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Reformos ir žmonės
Reforma - tarsi koks šių dienų burtažodis tiems, ku

rie išsivadavo iš Lenino bandymų sukurti žemės rojų. 
Vieni skuba, kiti stabdo, treti, kantrybės netekę, šaukia: 
kur gi toji demokratija, dalinanti gėrybes su kaupu? Ke
liai į “pažadėtąją žemę” nežinomi, siauri ir vingiuoti. Ku
riuo pasukti, kad opos bent apsilptų?

N
EPRIKLAUSOMYBĘ atgavusi Lietuva — taipgi re
formų sūkury. Griuvus komunistinei, centro kont
roliuojamai sistemai, tik vienas dalykas liko aiš
kus: toji sistema palaidota. Dingus varžtams, demokrati

jos siekių vardu kiekvienas jautė teisę ir laisvę pasirink
ti naują kelią. Ta teise apsčiai kai kurių pasinaudota ir 
dar naudojamasi. Jiems atrodo, kad tai puikiausia proga 
pagerinti ir įtvirtinti savo ekonominį gyvenimą, net pra
turtėti, nes to niekas nebedraudžia. Atvirkščiai, net ska
tina: privatizuokimės. Kitiems dėl pareigos ar požiūrių į 
jaunos valstybės bendruosius reikalu^ rūpi greitesnis 
ekonominės struktūros pakeitimas, tuo užsitikrinant 
tvirtesnį žingsnį į priekį visų gerovei ir tautos ateičiai. 
Tretiems - ir tas, ir tas. Tą savarankišką išsiskirstymą 
vieni vadina pasimetimu, kiti laisve. Stebuklas būtų bu
vęs, jei dėl šitokio išsiblaškymo ir sutrikimo būtų nenu
kentėję ekonominiai reikalai. Ir kai taip atsitiko, į ką gi 
bekreipsi pirmąjį žvilgsnį. Taip tad ir prasidėjo įvairūs 
ėjimai, mėginimai su vyriausybės įstatymais, liepian
čiais daryti ir mažų viršininkų paliepimais nedaryti. Mai
šatis dar labiau apsunkino klausimą: kaip reformuotis? 
Už ko griebtis, kaip orientuotis, kuriais žinovais pasi
kliauti? Kuris iš vadovaujančiųjų tada galėjo nujausti, 
spėti ar žinoti? O kasdienybė nepolitikuojanti. Ji stato 
aiškius savo reikalavimus, visai neatsižvelgdama į vado
vų gerus norus, planus ar reformas. Jai nusilenkiama, 
jos vienos bijoma. Kad rytoj bus geriau, žmonės klausėsi 
penkiasdešimt metų. Priprato nebepasitikėti. Ir atgau
toji laisvė nieko praktiškai nepakeitė. Pasikeitė spalvos 
ir vardai - veidai liko tie patys.

U
ŽTAT su pagrindu pasigirsta balsų, kad jokia de
mokratija negalės būti įgyvendinama, kol nebus 
pakeistas žmogus, tai yra - jo mąstysena, per
rikiuojant vertybių gradaciją, pačiam persireformuojant, 

dvasiškai persikvalifikuojant, pritaikant save visai ki
toniškai sistemai, apie kurią šiandien tik kalbama, bet 
per mažai žinoma. Kai kuriems valstybės vadovams at
rodo, kad žmogaus pasikeitimo procese galėtų labai 
daug padėti tikinčiųjų bendruomenės, jų hierarchija, 
naujas įsireliginimas, galintis lengviau surišti nutrūku
sias vertybių gijas. Tai tiesa. Nepamirština betgi, kad 
pastangos turi būti suderintos, priimami valstybės įsta
tymai neturėtų kryžiuotis su tikinčiųjų poslinkiais atsta
tyti smunkančią žmonių moralę ir išeiti į viešą, kovą sie
kiančią plačiai išsišakojusį ateizmo palikimą apkarpyti. 
Ligi šiolei, atrodo, dar nėra sudarytas pakankamo pajė
gumo frontas, žmogus dar vis paliekamas kautis už buiti
nės suirutės smukdomą išsilaikymą, visa kita nustumiant 
į šalį. Tautos atgimimo pagalbon jungiasi jau ne vienas 
išeivijos žygeivis. Jų patirtis, deja, piešia liūdnoką vaiz
dą. Bendro tikslo siekiant, dar nelengva vieniems kitus 
suprasti. Kai kurie atgimimą mato gausesniame švento
vių lankyme, kitiems atrodo, kad vadovai turėtų artėti 
prie žmonių, ypač jaunimo, organizuotai burtis aplink 
idealus, skatinančius ir nurodančius kelius, kaip atsinau
jinti, kaip save pritaikyti ūžiančiame reformų ir naujų 
siekių sūkuryje, kad susidarytų jungtis tarp visokeriopų 
poreikių, atsirandančių stiprinant naująją Lietuvą. Č.S.
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Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Per didelės nuolaidos ateiviams?
Politinius atbėgėlius vaidi

nančių nelegalių ateivių ant
plūdį Kanada tikėjosi suma
žinti š.m. vasario 1 d. įsigalio
jusiu naujuoju įstatymu “C-86”. 
Jį pernai paruošė imigracijos 
ministeris Bernard Valcourt, 
o prieš Kalėdas patvirtino Ka
nados parlamentas. Naujasis 
įstatymas būtų leidęs imigra
cijos pareigūnamas didžiąją 
dalį nelegalių ateivių be teis
mo sprendimo sustabdyti įva
žiavimo vietovėse ir neįsileis
ti Kanadon. Įstatymo “C-86” 
įsigaliojimą piktais protes
to balsais sutiko triukšmin
goji Kanados moterų teisių 
gynėja Judy Rebick su savo 
šalininkėmis. Esą jis pažei
džia Kanadoj globos siekian
čių atbėgėlių moterų teises.

Kanados imigracijos ir atbė
gėlių tarybos vadovė Nurje- 
han Mawani kovo 9 d. paskel
bė instrukcijas imigracijos 
pareigūnams, atnešančias po
litinę spragą naujajame “C- 
86” įstatyme. Jose pabrėžia
ma, kad teisėtomis atbėgėlė- 
mis Kanadon reikia laikyti 
ir moteris. Jas tokiomis šei
mose padaro tarp vyro ir žmo
nos iškilę lytiniai nesutarimai, 
seksiniai žiaurumai, kartais 
netgi dangstomi gyvenamojo 
krašto religija bei jos tradi
cijomis.

Lig šiol visas pasaulis, api

būdindamas žmogaus teisių 
pažeidimus, rėmėsi Jungtinių 
Tautų paragrafais. Jie lega
liu globos siekiančiu atbėgė- 
liu pripažindavo asmenį, per
sekiojamą dėl savo rasės, re
ligijos, tautybės, politinių įsi
tikinimų, priklausymo specia
lioms socialinėms grupėms. 
Tokio asmens lytis netgi ne
buvo minima. Dabar Kanada 
imigracijos įstatyme pirmoji 
pasaulyje atskirai pabrėžė 
moterų teisių pažeidimus, net 
ir tais atvejais, kai jie vyksta 
šeimoje tarp vyro ir žmonos. 
Anksčiau tokie šeimos nariai 
sprendimų patys ieškodavo 
teismuose, remdamiesi savo 
krašto įstatymais. Tokia sa
vo taktika Kanada taipgi pir
moji pasaulyje pasiūlė globą 
nuo savo vyrų bėgančioms mo
terims.

Nejučiomis kyla klausimas: 
kas bus tada, kai tūkstančiai 
tokių moterų, siekiančių ge
resnio ekonominio gyvenimo, 
paliks vyrus ir su vaikais at
vyks Kanadon? Kas bus, jei 
federacinės ir provincinės 
labdaros sistemos tokioms 
atbėgėlėms turės parūpinti 
pastogę, pragyvenimą ir ne
mokamą sveikatos draudą? O 
vėliau atsiras ir tokių, ku
rioms teks Kanadon įsileis
ti ir įdarbinti namie tik laiki-

(Nukelta į 5-tą psl.)

LIETUVA IŠ SENO GARSĖJA SAVO MEDINIAIS KRYŽIAIS, išreiškiančiais tautos kančią, tikėjimą ir švie- 
"sesnio rytojaus viltį. Sovietinės-okupacijos metais jų daug sunaikinta, bet nuošaliose vietose dalis jų išliko. Šioje 
A. SUTKAUS nuotraukoje - kaimo kapinių kryžiai 1967 įlietais

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Lietuvos banko pirmininkas
Prezidentas A. Brazauskas 

kovo 16 d. pasiūlė seimui tvir
tinti nauju Lietuvos banko val
dybos pirmininku Romualdą 
Visokavičių, kaip rašoma “Lie
tuvos ryte” 1993. III. 17 d. Pas
tarasis gimė 1943 m. rugpjūčio 
5 d. Kauno rajone. Inžinie
riaus ekonomisto profesiją 
įsigijo Kauno politechnikos 
institute. Banke pradėjo dirb
ti 1980 m. Vėliau buvo paskir
tas sovietinės Lietuvos pra
monės ir statybos banko pirmi
ninku, o 1988 m. Leningrado 
finansų ir ekonomijos insti
tute apgynė mokslų kandidato 
disertaciją apie funkcinę ver
tės analizę bankuose.

1991 m. jis įsteigė komerci
nį “Litimpex” banką, kurio 
pirmininku buvo iki šiol. 1992 
m. buvo išrinktas komercinių 
bankų organizacijos pirmi
ninku.

Prezidentas Brazauskas pa
žymėjo, kad jo siūlomo kandi
dato vadovautas komercinis 
bankas Lietuvoje buvo vienas 
iš geriausių.

Prasta kokybė
Atsakydamas į klausimus 

seime, R. Visokavičius pareiš
kė, kad svarbiu uždaviniu lai
kąs bankininkų kvalifikacijų 
kėlimo klausimą. Pasak jo, Lie
tuvoje gerų specialistų ne
trūksta, deja, jie visi paruoš
ti planinei ekonomikai. Jis 
didelį dėmesį skirtų banki
nei tvarkai (disciplinai).

Litas turėtų būti įvestas 
trijų mėnesių laikotarpyje. 
Atspausdinti litų banknotai 
yra prastos kokybės, ne ką 
geresni už “meškas” (talonus). 
Paleisti į apyvartą, jie neilgai 
išsilaikys.

Jis nutrauktų nuo banko 
veiklos paslapčių uždangą. 
Ligi šiol nelabai kas žinojo, 
kaip Lietuvos bankas veikia. 
Jis turįs idėjų, kaip sutvar
kyti tarpusavio atsiskaitymus, 
kurie iki dabar labai šlubavo.

Pastangos naudingos Rusijai
Kovo 15 d. spaudos konfe

rencijoje seimo opozicijos va
dovas V. Landsbergis, ELTOS 

pranešimu, nusistebėjo, kad 
Kovo 11-sios šventiniuose ren
giniuose buvo rodomas prie
šiškumas Kovo 11-jai, jautėsi 
noras įpiršti LTSR teisėtumo 
idėjas.

Prieš trejus metus, sakė Vy
tautas Landsbergis, apgynėme 
Lietuvą nuo LTSR, dabar 
mums tą LTSR vėl bandoma 
įpiršti. Požiūris, kad kovo 11 
d. įvyko tik valdžios pasikei
timas, pateisina LTSR egzis
tavimą ir yra naudingas Rusi
jos interesams. Tai reikštų, 
kad nebuvo okupacijos, nebu
vo užgrobimo.

Kalbant apie dabartinę būk
lę Rusijoje, V. Landsbergio 
teigimu, ji yra labai sudėtin
ga. Demokratinės jėgos silp
nėja. Tai sudaro “grėsmę Lie
tuvai numeris vienas”. Neri
mą kelia Rusijos atsisakymas 
atsiriboti nuo Sov. Sąjungos 
padarytų nuostolių Lietuvai, 
nors šiaip ji skelbiasi esanti 
TSRS paveldėtoja.

Naujai steigiama Sąjūdžio 
Tautos atgimimo sąjunga, pa
sak V. Landsbergio, būsianti 
partija, turinti savo organi
zacines struktūras miestuose, 
rajonuose, gal ir miesteliuo
se. Tikimasi platesnių rėmėjų 
pastangų, steigiant klubus ar 
ratelius.

Teritoriniai vandenys
BNS pranešimu, Estijos par

lamentas 42 balsais prieš 38 
priėmė krašto įstatymą dėl te
ritorinių vandenų. Įstatymas 
nustato 12 mylių vandenų sie
nų ribą. Tačiau numatyta, kad 
riba gali būti sumažinta, jei 
bus susitarta su Rusija ir Lat
vija. Iš tikrųjų, jau dabar Suo
mijos įlankoje kai kur Estijos 
teritoriniai vandenys siekia 
mažiau kaip 12 mylių.

Estijos gynybos ministeris 
H. Rebas kovo 10 d. paskelbė 
krašto gynybos sampratą (kon
cepciją). Į Estijos gynybą bus 
įjungti visi gyventojai, o ne tik 
kariuomenė, jei reikės ginti 
nepriklausomybę. Tokios gy
nybos sampratos dokumentą 
svarstys Estijos parlamentas. 
Šis dokumentas, jei bus priim
tas, tarnaus kaip pagrindas 

gynybos įstatymams ir konkre
tiems planams.

Estijos-Rusijos tarpvalstybi
nių delegacijų atstovai kovo 
2-4 d.d. susitiko Lohusalu 
mieste Estijoje. Buvo tartasi 
kariuomenės, humanitariniais 
ir sienų klausimais. Buvo pa
siekta pradinių susitarimų dėl 
kooperavimo technikos ir 
mokslo srityje. Sutarta, kad 
Estijos delegacija aplankys 
Petsezimea sritį, kurią dabar 
administruoja Rusija, patik
rinti Estijos piliečių žmo
gaus teisių būklę.

Žada nuolaidą
Tarp Latvijos ir Prancūzi

jos pasirašytas draugiškumo ir 
kooperavimo susitarimas. 
Prancūzija pažadėjo Latvijai 
padėti įsijungti į Europos 
bendruomenę.

Latvijos delegacija susiti
ko su Prancūzijos ekonomikos 
ir gynybos ministeriais, taip 
pat ir su finansų vadovais, dis
kutavo Latvijos ekonomiką, 
finansų sistemą ir santykius 
su Rusija.

Latvijos aukščiausiosios ta-' 
rybos pirm. A. Gorbunovs vie
šai pasmerkė Rusijos prezi
dento B. Jelcino reikalavimus 
laikyti rusų kariuomenę buvu
siuose Sov. Sąjungos okupuo
tuose kraštuose.

Latvijos pasienio sargyba 
suėmė 12 Rusijos kariuome
nės karininkų, nelegaliai no
rėjusių pereiti Latvijos sie
ną. Tokie perėjimai dažnai 
įvyksta, tuo pačiu ir suėmi
mai.

Atsižvelgiant į Latvijos eko
nominius sunkumus, Expo ’93 
organizatoriai Korėjoje žada 
žymią nuolaidą Latvijai, kad 
pastaroji galėtų dalyvauti 
tarptautinėje parodoje. Expo 
’93 delegacija lankėsi Rygo
je ir tarėsi apie dalyvavimo 
sąlygas.

Europos bendruomenės eko
nominė aukščiausioji taryba 
patvirtino 80 mil. EGU pasko
lą Latvijai. Paskola bus su
teikta per du kartus. Antra 
paskolą Latvija gaus, kai finan- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Šeštoji respublikos vyriau
sybė jau patvirtinta. Ją sudaro 
ministeris pirmininkas Adol
fas Šleževičius, ministerial: 
ekonomikos - Julius Veselka, 
energetikos - Algimantas-Vla- 
das Stasiukynas, finansų - 
Eduardas Vilkelis, krašto ap
saugos - Audrius Butkevičius, 
kultūros ir švietimo - Dainius 
Trinkūnas, miškų ūkio - Gin
tautas Kovalčikas, pramonės 
ir prekybos - Albertas Ambra
ziejus Sinevičius, ryšių ir in
formatikos - Gintautas Žinte- 
lis, socialinės apsaugos - Teo
doras Medaiskis, statybos ir 
urbanistikos - Algirdas Vap- 
šys, teisingumo - Jonas Pra
piestis, susisiekimo - Jonas 
Biržiškis, sveikatos apsaugos- 
Jurgis Briedikis, užsienio rei
kalų - Povilas Gylys, vidaus 
reikalų - Romasis Vaitiekū
nas, žemės ūkio - Rimantas 
Karazija. Vyriausybėje trys 
nauji (energetikos, sveikatos 
apsaugos, . miškų ūkio), kiti 
dirbę B. Lubio vyriausybėje.

Ką keičia ši detalė. Atsaky
damas į žurnalisto Gintaro Vi
socko klausimą, kodėl savo 
straipsniuose seimo deputatas 
A. Plokšto visur teigia, kad 
“Vilnius kadaise priklausė 
Lenkijai”, niekur neminėda
mas jo okupavimo, lenkų frak
cijos narys paaiškino: “Pil
sudskis okupavo savo tėvynę, 
ir ši detalė, kai ką keičianti, 
toliau pridūrė: Lietuva turi 
būti gyvybiškai suinteresuota 
palaikyti draugiškus santy
kius su Lenkija. Dėl Lenkijos 
lietuvių padėties nukirto: 
“Tautinių problemų Lenkijoje 
nėra”.

Labai gražiai išspausdinta iš
ėjo Vytauto Landsbergio kny
ga “Laisvės byla”, apimanti 
1990-91 m. Į ją sudėti autoriaus 
pranešimai, kalbos, laiškai už
sienio valstybių vadovams - 
Bush’ui, Mitterand’ui, Kohl’iui, 
Jelcinui, Gorbačiovui. Komen
tatoriai pabrėžia sklandžią kny
gos kalbą, kurioje jaučiamas 
Jono Jablonskio - autoriaus 
senelio - tradicija.

Nepriklausomybės atkūrimo 
aktas, iki tol laikytas kardino
lo V. Sladkevičiaus, per iškil
mingą kovo 11-osios minėjimą 
amžinai sugoti perduotas Vals
tybiniam archyvui.

Stebint kai kuriuos valdinin
kus Vilniuje, sunku atskirti, 
“ar lietuvybė yra jų veiklos 
tikslas, ar tik priemonė siekti 
savų tikslų” - pareiškė Pasau
lio lietuvių bendruomenės pir
mininkas Bronius Nainys, ap
tardamas PLB būstinės Vilniu
je uždavinius.

Su darbo vizitu A. Brazaus
kas lankėsi Kopenhagoje, kur 
susitiko su Danijos karalystės 
premjeru P. H. Rasmusenu, ki
tais politikais, taip pat Islan
dijoje, Reikjevike, susitiko 
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su premjeru, nepriklausomy
bės partijos pirmininku D. 
Odsonu, kitais.

“Aš nemanau, kad mes ne
sikišime, jeigu pavojus grės 
Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
laisvei” - pasakė Švedijos mi
nisteris pirmininkas, kalbėda
mas apie Švedijos neutrali
tetą.

Keliom valandom stabtelėjo, 
atvykęs iš Karaliaučiaus sri
ties, Rusijos užsienio reikalų 
ministeris A. Kozyrevas. Jį pri
ėmė A. Brazauskas; tai pirmas 
tokio aukšto Rusijos pareigū
no vizitas Lietuvoje.

Po ilgų svarstymų Helsin
kyje pasibaigusioje Baltijos ta
rybos sesijoje buvo pritarta 
Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisterio A. Kozyrevo siūlymui 
taryboje įsteigti žmogaus tei
sių ir tautinių mažumų komi
saro postą; A. Kozyrevas buvo 
perspėjęs, kad Rusija nepasi
rašys baigiamojo sesijos doku
mento, jei nebus pritarta ko
misaro posto idėjai. Nors Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos už
sienio reikalų ministerial pa
reiškė abejonę dėl tokio posto 
reikalingumo, tačiau balsa
vo už.

Didžiausia pasaulio tabako 
bendrovė “Philip Morris” su
sitarė su Lietuvos vyriausybe 
dėl Klaipėdos tabako įmonės 
kontrolinio akcijų paketo. Iš 
bendros investicijų sumos - 
daugiau kaip 40 mln. dol. - 
12,5 mln. teks Lietuvos biud
žetui. Tai didžiausia investi
cija Pabaltijyje.

Lietuviškas kartus alus, šam
panas, dešra konkurenciją at
laikė. Šios ir kitos prekės, pir
mą kartą išvežtos į Hamburgo 
maisto produktų mugę “Inter- 
noga”, kurioje dalyvavo 700 
bendrovių iš 20 valstybių gė
dos Lietuvai nepadarė, buvo 
mielai perkamos. (Lietuvos da
lyvavimas mugėje ir rengėjams 
buvo sensacija).

Rektorių konferencija krei
pėsi į Lietuvos vadovybę dėl 
nepakankamo finansavimo - 
5,3 proc. biudžeto. “Ar ir to
liau vaidinsime, kad mokome 
studentus” - klausė R. Sližys, 
mokslo tarybos pirmininkas.

Vilniaus širdies chirurgi
jos klinika gavo iš Kanados 
siuntą, kurios vertė daugiau 
nei pusė milijono dolerių. 
Konteinerio raktus įteikė ge
neralinis konsulas Kanadai 
Haris Lapas.

Dariaus-Girėno paminklo 
biudžetinės sąskaitos numeris 
ne 25121626, kaip buvo nuro
dyta, o 21070448 Lietuvos vals
tybinio komercinio banko Kau
no skyrius (tai informavusios 
spaudos klaida - atsipra
šome!). G. Gustaitė
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Vokiečiai žvelgia į Lietuvą
Prezidento rinkimų komentarai. Turistai ir kritikuotini leidiniai

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

sų žinovai įvertins krašto 
ekonominę būklę.

Lietuvos misijos veikla
Lietuvos nuolatinės misi

jos prie Jungtinių Tautų (JT) 
pranešimu, misijos patarėjas 
D. Sužiedėlis atstovavo Lietu
vai neeilinėje Visumos susi
rinkimo Penktojo komiteto se
sijoje. Joje buvo svarstomas 
Baltijos ir Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalių 
mokesčio klausimas Jungtinių 
Tautų organizacijai.

Armėnija, Azerbaidžanas, 
Gudija, Baltijos valstybės, 
Kazachstanas, Moldova ir 
Ukraina pateikė rezoliuciją 
dėl pernai gruodžio mėn. nu
statyto šiems kraštams mo
kesčio.

Misijos patarėjas A. Gurec- 
kas atstovavo Lietuvai Pirmo
jo komiteto sesijoje, kur buvo 
svarstomas nusiginklavimo 
klausimas.

Ambasadorius A. Simutis 
pranešė JT tarpvalstybinių 
korporacijų departamentui, 
kad Lietuva nepripažįsta jai 
galiojančias jokias dvišales 
ar daugiašales sutartis, ku
rias pasirašė buvusi Sov. Są
junga.

Misijos patarėja G. Damu- 
šytė atstovavę Lietuvai specia
lioje sesijoje pabėgėlių klau

AfA 
PETRUI VAITIEKŪNUI

mirus,
jo žmoną DANUTĘ, dukras - VIDĄ ir RITĄ su šeimomis, 
taip pat jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. L. J. Vyšniauskai

AfA 
JULIJAI ČEGIENEI

mirus, 
nuoširdžiai užjaučii/dukteris-VIDĄ, JULIJĄ ir sūnų JONĄ 
su šeimomis, velionę prisimindama savo maldose -

A. Bliskienė 
Wasaga Beach, Ont.

AfA 
TEOFILEI ŠMITIENEI

Montrealyje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame dukras - GILDĄ, LILIJĄ 
ir jų šeimas -

Sofija, Juozas Skučai

PADĖKA

AfA
KOSTUI PAKALNIŠKIUI

mirus 1992 m. gruodžio 24 d.,

nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. 
E. Jurgučiui, OFM, ir kun. L. Januškai, OFM, už atlaikytas Mi
šias. Padėka kun. P. Šarpnickui, OFM, kuris rūpestingai 
teikė dvasinę pagalbą ligoniui.

Yp 'tinga padėka draugams per eilę metų teikusiems 
man visokią pagalbą, užjaučiant mane ir brolį, kai jis 18 
metų sirgo.

Dėkoju A. Puodžiūnienei už įspūdingą giedojimą Mišių 
metu, draugams už užprašytas Mišias, aukas organizaci
jom ir taip pat gausiai man pareikštas užuojautas raštu ir 
žodžiu.

Sesuo Regina Bakevičienė

simu. Sesija buvo sušaukta Šv. 
Sosto atstovo iniciatyva. Dis
kusijų tema — “Pabėgėliai: Iš
šūkis Solidarumui”. Kalbėjo 
JT generalinis sekretorius, 
JT pabėgėlių komisijos vedė
ja, įvairių valstybių ambasa
doriai, nevaldiškų organizaci
jų atstovai. Buvo raginama 
valstybes aktyviai jungtis į 
pabėgėlius priimančių narių 
eiles.

Pasirašė sutartį
Vilniuje pasibaigė Lietu- 

vos-Gudijos delegacijų dery
bos. Pasirašyti tarpvalstybi
niai susitarimai dėl laisvos 
prekybos bei ekonominio 
bendradarbiavimo. Sutartis 
pasirašė ministerio pirminin
ko pareigas einantis Br. Lu
bys ir Gudijos ministerių 
tarybos pirm. V. Kobičius. 
Pastarasis derybomis Lietu
voje patenkintas. Jis infor
mavo žurnalistus, kad pasira
šytos sutartys — reikšmingas 
žingsnis plėtoti kaimyninių 
valstybių santykius.

Buvo tartasi dėl vieni ki
tiems paramos žemės ūkio sri
tyje. Pvz. kalbėta apie papil
domą traktorių skaičių Lie
tuvai iš Gudijos.

Tai ką šiandien padarėme 
— atlikome gerų darbą abiem 
valstybėm — sakė premjero 
pareigas einantis'Br. Lubys.

J. Andr.

KAZYS BARONAS, Vokietija

Vokietijos žiniasklaida pla
čiai atžymėjo Lietuvos prezi
dento rinkimus. Spauda, radi
jas ir televizija rengė rezul
tatų numatymus. Dauguma bu
vo nuomonės, kad laimės A. 
Brazauskas. Vokietijos televi
zija nusiuntė savo atstovus, 
kurie filmavo rinkimų būsti
nes, balsuojančius St. Lozorai
tį, A. Brazauską, V. Landsber
gį, arkikatedros aikštę, Gedi
mino prospektą.

Po rinkimų spaudoje pasiro
dė platūs komentarai nuro
dant St. Lozoraičio pralaimė
jimo priežastis: nepakanka
mas Lietuvos sąlygų žinoji
mas, per trumpas pasiruoši
mo laikas.

Norėčiau skaitytojus supa
žindinti su mūsų kaimynų, Ryt
prūsių vokiečių komentaru jų 
“Ostpreussenblatt” savaitraš
tyje. Spėju, kad straipsnis pa
rašytas lietuvių kilmės bend
radarbės, nes pasirašytas Ne
ringos Lesmann vardu. Auto
rė sako, kad Vyt. Landsbergis 
dėl savo vestos blogos vidaus 
politikos turėjo iš rinkimų pa
sitraukti, nors dar taip nese
niai jis buvo laikomas tautos 
didvyriu, privedusiu Lietuvą 
prie nepriklausomybės. Ne
ringa Lesmann kartoja vieno 
Sąjūdžio veikėjo žodžius “tai 
ne komunizmo pergalė, bet Są
jūdžio pralaimėjimas”.

Ar turėjo vilties rinkimus 
laimėti St. Lozoraitis? Nerin
ga nemananti, nes prieš kele
tą mėnesių už Alg. Brazauską 
pasisakė 51% gyventojų. Jį 
daugiausia rėmė kaimas ir 
miesteliai. Tuo tarpu mies
tuose vyravo lygsvara.

Kas laukia Alg. Brazausko? 
Sunki ekonominė būklė verčia 
naują prezidentą atkreipti 
dėmesį į Rytus, ieškant ten 
stiprios finansinės paramos, 
neužmirštant ir Vakarų. Ūki
nio nuosmukio priežastimi 
laikomas V. Landsbergis. Ta
čiau lietuviai užmiršta, kad 
perėjimui iš planingo ūkio į 
laisvą rinką reikia daugiau 
laiko.

Sunkų palikimą gavo Alg. 
Brazauskas: krašte didžiausia 
infliacija, gyventojų pajamos 
siekia tik 27% 1989 m. pajamų, 
beveik 70% gyventojų reikalin
gi socialinės paramos, krimi
naliniai nusikaltimai per tre

jus metus padidėjo 80%. Lietu
viai pateko į akligatvį.

“Alg. Brazauskas Lietuvą ga
li išvesti iš tos liūdnos būklės 
tik sulaukęs Vakarų pasaulio 
investicijų ir sunormalinęs 
santykius su Rusija”, - baigia 

AfA 
GUSTAV WEICHELTS 

mirus,
seseriai MILDAI ir VINCUI BUTRIMAMS bei kitiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia -

H. B. Šmitai

AfA 
GUSTAV WEICHELTS

mirus,
MILDAI ir VINCUI BUTRIMAMS gilią užuojautą 
reiškia-

‘ I '
Simone ir John Bradley

PADĖKA
Mūsų mylimai seseriai

a.a. JULIJAI JAKIENEI
1993 m. sausio 30 d. mirus,

nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už 
Rožinio maldas laidotuvių namuose, Mišias ir palydėjimą 
įŠv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje.

Ačiū giminėms ir draugams už gražias gėles, aukas 
Mišioms, aukojusiems velionies atminimui labdaros tiks
lams, karsto nešėjams, A. V. Paulioniams už giedojimą Mišių 
metu, B. Stanulienei už skanius pusryčius, ponioms už pyra
gus, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu. Esame dė
kingi už sugiedojimą prie kapo “Marija, Marija” ir Lietuvos 
himną-tai paskutinė pagarba Lietuvos dukrai.

Jūsų visų nuoširdumas liks mūsų atmintyje.

Seserys: Albina Styrienė, Zosė Rickienė, 
broliai: Jonas Vizgirda, Juozas Vizgirda 

ir jų šeimos

autorė Neringa Lesmann savo 
komentarą. * * *

Turistų susidomėjimas Bal-J 
tijos valstybėmis yra labai di
delis. Daugeliui šie kraštai 
yra “terra incognita”. Pigus 
pragyvenimas buvo Jugoslavi
joje, pasiekiant šį kraštą auto
mobiliais ar autobusais. Žlu
gus jai, kelionių įstaigos ieš
ko naujų vietų, kreipdamos 
jau dėmesį į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Juk daug vokiečių 
yra kilę iš Baltijos kraštų, tad 
vyresnės kartos žmonės prieš 
mirtį norėtų dar kartą pama
tyti savo gimtines, parodyti 
jas savo vaikams, jau gimu- 
siems Vokietijoje bei vaikai-- 
čiams. Jau išleista gana daug 
įvairių turistinių žiniaraščių. 
Vokiečių knygynų lentynas pa
siekė trijų Baltijos valstybių 
leidiniai “Estland, Lettland, 
Litaunen”. Rytprūsių vokie
čių savaitraštis išspausdino 
apie juos ilgą kritiką. Kiek sar
kastiškai M. Syskovski atsilie
pia apie Lietuvos leidinį, nes 
tekstas parašytas lietuvio M.

Ropojančios demokratijos vargai
ANT. SURAUČIUS

Pramonė ir bedarbiai
Jau skelbiami optimistiniai 

pokyčiai Lenkijoje: 1% padi
dėjo produkcija, nežymiai pa
kilo eksportas. Pagerėjusi 
būklė gali neišsilaikyti, nes 
ji atsirado daugiau privatizuo
tų vidutinių įmonių gamybos 
dėka, o sėkmė užsienių rinko
se turbūt laikina. Sunkioji pra-’ 
monė ir žemės ūkis be ateities. 
Vyksta varžybos tarp Lenkijos 
ir Europos bendruomenės 
kraštų. Vakarai norėtų kuo 
daugiau eksportuoti į Lenki
ją, kuri, jeigu nori išsilaiky
ti, privalo išsaugoti savo di
džiąją pramonę ir žemės ūkį, 
kuris eina į didėjančią stagna
ciją. Kaime, ypač ten, kur buvo 
sunaikinti valstybiniai ūkiai, 
atsiranda tūkstančiai žemės 
ūkio bedarbių. Pašalpoms nė
ra pinigų, vis daugiau žmonių 
palieka be pragyvenimo mini
mumo. ... <»>.

Negeriau ir kitur
Panašiai ir gal dar blogiau 

Ukrainoje, Lietuvoje ir Latvi
joje, neskaitant kitų buvusių 
sovietų imperijos šalių. Tei
giama, kad geresnė būklė Gu
dijoje ir Estijoje.

Ir vis dėlto Lenkijoje, Lie
tuvoje ir šiaurinėje laisvėjan- 
čio pasaulio dalyje būklė yra 
geresnė negu pietų kraštuose, 
pvz., buvusioje Jugoslavijoje.

Reformų procesą trukdo po- 

Martinaičio, gerokai klaidi
nantis skaitytojus. Mat lietuvis 
Rytprūsius ir Klaipėdos kraš
tą laiko sena lietuviška žeme 
(“urlitauische Landschaft”) 
taip pat priskirdamas kuršius 
bei rašytojus Bobrovskį ir Sue- 
dermaną lietuviškai kultūrai. 
Kritikas apgailestauja, kad vi
siškai neminima Klaipėdos 
problema, jos praeitis. Lietu
vos leidinio viršelį puošia Tra
kų pilis. Tris leidinius iš
spausdino Adomo Krafto lei
dykla Wuerzburge, 136 psl. 
jų tarpe 112 spalvotų nuotrau
kų, du žemėlapiai. Tiražas ne
pažymėtas. Kaina 58 markės, 
apie 44 kanad. dol. Kita me
dalio pusė. Įtakingas Miun
cheno dienraštis “Sueddents- 
che Zeitung” (tiražas 770 tūkst. 
egz.) rašė, kad buv. Rytų Vo
kietijos naujai išleistuose mo
kyklų vadovėliuose spausdi
namos Rytprūsių, Klaipėdos 
krašto, Silezijos nuotraukos, 
pažymint, kad tai vokiški mies
tai, vokiškas kraštas. Tokiais 
vadovėliais sukeliami priešta
ravimai.

AfA 
ADOMUI KANTAUTUI

mirus,
žmonai agronomei FILOMENAI KANTAUTIENEI 
reiškiame gilią užuojautą. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame F. Kantautienei už pageidavimą švie
siam velionies atminimui pagerbti skirtas aukas 
nukreipti Pagalbos fondui “Vaiko tėviškės namai” 
Lietuvoje.

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos 
centro valdyba

Buvusiam ilgamečiam Tautos fondo nariui ir 
pirmininkui, savo darbais gausiai prisidėjusiam 

prie Tautos fondo veiklos,

AfA
ANTANUI FIRAVIČIUI

iškeliavus amžinybėn, 
visus gimines ir artimuosius šią sunkią atsiskyrimo 
valandą nuoširdžiai užjaučiame -

Kanados Tautos fondo atstovybė

litinio stabilumo stoka. Esą ir 
tai natūralu “ropojančios de
mokratijos” sąlygomis. Turi 
iš politinio nesubrendimo iš
siskirti tikrieji politikai.

Lenkija ar Lietuva?
Lenkijos lietuviui dvigubi 

rūpesčiai ir lūkesčiai. Kyla 
ir klausimas, kas greičiau iš
sivaduos iš ūkinės ir politinės 
maišaties - Lenkija ar Lietu
va?. Kad Lietuva būtų nors 
kiek pirmoji, buvo manyta 
prieš metus, prieš pusmetį. 
Dabar vidaus politiniais su
siskaldymais, nesutarimais 
Lietuva panašėja į Lenkiją, 
o ekonomijos srityje gal ir blo
gesnį tarpsnį išgyvena. Bet 
lietuviška viltis dar laikosi. 
Dar tikima Lietuvos žmogumi

Viskas padaryta
Svarstoma ir tai, kas lenkų- 

lietuvių santykiuose gero, kas 
blogo. Bendradarbiavimo su
tartis su Lietuva vis dar nepa
sirašyta. Lietuva lenkams, len
kiškumui Vilniaus krašte, ša
lia to, ką nuo seniai darė ir 
kiek papildomai per pastaruo
sius trejus metus padarė, dau
giau padaryti negali. Tai jau 
patvirtina ir tarptautinės ko
misijos, pašauktos į Baltijos 
kraštus dėl lenkų ir rusų skun
dų. Lietuva savo pavyzdžiu 
tautinių mažumų atžvilgiu, 
ypač lenkų, peržengia net 
tarptautines normas.

Antisemitizmas?
Lenkijoje auga nacionaliz

mo kvaitulys. Atgyja tautinių 
radikalų kraštutinė atšaka, 
reiškiasi grėsmingu antisemi
tizmu. TV laidoje “Obca krew” 
(Svetimas kraujas) rodyta fa
šistinių smogikų demonstra
cija. Po rodinio buvo disku
sijos, kuriose vieni teisino 
uniformuotus mušeikas, men
kino jų grėsmę, kiti pasibai
sėdami smerkė. Gera tai, kad 
vis daugiau atsiliepia kriti
kos ir smerkimo balsų.
A. Brazauskas - nuolaidesnis?
Lenkų-lietuvių santykiuose 

gerėjimo galima įžiūrėti. Vil
niaus krašto lenkai mažiau 
pasiduoda iš Lenkijos sklei
džiamai antilietuviškai pro
pagandai. O melo ir šmeižto 
išpuoliai prieš lietuvius va
romi ir toliau su nemažėjan
čiu pomėgiu Lenkijos spaudo
je. Dar toli iki kokio nors per- 
silaužymo, bet jau galima pa
sidžiaugti gerėjimo pragied
ruliais.

Per ketverius metus nuo Lie
tuvos atsistatymo lenkai dar 
labiau įskaudino lietuvius, 
dar daugiau sau žalos pridarė. 
Šiaip ar taip susitarti reikės.

Tarpvalstybinė sutartis bus 
pasirašyta. Tuo tarpu Lenki
jos vyriausybės ir buvusių Lie
tuvos premjerų pasitarimai 
Varšuvoje ir Vigruose nieko 
aiškesnio dar neįnešė.

Gal ne tiek Lenkijos valdžia, 
kiek didelė jos visuomenės da
lis reiškia pasitenkinimą rin
kimų rezultatais į Lietuvos 
seimą. Tikimasi, kad A. Bra
zauskas bus nuolaidesnis, la
biau sukalbamas. Lenkijos 
spaudoje pasirodo įspėjimų, 
kad negalima statyti nerealių 
reikalavimų, laikas atsipei
kėti ir nebebristi gilyn į klai
dų ir žalų liūną.

Viešpačiui taip anksti pasišaukus 
mylimą vaikaitį

JUSTINĖLĮ,
mūsų mielus draugus BIRUTĘ ir ALGį KERNIUS 

nuoširdžiai užjaučiame -

K. Žostautienė D. V. Mažeikos
B. K. Stelmokai V. E. Geruliai

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui

AfA
ANTANUI KUNCAIČIUI
1993 m. vasario 5 d. Winnipege mirus,

dėkojame prel. J. Bertašiui už Rožinio maldas laidotuvių 
namuose, Mišias šventovėje ir palydėjimą į kapines. Padėka 
visiems draugams ir pažįstamiems už gražias gėles, užpra
šytas Mišias, aukas įvairiems kilniems tikslams ir pareikš
tas užuojautas raštu bei žodžiu, taip pat padėka karsto ne
šėjams.

Jūsų visų nuoširdžios užuojautos palengvino mūsų 
skausmą liūdnose dienose. Nuoširdus ačiū visiems-

žmona Johanna, duktė Rūta, sūnus Gintaras
Winnipeg, MB

PADĖKA
AfA

BRONIUI RICKEVIČIUI
1993 m. vasario 25 d. mirus,

nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos kunigams: klebo
nui A. Simanavičiui, OFM, A. Jurgučiui, OFM, P. Šarpnic
kui, OFM, L. Januškai, OFM, už paskutinius patarnavimus. 
Dėkoju D. Radtkei už gražų giedojimą Mišių metu.

Gili padėka karsto nešėjams, visiems draugams ir pa
žįstamiems, atsilankiusiems į Rožinį, dalyvavusiems laido
tuvių Mišiose bei palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. Ačiū visiems už 
užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas laiškais ir 
asmeninę paguodą. Dėkoju Birutei Stanulienei už puikiai 
paruoštus pusryčius.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems už suteiktą pagalbą 
ir nuoširdumą, kuris liks mano širdyje.

Pasilieku dėkinga - žmona Anelė

PADĖKA 
AfA

JONUI VITKŪNUI
vyrui, tėvui ir patėviui mirus, 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams: klebonui 
A. Simanavičiui, OFM, L. Januškai, OFM, E. Jurgučiui, OFM, 
P. Šarpnickui, OFM, lankiusiems velionį ligoninėje ir per lai
dotuves atlikusiems visus religinius patarnavimus.

Dėkojame D. Radtkei už gražųgiedojimąšventovėje, prof. 
Alfredui Smailiui, MD, už žodžio tarimą pusryčių metu, T. 
Simons, vaikaičiams, žentams ir karsto nešėjams, giminėms, 
draugams bei pažįstamiems, už užprašytas Mišias, atsiųstas 
gėles, užuojautas žodžiu, laiškais ir asmenišką paguodą.

Labai ačiū aukojusiems Lietuvių slaugos namams, vėžio, 
širdies ligų tyrimams, ponioms už pyragus, J. B. Greičiū
nams už skaniai paruoštus pietus. Padėka visiems dalyvavu
siems Rožinio maldose, laidotuvių Mišiose bei palydėjusiems 
velionį į Šv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje.

Dar kartą ačiū visiems -
žmona Janina, dukra Vida, sūnus Jonas, 
podukros - Danutė ir Bonner šeima, 
Aldona ir Podsadeckių šeima



Lietuvos deimantinę sukaktį švenčiant IŠ KELIONIŲ DIENORAŠČIO
Tautos gyvastingumas remiasi patriotizmu, kuris ne visiem būdingas

Dr. A. ŠIDLAUSKAITĖ

Klausimas kyla, ką šiuo Lietu
vai sunkiu laikotarpiu reikėtų 
pasakyti. Kyla įvairių minčių: 
mylime savo tautą, mylime sa
vuosius, trokštame Lietuvai lais
vės, o saviesiems geresnių gy
venimo sąlygų. Kodėl? Esame 
patriotai! Patriotizmas yra žo
dis, kilęs iš lotyniškojo - “pat- 
ria”. O “patria” yra susijusi su 
tos pat šaknies žodžiu “Pater” - 
tėvas. Patriotizmas yra tėvynės 
meilė.

Nacionalizmas yra susijęs su 
“Natio” - valstybė. Deja, politi
niame gyvenime valstybinis ele
mentas užguja patriotinį. Ne 
kiekvienas pilietis yra patrio
tas. Būtų gera, jei valstybės ri
bose gyventų vien patriotiškai 
nusiteikę piliečiai. Deja, taip 
nėra. Kaip pavyzdį galima pri
minti valstybes, sukurtas po Pir
mojo pasaulinio karo: Čekoslo
vakija, Jugoslavija, Sov. Sąjun
ga .. . Tas pat procesas buvo 
panaudotas pasitraukiant domi
nijoms iš Afrikos žemyno. Tau
tų ar primityviųjų genčių aglo- 
meratai suiro ir suyra, kai tik 
autoritetiniai varžtai atpalai
duojami.

Valstybė yra priemonė
Modernus žmogus klausiasi, ar 

patriotizmas yra tikrove pagrįs
ta sąvoka, ar tiktai sentimenta
lumas? Atsakydama į šį klausi
mą, negaliu išvengti neprisipa- 
žinusi, kad esu psichologė.

Psichologiškoji tikrovė nėra 
mažiau reali už išorinę, apčiuo
piamąją. Psichologinė tikrovė 
tai “Aš”. Aš - kas esu, ką jaučiu, 
ką planuoju ir ką darau. Pilnu
tinis žmogus tai ne mechaniškas 
“robotas”. Iš šios pažvalgos val
stybė yra priemonė (instrumen
tas) aptarnauti piliečiams, o ne 
atvirkščiai. Žmogus, pilietis, pa
triotas ar ne, turi teisę valsty
bės ribose ugdytis ir bręsti į pil
nutinę asmenybę.

Žmogus gimsta bendruomenėj, 
bręsta visuomenėj. Jis yra pilnu
tinė asmenybė tiktai tada, jei 
artimieji ir aplinka neužgožia 
jo įgimtų, paveldėtų iš kartos 
į kartą bruožų, bet duoda pro
gos jiems klestėti, išsivystyti. 
Tiktai pilnutinis žmogus, kuris 
pėra sužlugdytas, užgniaužtas 
'ir yra su meile priėmęs formuo
jančios aplinkos įtaką, tegali bū- 
ti autentiškas patriotas. Pa
triotizmo dinamika - žmogaus 
vystymosi ir brendimo dinamika.

Praeities įtaka
Mes, išeiviai, po daugelio me

tų mintyse vaikštome po senas 
sodybas, brendame per purvą ir 
sniegą į pradinę mokyklą, išgy
vename gimnazijos ir universi
teto laikų prisiminimus. Mes 
mylime tėvynę savyje ..., .mes 
esame jos - tėvynės aplinkos - 
suformuoti.

Biografijos ir kūryba mūsų 
didvyrių - Valančiaus, Bara
nausko, Basanavičiaus, Kudir
kos, Mačiulio-Maironio, Tųmo- 
Vaižganto... ir daugelio kitų 
rodo tą patį asmenybės suforma
vimo veiksmą. Jiems Lietuvos 
gamta, gyvūnija, suvargę Lietu
vos artojėliai yra dvasinė tik
rovė. O juk jie visi studijavo 
svetur, kalbėjo svetimomis kal
bomis ..., buvo gundomi paža
dais. Bet jie grįžo. Jie prikėlė 
ją, Lietuvą!

Netrūksta pasišventėlių
Mūsų tautos šiandieninėje 

išsisklaidyme tam tikras nuošim
tis yra tikrai karžygiškai išsilai
kiusių. Kas jiems davė jėgos ir 
nustatė gaires? Be išimties jų 
šeimų, jų tėvų ir artimųjų dvasi
nės vertybės ir vidinė šeimos 
nuotaika. Reikia tik stebėtis, 
kaip tos kelios šeimos suranda 
laiko ir uždarbiui dėl duonos 
kąsnio, ir organizaciniam dar-

. MEDELIS CONSUL TING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1-416-434-1847
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomų laikų. • Iš mūsų valiutinės sus
kaites Vilniuje išmokam paramų jūsų giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGI 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! 

Ke'iloSėsTknJrkS's8:1 be abejonės geriausios kainos!
1 1 .. . . . . . . . . . . . . . . 1 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 

bui, kuris tiek aukos reikalau
ja. Tie keli pasišventėliai yra ne
apmokami, o dažnai net ir ap- 
šmeižiami.

Kai savieji išdavinėjo
Patriotizmas - tėvynės meilė 

- buvo varikliu mūsų pirmtakų, 
kurie prikėlė Lietuvą po šimtme
čio vergijos; tėvynės meilė iš
spaudžia paskutinį dolerį iš se
nesniosios kartos tautiečių, ku
rie neteko tėvynės; patriotizmas 
išlaiko lietuvybę tarp svetimtau
čių, nors ir nedaugelio, bet gi
liai susipratusių jau trečios kar
tos svetur gimusių lietuvių dėka.

Kas vyksta Tėvynėj? Kas iš
laikė patriotais tuos, kurie ne
bijojo nei NKVD, nei KGB, bet 
ėjo į miškus, steigė katakombi- 
nes spaustuves, rašė poeziją ir 
maldas Sibiro lageriuose? O 
tuo tarpu dauguma vadinamų 
“savųjų” juos išdavinėjo, tardė, 
žudė.

Į šį klausimą galiu atsakyti 
tik netiesiogiai, peržvelgdama 
dvi sąvokas - dvi socialines rea
lybes: kultūrą ir civilizaciją.

Daug kas neskiria kultūrinio, 
dvasinio turinio nuo pragmatiš
kos gerovės. Net ir auklėjimo 
institucijose pabrėžiama: be 
mokslo nėra galimybės pragy
venti, užsidirbti, praturtėti.

Pragmatiškas žmogus
Technologija padarė daug pa

žangos. Susikūrėme begales 
instrumentų pavergti gamtai. 
Deja, žmogus - ir žmonija - pa- 
sinešėjęs į materialines gero
vės siekį yra trumpareigis. Nu
alinome aplinką, nuodijamės sa
vo pačių pagamintais produk
tais. O jaunimas tuo tarpu iš
paikintas pertekliais, yra apa
kintas. Jam nieko netrūksta, 
kam stengtis mokytis ar susi
tvardyti.

Technologai nė nepagalvoja, 
kad gamtos paslapčių išskaity
mas, ar tai fizikos ar fiziologi
jos plotmėje, pirmoj vietoj yra 
giliai mąstančių mokslo žmonių 
įsijautimo į Visatos ir Gyvybės 
paslaptį išdava. Didieji mokslo 
žmonės, atskleisdami Visatos 
paslaptis, pamato ir savo ribo
tumą ir vietą Dievo buvimui. De
ja, vadinamos mokslinės kated
ros universitetuose nebūtinai 
yra genijų rankose . . .

Pragmatiškas žmogus 
trumparegis. Jis lyg vaikutis 
susikuria žaisliuką, juo gėri
si, didžiuojasi. Didieji kūrėjai, 
nesvarbu kurioje mokslo ar me
no srityje, jaučiasi nuolankūs. 
Juk kiekvienas atradimas at
skleidžia vis toliau glūdinčią 
paslaptį. Tiktai kultūringas 
žmogus mato savo ribotumą. Jis 
mato kitų žmonių talentus, jų 
skirtingas savybes. Dėl to aukš
tos dvasinės kultūros asmeny
bės tampa mokytojais, perteik
dami kitiems, jaunesniajai kar
tai, savo patirtį ir savo džiaugs
mą Visatos ir Visagalio paži
nime.

Kultūra tai žmogaus galių puo
selėjimas. Civilizacija - gamtos 
apvaldymas. Kultūringas žmo
gus pažįsta save ir žino savo ri
bas. Pragmatiškas žmogus, išvys
tus savo gilią dėl pinigo, parduo
da artimuosius, visuomenę net ir 
tautą . .. Šią tezę patvirtina pra
eities ir dabarties teisminės pro
cedūros politikos ir pramonės 
srities nusikaltėlių medžioklėse.

Egoistinė pasaulėžiūra
Industrinė (pramonės) revo

liucija praeitame šimtmetyje 
per Markso “evangeliją” aptem
dė akis masėms. Materialinės 
gerovės vardan žmonės atsisakė 
savarankiško mąstymo. Cenzūra 
bet kurios kitokios minties ar 
filosofijos tapo vienintele auk
lėjimo priemone. Išdava - įžū
lus egoizmas, kova dėl vadina
mo duonos kąsnio, kuris, deja, 

yra

daugiau atsiduoda išnaudojimo, 
o ne duonos raugu.

Masės žmonių buvo apgautos. 
Dauguma vargšelių valstiečių 
liejo kraują dėl komunizmo su 
giliu patriotiniu jausmu, dėl 
meilės savai žemelei, savie
siems.

Naujoji karta, išugdyta komu
nistinės santvarkos, deja, yra 
recionaliai išprusinta. Jų pa
saulėžiūra yra egoistinė, sava
naudiška ir pragmatinė. “Homo 
sovieticus” mąstysenoj nėra 
meilės nei artimui, nei gamtai. 
Asmeninė gerovė, išnaudojimas 
progų ir galimybių savitiems 
reikalams patenkinti - juk ir 
tėra vieintelė vertybė šiame 
ribotame žmogaus gyvenimo 
laikotarpyje.

Tautos siela
Patriotizmas reikalauja mei

lės kitam, savajam kraštui, sa
viesiems. Tai dvasinė vertybė. 
Saujelė tų, kurie prisiėmė asme
ninę auką, neišdavė kitų, tikėjo 
į Lietuvos prisikėlimą, yra gi
liai dvasingi žmonės. Jie tikė
jo ateitimi. O ateitis - gyveni
mas ir mirtis - nėra mūsų pačių 
rankose. Atėjome į šį pasaulį 
šiuo ypatingu laiku, ne savo va
lia ... Atėjome čia, kad vykdy
tume Jo valią . . . Tai darydami 
galime džiaugtis gyvybės dovana, 
įsimąstyti į Visatos grožį, pa
kilti virš kasdienybės. Tauta, 
kurioje gimėme, tėvai, kurie 
mums perteikė gyvenimo siūlą, 
nebuvo mūsų pasirinkti, bet. . . 
iš jų gavome tai, kuo esame. 
Patriotizmas kaip meilė tėvams 
yra mūsų asmeninė esmė. Žmo
gus, kuris yra patriotiškai su
brendęs ir dvasiškai taurus, 
psichologiškai atpažįsta savą
jį “aš”. Jis mato save kaip savo 
tėvų, artimųjų savosios aplin
kos kūrinį. Mūsų karžygiai yra 
tos asmenybės. Jie myli tėvynę 
kaip patys save. Jų nedaug, tie
sa. Bet juk ne masės, ne demo
kratinė dauguma išreiškia tau
tos sielą. Tik rinktiniai buvo, 
yra ir bus pašaukti vadovauti.

Lietuva išliks gyva
Ir prieš 4000 metų žmonės bu

vo tokie pat kaip šiandien. Sodo
mos gyventojai juokėsi iš Loto, 
kuris juos įspėjo, kad už jų ne
dorą gyvenimą Dievas juos nu
baus. Jie puolė jį, vartodami net 
ir brutalią fizinę jėgą. Abraomas 
tuo tarpu meldėsi, kalbėjo su 
Dievu: “Nejau, Viešpatie, tu su
naikinsi miestą ir visus gyvento
jus, nors jų tarpe gal koks 50 yra 
gerų ir teisių žmonių”? Dievas at
sakė: “Ne. Dėl 50-ties teisiųjų ne
sunaikinsiu miesto”. “Bet, at
leisk”, kalbėjo Abraomas: “O jei 
jų būtų tik 45!” “Nesunaikinsiu 
miesto ir dėl 45-ių!” Ir vėl Abra
omas bandė ... “O jei jų būtų tik 
40!” “Ne”, atsakė Dievas. “Nepyk, 
Viešpatie, o jei jų tebūtų tik 
30 . . ., 20 . .., o gal tik 10”. “Ne
sunaikinsiu miesto net jei tik 10 
teisiųjų tebūtų likę mieste”.

Lietuva išliks gyva, nors joje 
tebūtų tik saujelė, tik 10-tada- 
lis gyventojų, kurie ją tikrai 
myli.. . Visi kiti, kad ir daugu
ma, sunaikins vienas kitą. Blogis 
ir neteisybė yra karingi ir verž
lūs, bet jie trumparegiai ir ne
numato savojo galo.

jį išvertė
paminklas Kazlų Rūdoje. Vieną kartą kažkas 

Nuotr. A. Garmutės

Pagalba Lietuvos ateitininkams
Rūpestis vasaros stovyklom 

Lietuvoje ir išeivijoje jau seno
kai prasidėjo. Kaip ir praeitais 
metais, Jaunųjų ateitininkų cent
ro valdyba pažadėjo Lietuvos JAS 
stovykloms padėti surinkti reika
lingus reikmenis, o taip pat tal
kinti ir vadovybėje. Patirtis pa
rodė, kad nepaprastai sunku Lie
tuvoje surengti stovyklas, nes lėšų 
ir reikmenų labai trūksta. Tad 
šiais metais nutarta praplėsti 
vajų, kad ko daugiau būtų galima 
padėti savo jauniesniems įdėjos 
broliams ir seserims. Vajus vyks
ta įvairiose vietovėse.

Detroite jau nuo sausio mėne
sio prasidėjo darbas, Nijolei Lap- 
šienei ir Birutei Bublienei koordi
nuojant. Pirma siunta reikmenų į 
Lietuvą at-kų stovykloms, - buvo 
išsiųsta vasario 28 d. Aukas gali
ma siųsti: JAS dv, 5190 Longmea
dow, Bloomfield'Hilįs, Mich. 48304.

Klivlande vajų koordinuoja Vi
ta Aukštuolienė. Prašoma susi
siekti su Vita, 1068 Cranbrook Dr., 
Highland Hts, Ohio 44143. Tel. 
216-449-3499.

Kalifornijoje darbuojasi Dan
guolė Kuolienė. Ji mielai sutiko 
visus reikmenis surinkti, supakuo
ti ir išsiųsti į 
kaliforniečius, 
su Danguole, 
Rancho Palos 
310-544-0170.

Kanadoje mielai sutiko vajų ko
ordinuoti dr. Ona Gustainienė, 179 
Cassandra Blvd., Don Mills, Ont. 
Canada. Tel. 416-445-4521. Prašo
ma kuo greičiau susisiekti su dr. 
Gustainiene ir prisidėti prie va
jaus.

Čikagoje reikmenų vajų ren
gia ateitininkų- sendraugių val
dyba. Jie kreipiasi į visus Čika
gos ir apylinkių narius, prašydami 
nuoširdžiai įsijungti į šią para
mą Lietuvos at-kų jaunimui.

Lietuvą. Prašoma 
susisiekti tuoj pat 
28864 Crestridge, 
Verdes, CA. Tel.

Netrukus pasirodys... Pridėtinė informacija 
apie energijos našumą

Jei jūs žiūrėsite į naujus namų apyvokos reik- 

menis, atkreipkite dėmesį. į naują lipinuką 
"EnerGuide". Jūs jį atrasite Kanadoje parduo
damuose visuose naujuose šaldytuvuose, 
ledainėse, skalbimo mašinose ir džiovin
tuvuose, viryklėse bei indų plovimo mašinose.

Naujasis lipinukas parodo normalų metinį 
energijos sunaudojimą. Perskaitę jūs galė
site palyginti, kiek panašūs daiktai parei
kalauja energijos. Juo žemesnis skaitmuo, 
juo daugiau jame energijos našumo. 
Tai suprantama.

Pasirinkdami energijos našumo mo
delį, šiandien galime labai daug sutau
pyti per visą laiką, kol tas daiktas 
mums tarnaus.

j{*e« roost ttntįMy, 
voA«omme (e p^us

Taigi - galvokime apie energiją.
Sutaupysime daug pinigų ir tuo pačiu prisidėsime prie 
aplinkos pagerinimo.

Tikrai apsimoka perskaityti —ENErQuIDE

Energy, Mines and 
Resources Canada

Ėnergie, Mines et 
Ressources Canada

lipinuką.

Canada

Ateitininkų stovyklos prasidės 
birželio 19 d. ir tęsis iki pat rug
pjūčio galo. Šią vasarą vyks net 6 
stovyklos: Berčiūnuose, sąskry
džiai Šiauliuose, Kaune, Marijam
polėje ir Žemaičių Kalvarijoje, 
Telšiuose, Klaipėdoje ir Mažei
kiuose. Skubėkime su savo pagal
ba. Laiko nedaug!

Ir vėl stovyklaus moksleiviai ir 
studentai keliaujančioje ateitinin
kų stovykloje “Kristaus pavasa
ris”. Kiekvienoje tikisi bent 150 
stovyklautojų. Tad rengėjams ne
lengvas darbas paruošti tiek sto
vyklų ir pasirūpinti tiek reika
lingų reikmenų!

Nuoširdus ačiū visiems, kurie 
prisidės prie šio vajaus palengvi
nant Lietuvos ateitininkams sąly
gas suruošti stovyklas.

Birutė Bublienė

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

‘Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Sudbury, Ontark
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Traukiniu iš Saulių į Vilnių
ALFONSAS NAKAS

Po puotos ir pamaldų grį
žome į Šiaulius pas Danguolę 
Bronė, Regina ir aš. Ten bu
vo daug vietos ir apsčiai karš
to vandens dar neužbaigtoj, 
bet jau naudojamoj saunoj. 
Puikiai miegojome. Paskutinė 
diena Žemaitijos pakrašty. 
Laikas į Aukštaitijos ir Lie
tuvos širdį, “ten, prie Gedi
mino, prie brolių savų”.

Reginos ir Danguolės lydimi, 
tuoj po vidudienio, nuvykom į 
geležinkelių stotį. Regina 
nupirko bilietus, tad nežinau 
kiek mokėjo. Ji mums parūpi
no ir prie lango vietas.

Bronei ir dukterėčioms aša
ras braukiant (Danguolės jau 
nebematysime), traukinys pa
judėjo 14.08, tad 8 minutes 
pavėlavęs. Tuos 20 kelis kilo
metrus iki Radviliškio ėjo 1 
vai. ir 32 minutes. Tik ketu
rios viena kitai artimos sto
telės, bet visose daug kelei
vių išlipo, daug įlipo. Veikiau
siai miestų pramonės darbi
ninkai.

Po lietingų, labai šaltų, pas
kui vidutinės temperatūros 
dienų, rugpjūčio 27-toji vėl 
buvo karšta, kaip Floridoje. 
Pro didelių traukinio langų 
stiklus saulė, lyg tyčiodama
si, tiesiog spigino. Visi ban
dė atidaryti langus, bet tik 
vienam pavyko. Kai tas atsi
darė, vėl ir vėl bandėme visi 
kiti. Mums bandė padėti ir pa
slaugus jaunuolis. Veltui. Nu
siminę niurzgėjome. Tuomet 
šūktelėjo už dviejų kupė sė
dinti inteligentiška ponia: 
“Nepergyvenkit ir nebebandy- 
kite! Neįveiksite. Jeigu (lan
gas) atsidarytų, būtų didelė 
šventė!” Pasakyta ramiai ir 
teisingai. Daug dalykų poso
vietiniais laikais dar neįvei
kiami ir tiek. Bet tame saki
ny man labiausiai patiko žo
dis nepergyvenkite. Jis Lietu
voje taip paplitęs, kaip prieš 
penkmetį šaunuolis. Mano 
giminės Vilniuje ne kartą sa
kys: nepergyvenk, broli, neper
gyvenkite, dėde.

Žmonėms besikeičiant, Rad
vilišky įlipusi senelytė atsi
sėdo šalia Bronės. Suolas 
trims. Ji nebįprie lango (ten 
Bronė), nei prie tako, o vidury. 
Labai įvargus, nugarą gali pri
glausti tik prie atlašo. O tas 
atlašas kietas. Kietas ir suo
las. Mes iki 19.30 vai. Vilnių 
pasiekėm, daug raivėmės, rą- 
žėmės, stovinėjom. Aš porą 
kartų ir per visą vagoną per
ėjau. Močiutė, kaip prikalta, 
sėdėjo nė į atlašą nepasvir
dama. Ji dėvėjo juodą, nors 
nestorą, paltą, ryšėjo pilka 
skaryte. Kadangi ji nesidai
rė ir į mūsų pokalbius niekaip 
nereagavo, mes jos nekalbi- 
nom.

Pagaliau, kažkur netoli Vie
vio, ji pati į mus prabilo, kai 
ėmėme dejuoti, jog to ar kito 
be akinių nebematom. Ji atsi
suko į Bronę ir tarė: “Tamsta 
dar tokia jauna ir nebematai? 
Man 88-ri metai, bet aš viską 

matau ir viską girdžiu”. Vaje, 
sakom, jūs, močiute, jau gal 
trys valandos čia sėdite ir net 
nepajudėjote!” “O ko gi? Sė
džiu patogiai”. Ir nešilta ši
taip apsirengus? “Ne. Man la
bai gerai”. Bekalbindami suži
nojom, kad gyvena Vilniuje. 
Grįžta aplankiusi Radvilišky 
sūnų, kuris, “dirba visokius 
darbus”. Pasakė gatvę, kur 
gyvenanti. Nuo stoties tolo
ka. Imsianti troleibusą. Tu
rinti 30 kelis rublius, gal už
teksią. Aš iš kišenių sugrai
bęs kelias dešimtrubles ir 
penkrubles jai pasiūliau. Dė
kodama priėmė.

Kojas mankštindamas, nu
ėjau į vagono galą. Pats vago
nas buvo gan švarus. Bet va
gono gale dvokė kažkokia dez
infekcine medžiaga, lyg karbo- 
lium. Tai — išvietė. Jos vienas 
durų užkaištis (“zovieskas”) 
nulaužtas, durys praviros ir 
pakrypę. Pabandžiau jas užda
ryti. Pro plyšį mačiau, kad ne
užsižiebia jokia lemputė. Var
gas, vargas norintiems pasi
naudoti!

Tarp Vilniaus mūrų trauki
niui slenkant pro kadaise man 
gerai pažįstamą prekių stotį, 
su senelyte atsisveikinę, ar
tėjome prie durų. Perone turė
jo laukti mano sesuo Birutė ir 
sūnėnas Alfredas. Vežėmės 
porą sunkokų lagaminų, nes 
Vilniuje pastoviai kursimės 
iki grįžimo Amerikon. Alfre
das — nepamainomas lagami
nų nešiotojas. Netoli mūsų 
atsirado ir ponia, sakiusi 
“nepergyvenkite”. Kėlėsi nuo 
suolo senelytė.

Slenkame peronu. Ir štai, 
per visą jo ilgį, gal 2-3 tūkstan
čių minia! Tamsūs veidai. 
Tamsūs drabužiai. Kažkokio 
siaubo pilnos akys. Traukiniui 
stojant, kiekvieno taikinys 
buvo durys. Kai jos atsidarė, 
kaip pamišę, jie per mūsų gal
vas ėmė vagonan mesti savo 
bagažus ir mus stumdami gi
lyn veržtis prie suolų. “Leis
kit išlipti! Leiskit išlipti, ką 
jūs darote! Nebūkite gyvuliai! 
Animals! Po velnių!” Jie nesi
klausė, negirdėjo, gal tik re
tas mūsų keiksmus suprato. Aš 
kojomis priė'durų pristūmiau 
savo lagaminus ir taip verži
mąsi prilaikiau. Šiaip taip iš
sprūdome. Jau tarpdury ta po
nia “nepergyvenkite”. Kur mū
sų senelytė? Žiūriu, kad ji pri
trėkšta prie sienos, vagono 
angoje, bet tyli. Tik galvą su
kioja. “Let the old lady go, you 
animals!” Net man pačiam bai
su savo balso. Gal jiems sve
tima kalba, gal pasitaikė nesu- 
žvėrėjusių — senelytė pajudė
jo. Ji jau tarpdury. Jau ant laip
tų. Perone. Ačiū Viešpačiui. 
Dabar į ją nebežiūriu. Dabar 
ji tikrai gyvens ...

Dar mums vienas rūpestis 
— surasti seserį ir sūnėną. 
Prie traukinio rusiški, gudiš
ki, lenkiški keiksmai, grum
tynės dėl vietų. Betkokių vie
tų, kad tik važiuoti. Pasirodo, 
šis ramus ir gan patogus trau
kinys tarp Šiaulių ir Kauno, 
nežinau kokia dingstimi va
žiuoja į Minską. Iš lietuviškos 
“amerikos” į daug skurdesnę 
“sovietiją”. Tie, kurie mus no
rėjo sutrypti, yra be išimties 
spekuliantai. Nežinau, ką jie į 
Vilnių ir gilyn į Lietuvą įve
ža? Ir nežinau, ką išveža. Bet 
jų pilna Kaune, Panevėžy, Pa
langoj, ką kalbėt apie Vilnių.

Ketvirtį valandos paieškoję 
ir neradę savo artimųjų, tem
piame lagaminus į stotį. Mi
nant laiptus į tunelį, sutinka
me dar šimtus Minsko trauki
niu skubančių. Jie nežino, kad 
traukinys seniai pilnas ir šim
tai likę perone. Stoty Bronę su 
lagaminais palikęs, dar einu 
pasidairyti į kitus peronus. 
Mums bėdos nebėra, galime 
imti taksį. Tik nenorime ar
timųjų palikti, jeigu jie kur 
nors stoty mūsų tebeieško. Tik
rai! Tunelyje pamatau iš vie
no perono nusileidusį Alfre
dą, skubantį tolyn, į paskuti
nį peroną. Paleidžiu kakari
nę, įkandin bėgdamas. Paga
liau išgirsta.

Istoriją trumpai užbaigiant, 
jiems buvo nurodytas visai ki
tas peronas, kur esą Šiaulių 
traukinys sustos. Nutarėm, 
kad gal tyčia nurodė klaidin
gai, nes keleivių turi jau trims 
traukiniams.

Dar ne viskas apie trauki
nius. “Dar toliau, dar bus gra
žiau”, kaip toj dainoj. Bus 
skirsnis apie kitą atmintiną 
kelionę.
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® LAISVOJE TEVYMEJE I Il k l/IAI PASAULYJE
KELIONĖS BE VIZŲ

Sausio 15 d. įsigaliojo prieš 
Kalėdas paruošta Lietuvos ir 
Norvegijos sutartis, panaiki
nanti įvažiavimo vizas. Lietu
viai be vizų galės lankytis Nor
vegijoje, norvegai — Lietuvoje. 
Tokias kelionių be vizų dvišales 
sutartis Lietuva jau anksčiau 
yra sudariusi su Britanija, Da
nija, Čekija, Slovakija, Lenkija, 
Vengrija ir net Singapūru.

KAZIUKO MUGĖ
Vilniuje įspūdingai praėjo 

tradicinė Kaziuko mugė. Spau
dos rūmuose buvo surengtas 
smagus Kaziuko kermošius su 
šauniais muzikantais, Kaziu- 
kais ir Kazytėmis, čigonais ir 
karčiama su vaišingomis pada
vėjomis. Įėjimas buvo nemoka
mas, bet šiaip visur viešpata
vo vis dar Lietuvos litus pakei
tę valdiški talonai. Spaudoje 
rašoma, kad didelė verba kai
navo 450 talonų, mažesnė — 130, 
nedidelė pintinėlė — 650 talo
nų, .liepinis šaukštas su obels 
rankena — 100 talonų, arklio 
pakinktai — 5.000 talonų, o pats 
geras arklys — pusę milijono. 
Brangiausia prekė Kaziuko mu
gėje — pinti baldai. Mugės lan
kytojus viliojo lėktuvais iš Azer
baidžano atskraidinti agurkai 
ir pomidorai. Sakoma, kad be 
azerbaidžaniečių Vilniuje ne
būtų ir bulvių. Esą jas apsuk
rūs Azerbaidžano vaizbūnai 
nuperka Gudijoje ir atgabena 
Vilniun. Minimali mėnesinė al
ga nuo kovo 1 d. Lietuvoj pa
didinta iki 2.350 talonų, valan
dinis atlyginimas — iki 13,8 ta
lono.

LIUTERONŲ KONFERENCIJA
Pasaulio evangelikų liutero

nų sąjungos koordinacinė kon
ferencija vasario 20-25 d.d. Vil
niaus “Draugystės” viešbutyje 
aptarė pagalbos programą šios 
konfesijos nariams Baltijos 
kraštuose. Konferencijoje da
lyvavo visų Europos valstybių 
evangelikų liuteronų atstovai. 
Vilniuje susirinkusiai delega
cijai vadovavo Pasaulio evan
gelikų liuteronų sąjungos Eu
ropoje sekr. dr. Tiboras Goeroe- 
gas. Konferencijoje susipažinta 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
evangelikų liuteronų dabartine 
būkle ir pagalbos reikalaujan
čiais planais. Lietuvoje buvo 
aplankytos evangelikų liutero
nų parapijos Tauragėje, Jur
barke, Klaipėdoje, Kaune ir Ma
rijampolėje. Koordiiiacinės kon
ferencijos dalyviams paaiškėjo, 
kad evangelikams liuteronams 
neskubama grąžinti priklausiu
sių pastatų. Daug šventovių su
niokota, nugriauta arba pavers
ta sandėliais bei sporto salė
mis. Pastatams atnaujinti reikės 
milžiniškų lėšų. Labai trūksta 
kunigų. Keturiasdešimt dvi 
evangelikų liuteronų parapi
jos turi tik 10 kunigų. Vilties 
teikia Klaipėdos universiteto 
humanitarinių mokslų fakultete 
įsteigtas evangeliškosios teo
logijos centras, kurin kasmet 
žadama priimti dešimtį teolo
gais norinčių tapti studentų ir 
dešimtį .kitų studentų, tampan
čių tikybos mokytojais. Šiuo 
metu centrui yra naudojama ge
rai atnaujinta evangelikų liu
teronų Šv. Jokūbo parapijos 
klebonija. Tikimasi, kad 1994

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). 

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
Medus........................................ 1 kg Apelsinai ....................................  2 kg
Dešra rūkyta .............................  3 kg Citrinos šviežios...................... 500 gr
Kumpis rūkytas ......................... 3 kg Kava pupelių........................... 500 gr
Sūris oland.................................  1 kg Kava tirpstanti......................... 200 gr
Sviestas ..................................... 1 kg Mielės .....................................  100 gr
Miltai .......................................... 2 kg Majonezas .................  400 gr
Cukrus ...................................... 3 kg Prieskoniai ..............................  200 gr
Ryžiai ........................................ 2 kg Šokoladas............................... 500 gr
Sausainiai .................................  2 kg Kiaušiniai ............................... 20 vnt.
Kakava ...................................... t 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
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m. evangeliškosios teologijos 
centrui bus atiduotas Šv. Jokū
bo nugriautos šventovės vieto
je pastatytas restoranas “Nep
tūnas”. Tada Klaipėda galės 
tapti visų Lietuvos evangelikų 
liuteronų dvasiniu centru.

EKUMENINĖS PAMALDOS
Ekumeninės pamaldos koor

dinacinės konferencijos daly
viams buvo surengtos Vilniaus 
universitetui priklausančioje 
Šv. Jono šventovėje. Į jas įsijun
gė ir Lietuvos katalikų kunigai. 
Pasaulinės evangelikų liutero
nų konferencijos vadovus pri
ėmė tada dar ministerio pirmi
ninko pareigas ėjęs Bronius 
Lubys ir jau Lietuvos preziden
tu išrinktas Algirdas Brazaus
kas. Pastarasis priminė, kad 
Evangelikų Liuteronų Bendrija 
Lietuvoje turi gilias tradici
jas. Jas liudija didieji Lietu
vos kultūros ir raštijos pamink
lai — Martyno Mažvydo “Kate
kizmas”, Kristijono Donelaičio 
“Metai”, kitų evangelikų liute
ronų darbai ir vardai. Pokalby
je su ministeriu pirm. B. Lubiu 
buvo aptarti Lietuvos evangeli
kų liuteronų kulto pastatų ir ki
to turto grąžinimo reikalai. Esą 
dėl to nekyla jokių esminių klau
simų, bet šiai problemai išspręs
ti vyriausybei reikia daugiau 
laiko, kol bus sutvarkytos da
bartinės ekonominės krašto pro
blemos.

POLICIJOS KOMISARAI
Virginijos Vanagienės prane

šimu “Tiesoje”, dabartinė Kauno 
miesto taryba sausio 14 d. jau 
trečią kartą savo kadencijos me
tu pakeitė vyriausiąjį policijos 
komisarą, šioms policijos virši
ninko pareigoms pasirinkdama 
Gediminą Aleksonį. Pakeitimo 
priežastį atskleidžia praneši
mui pasirinkta žurnalistės V. 
Vanagienės antraštė “Kaunie
čiai saugūs nesijaučia”. Pernai 
Kaune buvo padaryti 6.346 nusi
kaltimai, tik 147-niais mažiau 
nei 1991 m., įvykdytos 32 žmogžu
dystės, o išaiškinti pavyko 28. 
Pasak Kauno miesto krimina
linės paieškos valdybos vyres
niojo komisaro S. Dzunkovo, ne
turėtų likti nė yienos neišaiš
kintos žmogžudystės. Praėjusiais 
metais Kaune dėl įvairių nusi
kaltimų buvo atleisti 44 polici
ninkai. Dėl mažų atlyginimų ir 
butų stokos iš darbo pasitraukia 
ir tie, kurie norėtų ir galėtų dirb
ti. Kauno policija turi sukaupu
si daug medžiagos apie nusikal
tėlių grupes, bet ryžtingų veiks
mų neleidžia imtis prasti įsta
tymai. Viešosios policijos komi
saras J. Petrauskas skundžiasi, 
kad dėl netobulų įstatymų ne
įmanoma nubausti ekonominius 
nusikaltimus įvykdžiusių asme
nų. Esą daug padėtų prie simbo
linės baudos pridėtas paragra
fas, leidžiantis nuslėptų lėšų 
konfiskavimą. Atskirai reikėtų 
paminėti išeivijos lietuvių au
sis labiausiai erzinančius ne 
tik Kauno, bet ir aplamai Lie
tuvos policininkų vadams pri
dėtus sovietinius komisarų ti
tulus. Jie mums primena senuo
sius Stalino laikus, kai Sovie
tų Sąjungos ministerial buvo 
vadinami liaudies komisarais. 
Negi Lietuvos policijos parei
gūnams neįmanoma surasti lie
tuviškų pavadinimų? V.Kst.

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

Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų ANICETAS SIMUTIS su p. 
SIMUTIENE ir misijos patarėja GINTĖ DAMUŠYTĖ sveikina naujai pa
skirtą JAV ambasadorę MADELEINE ALBRIGHT, atvykusią į Lietuvos 
nepriklausomybės iškilmes Jungtinėse Tautose

Hamilton, Ontario
PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS 

a.a. Julijos Jakienės atminimui 
aukojo: $20 - A. Mačiulaitienė; 
a.a. Petro Vaitiekūno atminimui; 
$10 - R. A. Bražukai; a.a. Antano 
Verbicko atminimui: $20-D. M. Jo
nikai, D. A. Kamaičiai, M. A. Pus- 
dešriai, A. F. Rimkai, O. B. Stepo
navičiai; $10 - F. M. Gudinskai, 
G. A. Repčiai. Visiems aukoju
siems nuoširdžiai dėkoja “Pagal
ba Lietuvos vaikams” komitetas 
Hamiltone.
KANADOS VYRIAUSYBĖS INI

CIATYVA, iš Lietuvos atvykęs ba
tų įmonės “Inkaras” Kaune direk
torius Andrius Pauliukaitis lankė 
apylinkės batų įmones. Jo tikslas 
pamatyti, kaip Kanadoje darbinin
kai dirba batų įmonėse. Kazys 
Deksnys sutiko svečią paimti į sa
vo globą, parūpinti taip pat ir ver
tėjus. Svečias daug stebėjo, klau
sinėjo, domėjosi, lygino. Sėkmės 
įgytas žinias pavartoti “Inkaro” 
įmonėje! J.K.

PAGEBDAMI a.a. ANTANĄ VER
BICKĄ ir reikšdami užuojautą ar
timiesiems, jo atminimui Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $30 - Z. A. 
Stanaičiai; $25 - A. D. Jankūnai; 
$20 - VI. G. Stabingiai, J. T. Andru- 
kaičiai, Z. Čečkauskas, J. G. Krišto
laičiai, S. Karnas, L. D. Gutauskai, 
X.Y., P. S. Kanopai, A. S. Jankaus
kai, D. Vaitiekūnienė; $15 - J. R. 
Pleiniai; $10 - P. Žulys, J. Kėžinai- 
tis, Z. Matukaitienė, P. M. Šiuliai, 
K. S. Karaškos, V. R. Bartininkai, 
A. Leščienė, P. V. Šidlauskai, Br. 
Kaminskas, A. Didžbalienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja -
KLF

London, Ontario
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS įvyko vasario 20 d. Šiluvos 
Marijos parapijos salėje, kuria
me dalyvavo Londono ir apylin
kių lietuviai. Susirinkusius pa
sveikino KLB Londono apylinkės 
valdybos pirm. Paulius Kuras ir 
pakvietė sugiedoti Kanados him
ną. Invokaciją sukalbėjo klebo
nas kun. K. Kaknevičius. Prisime
nant kovojusius ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę, “Pašvaistės” choras, vadovau
jamas muz. Ritos Vilienės, sugie
dojo “Bočių kapai”. Tuo metu L. Ei
manto lietuviškos mokyklos moki
niai, įnešdami kryžių, trispalves 
žvakes ir puokštes gėlių, pavaiz
davo savanorių kapą.

Buvęs ministeris pirmininkas 
Aleksandras Abišala pasakė pa
grindinę kalbą. Jis prisiminė bū
dingus Lietuvos istorijos įvykius, 
kurie veikė žmones kovoti už tau
tos laisvę, 1918 m. Vasario 16-ji 
buvo ir bus lemiamas kelrodis ne
priklausomos Lietuvos įtvirtinime. 
Šie žodžiai skambėjo viltingai po 
seimo ir prezidento rinkimų. A. 
Abišalą lydėjo jo žmona Nijolė ir 
dr. P. I. Lukoševičiai iš Toronto.

Minėjimo programą paįvairi
no “Pašvaistės” choras, sudai
nuodamas tris dainas. Šventėje 
dalyvavo Kanados valdžios par
lamentaras Terry Clifford su žmo
na, kuris perdavė ministerio pir
mininko sveikinimą. Po minėjimo 
sekė kavutė, kurią paruošė pen
sininkų klubas, vadovaujamas E. 
Kerienės, padedant p. Didžbalie- 
nei. Salė buvo gražiai išpuošta, 
talkinant S. Kerui, L. Naujokai
čiui ir J. Bendoraičiui.

Minėjimas susilaukė miesto 
spaudos ir televizijos dėmesio. 
Pirmadienio Londono “Free Press” 
dienraštyje buvo atspausdintas 
ilgokas straipsnis su A. Abišalos 
nuotrauka. Šeštadienio vakare te
levizijos paskutinėje žinių laidoje 
rodė kelių minčių reportažą. RLK 

• Ar jau parėtnei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real! ir iš Montrealio.

Edmonton, Alberta

A.A. ADOMAS KANTAUTAS, il
gametis mūsų lietuvių kolonijos 
gyventojas, mirė White Rock, BC, 
š.m. sausio 19 d., išgyvenęs 83 me
tus. Liko liūdesyje žmona Filome
na, dvi seserys Lietuvoje ir kiti 
giminės Kanadoje, JAV-se ir Lie
tuvoje. Palaidotas iš Šv. Juoza
po bazilikos sausio 26 d. Holy 
Cross kapinėse Edmontone. Reli
gines apeigas atliko ir jautrų pa
mokslą pasakė kun. 1. Bouchard. 
Per gedulines Mišias baziliko
je solo giedojo Monica Rist, o sau
sio 25 d., atsisveikinant su velio- 
nimi, kalbėjo dr. Bruce Peel ir 
Juozas Popikaitis. Po laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti pietums 
į St. Alberts Inn svetainę.

Velionis su žmona taip pat įsi
gijo nuosavybę White Rock vieto
vėje, BC, arti Ramiojo vandeny
no. Ten jie abu paskutinių 12 me
tų laikotarpyje išvykdavo praleis
ti žiemos. Tai buvo malonaus bū
do, darbštus, aukšto išsilavini
mo žmogus, palikęs didelį įnašą 
ne vien tik Edmontono, bet ir vi
sai Kanados lietųyių bendruome
nei. Gerai materiališkai įsikūręs, 
stipriai rėmė įvairią lietuvišką 
spaudą bei įvairius fondus. Ypa
tingai stambiai parėmė Kanados 
lietuvių fondą. Iš Kantautų pa
aukotų pinigų (nuošimčių) buvo 
kasmet skiriamos studentams 
stipendijos.

Praeitų 1992 metų vasarą velio
nis lankėsi Lietuvoje, iš kurios 
parsivežė žiupsnelį Tėviškės že
mės, kuri, velionies pageidavimu, 
buvo įdėta į karstą. Vienas iš at
sisveikintojų kalbėjo: “Pasiekęs 
amžinojo švyturio uostą, a.a. Ado
mai, ilsėkis ramybėje ir tebūna 
Tau lengva svetingos Kanados 
žemė”.

“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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UrT’ A T 17" A » lietuvių kreditoJL /YJLlVzY KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

A.a. ADOMO KANTAUTO atmini
mui pagerbti Pagalbos fondui “Vaiko 
tėviškės namai” Lietuvoje aukojo: 
$300 - Justinas Augis ir šeima; $150 
- Filomena Kantautienė; $100 - Au
gusta Heinrich, Mečys Zakarevičius, 
Jonas Nastajus; $89.75 - P. ir J. 
Whelpton; $50 - Kazimiera Kirdei- 
kienė ir šeima, Martin Reid, Hanna 
M. M. Kajsper, Helen Vaitkūnas, dr. 
ir Mrs. John Smyth, Eugenija ir Ti
tas Uogintai; $40 - dr. ir Bronė Pili
pavičiai, V. W. Kadis, Edmontono 
lietuvių bendruomenė; $30 - M. Gud- 
jurgis, Elizabeth Green. Oleh Da
ria Izio; $25 - Berniece Remeika, 
Arnie Urbonas, Wilfred McLean, L. 
Sorbej, Mr. Mrs. Wm. Smith, Pauline 
Thivierge; $20.25 - dr. Vincas Ka
dis; $20 - Adas Šmidtas, Lydija Gud- 
jurgis, Juozas Popikaitis, Nancy ir 
Aron Gatzke, Aldona X, Edward Me- 
likauskas, Winnifred Macrae, Maria 
Hyrak, Vladas ir Joan Bartkus, Mar
garet T. Stevenson, Donald ir Ja-
net Dammann, Gwen Waight, B. ir K. 
Žolpiai, K. Armonas; $15 - John 
Haythorne, Dorothy Greason; $10 - 
Petrė Balutis, J. Bajoras, Mary 
Anne Garbenčius, Veronika ir Mi
chael Yeomans, Amy E. Mackay, No- 
reen Brown, Rita ir Michael Gal
lagher, Kost Hhehirchuk, Ena Ker
shaw.

A.a. PETRO VAITKŪNO atminimui 
pagerbti Pagalbos fondui “Vaiko tė
viškės namai” Lietuvoje aukojo: $50- 
dr. ir Bronė Pilipavičiai, Eugenija 
ir Titas Uogintai; $40 - dr. V. ir E. 
Kadis; $30 - M. Gudjurgis; $20 - Ber
nice Remeika, A. Kontrimas, Joe ir 
Ona Popikaitis, Mr. Mrs. Kostas Žol
piai, Vincas ir Hanna Kasper; $10 
- Elizabeth Green, Petrė Balutis, 
K. Kirdeikis, Rita Gallagher, Greg 
ir Danguolė Elenia, Lydija Gud
jurgis.

Visiems aukotojams už pagalbą 
Lietuvos benamiams vaikams nuo
širdžiai dėkoja šio fondo globėja -

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija

Calgary, Alberta
LIETUVOS DEIMANTINĖ 75 

m. Nepriklausomybės šventė Kal- 
garyje buvo sutikta Rosedale Com
munity salėje vasario 20 d. KLB 
Kalgario apylinkės pirm. dr. A. 
Vyšniauskas atidarė minėjimą, pa
dėkodamas dalyviams už jų daly
vavimą minėjime nepalankiomis 
oro sąlygomis. Priminė, kad tau
ta, labiausiai reikalinga ne tik 
finansinės, bet ir techninės bei 
moralinės paramos.

Buvo atlikta trumpa programėlė. 
Julytė Vyšniauskaitė paskambino 
lengvų sonatų rinkinį. Aldona Lė- 
derytė savo švelniu sopranu nu
nešė mus į tėvynę dainomis “Bal
tijos vėjelis”, “Kur tas šaltinėlis” 
ir “Graži mūsų tėvynė”. Pastarą
ją parašė Jonas Kilataitis, gyve
nantis Kalgaryje. Jis drauge su 
Aldona Lėderyte pritaikė žodžiams 
muziką. Svečias iš Comox, BC, anks
čiau gyvenęs Kalgaryje, žinomas 
vėžio ligų tyrinėtojas emeritas 
dr. Karolis Lėderis, daug kartų 
lankęsis Lietuvoje, pasakė įspū
dingą kalbą. Po oficialios dalies 
sekė puiki vakarienė, parengta 
gabių šeimininkių: J. Vyšniaus
kienės, V. Wideen, D. Šukienės, 
M. Šukys, Z. Stankienės, svečio 
iš Lietuvos, I. Balutytės ir S. Kasper. 
Po vakarienės linksmai pasišok
ta grojant “Cover Charge” orkest
rui, vad. M. Lipsio. Šokių metu 
buvo pardavinėjami loterijos bi
lietai brangiems laimikiams.

Pakeleivis

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

JA Valstybės
Metinis Jaunimo centro Či

kagoje narių susirinkimas įvyko 
vasario 7 d. Įvadiniu žodžiu jį 
pradėjo tarybos pirm. Vaclovas 
Momkus, jėzuitų vardu kalbėjęs 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Jis, da
bar veikiantis Lemonte, padėko
jo tarybai ir valdybai už rūpes
tingą Jaunimo centro priežiūrą. 
Susirinkime nedalyvavusios val
dybos ižd. Gražinos Misevičiūtės 
paruoštą pranešimą perskaitė 
valdybos vicepirm. Jonas Paro
ms. Jis taipgi supažindino su
sirinkimo dalyvius su finansi
nėmis Jaunimo centro proble
momis. Šiais finansiniais me
tais buvo įrengtas išorinis Jau
nimo centro apšvietimas, įdė-, 
tos grotelės apatinių aukštų 
languose, sutvarkytos šviesos 
prie durų. Pagrindines Jauni
mo centro 1992 m. pajamas su
darė: didžiosios salės nuoma 
— $21.500, įvairūs renginiai — 
18.000, aukos — 10.480, patalpų 
nuoma mokykloms — 10.000, na
rių mokesčiai — 9.000. Neskai
tant atliktų pataisymų bei ad
ministracinių išlaidų, Jaunimo 
centro patalpų valymui buvo 
išleista $16.492, pastatytų au
tomobilių apsaugai — 6.000. 
Elektros ir kai kurias kitas 
išlaidas sumažino naujasis ad
ministratorius M. Vizbelis.

Jaunimo centro tarybos pirm. 
V. Momkus džiaugėsi, kad dabar 
nėra rūpesčių šios institucijos 
administraciniais ir joje vei
kiančios sujungtos mokyklos rei
kalais. Jis betgi prašė kun. J. 
Vaišnį, SJ, kad jėzuitai neišvež
tų visų pinigų Lietuvon. Mat lė
šų reikės ir Čikagoje pasiliekan
tiems lietuviams, jų lietuviškai 
veiklai Jaunimo centre. Valdy
bos pirm. Salomėja Endrijonie- 
nė priminė, kad pastatai sens
ta, gausėja nenumatyti atnauji
nimo darbai. Pasibaigus prane
šimams, buvo pravesti kadenci
ją užbaigiančių pareigūnų rin
kimai. Tarybon reikėjo išrinkti 
ar perrinkti keturis narius, re
vizijos komisijon — tris. Atnau
jintą tarybą papildė V. Momkus, 
J. Tamulaitis, V. Jautokas ir A. 
Paužuolis, revizijos komisiją — 
A. Valavičius, K. Rožanskas, S. 
Daulienė. Kandidatais liko: ta
ryboje — V. Janulaitis, komisi
joje — S. Jokūbaitis.

Australija
A.a. Albina Marmaitė-Stanai- 

tienė, gyvenusi Adelaidėje pas 
dukrą sol. Genovaitę Vasiliaus
kienę, mirė sausio 10 d. Velionė 
gimė 1895 m. birželio 9 d. Angli
joje, penkerių metukų buvo par
vežta Lietuvon. Pradžios mokyk
lą baigė Griškabūdžio mieste
lyje. Ten praleido jaunystę, mo
kėsi siuvinėti liturginius dra
bužius. Dėdė kan. Juozas Marma 
ją buvo įjungęs į lietuviškus ren
ginius Griškabūdyje. Pasižymė
jo gražiu balsu, kurį vėliau, iš
tekėjus už teismo antstoliu ta
pusio valsčiaus sekr. Pijaus Sta
naičio, paveldėjo dainavimą stu
dijavusi dukra Genovaitė. Albi
na ir Pijus Stanaičiai išaugino 
tris dukras, 1944 m. pasitrau
kusias iš Lietuvos. Į JAV išvyko 
dukra Aldona Saudargienė, 
Australijos Adelaidėn - dukros

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti VAZNELIŲ

<Sifts International Jncv

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

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

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

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

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

jūsų namų
* Pristačius siuntinius į Lie

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

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

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

sol. Genovaitė Vasiliauskienė 
ir Česlava Paliulienė. Pas jas 
abu tėvai Adelaidėn atvyko 1962 
m. Pijus Stanaitis mirė 1970 m. 
kovo 28 d., o Albina Stainaitie- 
nė - sulaukusi devyniasdešimt 
septynerių metų. Velionė iki 
mirties buvo išsaugojusi atmin
tį, mokėjo daug liaudies dainų.

Britanija
Londone gyvenantys estai Esti

jos nepriklausomybės paskel
bimo deimantinę sukaktį va
sario 24 d. atšventė naujuose 
Estijos ambasados Londone 
rūmuose. Pašventinimo apeigas 
atliko dr. Jaak Tavi, giesmių 
programai vadovavo Tiina Mat- 
sama-Peterson. Estijos ambasa
dos pareigūnai buvo pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Lietu
viams šioje estų tautos šven
tėje atstovavo Jaras Alkis ir 
Stasys Kasparas.

Vokietija
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo deimantinės sukakties 
minėjimą Vasario šešioliktosios 
gimnazijoje Hiutenfelde vasario 
13, šeštadienį, surengė VLB 
krašto valdyba. Katalikams skir
tos Mišios buvo atnašautos Ro
muvos pilies salėje, o pamal
dos evangelikams liuteronams 
įvyko jų nedidelėj vietinėj šven
tovėj. Oficialiai minėjimo da
liai susirinkusius svečius pa
sveikino VLB krašto valdybos 
vicepirm. Vincas Bartusevičius. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas Bundestagu pavadinto 
Vokietijos parlamento narys 
prof. dr. Wolfgang Freiherr von 
Stetten, lietuvių bičiulis, jau 
1991 m. kovo mėnesį su turisti
ne viza lankęsis Vilniuje, ten 
matęs sovietinius tankus ir 
Aukščiausiosios tarybos rū
mams ginti pastatytą barikadą. 
Prof. dr. von Stettenas jau ta
da turėjo progą susitikti ir pa
šnekėti su Vytautu Landsbergiu 
ir Algirdu Brazausku. Hiuten
felde tartame žodyje jis pabrė
žė, kad laisvė, demokratija ir 
dėkingumas yra skirtingi daly
kai. Esą rinkėjai balsavime va
dovaujasi ne tik praeitimi, bet 
ir dabartimi bei ateitimi. Net 
ir dabartinė Vokietijos vyriau
sybė, sujungusi abi Vokietijas, 
šiuo metu vengia Bundestago 
rinkimų. Panašus nuomonių ski
limas įvyko ir dabartinėje Lie
tuvoje. Lietuvių tauta, rėmusi 
Sąjūdį ir V. Landsbergį, dėl su
trikusio gyventojų aprūpinimo 
rinkimuose dėmesį nukreipė į 
A. Brazauską, taip pat dalyva
vusį Lietuvos nepriklausomy
bės atstatyme. Pasak prof. dr. 
von Stetteno, lietuviai sunkio
se sąlygose bendromis jėgomis 
apgynė nepriklausomybę. Da
bar atėjo , laikas užmiršti pra
eitį, kad nepritrūktų jėgų kraš
to ūkiui atstatyti. Minėjime 
taipgi kalbėjo Vokietijos par
lamento narys dr. Klaus Kueb- 
ler, Lampertheimo burmistras 
Giesbert Dieter, Bavatijos par
lamento atstovas Christian Will. 
Programą atliko gimnazijos 
moksleivių choras ir tautinių 
šokių grupė. Ji baigta aštuonių 
klaipėdiečių “Uosto muzikantų” 
koncertu.

čia gausite lietuviškų.knygų, J
plokštelių, odos, medžio dirbinių. \ 
Ypač didelis gintaro \

| išdirbinių pasirinkimas. y

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

k



Kur laikyti santaupas?
Prisikėlimo paragjijos kooperatyvo 30-tasis susirinkimas
Tai buvo ne tik metinis susi

rinkimas, bet ir vaišės, nes ko
operatyvas švenčia 30 m. su
kaktį. Susirinkimas įvyko ko
vo 7 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje, kur visi atvykę nariai 
buvo susodinti prie papuoštų 
apvalių stalų.

Metinį susirinkimų pradėjo 
valdybos pirmininkas dr. S. 
Čepas, pasveikindamas susi
rinkusius ir perskaitydamas 
praėjusiais metais mirusių 34 
narių pavardes. Už juos buvo 
pasimelsta, maldų skaitant 
kun. Augustinui Simanavičiui, 
OFM. Pirmininkas savo pra
nešime pastebėjo, kad, nežiū
rint sunkios ekonominės būk
lės, 1992 metai buvo geri ir sėk
mingi. Metų pelnas buvo be
veik dvigubai didesnis negu 
1991 m. Pelnas perkeltas į re
zervus, kurie jau prašoko 4 mi
lijonų dolerių sumų, kas suda
ro 7,7% viso aktyvo. Kai daug 
kanadiškų finansinių insti
tucijų pergyvena sunkumus, 
bankrotuoja, tai mūsų koope
ratyvo rezervų suma parodo 
visų santaupų saugumų. Pir
mininkas, apibūdindamas ko
operatyvo veiklų, aplamai pa
sidžiaugė taupytojų pasitikė
jimu ir tarnautojų pastango
mis padėti kiekvienam nariui - 
taupytojui. Dr. S. Čepo kaden
cija šiais metai baigėsi. Jis 
išbuvo valdybos pirmininku 
visus 30 metų.

Valdybos iždininkas E. Gir- 
dauskas savo pranešime taip 
pat pasidžiaugė praėjusių me
tų pelnu, nors kapitalas pa
augo tik 1,7 mil. dolerių. Ko
operatyvo aktyvas jau pervir
šijo 53 mil. dolerių. Nekilno
jamo turto paskolos sudaro di
džiausių investicijų dalį, net 
72% visų investicijų arba apie 
39 mil. dolerių 1992 m. pelnas 
buvo $493,730, kuris perkeltas 
į rezervus. Kooperatyvo balan
sas (aktyvas ir pasyvas), taip 
pat pajamų ir išlaidų apyskai
ta buvo paštu išsiuntinėti vi
siems nariams.

Paskolų komisijos praneši
mų padarė R. Kuliavas. 1992 
m. išduota 83 nuosavybės pa
skolos (morgičiai), kurių suma 
siekė daugiau kaip 9 mil. dol. 
Išduotos 128 asmeninės pasko
los siekiančios 1 milijonų do
lerių. Bendra išduotų paskolų 
suma — $10,299,625.

Revizijos komisijos prane
šimų perskaitė D. Keršienė, 
pažymėdama, kad visos opera
cijos buvo vykdomos tvarkin
gai. Tų patį patvirtino ir ko
operatyvo revizorius savo pra
nešime. Vizų pritarimu tas 
pats revizorius (Cholkan & Co.) 
patvirtintas ir kitiems metams.

Narių šėrų dividendų, kurio 
suma 1992 m. buvo $6,812, pa
siūlyta šitaip padalinti: 
Toronto Maironio vardo šeš- 
tad. mokyklai - $3500, Vasa
rio 16 gimnazijai - $2000, To
ronto šeštad. mokyklos kank
lių fondui - $1000, Prisikėli
mo šventovės Kaune remon
tui - $312. Dar reikia pažymė
ti, kad 1992 m. metinių paja
mų įvairioms organizacijoms, 
kurių buvo 41, paskirta $34,110.

Valdomųjų veiksnių rinkimai 
praėjo gana greitai. Į valdy
bų vėl perrinktas dr. S. Čepas. 
V. Vaičiūnui nebesutinkant 
kandidatuoti, į valdybų išrink
tas A. Bušinskas. Revizijos 
komisijon perrinkta D. Ker
šienė ir vieton į Vankuverį 
išvykusio R. Budniko išrink
tas V. Valiulis. Paskolų komi
sijon vėl perrinktas R. Kulia
vas.

Susirinkimo dalyviams lote
rijos būdu buvo paskirta 14 
piniginių premijų: 8 po $25 
ir 6 po $50

Susirinkime taip pat daly
vavo “Paramos” kredito ko
operatyvo pirm. D. Vaidila 
ir Hamiltono kooperatyvo 
pirm. A. Stankus su kitais jų 
valdybų nariais.

Susirinkimas užtruko tik 1 
valandų ir po to sekė vaišės 
su vynu ir pyragais. Smagu, 
kad lietuviška finansinė insti
tucija gražiai auga, teikia pa
tarnavimus savo tautiečiams 
ir taip pat savo aukomis pa
remia daugybę lietuviškų ins
titucijų. Tie, kurie turi sųskai- 
tas kanadiškuose bankuose ir 
ten laiko nemažas sumas savo 
santaupų, yra raginami pagal
voti, ar verta ten taupyti. Ko
operatyvo vadėjas ir tarnauto
jai visada mielai patars, ko
kioje sųskaitoje geriausia tau
pyti. Perkelkime visas savo 
santaupas į savų kredito ko
operatyvų!

Vincas Kolyčius

Toronto Prisikėlimo parapijos taryba su sekcijų nariais ir parapijos kunigais. Iš kairės šeštas - klebonas kun. 
AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS, OFM

Sukaktis, paskatinusi kilniam užmojui
Ppminėti keturi Toronto Prisikėlimo parapijos dešimtmečiai
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Kanados įvykiai

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

V. KOLYČIUS

“Kiek kartų tai padarėte vie
nam iš mažiausiųjų mano bro
lių, man padarėte” (Mt. 25:40). 
Šiuos Jėzaus žodžius Prisikėli
mo parapija Toronte, švęsdama 
40 m. sukaktį, pasirinko savo 
šūkiu ir stengsis pagal galimy
bes tai praktiškai vykdyti.

Parapijos gyvenime 40 metų 
nėra ilgas laiko tarpas, tačiau 
reikšmingas. Per tų laikotarpį 
užaugo nauja karta; tie, kurie 
šiai parapijai kuriantis buvo 
čia pakrikštyti, šiandien jau 
atveda savo vaikus ruoštis sak
ramentams, pirmai komunijai 
ir sutvirtinimui.

Parapija pradėjo kurtis 1953 
m., kai tuometinis Toronto kar
dinolas J. McGuigan pakvietė 
pranciškonus įsteigti antrų lie
tuviškų katalikų parapijų To
ronte. Atvykę pranciškonai ne
turėjo jokių patalpų, gyveno 
nuomotame bute, o pamaldoms; 
buvo nuomojama kino salė. Ne
trukus buvo nupirktas sklypas 
ir pradėta statyba. Pranciško
nų vienuolyno centras Kenne- 
bunkporte užstatė JAV bankams 
visus savo vienuolynus ir gavo 
$300,000 paskolų statybos pra
džiai. Statyba buvo užbaigta 
ir pastatai pašventinti 1956 m. 
Pradžia buvo visiems sunki, nes 
parapijiečiai buvo kų tik pra
dėję kurtis ir neturėjo jokių 
santaupų. Sekmadieninės rink
liavos nesiekdavo $500. Tačiau 
visi padėjo kiek kas galėjo, vie
ni darbu, kiti savo santaupomis.

Per tuos 40 metų Prisikėlimo 
parapijos vaidmuo Toronto lie
tuvių gyvenime pasidarė gana 
žymus. Kol dar nebuvo įsigyti 
naujieji Lietuvių namai, tai be
veik visa lietuviška veikla su
kosi apie Prisikėlimo parapjų. 
Čia patalpomis naudojosi ne 
tik parapijos organizacijos, bet 
ir Kanados lietuvių bendruome
nė, abu sporto klubai, skautai, 
ateitininkai, tautinių šokių gru
pės ir kitos įvairios organizaci
jos. Durys buvo ir yra visiems 
atviros. Prisikėlimo parapijos 
patalpas nuomoja ir to paties 
vardo kredito kooperatyvas, 
įsisteigęs prieš 30 metų.

Pirmuoju parapijos klebonu 
buvo kun. Bernardinas Graus- 
lys, OFM, vėliau klebono parei
gas perėmė kun. Placidas Ba
rius, OFM, dabartinis pranciš
konų provinciolas. Jam išvykus 
į JAV, klebonu tapo kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, kuris 
ir dabar vadovauja parapijai, 
švenčiant šių 40 m. sukaktį.

Pasauliečių įsijungimas

pasauliečiai buvo skatinami ak
tyviau įsijungti į parapijų dar
bus, Prisikėlimo parapija buvo 
viena iš pirmųjų, kurioje komi
tetas pakeistas į parapijos ta
rybų. Šiuo metu jų sudaro 8 sek
cijos, kurios rūpinasi įvairiais 
parapijos reikalais. Tarybos ir 
sekcijų nariai yra renkami vi
suotinio parapijos susirinkimo 
2 metams, kasmet perrenkant 
pusę jų. Tarybos pirminkė šiuo 
metu yra B. Čepaitienė.

Dvasinė ir religinė sritis
Kiekvienai tautinei parapi

jai yra pavojus pagrindinį dė
mesį skirti tautinei ir kultūri
nei veiklai. Žinoma, to negalima 
išjungti. Prisikėlimo parapija 
betgi visų laikų kreipė dėmesį 
ir į parapijiečių religinius-dva- 
sinius poreikius. Jau daugiau 
kaip 30 metų yra rengiamos už
daros rekolekcijos vyrams ir 
moterims, išvykstant savaitga
liui į augustinijonų vienuolynų. 
Ruošiantis švęsti krikščionybės 
Lietuvoje 600 m. sukaktį, Lietu
vos vyskupams paskelbus trime
tį pasiruošimui, Prisikėlimo 
parapija pradėjo rengti įvai
rius dvasinio atgimimo semina
rus. Buvo jie surengti šiomis 
temomis: Atgimimas dvasioje - 
7 sav., Augimas tikėjime - 14 
savaičių, Šv. Jono Evangelija - 
24 sav., 10 Dievo įsakymų - 10 
sav., Sakramentai - 7 sav., Šv. 
Morkaus Evangelija - 22 sav. 
Daugelis parapijiečių šiais se- 
minaraiš pasinaudojo, aktyviai 
juose dalyvaudami. Parapija 
yra įvedusi “pre-baptismal pre
paration”, kur aplankoma kiek
viena šeima prieš krikštijant 
kūdikį ir tėvams išaiškinama 
krikšto reikšmė ir jų atsakomy
bė. Šiuo metu teikiama dvasinė 
parama daugeliui naujųjų atei
vių, kurie nėra priėmę sakra
mentų, arba ir visai nesusipaži
nę su krikščionybe.

Sukakties paminėjimas
Vasario 27-28 d.d. buvo at

švęsta 40 m. sukaktis, prasidėju

si iškilminga vakariene. Tary
bos pirm. B. Čepaitienė, atida
rydama iškilmes, pabrėžė, kad 
atėjo laikas skirti daugiau dė
mesio dvasiniams ir labdaros 
reikalams. Užtat šiais metais 
parapija nori kreiptis Jėzaus žo
džiais: “Kų padarėte vienam 
iš mažiausių mano brolių, man 
padarėte”. Pradžia padaryta. 
Parapijos labdaros sekcija, va
dovaujama dr. J. Čuplinskie- 
nės, jau pasiuntė $5000 arkiv. 
Bačkio Vilniuje įsteigtai val
gyklai “Betanija”, kur kartų per 
dienų pamaitinami alkani be
turčiai. Dvasinėje srityje para
pija prisidėjo su 3000 JAV dole
rių, kad Lietuvoje būtų išleista 
P. Abromaitienės versta knyga 
“Kai meldiesi”. Ši knyga jau bai
giama spausdinti 10,000 tiražu.

Vakaro programai vadovavo 
R. Girdauskaitė. Pasirodymai 
buvo įvairūs ir iškilaus meninio 
lygio. Koncertų pradėjo kanklių 
ansamblis, vadovaujamas vieš
nios iš Lietuvos Daivos Čičins- 
kienės. Parapijos choras, kuris 
irgi šventė 40 m. sukaktį, užpil
dė scenų ir maloniai visus nu
teikė labai gražiu atlikimu. So
lo dainavo Algis Simanavičius. 
Pabaigoje pasirodė “Volungė”, 
kuri žavėjo ne tik savo dainavi
mu, bet ir puikiais, stebinan
čiais drabužiais, pritaikytais, 
scenai ir prigesintom šviesom. 
Visų tų meninių pasirodymų šir
dis buvo Dalia Viskontienė, ku
ri ne tik diriguoja, bet ir viskų 
tvarko bei koordinuoja. Jai pa- 
dėjo.nįr .padeda akompaniato
rius muz. J. Govėdas. Danguolė 
Radtke ir J. Vaičytė.

Po meninės programos para
pijų sveikino vysk. P. Baltakis, 
gen. konsulas H. Lapas, KLB 
valdybos pirm. Alg. Vaičiūnas. 
Buvo gauta keletas sveikinimų 
raštu, jų tarpe ir arkiv. A. Bač
kio iš Vilniaus. Prieš vakarienę 
gražių invokacijų sukalbėjo 
pranciškonų provinciolas kun. 
Placidas Barius, OFM. Jubilie
jaus proga buvo paruoštas spe-

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nai paliktus gerus ar galbūt 
vėl gerais tapusius vyrus.

Didėjančių problemų Kana
dai atneša sparčiai augančios 
išlaidos teisingumo reikalams. 
Jas Toronte tris dienas truku
sioje konferencijoje šimtams 
policijos atstovų, teisėjų, ad
vokatų atskleidė Kanados tei
singumo ministeris Pierre 
Blais savo padarytu praneši
mu. Nusikaltimų išlaidoms pa
dengti Kanadoje kasmet iš
leidžiama 14 bilijonų dole
rių. Aštuoni bilijonai dolerių 
tenka administraciniams tei
singumo institucijų reikalams, 
įskaitant federacinių ir pro
vincinių kalėjimų išlaikymų. 
Šeši milijonai dolerių paden
gia draudas, nusikaltimų pa
darytus nuostolius. Padalinus 
visas 14 bilijonų išlaidas Ka
nadoje gyvenantiems vyrams, 
moterims ir vaikams, kiekvie
nam tektų po 500 dolerių.

Dienraštis “The Toronto 
Sun” primena skaitytojams, 
kad Kanados kalėjimuose yra 
ir daug didelius nusikaltimus 
padariusių įvairaus plauko 
ateivių. Jie atlieka bausmę 
kalėjimuose, o paskui ištrė
mimo iš Kanados laukia spe

cialus lankstinukas su parapi
jos istorija ir nuotraukomis. 
Parodų salėje buvo paveikslų 
ir nuotraukų paroda, vaizduo
janti įvairius 40 m. įvykius.

Sekmadienį, vasario 28 d., 
12 vai. įvyko iškilmingos pamal
dos, koncelebruojant vysk. P. 
Baltakiui, kun. Placidui Bariui, 
OFM, klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM. Pamokslų 
pasakė kun. Placidas Barius, 
OFM, kviesdamas visus dvasiš
kai atsinaujinti, nepavargti. 
Klebonas kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, kreipėsi į visus para
pijiečius, kad atkreiptų dėmesį 
į tuos žodžius: “Kų padarėte 
man...”

Parapija pasižadėjo šiais me
tais kiekvienų dienų pamaitinti 
200 alkanų, kurie kartų per die
nų gauna sriubos su duona. Tam 
reikalui kas mėnesį reikės su
rinkti apie $3000. Jėzus atsako: 
“Aš buvau alkanas, jūs mane pa
maitinote. ..

cialios priežiūros namuose. 
Tik viename tokiame name 
Toronte yra apgyvendinta dau
giau kaip šimtas tokių ateivių. 
Tarp jų yra ištrėmimo laukian
čių narkotikų įvežėjų iš Jamai
kos ir Kolumbijos. Vienas jau 
baustas net tris kartus, o ki
tas - Kanadon nelegaliai įve- 
žęs ginklų už pusę milijonų 
dolerių. Netrūksta ir tokių, 
kurie prievartavo jaunas mer
gaites ir jas privertė tapti pros
titutėmis.

Metropolinio Toronto polici
jos tarybos pirmininkės Susan 
Eng pastangomis 1991 m. buvo 
nutraukta šiame didžiausiame 
Kanados mieste policijos pra
dėta vesti nusikaltimų statis
tika pagal nusikaltėlių rasę 
ir tautybę. Dėl to buvo kilusi 
įtampa tarp metropolinio To
ronto policijos ir politikų su
darytos tarybos. Pirmininkei 
S. Eng ir pernai pavyko apgin
ti statistikos nutraukimų. Pa
sak jos, statistiniai nusikal
timų duomenys galėtų būti ža
lingi kai kurioms gyventojų 
grupėms. Kitokios nuomonės 
yra metropolinio Toronto po
licija, priversta nutylėti nu
sikaltėlių rasę ir tautybę. Jos 
atstovai norėtų, kad tokius 
nusikaltėlius perauklėti pa
dėtų ir jų tautinių bei rasinių 
grupių vadai.

Vasario 23 d. krautuvės api
plėšime buvo nušautas parda
vėju dirbęs Horacio Diogo. 
Šį kartų policija pranešė, kad 
jį nužudė pavojingas ateivis 
iš Jamaikos H. S. Gough. To- 
rontiečiai prašomi žudiko ne
sulaikyti, tik pranešti polici
jai, jeigu kur būtų pastebėtas. 
Daugiausia žmogžudysčių To
ronte padaro narkotikų sklei
dimų besiverčiantys ateiviai 
iš tos salos Karibų jūroje. Nors 
oficialiai nutylima tų žmogžu
džių rasė ir tautybė, juos visi 
torontiečiai lengvai atpažįsta 
laikraščių nuotraukose ir te
levizijos ekranuose. Metropo
linio Toronto policijos tary
bos kiniečių kilmės pirm. S. 
Eng tylos taktika šiuo atveju 
nesėkminga. V. Kit.
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DAIVA DALINDA,bba,
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!

Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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

Nuo pat parapijos įsisteigimo 
veikė parapijos komitetas, iš
rinktas visuotiniame parapi
jos susirinkime. Vėliau, po ant
rojo Vatikano susirinkimo, kai

J&L

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

‘‘Kiek kartų tai padarėte vienam iš 
mažiausiųjų brolių man padarėte”.

Prisikėlimo parapija savo 40 metų 
veiklos sukakties proga skelbia 
vajų Lietuvos valgykloms, 
kuriose yra maitinami vargšai. Šiuo metu vienam 
žmogui pamaitinti vienai dienai kainuoja apie 40 centų, 
mėnesiui - $12 ir metams apie - $150.
Čekius rašyti: Prisikėlimo parapijos vardu, pažymint “Alka
niems Lietuvoje” vajui ir šią iškarpą su auka siųsti šiuo 
adresu: '

Prisikėlimo parapija, 1011 College St., 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Mano auka “Alkaniems Lietuvoje”

$ ...... ................................................................

Vardas, pavardė ....................................................................

Adresas ..................................................................................

TAX 
TRO 
.NIX

Toronto -2290 Bloor St. W, (Bloor & Runnymede) 769 • 4558 ♦ Mississauga -702 Burnhamthorpe Rd. 949-9988
Scarborough - 695 Markham Road. Room 27 438-5656 * Informacijos tel.: 252 - 4566

Mes garantuojame 
mokesčių grąžinimą 

per 1 S dienu naudojant 
mūsą pačią patvirtintą 
E-filingperdavimo sistemą. 
r Jeigu jums mokesčių negrąžins per 

18 darbo dienų, mes grąžinsime 
JF jūsų [mokėtus pinigus 

už perdavimą. * A

TIK $6ukubp“,B'“$11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................................ $1 1 .

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

pristatymas.

Jums reikės tik paskambinti

P0LIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

Kuo daugiau jūs 
žinosite, juo mažiau mokėsite 

HįSiįjr * Naujas elektroninis mokesčių grąžinimo 
laP¥ užpildymo būdas (E-file), pradėtas šiais 

•ijy metais, žymiai sutrumpins jūsų mokesčių 
W grąžinimo laiką. įMr įf • Jeigu jūs norite gauti vaikams skirtą 
H paramą, jūs turite užpildyti 1992 m. 
I mokesčių grąžinimo lapus.
I • Dėmesio pensininkai! Jeigu jūs 
I esate 65 metų ar vyresnis, jūs galite J 
1 gauti iki $1,000 Ontario mokesčių 
ii kreditą, kuris pakeičia seną nuo-^įy£į 
įl savybės mokesčio kreditą.

• Jūs turite užpildyti 
mokesčių grąžinimo 

lapus, jei norite 
k gauti GST J 
:įk kreditą. Jrį

i S■ Ač-
k L>

Vienkartinis atlyginimas 
pilnų metų patarnavimui 

aFAtlyginimas 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 

k 25% k nuolaidąjūsų 
gįk sutuokti- 
EįgL niui(ei). J

A

J

Jei klientas nėra 
patenkintas, jokio atlyginimo 

iš jo neimam
Savo įstaigose mes tuojau galime jums

V parodyti kompiuterio pagalba apskai-
1 čiavimo rezultatus. Mes garantuojame, 
rt kad mūsų apskaičiavimai yra šimta- 
■:::į procentiniai teisingi. Jei klientas 
f j nėra pilnai patenkintas, J
■ :] mes grąžiname jam origi-

nalius dokumentus ir jTjr
neimam jokio atlyginimo. 1

V Priešingai, mes net 
A siūlome $20 dovanai,

£įįk kuris parodytų kaip 
geriau užpildyti

Įį&fik mokesčių .
grąžinimo 

lapus. JTįr
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Venezuelos sostinėje Caracas’e Vasario 16-tosios proga nunciatūroje pagerbti veikėjai. Iš kairės: inž. ANTANAS 
RUDIS, UNDA DAMBRAVIENĖ, MARIJA RUDIENĖ, nuncijus ORIANO QUILICI, Lietuvos gen. konsulas Niu
jorkui LINAS KUČINSKAS ir ambasadorius dr. VYTAUTAS DAMBRAVA

Vasario šešioliktoji Venezueloje
JULIUS VAISIŪNAS

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvinį šventės minėjimą 
Venezuelos sostinėje surengė 
Lietuvos ambasada. Minėjimą 
surengti ambasadoriui dr. Vy
tautui Dambravai talkino jo 
bendradarbiai.

Vasario 16 d. rytą ambasados 
sodely buvo pakelta Lietuvos 
vėliava. Susirinko apie ketu
riasdešimt tautiečių, jų tarpe 
net iš Maracay, Barquisimeto, 
Valencijos ir tolimojo Mara
caibo.

Žodį tarė Amerikos lietuvių 
bendrojo šalpos fondo direkto
rė Marija Rudienė iš Čikagos. 
Ji pažymėjo, kad laisvė iškovo
ta, tačiau darbai ją įtvirtinti 
dar nebaigti. Kalbėjo ir Lietu
vos generalinis konsulas Linas 
Kačinskas iš Niujorko. Jis reiš
kė optimizmą dėl Lietuvos atei
ties. Tautiniais drabužiais pa
sipuošusi Kristina Dugnaitė, 
padedama ambasados antrojo 
sekretoriaus Antano Šulco, pa
kėlė didįjį Lietuvos kovos ir 
laisvės simbolį — trispalvę.

Pamaldos nunciatūroje
Šv. Sosto atstovo patarėjas 

vietnamietis kun. Pham Vari 
Tuong atnašavo Mišias už Lie
tuvą. Mišių skaitinius atliko 
ambasadorius V. Dambrava, o 
tikinčiųjų maldą skaitė amba
sadorius Jorge D’Angelo, prisi
mindamas tautos didvyrius, kan
kinius ir kovotojus. Prašyta 
Viešpaties laiminti lietuvių 
tautą ir išlaikyti sunkiai iš
kovotą nepriklausomybę. Buvo 
giedamos lietuvių giesmės. Pa
maldos baigtos Tautos himnu.

Po pamadų Šv. Sosto nuncijus 
arkiv. Oriano Quilici pakvietė 
visus kavutei.

Iškilmės valstybės Panteone
Milžiniškame Panteone yra 

Venezuelos išlaisvintojo Simo
no Bolivaro karstas. Prie jo susi
rinko: Lietuvos ambasadorius V. 
Dambrava su žmona, ambasado-

Į^^SAMOGmA- Knygų rišykla 1 
■įĮdy “SAMOGITIA”

meniškai [riša 
knygas bei žurnalus.

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

ruvojE
PARCEL
EXPRESS Ine.

Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 
Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

V.I.M.

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

rius D’Angelo, Venezuelos pa
reigūnai, gen. kons. L. Kučins
kas, inž. Antanas. Rudis ir Juo
zas Kojelis — Lietuvos ambasa
doriaus svečiai. Padėtas vaini
kas, atliktos atitinkamos apei
gos. Lietuvos ambasadorius 
Panteono knygoje įrašė: “Minė
dami 75-sias Lietuvos respubli
kos nepriklausomybės metines 
ir pagerbdami šios šalies Tė
vą — išlaisvintoją Simoną Bo
livarą, linkime, kad meilė Lie
tuvai ir Venezuela! degtų mū
sų širdyse, o Lietuvos vardan 
žydėtų mūsų šalyse vienybė”.

Po to Panteono direktorius 
tarė žodį, kviesdamas pasira
šyti valstybės svečių knygoje. 
Iškilmes stebėjo ir venezuelie- 
čiai.

Pietūs
Ambasados tarnautojai ir 

svečiai pietavo restorane. Čia 
V. Dambrava tarė ir žodį, pri
simindamas Sibiran ištremtą 
savo šeimą, - papasakodamas 
po 36 metų ir jausmingą susi
tikimą su savo motina. O 1991 
m. per Vėlines prie motinos 
kapo susitikę trys broliai ir 
sesuo.
Priėmimas karininkų ramovėje

Vasario 16 d. vakare amba
sadorius V. Dambrava iržmona 
Unda surengė diplomatinį pri
ėmimą, į kurį susirinko 224 sve
čiai. Dalyvavo 50 valstybių am
basadoriai, 19 ambasadorių iš 
Europos valstybį^-.Buvo Saudi 
Arabijos, Kinijos, Izraelio, 
Egipto ir kitų šfąlįy ambasado
riai. Dalyvavo taipogi ir tarp
tautinių organizacijų atsto
vai, o taip pat didižiųjų pra
monės bendrovių pareigūnai.

Visus stebino gausus televi
zijos, radijo, spaudos žurna
listų dalyvavimas. Kitų vals
tybių ambasadoriai nusiskun
dė, kad jie savo priėmimuose 
tokios laimės neturi. JAV am
basados viešųjų reikalų de
partamento direktorius Steve 
Chaplin pastebėjo: nors amba
sada jauna, tačiau savo dar
bais yra veteranė.

Sveikinimai
Šia proga ambasadorius ga

vo sveikinimus iš Venezuelos 
respublikos prezidento, vy
riausio valstybės prokuroro, 
kongreso krašto apsaugos ir 
užsienio reikalų komisijų pir-

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

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

mininkų. Dar sveikino buvęs 
prezidentas Luis Herrera Cam
pins, krikščionių demokratų 
internacionalo pirm. Eduar
do Fernandez, buvęs preziden
tinis kandidatas ir ambasado
rius JAV dr. Miguel A. B. Ri
vas, kardinolas Jose Ali Lebrun 
ir priėmime negalėję dalyvau
ti ambasadoriai.

Spaudos reakcija
Venezuelos televizija atkrei

pė dėmesį į Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą. Dien
raštis “El Mundo” išspausdino 
žurnalisto Rafael del Naran- 
co ilgą straipsnį. Jame pamini 
Venezuelos Lietuvos pripaži
nimą, kur, užmezgant valstybi
nius santykius, labai daug pa
sidarbavo dabartinis Lietuvos 
ambasadorius. Jis savo darbais 
ir charakteriu tikrai nusipel
nęs būti pirmuoju ambasado
riumi. Straipsnį autorius bai
gęs apyaušryje, po ypatingo 
priėmimo Venezuelos karinin
kų ramovėje.

Bendras minėjimas
Vasario 14, sekmadienį, 

bendrą minėjimą suorganizavo 
moterų grupės, vadovaujamos 
Onos Nelsaitės Marquez. Don 
Bosco šventovėje per pamal
das giedojo Algio Dugno va
dovaujamas parapijos choras. 
Mišias atnašavo parapijos kle
bonas kun. Moises Consonne, 
šia ypatinga proga šiltai pa
sveikinęs Lietuvą ir lietu
vius. . ..............njjji

Latvių namuose “Riga” vyko 
pats minėjimas. Kalbėjo Jūra
tė Statkutė Rosales ir svečias 
iš Kalifornijos Juozas Koje
lis. Jis savo kalboje paminėjo 
V. Dambravos, o taip pat sele- 
ziečio kun. Antano Perkumo ir 
korespondentės Aleksandros 
Vaisiūnienės nuopelnus.

Pamaldos televizijoje
Ambasadorius V. Dambrava 

suorganizavo pamaldas su spe
cialia programa televizjoje. 
Ją, sakoma, stebėjo per du mi
lijonus žiūrovų. Buvo pavar
totos Leono Kaulinio vadovau
jamo choro “Viltis” iš Fila
delfijos į vaizdajuostę įrašy
tos giesmės: “Viešpatie, pasi
gailėk”, “Malda už tėvynę”, 
“Šventas, šventas”, “Tėve mū
sų”, “Marija, Marija”, “Apsau
gok Aukščiausias” ir Tautos 
himnas.

Mišias atnašavo kun. Ignacio 
Perez, OFM, cap, kapucinų Ve
nezueloje provincijolas. Po 
Mišių televizijos programos 
moderatorius kun. Manuel Diaz 
Alvarez papasakojo apie Lie
tuvą. Girdėjosi Maironio su
kurtos dainos, matomi buvo 
Vilniaus ir kitų vietovių vaiz
dai, Šv. Tėvo ir kardinolo Vin
cento Sladkevčius nuotraukos.

Svečius iš Amerikos globojo 
ambasadorius V. Dambrava ir 
žmona Unda. Ambasadoriui 
talkino jo štabo nariai - An
tanas Šulcas ir Antanas Ba
ronas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

rat CM Art L 21*0 Huronlarle St..

Viskas buvo 
Lietuvai
Savanorį-kūrėją a.a. ADOMĄ

MAMINSKĄ prisimenant

Vokiečių replėse
Pirmojo pasaulinio karo me

tu Lietuva pavirto karo veiksmų 
kraštu. 1915 m. rugpjūčio 17 d. 
vokiečiai užėmė Kauną, o rug
sėjo 18 d. - Vilnių. Vokiečiams 
užėmus Lietuvą, visas viešas 
lietuvių gyvenimas apmirė. Bu
vo įvesta griežta žemės ūkio 
kontrolė. Ūkininkai buvo ap
krauti didelėmis pyliavomis. 
Lietuvių kultūrinė veiklą už
slopinta. Vargo spaudžiami lie
tuviai, jungėsi į bendrą darbą, 
sudarė Lietuvių komitetus rū
pintis ir ieškoti būdų kaip pa
lengvinti žmonių gyvenimą. Bu
vo rašomi memorandumai Rytų 
fronto vadui Lietuvoje ir Vokie
tijos vyriausybei Berlyne. Jo
kio atsakymo niekas nesulauk
davo.

Vokietijos vyriausybė siekė 
Lietuvą prisijungti. Tad Lietu
vos taryba 1918 m. sausio 15 d. 
svarstė Lietuvos policijos ir ka
riuomenės steigimo reikalą. 
Slaptai buvo įsteigta Krašto ap
saugos komisija. Ji pradėjo or
ganizuoti apsaugą. Komisijos 
siūlymu į kariuomenę buvo ima
mi tik savanoriai.

Lietuvos savanoriai
Pirmieji savanoriai atvyko į 

Vilnių 1918 m. spalio 16 d. - vie
nuolika vyrų. Tarp jų buvo ir 
mano brolis Adomas Mamins- 
kas. Išlydėjome jį 1918 m. spa
lio 15 d. Tos dienos ankstų ry
tą sukilome visa šeima atsisvei
kinti, su skausmo ir džiaugsmo 
ašaromis linkėdami iškovoti 
Lietuvai laisvę. Atsisveikinus 
vyresnysis brolis Kastantas iš
vežė brolį į Švenčionių geležin
kelio stotį kelionei į Vilnių. 
Vilniuje 1918 m. spalio 17 d. per 
vakarinį patikrinimą pirmą kar
tą savanoriai sugiedojo Tautos 
himną. Savanoriai dėvėjo nuosa
vus civilinius drabužius. Lapk
ričio 1 d. Krašto apsaugos komi
sija paskyrė karininką V. Gri- 
galiūną-Glovackį I pėstininkų 
pulko vadu. Jis sudarė pulko 
štabą ir jį slaptai apginklavo.

Kariuomenės organizavimo 
darbą pradėjo karininkas J. Ku
bilius. Ilgainiuį.savanorių skai
čiui augant, susidarė pagrindas 
įvairioms kitoms kariuomenės 
dalims.

Steigiami pulkai
Pirmasis pėstininkų pulkas 

buvo suorganizuotas Alytuje 
1918 m. spalio 23 d. ir pavadin
tas Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino vardu. Jo vėliavą 
puošė Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslas su įrašu “Te
gul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse”. Šiam pulkui priklau-

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 (vairiose 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

GINTARAS
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Pigiausi bilietai vasaros metu 
TORONTAS-VILNIUS per Reikjaviką

TORONTAS-VILNIUS
antradieniais per Reikjaviką

VILNIUS-TORONTAS
trečiadieniais per Reikjaviką

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

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

A.a. ADOMAS MAMINSKAS

sė ir Adomas Maminskas. Pir
mųjų nelaimingų kautynių su 
bolševikais metu, vasario 13 d., 
Alytuje ant tilto žuvo pulko va
das karininkas Antanas Juoza
pavičius.

Antrasis pėstininkų Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Algirdo 
pulkas pradėtas steigti Vilniu
je, baigtas organizuoti Kaune 
su šūkiu vėliavoje “Tėvynės mei
lė tebus mūsų vadovas”. Pulkas 
kovojo su bolševikais, lenkais, 
bermontininkais. Už pasižymė
jimą kautynėse Vyčio kryžiumi 
apdovanoti 214 savanoriai ka
reiviai. Jų tarpe ir Adomas Ma
minskas.

Baigiantis kovoms dėl Lietu
vos laisvės, 1923 m. prasidėjo 
Klaipėdos lietuvių sukilimas. 
Klaipėdos vadovavime dalyva
vo ir Lietuvos savanoriai. Šio
je rinktinėje dalyvavęs Adomas 
Maminskas buvo apdovanotas 
Vyčio kryžiumi.

Du kartus tremtinys
Savanoriams buvo pažadė

ta ir vėliau parūpinta žemė bei 
statybinė medžiaga. Adomas 
Maminskas gavo bene 12 ha skly
pą Šiaulių Gubernijoje, kur pa
sistatydino namą , vedė ir pla
navo laimingą gyvenimo saulė
lydį. Bet prasidėjęs II pasau
linis karas atnešė naujas kan
čias. Du kartus jis buvo ištrem
tas į Sibirą, ilgus metus kalin
tas, praradęs sveikatą sugrįžo 
į mylimą Vilnių, kuriame buvo 
pradėjęs savanorio kovas dėl 
Lietuvos laisvės. Čia palaidojo 
ligų išvargintą žmoną Katriutę. 
Pats dukters Irutės ir jos vyro 
Juozo globoje Lietuvos garbin
go savanorio dienas baigė 1992 
m. gruodžio 10 d. Su religinė
mis apeigomis palaidotas Vil
niaus Saltoniškių kapinėse.

A.a. Adomas Maminskas gimė 
1901 m. Lygumų kaime, Švenčio
nių apskr. stambių ūkininkų Ma- 
minskų gausioje šeimoje; mokė
si Švenčionių lietuvių mokyklo
se, dalyvavo lietuvių jaunimo 
veikloje, priklausė garsiam 
Švenčionių parapijos chorui, 
kuris puikiai giedodavo Mišio
se, o ypač įspūdingai skambėjo 
Mišparų giesmės.

Verutė Maminskaitė-
Kulbokienė

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

ROYAL AIRLINES B-727 
Leidžiamas bagažo svoris - 20 kg

8PECIALIOS KAINOS VASARĄ: 
VILNIUS-TORONTAS......... $799
Iš Vilniaus išskrenda: 
Birželio 23, 30, liepos 7 
Grįžta atgal:
rugpjūčio 24, 31, rugsėjo 7 
Skubėkite užsisakyti - ribotas 
bilietų skaičius.

Dėl bilietų kreiptis:
GINTARAS EXPRESS* arba

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

“Naujasis židinys - Aidai”, kata
likų intelektualų leidžiamas 
Vilniuje, nori pasiekti ir išei
viją. Tai 88 puslapių iliustruo
tas periodinis leidinys, puoselė- 
jąs religiją, mokslą, meną, li
teratūrą ir kitas kultūros sri
tis. Metinė prenumerata, siun
čiant oro paštu, - 44 JAV dol. 
Užsiprenumeruoti galima per 
Tėv. Leonardą Andriekų, jo var
du išrašant čekius šiuo adresu: 
Rev. Leonardas Andriekus, 
OFM, Franciscan Monastery, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

Lietuvos valstybinės ekspe
rimentinės ir klinikinės medici
nos instituto direktorius prof. 
A. Matulionis prašo informuoti 
Kanadoje gyvenančius lietuvius 
pensininkus, norinčius grįžti 
gyventi Lietuvon.

Vilniuje eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos institute 
yra įsteigtas Gerontologijos re
abilitacijos centras su globos 
namais, kuriuose gali būti ap
gyvendinami vieniši ar globos 
reikalingi vyresnio amžiaus 
žmonės.

Už nedidelį mokestį (apie 300 
dol. per mėnesį) užtikrinamas 
pilnas išlaikymas, medicininė 
priežiūra ir slauga. Globoti
niams suteikiamos dviejų ar 
vieno kambario su visais pato
gumais gyvenamosios patalpos. 
Centras įsteigtas naujose mo
derniose patalpose, esančiose 
miesto ribose, bet toliau nuo 
triukšmo.

Suinteresuoti asmenys norin
tys gauti smulkesnę informaci

Maloniai kviečiame naudotis « 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

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

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

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

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

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

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

VELYKINIS SIUNTINYS
(svoris 36 kg)

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

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

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

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

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

ją, gali kreiptis šiuo adresu: 
EKMI Gerontologijos ir reabili
tacijos centras, Kalvarijų 223, 
2021 Vilnius, Lithuania; tel. 
77-77-45, 77-77-26, 62-86-36, fak
sas 7-01-22-22-34-51. Inf.

Lietuvos nuolatinė misija prie 
Jungtinių Tautų (JT) ragina Lie
tuvos piliečius laikyti egzami
nus gauti tarnybą Jungtinių 
Tautų tarptautinėje civilinė
je tarnyboje. Registracijos an
ketos turi būti grąžinamos JT 
sekretoriatui iki 1993 m. kovo 
31 d. šiuo adresu: Competitive 
Examinations - Lithuania, Pro
fessional Staffing Service, Offi
ce of Human Resources Manage
ment, Room S-2535 I, United 
Nations New York, NY 10017.

Registracijos anketos gauna
mos per Lietuvos nuolatinę mi
siją ir Lietuvos užsienio reika
lų ministeriją šiais adresais: 
Permanent Mission of Lithua
nia to the United Nations 41 W. 
82nd Street, 5B, New York, NY 
10024, tel. (212) 721-7768 arba 
Lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerija, Personalo 
skyrius, J. Tumo-Vaižganto 2, 
LT-2600 Vilnius, Lithuania.

Nori susirašinėti
Albina Viršutytė, agronome - 

pensininkė, 58 m. amžiaus, norė
tų susirašinėti su išeivijoje gy
venančiais lietuviais. Domisi 
sportu, kultūra, politika. Adre
sas: Pavasario g-vė nr 4, Vadok
liai, Panevėžio rajonas, Lietuva.

• Auka bei talka lietuviškąja!' 
spaudai — parama savajai tautai.
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Apie kritiką ir recenzijas...
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

“TŽ” 1993 m. kovo 2 d. laido
je P. Palys kritikuoja mano rei
kalavimą, kad mūsų spaudos 
reportažai bei-koncertą apra
šymai turėtą ir paties auto
riaus analizės bei kritikos. 
Jis savo priekaištą motyvuoja 
tuo, kad tai tik specialius 
mokslus išėjusią specialistą 
darbas ir tvirtina, kad “eili
nis spaudos bendradarbis” 
to neturėtą daryti, nes galbūt 
net ir gaidą nepažįsta ir gali 
“patekti į liūną”. Bet kas gi 
jį įklampins į tą liūną, jei to
kią specialistą neturime, ku
rie ne tik skaito, bet ir rašo?

Nežinau, kaip p. Palys rū
šiuoja spaudos bendradarbius 
į eilinius ir dar kitokius (įdo
mu, kuriai kategorijai jis ma
ne priskiria?), bet svarbiausia 
yra tai, kad mūsą spaudoje ra
šo ne apmokami profesionalai, 
bet plunksnos darbo mylėto- 
jai-mėgėjai. Be to, reikia skir
ti reporterius nuo žurnalistą. 
Žurnalistas-publicistas užsi
ima įvykią analize ir išvado
mis, o reporteris rašo žinutes 
ir reportažus be komentarą, 
tik perduoda faktus.

Sunku griežtai apspręsti 
mūsą spaudos bendradarbią 
kategorijas - kas reporteris, 
kas žurnalistas, bet tai vis tiek 
labai skirtingos spaudos dar
buotoją rūšys, aiškiai atpažįs
tamos didžiojoje profesinėje 
spaudoje. Jei rašant apie pa
rodas, teatro pastatymus ir 
koncertus nevalia tarti kriti
kos žodžio ar bent perduoti 
savo įspūdžio, tai tokią repor
tažą nereikia, o pakanka per
spausdinti publikai dalina
mas programas, ar jas stačiai 
perfotografuoti.

Jei asmuo nedrįsta kritikuo
ti muzikinio renginio, tai bent 
gali perduoti savo nuotaiką ar 
net nuomonę bei savo išvadą, 
kaip ir kiek jis pasijuto pa
veiktas repertuaro ir jo atli
kėją. Juk ir be muzikos teori
jos ar gaidą pažinimo žmogus 
reaguoja į dainą, ariją ar sona
tą. Jei reporteris (ar žurnalis
tas) apie muziką nieko neiš
mano, tai kodėl tokio pobūdžio 
reportažai dažnai yra vadina
mi “pavykusiu koncertu”? Ko
kiu pagrindu drįstama tvirtin
ti, kad tai “pavykęs” renginys, 
tuo jau jį vertindamas, bet ne
nurodydamas kodėl? Ar jis 
pavykęs tik tuo, kad buvo daug 
publikos ir parduota daug bi
lietą, bet ne meniniu lygiu ar 
repertuaro atlikimu, apie ku
riuos jis nedrįsta pasisakyti? 
Tvirtinimas, kad kuris nors 
renginys yra “pavykęs”, rei
kalauja paaiškinimo.

Mano supratimu nedera 
drausti rašyti pagal spaudos 
darbuotojo išmanymą, nes 
skaitytojui nepakanka perduo
ti repertuaro, kad jis galėtą 
orientuotis programos nuotai
koje. Skaičiau vieną įdomą 
koncerto reportažą, kuriame 
turbūt apie muziką daug neiš
manantis autorius nepapras
tai vaizdžiai aprašė solistą 
išvaizdą, solistės plaukus puo
šiančią gėlę, panašią į jos 
akią spalvą, dainininką jude
sius, veido išraiškas ir ją re
pertuaro poveikį į klausyto
jus. Reportažus pagyvina sce
ninės laikysenos aprašymai, 
dramos pastatymuose charak- 
terią ir ją grimo apibūdini
mas. Kiekvienas koncertus 
mėgstantis asmuo gali įver
tinti ir balso skalę, ir duetą 

ROZALIJA PREIBYTĖ-VALIŪNIENĖ

Sugrįšiu
Miegos Tėvynės sodai numylėti, 
Ir vyšnios supsis i šerkšnų skaras. 
Sugrįšiu aš pro kaimo seną klėtį, 
Pro tėviškės išlaužytas tvoras.

Bus Nemuno širdis nustojus plakti - 
Žiema ledinį kaspiną išties.
Palauk manęs Kūčių žvaigždėtą naktį 
Prie šulinio palinkusios svirties.

Sugrįšiu ir be tako, ir be kelio, 
Tėvynės pasiilgusi, liūdna.
Bus vakaras, suklupęs prie Smūtkelio, 
Ir sodžiuj bus nutilusi daina.

Bet nieks nelauks manęs - namuos bus tuščia, 
Beržai išgriautą tėviškę bylos.
Ir nieks nepalydės į dalią rūsčią, 
Tik vienkiemy šuva piktai sulos...

Su debesim mėnuo ant žydro stalo 
Tarytum mažas kūdikėlis žais... 
Sukniubsiu pailsėt už kaimo galo 
Po apšerkšnijusiais senais beržais. 
1949.12.24

sąskambį, ir solistą laikyseną. 
Įdomiau yra skaityti, kai apra
šymas ar reportažas yra per
leistas per autoriaus dvasios 
prizmę, su jo pastabomis ir 
nuomone. Ir “eiliniai”, ir kiti 
privalo turėti nuomonės reiš
kimo laisvę, jiems nestatant 
tokią reikalavimą, kurie tai
komi profesionalams. Aišku, 
“žinovai” ir juos gali kritikuo
ti, kaip kad mano nuomonė yra 
kritikuojama pono Palio. Tuo 
būdu bus ir “vilkas sotus, ir 
avelė gyva”.

Ir aš kartais rašau muziki
nes recenzijas, nedemonstruo
dama savo muzikos teorijos ži
nojimo, kurios esu ragavusi 
ir net turėjau garbę akompa
nuoti mūsą solistėms. Recen
zijos ar koncertą aprašymai 
ne visuomet turi būti didelio 
išmanymo parodymas, tik nuo
širdus, gyvas ir individualus 
įspūdžią perdavimas, nes tai 
prabyla į skaitytojo vaizduotę 
ir jo jausmus. Argi tai nėra 
svarbu?

Dar norėčiau pridurti, kad 
kritika nebūtinai būna ar pri
valo būti objektyvi. Ji priklau
so ne tik nuo asmens išsilavi
nimo, bet taip pat nuo skonio 
ir net pažiūrą. “One man’s poi
son is another man’s meat” 
(vieno žmogaus nuodai yra ki
to žmogaus mėsa-maistas), sa
ko senas anglą priežodis. Es
tetinis išgyvenimas yra nevie
nodas, tai ir muzika ne visa
da vertinama vien pagal gai
das, bet pagal atlikėjo - pia
nisto ar solisto - interpreta
ciją. Įvairūs dirigentai skir
tingai diriguoja Beethoveno 
sonatas, Šopeną skirtingai 
atlieka pianistai. Visi skaito tas 
pačias gaidas, bet kiekvienas 
jas savaip atkuria. Vienam 
kritikui, nors ir nepastebėjus 
technikinią klaidą, interpre
tavimas “nepatinka”, o kitas - 
žavisi. Lankydama koncertus 
garsioje Klivlando “Severan
ce Hali”, ne kartą stebėjausi 
to paties veikalo didžiai skir
tingu atlikimu, o kitoje salėje 
vienas dirigentas Štrauso val
sus visai “sudžazino”. Kriti
kai pareiškė labai skirtingas 
nuomones, bet tas, kuriam 
patiko, tvirtino tokiame diri
gavime girdėjęs “naujo sti
liaus ieškojimą”...

Leiskime mūsą kuklios spau
dos darbuotojams pasireikšti 
individualiai ir originaliai, 
nereikalaujant iš ją aukštą 
kvalifikaciją, tik tyro nuošir
dumo ir noro dirbti lietuviš
kai spaudai, ją darant įdomią 
ir turiningą.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 

METRAŠTIS. 1991-92. Metraštį 
paruošė: Ona Žaigždienė, Marija 
Šmitienė, Andrius Šmitas, Leonar
das Venckus. Spausdino Etterio 
spaustuvė Schwetzingene 1992 m.

Lietuvių katalikų mokslo akade
mija, Antanas Salys, RAŠTAI IV. 
Lietuvių kalbos tarmės, 1992. Piaz
za della Pilotta 4, Roma. Spausdi
no “Pliniana” spaustuvė Selci 
Umbro miestelyje (Perugia, Ita
lia).

SUVAŽIAVIMO DARBAI. Reda
guoja: Vincas Bartusevičius. Spaus
dina Richard Schwarzbold Lam- 
pertheime, 1992.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTI
TUTAS. Litauisches Kulturinsti- 
tut Jahrestagung 1991.

Anatolijus Kairys ŽALČIO 
SAPNAS, Novelės. Antras lei
dimas, “Spindulys”, Kaunas 
1992 m.

ROZALIJA 
PREIBYTĖ- 
VILIŪNIENĖ

Poetė gimė 1930 m. 
spalio 29 d. Kretingos 
apskrityje, Salantų vals
čiuje, Žeimių kaime, ne
turtingo ūkininko šei
moje (3 broliai, 2 sese
rys). Prasidėjus bolše
vikinei rusų okupaci
jai, broliai su ginklu 
rankose išėjo ginti Tė
vynės. Tėvą priešai nu
kankino Klaipėdos ka
lėjime. Rozalija, parti
zanų ryšininkė, pali
ko išdraskytus namus. 
Slapstėsi. Nelegaliai gy
veno Vilniuje. Septy
niolikmetė areštuota. 

Nuteista 10-čiai metų katorgos. Kalėjo Lukiškėse, Lenin
grade, Vologdoje, Komijoje - Intos ir Lemju lageriuose. 
1958 m. grįžo į Lietuvą. Baigė Kauno maisto pramonės 
technikumą. Gyvena Plungėje.

Jos eilėraščiai - Žibutės, Kovų sesers, Rožytės - slapy
vardžiais buvo spausdinami pogrindinėje lietuvių kali
nių spaudoje Šiaurėje - rankraštiniuose rinkiniuose “Be
namiai”, “Saulėtekio link” ir 1990 m. Lietuvoje išleistoje 
poezijos rinktinėje “Tremtinio Lietuva”. 1992 m. “Vy
turio” leidykla išleido R. Preibytės prozos knygą “Ir aš ten 
buvau...” (A. Garmutė)
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išdekoravo žymių Lietuvos žmonių
Nuotr. Alf. Laučkos

Vilniaus universiteto humanitarų vestibiulį-priesalį dail. R. GIBAVIČIUS 
atvaizdais. Šioje nuotraukoje - rašytojas- dramaturgas BALYS SRUOGA

Dvi naujos ir įdomios knygos
ALĖ RŪTA

“Skulptūros ir keramikos 
darbai”

Prano Gasparonio - “Skulp
tūros ir keramikos darbai”, 
atspausdinta savilaidos būdu 
1992 m. Los Angeles, Calif. Kai
na nepažymėta.

Inžinieriaus Prano Gaspa
ronio keramikos, skulptūros, 
tautodailės darbai, sukurti 
1933-1992 metą laikotarpy, 
parodyti albuminio formato 
patraukliai atrodančioje kny
goje. Kiek perkrauta ir daž
nai tame pat puslapy skirtin
gos vertės bei skirtingo žan
ro kūriniai, - tai šiek tiek ken
kia bendrai knygos išvaizdai. 
Bet, kai įsigilini, yra knygo
je daug gražią dalyką, įdomią 
kūrinią. Visi jie dvelkia nuo
širdžia meile gyvenimo gro
žiui.

Įžanginiame žody Pr. Gaspa- 
ronis pasisako, spausdinęs 
savą meno darbą reproduk
ciją keliuose lietuvią leidi
niuose (ir net latvią - “Laiks”): 
“Aiduose”, “Lietuvią dienose”, 
“Tėviškės žiburiuose”, “Mūsą 
žiniose”... Dalyvavęs užsie
nio lietuvią ir Vilniuje - Lie
tuvos dailininką sąjungos pa
rodose. Lietuvai jis yra nema
žai savo meno darbą padova
nojęs.

Pr. Gasparonio darbą temos 
labai įvairios: nuo abstraktą 
iki realaus gyvenimo pavaiz
davimo, nuo kuklią kerami
kos (vazelią, žvakidžią) iki na
tūralaus dydžio skulptūrą. Pa
naudotą medžiagą įvairumas 
ir jo darbus daro labai įdo
mius, dažnai ir originalius. 
Molis, gipsas, medis, bronza, 
marmuras (kapą paminklai), - 
visos tos medžiagos su meile 
“glamonėtos”, kruopščiai nu
dailintos pasirinkta tema ir 
numatytu pavidalu, - gražu 
pažiūrėti ir malonu paimti 
į rankas... Iš tautodailės sri
ties - yra dailią medžio dro
žimą: kultuvės, prieverpstės, 
vis originaliai išpjaustinėtos, 
rankšluostinės, koplytėlės, 
kryžiai... Knygoje parodyta 
ir Gasparonio marginti tradi
ciniai Velyką margučiai. Mi-

rusiems paminkluose - tulpės, 
lelijos, koplytėlės. ..

Pr. Gasparonis, pamėgęs 
ir susidraugavęs, sukūrė ke
lią žymią ir žymesnią žmonią 
skulptūras: prof. Mykolo Bir
žiškos, prel. Jono Kučingio, 
poeto Bernardo Brazdžionio 
(ir jo šeimos), rašytoją Jurgio 
Gliaudos, Alės Rūtos ir kt. Yra 
knygoje apstu Rūpintojėlią, 
Madoną, Kalantos susidegini
mo aukos pavaizdavimo.. . 
Yra vaikišką galvučią... Taip 
pat, yra kuklią erotine tema 
kūrinią. Menininkas, atrodo, 
yra piešęs ir nemažai progi
nių plakatą; pvz., knygoj įdė
ta vaidinimo (1954) Los Ange
les - “Mokyklos draugai”, su 
režisieriaus Juozo Kaributo 
“portretu” vidury...

Taigi, Pr. Gasparonis šiuo 
leidiniu pasirodo kaip įvai
raus dailės žanro kūrėjas per 
kelis dešimtmečius Lietuvoje 
ir išeivijoje. Jis pradėjęs lip
dyti mokyklos laikais iš tėviš
kės lauką molio (Juodiškią 
vienk., Utenos apskrity ir vals
čiuje). Vėliau buvęs kariu, in- 
žinierium-elektriku, bet prie 
tų profesijų nenurimęs; Ame
rikoj įstojęs į Meno institutą, 
baigęs jį dominusių sričių stu
dijas. Ir dabar, pensininko 
amžiuje, jis užsiima įvairaus 
meno srity, ir jau žinomas Ka
lifornijoj ir už Kalifornijos 
ribų - kaip skulptorius. Pr. 
Gasparonis visada pasižymė
jo darbštumu ir sąžiningumu 
(taip pat, fotografijos srity). 
Didžiuma jo darbų išradingai 
kuriama Lietuvos tema; ir į 
ten pamažu “keliauja”.

“Likimo vartai”
Antanas Mikalajūnas - “Li

kimo vartai”, antru pavadini
mu: “Mano gyvenimo roma
nas”. Išleista 1992 m. Vilniu
je Lino Jučo leidybos ir infor
macijos firmos. Dailininkas 
Antanas Rimantas Šakalys. 
Nuotraukos - Ričardo Daili
dės, Rimanto Dichavičiaus, 
Antano Sutkaus. 318 puslapių. 
Kaina nepažymėta.

Knyga papuošta ne vien pa
traukliomis vinjetėmis ir nuot
raukomis (įdomus ir mėlyno fo
no viršelis), bet ir kiekvieno 
skyriaus pradžioje įvairių au
torių poezijos posmeliais: 
Bern. Brazdžionio, L. Žitke
vičiaus, Editos Nazaraitės, 
Ant. Miškinio, J. Kėkšto, Pr. 
Genio, P. Babicko, Vinco Sto
nio, J. Krumino, M. Saulaity- 
tės, A. Vaičiulaičio, Vytauto 
Kastyčio, Putino, L. Andrie- 
kaus, Aid. Nasvytytės, Ant. Rū
ko, V. Butkienės, Petro Karu
žos, Jono Meko. Ant. Jasmanto, 
Alf. Tyruolio, Liūnės Sutemos. 
Fausto Kiršos, Ant. Gustaičio, 
Vlado Šlaito, Alės Rūtos, Vin
co Joniko, B. Pūkelevičiūtės, 
K. Bradūno, St. Santvaro, Ben. 
Rutkūno, Mykolo Vaitkaus, H. 
Nagio, P. Orintaitės. Išvardi
nau paeiliui, kaip sudėta kny
goje. Tai rodo autoriaus A. Mi
kalajūno poezijos pamėgimą 
ir labai įvairų literatūrinį sko
nį. Gal šiai knygai per daug, 
bet tai autoriaus valia.

Jei poezijos citatų nemažai, 
tai dar daugiau nuo “gyveni
mo romano” atitrauktų politi
kos, istorijos, religijos, menų, 
muzikos... apsvarstymų, cita

tų, ir šiaip įvairiausių aforiz
mų. Gal tai nebūtų blogai, jei 
žinotume, kad A. Mikalajūnas 
- eruditas, keleriopas encik
lopedinis žinovas. Bet iš jo 
nuoširdaus knygoje atsivėri
mo, iš jo biografijos matome, 
kad jis tiktai gyvenimiškai iš
mintingas ir išprusęs žmogus, 
bet nei politikas, nei istori
kas, nei kitą sričių mokslinin
kas. .. Tai ir yra pagrindinė 
knygai kritika: kam visko pri
kaišiota - daugybė išmintingų 
dalykų, informacijos, kuri ro
mane, nei kituose literatūros 
žanruose kūriniui nebūtina, 
netgi kenksminga. Ištisai au
tentiškas autoriaus išsipasako
jimas būtų kur kas įdomesnis.

Nežiūrint šių teoretinių pas
tabų, knygos autoriui A. Mika
lajūnui reikia priskirti nema
žai gerų ypatybių: sumanumą 
ir drąsą, įžvalgumą gyvenime, 
gražų sąmojų, gerus norus (di
daktine linkme) ir geranoriš
kumą gyvenimo praktikoj.. . 
Koks autorius, tokia turėtų 
būti ir knyga. .. Taip ir yra, 
taip tikrai būtų, jei ne tas per
dėtas moksliškumas.

Ar gerai, kad jis parašė, iš
leido? Žinoma, gerai. Ir ypač 
geri tie puslapiai, kurie au
tentiški: įdomūs dialogai, pa
lyginimai - kartais labai pa
trauklūs, artimi literatūros 
menui. Juntamas autoriaus ti
kėjimas Aukščiausia Valia, 
juntamas darbštumas, sąžinin
gumas, pamėgimas dainos ir 
muzikos. .. Kadangi tai “jo 
gyvenimo romanas”, tai jis - 
pagrindinis herojus. Knyga 
skaitoma su dėmesiu, norisi 
pasekti šio idealistinio nusi
teikimo herojaus gyvenimo 
kelią. Romaną apsunkina per 
gausi pašalinė informacija. 
Ypač žavi autoriaus meilė Lie
tuvai ir ten jo labdara. Pavyz
dys kitiems; taigi, knyga ne 
tiek literatūrinė, kiek didak
tinė.

PRANO GASPARONIO “Šeima”. 
Ąžuolas, 48 cm. aukščio, 1972 m.
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□ Iv lllltiHUI VEIKLOJE
Biochemijos dr. Kazio Martin- 

kaus (1953-1984) memorialinį sti
pendijų fondą 1985 m. įsteigė jo 
tėvai, sesuo ir artimieji bičiuliai 
laisvojo pasaulio lietuviams stu
dentams, siekiantiems magistro ar 
doktorato onkologijos, biochemi
jos, farmakologijos bei kitose pa
našiose srityse. Platesnes infor
macijas teikia ir prašymų blankus 
parūpina Kristina Martinkutė. 
Kreiptis šiuo adresu: Kristina 
Martinkus, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund, 7120 
So. Richmond, Chicago, IL 60629, 
U.S.A. Stipendijų prašymus rei
kia grąžinti iki 1993 m. gegu
žės 20 d.

Istoriką Joną Dainauską, pra
dedantį devyniasdešimtuosius am
žiaus metus, sausio 24 d. Jaunimo 
centro kavinėje pasveikino jo gau
sūs bičiuliai ir veiklos rėmėjai 
Čikagoje. Sukaktuvininko pa- 
gerbtuves suorganizavo dr. Jono 
Račkausko vadovaujamas Litua
nistikos tyrimų ir studijų centras, 
Lietuvių istorijos draugija, Pe
dagoginis lituanistikos institutas, 
Vydūno fondas, Akademinis 
skautų sąjūdis. Jį sveikino šių 
ir kitų organizacijų bei institu
cijų atstovai. Su J. Dainausko gy
venimu ir jo šakota veikla daly
vius supažindino Česlovas Grince- 
vičius, pats neseniai atšventęs 
amžiaus aštuoniasdešimtmetį.

“Santaros-Šviesos” federacijos 
šiemetinis suvažiavimas bus 
dviejų dalių. Pirmoji įvyks birže
lio 16-20 d.d. Vilniuje ir Trakuo
se, antroji — rugsėjo 9-12 d.d. Ili
nojaus Lemonte ar Čikagos apy
linkėse. Organizatoriai jau dabar 
nori žinoti tikslų abiejų suvažia
vimų dalyvių skaičių. Ypač svarbi 
yra registracija vyksiančių į su
važiavimą Lietuvoje, nes jiems 
bus stengiamasi gauti papigintus 
ekskursinius skrydžius lėktuvu. 
Abiejų suvažiavimų dalyviai pra
šomi nedelsiant registruotis pas 
Mariją Paškevičienę, 306 55th 
Place, Downers Grove, IL 60516- 
1539, U.S.A. Platesnė informa
cija bus parūpinta užsiregistra
vusiems.

Žymusis smUikininkas Izido
rius Vasyliūnas (1906-1982) mir
ties dešimtųjų /fietinių proga bu
vo prisimintas Bostone 1-992 m. 
gruodžio 13 d. Mišias Šv. Petro 
lietuvių parapijos šventovėje kon- 
celebravo klebonas kun. Albertas 
Kontautas ir iš Norwoodo atvykęs 
kun. Vincas Valkavičius. Giedojo 
parapijos choras, diriguojamas 
kompozitoriaus Jeronimo Kačins
ko, solistai Birutė Aleksaitė- 
Patch ir Benediktas Povilavičius. 
Vargonais grojo velionies sūnus 
astrofizikas dr. Vytenis Vasyliū
nas, pasižymėjęs vargonų muzikos 
rečitaliais. Prieš Mišias jis atliko 
lietuviškų giesmių improvizaciją 
“Išleiski rasą dangaus iš aukšty
bių”. Po pamaldų apie smuikinin
ką Izidorių Vasyliūną ir jo nuty- 
lusį smuiką kalbėjo velionies bi
čiulis kun. V. Valavičius, pagro
jęs smuiku ir padainavęs vieną 
dainą. Lietuvių kompozitorių ir 
tarptautinių klasikų kūrinių pro
gramą atliko solistai B. Aleksai- 
tė-Patch ir B. Povilavičius su jiems 
akompanavusiu dr. V. Vasyliūnu. 
Kuklaus prisiminimo dalyviams 
padėkojo velionies našlė Elena 
Vasyliūnienė.

Kazimieras Barėnas (Baraus
kas), Britanijos Londone gyve
nantis žurnalistas ir rašytojas, 
1992 m. gruodžio 30 d. sulaukė 
amžiaus aštuoniasdešimtpenkme- 
čio. Šia proga Vytautas Kazakevi
čius, Lietuvoje prisiminęs jo ro
manų trilogiją “Tūboto gaidžio 
metai”, “Beragio ožio metai” ir 
“Meškos maurojimo metai”, “Tie
sos” skaitytojams pasakoja: “K. 
Barėnas - vienas pajėgiausių šiuo
laikinių lietuvių beletristų. Tai - 
savito, sodraus talento rašytojas, 
kurio kūryba glaudžiasi greta J. 
Baltušio, J. Paukštelio, J. Avy
žiaus, V. Bubnio, R. Kašausko ir 
kitų kaimo bei periferijos vaizda
vimo tradicijos. Būdinga, kad ju
biliatas savo veikėju pasirenka 
paprastą, o dažnai - varguomenės 
žmogų. Tai ypač jį išskiria išeivių 
literatūroje. Man rodosi, niekas 
taip plačiai ir nuodugniai nepa
vaizdavo kaizerinės okupacijos ir 
konfliktų kaime dėl nepriklauso
mos valstybės atkūrimo kaip ro
manas “Tūboto gaidžio metai”. 
Šio veikalo, išleisto gerokai vė
liau (1969 m.), negu parašytas 
(1953 m.), pagrindinis veikėjas - 
kaimo varguolis, samdinys Igna
cas Kaušpėdas yra vienas ryškių
jų mūsų beletristikos personažų, 
kuris, kaip ir autorius, galiausiai 
šioje knygų trilogijoje atsiduria 
svetur. . .”

Jurijus Smoryginas, Lietuvos 
operos ir baleto teatro choreogra
fas, išsikovojo laureato vardą Ru
munijos Jasuose surengtame tarp
tautiniame choreografų konkurse. 
Premija jam paskirta už du viena
veiksmius baletus, pastatytus Kiši- 
niovo teatre.

Algirdas Brazauskas, laikinai 
ėjęs Lietuvos prezidento parei
gas, vasario 10 d. pasirašytu de
kretu didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino IlI-čiojo laipsnio 
ordinu apdovanojo penkis Lietu
vai, jos kultūrai, menui ir moks
lui nusipelniusius asmenis — išei
vijos poetą Bernardą Brazdžionį, 
išeivijos dail. Vytautą Kazį Jo
nyną, fizikos ir matematikos dr. 
Joną Kubilių, ilgus metus vado
vavusį Vilniaus universitetui, 
poetą Justiną Marcinkevičių, is
torinių dramų “Mindaugas”, 
“Mažvydas”, “Katedra” trilogi
jos autorių, ir poetą kun. Ri
čardą Mikutavičių, Įgulos šven
tovės rektorių Kaune. Ordinai 
paskirti Vasario šešioliktosios 
deimantinės sukakties proga.

Lietuvos operos tenoras Virgi
lijus Noreika su jam akompana
vusia pianiste Halina Znaidzilaus- 
kaite vasario 11d. surengė koncer
tą Nemenčinės parapijos namų 
ankštoje salėje. Į koncertą, pra
dėtą liaudies daina “Švinta auš
relė”, susirinko gausus būrys 
kviestinių svečių. Po koncerto 
įvykusioje konferencijoje Lietu
vos televizijai sol. V. Noreika 
pranešė, kad šis koncertas gali 
būti paskutinis. Mat jis yra pa
sirašęs sutartį vienerius metus 
dainuoti Venezuelos operoje. 
Ten jis žada garsinti lietuvišką 
dainą, supažindinti klausytojus 
su Lietuvos kultūra, skleisti lie
tuvišką dvasią. Sutartis pasirašy
ta tik vieneriems metams, nes emi
grantu sol. V. Noreika nenorįs 
būti, jeigu vėl bus pasiūlytas 
darbas Lietuvos scenose. Koncer
to dalyvius šiltai sutiko ir glo
bojo Nemenčinės parapijos klebo
nas kun. Ričardas Jakutis.

Tautinė Martyno Mažvydo 
biblioteka Vilniuje surengė 
tautiečiams Lietuvoje įdomią pa
rodą “Lietuvių išeivijos muziki
nis gyvenimas”,"Sutelkusi daug 
partitūrų, plokštelių, albumų, 
monografijų bei kitų rodinių. Lan
kytojus ši paroda supažindino 
su išeivijos kompozitoriais Ka
zimieru Viktoru Banaičiu, Vladu 
Jakubėnu, Jeronimu Kačinsku ir 
Juozu Žilevičiumi. Pastarasis 
susilaukė didžiausio dėmesio dėl 
Elizabethe įsteigto ir Čikagon 
1961 m. perkelto Lietuvių muzi
kologijos archyvo. Jį sudaro mu
zikinių programų ir straipsnių 
rinkiniai, išeivijos muzikų ar
chyvai, biografijos, chorų apra
šymai, nuotraukos, įvairūs doku
mentai. Mažvydo bibliotekoj su- 
rengtoj parodoj yra daug medžia
gos apie JAV ir Kanados lietuvių 
surengtas dainų šventes, jų reper
tuarą. Lankytojų laukia ir kun. 
Stasio Ylos (1908-1983) prieš mir
tį parašytas ir išeivijoje 1984 m. 
išleistas veikalas “M. K. Čiurlio
nis — kūrėjas ir žmogus”, skaity
tojams Lietuvoje išleisdintas tik 
pernai.

Žymusis aktorius Henrikas 
Kačinskas, gimęs 1903 m. sausio 
23 d. Viduklės miestelyje, dabar
tiniame Raseinių rajone, mirė 
1987 m. rugsėjo 28 d. Sunny Hills 
Floridos vasarvietėje. Jo gimimo 
90 metų sukaktis buvo trumpai 
prisiminta Niujorko Bruklyne lei
džiamo “Darbininko” žiniose va
sario 5 d. Ją plačiau paminėjo Do
naldas Strikulis sausio 26 d. “Tie
soje” savo straipsniu “Išraiškin
gas aktorius, karštas patriotas”. 
Antrinėj antraštėlėj skelbiama: 
“Sukako 90 metų, kai gimė žymus 
lietuvių aktorius Henrikas Ka
činskas”. D. Strikulis skaityto
jus supažindina su biografiniais 
H. Kačinsko duomenimis, dramos 
studijomis, talentingu darbu ne
priklausomos Lietuvos teatruose. 
D. Strikulis rašo: “H. Kačinskas 
gan lengvai įstoja į A. Sutkaus 
vadovaujamą dramos studiją. Čia 
dėstė žymiausi to meto lietuvių 
inteligentijos atstovai: J. Tu
mas-Vaižgantas, F. Kirša, B. 
Sruoga, V. Bičiūnas ir kiti. Ta
čiau netikėtai visiems neramiųjų 
1923 metų pradžioje H. Kačinskas 
meta tarnybą, studiją ir važiuo
ja į pajūrį, kur aktyviai dalyvau
ja Klaipėdos sukilime. Grįžusiam 
Henrikui A. Sutkus, susižavėjęs 
savo mokinio patriotizmu, leidžia 
laikyti egzaminus ir perkelia į 
antrąjį kursą...” Šis įdomus 
H. Kačinsko gyvenimo įvykis lig 
šiol nebuvo paminėtas mūsų enci
klopedijose. V. Kst.
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P R I S I K E L I IVI O 
^Parapijos kredito kooperatyvas

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

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

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

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

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

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

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839Professionals Inc.
An Independent Member Broker

MAbKtLL INbUKANUt „
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuteri)

Į NATIONAL REAL 
’ ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

1 Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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.

ALEKSANDRAS ŽALIAUSKAS Toro 
III-jo kurso fizinio auklėjimo student 
eilės Canadian Interuniversity Athlet 
šuolyje i aukšti laimi aukso medalį. Šį 
lės jis praskriejo

SPORTAS
---------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------
32 Pasadena Gardens. Toronto, Ontario, M6S 4R5, 

telefonas (416) 766-5367'

“Žaibo dienos” Klivlande
1993 vasario 27-28 d.d., Klivlando 

LSK “Žaibas” atšventė savo 43-jį 
gimtadienį, šį įvykį pavadindamas 
“Žaibo dienomis”. Vyko 1993 m. 
Š. Amerikos lietuvių vyrų senjorų 
(per 34 m.) krepšinio pirmenybės 
ir 1993 m. Š. A. lietuvių alpinisti
nio slidinėjimo pirmenybės. Pas
tarosios buvo pravestos Holiday 
Valey, Niujorko valstijoje. Šalia 
sportinių varžybų šeštadienio va
kare buvo suruoštas metinis “Žai
bo” vakaras-loterija “Reverse Raf
fle” Lietuvių namuose, o sekmadie
nį Dievo motinos parapijos svetai
nėje žaibiečiai savo jėgomis suren
gė pietus. Visi renginiai praėjo sėk
mingai, koordinuojant “Žaibo” pir
mininkui Vidui Tatarūnui. “Žaibo 
dienų” rengimo komitetas: pirmi
ninkas - Vidas Tatarūnas, nariai - 
Arūnas Apanavičius, Gediminas 
Puškorius, Algirdas Bielskus, Rūta 
Motiejūnaitė, John Morris, Vytas 
Apanavičius, Russ Boliam, Paulius 
Kijauskas ir būrelis talkininkų. 
Buvo išleista “Žaibo dienų” prog- 
rama-leidinėlis, kurį redagavo Arū
nas Apanavičius.

ASK “Lituanica” - senjorų 
krepšinio laimėtojai

Senjorų (per 34 m.) krepšinio 1993 
m. ŠALFASS-gos pirmenybės buvo 
naujas įvykis lietuvių krepšinio 
veikloje. Vienintelį kartę anksčiau 
buvo vykdytas II-se PLS žaidynėse 
1983 m. Čikagoje, kur Klivlando 
“Žaibas” išėjo laimėtoju, įveikęs 
Čikagos ASK “Lituanicę”. Jau se
niai yra pribrendęs reikalas tokias 
varžybas vykdyti, tačiau mūsų me
tinėse žaidynėse buvo nepraktiška 
jas pravesti dėl susikryžiavimo su 
reguliariomis vyrų pirmenybėmis. 
Taigi, senjorų pirmenybių vykdy
mas atskirai buvo logiškas prob
lemos išsprendimas.

Senjorų (per 34 m. amžiaus) pir
menybėse dalyvavo 6 komandos: 
Toronto PPSK “Aušra", Hamiltono 
LSK “Kovas”, Londono LSK “Tau
ras”, Detroito LSK “Kovas”, Čika
gos ASK “Lituanica” ir Klivlando 
LSK “Žaibas”.

Senjorų turnyras buvo vykdomas 
vieno minuso (Single Elimination) 
sistema, su paguodos ratu pralaimė
jusioms komandoms. Pagal ŠAL
FASS-gos krepšinio komiteto su
tvarkymų, nr. 1 paskirstymo pozici
jų gavo ASK “Lituanica”, nr. 2 - To
ronto “Aušra”, nr. 3 - “Žaibas” ir nr. 
4 - Hamiltono “Kovas”. Tuo būdu 
vienoje lentelės pusėje atsidūrė 
ASK “Lituanica”, Hamiltono “Ko
vas” ir Detroito “Kovas”, o kitoje - 
“Aušra”, “Žaibas”.ir Londono “Tau
ras”. ASK “Lituanica” ir “Aušra”, 
pagal paskirstymo procesų, iš karto 
pakliuvo į pusiaufinalus.

Šeštadienį, vasario 27, erdvioje 
Borromeo College salėje vyko 4 žai
dimai. Pirmose rungtynėse Kliv
lando “Žaibas” turėjo stipriai pa

Toronto “Aušra”, laimėjusi II vietų 1993 m. ŠALFASS-gos senjorų krepši
nio pirmenybėse Klivlande vasario 27-28 d.d. Iš kairės: S. Arlauskas - kapi
tonas, Dementavičius, R. Kaknevičius. R. Miečius - treneris, J. Norkus, 
Grigonis, R. Underys ir R. Petronis Nuotr. VI. Bacevičiaus

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius 

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

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

kovoti, kol išplėšė nelengvų laimėji
mų prieš Londono “Taurų” 64:57. Iš 
“Žaibo” ryškiau pasireiškė aukšta
ūgis D. McLeod, surinkęs 18 taškų 
ir Ed. Šilingas 12 tšk. Iš tauriečių - 
D. Scheutz sukrovė net 24.

Antrose rungtynėse, kitoje lente
lės pusėje, Hamiltono “Kovas” pa
siekė lengvesnę pergalę prieš Det
roito “Kovų” 73:51. Hamiltonietis 
Butkevičius sumedžiojo net 26 taš
kus. Pirmame pusfinalyje susitiko 
Toronto “Aušra” ir Klivlando “Žai
bas”. Pirmame puslaikyje žaidimas 
buvo apylygis ir žaibiečiai sugebė
jo jį užbaigri 34:32 savo naudai. Ant
rame puslaikyje, “Žaibo” atsparu
mui palūžus, “Aušra” įgavo persva
rų ir rungtynes laimėjo 76:62. Auš- 
rietis R. Kaknevičius surinko net 
36 taškus. Prie jo dar prisidėjo S. Ar
lauskas su 17 taškų ir V. Dementa- 
vičius su 13. Iš žaibiečių didžiausi 
taškų medžiotojai buvo L. Gineitis 
16, D. McLeod 15 ir L. Kedys 10.

Antrame pusfinalyje Čikagos ASK 
“Lituanica” be sunkumų įveikė Ha
miltono “Kovų” 81:57. “Lituanica” 
pasireiškė tiksliais metimais, ypač 
F. Vaitkus su savo tritaškiais. Iš 
hamiltoniečių išsiskyrė Butkevi
čius - 15 taškų ir Kalvaitis 12. Sek
madienį turnyro tęsinys vyko Dievo 
Motinos parapijos salėje. Rungty
nėse dėl 5-os vietos, Londono “Tau
ras” nugalėjo Detroito “Kovų” 66:60, 
nežiūrint koviečių V. Baukio 26 ir 
H. Bodiya 24 taškų. Iš laimėtojų 
daugiausia sumetė D. Scheutz - 23. 
Rungtynėse dėl 3-čios vietos susi
tiko pusfinalių pralaimėtojai, Kliv
lando “Žaibas” ir Hamiltono “Ko
vas”. Žaibiečiai pasirodė prana
šesni ir laimėjo 56:39. Iš žaibiečių 
pasireiškė D. Mcteod su 18 ir L. 
Puškorius su 14 taškų. Iš koviečių 
daugiausia sumetė Butkevičius - 17.

Finalinėse rungtynėse tarp ASK 
“Lituanicos” ir “Aušros” buvo lau
kiama apylygio ir permainingo žai
dimo. Deja, “Lituanica” nuo pra
džios paėmė vyravimų į savo ran
kas ir išlaikė iki pabaigos, laimė
dama 68:56. Žaidimas buvo gana ge
ro lygio ir labai gyvas. “Lituanicos” 
komandoje žaidė: V. Abramavičius - 
kapt., V. Ambutas, S. Abramavičius, 
J. Kinčinas, J. Naujokas, D. Stan
kiewicz, F. Vaitkus, R. Dirvonis - 
treneris. Toronto “Aušrai” atstova
vo: S. Arlauskas - kapt., V. Demen- 
tavičius, R. Kaknevičius, A. Grigo
nis, R. Underys, J. Norkus, R. Pet
ronis ir Rimas Miečius - treneris.

Prieš finalines rungtynes vyko 
trumpa oficialioji dalis, kurių pra
vedė “Žaibo” pirmininkas “Vidas 
Tatarūnas. Kanados, Amerikos ir 
Lietuvos himnus sugiedojo “Žaibo” 
narys Rytas Urbaitis, akomponuo- 
jant žaibietei muz. Ritai Kliorie- 
nei. Sveikinimo žodį tarė JAV LB 
Klivlando apylinkės pirm. Romas 
Apanavičius ir ŠALFASS-gos c. 
v-bos vicep. ir kre’pšinio komiteto 
vadovas Rimas Miečius. amb.

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

Raketbolo pirmenybės
1993 m. Šiaurės Amerikos lietu

vių raketbolo pirmenybės įvyks ko
vo 27 d. Gene Weiss Racquettime 
vietovėje, 25080 Lakeland Blvd., 
Euclid, Ohio, tel. (216) 731-0404. Euc
lid yra šiaurės rytų Klivlando prie
miestis. Pirmenybes vykdo Klivlan
do LSK “Žaibas”. Varžybų vadovai - 
Algis Nagevičius ir Algis Širvaitis. 
Varžybų pradžia 9.30 v.r. Dalyvių 
registracija nuo 8.30 v.v.

Programoje - vienetų varžybos 
šiose klasėse: vyrų (neriboto am
žiaus), moterų (neriboto amžiaus), 
vyrų senjorų (45 m. ir vyresnių) ir 
“Novice” (pradedančių - neriboto 
amžiaus). Užsiregistravus dides
niam skaičiui dalyvių, programos 
klasifikacija gali būti praplėsta, 
atsižvelgiant į žaidėjų patyrimo 
laipsnį. Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių kilmės žaidėjams. Infor
macijų teikia: Algis Nagevičius 
7702 West Pleasant Valley Rd., Par
ma, OH 44130, tel. (216) 845-4954. 
Papildomai informacijas galima 
gauti ir pas Algį Širvaitį, tel. (216) 
291-3915 namų, (216) 692-1222 darbo. 
Smulkesnes informacijas gauna visi 
ŠALFASS-gos klubai. Suinteresuoti 
pavieniai, nepriklausomi žaidė
jai dėl informacijų prašomi kreip
tis į A. Nagevičių ar A. Širvaitį.

ŠALFASS-gos c. valdyba

RIČARDAS ZDANČIUS, 26 metų, Lie
tuvos futbolo rinktinės žaidėjas, vasa
rio 24 d. žaidęs prieš Ispanijos rink
tinę Sevilijoje. Čikagos lietuviams ži
nomas kaip vienas iš talkininkų “Li
tuanicos” klubui iškopti į miesto čem
pionus. Jis viešėjo Čikagoje ir žaidė 
“Liths” klube 1992 miesto aukščiau
sioje lygoje

Nuotr. iš “Lietuvos sporto”

Ispanija - Lietuva
1993 m. vasario 24 d. Sevilijoje 

įvyko pasaulio futbolo pirmenybių 
atrankinės rungtynės tarp Ispanijos 
ir Lietuvos rinktinių. Jas laimėjo 
Iberijos pusiasalio atstovai pasek
me 5:0 (3:0).

Jau kitų dienų “Eurosport” tele
vizijos kanalas parodė šių rungty
nių ištraukas, daugiausia įmuštus 
įvarčius. Komentatorė pažymėjo, 
kad “Zwferg-futbolo nykštukas" su
žaidė neblogai, tačiau negalėjo 
įveikti stiprios Ispanijos rinktinės. 
Paskutinį, penktų įvartį ispanai 
įmušė 90 žaidimo min. Televizijos 
ekrane buvo įrašas “Spain-Lithua
nia”. Tokia pačia pasekme ir Lat
vija pralaimėjo Ispanijai... K.B.

Toronto Skydome 1993 m. kovo 
12-14 d.d. vykusiose Pasaulio (In
door) čempionato varžybose daly
vavo sportininkai iš Lietuvos. Jų 
tarpe šuolio į aukštį specialistai: 
Rolandas Verkys (2.34 m geriausias 
pasiekimas Varšuvoje 1991 m.) ir 
Nelė Savickytė (1991 pagerinus Lie
tuvos rekordų, iššokdama 1.94 m). 
Taip pat trumpų nuotolių bėgikas 
Kęstutis Klimas, Dalia Motusevičie- 
nė, Sada Bukšienė, pasaulio rekor
dininkė 1.5 km ėjime ir kt. Kartu 
su palydovais 8 žmonių grupė. Pla
čiau apie juos ir jų pasirodymų To
ronte sekantį kartų. Sig.K.

Skautų veikla
• Balandžio 24-25 d.d. Lietu

vos kankinių šventovėje ir salėje 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
švęs Šv. Jurgio šventę. Žada at
vykti LSSB vyriausias skautinin
kas v.s. G. Deveikis ir seserijos 
vyriausia skautininke v.s. B. Ba
naitienė.

• Kaziuko mugėje vasario 7 d. 
daug nuoširdaus darbo įdėjo, ruoš
damos lietuviškus valgius, šeimi
ninkės: Stanulienė, Greičiūnienė, 
Bijūnienė, Puzerienė, Vitkūnienė, 
Bonner, Dalindienė, Povilaitienė, 
Tirilienė, Bekerienė, Narušienė, 
Ignatavičienė, Baliūnienė ir Ka
činskienė. Prie bufeto padavinėjo: 
Vanagienė, Thorn, Wilkinson; vy
rai - Thorn, Wilkinson, ižd. Karo
sas - bilietai, Neimanas - stalų 
priežiūra ir pirm. K. Šapočkinas. 
Visoms ir visiems tuntų vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai nuoširdžiai dėkoja “Paramos” 
kredito kooperatyvo pirmininkui 
bei jos valdybai už $1,200 auką 
skautiškai veiklai. M.

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

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

/Mvfvf) LIETUVIŲ
J T T T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

3.00% 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.......... 9.00%
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)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

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 persiuvimar

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

Q\/| 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
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

LEDAS RE FRIGE RA TION
Taisau ir prijungiu visų rūšių

rezidencinius bei komercinius reikmenis

— Šaldytuvus
— Elektrines vi ryki as (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 ToronteK

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)
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lo H. Lapo paskelbtą vajų “Trak
torius ūkininkui” dosniai atsi
liepia išeivija, ir jau turime dvi
dešimt du traktorius. Be anks
čiau jau paskelbtų į vajų įsijun
gė: kun. J. Staškus, J. Valiulis, 
J. Deveikis, N.N., L. Baltutis, V. 
Petkevičius, V. Dauginis, A. Sta- 
sevičius, V. Volertas, P. ir J. Ma
lišauskai, E. ir G. Rugieniai, L. 
Paškus. Vajaus reikalais kreip
tis adresu: Consulate General 
of Lithuania, 235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, Ontario, 
M2J4Y8. Tel.: (416) 494-8313, fax: 
(416) 494-4382

Kanados katalikų savaitraštis 
“The Catholic Register” 1993. 
III.20. laidoje išspausdino ilgo
ką pranešimą apie Lietuvą ry
šium su Lietuvos vyskupų atsi
lankymu Vatikane. Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II pareiškęs: Lietu
va šiuo metu pergyvenanti dide
lių socialinių pokyčių laikotar
pį. Katalikai, kurie sudaro gy
ventojų daugumą, turėtų būti 
priekinėse eilėse siekiant mo
ralinio, politinio ir ekonominio 
šalies atgimimo. Tam tikslui rei
kia ypač pasauliečių talkos, va
dovaujantis Vatikano II santa- 
rybos nurodymais. Kardinolas 
V. Sladkevičius pareiškęs: Lie
tuvos Katalikų Bendrija dabar 
laisva, bet savo veiklai stoko
ja lėšų ir pasiruošusių žmonių. 
Ypač trūksta kunigų ir tikybos 
mokytojų. “Daugelio jaunimo 
širdyse - bauginanti tuštuma, 
kuri sunkina priimti krikščio
niškas vertybes, ypač katalikų 
tikėjimą”. Didžiausi vilties

ženklai - dvi kunigų seminari
jos, kuriose mokosi 250 semi
naristų. Prie šio pranešimo pri
dėtos dvi nuotraukos: Mišios 
Kauno arkikatedroje-baziliko- 
je ir vaizdelis iš kunigų semi
narijos.

Gerry Weiner, Kanados fede
racinės valdžios daugiakultū- 
rių reikalų ir pilietybės minis- 
teris, balandžio 11-17 d.d. skel
bia Valstybinės pilietybės sa
vaitę. “Kaip kanadiečius mus 
jungia bendras ryšys - mūsų 
pilietybė”, - sako ministeris - 
“Ši savaitė yra idealus laikas 
veikliai dalyvauti savo bend
ruomenėje ir atsiminti, kad mū
sų visuomenė yra sudaryta ant 
lygybės pagrindo”. Kiekvienas 
Kanados pilietis turi atsakomy
bę ir teisę prisidėti prie Kana
dos žmonių gerovės. Piliečiai 
savo įsipareigojimus kraštui 
turi išreikšti per savo darbą, 
užtikrinant, kad pagrindinėmis 
teisėmis ir laisvėmis gali pasi
naudoti kiekvienas. Progų to
kiems įsipareigojimams ne
trūksta: gamtosauga, savo lai
ko ir talento panaudojimas įvai
riems savanoriškiems visuome
nės darbams ir kt. Valstybinė 
pilietybės savaitė teikia puikią 
progą pasidarbuoti savo bend
ruomenėje. Inf.

Gauta žinia iš Edmontono, kad 
buvęs Sov. Sąjungos prezidentas 
M. Gorbačiovas kovo 26 d. at
vyksta į Kanadą. Kalgario uni
versitetas, “The Calgary Cham
ber of Commerce” ir “The Finan
cial Post” Kalgario Convention 
Centre jo garbei rengia pietus. Inf.

Gėlių parduotuvė >.
“V3CT0RJ?!”, f

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų), fe*
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.^ 

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

“Naujasis Dienovidis”, leidžia
mas Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos Lietuvos kultūros 
paveldo mokslinio centro ir lei
dyklos “Dienovidis” Pilies 239 
2001 Vilnius, savo straipsniais 
nori būti tiltu tarp išeivijos ir 
Lietuvos. Prenumerata - $35 me
tams. Kanadoje šį savaitraštį 
galima užsisakyti šiuo adresu: 
Vytautas Bireta, 199 Sylvan Ave. 
Scarboraugh, Ont. MIE 1A4, tel 
(416) 261-4312.

Lietuvių šachmatininkų dėme
siui. LN vyrų būrelis savo meti
niame narių susirinkime nuta
rė atgaivinti šachmatų klubą 
Toronte. Šio būrelio iniciatyva 
buvo sušauktas kovo 14 d. pir
masis šachmatininkų susirinki
mas, kuriam vadovavo LN 
vyrų būrelio pirm. Teodoras 
Stanulis. Po ilgų diskusijų bu
vo nutarta rengti lietuvių šach
matininkų turnyrą gegužės 1-2 
d.d. Visi buvę ir nauji šachma
tininkai yra kviečiami atvyk
ti į lietuvių namus kiekvieną 
sekmadienį ir pažaisti šachma
tais nuo 12.30 - 3.00 v.p.p. Buvo 
taip pat pasiūlyta kreiptis į jau
nimą mokyklinio amžiaus ir 
kviesti juos puoselėti šią įdo
mią sporto šaką. Dėl platesnių 
informacijų prašoma kreiptis 
į E. Bartminą tel. 249-0490 arba 
į T. Stanulį tel. 532-3311.

Torontietis kun. E. J. Putri
mas, Vasario 16 gimnazijos ka
pelionas, kaip buvęs vysk. P. 
Baltakio, OFM, sekretorius, pa
rašė atvirą laišką Elko vyskupui 
W. Ziembai, kurio žinioje yra 
Seinijos lietuvių sielovada. Ta
me laiške autorius atkreipia mi
nėto vyskupo dėmesį, kad sielo
vados reikalai, lietuvių katali
kų. gyvenančių už Lietuvos ri
bų, Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
yra pavesti vysk. P. Baltakiui, 
OFM, įskaitant ir Lenkijoje gy
venančių lietuvių. Dėl to jam 
esą priklauso rūpestis ir Sei
nijos lietuvių sielovados. Į jo 
nuomonę turėtų būti atsižvelgta 
ir sprendžiant Vidugirių para
pijos klausimą. Kilęs konfliktas 
tarp Elko vyskupo ir Seinijos 
lietuvių katalikų neigiamai vei
kia visuomenę, ypač jaunimą.

Buvęs Ontario provincijos gubernatorius (Lieutenant-Governor) LIN
COLN ALEXANDER priima Toronto miesto dovaną (Award of Merit) iš 
burmistrės JUNE ROWLANDS
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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
8. North York,

tel. 222-4021

Nordland dėžės:
1 ir 1 'A kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės .............................  $ 2.00

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

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

Laiško pabaigoje autorius pri
mena, kad lankantis Lenkijoje 
buvo patirta palanki Lenkijos 
hierarchijos nuostata lietuvių 
sielovados atžvilgiu. Jis iš
reiškia viltį, kad ir Elko vysku
pas tokioje dvasioje spręs Vidu
girių šventovės klausimą, dėl 
kurio kilo plačiai nuskambėjęs 
konfliktas. Laiško nuorašas pa
siųstas arkiv. A. Bačkiui, vysk. 
P. Baltakiui, OFM, Vatikano 
sekretoriato pareigūnui mons. 
J. C. Perisset, ambasadoriui K. 
Lozoraičiui, Lietuvos amb. Len
kijoje D. Junevičiui.

Atitaisymas. “TŽ” 11 nr. po Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyvo nuotraukomis išspausdinta A. 
Genys. Turi būti D. Genys.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mano dukrom 

- Kristinai, Ramonai, Linai ir Jez- 
minai, taip pat žentam - Jonui ir 
Erikui už man surengtas išleistu
ves. Dėkoju visiems už atsilanky
mą ir visų linkėjimus naujam gyve
nimui Lietuvoje. Su Dievo valia 
vėl susitiksime, kai sugrįšiu į Ka
nadą atostogauti ir pasisvečiuoti.

Alfonsas Totoraitis,
Plungė, Lietuva

Jūreivystės žodyno išleidimui 
paremti aukos

Kanadoje: $500 - Kredito ko
operatyvas “Parama”, Kanados 
lietuvių fondas; $300 - Prisikėli
mo parapijos kredito kooperaty
vas; $50 - Torohto Lietuvių namų 
moterų būrelis, Toronto Lietuvių 
namų vyrų būrelis.

• JAV-se: $50 - S. Jurskytė, Fila
delfija, A. Stepaitis, Čikaga; $25 - 
V. Petrauskas, Klivlandas; $20 - 
A. Gustaitis, Los Angeles; $10 - 
M. Brakas, Jamaica, NY.

Žodynas jau išspausdintas ir 
pradėtas išsiuntinėti. Jūrinin
kystės knygos fondas nuoširdžiai 
dėkoja už aukas. Ižd. H. Stepai
tis, 21 Cosmo Rd., Etobicoke, Ont, 
M8X 1Z3.

JAV ir Kari, 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.

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 burmistre June Row
lands miesto rotušės salėje ko
vo 8 d. apdovanojo miesto aukš
čiausiu žymeniu (Award of Me
rit) už nuopelnus: buvusį Onta
rio provincijos gubernatorių 
(Lieutenant - Governor) Lin
coln Alexander, buvusį dien
raščio “The Toronto Sun” leidė
ją Douglas Creighton, versli
ninką Gino Empry. Šiais žyme
nimis ji taipogi dar apdovanojo 
švietimo reikalų patarėjus Ke- 
ven Brathwaite ir John Brooks, 
unijų veikėją John Fitzpatrick, 
rašytoją, fotografą, kritiką, fil
mų kūrėją Roger Metair, sava
noriškų darbų atlikėją Lloyd 
Werden

MAŽOSIOS LIETUVOS FON
DUI aukojo: $250 - kredito ko
operatyvas “Talka” (iš viso $550); 
$125.85 - J. Janulevičienė iš JAV 
(iš viso $200 US); $100 - Pranas 
Kazukonis (iš viso $1100), Prisi
kėlimo parapijos kredito koope
ratyvas (iš viso $800), St. dauge
lis (iš viso $300), Rūta Žugaraitė 
(iš viso $120); $50 - P. Vilutis (iš 
viso $250), J. Gustainis (iš viso 
$160); $6.31 - E. Žilius iš Vokieti
jos (iš viso $32.31).

Fondo valdyba dėkoja visiems 
už įnašų papildymus.

Fondo valdyba
Paieškojimas

Lionė ' Bernotaitė-Niedvarie- 
nė ieško savo broko Vlado Berno
to, pasitraukusio į Vokietiją, 1948- 
51 m. gyvenusio Anglijoje, 1960 m. 
persikėlusio ■ į JAV. Rašyti Liepų 
alėja 5-45, 5300 Panevėžys, Lie
tuva.

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

(jSĮffĮffįM OFFORD 
Irealty ltd.

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

Parduodant, perkant ar fl| 
tik del informacijos apie 
namus vasarnamius , 
ukius. žemes Wasagos. j -
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
,ės l . ,

Angelę .
Šalvaitytę, B.A., t .WBF - • 

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnauę.

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

namų tel. (705) 429-6428

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.) 7R3-Sfi77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

©6 mmco avė less) P°P'er'aus blankus; lankstinukus ir rekla-
etobicoke, ONT.M8V irs, minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius:

TEL (416) 252-6741 vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.

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

TiM^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas,
ŲlOUMl patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

DA D Perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

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

A 7 5 METŲ SUKAKTĮ 
AljU fC*! ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 

/) KANADOJE LIETUVIŠKAS
PROFESIONALUS 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI KARTU!

JAV dol. Kan. dol. Į

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

Spalio 5,19
Lapkričio 23
Gruodžio 21

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. 15.00. ;
i

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

Papiginta kaina giminėms iš Lietuvos tik $799.00.
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!

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

r

Tel Tel:

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

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

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

West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

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

IR/ DRESHER Ltd.VgIWjl Real Estate

TFf: fill 4Ll» Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
383QB 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.

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

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

nr. 2475066 (wholesale)

nDFCUITD INSURANCE IJIvlLonjLLlv BROKERS

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

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

______________________ Narys "Better Bussiness” biuro 
■ ” - ■ ■■■•.■ ... , .... ..

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

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

DRAH)A ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
; (416) 533-1121 FAX 533-1122
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TORONTO"* n “TEVISKES. ZIBURIV
Anapilio žinios

— Ateinantį sekmadienį bus ren
kama arkivyskupijos įsakyta ant
roji rinkliava “Share Life”.

— Gavėnios rekolekcijos mūsų 
parapijoje prasideda šios savai
tės viduryje — kovo 25, ketvirta
dienį. Rekolekcijas ves Vilniaus 
arkikatedros klebonas mons. Ka
zimieras Vasiliauskas. Rekolek
cijų tvarka: kovo 25, ketvirtadienį, 
ir kovo 26, penktadienį, — Mišios 
su pamokslu 10 v.r. ir 7 v.v.; kovo 
27, šeštadienį — Mišios su pamoks
lu 10 v.r. ir 6 v.v.; kovo 28, sekma
dienį — pamokslai įprasta sekma
dienio Mišių tvarka. Išpažinčių 
bus klausoma prieš ir po Mišių.

— Autobusėlis rekolekcijų proga 
veš Anapilin maldininkus nuo Is
lington požeminių traukinių sto
ties ketvirtadienį ir penktadienį 
9.30 v.r. ir 6.30 v.v., o šeštadienį — 
9.30 v.r. ir 5.30 v.p.p. Po kiekvienos 
rekolekcijų valandėlės parveš atgal 
į stotį.

— Wasagos Gerojo Ganytojo misi
joje mons. Kazimieras Vasiliaus
kas pravedė Gavėnios susikaupimų 
kovo 22, pirmadienį.

— Mišios kovo 28, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Bronę Kerulienę, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Elenų Večerskienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje kovo 28 d., 

9.30 v.r.
— Parapijos choras repeticijoms 

renkasi pirmadieniais, 7.30 v.v., 
parapijos salėje.

— Balandžio 3, šeštadienį, para
pijos moterų draugija 7 v.v. kviečia 
visus parapijiečius ir draugus daly
vauti šventovėje Gavėnios apmųs- 
tyme. Giedos parapijos choras.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 146 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: E. Kolečius iš Vilniaus; 
A. Balčiūnienė iš Joniškio; D. Moc
kevičius iš Lazdijų; R. R. Česoniai 
iš Indianapolio, In., JAV. Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN revizijos komisijos narys A. Su- 
kauskas.

— Bilietai į LN vyrų būrelio me
tinį pobūvį gaunami pas A. Bukaus
kų tel. 244-2790, E. Bartminų tel. 
249-0490, Z. Rėvų tel. 251-9635, B. 
Laučį tel.252-2722 ir A. Genį tel. 
231-2839. Šilta vakarienė su vynu, 
paruošta Vytauto Birštono. Meninę 
programų atliks muz. smuikininkas 
Algirdas Stulgys ir muz. sol. Lili
ja Turūtaitė. Visi kviečiami atsi
lankyti.

— Kovo 28, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
įvyks LN ir Labdaros fondo narių 
metinis susirinkimas. Registracija 
prasidės 12.30 v.p.p. Bus renkami 
6 nariai į valdybų: 4-3 metams, 1 - 
2 metams ir 1 - vieneriems metams.

— Lietuvių namuose rodomas fil
mas iš Lietuvos balandžio 4, sekma
dienį, 1.30 v.p.p.

— Balandžio 18, sekmadienį, 1 
v.p.p. Karaliaus Mindaugo menėje 
yra ruošiami iškilmingi velykiniai 
pietūs. Bilietai gaunami sekmadie
nio popietėje pas LN moterų būre
lio nares ir LN raštinėje. Plačiau 
žiūrėkite “TŽ” skelbime.

— Balandžio 17, šeštadienį, Vytau
to Didžiojo menėje įvyks P. Makuš- 
kio darbų paroda. Visi yra kviečia
mi atsilankyti šios parodos atida
ryme.

— Lietuvių namai nuoširdžiai 
dėkoja LN valdybos nariui Valte- 
riui Drešeriui už jo įdėtų darbų ir 
rūpestį remontuojant LN namų - 
1579 Bloor St. W. Pertvarkant namų 
atsirado daug problemų, bet Valte
ris nuo jų nepabėgo tol, kol jo remon
tas nebuvo užbaigtas.

Aukos slaugos namams
Paulinos Simkevičienės gimtadie

nio proga sukaktuvininkės pageida
vimu, svečių dovanos-aukos paskir
tos slaugos namams: $100 — I. Vib- 
rys; $50 — P. S. Kripai, K. Juknevi
čius, S. A. Kazlauskai, J. Seperys, 
A. L. Smolskiai, V. L. Štuikiai, L. 
Staniszewski, A. V. Žalnieriūnai; 
$40 — P. S. Jauniai, V. Žalnieriū- 
nas; $30 — V. Petrauskas; $25 — Izab. 
Kandrotienė, O. Juodviršienė, T. 
Varneckas, A. Mikšys, B. Sapijonie- 
nė, V. V. Baliūnai, B. Kazlauskas; 
$20 — A. Puteris, G. Sodonis, A. Ma
šalas, L. Balsys, V. Knyvaitė, A. Le- 
mežys, E. Jaškus, U. Bleizgienė, J. 
Pacevičienė, A. Byszkiewicz, M. Du- 
liūnas, I. Stasiulis, L. Daunius, Z. 
Lembertas, V. Skukauskas, L. Lek- 
nickas, K. B. Valančiai; $100 — L. 
Hirsch a.a. Virginijos Sprainaitie- 
nės atminimui. Iš viso statybos fon
de yra $881,035 (įskaitant palūka
nas). Aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog šiuo adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Toronto Lietuvių namuose 
arba pas V. Kulnį tel. 769-1266 
galima įsigyti Lietuvos informa
cijos instituto paruoštų leidinių, 
jų tarpe, “Lithuanian Compa
nies and Organizations”.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitų sekmadienį baigėsi 

metinės parapijos rekolekcijos, 
kurias pravedė Vilniaus arkika
tedros klebonas prel. Kazimieras 
Vasiliauskas. Rekolekcijas para
pijiečiai lankė gausiai.

— Kovo 17 d. buvo palaidotas a.a. 
Juozas Gegužis, 68 m.

— Pakrikštyti Sabina-Ashley ir 
Kazys-Jonas, Vidmanto ir Cora Ši
lininkų vaikai.

— Gavėnios penktadieniais mūsų 
šventovėje yra einami Kryžiaus ke
liai ir laikomos Mišios 7 v.v. Prieš 
Mišias klausoma išpažinčių.

— Gavėnios trečiadieniais vyksta 
Šv. Rašto Senojo Testamento semi
naras. Pradžia 7 v.v. Mišiomis, po 
Mišių susirinkimų kambaryje šį 
trečiadienį bus supažindinta su 
Mozės įstatymų penkiomis knygomis.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį vėl organizuoja 
parapijos tarybos labdaros sekci
ja, įvyks gegužės 5-6 d.d.

— Parapijos tarybos susirinkimas 
pareigų pasiskirstymui įvyks kovo 
29 d., 7 v.v., naujame susirinkimų 
kambaryje. Parapijos susirinkime 
kovo 14 d. į parapijos tarybų bu
vo išrinkti šie parapijiečiai: Linas 
Balaišis, Sigitas Baršauskas, Vy
tautas Bubelis, Jonas Danaitis, Rū
ta Girdauskaitė, Gailė Jonytė, Gra
žina Matukienė, Kazimieras Mangli- 
cas, Leokadija Nakrošienė, Gintau
tas Neimanas, Jonas Nešukaitis, 
Jonas Poškus, Irena Poškutė, Gabi
ja Petrauskienė, Stasys Prakapas, 
Rita Radžiūnaitė, Antanas Rašymas, 
Marytė Skrinskienė, Pranas Vilke
lis ir Dalia Viskontienė.

— Mišios kovo 28, sekmadienį, 
8.30 v.r. už a.a. Pranų Vaserį, 9.20 
v.r. - už a.a. Monikų, 10.15 v.r. - už 
a.a. Tomų Prakapų - 10 metų nuo 
mirties, už a.a. Mykolų Valadkų, 
padėkos intencija, 11.30 v.r. - už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Kanados lietuvių jaunimo są
jungos pobūvis įvyks š.m. kovo 
27, šeštadienį, Toronto Lietuvių 
namuose, 8 v.v. Kviečiame jauni
mą iš Toronto bei apylinkių gau
siai dalyvauti, nes iš Čikagos at
vyksta populiarus ir visiems ge
rai žinomas jaunimo orkestras.

KLJS
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.

A.a. S. Šalkausko atminimui 
Irena Meiklejohn “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A.a. vyro A. Kuncaičio atmi
nimui žmona Johanna Kuncai- 
tienė, vaikai Rūta ir Gintaras 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

A.a. Stasės Gimžauskienės dvi- 
dešimnt metų mirties atmini
mui Marytė ir Jonas Gimžauskai 
“Tėviškės žiburiams” auko $100.

A.a. Antano Mingėlos atmi
nimui Br. E. Gudinskai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A.a. sesers Janės Vinslovai- 
tės-Dirdienės, mirusios Kaune, 
atminimui brolis Jonas aukojo ’ 
“Tėviškės žiburiams” $25.

A.a. Edvardo Šileikio ketvir
tųjų mirties metinių atminimui 
žmona Julija “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Vilniaus arkikatedrai aukojo: 
$50 — F. V. Mockai.

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $100 — F. V. Mockai.

Anapilio muziejaus statybos 
vąjui aukojo: $300 — F. V. Moc
kai; $200 — G. L. Kurpiai (a.a. 
Onos Kurpienės atminimui).

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventės proga, Kana
dos lietuvių muziejuje Anapily 
išstatyta iš Lietuvos paroda “Ne
priklausomybės aukos”.

Toronto Maironio mokykla nuo
širdžiai dėkoja Prisikėlimo pa
rapijos kooperatyvui už dosnią 
$3,500 auką 1993-1994 mokslo 
metams. Taip pat dėkojame ko
operatyvo valdybai už $1,000 
auką specialiai skirtą kanklių 
bei skudučių įsigijimui. Tai di
delis ir svarbus įnašas mokyk
lai puoselėjančiai lietuvišką 
kultūrą bei švietimą. Didelis 
ačiū! Vedėja

B
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1993 m. balandžio 17, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime \sisi ir paremkime savo lai kraštu!

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

PRAMOGINĖJE DAL YJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

IŠNUOMOJAMI butai 1 ir 2 miega
mųjų “Vilnius Manor”. Kreiptis 
darbo valandomis tel. 762-1777.

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Galėtų prižiūrėti vaikus bei slaugy
ti senelius. Skambinti tel. 274-5423.

WASAGOJE, ant upės kranto, par
duodamas namas su baldais. Gera 
vieta žvejoti. Teirautis tel. 766-4301.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS reik
menis pigia kaina galime pristaty
ti jūsų artimiesiems Lietuvoje. Tu
rime nuotraukas ir duomenis įvai
riausių mašinų. Skambinkite Vytui 
Kairiui tel. 1-416-643-3334.

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

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

RELIGINES

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 ir smuikininkas Alg. Stulgys
• 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 kankinių parapijos skyrius ir tarybos religinė sekcija

GINTARAS Kviečiame visus į Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblio 
“GINTARAS”

1993 metų 
balandžio 3, 

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

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

Maloniai kviečiame jus į

gavėnios KONCERTĄ
“Dieve, išgirsk mano maldą”

(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

Koncertą atliks: Klivlando Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos choras, 
"VOLUNGĖ" - 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

Toronto Lietuvių namų
Karaliaus Mindaugo menėje

(1 573 Bloor Street West)

1993 m. balandžio 18, sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiami

Šiltas maistas, vynas, tortai, kava.
PROGRAMOJE: Anapilio parapijos vaikų chorelis, 

vadovaujamas Nijolės Benotienės.
Stalai numeruoti. įėjimas suaugusiems - $15, vaikams nuo 5-12 m. - $7, 
iki 5 metų - nemokamai. Bilietus prašome įsigyti iš anksto sekmadienio 
popietėse pas LN moterų būrelio nares ir LN raštinėje.

Balandžio 17, šeštadienį, 1 v.p.p., LN Vytauto
Didžiojo menėje įvyks P. MAKUŠKIOmeno darbų parodos atidarymas.
Šiuose renginiuose visus kviečia dalyvauti rengėjai - -

Toronto Lietuvių namų moterų būrelis ir Lietuvių namai

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

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

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

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

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.

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

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.

Visus dalyvauti kviečia - 
“Tėviškės žiburių” leidėjai

ffl MONTREAL
Kun. Stasys Šileika, SDB, išvyko į 

Kanados vakarus pravesti prieš- 
velykinio susikaupimo lietuvių tel
kiniuose.

Didžiulė audra kovo 13-14 d.d. 
Montrealyje privertė 45 cm sniego. 
60-100 km per valandą vėjas būklę 
dar paaštrino. Šauliai kovo 14 d. 
turėjo metinį susirinkimą, kuriame 
aptarti atlikti darbai ir veiklos 
planai.

KLB Montrealio apylinkės meti
nis susirinkimas įvyks balandžio 
25 d. Aušros Vartų parapijos salė

je. Montrealiečiai iš anksto kvie
čiami šiame susirinkime gausiai da
lyvauti ir nustatyti būsimos veik
los gaires.

A.a. Teofilė Šmitienė mirė kovo 
4 d. Po pamaldų Šv. Kazimiero šven
tovėje kovo 9 d. palaikai sudegin
ti. Liūdi dvi dukterys su šeimomis 
ir kiti artimieji. B.S.

“Litas” abiejuose mūsų skyriuo
se dirbs Didįjį penktadienį, balan
džio 9 d. normaliomis darbo valan
domis, bet bus uždarytas pirmadie
nį, balandžio 12 d. T.M.

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/o Taupymo - su gyv. dr.......... . 1.50%

■ '1 metų .......... <= nnoz Taupymo - kasdienines........... □.UU7o . 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...........

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7.25%, asmenines - nuo 7.00%

. 2.00%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10-2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00
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EVROPARCEL 
-------------- :---------- :--------- r---------► 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 (namus __
Nėra maKsimumo svorio 

Minimumas 2 kg, arba $10.00
Cana,

Neskaitome už pristatymą.

2500 RUE LEGER, LASALLE
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r -4 v p p.

A4A AAAA SKAMBINKITE INFOR-W/1W UhMX macuos ir aptar- CHL/ UUUU N AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

@)

-J

Į Gandai

le
ge

' 1 
t h f i 

p 
i

Sc
he

r*
« 

I_
__

__
__

__

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROC/-54/V
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

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.

WASAGOJE gerame rąjone 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.


