. Lepars
kas, A. Paulionis, L. Skripkutė, J. 
Ališauskas, A. L. Kulbis, L. Grabo
šas, J. Kulikauskas.

Už dvejus metus rėmėjo prenume
ratą atsiuntė - J. Mulevičius, V. Pė- 
teraitis, B. Nainys.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškas spaudai. Dėkojame garbės 
ir rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.
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vaikų serga džiova, 600 — krau
jo vėžiu ir neturi lėšų vais
tams! “Lithuanian Mercy Lift” 
iš Lietuvos dukterų draugijos 
(iš kelių vietovių) ir “Cari
tas” būrelio Čikagoje gavo 
$3,500, už kuriuos nupirko 
džiovai gydyti vaistų. Bet jų 
užteks tik 3 mėn. 50-čiai vai
kų. O kaip bus su šiais vėliau 
ir kaip su visais kitais? “Li
thuanian Mercy Lift” yra pa
siuntęs Lietuvon jau 30 kontei
nerių (26 mil. dol. vertės vais
tų ir aparatūros).

Ne geresnė yra ir naujagi
mių būklė, nes 1000-čiui gimi
mų yra 18-20 mirimų! Čia būti
na greita pagalba, jei mes ti
kime, kad jaunimas yra Lietu
vos ateitis! Lietuvai pagalbon 
šioje srityje atėjo Ilinojaus 
universiteto neonatologai, ku
rie jau 1992 m. pavasarį pra
dėjo naujagimių pagalbos pro
gramą. Šio universiteto gydy
tojai ir seserys 3 ar 4 kartus 
per metus lanko Lietuvą, o į 
Ilinojaus universitetą (savo 
lėšomis) jau yra atvykę 3 gydy
tojai iš Lietuvos susipažinti 
su JAV naujagimių medicina. 
Šis universitetas įkurs Vil
niuje “comprehensive medi
cal program” (visapusišką me
dicininę programą), kur bus 
ruošiami dantistai, medicinos 
seserys, ligoninių administra
toriai ir t.t.

Lietuvos piliečiai išsirin
ko savo valdžią. Jei ji jiems 
nepatiks, ateinančiuose rinki
muose jie tą pakeis. “Tokia 
yra demokratija! O tuo tarpu 
kiekvienas lietuvis turėtų gal
voti, kaip padėti Lietuvai at
sistoti ant kojų”, — pabrėžė J. 
Lendraitis.

Meninėje dalyje buvo rodo
ma Lietuvos televizijos pa
ruošta ir ten rodyta rašytojo 
Česlovo Grincevičiaus legen
da “Vilniaus laikrodis”. Ir 
kaip tik dabar, žinant, kad 
Nepriklausomybės atstatymo 
aktas buvo pasirašytas Vil
niuje prieš 75-rius metus, ši 
ekrane rodoma legenda Vil
niaus fone buvo itin aktuali. 
Ir iškilo prieš akis legendi
nis Vilniaus miestas su senų 
šventovių bokštais, saulėje 
raudonuojančiais čerpių sto
gais ir rudenėjančiais me
džiais. Siauromis, akmenimis 
grįstomis, storų gelsvų mūrų 
ir vartų suspaustomis gatve
lėmis vaikšto, bėginėja ar raiti 
jodinėja 17 šimtmečio miesto 
gyventojai, ar sprendžia sa
vo problemas rimtojo vaito 
įstaigoje. Ir jie tokie natūra
lūs (tie vilniečiai aktoriai), 
kad tiesiog persikeli į jų lai
kus ir jų gyvenimą!

Žiūrovai buvo nustebinti 
ir sužavėti. Tai nepaprastai 
puikiai Lietuvos specialistų 
paruošta vaizdajuostė, kurioje 
aktoriai tekalba tik tada, kai 
reikia kiek paryškinti muzikos 
lydimą, skaitomą tekstą. Vaiz
dai, detalės ir komiški įtarpai 
jungiasi spalvingon darnion 
visumon, taip mielon ne tik 
akiai, bet ir širdžiai!

Po to buvo sugiedota “Lie
tuva, brangi”, o Jaunimo cent
ro valdybos pirm. Salomėja 
Endrijonienė nuoširdžiai pa
dėkojo visiems atėjusiems į 
šią tradicinę šventę ir pa
kvietė pasivaišinti Jaunimo 
centro moterų klubo paruoš
tais užkandžiais.

Aldona Šmulkštienė, Čikaga

TAX 
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Mes garantuojame 
mokesčių grąžinimą 

per X S dienu naudojant 
mūsą pačiu patvirtintą 
E-filingperdavimo sistemą. 
r Jeigu jums mokesčių negrąžins per 

18 darbo dienų, mes grąžinsime 
f jūsų įmokėtus pinigus 

už perdavimą. a Jh

Jei klientas nėra 
patenkintas, jokio atlyginimo 

iš io neimamf iš jo neimam
Savo įstaigose mes tuojau galime jums 
parodyti kompiuterio pagalba apskai
čiavimo rezultatus. Mes garantuojame, 
kad mūsų apskaičiavimai yra šimta
procentiniai teisingi. Jei klientas 
nėra pilnai patenkintas, A
mesgrąžiname jam origi- 
nalius dokumentus ir 
neimam jokio atlyginimo. f'jr.š
Priešingai, mes net 
siūlome $20 dovanai, 
kuris parodytų kaip 
kgeriau užpildyti 
%. mokesčių . 
į'A. grąžinimo jF 
lįjj-lEk. lapus. yrjr

jjr < © ■ y
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Toronto Maironio mokykla Lietuvos nepriklausomybės sukaktį minėjo 
vasario 13 d. Nuotraukoje - V-ojo skyriaus mokiniai, padedami klasės auk
lėtojos JULIJOS RUSMENĖS, atlieka pačių paruoštą programėlę apie 
Vilniaus įkūrimą Nuotr. G. Paulionienės

Kanados Lietuvių Bendruomenės žinios
Aukos Kanados lietuvių bendruomenei Vasario 16-sios proga

Toronte: $500 - V. Montvilas. A.
M. Bumbulis; $300 - dr. J. Sungaila; 
$200 - Tėvai pranciškonai, dr. S. E. 
Čepai, J. Vaskela; $175 - J. E. Čup- 
linskai; $150 - E. J. Gudas, B. Saplys; 
$100 - R. H. Konteniai, L. Vaštokas, 
M. Girčienė, A. Senkus, W. S. Kuzmas. 
J. Bataitis, J. Staškevičius, A. Dir
žys, A. Rūta, B. Staloraitienė. D. Zu- 
lonas, E. Šlekys, K. Lukošius. G. A. 
Sakus, I. M. Sungailos, O. V. Tasec- 
kai, V. J. Plečkaičiai, J. Linkūnai- 
tis, M. Vasiliauskienė, H. Stepaitis, 
J. Prišas, R. Žiogarys, V. P. Melny- 
kai, L. Daunienė, J. Yčas, G. Skrins- 
kas, J. P. Šulcas, D. Simanavičius, 
E. Radavičiūtė; $75 - A. Steigvilas,
J. O. Gustainiai; $65 - S. V. Matu
laitis.

$50 - P. Trukanavičius, A. Stuo- 
pienė, I. V. Ignaičiai, V. Daugelavi- 
čienė, B. Dicevičienė, A. Kazilis, 
M. Gegužis, L. Rudaitis, J. M. Zub- 
rickas, A. Aparavičienė, V. A. Bube
liai, Z. O. Girdauskai, J. Adamonytė, 
V. K. Stirbiai, V. Marcinkevičius, A.
K. Vaidila, V. Adomonis, L. Urbo
nienė,’A. Kalendra, J. Barakauskas. 
M. Putrimas, B. J. Vaidotai, O. V. 
Anskis, J. Palys, V. Jasinevičienė,
K. P. Budrevičius, S. E. Markauskas, 
J. Pikelis, J. Aukštakalnis, V. K. Ga- 
pučiai, V. Šaltmiras, S. Dargis, L. G. 
Vyšniauskai, A. Šileika, A. Kynas, P. 
Serepinas; $40 - V. Naras, J. Valiu
kas, J. Z. Didžbalis, Č. Pšezdzieckis, 
J. Andrulis; $36 - T. B. Stanulis, $30 - 
A. L. Čepai, M. V. Tamulaitis, S. Gu
daitis, M. Girčienė, P. L. Jurėnas, 
G. I. Ross, A. V. Ramanauskai, A. Ma
tulionis, L. Dūda, L. V. Sendžikai,
L. Balsienė, K. J. Batūros.

$25 - A. Peleckis, E. Kvedarienė, 
P. Skablauskas, V. L. Kolyčius, J. Z. 
Dabrowski, A. S. Petraitis, O. Ažu- 
balienė, M. A. Vaišvila, Z. A. Stan
čikas, A. Saulis, D. Keršienė, B. Mac
kevičius, G. Balčiūnienė, A. Mikšys, 
J. A. Ranonis, L. Šileikienė, V. Pe
čiulis, J. Pacevičienė, V. Butkys;

$20 - E. Senkuvienė, A. Radžiūnas, 
S. Stuikys, J. Petravičius, J. Stankai
tis, A. Juozapavičius, V. Normantas, 
V. Birštonas, R. Styra, A. Pūkas, A. 
Zalagėnas, A. Lemežienė, G. Kaulie- 
nė, A. M. Misiūnai, M. Pranys, I. M. 
Matus, I. Vibrys, J. Augustinavičie- 
nė, B. G. Čižikas, V. J. Dimskis, A. 
Augaitis, A. Vanagas, E. Miliauskie
nė, V. L. Staškevičiai, S. Tolvaišą, 
A. Kuncaitis, E. Girėnas, A. Bacevi
čius, V. Puodžiūnas, J. Liutkienė, 
J. Ališauskas, J. Šeperys, J. Šilei
kienė, H. Bukauskas, V. Paulionis,

V

J
'Uli: 

0°

A. Bacevičius, J. Gegužis, A. Zarem
baitė, M. Pranaitis, J. K. Žulys, D. 
Karosas, A. Žilėnas, J. Stravinskas, 
P. Gegužis, E. Senkus, V. Aušrotas,
J. Lasys, A. Kličius, A. Empakeris, 
A. Danaitytė, J. E. Govėdas, S. Va- 
lickis, V. Kecorius, V. V. Baliūnas, 
A. Kazanavičienė, V. Skrinskas, A. 
Jankaitienė, J. Balsys, V. Palilionis,
M. Povilaitienė, P. H. Juodvalkis, K. 
Pajaujis, V. Skukauskas, Z. Lember- 
tienė, A. S. Sakus, U. Bleizgienė,
L. V. Štuikiai, I. Vibrienė, V. V. Paš- 
kus, Valiūnas, J. Morkūnas, I. Punk- 
rienė, G. Bijūnienė, A. Pavilonis, P. 
Šturmas, V. Jocas; $14 - A. Skučas.

$10 - S. Valiukas, L. S. Olekai, R. 
Bekeris, H. I. Matušaitis, Z. Kučins
kas, J. Zabulionis, P. Misevičius, S. 
Kiršinąs, K. D. Batūra, O. Juodišius, 
O. R. Berentai, V. Augėnas, V. Sku
kauskas, K. P. Abromaičiai, P. Šim
kus, B. Sapijonienė, J. Nacevičius, 
A. Petkevičius, F. Timukas, P. Zibū- 
nas, P. Lukošius, A. Abromaitis, B. 
Abromaitis, Bakšauskąs, R. Bekeris, 
F. Mockus, A. Sagevi&us, A. Grigo
nis, A. Vaitonienė, J. Paršelis, L. 
Baziliauskas, E. Bartminas, M. Rein- 
art, J. Bakis; $7 - S. Ruibys, M. Pet
ronis; $5 - V. Stapas, M. V. But
rimas, V. Dranginienė, L. Posiūnas, 
V. Vaidotas.

Delhi-Tillsonburg:
$100 - A. J. Vieraičiai; $50 - Z. P. 

Augaičiai, V. Galeckas; $40 - R. S. 
Beržiniai, E. Vindašienė, B. Ston- 
kai; $30 - D. P. Vežauskai; $25 - B. 
Gudinskai; $20 - A. Kairys, A. K. 
Ratavičiai, A. V. Čiuprinskai, S. Au
gustienė, J. Jocas, O. Šiurnienė, M. 
Mickevičienė, B. V. Vytai, A. Aleliū- 
nas, J. Jurėnas, M. J. Rimkai, H. J. 
Mačiuliai, B. J. Lukšiai, L. J. Vitai,
K. Simutienė; $15 - H. G. Rugieniai; 
$10 - P. Pekarskienė, A. Aleliūnie- 
nė, M. V. Miceikos, V. P. Lapieniai,
M. Rudokienė, V. Jakubickienė.

A.a. Petro Vaitiekūno atminimui 
A. A. Dudoniai KLB aukojo $20.

A.a. Antano Kuncaičio (Winnipeg) 
atminimui KLB aukojo: $50 - sūnus 
Gintaras ir duktė Rūta Kuncaičiai, 
A. Nolius; $30 - V. A. Rutkauskai; 
$25 - V. E. Januškos; $20- V. Zavads
kienė, G. V. Jančiukai, V. J. Kriščiū
nai, E. K. Kalasauskai; $10-J. Driau- 
nevičius; $5 - F. Stapon.

$340 - Leonas Vaitkevičius iš Win
nipeg©; $150 - P. J. Malis; $100 - P. 
Sidaras, A. J. Lajukas; $50 - M. S. 
Bušinskai, J. J. Rovai, S. Kuzmickas, 
A. E. Abromaičiai; $40 - B. Orvidas; 
$25 - J. Dervaitis, V. J. Žemaitis; 
$20 - E. Repčytė, A. Pusdešris, F. 
Rimkus, A. Pietrantonio (Hamilto
nas).

Hamiltone:
$350 - S. Dalius; $200 - J. Asmena- 

vičius; $100 - E. Lengnikas, M. Mil- 
keraitis, A. J. Asmenavičius, J. And- 
rukaitis, kun. J. Liauba, OFM, S. S. 
Rakščiai, J. Grabošienė; $50 - M. J. 
Gimžauskas, P. Sakalas, J. G. Skais- 
tys, S. Domeikienė, V. Beniušis, V. 
Kezys; $40 - A. Obcarskis; $35 - J. 
Bajoraitis; $30 - K. N. Norkus, P. 
Šidlauskas; $25 - K. Meškauskas, V. 
Kairys, A. Prunskus, K. E. Gudinskai, 
A. M. Garkūnai, P. Kareckas.

$20 - M. Macevičius, A. Jusys, S. 
Stanevičius, S. Verbickas, J. Astas, 
J. Telyčėnas, G. Krištolaitis, A. Ver
bickas, P. Žulys, V. Anapavičius, J.
L. Stungevičiai, P. I. Zubai, J. Ka- 
maitis, S. Kojelienė, R. Bulovas, A. 
Grajauskas, A. Pranckūnienė, M. Jo
nikas, B. R. Pakalniškiai, B. Vidu
giris, R. Choromanskis, A. Liškaus
kas, V. Pilkauskas, O. Vengrienė, S. 
Mateika, P. I. Girniai, A. Dudonis, 
J. Rudaitis, V. Matukaitis; $10 - A. 
Deksnienė, S. Senkus, A. Gailius, P. 
Kanopa, P. Vitas, V. Bilevičius, H. 
Rimkevičius, A. Matulicz; $8 - V. 
Kežinaitis.

Pagalbos Lietuvai vąjui:
$100 - S. Čeponienė.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukotojams.
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Pusė milijono lietuviškai veiklai
Prisikėlimo parapijos Toronte kredito kooperatyvo 30-metį minint

VINCAS KOLYČIUS

Koks yra kiekvienos finan
sinės institucijos pagrindinis 
tikslas? Kai pažiūrime į šio 
krašto didžiuosius bankus ir 
kitas finansines įstaigas, tai 
netenka net abejoti, kad jų 
pagrindinis tikslas yra pel
nas. Matome aukštus dango
raižius, sporto sales, dide
lius pastatus ir bankų inves
ticijas į įvairias verslo įmones.

Kredito kooperatyvų, betgi, 
pagrindinis tikslas nėra pel
nas, bet patarnavimas savo 
nariams. Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvas šiais 
metais mini savo veiklos 30 
metų sukaktį. Nedidelė ta su
kaktis, tačiau norime su “TŽ” 
skaitytojais pasidalinti, kas 
per tuos 30 metų įvyko.

Kooperatyvas buvo įsteigtas 
1962 m. Tuo laiku Toronte jau 
veikė lietuvių kredito koope
ratyvas “Parama” ir kai kam 
atrodė, kad antro kooperaty
vo neverta steigti. Tačiau 
praktika ir 30 metų veikla 
parodė, kad tos abejonės bu
vo nepagrįstos, nes abu ko
operatyvai pastoviai auga. 
Toronte esant nemažam lie
tuvių skaičiui, taupytojai 
gali pasirinkti kur kam pa
togiau atlikti savo finansines 
operacijas. Daug narių naudo
jasi abiejų kooperatyvų pa
tarnavimais. Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas 
nuomoja parapijos patalpas, 
užtat jis būna atidarytas ir 
sekmadieniais, sudarydamas 
sąlygas atvykusiems į pamal
das kartu sutvarkyti savo fi
nansinius reikalus. Sekma
dieniai nuo pat įsisteigimo 
dienos buvo ir tebėra didžiau
sia kooperatyvo užsiėmimo 
diena.

Šiek tiek istorijos
Kooperatyvas buvo įsteig

tas 1962 metais. Iniciatorių 
pasitarimas, kuriame dalyva
vo 6 asmenys, įvyko 1962 m. 
kovo 6 d. Steigiamasis susirin
kimas sušauktas birželio 18 d. 
Dalyvavo 40 asmenų. Susirin
kime buvo pasirašytas pareiš
kimas Ontario provincijos val
džiai leidimo (charter) gavi
mui. Leidimas buvo gautas 
rugpjūčio 1 d. ir rugpjūčio 30 
d. buvo sušauktas pirmas ko
operatyvo susirinkimas, kuria
me dalyvavo 45 asmenys. Buvo 
išrinkta pirmoji kooperatyvo 
valdyba ir komisijos. Pirmą
ją valdybą sudarė: dr. S. Če
pas — pirmininkas, V. Koly- 
čius — vicepirmininkas, V. 
Matulaitis — iždininkas, L. 
Matukas — sekretorius, J. Pet
rauskas — valdybos narys. Ko
operatyvas pradėjo savo veik
lą, atidarydamas pirmą kartą 
kasos langelį 1962 m. rugsėjo 
29 d. Pirmuoju kooperatyvo 
vedėju buvo pakviestas J. Ma
tulionis.

Pradžia dažniausiai būna 
sunki bei lėta. To negalima 
būtų pasakyti apie Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvo veiklos pradžią. Šis ant
rasis Toronto lietuvių kredi
to kooperatyvas, kurį trumpai 
pradėta vadinti Prisikėlimo 
bankeliu, nuo pačių pirmųjų 
dienų, greitai augo. Gale pir
mojo veiklos mėnesio į koope
ratyvą jau buvo įstoję 184 na
riai ir įnešta per $50,000 indė
lių. Po trijų veikimo mėnesių 
kooperatyvas jau turėjo 362 
narius ir jų indėlių suma sie

kė $191,185. Tai buvo tikrai 
sėkminga pradžia.

Per 3 mėnesius buvo įvestos 
beveik visos bankinės opera
cijos: indėlių priėmimas bei 
išmokėjimas, paskolų (asme
ninių ir nekilnojamo turto) 
davimas, narių čekių sistema, 
priėmimas apmokėti įvairias 
sąskaitas ir kt.

Kiekvieną mėnesį koope
ratyvo narių skaičius augo, 
o kartu ir indėliai. Per pirmuo
sius 22 mėnesius kooperatyvo 
balansas pasiekė 1,000,000 
dol., o po 40 mėnesių - 2,000,000 
dol. Angliškoje koopertyvų 
spaudoje buvo rašoma, kad 
Prisikėlimo kooperatyvo au
gimas Ontario provincijoje 
buvo rekordinis, nes nė vie
nas kitas kooperatyvas Onta
rio provincijoje nebuvo pa
siekęs tokio greito augimo na
riais ir balansais. Pagrindi
nė to greito augimo priežas- 
ts - lietuviškos visuomenės 
pasitikėjimas bei visų koope
ratyvo narių aktyvus įsijungi
mas ir rėmimas. Minint koope
ratyvo dešimtmetį, buvq išleis
tas specialus leidinys, o mi
nint kooperatyvo 25 metų su
kaktį visiems kooperatyvo na
riams buvo suruošta speciali 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
visų lietuviškų kooperatyvų 
atstovai ir kiti kviesti svečiai. 
Taip pat buvo išleistas specia
lus leidinys tai sukakčiai pa
minėti.

Kooperatyvo patarnavimai
Nuo pat kooperatyvo įsikū

rimo pagrindinis tikslas buvo 
patarnavimas savo nariams. 
Todėl per visus 30 veiklos me
tus buvo stengiamasi tą patar
navimą atlikti galimai geriau 
ir tobuliau, prisiderinant prie 
vietinių bankų patarnavimų 
ir prie narių pageidavimų.

Šiandien kooperatyvas pa
tarnauja savo nariams visas 
7 dienas savaitėje per visus 
metus: kevirtadieniais ir penk
tadieniais net iki 8 vai. vaka
ro. Patogesnių bankinių dar
bo valandų kitur rasti nega
lima.

Lietuvos kankinių parapi
joje Mississaugoje veikia ko
operatyvo skyrius, kuris yra 
atidarytas kiekvieną sekma
dienį, kur parapijiečiai, at
vykę į pamaldas, gali pasinau
doti koopertyvo patarnavi
mais. Ten taip pat numatoma 
įsigyti kompiuterius, kurie 
žymiai pagreitins ir pagerins 
narių aptarnavimą. Nariams 
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yra suteikiama galimybė tau
pyti ir naudotis įvairiomis są
skaitomis.

1. Šerų sąskaita. Šioje sąskai
toje kiekvienas narys priva
lo turėti vieną šėrą $25 vertės. 
Kooperatyvo nariai dividendą 
už šėrus metinio susirinkimo 
metu dažniausiai skiria Mairo
nio šeštadieninei mokyklai 
Toronte.

2. Depozitų-čekiu sąskaita. 
Nariai gauna čekių knygutes 
ir nemoka jokio mokesčio už 
išrašytus čekius. Už šios są
skaitos santaupas palūkanos 
apskaičiuojamos kiekvieną 
dieną ir prirašomos nariui 
kiekvieno mėnesio gale.

3. Taupomoji sąskaita (sa
vings). Už santaupas šioje są
skaitoje palūkanos apskaičiuo
jamos kas mėnesį ir prirašo
mos du kartus per metus: bir
želio 30 ir gruodžio 31 d.d.

Už santaupas, laikomas šio
se trijose sąskaitose, nariai 
gauna nemokamą gyvybės 
draudimą iki $2000. Draudos 
dydis priklauso nuo nario am
žiaus^ kada indėliai buvo įneš
ti ir nuo nario santaupų dy
džio.

4. Dieninių palūkanų taupo
moji sąskaita (Daily savings). 
Už santaupas šioje sąskaito
je palūkanos apskaičiuojamos 
kiekvieną dieną ir prirašomos 
kiekvieno mėnesio gale.

5. Terminuoti indėliai. Į šią 
sąskaitą priimami indėliai, ku
riuos narys nori laikyti nuo 3 
mėn. iki 5 metų. Palūkanų dy
dis už terminuotus indėlius 
priklauso nuo laikotarpio, ku
riam jie yra įdedami. Juos ga
lima išimti prieš terminą, bet 
tuo atveju palūkanų nuošimtis 
bus mažesnis.

6. Garantuoti investavimo 
pažymėjimai (G.I.C.). Už šią 
sąskaitą mokomos aukštesnės 
palūkanos negu už terminuo
tus indėlius, tačiau išjos nega
lima pinigų išsiimti, kol nėra 
suėjęs terminas. Mokamos me
tinės palūkanos, tačiau gali
ma gauti ir mėnesines.

7. Registruotas pensijų tau
pymo planas (R.R.S.P.). Į šią 
sąskaitą įdedami indėliai yra 
atleidžiami nuo pajamų mo
kesčio. Palūkanos apskaičiuo
jamos už kiekvieną dieną ir 
prirašomos du kartus per me
tus.

8. Registruotas pensijų paja
mų fondas (R.R.I.F.). Į šią są
skaitą patartina pervesti san
taupas iš R.R.S.P. prieš 71-ą

gimtadienį, nes sulaukus 71 
metų jau negalima daugiau 
įdėti į R.R.S.P. Išimant iš šios 
sąskaitos mažesnėmis sumo
mis galima sutaupyti pajamų 
mokesčių mokėjimą.

9. Taupymo sąskaita pirmo 
namo pirkimui (OHOSP). Yra 
duodamos valdžios lengvatos 
mokant pajamų mokesčius.

10. Amerikos dolerių taupo
moji sąskaita. Palūkanos ap
skaičiuojamos kiekvieną die
ną ir prirašomos mėnesio gale.

Kooperatyvas išduoda asme
nines paskolas iki $50,000. Šios 
paskolos iki $15.000 turi gyvy
bės draudimą. Gyvybės drauda 
duodama nariams iki 70 metų 
amžiaus.

Nekilnojamo turto paskolos 
(mortgages) duodamos iki 75% 
turto vertės, bet jos dydis ne
gali perviršyti $200,000. Palū
kanos už šias paskolas papras
tai būna mažesnės negu vieti
nėse kanadiškose finansinėse 
institucijose.

Kiti patarnavimai: parduo
damos tarptautinės pinigų 
perlaidos (money orders), ke
liautojų čekiai (travellers che
ques), be jokio mokesčio ga
lima sumokėti nuosavybės mo-
kesčius, dujų, telefono, elekt
ros ir vandens sąskaitas. Ko
operatyvo vedėjas turi teisę 
patvirtinti narių parašus, pra
šant užsienio paso ir kitus do
kumentus, kuriem reikalin
gas parašo patvirtinimas.

Indėlių saugumas
Per paskutiniuosius kele 

tą metų dažnai girdime apie 
įvairių finansinių instituci
jų bankrotavimą, kur taupyto
jai praranda savo santaupas. 
Kai kas klausia, ar Prisikėli
mo kredito kooperatyvo taupy
tojai gali pasitikėti, kad jų san
taupos yra saugios?

Per visus 30 metų kooperaty
vas niekad nepadarė rizikin
gų nuostolingų investicijų 
ir kiekvienais metais subalan
savo metines operacijas su 
pelnu, kuris buvo kaupiamas 
į atsargos kapitalą. Pagal val
džios reikalavimus kredito 
kooperatyvai privalo sukaup
ti atsargos kapitalą, kuris bū
tų nemažesnis 5% visų aktyvų. 
Mūsų kooperatyvo atsargos 
kapitalas 1987 m. pasiekė 5% 
nuo balanso, o-šiuo metu sie
kia per 7%.

Be to, taupytojų santaupos, 
lygiai taip pat kaip bankuo
se, ar Trust bendrovėse yra 
apdraustos Ontario valdžios. 
Taigi saugumą užtikrina ne 
tik valdžios draudimas, bet 
ir atsargos kapitalas, kuris 
šiuo metu siekia - per 4 mili
jonus dol.

Jeigu dėl kokių nors prie
žasčių reikėtų kooperatyvą 
uždaryti, tai šį atsargos kapi
talą nariai galėtų pasidalin
ti ir kiekvienam šėrininkui 
šiandien tektų per $1,200.

Taigi kooperatyve taupyti 
yra daug saugiau negu kokio
se save reklamuojančiose fi
nansinėse institucijose, ku
rių ne viena jau bąnkrotavo, 
nusinešdama taupytojų san
taupas.

Lietuviškos veiklos rėmimas
Nors lietuviškos veiklos rė

mimas nėra tiesioginė Prisi
kėlimo parapijos kredito ko
operatyvo sritis, tačiau koope
ratyvo parama lietuviškai veik
lai yra ypatingai didelė. Per 
30 veiklos metų lietuvybės rei
kalams kooperatyvas paauko
jo $510,000. Per tą laiką pinigi
nės paramos susilaukė švieti
mo institucijos, jaunimo orga
nizacijos, klubai, meno an
sambliai, tautinių šokių gru
pės, lietuvių parapijos, lietu
viškoji spauda ir daugelis ki

tų organizacijų bei vienetų, 
dirbančių lietuviškos kultūros 
bei lietuvybės išlaikymo dar
bą. Prieš Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą kooperaty
vas rėmė visas organizacijas, 
padėjusias tautai atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. Di
džiausia $100,000 auka buvo 
1991 m. paskirta “Pagalba Lie
tuvai” vajui. Yra paskirta 
$50,000 Lietuvių slaugos na
mams. Kooperatyvas taip pat 
yra mecenatas $1000 premi
jos, kurią kasmet Kanados 
lietuvių bendruomenė paski
ria pasižymėjusiam Kanado
je lietuviui kultūrininkui- 
visuomenininkui.

Per tuos 30 metų kooperaty
ve dirbo ir dirba daug lietu
vių studentų, kurie ne tik ga
lėjo šiek tiek užsidirbti, bet 
ir įgavo praktikos. Kooperaty
vo įnašas į lietuvių bendruo
menę yra gana didelis, ir da
bartinė padėtis rodo, kad jis 
augs, stiprės ir dar daugiau 
galės padėti lietuvybės rei
kalams.

Kooperatyvo ateitis
Paklaustas apie koopera

tyvo ateitį valdybos pirminin
kas dr. S. Čepas šitaip atsakė: 
“Reikia manyti, kad koopera
tyvo ateitis yra gana ir daug 
žadanti. Nors dalis mūsų na
rių iškeliavo amžinybėn, bet 
vis atsiranda naujų narių, iš 
kurių nemaža yra jaunimo. 
Pusę valdomųjų veiksnių narių 
sudaro jaunieji, nedaug iš jau
nųjų narių šiuo metu taupo, 
nes beveik visi yra tik sukū
rę jaunas šeimas ir šiuo metu 
moka nuosavybės ir asmeni
nes paskolas. Manau, kad kai 
išsimokės skolas ir jie, kaip 
ir jų tėvai, pradės taupyti se
natvei”.

Kooperatyvo valdyba 
ir jos darbas

Kooperatyvo valdybos pir
mininku nuo pat įsikūrimo 
dienos visus 30 metų buvo dr. 
S. Čepas. Paklaustas, koks bu
vo jo pagrindinis motyvas, kad 
vis sutiko kandidatuoti kaden
cijai pasibaigus, jis atsakė: 
“Sunku į šį klausimą atsakyti. 
Galbūt daugiausia įtakos tu
rėjo kiti valdybos nariai, ku
rie, 3 metų kadencijai pasibai
gus, prikalbėdavo mane vėl 
kandidatuoti sekančiai kaden
cijai. Atrodo, kad ir koopera
tyvo nariai mano buvimu val
dyboje buvo patenkinti, nes 
nė vieną kartą metiniame su
sirinkime nepasiūlė kito kan
didato mane pakeisti”.

Kitas asmuo, kuris paskolų 
komisijoje išbuvo visus 30 me
tų, yra Aloyzas Kuolas. Dabar
tinis valdybos vicepirmininkas 
Jurgis Palys valdyboje išbu
vo 29 metus.

Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. dr. S. Čepas, vicepirm. 
J. Palys, ižd. Vaidotas Vaičiū
nas, sekr. Eug. Girdauskas ir 
narys V. Bireta. Kooperatyvo 
vedėju nuo 1977 metų yra R. 
Underys.

Dr. S. Čepo paklausiau ar 
prisimena kokius momentus, 
kada buvo sunkiausia vado
vauti kooperatyvui. Ar per 
tuos 30 metų kooperatyvas per
gyveno kokių nors krizių, kas 
liečia valdybą, tarnautojus 
ir finansines operacijas? Jis 
atsakė: “Ypatingai sunkių mo
mentų niekad neturėjome. 
Galbūt buvo kiek sunkiau va
dovauti veiklos pradžioje, pra
dedant operacijas, nes reikė
jo viską išmokti ir žiūrėti, kad 
nebūtų padaryta didesnių 
klaidų. Daug padėjo ne tik pa
tarimais, bet ir konkrečiu dar
bu visi valdybos ir komisijų 
nariai. Kas šeštadienį ir sek
madienį jie dirbo prie kasos 
langelio, o palūkanų prirašy
mo metu (kompiuterių dar ne
buvo) per Naujus metus ir lie
pos 1 d. visi dirbdavome pa
mainomis palūkanas apskai
čiuoti ir ranka įrašyti į kiek
vieno nario sąskaitą. Finan
sinių sunkumų kooperatyvas 
niekad neturėjo. Net ir sun
kiausiais visoms finansinėms 
institucijoms metais (1981- 
82) mūsų kooperatyvas nuo
stolių neturėjo ir knygas su
balansavo su pelnu”.

Į paskutinį klausimą, kokio
mis mintimis dar norėtumėt 
pasidalinti su kooperatyvo 
nariais 30 m. sukakties pro
ga, dr. S. Čepas atsakė: “Pir
miausia noriu padėkoti vi
siems nariams už pasitikėji
mą savu kooperatyvu. Ypatin
gai dėkoju tiems, kurie nebė
giojo su savo santaupomis į 
kitas finansines institucijas, 
kartais siūlančias didesnes 
palūkanas. Daugiausia mūsų 
mokamos palūkanos taupyto-
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Pirmoji Prisikėlimo parapijos kooperatyvo valdyba. Sėdi iš kairės: dr. S. 
ČEPAS - pirm., klebonas kun. PLACIDAS BARIUS. OFM. V. MATULAI
TIS - ižd. Stovi: V. KOLYČIUS - vicepirm., L. MATUKAS - sekr., ir J. 
PETRAUSKAS - narys

Kooperatyvo vedėjas R. UNDERYS sako: “Esu patenkintas, galėdamas 
dirbti su lietuviais ir stengdamasis jiems patarnauti. Ypatingai vyresnio 
amžiaus žmonės ateina su visokiais reikalais ir čia sava kalba gali išsiaiš
kinti įvairius klausimus, liečiančius palikimus, investicijas ir pan. 
Dauguma jaunesniąją teiraujasi apie paskolas. Mano pageidavimas, kad 
koopertyvo nariai naudotųsi visais patarnavimais” Nuotr. St. Dabkaus

Revizijos komisija. Iš kairės: D. KERŠIENĖ, J. FREIMANAS, R. BUDNIKAS

Paskolą komisija. Iš kairės: A NAUSĖDAS, A. KUOLAS, R. KULIAVAS

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas darbo valandomis. Kairėje 
tarnautojas A. GENYS Nuotr. St. Dabkaus

jams yra aukštesnės ar bent 
lygios su kitur mokamomis, 
be to, mūsų kooperatyvas tei
kia nariams įvairius patarna
vimus, už kuriuos neima jo
kio mokesčio. Noriu patarti 
mūsų nariams nesusigundyti 
spekuliacinių investicijų, kur 
kartais yra siūlomos ne
paprastai aukštos palūkanos. 
Gaila, bet ir mūsų lietuvių 
tarpe yra tokių, kurie, susi
gundę aukštomis palūkanomis, 
prarado ne tik palūkanas, bet 
ir investuotą kapitalą. Kvie
čiu visus lietuvius įsijungti 
į mūsų kooperatyvo narius ir 
skolintis bei taupyti tik sava
me lietuviškame kooperatyve. 
Čia saugu ir patogu, o ir visa 
mūsų lietuviškoji veikla kas 
metai iš mūsų gauna nemažą 
paramą, kurios negauname iš 
kitų, vietinių finansinių ins
titucijų, nors gana daug lietu

vių taupytojų ten laiko nema
žai savo santaupų”, - baigė 
valdybos pirmininkas dr. S. 
Čepas.

Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo 

30-ties metų svarbesni 
duomenys

Narių skaičius užaugo iki $3,406 
Aktyvas-balansas

pasiekė..................  $53,351,758
Nariams išduota paskolų 

(asmeninių ir nekiln.
turto)..................... $166,822,597

Nariams išmokėta palūkanų
ir dividendų .........  $39,301,341

Nariai gavo draudos......  $434,305
Lietuviškoms organizacijoms

paaukota .................. $510,000
Atsargos kapitalas

užaugo iki ............... $4,119,220
P.S. Prisikėlimo parapijos 

kredito kooperatyvo susirinki
mo aprašymas sekančiame 
“TŽ” numeryje.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p. Iškilūs jaunieji plaukikai - brolis ir sesutė CANDICE SEPULYTĖ, 13 m. 

amžiaus ir SEAN SEPULIS - 15 m.
MOKA UZ:
90-179 d. term, ind........... 5.00%

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 9.25%

Sutarties paskolas
nuo ...................... 9.25%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.25%
2 metų ................. 7.60%
3 metų ................. 8.25%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

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

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

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

A.), 2 v. Romas Staškevičius - 30.28 
(N.Y.Ont.). 3 v. Vaidotas Kvedaras - 
30.74 (Hamil).

(65 ir aukščiau). Vyrai: 1 v. Algir
das Nakas - 28.23 (Fla), 2 v. Vytenis 
Čiurlionis - 28.86 (Klivl).

(Moterų elitas). 1 v. Diana Jonku- 
tė - 22.22 ir 22.66 (Vilnius), 2 v. Gai- 
lė Jonytė - 26.67 ir 27.07 (Tor), 3 v. 
Indrė Freimanaitė - 33.16 ir 34.66 
(Tor).

(Vyrų elitas). 1 v. Darius Stepona
vičius - 21.58 ir 21.58 (Klivl), 2 v. Da
rius Viskontas - 23.75 ir 23.39 (Tor), 
3 v. Romas Stankevičius - 35.95 ir 
21.06 (Vilnius).

Jaunimo klasių rezultatai bus pa
skelbti vėliau.

Golfininkų susirinkimas
Toronto lietuvių golfo klubo me

tinis narių susirinkimas įvyks š.m. 
kovo 31 d. Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Programoje pra
ėjusio sezono veiklos apžvalga. 1993- 
jų sezono varžybų kalendoriaus pri
statymas ir kiti svarbūs reikalai. 
Pradžia 7.30 v.v. Narius ir svečius 
prašome dalyvauti.

Andrius Zaleskis, klubo p-kas

LIETUVIŲ 4 n
J I T T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

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 [vairias 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

fc ? Q / All THE_____
CHOICE SE^SS .......  " IN THE BEsSS

MASKELL INSURANCE '™RlD
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 Roncesvalies Avė. Tel. 535-1944

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Brazauskas apie sportą...
Ištrauka iš Lino Linkevičiaus 

pokalbio su Algirdu Brazausku, dar 
prieš prezidentinius rinkimus, ku
ris buvo paskelbtas “Lietuvos spor
to” 1993 m. vasario 6 d. laidoje.

A. Brazauskas: “Politiką galima 
būtų palyginti su ilgų nuotolių bė
gimu. Reikia apskaičiuoti jėgas 
visai distancijai - bėgti tolygiai, 
reikalui esant sportuoti, kai nau
dinga - šiek tiek atsilikti, tačiau 
visuomet galvoti apie tikslą, apie 
finišą. Politika nieko neverta, kai 
matosi tik procesas, veiksmas, te
gul ir labai gražus, tačiau be jokio 
apčiuopiamo rezultato. . . .Sąžinin
gas politikas visuomet turi galvoti 
apie pasekmes, apie tikslą, kurį no
ri pasiekti, turi planuoti, apskai
čiuoti būsimą rezultatą - kaip sporte.

. . .Manęs agituoti už sportą ar aiš
kinti apie jo svarbą ir reikšmę tik
rai nereikės. Aš puikiai suprantu, 
kad tai ne tik tautos sveikatos ga
rantas, bet ir valstybės prestižo rei
kalas. Kai “Žalgiris” nugalėdavo 
CASK krepšinio aikštelėje, minty
se švęsdavome daug didesnę perga
lę. Sportas tuo metu buvo bene vie
nintelė legali nacionalinės savi
raiškos priemonė, o ir dabar, bū
kime atviri, pasaulis žino apie Lie
tuvą žymiai daugiau, sekdamas Lie
tuvos olimpiečių startus, o ne dis
kusijas parlamente.. . ”

(Algirdas Brazauskas, jaunystėje 
buvo Lietuvos lengvosios atletikos 
rinktinės nariu, boksavosi, slidi
nėjo, mėgo buriuoti... Red.).

(plaukimo horizontus...
Sean Sepulis, artėjantis į amžiaus 

16-tuosius ir jo sesutė Candace 14- 
likametė, yra pasireiškę kaip geri 
plaukikai. Pasiekiami rezultatai 
teikia vilties, kad iš jų išaugs rim
ti plaukimo sporto atstovai. Sean 
pradėjo plaukti 1984 m. Metais vė
liau įsijungė ir sesutė Candace. 
Abu priklausė Etobicoke “Swim 
Club”. Nuo 1989 m. abu jaunuoliai 
priklauso “Guelph Marfins Swim 
Club”.

Pereitą vasarą Sean Sepulis, jau
niausias “Marlins” klubo narys kva- 
lifikavosi vyrų klasėje 100 m distan
cijoje nugara. Netrukus 200 m nu
gara atstume pagerino kvalifikavi- 
muisi standartinį laiką penkiomis 
sekundėmis ir laimėjo aukso meda
lį. 1992 m. gruodžio mėn., “Guelph 
Invitational” plaukimo pirmenybėse 
Sean laimėjo šešis aukso medalius 
jaunių, 15 ir daugiau amžiaus kla
sėse, laisvu ir peteliške plaukimo 
stiliuose. Aplamai, jo geriausias 
pasiektas laikas, laisvo stiliaus 
plaukime: 50 m - 24.45, 100 m - 53.49, 
(50 m. laisvu stiliumi R. Mažuolis nu
plaukęs per 22.47 see ir pagerinęs 
Lietuvos rekordą. Barcelonoje toks 
rezultatas būtų užtikrinęs ketvirtą
ją vietą. 100 m laisvu stiliumi Ma
žuolis nuplaukė per 50.4 see), 200 m - 
2:06, 400 m - 4:29, 1500 m - 18:37. Nu
gara: 100 m - 58:66, 200 m - 2:06.41, 
ir t.t. 1992, 15 - 17 metų amžiaus gru
pėje, Kanados mastu: 50 m laisvu 
stiliumi 16-tas, o 100 m nugara lo
tas. Sean Sepulis yra Ontario plau
kimo rinktinės narys.

Clandace Sepulytė, Sean sesutė, 
aktyviai dalyvauja savo amžiaus 
grupės varžybose. Dalyvauja įvai
riuose plaukimo stiliuose. Mėgsta
miausias jos yra laisvo stiliaus plau
kimas ir geriausi pasiekimai: 50 m - 
31.9, 100 m - 1:09.9, 200 m - 2:34, 400 
m - 5:18.29,800 m - 10:41.09.

Linkėtina sėkmės jauniesiems 
plaukikams. Sean ir Clandace tė
velis Jonas Sepulis buvo aktyvus 
“Vyčio” krepšininkas. Sig.K.

ŠALFASS slidinėjimo 
pirmenybės

Toronto “Jungties” ir Klivlando 
“Žaibo” sporto klubai bendromis jė
gomis surengė 1993-jų Šiaurės Ame

rikos lietuvių slidinėjimo pirmeny
bes, kurios vyko vasario 27 d. Ho
liday Valley, NY valstijoje. “Jung
ties” pastangomis atvyko gausus bū
rys ir gerų slidininkų iš Kanados. 
Kaip tik šiose pirmenybėse išryškė
jo puikus jų prieauglis. “Žaibas” 
rūpinosi informacija, technikiniu 
varžybų pravedimu ir slidininkų 
globa. Suvažiavo jų iš Kanados, Lie
tuvos, Australijos ir JAV-bių toli
mesnių vietovių, kaip Kaliforni
jos, Floridos. Australietį Jurgį Liu
tiką lydėjo nesėkmė. Susižeidęs 
kelį, negalėjo net į starto vartus 
stoti. Pirmenybėse iš viso dalyvavo 
67 slidininkai, vyrų, moterų ir jau
nimo klasėse. Jauniausias dalyvis 
buvo kanadietis Stasys Pacevičius, 
4 metų amžiaus.

Oras buvo labai palankus. Pirme
nybės vyko stačiame “Edelweiss” 
kalno šlaite, paženklintame juoda 
spalva (Black Diamond). Vartai 
buvo sustatyti lengvom kombinaci
jom, sklandžiam, ritmiškam nusilei
dimui. Didysis slalomas buvo 900 
pėdų ilgio ir turėjo 22 vartus, o sla
lomas 450 pėdų su 21.

Pirmenybėse pranašumu žibėjo 
Diana Jonkutė iš Vilniaus. Romas 
Stankevičius, vienas iš geriausių
jų Lietuvoje, surado sau konkuren
tą Darių Steponavičių iš Klivlando. 
Romas didžiojo slalomo nusileidi
me buvo pirmasis, tačiau slalome 
turėjo nusileisti mūsų Dariui iš 
Klivlando.

Šių pirmenybių vyriausias vado
vas - Darius Steponavičius. Jos už
baigtos užkandžiais, laimėtojų pri
statymu bei dovanų įteikimu. Kana
diečius autobusui išvežus apie 6 vai. 
vakaro atgal į namus, likusi dalyvių 
dalis buvo pakviesta vakaronei į 
svetingųjų šeimiūinkų Gidonės ir 
Kęstučio Steponaičių namus, esan
čius kalno papėdėje. Buvo vaišinta- 
si, svarstyta ir spėliota, kur įvyks 
sekančios pirmenybės. . ., Kanado
je? Kalifornijoje? Floridoje. . ., 
ar kur kitur. . . ? V.Č.

Pasekmės - Didysis slalomas. 
(17-34 amžiaus grupė). Moterys: 1 v. 
Renata Staškevičiūtė - 39.54 (N.Y. 
Ont), 2 v. Ona Šileikaitė - 50.81 (Tor). 
Vyrai: 1 v. M. Ąžuolas - 37.13 (Tor.),
2 v. Petras Taraška - 37.66 (Klivl),
3 v. Romas Biskys - 37.88 (Tor).

(35-44 anž. gr.). Moterys: 1 v. Rūta 
Pacevičienė - 47.66 (Etob), 2 v. Sha
ron Akelaitienė - 47.77 (Etob), 3 v. 
Virginia Puzerienė - 55.26 (Tor). Vy
rai: 1 v. Rimas Kuliavas - 37.17 (Tor), 
2 v. Antanas Pacevičius - 37.47 (Ac
ton, Ont), 3 v. Algis Mainelis - 38.91 
(Klivl).

(45-64 am. gr.). Moterys: 1 v. Dalia 
Staškevičienė - 44.70 (N.Y.Ont), 2 v. 
Regina Šileikienė - 65.37 (Tor). Vy
rai: 1 v. Algis Juodikis - 34.04 (Los- 
A.), 2 v. Vaidotas Kvedaras - 41.31 
(Hamil), 3 v. Romas Staškevičius - 
41.97 (N.Y.Ont).

(65 ir aukščiau). Vyrai: 1 v. Vyte
nis Čiurlionis - 39.56 (Klivl), 2 v. Al
girdas Nakas-41.78 (Fla).

(Moterų elitas). 1 v. Diana Jonku
tė - 34.87 ir 34.39 (Vilnius), 2 v. Ind
rė Freimanaitė-43.88 ir 41.49. (Tor).

(Vyrų elitas). 1 v. Romas Stankevi
čius - 33.23 ir 30.93 (Vilnius), 2 v. 
Darius Steponavičius - 32.32 ir 32.44 
(Klivl), 3 v. Darius Viskontas - 33.48 
ir 34.17 (Tor).

Slalomas. (17-34 am. gr.). Moterys: 
1 v. Renata Staškevičiūtė - 28.82 
(N.Y.Ont). Vyrai: 1 v. Petras Taraš
ka - 27.24 (Klivl), 2 v. Viktoras Šim
kus - 28.60 (Tor), 3 v. Gailius Vaidila 
-31.75 (Tor).

(35-44 am. gr.). Moterys: 1 v. Sharon 
Akelaitienė - 37.80 (Etob), 2 v. Vir
ginia Puzerienė - 38.78 (Tor). Vyrai: 
1 v. Rimas Kuliavas - 27.27 (Tor), 2 v. 
Algis Mainelis - 28.67 (Klivl), 3 v. Al
binas Puzeris - 29.60 (Tor).

(45-64 am. gr.). Moterys: 1 v. Dalia 
Staškevičienė - 32.57 (N.Y.Ont). Vy
rai: 1 v. Algis Juodikis - 23.86 (Los

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

7 Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 
verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

- Mūsų Įstaigos: Mississaugoje
a un Holland Landing

Barrie

Holland Landing. Ontario

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučiai ateitininkai 

vasario 28 d. kartu su Hamiltono 
jaunučių būriu labai smagiai pra
leido laiką McMichael galerijo
je, Kleinberge. Atvyko trylika vai
kų, kuriuos galerijos palydovės 
dviem grupėm vedžiojo po sales 
ir aiškino apie įvairius Kanados 
dailininkus, Inuit skulptorius 
bei jų naudojamas medžiagas, 
techniką ir simboliką. Kartu pa
pietavę, vaikai turėjo progos jau
kioje aplinkoje sukurti ir savo 
darbelį - žiemos vaizdą. Atvykę 
tėvai, taip pat gėrėjosi ne tik įdo
miais rodiniais, bet ir saulėta die
na bei puikia galerijos aplinka.

Dėl pavasario atostogų kovo mė
nesį susirinkimų nebus. Balan
džio 3 d., šeštadienį, 1 v.p.p., Vai
kų namuose (pas seseles) bus atei
tininkų priešvelykinis susikauni- 
mas, į kurį kviečiami visi atei
tininkai - tėveliai, sendraugiai, 
studentai, moksleiviai ir jaunu
čiai. Retai visi susirenkame - ne
pagailėkite laiko praleisti valan
dėlę kartu, pabendrauti ateitinin
kų šeimoje! RSJ

Skautų veikla
• Kovo 23 d., 7.30 v.v., skauti- 

ninkių-kų bendra sueiga Prisikė
limo parapijos Parodų salėje. 
Kalbės svečias iš Lietuvos mons. 
K. Vasiliauskas. Dalyvaukime vi- 
si-sos.

• Gerojo darbelio šalpos fon
das jau įpusėjo, tačiau dar neuž
baigtas. Galintys prie jo prisidėti 
prašomi skambinti j.s. A. Empake- 
riui tel. 622-5142.

• Giliukų-liepsnelių draugi
ninke! Danai ir sk. vyčiui draugi
ninkui Petrui Petrauskams, gand
ras atnešė didelę dovaną - paukš
tytę. Tuntai sveikina, linki džiaugs
mo ir laimės.

• “Rambyno” tuntas Toron
te, vadovaujamas s. A. Senkaus, 
turi 88-ius skautus įvairaus am
žiaus. Draugovių sueigos vyksta 
kas antrą šeštadienį po pamokų 
Maironio mokyklos patalpose. M.

• Kovo 7 d. vyko tradicinė Ka
ziuko mugė, kurią surengė “Ram
byno” ir “Šatrijos” tuntai bei tė
vų komitetas. Esant gražiam orui, 
mugė Prisikėlimo parapijoje pri
traukė daug žmonių, o rengėjai jau 
9-tą v.r. buvo pilnai pasiruošę. 
Visuose draugovių paviljonuose 
gražiai išdėstyta įvairių pyragų, 
riestainių bei kitų skanėstų, le- 
monadų, kavos; taip pat pačių pa
gamintų įvairių rankdarbių; “Bi
rutės” draugovės tautinės juos
tos, lėlės, kilimėliai; tiekimo 
skyr. gausūs skautiškom unifor
mom reikmenys, o skautininkių- 
kų laimikių stalas turtinga lo
terija, kurios gautas pelnas ski
riamas Lietuvos skautams-tėms. 
Besigrožint štai ir švilpukas - 9.45 
v.r. atidarymas, tyla, dėmesys! 
Kanadoą rajono vadeivė s. A. Sap- 
lienė atrišo mazgą. Mugė atidary
ta. Po to visos draugovės ėjo iš
klausyti Mišių. Jas atnašavo s. kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, ir 
kun. Liudas Januška, OFM. Skai
tymus atliko ps. J. Neimanienė, 
giedojo dainos vienetas “Sutarti
nė”, vargonais palydint muz. D. 
Radtkei. Pamoksle s. kun. A. Sima
navičius, OFM, visus kvietė ap
lankyti mugę ir paremti skautišką 
veiklą, taip pat skaniai papietau
ti. Pasimeldę visi sugrįžo į savus 
paviljonus aptarnauti svečių. Gro
jo “Gintaro” ansamblio penketu
kas: G. Karasiejus, R. Milkienė, 
T. Pabrėža, V. Ramanauskas ir 
smuikininkas A. Stulgys. Nuotai
ka buvo puiki ir atrodė tikras tur
gus, kaip ir sostinėje Vilniue. Mu
gė pavyko puikiai. Viskas buvo iš
parduota, šeimininkėms net mais
to pritrūko. Rengėjai džiaugėsi 
gerais mugės rezultatais. Nenusi
minė per daug ir tuntininkai, nes 
jiems pietų nebeliko, o dar reikė
jo posėdžiauti ir planuoti mugę ki
tiems metams.

Ateinantis didesnis renginys Šv. 
Jurgio šventė balandžio 25 d. Ana
pilio salėje ir Lietuvos, kankinių 
šventovėje. M.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

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

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

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

7.25%
7.60%
8.25%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 7.00%
(variable rate)

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

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

rji/l ELECTRICAL
D V L ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

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

Licence
E-2392

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

įvedimai ■vandentiekio sistemos įvedimas ■ stogai ■ įvairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■ medžių pjovimas ■ virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų įvedimas ■ plytelių
įdėjimas ■ pataisymai ir pritaikymai pagal invalidų ir senelių 
poreikius. u 16 metų patirtis
u 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 l-mo psi.) sidomėjo ir finansų ministe-

gamybą, atleisti 4.500 tarnau
tojų iš turimų 28.000.

Sparčiai padidėjusi Ontario 
deficitų atnešta skola verčia 
finansų ministerį F. Laughre- 
ną ieškoti kitų pajamų šalti
nių. Lengviausia būtų padi
dinti provincinius pajamų ir 
prekybos mokesčius. Tačiau 
dėl jų padidinimo būtų susi
laukta neišvengiamų protesto 
balsų. Praėjusią savaitę On
tario premjero Bob Rae NDP 
socialistų vyriausybė svarstė 
specialaus mokesčio įvedimą 
turtui ir palikimams. Šį klau
simą jau ilgokai tiria specia
lus komitetas, o dabar juo su-

Vajus “Traktorius 
ūkininkui”

Kanados lietuviai labai remia 
generalinio konsulo Hario Lapo 
paskelbtą vajų “Traktorius ūki
ninkui”. Iki šiol dešimt traktorių 
nupirko šie asmenys ir bendrovė: 
H. Lapas, Balticorp, J. ir P. Bara- 
kauskai, G. ir D. Sakai, M. Račys, 
B. Naudžiūnas, E. Mačiulaitis - 
du traktorius, J. Vaškela, V. ir J. 
Plečkaičiai.

“Vladimiro” gamyklos trakto
rius T-25 kainuoja 1,450 JAV do
lerių. Padargai (priekaba, plūgai, 
akėčios, kultivatorius) - 900 JAV 
dolerių, plius pristatymas.

Gavęs traktorių, ūkininkas tie
siogiai su pirkėju susitaria, ko
kiomis sąlygomis per 20 metų at
mokės skolą.

Palengvinkime mūsų naujaku
rio ūkininko sunkią dalią. Pasi
naudoję šiuo vajumi, pirkite trak
torius savo giminėms - ūkinin
kams. Jeigu jų neturite, ūkinin
kų sąrašą galite gauti generali
niame konsulate. Traktoriaus 
pirkimo reikalu prašome kreiptis 
į Lietuvos generalinį konsulatą 
(Consulate General of Lithuania), 
235 Yorkland Blvd., Suite 502, Wil
lowdale, Ontario, M2J 4Y8. Tele
fonas: (416) 494-8313, telefaksas: 
(416) 494-4382.

ris F. Laughrenas.
Sumanymas atrodo viliojan

tis, NDP socialistų dažnai ža
dėtas rinkėjams. Ontario gy
ventojams, kurių metinės pa
jamos prašoka pusę milijono 
dolerių, būtų įvestass 1% tur
to mokestis. Jis paliestų 15% 
Ontario provincijoje gyvenan
čių šeimų ir atneštų apie pen
kis bilijonus dolerių valdžios 
iždui. Palikimams, kurie yra 
verti daugiau kaip pusę mili
jono dolerių, galėtų būti įves
tas 30% mokestis. Valdžios iž- 
dan jis atneštų porą bilijonų 
dolerių. Vis dėlto premjero 
Bob Rae vyriausybė šio gun
dančio sumanymo atsisakė. 
Mat tokių specialių mokesčių 
savo gyventojams neturi nė 
viena Kanados provincija. Jų 
įvedimas Ontario provincijo
je turtuolių kapitalą nukreip
tų į kitas provincijas.

Politiniu smūgiu NDP socia
listams gali tapti prasidedan
tis didžiųjų darbo unijų nusi
vylimas premjero Bob Rae vy
riausybe. Kanadoj yra didelė 
ir stipri automobilių gaminto
jų unija. Dalis “General Mo
tors” darbininkų nubalsavo 
sustabdyti finansinę unijos 
paramą Ontario NDP socialis
tams ir jų premjerui Bob Rae. 
Neišsamiu balsavimu buvo 
pradėtos pastangos nutrauk
ti šios unijos metinę 50.000 
dolerių paramą Ontario NDP 
socialistų partijai.

Šiuo reikalu grasinama pra
vesti išsamesnį visų unijos 
narių balsavimą. Mat pasigirs
ta vis aštresnių priekaištų On
tario NDP socialistų partijai 
ir jos pirmajai vyriausybei 
šioje provincijoje. Esą ji, 
atėjusi vyriausybėn, jau už
miršo unijos narių poreikius, 
didesnį dėmesį skirdama ne 
darbininkams, o darbdaviams.

V.Kst.

Suomijos “Fin Air” orinio susisiekimo bendrovė 1993 m. vasario 24 d. To
ronte surengė priėmimą įvairių tautybių bei kelionių biurų atstovams. 
Jame aptarti tiesioginiai skrydžiai į Lietuvą. Nuotraukoje priėmime daly
vavusios gintarietės - AURELIJA KARASIEJŪTĖ, JŪRATĖ GAIŽUTYTĖ 
ir viešnia iš Lietuvos kanklininkė DAIVA ČIČINSKIENĖ

TORONTO^
Latvių centre, kovo 3 d. vaka

re, Gabija Petrauskienė, Latvių 
bendruomenės kvietimu, skaitė 
paskaitą ir atsakinėjo į gausius’ 
klausimus apie rinkimus Lietu
voje. Latvijoje rinkimai į Sei
mą vyks birželio mėnesį. Lat
vių išeivijos bendruomenėje 
jaučiamas didelis dėmesys rin
kimams, vykdoma balsuotojų re
gistracija jau dabar, ruošiama
si atsakingai balsuoti, pasi- 
informuojant įvairiomis pa
skaitomis, simpoziumais. Vaka
ronių metu kas savaitę rodomi 
išrašai iš Latvijos televizijos. 
Latvijoje numatomos panašios 
priešrinkiminės sąlygos kaip 
buvo Lietuvoje: spauda, televi
zija bei radijas beveik išskirti
nai vienos partijos įtakoje; di
desnis dešiniųjų jėgų susiskal
dymas, nei buvo Lietuvoje. K.

Minėjimas “Vilniaus”rūmuose
Toronto lietuvių pensininkų klu

bo Vasario 16-sios šventė įvyko va
sario 16 d. Nors buvo blogas oras, 
bet salėje visi paruošti stalai buvo 
užpildyti dalyviais. T. Kobelskienė 
Toronto pensininkų klubo rengi
nių vadovė atidarė minėjimą ir pa
prašė dainininkių būrelį sudai
nuoti “Lietuvą brangi”. A. Biške-

vičienė jautrių eilėraščių dek
lamavimu nukėlė dalyvius į Lietu-

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

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

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

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

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

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

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

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

tel.(705)522-3179

Nordland čežės-.
1 ir TA kub. pėdos dėžės...................
3 kub. pėdų dėžės .............................

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

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

$
$

1.00
2.00

7.50 
$11.25 
$22.50

$

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.

n A D A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
un ri 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

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

Tel: Tel:

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

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

vą.
Dainų būrelis dar ir daugiau pa

dainavo liaudies dainų. O. Juodi- 
šienei paskaičius įspūdingai kun. 
Ylos sukurtą maldelę, dalyviams 
pasisotinus garuojančiu kugeliu, 
pyragu ir kava, T. Kobelskienė pa
kvietė H. Stepaitį paskaitai, ku
ris savo kalboje apibūdino Lietu
vos padėtį visais etapais prade
dant 1918 metais ir baigiant 1990 
m. kovo 11-tąja, o taip pat ir šiais 
metais, Lietuvos prezidento rinki
mais. Salėje sutirštėjo slegianti 
nuotaika: ar neparklups ir vėl mū
sų didvyrių atgaivinta Lietuva? 
Telieka prisiminti katedroje Va
sario 16-sios pamaldose, vysk. P. 
Baltakio, OFM, pamokslo pasiūly
tą mintį: “Ką beišrinktų Lietu
voje prezidentu - melskimės, kad 
jis garbingai vadovautų nepri
klausomai Lietuvai”. Po dar dvie
jų A. Biškevičienės deklamacijų 
minėjimas baigtas Tautos himnu.

Šios Lietuvos deimantinės ne
priklausomybės sukakties proga 
taip pat norėčiau priminti mū
sų seneliams, kad nesivaržytų pra
bilti į vaikučius lietuviškai. Te
būnie mūsų pareiga pamokyti 
juos nors keletą lietuviškų žo
džių, o gal išmokyti ir dainelę. 
Brangios dovanos vaikaičiams 
Kalėdų ar gimtadienių progomis 
yra lengvai užmirštamos. Išmoky
ti lietuviški žodžiai, posakiai 
liks jų pasąmonėje visam gy
venimui. Kanadoje užaugęs jau
nimas domisi savo šaknimis, jų 
neslėps, bet didžiuosis.

L. Šileikienė

PADĖKA
Kaip graži akimirka prabėgo 8 

savaitės Kanadoje. Atsisveikin
dama norėčiau padėkoti Kanados 
lietuvių krašto valdybos kultū
ros komisijai už pakvietimą, Da
liai Viskontienei ir R. ir J. Kara- 
siejams už suteiktas puikias darbo 
ir gyvenimo sąlygas, kūrybinį 
bendradarbiavimą.

Ačiū visiems, kurių globą ir ar
tumą jaučiau per visą viešnagę. 
Tik šių nuostabių žmonių pagalba 
aš tiek daug pamačiau, sužinojau, 
pasisėmiau dvasinio peno. Tai G. 
ir R. Paulioniai, R. ir M. Slapšiai, 
I. Pivoriūtė, F. ir V. Skrinskai, 
M. ir G. Skrinskai, B. ir T. Stanu- 
liai, V. ir T. Pabrėžos, N. Beno- 
tienė, E. Firavičienė iš Toronto, 
R. ir J. Piečaičiai bei J. ir P. Ada- 
moniai iš Montrealio, R. ir R. Kil
čiai iš Otavos, D. Chainauskienė 
iš Londono.

Labai dėkinga dr. Angelei Kaz
lauskienei už stomatologinę pa
galbą.

Išvykdama noriu palinkėti vi
siems Kanados lietuvių kultūros 
puoselėtojams kūrybinės sėkmės, 
kantrybės ir energijos jų nepa
prastai sunkiame ir atsakingame 
darbe.

Ačiū kanklininkėms už dėmesį 
ir kantrybę. Džiaugiuosi, kad 
buvau reikalinga.

Daiva Čičinskienė, 
kanklininkė iš Vilniaus

Paieškojimas
Gedvilas Ignas, Juozo, gimęs 

1918 m., į Kanadą atvyko 1944-45 m. 
Dirbo jūreiviu laive. Po vieno laiš
ko ryšys nutrūko. Ieško brolis su 
dukra, gyvenantys Palangoje. Pats 
ar žinantys apie jį prašome rašyti 
šiuo adresu: V. Katz, 4215-15A 
Street S. W., Cargary, Alberta, 
T2T4E1.

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

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1993 m. balandžio 6, antradienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1992 m. apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1993 metams
8. Rinkimai: 3 narių (valdybą, 1 nario (revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

po pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

r> A 15 METŲ SUKAKTĮ
Al I D K/* ŠVENČIANTIS VIENINTELIS fjM'' 4 KANADOJE LIETUVIŠKAS

PROFESIONALUS
KELIONIŲ BIURAS

5*' ° * KVIEČIA KELIA UTĮ KARTU!

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

Kaina vasaros sezonui nuo $899.00. ____

Spalio 5,19 
Lapkričio 23 
Gruodžio 21

Papiginta kaina giminėms iš Lietuvos tik $799.
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

Cruise Lines 
k International

Association

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

nr. 2475066 (wholesale)
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Dantių 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.) 763-5fi77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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 Susl,arus užsakymus paimame Ir pristatome. 
 Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
'į patarnauja lietuvių kalba.

RF/tW West Realty Inc.

1678 Bloor Street West 
Joronto, Ontario M6P 1A9 

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

IMA DRESHER Ltd.
Real Estate
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.

I V r> IT C tTI? O insurance U Iv IL^H IL Iv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TO RO N T O
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Kovo 14, sekmadienį, mūsų 
parapijoje buvo švenčiama Tikin
čiosios Lietuvos diena ir Lietuvos 
išsivadavimo iš sovietinio jungo 
bei nepriklausomybės atstatymo 
diena. Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa ir KLK moterų draugija iš
kilmingai dalyvavo 11 v.r. Mišiose 
su savo vėliavomis.

— Gavėnios rekolekcijos mūsų 
parapijoje bus kovo 25-28 d.d. Jas 
ves Vilniaus arkikatedros klebo
nas mons. Kazimieras Vasiliaus
kas. Rekolekcijų tvarka: kovo 25, 
ketvirtadienį — 10 v.r. Mišios su 
pamokslu ir 7 v.v. Mišios su pamoks
lu; kovo 26, penktadienį — 10 v.r. 
Mišios su pamokslu ir 7 v.v. Mišios 
su pamokslu; kovo 27, šeštadienį — 
10 v.r. Mišios su pamokslu ir 6 v.y. 
Mišios su pamokslu; kovo 28, sekma
dienį — pamokslai įprasta sekma
dienio 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 mūsų rekolekci
jų vedėjas, Vilniaus arkikatedros 
klebonas mons. Kazimieras Vasi
liauskas. Bus pietūs ir pyragai. Bi
lietai jau platinami sekmadieniais 
parapijos salėje.

— Mišios kovo 21, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Konstancijų Kami- 
nickienę, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Bronių Ka- 
napką.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 135 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: Diana Jonkutė, B. Zinke
vičienė iš Vilniaus; Vyt. Genčius iš 
Sun City, Ar., JAV; J. Morkūnas iš 
Trout Creek, Ont. Su svečiais supa- 

Jžindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos ižd. Edmundas Pamataitis. 
• — Kovo 21, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
bus rodomas filmas - Keturakio ko
medija “Amerika pirtyje”.

— Kovo 21, sekmadienį, 3 v.p.p. 
LN Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyks metinis “Paramos” kredito 
kooperatyvo narių susirinkimas. 
Registracija 2 v.p.p.

— Kovo 27, šeštadienį, 6 v.p. D.L.K. 
Gedimino menėje įvyks LN vyrų bū
relio metinis pobūvis. Meninė prog
rama, šilta vakarienė su vynu, pa
ruošta Vytauto Birštono, linksma 
muzika ir kitos įvairenybės. Bilie
tus galima gauti pas A. Sukauską 
tel. 244-2790, E. Bartminą tel. 249- 
0490, Z. Rėvą tel. 251-9635, B. Lau- 
čį tel. 252-2722 ir pas A. Genį tel. 
231-2839.

— Kovo 28, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
yra šaukiamas LN ir Labdaros fon
do narių'metinis susirinkimas. Na
rių registracija prasidės 12.30 v.p.p. 
Bus renkami 6 valdybos nariai ir vie
nas į revizijos komisiją.

— Balandžio 18, sekmadienį, 1 
v.p.p. Karaliaus Mindaugo menėje 
yra ruošiami iškilmingi velykiniai 
pietūs: šiltas maistas, vynas, kava, 
tortai, pagaminti prityrusių virėjų 
Vytauto Birštono ir Birutės Stanu
lienės. Bilietai gaunami sekmadie
nio popietėje pas moterų būrelio 
nares ir LN raštinėje. Tuo pačiu 
metu įvyks ir P. Makuškio darbų 
paroda.

Aukos slaugos namams
“TŽ” nr. 8 per klaidą buvo paskelb

ta, kad Valentina Simanavičienė 
aukojo $20 a.a. E. Petrauskienės at
minimui, turėjo būti a.a. Elenos 
Astrauskienės atminimui. Už pada
rytą klaidą nuoširdžiai atsiprašo
me; a. a. Antano Firavičiaus atmi
nimui aukojo: $50 - J. Pikelis; $30 - 
M. Žyvatkauskienė. Iš viso statybos 
fonde yra $879,755.78. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Lietuviškų velykinių sveiki
nimų rasite Anapilio knygyne.

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

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

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.

— Metinės parapijos rekolek
cijos mūsų parapijoje prasideda 
šį trečiadienį, 7 v.v., Mišiomis ir 
pamokslu. Rekolekcijas praves Vil
niaus arkikatedros klebonas prel. 
Kazimieras Vasiliauskas. Rekolek
cijų tvarka: ketvirtadienį ir penk
tadienį Mišios ir pamokslas 9:30 v.r. 
ir 7 v.v., šeštadienį Mišios ir pamoks
las 9.30 v.r. ir 4 v.p.p. Išpažinčių bus 
klausoma prieš kiekvienas Mišias. 
Automobilius prašoma vakarais sta
tyti Neilson’o autoaikštėje. Sekma
dienį Mišios ir pamokslai įprasta 
tvarka.

— Pakrikštyti Sabina-Ashley ir 
Kazys-Jonas, Vidmanto ir Cora Si- 
lirkų vaikai.

— Kovo 12 d. palaidotas a.a. An
tanas Firavičius, 79 m.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, kovo 21, 
Parodų salėje po 11.30 v. Mišių. Ja
me kalbės Danielius Laurinavičius, 
maisto ir vaistų inspektorius Onta
rio provincijoje, apie Kanados ir 
užsienio maisto ir vaistų tikrinimą.

— Klivlando Dievo Motinos para
pijos ir “Volungės” chorai su so
listais atliks Schubert’o “G” dur 
Mišių veikalą ir Gavėniai pritai
kytą koncertą “Dieve išgirsk mano 
maldą” balandžio 4 d., 3.30 v.p.p., 
mūsų parapijos salėje.

— Mišios kovo 21, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Juozą ir Anastaziją 
Peseckus ir už a.a. Vincą Beresnevi
čių, 9.20 v.r. - už a.a. Vytautą Vinge
lį, mirusį prieš 10 m., 10.15 v.r. už 
a.a. Juzę Rakauskienę, už a.a. Juozą 
Ražauską, už a.a. Mariją Norkienę,
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos balius - balan
džio 17, Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Bus jaunatviška 
meninė programa, gausi laimi
kiais loterija, lietuviški valgiai, 
geras orkestras, šokiai. Bilietai 
gaunami “TŽ” administracijoje 
ir po pamaldų Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijos salėse. Loteri
jai yra sutelkta žymių skulptorių 
ir dailininkų darbai. Su įėjimo 
bilietais kiekvienas baliuje ga
lės dalyvauti mažoje loterijoje.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia Velykų pietus 
trečiadienį, balandžio 14 d.,
12.30 v.p.p., Vilniaus rūmų III 
aukšto menėje. Bilietai gauna
mi pas T. Kobelskienę, tel. 760- 
8003 arba P. Jutelį, tel. 766-6019.

Nuo š.m. kovo 14 d. Vilniaus 
radijo laidos Toronte bus girdi
mos kas vakarą 9810 khz dažniu 
lietuviškai - 21 v., angliškai - 
19 v.

Visos “Atžalyno” tautinių šo
kių grupės rengiasi savo meti
niam pavasario koncertui, kuris 
įvyks sekmadienį, balandžio 25, 
Lietuvių namuose. Veiks loteri
ja, bus kavutė ir užkandžiai. 
Šiais metais “Atžalyno” šokėjai 
atliks programą Karavano metu 
Vilniaus paviljone, kuris vyks 
birželio 18-26 d.d. Po Karavano 
ir vasaros atostogų “Atžalyno” 
studentų grupė pradės ruoštis 
Dainų ir šokių šventei Lietuvo
je 1994 m. vasarą. I.P.

A.a. Onos Kurpienės atmini
mui A. S. Draugeliai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

Povilas Kirstukas savo testa
mente paliko “Tėviškės žibu
riams” $3,000

Vaclovas Valys iš JAV “Tėviš
kės žiburiams” paaukojo $1,000.

A.a. Marijai Ruseckienei mi
rus, užjausdami vyrą Joną ir 
sūnų Viktorą, L. Baumgardų šei
ma $40 aukojo “Tėviškės žibu
riams”.

A.a. Jono Mikšio dešimties 
metų mirties prisiminimui žmo
na Antanina “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Antano Verbicko atmini
mui V. M. Kazlauskai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A.a. Antano Verbicko atmini
mui J. V. Arštikaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A.a. Veronikos Stanaitienės 
atminimui Danutė Žemaitienė 
ir dukra Audronė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

Atitaisymas. “TŽ” 9 nr. Winni- 
peg’o kronikoje išspausdinta a.a. 
Leonas Kuncaitis. Turi būti An
tanas. Atsiprašome.

“TEVISKES. ŽIBURIU

1993 m. balandžio 17, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite 
Toronto dainos vienetą “SUTARTINĖ”, 
vadovaujamą Nijolės Benotienės.

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

Maloniai kviečiame atsilankyti (

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje 
ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais "TŽ" administracijoje tel. 
275-4672 arba parapijose po pamaldų sekmadieniais. 
BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

Vakaro pradžia — 6.00 v.v., 
meninės programos — 6.30 v.v.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

RELIGINĖS

ŠALPOS POPIETĘ
Lietuvoje Adomo Jakšto spaustuvei paremti 

kovo 28, sekmadienį, 12.30 v.p.p., didžiojoje Anapilio salėje 
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas Vilniaus arkikatedros klebonas 

mons. Kazimieras Vasiliauskas
• Meninę programą atliks pianistas Vytas Pacevičius
• Bus labai skanūs pietūs ir pyragai
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis 
dienomis vakarais užsisakyti pas A. Augaitienę tel. 231-7416. Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia -

KLKM draugijos Lietuvos kankiniu parapijos skyrius ir tarybos religinė sekciia

Maloniai kviečiame jus į

gavėnios KONCERTĄ
“Dieve, išgirsk mano malda”

(Pagrindinis veikalas — F. Šubert’o Mišios G dur)

1993 m. balandžio 4, sekmadienį, 3.30 valandą po pietų,
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Street, Toronto, Ontario

t t
Koncertą atliks: Klivlando Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos choras,

~ N'
"VOLUNGE” - Toronto lietuvių choras, solistai
Virginija Bruožytė-Muliolienė, Michael Jones ir Jonas Vaškevičius

įėjimas į koncertą nemokamas Rengia “VOLUNGĖ" ir jos muzikos vadovai
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė ir Jonas Govėdas

“Iš močiutės skrynios” - tokiu 
vardu pavadintas šių metų To
ronto lietuvių jaunimo ansamb
lio “Gintaras” metinis pavasa
rio nuotaikos koncertas balan
džio 3, šeštadienį, 6 v.v. Etobi
coke School of the Arts auditori
joje, 675 Royal York Rd. (į šiaurę 
nuo Queensway).

Kaip jau įprasta matyti, ir šį 
kartą žiūrovai turės progos pasi
gėrėti gausių šokėjų, kaimo ka
pelos, instrumentalistų, skam
bių dainininkių sklandžia ir 
marga meniška pyne. Bilietai iš 
anksto platinami sekmadieniais 
parapijose arba pas J. Vinge- 
lienę tel. 233-8108. Visos vietos 
numeruotos. Įėjimas asmeniui 
$10, vaikui $6. Rengėjai kviečia 
bilietus iš anksto įsigyti ir tuo 
paremti savąjį jaunimą, kuris 
stropiai ruošiasi šiam koncer
tui.

“Gintaras” yra pakviestas da
lyvauti 1994 m. įvyksiančioje 
dainų ir tautinių šokių šventė
je Lietuvoje. Tai išvykai jau da
bar telkiamos lėšos -’platinami 
loterijos bilietai. Bus galima 
laimėti kelionę lėktuvu į Flori
dą (P. Lawson Travel), barbeque 
ir bevielį telefoną. Visi kviečia
mi pabandyti laimę ir tuo prisi
dėti prie lėšų telkimo gintarie- 
čių išvykai į Lietuvą, įvertinant 
jų iškilią reprezentaciją ir savo
jo jaunimo išlaikymą lietuvių 
bendruomenėje. S.

T#t
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

-——S-—— . —Męy

B MONTREAL
Yves Mainville, Baxter Diagnos

tic Corp, tarnautojas, nuolatos gauna 
medicininių reikmenų Lietuvos li
goninėms. Jau baigiama antroji 
siunta. KLB Montrealio apylinkei 
šios siuntos persiuntimui trūksta 
pinigų. Apylinkės valdyba yra dė
kinga Vytautui Gruodžiui, per savo 
motinos a.a. Emilijos Gruodienės 
gedulines pamaldas leidusiam tam 
reikalui rinkti aukas. Surinkta apie 
$1100. bet tai maždaug vienas treč
dalis reikiamos sumos. Apylinkės 
valdyba kreipiasi į visus lietuvius, 
prašydama paremti savo auka šį rei
kalą ir pabrėžia, kad šie medicini
niai reikmenys bus pasiųsti tiesiog 
kuriai nors provincijos ligoninei 
išvengiant oficialių įstaigų tarpi
ninkavimo. Aukoms yra atidaryta 
“Lite” sąskaita nr. 223; aukas pri
ima ir kiekvienas KLB Montrealio 
apylinkės valdybos narys.

Šv. Kazimieras buvo paminėtas 
Šv. Kazimiero parapijoje kovo 7 d. 
Po iškilmingų pamaldų parapijos 
svetainėje buvo surengtas suėji
mas su pietumis.

Juozines rengia Jūros šaulių “Ne
ringos" kuopa kovo 21 d. AV parapi
jos salėje. Bus pagerbtas AV para
pijos klebonas kun. Juozas Aranaus- 
kas. Tuo pačiu bus atsisveikinta 
su kun. Izidorium Sadausku, kuris 
pakviestas Vilniaus kun. Jono Bos- 
ko parapijos klebonu.

A.a. seselė Bonita Žemgulytė, 90 m. 
amžiaus, mirė sausio 15 d. Vokieti
joje. Palaidota sausio 26 d. Rhein
bach prie Hamburgo kapinėse. Ji 
buvo vien iš pagrindinių Šv. Elž
bietos ligoninės Švėkšnoje staty
bos organizatorių. Montrealyje liū
di jos sesuo Julija Mickienė. B.S.

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
kredito Unija

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

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

...... 6.25% Taupymo - su gyv. dr.......... 1.50%

1 metų .......... ...... 5.00% Taupymo - kasdienines..... 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 19

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

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.- U v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin st. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

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

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

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

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

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

“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

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.

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.

/O europarceLį
yv-^r—-p-jj Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

DĖMESIO: SVARBUS PRANEŠIMAS
1) Nuo kovo 31 d. kaina už kg bus $5.10 dėl pakilusių 

transporto išlaidų
2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerį persiuntimo 

blanke. Tai pagreitins jūsų paketo pristatymą
3) Naujas tel. numeris 848-9693. Būtinai palikite žinią telefono ; 

atsakomoje mašinėlėje ir aš jums tuoj pat atskambinsiu

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus
Nėra maksimumo svorio i 

Minimumas 2 kg, arba $10.00 Į 
Neskaitome už pristatymą.

2600 RUELEGER, LASALLE
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r -4 v.p p

AiA AAAA SKAMBINKITE INFOR- W/iX- UkLi < MACUOS IR APTAR- 
l/TW wUvU N AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. «ET KADA - 7 DIENAS
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KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir ‘‘Stainguard’’.

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


