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Pamatų statymas
Lietuvos nepriklausomybės trimetis, kaip kas į tą 

laikotarpį bežiūrėtų, pavirto istorine tautos uola - švie
čiančia, patamsėjančia, bet jau nebepajudinama. Va
dams, jų sekėjams, tėvynę mylintiems ir nepriklausomy
bę vertinantiems - tai lyg ženklas, rodantis, kur yra ke
lio pradžia. Šiuo keliu eik, nes visi kiti keliai Kovo 11 die
ną išnyko.

L
EIDŽIANTIS kelionėn, pradžia paprastai būna leng
vesnė. Dar ir nuovargis nekankina, dar daug svajo- 

nių ir vilčių: ką pamatysime, ką rasime kelionę pa
baigę? Taip - Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo 

kelias prasidėjo. Trimetis, nors ir besiblaškant, prabė
go. Keliaujame toliau ir matome, kad trejų metų neuž
teko bent kiek tvirčiau atsistoti ant savo kojų. Kiek dar 
tų metų reikės, neįstengiant nusikratyti baimės ir nepa
sitikėjimo, kai kiekvienas didžiojo kaimyno piršto krus
telėjimas kelia abejones dėl pasirinktos lazdos nebeiš
vengiamoje kelionėje pasiramsčiuoti. Kai kurie, prara
dę Kovo 11-tosios drąsą, lyg dar bausmės neatlikę nusi
kaltėliai, pasiruošę senajam ponui rašyti malonės prašy
mus, sustojo dairytis ir viską tartum iš naujo apskaičiuo
ti: kas apsimoka, kas ne. O reikėtų tvirtesniu žingsniu 
eiti, daug daugiau dirbti ir vieningiau mąstyti ne tiek 
apie šią dieną, kiek apie rytojų, kaip gyvens mūsų vaikai 
ir vaikaičiai, ant kokių pagrindų jie stovės, ką jie labiau 
vertins, kokia bus jų samprata apie tėvynę, dorą ir įpras
mintą gyvenimą, nes Nepriklausomybė juk ne vienai kar
tai. Jei taip būtų, išnyktų daug problemų - dabar be rei
kalo mes dėstome savo pažiūras, ginčijamės su kitaip 
galvojančiais, leidžiame įstatymus. Kiek sutaupytume 
laiko, lėšų ir sveikatos, jei gyventume vieningiau, ir vals
tybė greičiau taptų aruodu gėrybėms semti. Nepriklau
somybės įtvirtinimas juk yra dėjimas pamatų ateičiai, 
ir tai tokiai, kuri bus jau po mūsų. Apie tą tiesą vaizdin
gai kalba paminklai, pastatyti žuvusiems už laisvę.

N
EPRIKLAUSOMYBĖS atstatymo paskelbimą iš
eivija pergyveno tarsi viena širdimi. Vienodai 
džiugu ir nesuvaldomai jautru buvo Toronte, Či
kagoje, Sidnyje. Kiekvienas su pavarde sujungtas “už” 

jaudino ir kėlė pasididžiavimą: pagaliau sulaukėm, ne 
veltui stengtasi, aukota, kovota - po penkiasdešimt metų 
Lietuva laisva! Įtemptai visi klausėsi balsavimo rezul
tatų: Landsbergis už, Brazauskas už, Beriozovas už.. . 
Rodos, kad milžino okupanto akivaizdoje tvirtesnio tau
tinio apsisprendimo negalėjo būti. Tai stebino pasau
lį, vienijo tautą ir jos išeiviją. Atrodė, kad jei tauta tokia 
drąsi ir vieninga - jos ateitis tik šviesi tegali būti. Duok, 
Dieve, kad būtų. Tačiau praėjusio trimečio sunkumai, 
aštrūs nesutarimai, išsiskaidymas grupėmis, dažnai tik 
savanaudišku pagrindu, vis klampesniu moliu ėmė ap
lipdyti ateitin keliaujančiųjų kojas. Iš pradžių visa tai 
buvo aiškinama normaliu demokratijos vystymosi pro
cesu. Netrukus pasirodė, kad vis dėlto tame procese reiš
kiasi senųjų jėgų siekiai atgauti prarastą valdžią. Ir tai 
joms pavyko. O kad jos, kaip demokratinės, ne visiems 
priimtinos, iškėlė gaha ryškų ir vis stiprėjantį politinių 
požiūrių skirtingumą, palietusį jau ir išeiviją. Tai nėra 
geras reiškinys, ir šiandien dar sunku numatyti, kiek jis 
galės įtakoti nepriklausomybės įtvirtinimo pamatus lip
dant. Tuo tarpu išeivijoje pastebimas atšalimas nau
jiems užmojams, kurie Lietuvai būtų naudingi. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pakeista nedarbo drauda
Kanados parlamentas 119:88 

balsų santykiu priėmė naują
jį nedarbo draudos įstatymą 
“C-113”. Jo projektą dar prieš 
Kalėdas buvo paruošęs Kana
dos imigracijos ir įdarbinimo 
ministeris Bernard Valcourt. 
Įstatymo reforma buvo norima 
sutaupyti pustrečio bilijono 
dolerių išmokų bedarbiams 
sekančių dvejų metų laikotar
pyje. Tą sutauymą turėjo at
nešti atlyginimų sumažinimas 
10% Kanados ministeriui pir
mininkui ir jo kabineto na
riams ir dabartinių algų už
šaldymas dvejiems metams 
beveik 400.000 valdžios tar
nautojų.

Tokia taktika nepatiko uni
jų nariams. Didžiausio protes
to betgi buvo susilaukta dėl 
visiško draudos išmokų sus
tabdymo tiems kanadiečiams, 
kurie iš darbo pasitraukia be 
rimtos priežasties arba būna 
atleisti dėl nusikaltimų dar
bovietėse. Pernai tokių sava
noriškų pasitraukėlių iš dar
bo buvo užregistruota 225.000. 
Ligšiolinis įstatymas juos lei
do nubausti draudos išmokų 
sustabdymu nuo septynių iki 
dvylikos mėnesių. Po baudžia
mojo laikotarpio jie gavo mili
jono dolerių išmokas, pasi
traukimą iš darbo padariusias 
valdžios apmokamomis atos
togomis.

Didžiausią triukšmą dėl ne
legalaus pasitraukimo iš dar
bo sukėlė karingai nusiteiku

sių moterų demonstracijos. 
Esą jos, negalėdamos pasi
traukti iš darbovietės ir gau
ti nedarbo draudą, ten turės 
kentėti seksinius užgaulioji
mus ir grasinimus. Imigracijos 
ir įdarbinimo ministeris B. 
Valcourtas, “C-113” įstatymo 
projektan įtraukęs tik penkias 
konkrečias priežastis, leidžian
čias pasitraukimą iš darbo, da
bar prie jų pridėjo dar astuo
nias. Šia proga buvo pabrėžta, 
kad moterys kaltinimus dar
bovietėms dėl jų seksinių tei
sių pažeidimo, galės atskleis
ti uždaroje apklausoje. To
kioms pasitraukėlėms nedar
bo draudos išmokos nebus su
stabdytos.

Tarp kitų priežasčių, lei
džiančių pasitraukti iš darbo
viečių, minimas darbo sąlygų 
pakeitimas ir nepakankamos 
saugumo taisyklės. Šiaip ki
tų didesnių pasikeitimų nau
jajame nedarbo draudos įsta
tyme nematyti. Jis, patvirtin
tas Kanados senato, turėtų 
įsigalioti balandžio 1 d. Ligi 
to laiko nedarbo drauda pa
dengdavo 60% gauto atlygini
mo, o po šios datos padengs 
57%. Pagrindinis “C-113” įs
tatymo tikslas - sumažinti vy
riausybei nepakeliamas ilgai 
trunkančio nedarbo draudos 
išlaidas.

Toronto miestą užgriuvo ne
tikėta ugniagesių problema, 
kuria dabar susidomėjo net ir 

(Nukelta į 2-rę psl.)

LENKŲ SPAUDOJE

Didieji jų rūpesčiai Lietuvoje
Šv. Tėvas nesusitiks 

su lenkais
Įvairios Lietuvos lenkų or

ganizacijos labai stengėsi, kad 
popiežius savo lankymosi me
tu turėtų atskirą susitikimą 
su lenkais. Lenkijos ambasa
da iš kun. prof. Alberto M. 
Krąpiec, OP, gavo raštą, ku
riame jis po pasitarimų Romo- 
jerašo:-

“Šv. Tėvas atvyksta į Lietu
vą ir Baltijos valstybes pas 
tikinčiuosius su piligrimo mi
sija. Tuose kraštuose gyvenan
tieji katalikai nėra imigran
tai. Todėl Šventasis Tėvas li
turgijoje ir susitikimuose su 
tikinčiaisiais neskirs etninių 
grupių, bet naudos kalbas įvai
rių tautų: lietuvių ir lenkų, 
nes tas kalbas vartoja tikin
čiųjų bendruomenės ir jas su
pranta. Sudarymas susitiki
muose atskirų kalbos grupių 
būtų dirbtinis nuo amžių šio
se žemėse gyvenančių tikin
čiųjų bendruomenių skaldy
mas. Tegul tikėjimas mus jun
gia, o ne skiria, todėl tuose 
pačiuose susitikimuose, kaip 
tikinčiųjų Bendrijai gimstant 
per Šv. Dvasios atsiuntimą 
Jeruzalėje, kalbėsime įvai
riomis kalbomis”.

Lenkijos ambasada šį pa
reiškimą perdavė lenkų spau
dai Lietuvoje ir Lenkijoje. Jis 
buvo išspausdintas be komen
tarų.

Vilniaus lenkų tiniversitetas
Toronto lenkų laikraštis “Ga- 

zeta” 1993 m. kovo 15-16 d.d. 
laidoje rašo:

“Vilniuje nesilpnėja ginčai 
ir polemikos ryšium su lenkų 
universiteto steigimu. Tačiau 
tai jau nebėra ginčai tarp len
kų ir nenorinčios tos mokslo 
institucijos Lietuvos valdžios 
(pastaroji šiuo klausimu visiš
kai nepasisako), bet lenkų vi
suomenės tarpe, kurios atsto
vai neneigia pačios universi
teto idėjos, bet daugelis jų tu
ri abejonių dėl jo steigimo me
todų”.

Laikraštis cituoja “Kurier 
Wilenski” redaktoriaus Z. Bal- 
cewicz pasisakymą, kuris buvo 
išspausdintas jo redaguoja
mame dienraštyje š. m. kovo 
3 d. laidoje:

“Turėjau ir tebeturiu daug 
pastabų, liečiančių Vilniaus 
lenkų universiteto steigimo 
būdą. Šis reikalas, kaip ir 
beveik kiekvienas kitas, į kurį 
įsikiša lenkų veikėjai, tapo 
supolitintas. Paskiri Lietuvos 
lenkų veikėjai ėmė varžytis 
ir stengtis vienas kitą pra
lenkti, norėdami įrodyti, kas 
iš jų labiau kovoja dėl lenkiš
ko universiteto. Nesupranta
ma, kodėl staiga buvo pada
rytas sprendimas telkti jau

nimą studijuoti neegzistuo
jančioje mokykloje. Netgi bu
vo bandoma ruošti tokius spe
cialistus, kokius jau šiandien 
lenkų kalba ruošia Vilniaus 
valstybinis pedagoginis uni
versitetas. Tuo tarpu pasku
bomis įsteigtoje mokykloje 
dėstytojus su mokslo laips
niais galima suskaičiuoti vie
nos rankos pirčtais”.

Z. Balcewicz baigia: “Deja, 
steigiant universitetą kažkas 
nusprendė eiti įvykusių faktų 
keliu. Dabartinė padėtis, ku
rioje ši mokykla atsidūrė, gre
sia pačios jos Steigimo idėjos 
kompromitacija”.

Vilniaus lenkų universiteto 
Medicinos fakultetą sukriti
kavo Lietuvos lenkų medikų 
draugijos pirmininkas W. 
Mieczkowski, kuris laikraš
čio “Znad Wilii” š. m. penktoje 
laidoje rašo:

“Išskyrus 1-2 asmenis, len
kų universitetas šioje srity
je dėstytojų neturi. Yra nema
lonu, kad tokioms sąlygoms 
esant kilo mintis išmokyti čia 
gydytojus. Tikėtis, kad atvyks 
dėstytojai iš Lenkijos ir tai 
dar praktikuojantieji gydyto
jai — yra utopija. (.. .) Tegul 
nesupyksta VLU dėstytojai, 
jeigu jiems priminsiu, kad Lie
tuvoje yra gydytojų perteklius, 
todėl valstybinės medicinos 
įstaigos Vilniuje ir Kaune pri
ima mažiau studentų. (.. .) Me
dicina priklauso prie univer
salių mokslų, kur kalba turi 
antrinį vaidmenį, ir tai išim
tinai kontaktinį, todėl užsida
rymas rezervate čia yra ypač 
kenksmingas. Be to, toks pro
jektas sunaudotų visus mate
rialinius išteklius, duodamas 
labai abejotinus vaisius”.

Parama nelegaliai Lietuvos 
lenkų institucijai

Lenkų universiteto Vilniuje 
klausimu pasisakė ir Baltsto
gės laikraštis “Kurier Poran- 
ny”, kurio straipsnį persi
spausdino “Kurier Wilenski” 
š. m. kovo 3 d. laidoje:

“... Lietuvos lenkų moks
lininkų draugija paskubomis 
atidarė universitetą — buvo 
paskirtas rektorius ir deka
nai, priimti studentai. Visa 
tai buvo padaryta be dėstyto
jų kadrų, be jokio užnugario 
jeigu neskaityti kelių patal
pų Subačiaus g-vės nr. 5 name, 
o svarbiausia — nežiūrint Lie
tuvos valdžios nepripažinimo.

Visa tai galima būtų laikyti 
žaidimu, jeigu ne žala, kurią 
šis universitetas atneša. Juo 
žaidžiantieji žmonės kreipia
si į Lenkiją, prašydami para
mos, ir ją gauna iš asmenų, 
kurie silpnai orientuojasi Vil
niaus santykiuose. Lietuvos 
valdžia tokią pagalbą laiko 

užsienio parama nelegaliai 
organizacijai, ir nėra sunku 
numatyti kuo tai baigsis. (...).

Vis daugiau ateina iš Vil
niaus informacijų apie tai, 
kad liūto dalis aukų, nukreip
tų tenykščiams lenkams, dings
ta veikėjų būrelyje. Atrodo, 
norint padėti labiausiai pa
galbos reikalingiems lenkams, 
reikia aplenkti Vilniaus~vei- 
kėjus”.

Karingi pensininkai
Šiais metais buv. Rytų 

Lenkijos žemių sąjungos To
ronto skyrius šventė savo 35 
metų gyvavimo sukaktį. Šia 
proga Toronto savaitraštis 
“Glos Polski” š. m. vasario 23 
d. laidoje išspausdino pasi
kalbėjimą su šio skyriaus val
dyba, kurios sekretorius Ja
nusz Smigielski tarp kitko pa
sakė:

“Nepaisant Lenkijos ekono
minių sunkumų, mes pasisa
kome už lenkų repatriaciją 
iš Kazachstano, tačiau mūsų 
tautiečiai, gyvenantieji bu
vusios Lenkijos teritorijoje, 
turėtų ten pasilikti ir laukti 
tų žemių prijungimo prie Len
kijos. (...). Šiuo metu Rusi
jai gresia visiškas ūkinis su
griuvimas. Jeigu prieitų prie 
pilno chaoso, būtų galima ir 
pageidaujama lenkų ginkluota 
intervencija.”

Toronto lenkų planas atgauti 
prarastas Rytų žemes gal ir 
yra geras, bet jo įvykdymas 
gali būti prastas, nes skyriu
je iš buvusio 100 narių akty
vių liko tik apie 20; kiti ne
galuoja, išmirė, o likusieji 20 
yra apie 80 metų amžiaus.

Bobelio pėdomis
Toronto lenkų laikraštyje 

“Gazeta” š. m. kovo 5-7 d.d. lai
doje buvo išspausdintas skel
bimas: “Rinkimų fondas.
Pruszynski — į prezidentus. 
Paremkime tautietį, kuris var
žosi dėl Gudijos prezidento 
sosto”. Skelbime nurodoma 
banko sąskaita, į kurią ga
lima įnešti kandidatui į pre
zidentus paremti auką.

Toronto lenkų žurnalistas 
Aleksander Pruszynski išgar
sėjo, kai 1991 m. vasario pra
džioje per sovietų okupuotą 
Vilniaus “kasperviziją” ragi
no Lietuvos lenkus boikotuoti 
referendumą dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Šiuo metu jis 
pastoviai gyvena Gudijoje ir 
ten leidžia lenkų kalba laik
raštį “Pryzmat”. Pruszynski 
mano, kad už jo kandidatūrą 
balsuos lenkai ir “susipratę” 
gudai. Jam gali geriau sektis 
Gudijoje, negu Bobeliui sekė
si Lietuvoje, bet tai priklau
so nuo rinkimų įstatymo. J.B.

Neramios dienos Lietuvoje 
dėl kaimyninėje Rusijoje vyks
tančių įnirtingų kovų tarp re- 
formistiškai nusiteikusio pre
zidento B. Jelcino ir reakcin
gai konservatyvios Aukščiau
siosios tarybos daugumos. 
Sekmadienį įvyko nepapras
tasis seimo posėdis. Dalyvau
jant prezidentui, seimo pir
mininkui, užsienio reikalų 
ministeriui ir užsienio reika
lų komiteto pirmininkui, buvo 
išnagrinėta įvykių eiga Mask
voje. “Mūsų simpatijos links
ta B. Jelcino pusėn”, - kalbė
jo K. Bobelis. Bendrame Balti
jos valstybių vadovų - A. Bra
zausko, A. Gorbunovo ir L. Me- 
rio - pareiškime, išplatintame 
BNS, reiškiama viltis, kad “de
mokratiškai išrinktas Rusijos 
prezidentas Borisas Jelcinas 
ir šalies vyriausybė taikiomis 
priemonėmis įveiks dabarti
nę krizę Rusijos federacijoje 
vardan federacijos žmonių 
interesų bei Rusijos partne
rių ir draugų visame pasau
lyje saugumo ir stabilumo’’.^.

Patvirtinta nauja derybų su 
Rusija delegacija. Vadovas - 
V. Bulovas, buvęs Kauno tech
nologinio universiteto fakul
teto dekanas, technikos kandi
datas. Iš senosios delegacijos 
sudėties palikti tik trys nariai. 
Seimo opozicijos atstovai pa
žymėjo, kad nauja, nepatyrusi 
delegacija suformuota labai 
nepalankiu metu, -kai Rusijo
je kyla proimperinės jėgos.

Seime patvirtintas Lietuvos 
respublikos konstitucinio teis
mo pirmininkas Juozas Žilys, 
anksčiau dirbęs AT, vėliau 
seimo juridinio skyriaus ve
dėju. Patvirtinti ir teismo tei
sėjai - A. Gailiūnas, K. Lapins
kas, Z. Levickas, V. Povilonis, 
P. V. Rasimavičius, S. Stačio
kas, T. Staugaitienė ir S. Šed- 
baras. Seimas patvirtino ir 
prezidento dekretą, kuriuo 
Lietuvos banko valdybos pir
mininku skiriamas R. Viso
kavičius, dirbęs “Litimpex” 
banko direktorium.

Naujasis premjeras A. Šle
ževičius pristatė šeštosios vy
riausybės programos projektą, 
kurį seimas ėmė svarstyti at
skirais skyriais.

Prie seimo rūmų kelintą kar
tą piketuoja pensininkai, no
rėdami atkreipti dėmesį į sa
vo kritišką socialinę padėtį.

Europos bendruomenė (EB), 
teigiamai įvertinusi mūsų eko
nomikoje vykstančias refor
mas, paskyrė Lietuvai 118 mln. 
dol. paskolą. EB atstovų pra
nešimu, pusę tos sumos gali
ma paimti tuojau, kitą pusę - 
metų viduryje, paaiškėjus eko
nomikos stabilizacijai.

Lietuva ir Olandija pasirašė 
sutartį dėl oro susisiekimo. 
Kovo pabaigoje prasidės re
guliarūs “Lietuvos avialinijų” 
skrydžiai Vilnius - Amsterda
mas - Vilnius. Numatomas 
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Dainininkės iš Toronto balsas Lietuvoje
Jūratė Vyliūtė iš Lietuvos apie sol. SlavąŽiemelytę

bendradarbiavimas ir jūrų 
transporte - tarp Klaipėdos 
ir Roterdamo uostų. Aptartos 
galimybės rekonstruoti Vil
niaus orauostį bei statyti 
bendras įmones. Panašias oro 
ir jūrų transporto sutartis 
olandai ketina pasirašyti ir 
su latviais bei estais.

Kanados raudonasis kryžius 
suorganizavo Lietuvai 2 mln. 
dol. kainavusią medikamentų 
siuntą. Dalis jos jau pasiekė 
Vilniaus orauostį; čia vaistai 
buvo tiesiai pakrauti į vaikų 
ligoninių mašinas, kad be tar
pininkų pasiektų mažuosius 
pacientus.

Vilniaus universitete įvyko 
tarptautinis seminaras “Ju- 
daika, žydų civilizacija ir žy
dų mintis”, dalyvavo visuome
nės veikėjai ir mokslininkai 
iš Izraelio, JAV, Prancūzijos 
Švedijos, Latvijos, Rusijos 
ir Ukrainos. Iki Antrojo pa
saulinio karo Vilnius - Lie
tuvos Jeruzalė - buvo vienas 
iš stambiausių žydų kultūros 
centrų. Seminaro metu uni
versitete iškilmingai atida
rytas judaikos studijų cent
ras.

Gudijos nepriklausomybės 
paskelbimo 75-metis buvo pa
žymėtas Lietuvoje minėjimais, 
parodomis, paminklų atiden
gimu, specialiomis radijo ir 
televizijos laidomis.

Kaziuko mugės didžkukaliai... 
Paryžiuje. Vienintelė pasauly
je tradicinė, istorinė Kaziuko 
mugė vyko kovo 2-7 d.d., apėmu
si kone visą Vilnių. Be medžio 
pintų dirbinių, verbų, meduo
lių, prie Rotušės savo meną ro
dė didžkukulių (cepelinų) virė
jai, o geriausias iš jų per baltie- 
čių vasaros renginius važiuos į 
Paryžių.

Lietuviški bruožai gal ir lė
mė Gedimino Rinkevičiaus 
laimėjimą Montrealyje, tarp
tautiniame jaunųjų kompozi
torių konkurse “Forum 93”. 
Jo prezidento, kompozitoriaus 
Johno Kea, kvietimu G. Rinke
vičius atstovaus Rytų Europai

Karaliaučiaus krašto lietu
viams pradėtas leisti laikraš
tis “Donelaičio žemė”. Jo re
daktorius - Steponas Lukoše
vičius.

Aštuoniasdešimtmečiu! pa
žymėti atidaryta dailininko 
Kazimiero Žoromskio tapybos 
paroda.

Pirmas modernistinis pa
veikslas Lietuvos šventovė
se - Kaltinėnų šventovei dova
notas V. Žiliaus paveikslas, 
sukurtas tėvo atminimui. (Du 
tamsūs, masyvūs uolos luitai).

Vilniaus senamiestyje ati
darytas Soroso šiuolaikinio 
meno centras. Jo tikslas - pa
dėti Rytų ir Vidurio Europos 
dailininkams įsijungti į pa
saulio meno kontekstą. Numa
toma įvairiai dokumentuoti 
vizualinį meną, rengti paro
das, finansuoti leidybą. G.L.
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<? RELIGINIAME G(/lAIMf
Lietuvos vyskupai vasario 22- 

27 d.d. lankėsi Romoje. Vizito 
“ad limina” tikslas buvo aplan
kyti Šv. Tėvą, kongregacijas, 
popiežines tarybas, šv. Petro 
ir šv. Pauliaus mirties vietas. 
Vyskupų kongregacijoje kalbė
ta apie būtinybę atstatyti vis
ką, ką sugriovė komunizmas. 
Pasitarimuose su įvairių sričių 
tarybomis svarstytas pasaulie
čių įsijungimas į politinį bei 
socialinį gyvenimą. Vyskupai 
su popiežiumi susitiko bendro
je ir privačioje audiencijoje. 
Šv. Tėvas pasikalbėjo pastora
ciniais reikalais su kiekvienu 
vyskupu atskirai. Baigiant vi
zitą vasario 27 d. kard. V. Slad
kevičius, arkivyskupas A. Bač- 
kis ir visi Lietuvos vyskupai kon- 
celebravo Mišias, po kurių kar
dinolas pasakė kalbą apie K. 
Bendrijos būklę Lietuvoje, nu
šviesdamas sunkumus ir lūkes
čius. Šv. Tėvas, pasidžiaugda
mas šiuo susitikimu, nurodė, 
kad didžiausią dėmesį šiuo lai
kotarpiu reikėtų kreipti į Vati
kano II susirinkimo dvasią ir 
naująją evangelizaciją.

Kardinolas Vincentas Sladke
vičius, sveikindamas prez. A. 
Brazauską, palinkėjo kurti Lie
tuvą “ant tvirtų moralinių ir dva
sinių pagrindų”.

Studentų ateitininkų žiemos 
akademija sausio 24-31 d.d. Za
rasuose sutraukė šimtinę daly
vių, atstovaujančių trims uni
versitetams ir kitoms aukšto
sioms mokykloms. Ateitininkai 
lankė kaimo mokyklas, bendra
vo su mokiniais, vedė pamokas, 
klausė paskaitų ir meldėsi. Su
sitiko ir su latviais katalikais, 
atvykusiais iš Daugpilio, Rygos 
ir kitų vietovių. Visi dalyvavo 
bendrose Mišiose.

Palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio 66-tųjų mirties 
metinių proga sausio 2f7 d. Mari
jampolėje lankėsi Apaštalų Sos
to nuncijus Lietuvai arkivysku
pas Justo Mullor Garcia, kuris 
savo pamoksle pabrėžė, kad Pa
laimintasis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis sugebėjęs daugiau 
duoti negu imti, jau tada gerai 
supratęs pasauliečių katalikų 
vaidmenį politiniame, ekonomi
niame, socialiniame bei kultū
riniame gyvenime. Kalbėtojas 
ragino jaunimą gyventi aktyvų 
krikščionišką gyvenimą.

Kun. Juozo Zdebskio šeštosios 
tragiškos mirties metinės pa
minėtos Mišiomis vasario 6 d. 
Rudaminoje. Kun. Robertas 
Grigas pamoksle pažymėjo, kad 
prisiminimu nekuriamas as
mens kultas, bet išreiškiamas

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 

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

dėkingumas Dievui, leidusiam 
kilnaus kunigo sieloje išsiskleis
ti Jo dovanų grožiui. Po Mišių 
tikintieji klausėsi Rudaminos 
choro giesmių, prisiminė tur
tingą bei įvairiapusišką kun. 
J. Zdebskio asmenybę.

Pakuonio parapijos tikintie
ji prašo K. Bendrijos ganytojus 
ryžtingiau spausti Lietuvos val
džią, kad būtų užtikrintas kuni
gų saugumas. Pareiškime nuro
domas 1993 m. sausio 27 d. įvy
kęs klebono kun. Igno Pliorai- 
čio užpuolimas, jo kankinimas 
ir grasinimas ginklu reikalau
jant pinigų. Klausiama, ar “ir 
toliau bedieviai teroristai per
sekios Katalikų Bažnyčią, kan
kins ir žudys mūsų krašto kuni
gus?”

Arkivyskupas Audrys Bačkis 
pakalbyje su Italijos katalikų 
djenraščiu “Avvenire” pareiš
kė, kad Lietuvos katalikai dėl 
buvusio komunisto Algirdo Bra
zausko pergalės nenukentėsią. 
Pripažino, kad LDDP šiek tiek 
jaudinasi, nes dalis kunigų ir 
kai kurios tikinčiųjų grupės bal
savusios už St. Lozoraitį. Arki
vyskupas apgailestavo, kad Lie
tuvoje vyraujanti “moralinių 
vertybių tuštuma” - komunizmo 
palikimas. Nurodė, kad beveik 
visi lietuviai esą pakrikštyti, 
bet miestuose praktikuojančių 
katalikų priskaitoma vos 15%.

Vokietijos katalikų šalpos or
ganizacijos “Kirche in Not” in
formacijos priemonių žinovai 
kun. M. Vanhengel ir C. Sche- 
llens vasario 9-25 d.d. dirbo Lie
tuvoje ir susipažino su ledyklų 
bei redakcijų veikla, susitiko 
su kard. V. Šladkevičiumi, ar
kivyskupu A. Bačkiu, vysk. J. 
Matulaičiu ir vysk. S. Tamkevi- 
čiumi. Leidyklų, laikraščių bei 
žurnalų atstovų seminare sve
čiai pasiūlė įsteigti Katalikų 
leidyklų sąjungą, kurioje būtų 
lengviau pasiskirstyti darbo 
sritimis. Pasiūlymui pritarta.

Lietuvos katalikų televizijos 
studija yra įsikūrusi Kaune. 
Pirmąją savo pusvalandžio prog
ramą transliavo kovo 19 d.

Lietuvos Katalikų Bendrijai 
JAV vyskupų konferencijos pa
dovanotą televizijos studijos 
įrangą, kainavusią 200,000 do
lerių, planuojama įrengti Kau
ne, kur siunta gauta simboliniu 
sutapimu sausio 13 d.

Berčiūnų poilsiavietė prie 
Panevėžio perduodama ateiti
ninkams. Vieta skirta poilsiui, 
sportui, jaunimo stovykloms. 
Ateitininkų federacija įsiparei
goja sudaryti sąlygas šia stovyk
laviete naudotis visiems Pane
vėžio vaikams.

Negimusių kūdikių palaikai 
palaidoti Jurbarke 1992 m. lap
kričio 22 d. Laidotuves surengė 
“Už gyvybę” judėjimo dalyvis 
kun. Robertas Skrinskas. Šiuo 
įvykiu paminėta skaudi data - 
1955 m. lapkričio 23 d., kai ko
munistinės valdžios nutarimu 
Lietuvoje buvo įteisinti abor
tai. Nuo to laiko nužudyta apie 
du milijonus negimusių kūdikių.

(Žinios iš “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”)

Lietuvos ambasadorius Vatikane KAZIMIERAS LOZORAITIS įteikia savo skiriamuosius raštus Šv. TĖVUI 
JONUI-PAULIUI II (1992.VII.il). Šiuo metu Šv. Tėvas ruošiasi aplankyti Lietuvą 1993 m! rugsėjo pradžioje ir 
mokosi lietuvių kalbos Nuotrauka “Krivūlės”

Jauniausiam vaikaičiui

AfA 
JUSTINĖLIUI

staiga mirus,
BIRUTĘ ir ALGĮ KERNIUS nuoširdžiai užjaučiame -

Ona Mašalienė ir duktė Stefa

AfA 
JONUI ŽADEIKIUI

mirus,
žmoną VALĘ, brolį JUOZĄ, seseris - TEODORĄ 
su šeima Čikagoje, SOFIJĄ Toronte nuoširdžiai 

užjaučiame -
O. S. Dačkai V. S. Vaitkai

AfA 
GUSTAV WEICHELTS

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

Birutė ir Vaclovas Poškai

Politiniai dabarties vingiai
Tikisi demokratijos laimėjimu

ELTOS žiniomis, preziden
tas A. Brazauskas kovo 24 d. 
išdėstė savo požiūrį į Rusijo
je vykstančius politinius nesu
tarimus. Jis sakė, kad įvykiai 
tame krašte jaudina, tačiau at
einą ir raminančių informa
cijų.

A. Brazauskas susitikime su 
Rusijos ambasadoriumi N. 
Obertyševu aptarė kai ku
riuos Lietuvos ir Rusijos 
bendradarbiavimo klausimus. 
Taip pat buvo paliestas ir 
rusų kariuomenės išvedimas. 
Nustatytas išvedimo tvarka
raštis iš esmės yra vykdomas. 
Lietuva laikosi ir toliau lai
kysis ankstyvesnių susitarimų.

Pasak prezidento, Lietuvos 
vyriausybė yra pasiruošusi 
su Rusija pasirašyti dvi su
tartis — dėl ekonominio bend- 
radarbavimo ir sienų tvarkos.

Seimas priėmė pareiškimą 
dėl įvykių Rusijoje. Jame 
sakoma: “Suvokdami sunku
mus keičiant totalitarinę 
valstybės sistemą, reiškiame 
įsitikinimą, kad pirmasis žmo
nių valia išrinktas preziden
tas Borisas Jelcinas įveiks 
sunkumus ir pradėtos demo
kratinės reformos bus sėkmin
gai tęsiamos. Tikimės, kad 
Rusijos vidaus problemos bus 
sprendžiamos taikiai, kad 
žmonės turės galimybę lais
vai išreikšti savo valią. Taip 
pat tikimės, kad Rusijoje lai
mės demokratija ir bus plėto
jami geri bendradarbiavimo 
santykiai su visais kaimynais”.

Prezidentas A. Brazauskas 
pasiuntė užuojautos telegra
mą prezidentui B. Jelcinui, 
pastarojo motinai mirus.

Seimo “Tėvynės santaros” 
vadovas V. Landsbergis sa
vo užuojautos telegramoje 
išreiškė ir paramą B. Jelcinui, 
kovojančiam už naują demo
kratinę Rusiją.

Buvusio pirmininko nuomonė
Neseniai seimo daugumos 

nutarimu, buvo pakeista dery
bų su Rusija delegacijos sudė
tis, liko tik keli buvusios de
legacijos nariai. Naujai pa
skirtas delegacijos pirm. V. 
Bulovas pasakė, kad naujosios 
delegacijos tikslai nesikeis. 
Tik “delegacija turės įvertinti 
pasikeitusią politinę situaci
ją ir daugiau laviruoti”.

Buvęs delegacijos pirminin
kas Č. Stankevičius, kietai ve
dęs derybas su Rusija, pažy
mėjo, kad delegacijos sudė
ties pakeitimas šiuo momentu 
gali pakenkti naudingiems 
Lietuvai susitarimų rezulta
tams.

Pati delegacija esanti taip 
sudaryta, kad ji vykdytų val
dančiosios partijos politiką. 
Buvusi delegacija netarnavusi 
partijų reikalams. Svarbiau
sioji jos užduotis — Lietuvos 
valstybės interesai. Naujoji 
delegacija labiau pavaldi vy
riausybei negu aplamai Lietu
vai. Pasitarimuose su Rusija 
buvo tvirtai laikytasi tarp
tautinės teisės nuostatų. Ru

Estija, Latvija, Lietuva

sijos delegacija turėjo į šiuos 
nuostatus įsiklausyti.

Derybos, aišku, turinčios 
vykti ir toliau, tačiau delega
cijos sudėties pakeitimas gali 
atnešti nepageidautinų rezul
tatų.

Remia B. Jelciną
AP žiniomis, Estijos minis- 

teris pirm. M. Laar kovo 24 d. 
spaudos žmonėms pareiškė, 
kad prezidento B. Jelcino ir 
parlamento pirm. R. Kahšbula- 
tovo nusutarimai gali sukelti 
pavojų Baltijos valstybėms.

Pasak premjero, jei R. Kahš- 
bulatovas laimėtų, tai konflik
tas nepasibaigtų, galėtų prasi
dėti pilietinis karas, galintis 
išsiplėsti ir ^ąltijos valsty
bėse.

Daugelis kietosios linijos 
Kremliaus politikų, premjero 
manymu, nori atgaivinti sovie
tų imperiją. Esą ir kariuome
nės dalinių palaikančių im
perialistines nuotaikas.

Atsiradus neramumams Ru
sijoje, kai kurie kariniai 
sluoksniai norėtų palikti ru
sų kariuomenės dalinius Bal
tijos kraštuose. Ir jeigu bū
tų prarasta rusų armijos kon
trolė, jos daliniai galėtų elg
tis kaip jiems patinka.

Rusijos pareigūnai ir dabar 
jau kaltina estus ir latvius 
rusiškai kalbančių gyventojų 
žmogaus teisių pažeidimu.

M. Laar išreiškė paramą pre
zidentui Jelcinui, nes estai 
nori, kad Rusijoje būtų vyk
domos demokratinės refor
mos. B. Jelcinas esąs tokių 
reformų garantuotojas.

Estai, pasak premjero, nie
kad neužmiršo Jelcino para
mos, kai sovietų kariuomenė 
smurtu norėjo užgniaužti Bal
tijos kraštų nepriklausomy
bes.

Latvijos žinios
LETA-ELTA žiniomis, Ko

lumbijos Turbo uoste piratai 
užpuolė Latvijos motorlaivį. 
Kraunant į laivą bananus, ja
me pasirodė 8 banditai, gink
luoti metaliniais strypais. Jie 
mėgino išlaužti sandėlių, ka
jučių ir kitų laivo patalpų du
ris.

Banditams pasipriešino lai
vo įgula. Pavyko du banditus 
sulaikyti, kiti pabėgo valti
mis. Iš laivo įgulos niekas ne
nukentėjo.

Latvijos laivo kapitonas pa
reiškė protestą Kolumbijos 
vyriausybei.

Latvijos valstybinė įmonė 
“Latvijas dzelzcels”, siekda
ma gerinti Latvijos ir Lietu
vos keleivių aptarnavimą, iš
mėginimui kuriam laikui pa
skyrė dyzelinį keleivių trau
kinį, kuris važinės tarp Rygos 
ir Radviliškio. Taip elgtis pa
skatino keleivių nusiskundi
mas, kad daugelis jų negali 
patekti į traukinį “Žuvėdra”, 
važinėjantį Talinas-Ryga-Vil- 
nius-Minskas. Jėi atsiras pa
kankamai keleivių, tai trauki
nys tarp Rygos ir Radviliškio 
aptarnaus keleivius regulia
riai.

Latvijos komercinių bankų 
organizacija nutarė įsteigti 
Rygoje savo biurą, kuris rūpin
tųsi kreditų rizika. Kredito 
biuras laikys duomenis bei 
informaciją kreditų gavėjų, 
ypač bendrovių ir įstaigų. Rei
kalinga informacija bus gau
nama ir iš atskirų bankų. Pra
džioje kredito banką informa
cija aprūpins 30 latvių komer
cinių bankų.

Gali trūkti maisto
Seimo socialdemokratų frak

cijos surengtoje spaudos kon
ferencijoje pareikšta, kad nei 
Lietuvos seimas, nei vyriausy
bė neturi aiškaus plano išpręs- 
ti žemės ūkio sunkumų. Jei ne
bus šis klausimas tinkamai 
sprendžiamas, tai 1993-1994 
m. Lietuvai gali trūkti mais
to, jau nekalbant apie jo eks
portą. Tokia nuomonė esanti 
reiškiama ir Europos ekono
minės bendrijos sluoksniuose.

Socialdemokratai taipogi 
pareiškė, kad iš tikrųjų ne
vyksta anksčiau skelbtas Balti
jos šalių bendradarbiavimas. 
Estijos ir Latvijos vadovai 
pranešė apie atskirus susita
rimus ekonominiais klausi
mais, palikdami Lietuvą nuo
šaly.

Žmogaus teisių pažeidimai
Lietuvos seimo opozicijos 

vadovas V. Landsbergis kovo 
24 d. spaudos konferencijoje 
informavo apie kovo 20-21 d.d. 
įvykusį Tarptautinės žmogaus 
teisių draugijos Vokietijos 
skyriaus suvažiavimą ir tarp
tautinę konferenciją, kurio
je jis dalyvavo.

Tarptautinėje konferencijo
je daug dėmesio buvo skirta 
brutaliems žmogaus teisių pa
žeidimams, ypač buvusioje 
Jugoslavijoje ir Kaukazo kraš
tuose.

Buvo kalbama ir apie vokie
čių, gyvenančių ne Vokietijo
je, reikalus. Vokietijos vyriau
sybė raginama finansuoti bu
vusioje Sov. Sąjungoje gyve
nančių vokiečių įkurdinimą 
Karaliaučiaus srityje. V. 
Landsbergio nuomone, šis 
klausimas gali paliesti ir Lie
tuvą. Didesnio vokiečių skai
čiaus apgyvendinimas Mažojo
je Lietuvoje gali sukelti įtam
pą tarp dabartinių jos gyven
tojų. J. Andr.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

SOLD
COLDUieU. 
BANKCRŪ

DAIVA DALINDAjBBA,
Broker Tel. (416) 231 -5000
Amerikos didžiausia namų pardavimo 
[staiga plečiasi Kanadoje!

E ect Islington-Kingsway Realty Inc.
the^best Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą,

, jums sąžiningai patari .aus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

RESIDENTIAL REAL ESTATE

AfA 
JUSTINUI MEŠKAUSKUI

Lietuvoje mirus,

reiškiame gilią užuojautą broliui PRANUI ir 
jo šeimai -

P. I. Baronai
J. A. Dainorai
S. F. Janušoniai
S. M. Šetkai

PADĖKA
AfA

MARIJA RUSECKIENĖ
mirė 1993 m. vasario 23 d.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už mal
das laidotuvių namuose, gedulines Mišias ir religines apei
gas kapinėse.

Dėkojame karsto nešėjams, draugams ir pažįstamiems, 
užprašiusiems Mišias bei atsiuntusiems gėles. Ačiū už aukas 
“Tėviškės žiburiams”, užuojautas žodžiu ir raštu bei visiems, 
prisidėjusiems prie šių laidotuvių. Jūsų visų nuoširdumas 
palengvino mūsų skausmą.

Dėkojame labai.

Nuliūdę vyras Jonas ir sūnus Viktoras Ruseckai

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

NDP socialistų premjero Bob 
Rae vyriausybės sudaryta On
tario žmogaus teisių taryba. 
Jai vadovauja šios komisijos 
pirmininku pasirinktas Alok 
Mukherjee. Atrodo, vis dides
nius reikalavimus keliantiems 
ateiviams nepatiko, kad To
rontas turi 1.100 ugniagesių, 
kurių 94% yra baltosios rasės 
vyrai. Kažkam kilo klausimas, 
kodėl tarp jų nėra moterų ir 
ryškiai matomos mažumos ats
tovų, proporcingai įjungtų į 
ugniagesių eiles pagal gyven
tojų skaičių?

Toronto ugniagesių mokyk
lai šiemet konkurso būdu bu
vo išrinkti 24 kandidatai. Kon
kurso, matyt, būta rimto, nes 
jis apėmė net ketvertą tūks
tančių torontiečių, norinčių 
tapti ugniagesiais. Speciali 
komisija konkursiniu būdu iš
sirinko 140 kandidatų, labiau
siai tinkamų ugniagesio dar
bui. Iš jų dabar kasmet mokyk
lon bus priimamas reikalin

gas lankytojų skaičius. Šiemet 
ugniagesybos studijas prade
da 24 kandidatai, kurių pavar
dės eilės tvarka yra to bendro 
140 kandidatų sąrašo viršūnė
je. Atseit, geriausiems duo
dama pirmenybė.

Toronto savivaldybei buvo 
pažerta priekaištų, kad tame 
pasirinktųjų sąraše nėra nė 
vienos moteries, o ryškiai ma
tomų mažumų tėra vienas at
stovas. Kritikų nenutildė at
sakymas, kad į geriausiųjų 
kandidatų eiles konkursiniu 
būdu nepateko moterys ir dau
giau ryškiai matomų mažumų 
atstovų. Tada buvo pasiūly
tas kompromisas ugniagesių 
mokyklon su tais 24 egzami
ną išlaikiusiais kandidatais 
priimti dar trylika egzaminų 
neišlaikiusių moterų ir ryš
kiųjų mažumų atstovų. To
kiam pasiūlymui pasipriešino 
Toronto ugniagesių viršinin
kas Walter Shanahan, pasi
ruošęs net atsistatydinti po 
40 metų sunkaus ir atsakingo 
darbo. Tiesioginėje kovoje 
su liepsnomis sulaukęs sidab
rinės sukakties, jis dabar po 
40 metų nebuvo linkęs Toron
to ugniagesių profesinio pa
jėgumo silpninti konkursinių 
egzaminų neišlaikiusiais kan
didatais. Toronto savivaldybė 
jam pritarė 9:7 balsų rezul
tatu.

Neatrodo, kad dabar būtų 
verta Ontario žmogaus teisių 
komisijai ir jos pirm. Alokui 
Mukherjeei tirti šį įvykį ir 
tartis su Toronto savivaldy- 
ba, kaip būtų galima į šio mies
to ugniagesių eiles įvesti kon
kursinių egzaminų neišlaikan
čių moterų ir ryškiai matomų 
mažumų paradinius atstovus.

V.Kst.

l

1992.VII.il


IŠ KELIONIŲ DIENORAŠČIO

Kelionė traukiniu į Kauna*- c.
ALFONSAS NAKAS

Pirmadienį, rugpjūčio 31, 
atsikėliau labai anksti - šeš
tą valandą. Tik švito. Dar ne
stovėjo prie mūsą namo nė vie
nas taksis. Jie ima rinktis apie 
septintą, dar vėliau. Būtų bė
dos, jeigu su lagaminais reikė
tų anksti jų laukti prieš kurią 
tolimą kelionę.

Burzgė sunkvežimiai. Veikė 
“Žalgirio” degalinė. Iš tikrųjų 
miestas kėlėsi dar prieš sau
lėtekį.

Pro langą pamačiau nuosta
bų vaizdą. Apyjaunė, o gal ir vi
sai jauna moteris (neįžiūrėjau 
jos veido) šlavė Žalgirio - Ap
kasų gatvių kampą. Su ilgako
te ir gal trijų sprindžių ilgumo 
medžio virbų šluota. Šlavė 
taip skubėdama, kad ėmiau 
dairytis, ar kas jos neseka su 
chronometru. Gatvės kampas, 
amerikonų akimis, labai šva
rus ir nebuvo jai ko šluoti. Bet 
visgi mažos krūvelės atmatų 
susidarydavo. Iš man nemato
mos vietos atsinešė kibirą ir 
semtuvėlį. Sėmė, pylė į kibirą 
ir vėl šlavė. Didelį plotą ap
švarino per keliolika minučių. 
Nebemačiau, kada ir kur ji 
dingo. Stebino moters darbš
tumas ir “sovietinės techni
kos” palikimas.

Pusė aštuntos taksiu pasilei
dau į Vilniaus geležinkelių 
stotį. Traukiniu važiuosiu į 
Kauną ir vakare grįšiu. Stotį 
pasiekiau 7.45 vai. Gan anks
tus rytas, o žmonių ten kaip 
turguje. Daugelis gal kur ant 
grindų ir pernakt prasnaudė.

Atdaros dvi bilietų kasos. 
Prie abiejų gal po tuziną žmo
nių. Kai buvau antras nuo lan
gelio, kasininkė su keleiviu 
rusiškai susiniovė. Tas piktas 
pabėgo. Mano eilė. Prašau bi
lieto į Kauną. Jauna mergina 
labai piktai: “Sugedo mašina. 
Eikit prie kito langelio!” Su
pratau, kodėl su ja niovėsi ir 
tas gudas ar rusas. Prie kito 
langelio esu vėl 12-tas ar 13- 
tas. Bet einasi sparčiai. Prieš 
mane pirkdamas, lietuvis man 
net padėjo, garsiai sušukda
mas “į Kauną ir atgal”. Aha, 
parduoda ir atgal. To paties 
paprašiau ir aš. Berods tik 60 
keli rubliai.

Traukinys turi išeiti 8.25 v. 
Tękią informaciją vakar gavau 
telefonu, tokią radau stotyje. 
Man likę 25 minutės. Dabar į 
dramą kviečiu tris moteris: in
formacijos teikėją, kurią va
dinsiu Princese, budėtojos pa
vaduotoją, kurią vadinsiu Bo
ba, ir budėtoją, kurią tik ap
dovanosiu didžiąja B. Taigi: 
Princesė, Boba, Budėtoja.

Susirandu informacijos lan
gelį. Princesė sėdi tokiam 
aukštasuoly, gal už trijų met
rų (10 pėdų). Suprantu: kad

Laidotuvių namai netoli Panevėžio. Tokių ar labai panašių yra įvairiose 
Lietuvos vietovėse Nuotr. Alf. Nakas

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

Tel. 1-416-434-1847
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiantjūsą gimines iš Lietuvos: 
iškvietimai, bilietai, drauda.

Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS
Į LIETUVĄ
Garantuotai geriausios kainos!

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

girtuoklių ir išpuvusių dantų 
kvapas nepasiektų. Ji gal 25- 
ių metų, šviesiaplaukė, rūs
taus veidelio. Pagarbiai klau
siu:

— Panele, kuriam perone 
8.25 traukinys į Kauną?

— Nežinau. Man dar nepra
nešta. Ateikit vėliau.

— Kad liko tik 20 minučių. 
Negi nežinote iki šiol?

— Nežinau! - jau nervingai 
Princesė klykteli.

Peronų bene 7 ar 9. Mano Vil
niaus laikais tiek nebuvo. Pir
mam perone, į kurį nėra tune
lio, paklausiu vieną kitą žmo
gų. Vieni atsiprašo nežiną. 
Kiti, gal nesuprasdami lietu
viškai, nusisuka. Liko 15 minu
čių. Grįžtu prie Princesės.

— Kuris traukinio į Kauną 
peronas?

— Dar nežinau! - Princesė 
kerta, kaip su kirviu.

Už kelių žingsnių nuo Prin
cesės langelio, visai prie durų, 
į peroną, kitos durys veda į 
budėtojo kambarį. Jos atdaros. 
Už stalelio sėdi Boba. Perpjo
vusį obuolį, iš jo peiliuku 
operuoja sukirmijusias vie
tas. Aš jai:

— Ponia, gal jūs žinote, ant 
kurio kelio, kuriame perone 
stovi traukinys į Kauną?'

Žodžio netarusi, ji pasideda 
obuolį ir ima telefono rage
lį. Tuomet į mane:

— Dar nėra žinių. Turėtų 
būti ant trečio perono. Bet 
juos kaitalioja. .. - kalba lyg 
pati sau, vėl apglėbusi pusę 
obuolio, peiliuku pjausto ir 
kraunasi į burną.

— Betgi liko 10 minučių! Ka
da žinosite? - aš jau įkaitęs.

— Kai žinosim, tai ir pasaky
sim, - jau labai piktai atšau
na Boba.

Numojęs ranka, bėgu į tunelį 
ir į 3-čią peroną. Gal, sakau, 
jos spėjimas pasitvirtins. Bet 
ten ilgas, gal 20 vagonų kelei
vinis traukinys į Maskvą ir St. 
Peterburgą.

Atlekiu pas Bobą. t ’
— Ponia, buvau trečiam pe

rone. Ten traukinys į Maskvą. 
Tad kurgi kauniškis?

Obuolys suvalgytas. Ji vėl 
už telefono. Kalba ilgai, gal 
3 minutes. Gal nė ne mano rei
kalu, kad laiką nutęstų. Rage
lį padėjusi, man:

— Peronas dar nežinomas.
— Jūs - budėtoja? Už 5 minu

čių traukinys turi išeiti, ir jūs 
nežinote perono?

— Aš ne budėtoja! - dabar 
jos balse pyktis. - Budėtoja 
išėjo pinigų nunešti.

— Tai kas jūs? Ko jūs čia sė
dite?

— Aš tik pavaduotoja. - Ir 
ima kažką po nosim niurzgėti.

Liko iki traukinio išėjimo 
viena minutė. Girdžiu telefo
no skambutį prie Princesės 

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

sosto. Girdžiu Princesės bal
są. Boba piktai man teškia:

— Eikit prie informacijos. 
Ji jau žino peroną.

Šoku prie Princesės langelio.
— Į Kauną peronas 7-tas.
Viena minutė po laiko. Bet 

7-tas ne taip jau arti, beveik 
ar visai iki galo tunelio, tuo
met daugeliu laiptų aukštyn. 
Kvapą praradęs, užšoku ant 7- 
to. Traukinys į Kauną labai lė
tai juda. Noriu pulti ant laip
telių, prie durų. Vokietijoje 
buvau kelis mėnesius suka- 
bintoju (Rangierarbeiter’iu). 
Bet atsiminiau, kad tuomet 24- 
rių, o dabar 71-ri. Ir žybtelė
jo svarbesnė mintis: durys, net 
sovietiškos, automatizuotos, 
einant traukiniui neatsidarys. 
Neduok Dieve, likti ant laip
telių greitį išvysčius!

Pastebėjęs mano judesius ir 
perpratęs ką norėjau daryti, 
kažkoks gražiai apsirengęs 
tipas, aiškiai lietuvis, plačiai 
išsišiepė. Norėjau trenkti jam 
į nosį. Dar paklausiau toliau 
stovinčią moterį, ar tik ką iš
ėjęs traukinys kauniškis? Ji 
patvirtino.

Sugrįžau pas Bobą. Jai išrė
kiau, kas atsitiko. Ji piktai 
dėbčiojo į mane ir žaidė obuo
lį rakinėjusiu peiliuku. Gink
luota, pamaniau. Amą atgavu
si, uždainavo:

— Ne mano kaltė, jei nebu
vo informacijos.

Sekantis traukinys už pust
rečios valandos. Laiko turėjau, 
tai pareikalavau pasimatymo 
su viršininku. Ji pataisė. Ne 
viršininkas. Tokio čia nėra. 
Yra budėtoja. Sakiau, kad ji 
išėjo su pinigais. Kai grįš, ga
lite kalbėtis.

Už kelių minučių Budėtoja 
atėjo. Ir ji, kaip Boba, viduti
nio amžiaus, gal penkių dešim
čių. Labai rami. Kai pakeltu 
balsu savo bėdas dėsčiau, nuo 
sosto nušokusi atbėgo į tą kam
barį Princesė ir isteriškai su
klykė:

— Aš informacijos apie pe
roną neturėjau! Sakiau, kad 
neturiu! Kai gavau, jums in
formaciją suteikiau!

Tuomet išrėžiau, kad jos as
meniškai nekaltinu. Kaltinu 
sovietinę sistemą, išauginu
sią bejausmius robotus. Jus vi
sas kaltinu tik už tai, kad net 
neradote žodžių atsiprašyti.

Netoliese stovėjo būrelis 
varganų keleivių. Gudų ar kau
kaziečių. Mačiau, kad jie ne
supranta lietuvių kalbos, bet 
jutau, kad nutuokia, apie ką 
eina reikalas, ypač kai minė
jau sovietus. Jų akys mane 
glamonėjo.

Princesė dingo. Bobai ne
truktelėjo nei vienas veido 
raumuo. Prie tokių scenų pri- 
pratusios. Tik Budėtoja ieš
kojo išeities, ypač kai pasa
kiau, kad Kauno stoty manęs 
laukia pasitikti atėjęs žmogus. 
Truputį sumelavau. Tikrai 
siūlėsi pasitikti, bet aš atsi
sakiau. Tartum nujausdamas. 
Sakiau, kad atvažiuosiu tak
siu. Budėtoja pašnabždėjo, 
kad ant tokio ir tokio kelio 
greit bus traukinys į Šeštokus. 
Jo nėra tvarkarašty. Jis stoja 
tik Kaune ir Marijampolėje, o 
nuo Šeštokų eina į Lenkiją. 
Iki to traukinio dar pusvalan
dis, bet vistiek pusantros su
taupysit. Eikit į peroną ir 
laukit.

Bet traukinį jau žinojo spe
kuliantai. Kas minutė jų mi
nia perone tirštėjo. Papulsiu 
į jį ar ne? Nebūčiau papuolęs, 
jokiu būdu, jei ne vagono du
rys prieš pat mano nosį. “Ver
gai nužemintieji” į jį mane 
nešte įnešė. Neturėjau baga
žo, tai klestelėjau į vietą prie 
lango. Važiuojant klegėjo vi
som slavų kalbom. Tik niekas 
lietuviškai. Priešais mane at
sisėdęs vyrukas skaitė lietu
višką sporto laikraštį. Abu tik 
susižvalgydavom. Kitame ku
pė šone keturi vyrai atsidarė 
butelį vodkos. Pylėsi į stikli
naites. Užkandinėjo obuoliais, 
užgėrė oranžiniu gėrimu. Bu
telis kaipmat ištuštėjo. Čia 
langai buvo varstomi. Pradarė, 
ir butelį švyst ant geležinke
lio. Lietuviukas į mane reikš
mingai pažvelgė, bet be jokių 
grimasų.

Prie Kauno stoties įsėdau į 
taksį ir paprašiau vežti Dau
bos gatvėn, Žaliakalnin. Neži
nojo iš vardo. Atsiprašė. Išso
dino. Bandžiau pas kitą. Ne
žinojo ir tas. Trečiasis labai 
norėjo vežti. Studijavo turi-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Vilniaus krašto Marcinkonių apylinkės koplytstulpis Nuotr. D. Meliūno

“Svetur or A way from Home ” 
Lietuvių tautos kančių odisėja, aprašyta amerikiečio 

autoriaus Linus R. Fike
Jau buvo skelbta amerikie

čių ir lietuvių spaudoje, kad 
amerikietis Linus R. Fike pa
rašė apie lietuvių tautos odi
sėją istorinę beletristikos kny
gą “Svetur or Away from 
Home” ir ją išleido Carlton 
Press Inc. Niujorke.

Apie knygą yra geri atsilie
pimai. Vienoje apybraižoje 
rašoma, kad tai yra savo žan
ro deimančiukas. Iš pačių ame
rikiečių siūloma pagal knygos 
turinį sukurti filmą. L. Fike 
Kalifornijoje už šią knygą bu
vo apdovanotas vietinio auto
riaus medaliu.

Knygos autorius yra advoka
tas, dabar jau pensininkas. 
Darbavosi įvairiose Amerikos 
vietovėse. Šiuo metu su žmo
na Elena gyvena Kalifornijo
je. Likusį gyvenimą norįs pa
švęsti rašymui. Beje, jau 1943 
m. parašė ktt}gą “No Nation 
Alone”, kurioję siūlė planą 
organizuotai taikai. Dabarti
nę savo knygą paskyrė mylimai 
savo žmonai Elenai.

Žmona sugebėjo savo vyrą 
sudominti gimtuoju kraštu 
— jiedu 1973 m. pirmą kartą 
aplankė Lietuvą, kur Vilniuje 
giminaičių buvo nuoširdžiai 
sutikti.

L. Fike greitai pastebėjo 
žmonių veiduose baimę. Grei
tai taipogi patyrė ir kodėl. 
Jis su žmona visur buvo seka
mas. Restoranuose buvo įtai
syti mikrofonai, kad būtų ga
lima klausytis turistų pokal
bių. Nebuvo leista toliau kaip 
20 kilometrų išvykti iš Vil
niaus. Visa tai sudomino kny
gos autorių. Daugiau įsigili
nęs sužinojo, kad lietuvių ko
va su krašto įsibrovėliais pra
sidėjo carų laikais ir tęsėsi 
valdant sovietiniams okupan
tams.

L. Fike susipažino su isto
riko Toynbee veikalais, J. Balt
rušaičio knyga “Lithuanian 
Folk Arts”, su Solženicyno raš
tais, J. Balio, V. Augustino kny
gomis, su vysk. A. Baranausko 
“Anykščių šileliu”, J. Pajaujo 
knyga apie genocidą Lietuvo
je. Skaitė ir kitus veikalus 
bei rinko įvykių atsiminimus.

Autorius savo knygoje isto
riją supynė su kasdieniniu 
lietuvio žmogaus gyvenimu, 
galvosena, atskleisdamas lie
tuvių tautos tragiškas gyve
nimo smulkmenas, visa tai pa
tiekdamas angliškai skaitan
čiai visuomenei.

Tenka įterpti — kai Lietuva 
paskelbė nepriklausomybės at
statymą, prašė Vakarų para
mos tą nepriklausomybės at
statymą pripažinti. L. Fike 
tada rašė prezidentui Bush, 
nusiskųsdamas, kad pastara
sis blogai pasitarnavo Lie
tuvai, atsisakydamas pripa
žinti jos valstybingumą. Lie
tuviai pirmieji, rašė jis, sukilo 
prieš sovietinį režimą. Tai 
žmonės, kurie per ilgų dešimt
mečių priespaudą išlaikė gry
ną savo kalbą, papročius, tau
tinę tapatybę.

Autorius knygos įžangoje 
rašo, kad šis leidinys yra 
lyg testamentinis liudijimas 
lietuvei moteriai, išgyvenu
siai kruvinas kančias ir am
žių eigoje nepalūžusiai.

Knygoje aprašomas lietuvės

LINUS R. FIKE, knygos “Svetur or 
Away from Home” autorius

moters Janos (sutrumpintas 
Janinos vardas), jos mamos ir 
močiutės gyvenimas nuo caro 
Aleksandro (1860) laikų iki 
1956 metų, įvesdamas taipogi 
trumpą nepriklausomybės lai
kotarpį, vėliau gilindamasis 
į nacių ir komunistų barba
rizmą.

Pagrindinė knygos veikėja 
Jana išteka už princo, gyvena 
pilyje, miršta gulage, nudur
ta Muravjovo vaikaitės. Jos 
sielą priglobia Dangiškoji Mo
tina, o jos sūnus pastato pa
minklą su įrašu: “Čia ilsisi di
di lietuvė moteris, gimusi 1915 
m., mirusi Sibire 1953 m. Jana 
Dudėnaitė Vasienė”.

Lietuvos istoriniai įvykiai 
vaizduojami per knygos veikė
jų pasakojimus: kova su caro 
rusais, bolševikais, bermonti
ninkais, su vokiečių okupan
tais. Per visą ilgą laikotarpį 
knygoje sutinkama daug tau
rių lietuvių.

Puikiai pavaizduotas Pažais
lio vienuolynas, auklėjęs jau
nas mergaites. Janai jis liko 
visam gyvenimui kaip doros 
idealų įkvėpėjas.

Knygoje taip pat gražiai ap
rašomi lietuvių darbštumo ir 
išradingumo pavyzdžiai, kurie 
padėjo jiems išlikti lietuviais 
tarp kaimynų, garbe laikiu
siems vien kitų užkariavimus. 
Neužmirštas ir Lietuvos gam
tos grožis, jos įvairios vieto
vės, pvz. Trakai, Aukštaitijos 
ežerai.

Autorius aprašo ir gilų lie
tuvių pergyvenimą, kai iš tau
tos kūno buvo išplėšta širdis 
— Vilnius. Paskutinėje knygos 
dalyje vaizduojamas liūdniau
sias tautos istorijos laiko
tarpis, kai iš rytų atslinko 
raudonoji pabaisa: vieni bėgo 
į Vakarus, dauguma pasiliko 
krašte, tačiau daugelis atsi
dūrė Sibire.

Lietuviai knyga ypač turėtų 
susidomėti ir ją įsigyti. Tik 
taip būtų galima realiai iš
reikšti padėką autoriui, paro
džiusiam tiek daug pasišven
timo ir meilės Lietuvai bei jos 
žmonėms. Neabejotinai knyga 
susidomės lietuvių knygynai.

J. Andr.
Linus R. Fike, SVETUR OR 
AWAY FROM HOME. A Lithua
nian Odyssey, 1992, Carlton 
Press, Inc., 11 West 32nd St., 
New York, N.Y. 10001, USA. 
419 psl. Kaina — $17.95, su per
siuntimu — $20. 'Gaunama 
“Drauge", 4545 W. 63rd St., Chi
cago, IL 60629, USA.
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Dvasinė ugnis Lietuvai
Naujas atgimimo sąjūdis, globojamas amerikiečių 

universiteto, teikia dvasinę pagalbą ir Lietuvai

VINCAS KOLYČIUS

Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies 
ir taip norėčiau, kad ji jau lieps
notų (Lk 12,49).

“TŽ” 1993 m. 2 nr. vedama
jame “Tamsumos ir šviesuliai” 
(Č.S.) autorius, suminėjęs įvai
rias tamsumas rašo: “Vaizdą 
betgi pataiso pro tuos tam
siuosius ir vis tirštėjančius 
debesis prasiveržiantys švie
suliai: tylūs misijonieriški 
pasišventimai, labdaros ir šal
pos organizacijų veikla, para
mos siuntos badaujantiems, 
meno ir mokslo pasiekimų pre
mijos, savanoriški gerųjų dar
bų žygiai, paveiki religinė 
praktika, kurioje ir malda iš
kyla skirtingos jėgos pavida
lu. Ir šį sąrašą būtų galima 
pratęsti, nors jis daug tyles
nis ir mažiau matomas”.

Tai tikra tiesa. Tą sąrašą 
galima žymiai pratęsti, nors 
daugumai įdomesni kiti daly
kai — politika, rinkimai, eko
nominė padėtis.

Skaitau “Katalikų pasaulio” 
paskutinį (nr. 17) 1992 m. nu
merį. Tarp tų nepastebimų 
šviesulių aprašytas Kaune vy
kęs “Už gyvybę” sąjūdžio kon
gresas. Ar ne nuostabu, kad iš 
užsiregistravusių dalyvių, ku
rių buvo 1176, pusė buvo jau
nesni kaip 30 metų. Toliau ta
me pačiame numeryje rašoma, 
kaip spalio mėn. vyko paskai
tos vienuolijų vadovėms. Se
minaro iniciatorė buvo sės. 
Igne Marijošiūtė, pakvietusi 
dvi vienuoles pranciškietes 
iš Čikagos skaityti paskaitų. 
Ir taip tų šviesulių sąrašą 
galima tęsti ir tęsti.

Noriu pasidalinti apie ki
tą šviesulį — liepsnojančią 
ugnį “FIRE”, kuri jau įžiebė 
liepsnelę ir Lietuvoje. 1993 
m. gegužės 26-31 d.d. ji ruošiasi 
Uždegti dvasinę liepsną ir ten.

Kas tai per ugnis?
“FIRE” — tai katalikiška 

evangelizacijos grupė, įsteig
ta prieš keletą metų, rengianti 
evangelizacijos ^savaitgalius 
JAV, Kanadoje ir kituose kraš
tuose. Tai panašu į Billy Gra
ham sąskrydžius, tik čia viskas 
pagal Katalikų Bendrijos mo
kymą, vadovaujant keturiem 
asmenim.

“FIRE” reiškia: F — Faith — 
tikėjimas, I — Intercession 
— užtariamoji malda, R — Re- 
pentence — atgaila ir E — 
Evangelization — evangeliza
cija.

Apie tikėjimą sąskrydžiuose 
visada kalba žinomas katalikų 
evangelistas Ralph Martin. Jo 
programą Kanadoje galima 
matyti “Vision TV” sekmadie
niais 7.30 v. v. Apie užtariamą
ją maldą (Intercession) kalba 
Ann Shields, kuri yra pagarsė
jusi kalbėtoja, apie atgailą — 
kun. Michael Scanlan, kuris 
yra pranciškonų universiteto 
Steubenville, Ohio, preziden
tas, apie evangelizaciją — kun. 
John Bertolucci, tikras ir gy
vas katalikų evangelistas.

Visa programa vyksta per 
vieną dieną nuo ryto iki va
karo, žinoma, su pertrauko
mis, giesmėmis ir malda. Šim
tai ir tūkstančiai žmonių per
gyvena atsivertimą, pajunta 
artimą ryšį su Jėzumi, prade
da suprasti, kad būti katali
ku yra kažkas daugiau negu 
sekmadienį ateiti vienai va
landai į pamaldas.

Lietuvoje bus rengiami tie 
“FIRE” sąskrydžiai trijuose 
miestuose. Jų veikėjai pa
kviesti Lietuvos vyskupų. Rei
kia tikėtis, kad ta dvasinė ug
nis užsiliepsnos daugelio lie
tuvių širdyse, kurios buvo mai
tinamos tik komunistine pro
paganda per 50 metų.

1992 m. gegužės mėn. kun. 
M. Scanlan ir R. Martin jau 
buvo nuvykę į Lietuvą. Jie su

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

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

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

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
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sitiko su vysk. S. Tamkevičium 
ir arkiv. A. Bačkiu, kurie juos 
vėl kvietė ir aiškino apie Lie
tuvoje plintančias krikščioniš
kas ir nekrikščioniškas sektas, 
kurios pritraukia daug jauni
mo. Tai yra iššūkis Katalikų 
Bendrijai: reikia maldų, rei
kia katalikiškos evangelizaci
jos. Jiedu sugrįžę į JAV kal
bėjo ir rašė, kaip buvo nuste
binti, matydami dvasinį alkį ir 
komunizmo padarytą žalą.

Dvasinių vertybių 
universitetas

Keletas žodžių apie pran
ciškonų universitetą Steuben
ville, Ohio, kuris ypatingai 
globoja lietuvius. Universiteto 
prezidentas yra vienas iš 
“FIRE” šulų — kun. Michael 
Scanlan, buvęs kariuomenės 
advokatas, vėliau tapęs ku
nigu. Jis tą universitetą, ku
ris buvo tapęs labai liberaliu, 
per keletą metų visiškai pa
keitė, ir jis tapo vienu iš kata
likiškos evangelizacijos cent
rų JAV-se. Tą universitetą ap
lankė ir vysk. S. Tamkevičius, 
kurio pokalbį su kun. M. Scan- 
lan’u išspausdino mėnraštis 
“New Covenant”. Universite
tas suteikė “Poverello” (šv. 
Pranciškaus) garbės medalį 
Nijolei Sadūnaitei, kuri ten 
kurį laiką praleido.

Šiuo metu tame universitete 
studijuoja penki lietuviai stu
dentai, kuriem vadovybė parū
pino stipendijas. Keturi iš jų 
priklauso “Gyvųjų akmenų” 
grupei Kaune. Jie atlieka visą 
paruošiamąjį darbą, vadovau
jami vysk. S. Tamkevičiaus, 
gegužės mėn. “FIRE” sąskry
džiams.

Studijos pas mormonus
1992 m. penki lietuviai stu

dentai atvyko į Salt Lake City 
mormonų universitetą, kur 
jiems buvo parūpintos stipen
dijos. Juos apgyvendino mor
monų šeimose. Tarp tų studen
tų dvi mergaitės buvo iš “Gy
vųjų akmenų” grupės Kaune. 
Jos pajuto, kad čia kažkas ne
be krikščioniška, pradėjo ieš
koti pagalbos. Žinodamos sės. 
Ignės telefoną, jai paskambi
no, prašydamos, kad kaip nors 
jas iš ten ištrauktų. Sės. Igne 
kreipėsi į Steubenville univer
sitetą ir po įvairių sunkumų 
universitetas jas priėmė. Ka
dangi nebuvo vietos bendrabu
tyje, universiteto viceprezi
dentas su žmona jas priėmė gy
venti savo bute.

Tai vis maži šviesuliai. Jų 
yra daug daugiau. Mes daug po
litikuojame, kalbame ir ginči
jamės čia ir Lietuvoje, siūly
dami, ko Lietuvai labiausiai 
reikia. Man atrodo, kad Lietu
vai svarbiausias yra dvasinis 
atgimimas. Kol žmogaus širdis 
nėra pakeista, tai mes neišsi- 
kapstysime iš dabartinės kri
zės.
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“Talkos” susirinkimas

VARINĖ LIETUVOS GĖDA
Varine visos Lietuvos gėda 

yra tapęs nelegalus spalvotųjų 
metalų išvežimas iš Lietuvos. 
Karštligė labiausiai yra palie
tusi varį, iš jo pastatytus pa
minklus. Vagiami antkapiai, 
net ir okupacijų metais išlikę 
žymiųjų lietuvių biustai. Speku
liantus vilioja uždarbis Londo
no metalų biržoje. Už toną vario 
ten mokama 2.200-2.500 dolerių, 
o Rusijoje ir Lietuvoje ją gali 
gauti už 500-800 dolerių. Pelnin
ga prekyba vyksta ir nikeliu bei 
aliuminiu. Teigiama, kad spal
votųjų metalų eksportu Baltijos 
respublikose labiausiai yra pa
sižymėjusi Estija, pasaulinėje 
rinkoje užimanti VI vietą. Lie
tuvius tėvynėje ir išeivijoje la
biausiai sukrėtė pernai pradė
tas statulų grobstymas išveža
mam variui. Iš Vilniaus Anta
kalnio kapinių pernai buvo nu
pjauta ir pavogta beveik trijų 
metrų gulinčio žmogaus figūra. 
Ją iš vario skardos skulptorius 
Stasys Kuzma buvo sukūręs dail. 
Juozo Švažo (1925-1976) antka
piui. Taip pat Antakalnio kapi
nėse nuo Sibire kalinto poeto 
Antano Miškinio (1905-1983) 
kapo buvo dingusi skulptoriaus 
Vytauto Mačiuikos skulptūra 
“Dainius” (“Rūpintojėlis”). Ji 
buvo atnešta nakties metu Vil
niaus arkikatedron ir atiduota 
budėtojai Mikalauskienei. Du 
neatpažinti vyrai teisinosi, 
kad jiems nebuvo žinomas šios 
skulptūros pavogimas nuo poe
to A. Miškinio kapo, vilniečiams 
jautriai praneštas televizijos 
žurnalisto Virginijaus Mati- 
šausko.

VAGIA VISOJ LIETUVOJ
Vario ir bronzos skulptūros 

vagiamos visoj Lietuvoj. Sode
lyje prie istorinio Kauno teat
ro nakties metu pavogti du Lie
tuvos kompozitorių bronziniai 
biustai — Česlovo Sasnausko 
(1867-1916) ir Miko Petrausko 
(1873-1937). Laisvės alėjoje 
prie Kauno teatro sodelio da
bar tautos aukomis yra atstaty
tas skulptoriaus Vinco Grybo 
sukurtas paminklas Vytautui 
Didžiajam, sunaikintas Aukš
tojoje Panemunėje prie karo 
mokyklos. Daug istorinių skulp
tūrų yra ir jo karo muziejaus 
sodelyje. Negi ir joms teks tapti 
vario laužu? Vilniuje buvo pa
vogta skulptoriaus Aloyzo Smi- 
lingio 1983 m. Taline iš bron
zos išlieta skulptūra “Besimau
dant”. Tuščiavidurė skulptūra 
turėjo tik 200 kg bronzos, bet 
ji A. Smilingiui buvo laimėjusi 
laureato vardą kas ketveri me
tai Rygoj rengiamoj parodoj. 
Užsienyje ji buvo verta kelias
dešimt tūkstančių dolerių. 
Anykščiuose nukentėjo ir du 
liaudies skulptoriauš J. Šli- 
vinsko rankomis sukurti medi
niai paminklai rašytojo A. Vie
nuolio herojams. Iš astronomo 
Šmukštaro dešimties metrų 
aukščio ąžuolinės kolonos 
Ažuožerių kaime kažkas pavogė 
išlietą undinėlę ir žvaigždeles. 
Varinių ašarų neteko paminkle 
įamžinta paskenduolė Veroni
ka. Lietuvos geležinkeliuose 
pernai užregistruota beveik 
pusantro šimto spalvotųjų me
talų grobstymų. Sugadintų įren
ginių remontui išleista dešim
tys milijonų talonų. Du vagis

nutrenkė elektros srovė, bet 
ši tragedija neišgąsdino kitų 
varinio kabelio grobstytojų. 
Matyt, laukiama didesnės ne
laimės, kurioje nukentėtų ir 
traukinio keleiviai. Dėl per
kirstų varinių kabelių nutrūks
ta ryšiai didžiuliame geležin
kelio ruože, atsijungia auto
matinė signalizacija, kontro
liuojanti traukinių eismą, bė
gių vientisumą ir jų perjungi
mus, be reikalo įsižiebia drau
džiamieji signalai.

KAS IR KAIP VAGIA?
Per Lietuvą su specialiais 

leidimais dabar tik galima per
vežti varį ir jo lydinių laužą. Iš 
Lietuvos taip pat su specialiais 
leidimais galima išvežti tik už
sienyje nupirktą varį bei kitus 
spalvotuosius metalus. Įstaty
mas apeinamas dolerių kyšiais 
valdžios pareigūnams, išduo- 
dantiems išvežimo leidimus. Į 
juos įtraukiamas gerokai dides
nis iš užsienio atsivežto vario 
kiekis. Skirtumą padengia išve- 
žiman įjungtas vietinis Lietu
vos varis, oficialiai tampantis 
užsienietišku. Daug kas kaltina 
policininkus, o jie — varinių ir 
bronzinių skulptūrų bei spalvo
tųjų metalų laužo sargus. Uk
mergėje buvo išaiškinta, kad 
sargai už 900 JAV dolerių kyšį 
vagims leido ištuštinti vienos 
firmos sandėlį, turėjusį 15 to
nų metalo. Skaudžia varine Lie
tuvos gėda tapo tautinių pa
minklų grobstymas. Metalo lau
žu paverčiamas net ilgose oku
pacijose išsaugotas lietuvių 
tautai nusipelniusių asmenų 
paminklinis atminimas. Kas 
kaltas — laisvę atgavusi lietu
vių tauta ar tik nelaisvėj tau
tinę savigarbą praradusi jos 
narių gėdingoji mažuma?

BUNDESWEHRO DOVANOS
Bundeswehru vadinamų Vo

kietijos karinių pajėgų atstovai 
lankėsi Vilniuje. Kovo 2 d. jie 
atskraidino du Lietuvos kari
nėms pajėgoms padovanotus 
transportinius lėktuvus. Tie 
buvusioje Čekoslovakijoje pa
gaminti dviejų variklių leng
vasvoriai “L-410” tipo lėktuvai 
gali nuskristi tūkstantį kilo
metrų ir nugabenti vienos tonos 
krovinį. Jų greitis — 350 km per 
valandą. Nusileisti pakanka ki
lometro ilgio lygios vietos. Vo
kiečiai turi kelis tokius lėktu
vus ir juos naudoja pervežti ke
leiviams. Lietuvos oro pajėgos 
jais prižiūrės teritorinius van
denis Baltijos jūroje. Vokieti
jos Bundeswehras abu dovano
jamus lėktuvus atnaujino ir pa
rūpino atsarginių dalių. Lėktu
vų perdavimo aktą Lietuvos 
krašto apsaugos ministerio pa
vaduotojui Eugenijui Nadzels- 
kiui įteikė Vokietijos ambasa
doriaus Lietuvoje patarėjas 
Stefan Gallon. Lėktuvus Vilniun 
atskraidinusių karo lakūnų var
du lietuviams už šiltą sutikimą 
ir malonų priėmimą padėkojo 
kpt. Kari Heinz Warzok. Lietu
vai taipgi buvo parūpinta ka
rinės aprangos reikmenų ir au
tomobilių, kadaise priklausiu
sių Rytų Vokietijai. Lietuva iš 
Vokietijos tikisi gauti ir ketu
ris pakrančių apsaugos laivus, 
kuriais taip pat naudojosi So
vietų Sąjungos apginkluota Ry
tų Vokietija. y. Kst.

Trisdešimt aštuntas metinis 
“Talkos” lietuvių kredito koope
ratyvo susirinkimas įvyko Hamil
tone 1993 m. vasario 27 d. Jauni
mo centro salėje. Susirinkime 
dalyvavo 123 nariai ir svečiai “Pa
ramos” kooperatyvo pirm. D. Vai
dila ir vicepirm. H. Stepaitis.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Stankus, perskaitydamas. praei
tais metais mirusių 27 narių pa
vardes, pakviesdamas susikau
pimo minute juos pagerbti. Į bal
sų skaičiavimo komisiją buvo pa
kviesti: J. Bajoraitis, A. Grajaus
kas, M. Jonikas, A. Kamaitis, I. 
Vasiliauskienė. Praeitų metų su
sirinkimo protokolą perskaitė 
sekr. R. Kontenis.

Valdybos vardu pranešimą pa
darė pirm. J. Stankus, pažymė
damas, kad, nežiūrint Kanados 
krašto ekonomijos, “Talka” vis- 
tiek darė pažangą, padidinusi 
savo balansą ir turėjo gražų pel
ną. Nariams buvo stengiamasi 
mokėti aukštesnes palūkanas 
už indėlius negu rinkoje, o sko
linti palankesnėmis sąlygomis. 
Kvietė narius kuo daugiau nau
dotis kooperatyvo nemokamais 
patarnavimais: čekių rašymas, 
apmokėjimas elektros, dujų, tele
fono sąskaitų, kelionių čekiai bei 
kelionių sveikatos draudimas. 
Taipgi šiais metais įvestas nau
jas nariams patarnavimas - pri
imti apmokėti Hamiltono miesto 
namų mokesčiai. Priminė, kad 
“Talka” yra pritraukusi tik 40% 
Hamiltono lietuvių pinigų ir kvie
tė visus narius pakalbinti savo 
draugus ir pažįstamus, kurie dar 
stovi nuošaliai, kad ateitų į koope
ratyvo narių eiles, taipogi, kad 
ir savo naujagimius vaikučius įra
šytų nariais, kuriems “Talka” duo
da nemokamai 9 Šerus 45 dol. ver
tės.

Ižd. St. J. Dalius pranešime pa
žymėjo, kad finansiniai 1992 m. 
užbaigti pasiekus per 37 mil. dol. 
balansą, paaugo 1.33 mil. dol. arba 
3.68% daugiau negu 1991 m. Na
rių indėliai irgi padidėjo per 1-ną 
mil. dol. arba 3.9% daugiau. Na
rio indėlių vidurkis dabar yra 
$16,705, kai pernai buvo $15,795. 
Iš sąskaitų stipriausiai augo če
kių sąskaitos, padidėję per 1-ną 
mil. dol. arba 74%.

Nariams išduotos nekilnojamo 
turto paskolos padidėjo beveik 
2 mil. arba 8% daugiau. Asmeni
nių paskolų išduota $94,443 arba 
7.1% daugiau. Vienam skolininkui 
paskolų vidurkis yra $51,287, kai 
pernai buvo $48,761.

Talkos kredito kooperatyvas per 
1992 m. turėjo pajamų $3,064,688. 
Jų buvo gauta $645,253 mažiau ne
gu 1991 m., nes dėl labai-nukri
tusių nuošimčių sumažėjo paja
mos iš investicijų ir išskolintų 
paskolų. Išlaidų padaryta $2,794, 
804. 1992 m. pelnas - $269,884. Iš
laidų didžiausią dalį sudarė na
riams išmokėti nuošimčiai už in
dėlius per 2 mil. dol. arba 70.9% 
nuo visų gautų pajamų. “Talka” 
vistiek dar pajėgė išmokėti sa-

vo nariams žymiai didesnius nuo
šimčius, negu kai kurie kanadie
čių kredito kooperatyvai Hamil
tone, vos sukrapštę 46% nuo savo 
gautų pajamų.

Tarnautojų algoms su pensija 
ir draudimais išmokėta $197,492 
arba 6.44%. Valdybai ir komite
tams išmokėta $21,222 arba 0.69%. 
Neišvengta ir nuostolio, kai me
tų eigoje teko iš pelno nurašyti 
dviejų bankrotavusių narių pa
skolas $21,600.

Tokiu būdu gautos pajamos, 
skirstomos išlaidų atžvilgiu maž-

daug taip: nariams išmokėta už 
indėlius 70.9%, administracijos 
ir namo išlaikymas 17.41%, val
džios mokesčiai 2.83%, gautas pel
nas 8.8%. Iš gauto pelno visiems 
nariams 1992 m. prirašyta po 5 
dol. į šėrų sąskaitą, tuo būdu pa
didinant iki 9 šėrų - 45.

"Talkos” valdyba, užbaigusi 
metus su pelnu, didžiausią dėme
sį paskyrė savų lietuviškų reika
lų parėmimui, ypač dosniai sušel
pusi lietuviškas mokyklas, spau
dą ir jaunimo vienetus. Tam tiks
lui buvo paskirta ir išmokėta $38, 
850 arba 14.39% nuo gauto šiais 
metais pelno. Apie paskirstymą 
jau buvo rašyta “Tėviškės žibu
riuose”. (Nukelta į 5-tą psl.)

Paremkime Medininkų tragedijos liudininką
Hamiltone Jono Tarvydo inicia

tyva, su Andriaus Petkevičiaus pa
galba, yra įsteigtas Tomui Šernui 
pagelbėti nuoširdžių lietuvių bū
relis, kurie kviečia visus savo au
ka prisidėti prie šio labdarybės 
darbo - dvasiškai ir finansiškai 
padėti 
einant 
gas.

lietuviui, nukentėjusiam 
Lietuvos sargybinio parei-

Tomo Šerno vardu “Talkoje” Ha
miltone yra atidaryta sąskaita nr. 
1477761 arba aukas siųsti: Jonas 
Tarvydas, 250 East 17th St., Hamil
ton, Ont. L9A 4M7. Tel. 1-416-383- 
4860 ar Andrius Petkevičius, 271 
West 5th, Hamilton, Ont. L9C 3N9. 
Tel. 1-416-387-3276.

Tomas Šernas rašo: “Labai džiu
gu, kad apie mane žino Kanadoje 
geri žmonės. Dabar ir aš žinosiu 
Jus. Palaimintas ne tas, kuris gau
na, o tas, kuris duoda. Su džiaugs
mu priėmiau Jūsų dvasinę ir mate
rialinę dovaną, kuri sušildė mano 
dvasią. Jums aš linkiu sveikatos ir 
geros nuotaikos, nes nėra tokio da
lyko, dėl kurio reikėtų nervuotis”.

Viršužglio klinika, 
(Iš laiško, rašyto J. Tarvydui)

Lietuvos televizijos laidoje “PANORAMA” 1993 m. sausio mėn. N. Mėty 
proga kalbėjo Tomas Šernas, kuris buvo sužeistas 1991 m. liepos mėn. Me
dininkų pasienio poste, eidamas Lietuvos sargybinio-muitininko parei
gas. JIS VIENAS IŠLIKO GYVAS! Tebesigydo Lietuvoje Viršužglio klini
koje. TV pokalbyje Tomas Šernas pasakė: “Pradedu lyg iš naujo gyventi, 
mokausi vaikščioti, kalbėti, pavalgyti, gal ir rašyti”. Tomas Šernas dėkoja 
visiems geriems žmonėms, medicinos personalui, kurie su kantrybe, pa
sišventimu nuoširdžiai jį gydė, tebegydo, padėjo ir padeda. “Be jūsy visy 
aš vienas nebūčiau galėjęs sugrįžti atgal į gyvenimą”, - apie kurį Tomas 
Šernas sako - “yra lyg NAUJAS UŽGIMIMAS!” Nuotraukoje TOMAS 
ŠERNAS (sėdi) pokalbio metu.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

U’T’ A ¥ A « lietuvių kredito 
1 /vLzlv/V kooperatyvas

®- LIETUVIAI l’ASA l IYJF

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.

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.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 'r 

(Esu “Union Gas” /$) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

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

ŠVENTINIS
1 kg
3 kg
3 kg
1 kg
1 kg
2 kg
3 kg
2 kg
2 kg
1 kg
1 kg
1 kg

Medus ...,.........
Dešra rūkyta ... 
Kumpis rūkytas 
Sūris oland.......
Sviestas..........
Miltai ...............
Cukrus ...........
Ryžiai ..............
Sausainiai ...
Kakava .......
Šokol. saldainiu
Razinos ..........

SIUNTINYS
Apelsinai ..................... ............. 2 kg
Citrinos šviežios......... .........  500 gr
Kava pupelių............... .........  500 gr
Kava tirpstanti............. .........  200 gr
Mielės ......................... .........  100 gr
Majonezas.................. .........  400 gr
Prieskoniai .................. .........  200 gr
Šokoladas................... .......... 500 gr
Kiaušiniai .................... ........  20vnt.

4 Itr.Aliejus saulėgrąžų

$94.00Kaina (30.4 kg) ..................
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

PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;
ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt .................................................... 27 kg

PRIEDAS ‘M’: Dešra rūk. 3 kg; kumpis 3 kg; mėsa dėž. 1 kg; ..........7 kg
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg.....................................

$18.50

$16.00
$15.00
$16.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont.

i Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba; 
; 549-4140. Sutvarkome keliones į i 
.Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan-;
tiems Kanadoje duodame sveikatos' 
draudą. Pristatome jūsy pačiy su-

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

, realį ir iš Montrealio.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3% 
santaupas......................... 2.50
kasd.pal.taupymo s-ta...... 2%
90 dienų indėlius ................ 5%
1 m. term, indėlius .......  5.75%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.25% 
3 m. term.indėlius .............. 6%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 5.75%
RRSP ind. 3 m....................... 6%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas... 12.50% 
nekiln. turto pask. 1 m. . 7.25% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 8.50% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

JA Valstybės
Šv. Antano lietuvių parapi

joje Detroite įvykusiame jū
ros šaulių “Švyturio” kuo
pos susirinkime dalyvavo 
Lietuvos šaulių sąjungos trem
tyje centro valdybos pirm. My
kolas Abarius ir jos kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas, Šv. An
tano atgijusios lietuvių parapi
jos klebonas. Po senosios valdy
bos pranešimų buvo išrinkta 
naujoji “Švyturio” kuopos val
dyba, vadovaujama pirm. Bro
niaus Valiukėno. Kuopos narių 
susirinkimas baigtas kukliomis 
vaišėmis.

Užgavėnėms skirtą šiupinį 
Mabenkos restorane Čikagoje 
vasario 20 d. surengė Mažosios 
Lietuvos bičiulių draugijos val
dyba ir jos pirm. Vincas Žiob
iąs. Tradiciniame mažlietuvių 
šiupinyje lietuviškų dainų pro
gramėlę atliko Liucija Atkočiū- 
nienė, Jurgita Šedienė ir elekt
roniniais vargonėliais grojęs 
Algimantas Barniškis. Didžiau
sią įspūdį šiupinio dalyviams 
paliko senovinės liaudies dai
nos, J. Šedienės atliktos be jo
kios muzikinės palydos. Isto
rikas Jonas Dainauskas kalbėjo 
apie Mažąją Lietuvą, okupantų 
rankose likusią ir po II D. ka
ro. Jis parodė iš Lietuvos gau
tą laikraštį “Donelaičio žemė”, 
primindamas, kad ten dabar ky
la didėjantis susidomėjimas 
Mažosios Lietuvos likimu. Ta
da prasidėjo patiekalais gau
si lietuviško šiupinio vaka
rienė. Šokiams elektroniniais 
vargonėliais grojo muz. A. Bar
niškis.

Trisdešimt penktąją Kaziuko 
mugę Čikagos lietuviams kovo 
7 d. Jaunimo centre surengė vie
tiniai skaučių ir skautų tuntai, 
Čikagos skautininkių draugovė 
ir Akademinis skautų sąjūdis. 
Mugę atidarė Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Ji susilaukė beveik 
penkių tūkstančių lankytojų. 
Jų eilėse buvo daug jaunų šei
mų su mažais vaikais. Didžio
joje salėje tuntų įrengtuose 
paviljonuose buvo pardavinė
jami medžio drožiniai, kera
mikos dirbiniai, gintaro pa
puošalai, margučiai, verbos, 
meniški rankdarbiai. Lietuviš
komis knygomis, kasetėmis ir 
plokštelėmis lankytojus vilio
jo akademikų knygynas, vaikus 
— laimikiais gausi loterija. 
Valgyklą tvarkė tuntai “Neri
ja” ir “Lituanica”. Daug kas 
pasigedo ligšiolines muges pri
menančio puošnumo bei temų 
įvairumo. Išsiskyrė Jaunimo 
centro kavinėje skaučių “Ker
navės” tunto įrengta “Dainuo
janti sodyba”, turėjusi geras 
dekoracijas, tuntininkės s. Ra
mutės Kemežaitės gerai paruoš
tą kernaviečių chorelį, keliais 
balsais atlikusį įdomias dai
nas. DLK Gedimino draugovės 
vilkiukai turėjo savo kiną, ku
riame rodė septynias minutes 
trunkančią vaizdajuostę apie ga
liūną vilką.

Australija
Vasario šešioliktosios deiman

tinę sukaktį Sidnio lietuviai 
paminėjo pavėluotai vasario 
21 d. Minėjimas buvo pradėtas

kun. Povilo Martūzo atnašau
tomis Mišiomis. Pamoksle jis 
kalbėjo apie vėl prasidedan
tį lietuvių kunigų trūkumą 
Australijos lietuvių koloni
jose. Tai ypač jaučiama Sid
nyje, kur sunkiai serga lietu
vių kapelionas prel. Petras But
kus. Silpną sveikatą turi ir jį 
pakeičiantis pats kun. P. Mar- 
tūzas. Oficialioji minėjimo da
lis buvo tęsiama Lietuvių klu
be. Su minėjiman atvykusiais 
žymiaisiais australais dalyvius 
supažindino ALB Sidnio apylin
kės valdybos pirm. inž. Vytau
tas Juška, angliškai ir lietu
viškai kalbėjęs apie buvusias ir 
dabartines Lietuvos problemas. 
Sukakties proga lietuvius svei
kino Australijos parlamento 
opozicijos narys imigracijai 
ir etniniams reikalams Phil 
Ruddock. Paskaitininku buvo 
pakviestas NSW senatorius 
Bryan Vaughan. Jis yra airių 
kilmės parlamentaras, pernai 
apsilankęs Lietuvoje, pager
bęs už laisvę Vilniuje žuvu
sius lietuvius, savo kalbą pra
dėjęs lietuviškai: “Labas, po
nai ir ponios!” Įdomi buvo se
natoriaus B. Vaughano prane
šimo dalis apie pirmuosius lie
tuvius New South Wales valsti
joje. NSW archyvai liudija, kad 
1836 m. britų pilietybė buvo 
suteikta lietuviui Antanui La- 
govėnui. 1911 m. čia iš Škoti
jos atvyko broliai Petras ir Vin
cas Kairaičiai, o 1914 m. Aus
tralijos kariuomenėn įstojo Ur
niežius, Kalinauskas ir Siskus. 
Koncertinę minėjimo dalį su so
listais Gražina Žigaityte-Hurba 
ir Petru Viržintu atliko vado
vės Birutės Aleknaitės diriguo
jamas “Dainos” choras, pasirin
kęs Broniaus Budriūno ir Ber
nardo Brazdžionio kantatą “Tė
viškės namai”.

Lenkija
Šv. Kazimiero lietuvių drau

gija, įsteigta 1925 m. Vilniuje, 
1992 m. gruodžio 13 d. buvo atgai
vinta Seinų savivaldybės pa
talpose sušauktame atstovų su
važiavime. Jin įsijungė 61 at
stovas iš Seinų, Suvalkų ir Puns
ko krašto, atvyko svečių iš Lie
tuvos ir Lenkijos. Senosios Šv. 
Kazimiero draugijos veikėjams 
Albinui Kasparavičiui, Albinui 
Malinauskui ir Juozui Leonči- 
kui buvo įteikti garbės raštai, 
o išeivijos vysk. Pauliui Balta
kiui, OFM, už pagalbą organiza- 
ciams reikalams suteiktas Šv. 
Kazimiero lietuvių draugijos 
garbės nario vardas. Aštuohio- 
likos narių valdybai vadovaus 
jos pirmininku išrinktas Vy- 
tatuas Grigutis. Suvažiavimo da
lyviai nutarė plėsti atgaivintos 
Šv. Kazimiero lietuvių draugijos 
veiklą Punsko krašte ir kitose 
Lenkijos srityse, kur gyvena 
daugiau lietuvių. Bus stiprinama 
parama Lietuvių kultūros židi
nio statybiniam komitetui, ska
tinamas lietuviškų knygų skaity
mas, vaikų įjungimas į lietuvių 
kalbos pamokas, žuvusių lietu
vių karių kapų priežiūra Seinų 
ir Berznyko kapinėse. Atgaivin
tos draugijos nariai stengsis 
Klevuose, Juodeliškėse, Arad- 
nykuose ir Seinuose įdarbinti 
lietuvišką jaunimą, šiais moks
lo metais baigusį studijas Lie
tuvoje.

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

“V3CT0KJ«’ f

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų), ak'
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t. $

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai
Skambinti tel. 536-1994. 'Į

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING: INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .00 kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą. 

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik ........... ......................$12.00
Pervedant JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš S2,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas

* 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.

* 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.

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
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“Talkos” susirinkimas
(Atkelta iš 4-to psl.)

Apmokėjus visas išlaidas, pas
kyrus aukas ir atidėjus į priva
lomą atsargos rezervą, dabar “Tal
kos” kooperatyvas turi atsargos 
kapitalo $2,351,527 arba 6.2% vi
so kapitalo (Pernai buvo 5.7%). 
Taigi finansiškai kooperatyvas 
labai stipriai stovi, nes jeigu “Tal
ka” likviduotųsi arba nariai nu
tartų uždaryti, tai turimą sukaup
tą atsargos kapitalą padalinus 
nariams kiekvienam išeitų $1, 
138 papildomai prie savo turimų 
indėlių.

Kredito komiteto pirm. A. Ens- 
kaitis pranešė, kad kredito komi
tetas per 1992 m. leido išduoti nau
jų paskolų: nekilnojamo turto 91 
paskola $9,914,650 ir asmeninių 
154 paskolos $1,202,911. Iš asmeni
nių paskolų perfinansavimui buvo 
skirta $448,088, automobilių pir
kimui $212,371, giminėms padėti 
$149,659, mokesčiams apmokėti 
$114,500. Iš viso buvo išduotos 245 
paskolos-$11,117,561.

Revizijos komiteto pirm. G. Mel- 
nykas pranešė, kad revizijos buvo 
daromos kas mėnesį tikrinant ba
lansą, dokumentus, kasą ir du kart 
per metus padarant nepraneštą 
kasos pinigų patikrinimą. Viskas 
atliekama tvarkingai ir teisingai, 
prisilaikant įstatymų. Auditorius 
R. Welsh pažymėjo, kad VTalka” 
ypatingai tvirtai laikosi, gerai 
tvarkoma valdybos ir tarnautojų, 
kurie tinkamai atlieka raštinės^ 
darbą. Turi pakankamai, didelį 
atsargos kapitalą, kuris sau
go kooperatyvą, užtikrina nuo 
rinkos staigių pasikeitimų.

Revizorium 1993 m. patvirtin
ta Nolan, Hoecht & Welsh, bal
suojant rankų pakėlimu, vienam 
nariui pasisakant prieš. Už įsta
tų pakeitimą (padidinimas na
riams šėrų normos nuo 8 šėrų iki 
9 šėrų $45) balsavo 111 narių. Rin

kimuose balsų gavo: Jonas Stan
kus 110, Tomas Kochanka 100, Sta
sys Dalius 96, Kazimieras Deksnys 
39. Išrinkti į valdybą pirmieji trys 
kandidatai. Į kredito komitetą per
rinktas Bernardas Mačys aklama
cijos būdu. I revizijos komitetą 
išrinkti Gediminas Skaistys ir 
Marius Gudinskas taipogi aklama
cijos būdu.

Ižd. St. J. Daliaus pranešimu, 
kooperatyvo valdyba savo posė
dyje 1993 m. vasario 18 d. svarstė 
gautus studentų 7 prašymus ir 
balsų dauguma nutarė paskirti 
po $1,000 šiems studentams: Pet
rui Babeckui, Ričardui Bagdonui 
ir Algiui Dziemionui. Papildo
mai už labai gerą mokymąsi pa
skirta po $500 Tomui Kekiui ir 
Viktorui Remesat. Stipendijų če
kius įteikė pirm. J. Stankus.

Klausimuose pirm. J. Stankus 
pasiūlė, įvesti “Talkos” kredito 
kortelę, bet reikia, kad atsirastų 
bent keli šimtai narių, kurie oa- 
geidautų tokių kortelių, nes 
yra gana aukštas įstojimo mokes
tis, kurį tektų kooperatyvui su
mokėti. Nariai diskusijose nepa
rodė didelio entuziazmo tokiai 
kortelei. Pritarta siūlymui, kad 
“Talkos” raštinėje būtų padėta 
dėžutė, kurion norintieji nariai 
įmestų savo sugestijas. Dar po ke
letas neesminių klausimų, susirin-' 
kimas užsitęsęs nepilnas dvi va
landas, uždarytas.

Po susirinkimo valdyba pasiskirs
tė pareigom: pirm. Jonas Stankus, 
vicepirm. Povilas Kanopa, sekr. 
Robertas Kontenis, ižd. Stasys J. 
Dalius, vald. narys Tomas Kochan
ka; kredito komiteto pirm. Algis 
Enskaitis, sekr. Bernardas Mačys, 
narys Jeronimas Pleinys; revizijos 
komiteto pirm. Gediminas Melny- 
kas, sekr. Gediminas J. Skaistys, 
narys - Marius Gudinskas.

Stasys Dalius

Vasario 16-sios gimnazijos tautinių šokių grupė atlieka programą Nepri
klausomybės šventės minėjime Hiutenfelde Nuotr. M. Šmitienės

Vasario 16 d. minėjime Hiutenfelde, Vokietijoje, programą atliko, o taip pat ir 
šokiams grojo “Uostamiesčio muzikantai” iš Klaipėdos Nuotr. M. Šmitienės

Jaunų pajėgų koncertas
Paskutinę 1993 m. sausio die

ną įvyko įdomus ir beveik nerekla
muotas koncertas Prisikėlimo pa-

pasirodė scenoje nauju apdaru 
ir toliau klausytojus žavėjo est
radinėmis dainelėmis. Jos švel-

Kelionė traukiniu į Kauną
(Atkelta iš 3-čio psl.)

mą knygutę su senais ir nau
jais gatvių vardais. Nuspren
dė apytikriai žinąs. Jis vežė 
daug toliau negu buvau vežio
tas Vilniaus taksistų. Buvo 
truputį paklydęs. Klausė po
ros praeivių. Sugaišom beveik 
pusvalandį, iki suradom. Kiek 
mokėti? “Ar nebus per daug 
75 r.?” - jis nedrąsiai tarė. Ga
vęs šimtinę, dėkingai pakra
tė ranką. Banknotą paspjaudė 
ir dėdamas į kišenę šūktelė
jo; “Pirma šimtinė už vieną 
reisą!”

Dieną praleidau perpus ak- 
toriaus-poeto Kęstučio Genio 
ir Sibiro (Lamos) kankinio 
pulk. Antano Malijonio šei
mose. Daug gražių atsimini
mų ir nuotraukų, bet neturiu 
ko skaitytojams papasakoti.

Grįžau į Vilnių temstant. 
Važiavau pustuščiam, labai 
švariam traukiny. Pro 'atda-. 
rą langą gėriau gal ir apgau
lingai tyrą orą, o netoli Vil
niaus kalvų gėrėjausi ir sau
lėlydžiu. Prie stoties radau 
gal pusšimtį taksių. Pirmasis 
prašė 450 r. Gal penktą ar šeš
tą gavau už 250 r.

Kai telefonu tą patį vakarą 
apie nuotykius Vilniaus sto
ty pasakojau Alfredui, jis vi
siškai nenustebo. Sakė, kad

[^ŠAMocruA' "i Knygų rišykla 
feįdr “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

tokių informacijų, tokio buku
mo, beširdiškumo atvejų ten 
po kelis šimtus kiekvieną 
dieną.

Paskutines dvi viešnagės 
savaites nei traukiniais, nei 
užmiesčių autobusais keliauti 
nebeteks. Tik dar du ar tris 
kartus naudosiuosi Vilniaus 
troleibusais. Nusipirkau net 
10 bilietėlių kioske., Kalva
rijų g-vėje. Kainavo 40 r., tai
gi 4 r. už vieną. Įlipus reikia 
užkomposteruoti (prakirsti bi
lietus). Komposteravimo apa
ratėliai kiekviename tikrai 
yra du, bet gal ir daugiau. Bi
lietas galioja vienai linijai. 
Persėdus į kitą, reikia naudo
ti vėl 4 r. bilietėlį. Brangu? 
Nesirūpinkite. Aš “troliu” va
žiavau apie tuziną kartų. Va
žiavom taip, kad braškėjo kau
lai ir stigo kvapo. Prie kompos- 
terio prisiveržiau tik 2 kartu. 
Visi kiti pasivažinėjimai - zui
kiu. Valstybę mažai tenusk- 
riaudžiau, nes visus pirktus 
bilietėlius sunaikinau. Ins
pekcija? Be bilietėlio sugau
tą inspektorius, sako, nubau
džia 50 rublių. Jokio inspekto
riaus niekada nemačiau. Jei
gu kuris į “trolį” įsibrovė, tai 
ir jam braškėjo kaulai, trūko 
kvapo. Ką šitaip besugaus ir 
benubaus?

Jokios kontrolės autobuse 
Druskininkai-Kaunas. Jokios 
traukiniuose Šiauliai-Vilnius, 
nei į abi puses Vilnius-Kau
nas-Vilnius. Tad kam tie bi
lietai? Sako, nedaug kas ir 
perka. Tik sąžinės kvailiai. 
Svarbiausia, susirasti peroną 
ir būti įneštam į vagoną. At
vykus, kaip nors iš vagono iš
siplėšt!. ..

rapijos salėje Toronte.
Scenoje pasirodė estradinė dai

nininkė Lilija Turūtaitė ir Arū
nas Gaulia su akompanavimo inst
rumentais. Abudu jauni ir sceno
je ne naujokai. Lilija pradėjo su 
religine giesme apie Mariją ir 
po to perskaitė pora nuotaikai 
pritaikytų eilėraščių. Arūnas 
akompanavo, kartais įsiterpda
mas su daina ar giesme. Muzikos 
palyda iš pradžių buvo per gar
si, net žodžius užgožianti, bet vė
liau kiek susitvarkė. Toliau se
kė lietuviškos visai naujos dai
nos, kurias atliko Lilija. Jos gra
žus balsas, aiški tarsena ir ritmiš
ki judesiai patiko ir jauniems, 
ir senesniems klausytojams. Dai
na apie motiną net ašaras išspau
dė, sukėlė nostalgišką nuotaiką. 
Pynėsi dainos ir puikios patrio
tinės deklamacijos visą valandą, 
užsitarnaudamos nuoširdžių pub
likos plojimų.

Po trumpos pertraukos solistė

nūs balsas ir šypsena sukėlė ma
lonų įspūdį - juo daugiau daina
vo, juo stipriau publika plojo, vis 
pagirdama už labai gražius dai
nos žodžius.

Arūnas įsijungęs pats vienas 
padainavo pora dainų ir vis rū
pinosi techniškąja puse. Po to 
abu pasirodė su maloniai skam
bančiais duetais. Į paskutinę dai
ną Lilija įjungė ir klausytojus 
su pakartojamais žodžiais.

Minusas šiame koncerte - tai 
ne visada aiškiai girdimi žodžiai 
dėl per garsios dainas palydin
čios muzikos, kurią buvo sunku 
“suvaldyti”. Dainininkai prisipa
žino, kad nebuvo jš anksto pasi
ruošę. Koncertas staiga sureng
tas torontiečių, dainos mėgėjų.

Atsilankė daugiau kaip pusant
ro šimto klausytojų. Po progra
mos buvo parūpinta knygelė pa
reikšti dalyvių nuomonėms. Ren
gėjos - Lilijos naujai įgytos drau
gės. G. Adomaitienė

"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 .............................................................................

SKAITYTOJAI PASISAKO
DIRBTI - NE DEJUOTI

Lietuva išsirinko ketvirtąjį pre
zidentą - A. Brazauską. 60% rinkė
jų balsavo už Brazauską. Tai dar 
vienas įrodymas, kad dauguma 
Lietuvos gyventojų (.. .) nesugeba 
blaiviai galvoti ir įvertinti esan
čios padėties. Daugelis jau dabar 
abejoja, ar dabartinis preziden
tas išsilaikys pilną kadenciją. 
Žmonės nepatenkinti gaunamais 
atlyginimais, už kurį galima tik 
šiaip taip prasimaitinti. Bet lie
tuviai kantrūs ir ištvermingi, ti
ki geresne ateitimi. Tik nereikia 
dejuoti, o patiems dirbti, ir gyven
sim tikrai geriau.

Audrius Mykolaitis, Lietuva

POLITINĖJE RAIZGYNĖJE
Spaudoje skaitėme, kad buvęs 

VLIKO pirmininkas K. Bobelis 
remia buvusius komunistus. At
rodo, kad VLIKO vadovybėje tu
rėjome vilką avies kailyje. Įdomu, 
kiek daugiau tokių vadovų turė- 
j°me? S. Grigaliūnas,

Toronto, Ont.
LINKI SĖKMĖS

Atsiprašome, kad daug nesiun- 
čiame, o tik už bilietus. Mes esa
me emigrantai, neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Siunčiame visiems lie
tuviams širdingiausius linkėji
mus. O Jums “TŽ” darbuotojams 
linkime sėkmės ir viso geriausio. 
Laikraštis labai puikus. Dėko
jame.

VI. ir S. Lapinskai

Suvalkų kraštiečių veikla
1993 m. vasario 28 d. Anapily

je įvyko visuotinis Suvalkų kraš
to lietuvių išeivijos sambūrio 
metinis susirinkimas (SKLIS). 
SKLIS 1992 metų veikla buvo 
apibrėžta kaip gera, nors dar 
nereiškia, kad negalėjo būti 
geresnė.

Susirinkimo dalyviai buvo 
supažindinti su 1993 m. SKLIS 
darbo planu: žvejų išvyka į gam
tą (kovo mėn.), gegužine, išvyka į 
Romuvą, tradiciniais “Rudens 
šokiais” su menine programa, 
Kūčių vakariene.

lietuvių Židinio steigimą, Len
kijos lietuvių leidinį “Aušra” 
ir kitus svarbius visuomeninius 
darbus lietuvių kultūros puose
lėjime mūsų gimtajam krašte. 
Buvo taip pat siūloma 1995 m. 
suorganizuoti Suvalkų krašto 
išeivijos lietuvių suvažiavimą 
Toronte.

Susirinkimą uždarė SKLIS 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Pajaujis, dėkodamas vi
siems už aktyvų dalyvavimą su
sirinkime, pasiūlymus ir aukas

Violeta Janušonienė,

PATIKSLINIMAS
Nukritus geležinei uždangai, 

Lietuvą pasiekia vis daugiau ži
nių apie įžymius išeivijos lietu
vius, pasiekusius mokslo ir meno 
aukštumų. Taip jie tampa garsūs 
ir savo gimtinėje yra pelnytai ger
biami.

Niujorkietis Vytautas Gruzdys, 
perskaitęs mano knygą apie re
zistenciją “IŠĖJO BROLIAi ’, ėmė 
susirašinėti su manimi ir su kai 
kuriais gyvais knygoje minimais 
partizanais, o pats pageidavo bū
ti pagarsintas Lietuvoje kaip pa
saulinio masto operos solistas 
ir dramos artistas.

Motyvai, kodėl buvo kreiptasi 
būtent į mane, yra neaiškūs. Ne
su tos srities specialistė. Užsie
nio šaltiniai - žinynai, enciklope
dijos, laikraščių recenzijos - man 
yra neprieinami. Todėl straipsnį 
rašiau remdamasi tik paties Gruz
džio atsiųsta autobiografija, laiš
kais ir Lietuvoje gyvenančių jo 
giminių duomenimis, už kuriuos 
atsakomybės neprisiimu.

Straipsnį paskelbiau “Tėviškės 
žiburiuose”, tikėdamasi, jog skai
tytojai atkreips dėmesį į užmirš
tą tautietį.

Į Tėvynę grįžta pelenai. Į Tė
vynę grįžta darbai. Į Tėvynę gali 
grįžti ir garbė, tik kodėl. . . pa
slapčia?

Atsiprašau skaitytojus, jeigu 
juos mano straipsnis suklaidino.

Buvo pateikta daug prasmin
gų pasiūlymų, tarp jų - įsteigti 
SKLIS fondą, iš kurio būtų gali
ma kiekvienais metais paskirti 
piniginę dovaną lietuviui, la
biausiai pasireiškusiam lietu
vybės išžlaikyme Suvalkų krašte. 
Kandidatus šiai dovanai kas
met turėtų pasiūlyti kiekviena 
lietuviška visuomeninė organi
zacija, veikianti Punsko, Seinų, 
Suvalkų apylinkėse, o taip pat 
išeivijoje.

Ypatingas dėmesys buvo at
kreiptas į Vidugirių parapijos 
steigimo bandymus, o tuo pa
čiu ir į informacijų stoką apie 
šią problemą.

Susirinkime buvo svarstomas 
biudžeto paskirstymas 1993 me
tams, paliktas atlikti valdybos 
nuožiūrai. Nutarta toliau remti 
Suvalkų krašto lietuvių visuo
meninę veiklą: Punsko lietuvių 
kultūros namų statybą, Seinų

SKLIS spaudos ryšininkė Antanina Garmutė

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės (tvirtinti 
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

IT NAUJOS 
CIT* O t 

TORONTO B ■■■ ■■ ■ ■ ■ -n. ■Atmatų ir atliekų perdirbimui (Recycling) 
surinkimo dienos
Toronto miesto gyvenamuose rajonuose nuo 1993 m. balandžio 5 d. 
atmatos ir liekanos perdirbimui bus surenkamos pagal NAUJĄ 
kalendorių, kuris kovo mėnesio viduryje buvo išsiuntinėtas visiems 
gyventojams. Kalendoriuje nurodyta kuriomis dienomis išnešti atmatas, 
mėlynąsias dėžes, laikraščius, žurnalus, kartoninę medžiagą bei 
daržų liekanas.

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

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

Prašome atsiminti tas NAUJAS dienas. Laikykite tą kalendorių matomoj 
vietoj ir juo naudokitės per visus metus - ypač svarbu nesusimaišyti 
ilgų savaitgalių dienomis, kada atmatų surinkimas gali (vairuoti.

Jei turite klausimų, ar jums reikia kalendoriaus - skambinkite 392-7742 
(TDD 392-0678).

Nicholas Vardin, P. Eng.,
City Engineer and Commissioner
Dept, of Public Works and the Environment *

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

pristatymas.

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai

Jums reikės tik paskambinti

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

i&l 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

•I 
i

į

jr Kuo daugiau jūs 
žinosite, juo mažiau mokėsite ~

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

• Jeigu jūs norite gauti vaikams skirtą 
paramą, jūs turite užpildyti 1992 m. 
mokesčių grąžinimo lapus.
• Dėmesio pensininkai! Jeigu jūs 
esate 65 metų ar vyresnis, jūs galite 
gauti iki $1,000 Ontario mokesčių 
kreditą, kuris pakeičia seną nuo- 
savybės mokesčio kreditą.

L • Jūs turite užpildyti 
K mokesčių grąžinimo 
•:-K lapus, jei norite 

gaut> GST A
Šįį-Jk kreditą. Jrj

^^^^^^Vienkartinis atlyginimas^ 

pilnų metų patarnavimui
UwSr Atlyginimas už mūsų patarnavimą priklauso 
or nuo jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo 
i3F sudėtingumo ir yra teisingai apskaifciuo- 
f jamas mūsų kompiuterio. Jo dėka ne 
L tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukš- 
1 čiausios kokybės, bet ir atlyginimas 
1 yra labai žemas (pvz. paprastų 

lapų užpildymo vidurkis - tarp
I $29 ir $39).
:i Be to mes teikiame

Į AUTOMATINĘ

k 25%
nuolaidą jūsų 

sutuokti-
gJgEįSjk. niuitei). J

tel.: 252 - 4566 
M

M.es garantuojame 
mokesčiu grąžinimą 

per 18 dienu naudojant 
mūsą pačiu patvirtintą 
E-filingperdavimo sistemą. 
r Jeigu jums mokesčių negrąžins per 

18 darbo dienų, mes grąžinsime 
f _ jūsų (mokėtus pinigus 

už perdavimą. a Jk

^ei klientas nėra 
patenkintas, jokio atlyginimo 

iš jo neimam
Savo įstaigose mes tuojau galime jums 
parodyti kompiuterio pagalba apskai
čiavimo rezultatus. Mes garantuojame, 
kad mūsų apskaičiavimai yra šimtą- . 
procentiniai teisingi. Jei klientas JT 
nėra pilnai patenkintas, jffyi
mes grąžiname jam origi- jfy
kalius dokumentus ir
neimam jokio atlyginimo. jZjįrę 
Priešingai, mes net 
siūlome $20 dovanai, 
kuris parodytų kaip 

k geriau užpildyti 
K. mokesčių .
įjjik grąžinimo JF: 
ijįj-fik^lėpus. ZjF

r x
. JŠ .A

PS
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Mons. Alfonsą Svarinską antrajame Lietuvos rezistentą suvažiavime 
1990.XI.3 sveikina Birutės rinktinės partizanų pagalbininkė Jūratė-Onutė 
Vyšniauskaitė-Klimčiauskienė Nuotr. A. Garmutės

Kuklaus geradario netekus

Paskutinis sudiev prelatui dr. Juozui Tadarauskui

Ten kalnas Juoduoja toli 
Ir medžiai kuždasi keli, 
Pasvirę kryžiai į šalis - 
Tai amžina, bendra pilis.

Šitas posmelis iš liaudies dai
nos vaizduoja mūsų paskutinę gy
venvietę, kur visi susilygina.

1993 m. sausio 8 d. Jonas Vitkūnas, 
užbaigė savo žemišką kelionę. 
Gyveno su šeima Toronte, čia ir 
palaidotas Anapilio kapinėse.

Jonas gimė Lietuvoje 1908 m. 
spalio 25 d. ūkininkų šeimoje. 
Jo vaikystė labai liūdna. Apylin
kėje siautusi šiltinė, tada nepa
gydoma liga, užpuolė ir jų šeimą. 
Jono tėvai mirė vienas paskui ki
tą, ir paliko be priežiūros du ma
žamečiai: Jonas ir jo brolis Kazi
mieras. Jiedu užaugo dėdės globo
je. Jonas, būdamas 16 metų, jau 
privalėjo pats pasirūpinti savo 
pragyvenimu, dirbdamas ūkyje. 
Bet greitai jis išgirdo žmones kal
bant, kad už Atlanto vandenyno 
emigravę lietuviai suranda ge
resnį pragyvenimą ir apie tai sva
jojo. Pagaliau pasiryžo ir savo 
19-tąjį gimtadienį Jonas jau at
šventė Kanadoje.

Pirmasis jo darbas - vėl žemės 
ūkyje. Toliau jaunuolis įsidarbi
no kasyklose Saskačevane. Bet 
metams slenkant, sunkiai dirbda
mas, jis požemyje nematė geros 
ateities ir po sužeidimo ten jau 
nebegrįžo. Su draugu susitarė 
pamėginti laimę versle - įsigijo 
viešbutį. Neblogai sekėsi, tačiau, 
prasidėjus Europoje karui, kad 
išvengtų karinės tarnybos, susira
do darbą Toronte Massey-Haris 
fabrike. Ilgą laiką, pastoviai dirb
damas, sutaupęs pakankamai do
lerių, sumanė verstis savaran
kiškai - įsigijo benzino stotį. Jo
nui čia gerai sekėsi, vertėsi sėk
mingai 35 metus.
Tuo laiku jau buvo sukūręs šei

mą ir reikėjo pastoviai gyventi; 
įsigijo gražius namus Toronte ir 
patogiai gyveno. Sulaukęs pensi
ninko amžiaus, turėjo pasirūpinti 
ir savo sveikata. Nors Jonas ne
rūkė ir alkoholio nevartojo, bet 
ligos neaplenkė nė jo.

Velionis sunkiai susirgo. Kai li
ga galutinai jį nugalėjo, reikėjo 
pagalbos. Žmona Jane ir vaikai rū
pestingai jį slaugė namuose iki 
paskutinio atodūsio. Nors liga 
plėtėsi, velionis dar svajojo ap
lankyti Lietuvą.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIE

V.LM.
tuvoje
PARCEL
EXPRESS inc.

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

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

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

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

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

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

A. a. JONAS VITKŪNAS

Jis visą laiką planavo, ką ga
lėtų naudingo padovanoti ne
priklausomybę atgavusiai Lietu
vai? Būdamas kuklus, garbės ne
troško, nenorėjo sau statyti pa
minklo. Tik turėdamas pakanka
mai santaupų ir šeimos paskatin
tas, nusprendė paaukoti (be tarpi
ninkų) šimtą tūkstančių dolerių, 
vargonų pirkimui Kaune atstato
mai Prisikėlimo šventovei. Tai 
jis ir įvykdė. Netrukus gavo pra
nešimą, kad vargonai nupirkti ir 
atvežti į Kauną, nors pati šven
tovė dar restauruojama. Toji fi
nansinė parama - tai paminklas 
velioniui iš gjriuvėsių prisikelian
čioje Tėvynėje. Dar Jonui gyvam 
esant, buvo gauta žinia, kad šven- 
vės šventinimo iškilmėse jis 
būsiąs garbės svečių tarpe ir iš 
anksto buvo pakviestas atvykti 
su šeima.

Velionis svajojo apie iškilmes, 
kad ten galėtų nuvykti ir, nau
jiems vargonams gaudžiant, pasi
melsti bei padėkoti Dievui už il
gą ir laimingą gyvenimą.

Bet likimas lėmė kitaip - norai 
neišsipildė, mirtis nukirto jo gyve
nimo siūlą. Liko liūdinti žmona Ja
ne, dukra, sūnus ir kiti giminės 
Kanadoje ir brolis Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje, Jonai! Tu būsi 
ilgai prisimintas ne tik savo šei
mos, kaip geras vyras ir tėvas, bet 
ir Lietuvoje, kaip žymus geradaris, 
kurio vardas įrašytas naujuose 
vargonuose.

G. Adomaitienė

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

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

G. BREICHMANIENĖ
Po trijų savaičių atostogų grį

žusi namo, ant didelės krūvos 
laiškų pastebėjau pažįstamą raš
tą. Tą laišką ir atplėšiau pir
miausia. “Kol tu džiaugeis! Mek
sikos saule, mes palaidojome 
mūsų prelatą dr. J. Tadarauską”, 
- rašo mano draugė, kuri dabar ir 
pati išvykusi į pietus.

Kai paskutinį kartą praėjusį 
rudenį lankiau jį Toronto ligo
ninėje, jis džiaugėsi, kad jo svei
kata pagerėjusi. Klausinėjo jis 
apie daugelį hamiltoniečių, visus 
gyvai prisimindamas, visais be
sidomėdamas. Nors žinojau, kad 
palaipsniui jo sveikata blogėja, 
žinia apie jo mirtį mane pavei
kė - lyg būčiau praradusi vieną 
iš savo geriausių ir artimiausių 
žmonių. Vienu akimirksniu iš 
pasąmonės iškilo Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos ir lietu
vių bendruomenės praeities 
gyvenimo nuotrupos.

1948-1950 m. laikotarpyje pa
mažu kūrėsi Hamiltono lietuvių 
parapija, nes daugelis mūsų, at
likę darbo sutartis miškuose, 
aukso kasyklose, ūkiuose ir ki
tur traukė į Hamiltoną, kur bu
vo didžiausia plieno ir teksti
lės pramonė. O be to, čia naują 
parapiją kūrė jaunas energingas 
kunigas dr. Juozas Tadarauskas, 
ragindamas visus Hamiltone pa
silikti ir žadėdamas aprūpinti 
darbais. Tą pažadą jis tikrai 
ištesėjo ir po kiek laiko visos 
didesnės įmonės pažinojo “Fa
ther Joe” ir stebėjosi, kad jis 
nuostabiai daug turi įvairiausių 
giminių ir gerų draugų.

Mano vyrui atlikus darbo su
tartį aukso kasyklose, ir mes 
pasiryžome apsistoti ten, kur 
spiečiasi daugiau lietuvių. Į 
Hamiltoną atvykome 1950 m. lie
pos mėn. Pirmąjį sekmadienį nu
vykome į Aušros Vartų šventovę 
ir buvome klebono pakviesti jį 
aplankyti. Sutiko mus labai nuo
širdžiai ir draugiškai. Varginga 
buvo ta apleista šventovė, ku
rią Hamiltono vyskupas atidavė 
lietuviams, bet dar vargingesnė 
buvo klebonija. Tai į žemę be- 
smengantis namelis - pakrypęs, 
aplūžęs. O klebonas, labai vai
šingas ir draugiškas. Pats tuo
jau pat prikepė kiaušinių ir jais 
vaišino, o jo mintys ir kalba nuo
latos krypo į tai, kaip pagyvinti 
lietuvių veiklą, kaip sukurti me
no ansamblius, kad Hmailtonas 
ir lietuvių kolonija čia būtų ži
noma visiems. Rudenį prasidėjo 
organizacijų susirinkimai ir ki
tokia veikla. Salė po šventovės 
buvo maža, išlūžusiom grindim, o 
lubos paremtos šešiais mūri
niais stulpais. Čia, bešokdamas 
aplink stulpus, pradėjo pirmuo
sius savo veiklos žingsnius Ha
miltono “Gyvataras”.

Parapijiečių pagalba ir kle
bono iniciatyva mažoji šventovė 
vis gražėjo, išdygo nauja klebo
nija, o vėliau ir Jaunimo cent
ro pastatas. Parapija pasidarė 
Hamiltono lietuvių gyvenimo ir 
veiklos centru. Lygiagrečiai su 
parapija veikė lietuvių bend
ruomenė ir kitos organizacijos. 
Į Hamiltoną susirinkome iš įvai
riausių Lietuvos vietovių - že
maičiai, aukštaičiai, suvalkie
čiai ... Žmonės nevienodo išsi
lavinimo ir skirtingų pažiūrų . . . 
Tačiau mus rišo meilė praras
tai Tėvynei ir noras išlikti lie
tuviais. Gyvenome lyg ir dvigu
bą gyvenimą. Savaitės eigoje bu
vome plieno ir tekstilės įmonių 
darbininkais, audėjais, siuvė
jais, švaros palaikytojais, o sa
vaitgalį susitikdavome savo
je parapijoj dvasiškai atsigau
ti ir su kitais lietuviais pabend
rauti. Mūsų klebonas buvo dide
lis patriotas ir, sakydamas pa
mokslus, niekados nepraleisda
vo progos pasimelsti už Lietuvą, 
linkėdamas, kad dar sugrįžtume 
į laisvą Tėvynę. Jo patriotiniai 
pamokslai gaivno mus dvasiškai, 
kėlė mūsų moralę.

Greitai Hamiltono lietuvių 
kolonija pasiekė 2,000 žmonių 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

skaičių. Gražiai dirbo keletas 
meno vienetų: parapijos choras, 
“Gyvataras”, “Aukuras”, o vėliau 
ir mergaičių choras “Aidas”. Vi
sus meno vienetus prel. dr. J. 
Tadarauskas rėmė, sielojosi jų 
nesėkme ir džiaugėsi pasiseki
mais bei laimėjimais. Nuoširdžiai 
rėmė jis ir kitas organizacijas, 
ypač sporto klubą “Kovą”. Hamil
tono lietuviai pasidarė žinomi 
ne vien lietuvių tarpe. Prasidė
jo “Gyvataro” gastrolės po Ka
nadą, Ameriką ir tolimas šalis: 
Europą, Kolumbiją, Australiją. 
Prelatas visados mus išlydėda
vo, palaimindavo kelionei, ža
dėdamas pasimelsti, kad tik vis
kas gerai pavyktų, kad grįžtu
me namo su naujais laimėji
mais. Grįžtančius namo jis visa
dos pasitikdavo, nežiūrint koks 
tai būtų laikas. Džiaugdavos 
kartu su mumis, vaišindavo. “Gy
vataro” išvykai Australijon į 
parapijos salę susirinkome 5 vai. 
ryto. Prelatas, nežiūrint anks
tyvo meto, atsikėlė, atlaikė Mi
šias ir palaimino mus tolimai 
kelionei. Jis didžiavosi Hamil
tono meniniais vienetais.

Kiekvienas žmogus, atkeliau
damas į šį pasaulį, atsineša skir
tingą charakterį, pojūčius ir 
ydas, o jų didesnių ar mažesnių 
nestokojame niekas. Tad ir pre
latas kartais mus pabardavo, 
nes nuolatinis jaunimo triukš
mas aplink kleboniją jį išvar
gindavo ir išnervindavo. Bet jis 
turėjo labai gerą būdo ypatybę - 
negalėjo ilgai pykti. Jis tuojau 
pat grįždavo saldainių krepšiu 
nešinas, vaišindavo juonuolius 
ir viską atleisdavo, vis raginda

Maloniai kviečiame naudotis
•įk 4 naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

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

2 kubinės pėdos........... ...................$1.50
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ................................................ $6.00

n arba 1 kg .................................................$1.00
Siuntimai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg ....r.................................................... $4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 10 dienų. Siuntinių prista
tymas (namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

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

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748. 
Atidaryta nuo pirmadienio iki
penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p

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.

mas toliau dirbti. Jis buvo mū
sų globėjas ir tėvas, kuris pa
bara ir vėl atleidžia. Jis labai 
gerai suprato, kad dirbame be 
atlyginimo, be išskaičiavimų 
vien meilės Lietuvai vedini.

Su prelato dr. J. Tadarausko 
išėjimu iš mūsų tarpo lyg ir bai
giasi mūsų gyvenimo Hamiltone 
era. Mes visi iš nieko pradėję 
lyg paukščiai sukome savo liz
dą svetimam krašte. Dabar vie
nas po kito išeiname į amžiny
bę, sekančiai kartai palikdami 
jau pastatytus namus, švento
ves, veikiančius ansamblius, 
organizacijas ir kita. Tik gyve
nimas parodys kokia linkme jie 
nueis.

Mūsų pasikalbėjimuose su 
prelatu jis vis sakydavo, kad 
rašys Hamiltono lietuvių gyve
nimo istoriją. Bet paskutinį kar
tą, kai užklausiau kaip jam se
kasi su knygos rašymu, jis tik 
nusiminė ir pasakė, kad per nuo
latinį gyvenamos vietos kaita
liojimą ir ligas išsimėtė jo už
rašai ir vargu jis beturėsiąs jėgų 
ką nors parašyti.

Neteko man jo palydėti į pas
kutinę poilsio vietą, bet labai 
džiaugiuos, kad jis buvo iškil
mingai ir su didele pagarba sa
vo buvusių parapijiečių išlydė
tas iš Aušros Vartų parapijos 
kaip ir pritinka tos parapijos 
steigėjui. Gaila, tik, kad prela
tas nors ir sulaukė laisvos Lie
tuvos, bet nebeturėjo jėgų jos 
aplankyti. Hamiltono lietuvių 
gyvenimo istorijoje jo vardas 
turi būti įrašytas stambiausio
mis raidėmis, o mes paliekam 
jam dėkingi ir daug skolingi.

GINTARAS

EXPRESS

Dilių kapinių vartai. 1809-1811 metais čia kunigavo ANTANAS STRAZ-
DAS-STRAZDELIS Nuotr. D. Meliūno

Naujas žurnalas “Linguistica Baltica”
Prof. ALF. BAMMESBERGER, 

Vokietija
Naujo mokslo žurnalo, skir

to baltų kalbotyrai, pirmasis 
tomas pasirodė 1993-ųjų metų 
sausio mėnesį. Tiesa, tai yra 
1992-ųjų metų leidinys, bet 
buvo kiek ilgiau išlaikytas 
spaustuvėje.

Vyriausias šio žurnalo re
daktoriuj yra Varšuvos uni
versiteto Baltistikos kated
ros vedėjas prof. Wojciech 
Smoczynski. Jam padeda asis
tentas Axel Holvoet. Nėra jo
kių abejonių, kad prof. Smo
czynski, kelių knygų ir dau
gelio kruopščiai paruoštų 
straipsnių, ypač apie senąją 
prūsų kalbą, autorius, konfe
rencijų organizatorius, yra 
naujųjų laikų spiritus movens 
tarptautinėje baltistikos are
noje.

Pirmas Linguistica Baltica 
tomas yra stambus daugiau 
kaip 300 puslapių veikalas. 
Pratarmėje rašoma, kad LgB 
turėtų tęsti seną tradiciją, ku
ri buvo pradėta 1931 m., kai ita
las mokslininkas Giacomo De- 
voto įsteigė Studi Baltici, ku
rių paskutinis tomas buvo pa
skelbtas 1969 m. Nuo 1965 m. 
eina labai sėkmingai Baltisti- 
ca, redaguojama Vilniuje. Bet 
žurnalo, skirto moksliniam 
darbui baltistikos srityje už 
Lietuvos ribų, paskutiniais 
dešimtmečiais neturėjome. 
Šią spragą dabar užpildo nau
jas žurnalas, išleistas su Var
šuvos universiteto ir Lenkijos 
švietimo ministerijos parama.

Tarptautinė mokslininkų 
grupė įteikė savo straipsnius 
pradiniam tomui. Tarp jų yra 
amerikiečiai (E.P. Hamp, W. R. 
Schmalsteig, J. F. Levin), vo
kiečiai (W. Euler, R. Eckert 
ir kt), lenkai (abu redaktoriai 
ir kt.), lietuviai ir latviai. La
bai įdomų darbą paskelbė bu
vęs Vilniaus universiteto Lie
tuvių kalbos katedros vedėjas

GINTARAS

EXPRESS
Pigiausi bilietai vasaros metu
TORONTAS-VILNIUS per Reikjaviką

TORONTAS-VILNIUS
antradieniais per Reikjaviką

VILNIUS-TORONTAS
trečiadieniais per Reikjaviką

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

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

prof. Zigmas Zinkevičius apie 
lietuvių kalbą Karaliaučiaus 
srityje (“Lithuanian in East 
Prussia”, 63-69).

Nors LgB žurnalas savo tu
riniu panašus į jau beveik 30 
metų amžiaus vilnietišką Bal- 
tistica, vienas labai svarbus 
bruožas, kuriuo LgB skiriasi, 
yra išsami Axel Holvoeto su
rinkta bibliografija baltisti
kos darbų, pasirodžiusių 1990 
ir 1991 m. Tokio masto biblio
grafijos iki šiol neturėjome. 
Laukiame, kad būtų pratęsta.

Užsisakyti galima šiuo adre
su: Linguistica Baltica, Kated
ra Filologii Baltyckiej UW, 
PL-00-312 Warszawa, ui. Dobra 
56, Lenkija, Poland.

Linkime naujam žurnalui 
sėkmės ir dėkojame redakto
riams už rūpestį bei triūsą.

Per Tautos fondą 
aukos Lietuvai

$300 - P. Markuskis; $100 - L. Bal
sienė, J. Rimšaitė, P. Vilutis, B. Jo- 
nynienė, B. Laučys, V. Montvila, M. 
Andrulevičienė, B. Saulėnas, A. 
Kontvydas, J. J. Rovai; $50 - J. Ig- 
naičiai, A. Jankaitienė, K. P. Bud- 
revičius, J. Linkūnaitis, V. Dauge- 
lavičienė, J. Pikelis, B. Saplys, P. 
Stauskas, J. Riauka. J. Staškevičius, 
L. Dūda, J. Aukštakalnis, P. Jankaus
kas, A. Vaidilia; $40 - J. Petravičius; 
$26-T. Stanaitis.

$25 - T. Bigauskas, E. Dubininkas, 
R. Sirutienė, J. Pažemeckas, St. Jo
kūbaitis; $20 - J. Benetis, A. L. Stul- 
ginskas, P. V. Stuens, J. Norvaiša- 
Girinis, L. M. Šileika; $10 - J. Pužas, 
J. Radzevičius, A. Schmidt, A. Lan
gas; $9 - A. Urbonas; $5 - P. Adomai
tis; $2 - A. Tamulionis.

St. Catharines Tautos fondo įga
liotinis - $265.

Iškeliavusių amžinybėn: prel. J. 
Tadarauskui, A. Mingėlai, P. Vaite
kūnui, jų atminimui A. Volungienė 
paaukojo $60.

Palikimai per Tautos fondą: Do
mas Žiogas - $12,055.66; Jeronimas 
Sabaliauskas - $2,000.

Kanados TF atstovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams.

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

ROYAL AIRLINES B-727
Leidžiamas bagažo svoris - 20 kg

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

Dėl bilietų kreiptis:
GINTARAS EXPRESS* arba

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



Dainininkės iš Toronto balsas Lietuvoje
JŪRATĖ VYLIŪTĖ, Vilnius

Pirmą kartą Vaclavą Slavą 
Žiemelytę išgirdau 1989 m. 
vasarą, kai “New Opera Com
pany” iš Čikagos atvežė į Lie
tuvą ir parodė Vilniuje Da
riaus Lapinsko operą “Dux 
Magnus”. Spektaklio progra
moje, šalia iškiliai pristato
mos įvairiatautės solistų sudė
ties (žinomas Kanadoje, pa
saulyje), jos pavardė atrodė 
kukliai. Nors biografija int
rigavo: dainavusi Kanados 
“Company Opera”, Banff Ope
ra, CBC-TV, koncertavusi JAV, 
Australijoje. ..

Vos dainininkė išėjo į sceną 
(atliko Motinos ir Burtininkės 
vaidmenis), pasidarė aišku, 
jog savo rangu nėra žemesnė, 
o prigimtimi kitus ir viršijan
ti. Įspūdingas jos balsas - sod
rus, žemas, labai gražaus temb
ro liejosi laisvai ir švelniai, 
be regimų pastangų nugalėda
mas akustines mūsų teatro ža
bangas. Pasibaigus spektak
liui nebegalėjai savęs neklaus
ti, kodėl iki šiolei negirdėjai 
apie šią, jau daugelio dainavi
mo metų kultūra paženklintą 
lietuvių dainininkę, ir kokio
se scenose prabėgo geriausias 
jos laikas.

Bet juk daug ko anuomet dar 
nežinojome ir nepažinojome - 
tai buvo sugrįžimų, ak, gi ir 
nuostabus pavasaris, kai bė- 
gome prie kelio pasitikt ir pa
žiūrėt, kaip sugrįžta žmonės 
iš kelionės namo. Dar nebuvo
me tada stovėję Baltijos ke
lyje, bet jau buvome atgavę 
Vilniaus katedrą ir grąžinę į 
ją ištremtąjį karalaitį šven
tąjį Kazimierą. Tą brėkštantį 
istorijos rytą visi jie ėjo keliu 
pro mus - Kazimieras, pagul
dytieji ant pokario miestelių 
grindinio, nukankintieji kalė
jimuose, išmėtytieji sniego 
tyruose už Uralo. Grįžo, kaip 
Mikaldos pranašystėje. O ope
ra “Dux Magnus”, atkartojanti 
scenoje tą gyvąją sugrįžimų 
eiseną, supinanti šimtametę 
tautos tragedijos istoriją su 
amžininkų patirtimi, žadinan
ti išsipildymų lūkestį, tapo 
skambiausiąja sugrįžimų pa
vasario diena Lietuvos ope
ros teatre.

Kitą sykį Žiemelytės balsas 
suskambo 1991-ųjų viduržiemį, 
kai televiziją ir radiją spaudė 
rusų tankų kruvinas žiedas, o 
Antakalnio smėlingoje įkalnė
je supylė naujus kapus žuvu
sioms už laisvę. Lietuvos šir
dį — parlamentą tuokart ap
juosė akmenys, spygliuotos 
vielos. Ir vaikų piešiniai. O 
iš garsiakalbių sklido kalbos. 
Ir muzika. Lietuvos radijas 
tebeveikė, žmonės dirbo, nors 
jie nebeturėjo nei savo patal
pų, nei aparatūros , nei fono
tekos. Nešė tada, kas galėjo, 
savo plokšteles, kasetes - kad 
nenutiltų, skelbtų mūsų pasi
ryžimą.

Pasigirdo per radiją ir Žie
melytės balsas, įrašytas Kana
doje išleistoje kasetėje “Tė
viškės kampelis”. Nuo Vil
niaus ir Dzūkijos kalnelių ligi 
jos vaikystės Užluobės kaime, 
netoli Skuodo, skrido S. Šim
kaus “Kur bakūžė samanota”, 
J. Naujalio “Lietuva brangi”, 
“Oi, neverk, motušėle”, J. And
riulio “Nemunėlis” , V. Banai
čio “Tėviškės laukai”. Dainos 
(įrašytos kartu su J. Govėdu,
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Solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ

R. Audėt, T. Regina) kaip tik 
atsiliepė į anų dienų nuotaikas.

Pats pavadinimas, “Tėviškės 
kampelis”, nurodantis daini
ninkės intencijas, apibūdina 
ir repertuarą, ir net interpre
taciją: visas dainas ji čia nu
spalvina ypatinga atlikimo ši
luma, sukuria joms nostalgi
jos kupiną atmosferą, lyg tei
gia tą “amžinojo lietuvio” dva
sią, prasikalančią iš po kelio 
dangos, ištrykštančią iš kal
no uolos. Šaukiančią išlikti. 
Sugrįžti.

Vėliau dainininkė atsiuntė 
dovanų dar vieną kasetę su 
kanadiečiams lietuviams ge
rai žinomo muziko A. Stanke
vičiaus kantata “Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuvą” (ž. H. Na- 
gio) bei savo įdainuotą plokš
telę “Žiemelytė - su Jumis”. 
Kantatos (kurią radijas trans
liavo 1992.XII.24.) klausėmės 
jau ir anksčiau Vilniaus arki
katedroje (atliko jos vargoni
ninkas B. Vasiliauskas, operos 
solistai J. Čiurilaitė, A. Sta
siūnaitė, P. Urkauskas, R. Ba- 
talauskas ir Vilniaus universi
teto liaudies ansamblio cho
ras), o koncerto vaizdajuostę 
parodė ir televizija (1991.V. 
10.).

Vienok, dar didesnį įspūdį 
palieka kantata klausantis iš 
kasetės; gal todėl, jog paties 
autoriaus diriguojama skam
ba iš tikrųjų jaudinančiai, be
tarpiškai, sugestionuodama 
ir klausytojui tikro šventišku
mo nuotaiką. Solistų partijos 
čia nėra labai sudėtingos, rei
kalaujančios vokalo meistriš
kumo, tačiau galima pastebėti 
jų balsų savitumus, pasiklau
syti skambaus G. Čapkauskie- 
nės soprano, prisiminti amži
nam poilsiui į Lietuvą sugrį
žusio V. Verikaičio malonų 
baritoną, išgirsti A. Keblį ir 
dar kartą patikėti ne eilinė
mis V. Žiemelytės galimybė
mis.

Plokštelė “Žiemelytė - su 
Jumis” buvo pristatyta radijo 
klausytojams 1992 m. sausyje, 
o kai kurios dainos, ypač lie
tuviškos, vėliau gana dažnai 
pasigirsdavo įvairių koncertų 
programose. 1993 m. vasario 
4-tąją vėl klausėmės per Lie
tuvos radiją visos plokštelės. 
Joje - klasikų ir lietuvių au
torių kūriniai. Lyg spalvota 
garsų mozaika jie sudėstyti 
į vieningos nuotaikos paveiks
lą. Skirtingų stilių, epochų 
kūrinius sieja dramaturginė 
gija. Sakytumei, moters ap
mąstymas. Atsigręžimas į nu
eitą kelią, kur kryžiais lig dan
gaus iškyla jos praradimai - 
meilė, tėvynė, motina. Siela, 
ieškanti savo tikrojo buvimo 
vietos. Savo namų. Viena po 

kitos skamba dainos, roman
sai, ir anei vienos arijos.

Vis dėlto pagal balso cha
rakterį, temperamentą bei at
likimo manierą V. Žiemely
tė atrodo priklausytų operos 
dainininkų kategorijai (įra
šų įspūdžius, kurie, aišku, ga
li būti klaidinantys, patvirti
na gyvi “Dux Magnus” prisimi
nimai). Ir klausydamasis neju
čiomis galvoji: o jeigu ne ka
ras, okupacijos, gal būtume 
turėję savo scenoje puikią 
Fricką, Azuceną (ir pastatę 
“Die Walkuere”, “11 Trovato- 
re”)? Gamta ne dažnai sutveria 
tokį kontraltą - dažniau švie
sesnių, aukštesnių balsų pri
gamina. Tai - tembro ir diapa
zono požiūriu turtingas, iš pri
gimties labai gražus ir moky
tojų arti prigimties išlaikytas, 
natūraliai skambantis balsas. 
Galingas ir kartu švelnus. 
Techniškai pakankamai išla
vintas, nors tokie žemieji mo
terų balsai sunkiausiai įsprau
džiami į akademiško daina
vimo normas.

Be abejonės, solistė jaučia 
savo balso vertę. Tačiau pati 
juo nesigėri ir klausytojo ne
sistengia priblokšti jo galimy
bių demonstravimu. Pasiduo
da kūrinio stichijai. Ryškina 
autoriaus mintį. Jai aiškiai 
svarbu, kad klausytojas pagau
tų ir žodžių prasmę (pasak L. 
Šukytės, - tas pašlemėkas, ku
riam dainuojant nesupranti žo- 
džių).Tą ji pabrėžia visus teks
tus (išskyrus F. Schuberto 
“Avė Marid”) išversdama į lie
tuvių kalbą, aiškia, taisyklin
ga žodžių tarsena (kokios^ de
ja, dažnai pasigendame Lietu
voje). Galima spėti, jog daini
ninkei teigiamos įtakos turi 
akompaniatorius, jautrus jos 
partneris Jonas Govėdas. Jų
dviejų atliekamiems Schuber
to, Schumanno kūriniams bū
dinga romantiškas pakilumas, 
o dainuodama Grečaninovo, 
Čaikovskio romansus, solis
tė išlaiko įtaigią pusiausvy
rą tarp slaviškai pabrėžtino 
jausmingumo ir vidujai san
tūrios ekspresijos.

Mums ypač įdomus lietuviš
kasis repertuaras, bylojantis 
dainininkės pasirinkimą, jos 
norą garsinti tėvynainių mu
ziką. Juk vos tik prieš kelerius 
metus grįžo pas mus J. Kačins
kas, V. Jakubėno, J. Gaidelio, 
V. Bacevičiaus, J. Švedo, kai 
kurių kitų užjūryje apsigyve
nusių (ar net ten jau gimusių) 
kompozitorių muzika. O kiek 
dar jos negrįžo! Sudarydama 
programą, dainininkė tarsi 
vienija (ko ir siekiame) kūry
bos lobius. Dainuoja Lietu
voje sukurtas dainas: A. Kača- 
nausko “Kad aš našlaitėlė” 
(nepaprastai jautriai išdai
lindama frazę, nuoširdžiai - 
jai plokštelėje skirčiau pir
mąją vietą), K. Kavecko “Štai, 
ji mano žemė”, ž. E. Mieželai
čio (lietuviškai ramiai), V. 
Laurušo “Žvaigždelė”, ž. P. 
Širvio (atskleisdama platų 
emocijų ir balso diapazoną, 
logiškai organizuodama kul
minaciją). Ir pateikia “anos 
pusės” kūrinių: S. Gailevi- 
čiaus “Grąžink mus tėvynėn”, 
ž. Babicko (traktuojama kaip 
malda, giesmė, galėtų būti 
plokštelės motto), J. Žilevi
čiaus “Neverk, motule” (dra
matizuodama), ir du pavyz
džius iš Lietuvos visuomenei 
beveik nepažįstamos B. Bud-
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Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Aštuntasis Lietuvių mokslo 

ir kūrybos simpoziumas įvyks 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre (PLC) ir Čikagoje Jau
nimo centre per Padėkos die
nos savaitgalį 1993 m. lapkričio 
24-28 d.d. Architektas Alber
tas Kerelis, sudaręs simpoziu
mo rengimo tarybą, kurion ša
lia jo ir inž. Leono Maskoliū
no atstovaujamos Lietuvių 
architektų ir inžinierių są
jungos, įeina Lietuvių gydy
tojų draugija (dr. Kazys Am
brazaitis ir dr. Gediminas Ba- 
lukas), JAV lietuvių bendruo
menė (dr. Jonas Račkauskas ir 
dr. Robertas Vitas) bei Litua
nistikos institutas (prof. Vio
leta Kelertienė ir Algirdas 
Titus Antanaitis), kovo 14 d. 
Lemonte PLC supažindino vi
suomenę su pagrindiniais sim
poziumo rengėjais.

Pirmuoju kalbėjęs VIII sim- 

riūno kūrybos (profesiniu po
žiūriu, bene įdomiausios) - 
dainą “Kažkur toli, toli” iš ope
retės “Sidabrinė diena” (gir
dėti,jog tai vienintelė lietu
vių išeivijos sukurta opere
tė) ir “Maldą”, ž. S. Santvaro, 
kurią atlieka su vokaliniu kvar
tetu bei vargonais, ir kuria už
baigia savo koncertą.

V. Žiemelytės balsas, par
skridęs į Lietuvą tuo metu, 
kai jos praktiškoji veikla sce
noje jau eina į pabaigą, suke
lia įvairių jausmų - nustebi
mą, apgailestavimą, pasidi
džiavimą. Balsinga tauta tur
būt esame. Ir dainininkų gerų 
turėjome. Ir turime, išgirsta
me kai kada naujus balsus, 
svečių koncertuose, ar kam 
nors atsiųstoje plokštelėje - 
kiek jų gražių vien Kanadoje! 
Šiandien jau galime nors iš 
tolo klausytis, lyginti, bandy
ti atsekti ryšius su Lietuvos 
dainininkų tradicijom. O pa
lengva jie įeis, įsilies į bend
rą tautos kultūrą (V. Žieme
lytės pavyzdys galėtų paska
tinti ir kitus dainininkus ak
tyvesniam bendravimui su mu
mis). Antras savo vietą isto
rijos puslapiuose ir prieška
rinės operos solistai-išeiviai, 
jų vardai šitiek metų buvo tri
nami iš mūsų atminties!

Prasidėjo vertybių susigrą
žinimo vyksmas. Deja, ir jų ne
tekimo. Per atvertą užtvanką 
srovė ėmė veržtis į abi puses: 
vieni grįžta namo, kiti bėga iš 
namų. Kurioje tik pasaulio da
lyje šiandien nesutiksi dai
nuojančių (ir nedainuojančių) 
Lietuvos operos solistų! Pas
kutinioji mūsų netektis - Ve
nezuela patraukė V. Noreiką, 
A. Stasiūnatę, V. Prudnikovą, 
E. Kaniavą.. . Gal čia apsvai
gimas nuo gryno oro. Gal bėgi
mas nuo skurdo. Virgilijus 
Noreika sako: “Išvažiuoju, 
nes dar noriu dainuoti”. Sa
vasis operos teatras jo nebe
perka.

Bet, kaip ir aną pavasarį, 
mes visų laukiame sugrįžtant.

Red. pastaba. Šio straipsnio 
autorė yra Vilniuje gyvenanti 
muzikologė, rašanti Lietuvos 
spaudoje daugiausia muziki
nio teatro klausimais. Užjū
rio spaudoje pasirodo pirmą 
kartą. 

poziumo mokslinės programos 
pirmininkas dr. Kęstutis Keb- 
lys, atvykęs iš Baton Rouge, 
La., pranešė, kad šio simpo
ziumo tema bus iškelti išei
vijos įnašą į Lietuvos kultū
rą. Dėl ekonominių problemų 
gimtajame krašte ir čia iš Lie
tuvos bus kviečiamas mažes
nis dalyvių skaičius, negu lig
šioliniuose simpoziumuose. 
(VH-me dalyvavo 114 svečių 
iš Lietuvos). Norint sutrauk
ti daugiau žmonių, bent pusė 
programos vyks bendrose sesi
jose ir tiek pat specifinėse. 
Programos komitetą sudaro 
devynių platesnių giminingų 
sričių specialistai: Algiman
tas Bublys (architektūros-dai- 
lėtyros), Aldona Malcėnaitė- 
Gaškienė (socialinių mokslų), 
Violeta Kelertienė (kalboty- 
ros-literatūros), Almis Kuo
las (technologijos), Leonas 
Sabaliūnas (istorijos-politi- 
nių mokslų), Emilija Sakadols- 
kienė (muzikologijos), Dona
tas Šatas (griežtųjų mokslų), 
Arvydas Vanagūnas (medici
nos) ir Aldona Zailskaitė (teo
logijos-filosofijos).

Organizacinio komiteto pir
mininkas Albinas Karnius pa
informavo, kad jo komitetą 
sudaro: Violeta Dropaitė (sek
retorė), Liudas Šlenys (iždi
ninkas), Ramojus Vaitys (lei
dinio redaktorius), Birutė Za
latorienė (transportacija — 
viešbučiai), Birutė Vindašie- 
nė (registracija), Birutė Jasai
tienė (lėšų telkimas), Algelė 
Kamiene (reikalų vedėja), Da
lia Šlenienė (parodos), Snie
guolė Zalatoriūtė (spauda Lie
tuvoje). Išeiviškosios spaudos 
koordinatorius dar nesuras
tas.

Trečiadienį, lapkričio 24, 
7 v.v. Čikagos Jaunimo cent
re įvyks susipažinimo vaka
ras; ketvirtadienį, lapkričio 
25, 10 v.r. — simpoziumo ati
darymas ir tęsinys tą pačią 
ir kitomis dienomis Lemonte 
PLC; penktadienį — literatū
ros ir muzikos vakaras Čika
goje, Jaunimo centre,šeštadie
nį — pokylis Lexington House 
restorane, o sekmadienį, 11 
v.r. — ekumeninės pamaldos 
ir uždarymas Lemonte PLC.

Apie VH-jį simpoziumą, vy
kusį Čikagoje prieš ketverius 
metus, papasakojo L. Masko
liūnas. ata

Atsiųsta paminėti
Stasys Dalius KITUOSE KRAŠ

TUOSE. Kelionių aprašymai. Lie
tuviškos knygos klubas. Kalbą ir 
korektūrą taisė Julius Keleras. 
103 iliustracijos, autoriaus nuot
raukos. Kaina - $9. Spaudė “Drau
go” spaustuvė, 1993 m, 4545 West 
63rd Street, (Chicago, IL 60629)

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI. 
Vertimas iš anglų kalbos, Al
coholics Anonymous World Ser
vices, Inc., New York, 1991.

MUZIKOS ŽINIOS, 1992 m. nr. 
243. Leidžia Šiaurės Amerikos 
lietuvių muzikos sąjunga. Redak
toriai: Kazys Skaisgirys ir Stasys 
Slivys. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje.

ANNABERGO LAPELIS - AN- 
NABERGER ANNALEN, 1992 m. 
nr. 23. Leidžia Baltiečių krikščio
nių studentų sąjungos sekcija 
Vokietijoje lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Redaktorius - Artūras 
Hermanas.
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Grincevičiaus aštuoniasdešimta
sis gimtadienis sausio 17 d. buvo 
paminėtas Lituanistikos ir studijų 
centre Čikagoje. Šiai Jaunimo 
centre įsikūrusiai institucijai 
vadovauja prof. dr. Jonas Rač
kauskas, o Pasaulio lietuvių ar
chyvui — sukaktuvininkas Česlo
vas Grincevičius. Jam ilgus me
tus teko dirbti dienraščio “Drau
gas” redaktoriumi. Jo literatūri
niams kūriniams atstovauja “Vi
durnakčio vargonai” (1953), mo
zaikinis romanas “Geroji vasara” 
(1970), jaunimui skirtas “Vysku
po katinas” (1972), novelės “Vi
durdienio varpai” (1985). Visų 
Lituanistikos ir studijų centro 
darbuotojų vardu Č. Grincevičių 
pasveikino ir tautine juosta pa
puošė prof. dr. J. Račkauskas. 
Iš Lietuvos atvežtoje vaizdajuos
tėje buvo parodyta aktorių atlie
kama Č. Grincevičiaus novelės 
“Vilniaus laikrodis” insceniza
cija.

Čikagos lietuvių opera savo 
trisdešimt aštuntajam sezonui 
yra pasirinkusi italų klasiko 
Vincenzo Bellinio (1801-1835) 
“Normą”. Vienintelis premjeri
nis šios operos spektaklis įvyks 
Mortono aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje balandžio 18 d. Dvie
jų tradicinių spektaklių buvo at
sisakyta pernykščiame sezone su 
G. Verdžio operos “Otelio” pasta
tymu. Otelio vaidmenį tada atliko 
tenoras Virgilijus Noreika, Jago 
— baritonas Arvydas Markaus
kas, Desdemonos — sopranas Ire
na Milkevičiūtė. Antrojo spektak
lio buvo atsisakyta dėl per dide
lių išlaidų ir nepakankamo žiū
rovų skaičiaus. V. Bellinio “Nor
mos” spektaklin iš Vilniaus atvyks 
tik trys solistai — sopranas Ire
na Milkevičiūtė, mezzo-sopranas 
Nijolė Ambrazaitytė ir tenoras 
Bronius Tamašauskas, pakeisian
tis sutartį su Venezuelos opera 
pasirašiusį Virgilijų Noreiką. 
Pagalbinius vaidmenis atliks vie
tiniai Čikagos lietuvių operos 
solistai. Bus panaudotas vietinis 
choras ir dirigentas muz. Alvy
das Vasaitis. Pastarasis į ateities 
planus norėtų įtraukti Kazimiero 
Viktoro Banaičio (1896-1963) 
operos '“Jūratė ir Kastytis“ pa
statymą Čikagoje ir jos nuveži
mą Vilniun. Si opera sukurta iš
eivijoje 1955 m.

Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis “Sodauto”, vadovauja
mas Gitos Kupčinskienės, 1992 
m. liepos 4-16 d.d. viešėjo Lie
tuvoje ir surengė devynis sėkmin
gus koncertus Buities muzieju
je Rumšiškėse, Marijampolėje, 
Druskininkuose, Alytuje, Kaune, 
Nidoje, Klaipėdoje, Vilniuje ir 
Šiauliuose. Į kontertus buvo 
įjungtas Bostone paruoštas XIX 
šimtmečio pabaigos ir XX šimt
mečio pradžios Pensilvanijos lie
tuvių angliakasių tautosakos, 
buitinės aplinkos ir papročių et
nografinis spektaklis “Ten, kur 
anglies kalnai stėri”. 1992 m. gruo
džio 6 d. šis spektaklis paskuti
nį kartą buvo suvaidintas Bosto
no lietuviams. Spektaklio daly
viams ansambliečiai paruošė Lie
tuvos vaizdų ir suvenyrų parodė
lę, juos pavaišino Pensilvanijos 
lietuvių angliakasių patiekalais. 
Su šiuo etnografiniu spektakliu 
dabar planuojama aplankyti JAV 
ir Kanados lietuvių kolonijas.

Kompozitorius ir muzikolo
gas Vladas Jakubėnas mirė Či
kagoje 1976 m. gruodžio 13 d., 
palikęs gilius savo darbo pėdsa
kus. Penktųjų mirties metinių 
proga ten buvo įsteigta Vlado 
Jakubėno draugija jo atminimui 
įamžinti ir kūriniams išleisti. 
Draugijai Čikagoje vadovauja 
Edvardas Šulaitis, o jos skyriui 
Lietuvoje — Irena Skomskienė. 
Ten dabar muzikologams kasmet 
paskiriama Vlado Jakubėno 
(1904-1976) premija už geriau
sius darbus tautine tema. 1991 
m. premiją laimėjo muzikologė 
Audronė Žiūraitytė, o 1992 m. 
premija paskirta muzikologei 
Onai Narbutienei, parašiusiai 
tais metais Kaune “Šviesos” iš
leistą knygą “Muzikinis Kaunas 
1920-40 m.” Ši penkis skyrius tu
rinti knyga išsamiai atskleidžia 
Lietuvos laikinosios sostinės mu
zikinį gyvenimą prieškario nepri
klausomybės metais. Vlado Jaku
bėno premija O. Narbutienei 
įteikta Lietuvos muzikologų su
važiavime 1993 m. sausio 21 d. 
Ten paaiškėjo, kad jo devynias
dešimtosioms gimimo metinėms 
paminėti 1994 m. bus išleista 
autorių grupės paruošta knyga. 
Jų sąrašan įsijungė ir paskutinio
ji Vlado Jakubėno metinės premi
jos laureatė Ona Narbutienė.

Poeto Sigito Gedos, gimusio 
1943 m. vasario 4 d. Peteruose, 
dabartiniame Lazdijų rajone, am
žiaus penkiasdešimtmetis buvo 
paminėtas Vilniuje, Lietuvos ra
šytojų klube. Sukaktuvininką pa
sveikino Lietuvos rašytojų sąjun
gos valdybos pirm. Vytautas Mar- 
tinkus_ S. Geda, Vilniaus univer
siteto istorijos ir filologijos fakul
tetą baigęs 1966 m., yra parašęs 
įsidėmėtinus poezijos rinkinius 
— “Pėdos” (1966), “26 rudens ir 
vasaros giesmės” (1972), “Mėnu
lio žiedai” (1977), “Žydinti Sly
va Snaigino ežere”, poemą “Straz
das” (1967), kurios motyvais su
kurta Broniaus Kutavičiaus opera 
“Strazdas — žalias paukštis”. 
Apie savo artimą kūrybinį bend
radarbiavimą su Šigitu Geda kal
bėjęs kompozitorius B. Kutavi
čius priminė kitus savo kūrinius, 
sukurtus pagal S. Gedos libretus 
bei eilėraščius. Jų sąraše yra vai
kams skirta B. Kutavičiaus opera 
“Kaulo senis ant geležinio kalno”, 
oratorijos “Paskutinės pagonių 
apeigos”, “Pasaulio medis”, “Pan
teistinė oratorija”, “Magiškas 
sanskrito ratas”. Pats poetas Si
gitas Geda ir aktorė Virginija Ko- 
chanskytė skaitė amžiaus penkias
dešimtmetį švenčiančio sukaktu
vininko eilėraščius, jo išverstus 
kitataučių poetų kūrinius.

Vis dar gausių žiūrovų Lie
tuvoj susilaukia tradicinis G. 
Verdžio “Traviatos” spektaklis 
Naujųjų metų išvakarėse, susie
tas su Lietuvos profesinės operos 
pradžia. Juo ilgus metus džiaugė
si kauniečiai senajame Kauno 
operos, baleto ir dramos teatre, 
o dabar jis džiugina vilniečius 
moderniame Lietuvos operos ir 
baleto teatre. 1993 m. sutikime 
vilniečių ir jų svečių laukė jau 
šeštą kartą pastatytos “Traviatos” 
spektaklis. Matyt, įtakos turėjo 
Venecijoje paminėta G. Verdžio 
"Traviatos” pirmosios premjeros 
140 metų sukaktis “La Fenice” 
teatre 1853 m. Šeštąjį “Traviatos” 
pastatymą Lietuvoje vilniečiams 
paruošė rež. Nerijus Petrokas, 
scenovaizdžius sukūręs dail. Hen
rikas Ciparis, drabužius — dail. 
Eldardas Renteris, svečias iš Ta
lino. Teisinga yra premjerinį pa
statymą “Lietuvos ryto” skaityto
jams aprašiusios Eglės Marcinke
vičiūtės pastaba, kad operų mėgė
jai Lietuvoje “Traviatą” jau moka 
mintinai. Tad jiems sunku įvesti 
naujovių. Joms šįkart atstovavo 
tik pirmas fonogramų panaudoji
mas. Fonogramon įrašyti gerai 
skambėjo užkulisyje vykstančio 
karnavalo garsai ketvirtajame 
“Traviatos” veiksme. Tačiau fo
nogramos įrašas tik kenkė Alfre
do ir Violetos dialogui pirmaja
me veiksme.

Kultūros fondo patalpose Vil
niuje buvo surengti Vydūno 125- 
tosioms mirimo metinėms skirti 
skaitymai “Pasiekiau Prusoje lie
tuviškumui garbingumo”. Juose 
dalyvavo rašytoja prof. B. Balt
rušaitytė, istorikas dr. A. Matu
levičius, filosofai dr. V. Bagdo
navičius, prof. dr. H. Arnašius, 
lietuvininkų bendrijos “Mažoji 
Lietuva” seimelio nariai V. Go- 
centas ir dail. I. Labutytė, laik
raščio “Donelaičio žemė” red. S. 
Lukoševičius. Keliomis Vydūno 
giesmėmis programą papildė A. 
Galdukienės vadovaujami “Vil
niaus giedotojai” — evangelikų 
liuteronų šventovės choras. Dail. 
Ieva Labutytė skaitymų dalyviams 
padarė pranešimą apie tarptauti
nį knygženklių konkursą, įamži
nusį 125-tąsias Vydūno gimimo 
metines. Tada tų knygženklių pa
roda, papildyta dailės kūriniais 
Vydūno tematika, iš Šilutės buvo 
perkeliama Vilniun. Konkursui 
105 dailininkai iš keturiolikos pa
saulio šalių Europos, Amerikos ir 
Australijos žemynuose atsiuntė 
218 knygženklių. Vertintojų ko
misija paskelbė šešiolikos kon
kurso laureatų sąrašą, kurį pa
gal knygženklių vertę sudarė: Au
gustinas Burba, Sigita Kišonaitė- 
Auželienė ir Emilija Poškutė- 
Pumputienė (Lietuva), Juozas So- 
daitis ir Laima Švabaitė (JAV), 
Janas Walkieviczius (Lenkija), 
Veronika Švabienė (JAV), Juris 
Orlovas (Estija), Algirdas Indra- 
šius (Lietuva), Jerzy Waygartas 
(Lenkija), Alfonsas Čepkauskas 
(Lietuva), Vladimiras Taranas 
(Ukraina), Elvyra Kriaučiūnaitė, 
Antanas Šakalys ir Birutė Mati- 
jošaitytė (Lietuva), Claudio Lara 
(Argentina). Tris pagrindines 
premijas laimėjo vydūniškojo 
Lietuvos pajūrio atstovai: pirmą
ją — klaipėdietis Augustinas Vir
gilijus Burba, antrąją — palan
giškė Sigita Kišonaitė-Auželie- 
nė, trečiąją— klaipėdietė Emilija 
Poškutė-Pumputienė. V. Kst.
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KĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

T.v.

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

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

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.50%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 9.00%

Sutarties paskolas
nuo ....................... 9.00%

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 Šerų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

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

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839
ANTANAS GENYS

“ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

__ Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION 

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

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

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

DALIA MATUSEVIČIENĖ, Lietu
vos - 800 m bėgimo rekordininkė, 
dalyvavusi 4-tose IAAF (Internatio
nal Amateur Athletic Federation) 
Pasaulio uždarų patalpų varžybo
se Toronte, “SkyDome”, 1993 m. 
kovo 12-14 d.d.

Perrinkta LTOK vadovybė
1992 m. gruodžio 11 d. Vilniuje 

įvykusioje Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto generalinės asamb
lėjos sesijoje LTOK prezidentu vėl 
išrinktas Artūras PoviliUnas, vice
prezidentais - Lietuvos šiuolaiki
nės penkiakovės prezidentas Stasys 
Šaparnis ir Lietuvos krepšinio fe
deracijos prezidentas Stanislovas 
Stonkus, generaliniu sekretoriumi - 
LTOK direktorius Petras Statutą, 
iždininku - Sporto departamento 
darbuotojas Vytautas Briedis. Vyk
domojo komiteto nariais išrinkti 
Alytaus sporto mokyklos direkto
rius Juozas Budrys, Lietuvos savi
gynos imtynių federacijos preziden
tas Pranciškus Eigminas, Lietuvos 
irklavimo federacijos preziden
tas Eugenijus Levickas, Pasaulio 
lietuvių sporto veteranų tarybos 
koordinatorius Pranas Majauskas, 
Lietuvos slidinėjimo ir biatlono 
federacijos prezidentas Alvydas 
Raškauskas. Lietuvos sporto garbės 
teismo pirmininku išrinktas Kazi
mieras Motieka.

Generalinė asamblėja patvirtino 
LTOK 1993-1996 metų veiklos prog
ramą.

Lietuviai pasaulio 
pirmenybėse

Toronto “SkyDome” 1993 m. kovo 
12-14 d.d. įvyko pasaulio geriausių
jų lengvaatlečių ketvirtosios (World 
Indoor), uždarų patalpų varžybos. 
Jose dalyvavo daugiau kaip iš 100 
kraštų sportininkai. Komunizmui 
subirus, 20 naujai atsikūrusių vals
tybių, jų tarpe ir Lietuva, į šio mas
to varžybas turėjo progos atsiųsti 
savo atstovus pirmą kartą. Lietuvai 
atstovavo šeši geriausi krašto leng
vaatlečiai. Džiugu taip pat buvo ste
bėti Kanados sudėtyje jaunąjį šuo
lininką į aukštį Aleksandrą Žaliaus
ką iš Oakvillės, Ontario.

Šuolio į aukštį varžybose kaunie
tis Rolandas Verkys (iki šiol geriau
sias jo pasiekimas 2.34 m Varšuvoje 
1991) peršoko tik 2.20, o A. Žaliaus
kas (jo geriausia pasekmė 2.31 m), 
pasiekė 2.24 ribą. Taip į baigmės 
varžybas mūsiškiai nepateko. Alek
sandras liko 13-ju, o Rolandas Ver
kys 18-ju. Nelė Savickytė-Žilinskie- 
nė (jos geriausia pasekmė 1.94 m) iš 
Vilniaus pradinių šuolių varžybose 
buvo antra su 1.90 m. Baigmėje, ta
čiau, pasiekus tik 1.88, varžybas už
baigė vienuoliktoje vietoje.

800 m varžybose dalyvavo dvi Lie- . 
tuvos atstovės: Dalia Matusevičienė 
ir Rita Paulavičienė. Užbėgimuose 
abi laimėjo trečiąsias vietas. Pus- 
baigmiuose D. Matusevičienė (2: 
02,17) buvo septinta. Kadangi tik 
6 bėgimo takai, į baigmę nebuvo 
laimės jai patekti... Su šia pasek
me D. M. baigmės bėgime būtų paki
lusi į 5-tą vietą, gal ir aukščiau...? 
R. Paulavičienės geriausias laikas 
buvo 2:03,98, ir ji užėmė 9-tąją vietą. 
Prieš atvykstant į šias pirmenybes, 
D. Matusevičienė 800 m bėgime pa
siekė naują Lietuvos rekordą (2: 
01,74). Senasis priklausė Laimu
tei Baikauskaitei (2:02,45).

Sada Eidikytė-Bukšienė pradi
niame 3,000 m ėjime liko 5-tąja (12: 
30,56), o baigminiame ėjime 10-ties 
varžovių tarpe, pasiekus tik 12:40,18, 
turėjo tenkintis 9-tąja vieta. Besi
ruošiant kelionei į šias varžybas, 
vykusiose Lietuvos lengvosios atle
tikos pirmenybėse, eidama 1,500 m, 
pasiekė naują pasaulio rekordą 
(5:45,79). Amerikietei D. Lorens 
priklausantis pasaulio rekordas 
yra 5:53,41. Linkėtina, kad ši pasek
mė būtų pripažinta nauju pasaulio 
rekordu.

Trišuolininkui Andriui Raizgiui, 
kuris yra peržengęs 17 m ribą, pri
trūko 1 cm, kad patektų į baigmi
nes varžybas. Jo pasekmė buvo 16.33 
m ir su ja baigmėje būtų laimėjęs 
8-tą vietą. Į pirmenybes taip pat 
buvo atvykęs 60 m bėgikas Kęstu
tis Klimas, tačiau susirgo ir varžy
bose nedalyvavo.

Nors medalių nepasiekta, tačiau 
varžytasi su pasaulio iškiliausiais. 
Prie geresnės sėkmės pasiekimai 
galėjo būti geresni. Sportininkų 
grupę lydėjo Lietuvos lengvosios 
atletikos federacijos pirmininkas 
Vitalis Vilimas ir radijo bei tele
vizijos sporto žurnalistas Algirdas 
Žirnakevičius. A.S.

Lietuvos sporto 
federacijų sąjunga

1992 m. gruodžio 22 d. sporto fe
deracijų atstovai įsteigė Lietuvos 
sporto federacijų sąjungą, kurios 
tikslas koordinuoti sporto šakų 
plėtrą, organizuoti bendrus sporto 
renginius, padėti sporto federaci
joms vesti raštvedybą, buhalterinę 
apyskaitą, statistiką, tarptautinius 
ryšius, aprūpinti inventoriumi ir 
apranga, transportu. Dar svarstoma, 
bet greičiausiai šiai sąjungai bus 
patikėta organizuoti ir Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes.

Lietuvos sporto federacijų sąjun
gos prezidentu išrinktas “Žalgirio” 
sporto draugijos vadovas Vytas Nė- 
nius. P. Statutą, inf.iš Lietuvos.

ŠALFASS slidinėjimo 
pirmenybės

1993 m. Š Amerikos lietuvių sli
dinėjimo pirmenybių, vykusių va
sario 27 d. Holiday Valley, NY vals
tijoje, dalyvių pasiekimų tąsa: 
Didysis slalomas.

(10 m. ir žemiau). Mergaitės: 1 v. 
Audra Pacevičiūtė - 46.22 (Acton, 
Ont.), 2 v. Laura Pacevičiūtė - 47.6 
(Acton, Ont.), 3 v. Aleksa Pacevičiū
tė - 52.16 (Etob.^Ont). Berniukai:
1 v. Juri Kongats-$1.87 (Buri., Ont.),
2 v. David Akelaitis - 44.38 (Etob., 
Ont.), 3 v. Mark Akelaitis - 45.98 
(Etob., Ont.).

(10-12 amžiaus grupė). Mergaitės:
1 v. Indrė Kongats - 42.25 (Buri., 
Ont.), 2 v. Ona Smalenskaitė - 43.32 
(Tor.), 3 v. Alema Ignatavičiūtė - 
54.12 (Tor.). Berniukai: 1 v. Anta
nas Pacevičus - 38.65 (Acton, Ont),
2 v. John Birgiolas - 45.83 (Etob., 
Ont.), 3 v. Vytas Ruslys - 48.29 (Tor.).

(13-16 amžiaus grupė). Mergaitės:
1 v. Indrė Viskontaitė - 38.70 (Tor.).,
2 v. Venessa Staškevičiūtė - 39.38 
(N. York, Ont.), 3 v. Alena Skrinskai-

tė - 39.95 (Tor.). Berniukai: 1 v. To
mas Skrinskas - 33.15 (Tor.), 2 v. Vin
cas Liačas - 34.64 (Tor.), 3 v. Linas 
Underys - 35.14 (Tor.).
Slalomas.

(10 m. ir žemiau). Mergaitės: 1 v. 
Aleksa Pacevičiūtė - 41.15 (Etob., 
Ont.). Berniukai: Iv. Juri Kongats - 
33.23 (Buri., Ont.), 2 v. David Ake
laitis - 33.57 (Etob., Ont.), 3 v. Mark 
Akelaitis - 36.02 (Etob., Ont.).

(10-12 amžiaus grupė). Mergaitės:
1 v. Indrė Kongats - 35.64 (Buri., 
Ont.), 2 v. Ona Smalenskaitė - 35.82 
(Tor.), 3 v. Alema Inganatavičiūtė - 
43.50 (Tor.). Berniukai: 1 v. Anta
nas Pacevičius - 29.00 (Acton, Ont),
2 v. Vytas Ruslys - 33.36 (Tor.), 3 v. 
John Birgiolas - 35.73 (Etob., Ont.).

(13-16 amžiaus grupė). Mergaitės:
1 v. Indrė Viskontaitė - 28.84 (Tor.),
2 v. Venessa Staškevičiūtė - 29.09 
(N. York, Ont.), 3 v. Alena Skrins- 
kaitė - 30.53 (Tor.). Berniukai: 1 v. 
Tomas Skrinskas - 22.91^ (Tor.), 2 v. 
Vincas Liačas - 24.10 (Tor.), 3 v. Li
nas Underys -25.44 (Tor.).

Jaunučių krepšinio 
pirmenybės

1993 m. Š Amerikos lietuvių jau
nučių berniukų krepšinio pirme
nybės įvyks balandžio 24-25 d.d. 
Detroite, Mich. Vykdo Detroito LSK 
“Kovas”.

Varžybos vyks šiose klasėse: C 
(1978 m. gimimo ir jaunesnių), D 
(1980 m. gim. ir jaun.). Dalyvavimas 
yra atviras visiems lietuvių sporto 
klubams bei kitokiems sporto viene
tams, atlikusiems metinę ŠALFASS- 
gos narių registraciją 1993 metams.

Galutinė dalyvių registracija pri
valo būti atlikta iki š.m. balandžio
3 d. imtinai šiuo adresu: Algis Ru
gienius, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, Mi 48302-1511, 
tel. (313) 642-7049. Pravedimo sis
tema, tvarkaraštis ir kitos tolimes
nės informacijos bus pranešta po 
galutinės dalyvių registracijos. 
Smulkias informacijas gauna visi 
ŠALFASS-gos krepšinį kultivuojan
tieji klubai. ŠALFASS-gos

C. valdyba

Ateitininkų žinios
Šios didžiosios pavasario šven

tės proga linkime visai brangiai 
ateitininkų šeimai ne tiktai Didį
jį sekmadienį, bet ir kasdieną pa
justi prisikėlusio Kristaus šviesą 
ir meilę. Tegul toji meilė glūdi gi
liai visų širdyse ir lydi Jus per 
visus metus. Linksmų Šv. Velykų!

Jaunųjų ateitininkų sąjunga

/MvM' LIETUVIŲ JA 
JLj. T T KREDITO W

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 .................. 7.25%
2 metų .................. 7.60%
3 metų .................. 8.25%

(fixed rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. 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

Slidininkų amžiaus riba neskiria ... 
Veteranas ALGIS NAKAS iš Flori
dos (centre) su svečiais iš Lietuvos - 
ROMU STANKEVIČIUMI ir DIA
NA JONKUTE - ŠALFASS-gos me
tinėse slidinėjimo pirmenybėse 
Holiday Valley, JAV-se, 1993 m. 
vasario 27 d.

Skautų veikla
• Deimantinių metų proga 

LSS tarybos pirmija, naudodama 
prel. s. Juozo Prunsko fondo pa
lūkanas, skelbia rašinių konkur
są skautams-tėms - trims pagal 
amžių suskirstytoms grupėms.

Konkurso temos: Vilkiukams, 
paukštytėms, bebriukams, ūdry- 
tėms - “Laiškas Lietuvos vaikui” 
arba “Namas, kuriame gyvenu” ar
ba laisva tema. Rašinys ne trum
pesnis kaip normalaus rašymo vie
nas 8.5X11 dydžio psl. Premijos: 
I v. $50, II v. $25.

Skautams-tėms, prit. skautams- 
tėms bei kitoms to amžiaus gru
pėms - “Aprašyti kurią nors vieną 
savo draugovės sueigą” arba “Ke
lionė po Lietuvą (tikra ar išgal
vota), arba laisva tema. Rašinys 
turi būti ne trumpesnis kaip dvie
jų normalaus rašymo 8.5X11 dy
džio psl. Premijos: I v. $100, II v. 
$50.

Skautams vyčiams, vyr. skau
tėms ir kitoms to paties amžiaus 
grupėms - “Deimantinės (75 m.) su
kakties reikšmė Lietuvai ir skau
tams” arba “Jei būčiau tuntinin- 
kas-kė...” arba laisva tema. Raši
nys ne trumpesnis kaip trys nor
malaus rašymo 8.5X11 dydžio psl. 
Premijos: I v. $125, II v. $75.

Konkurso laikas: 1993 m. gegu
žės 1 d. iki 1993 m. rugsėjo 15 d. 
Rašiniai, pasirašyti slapyvar
džiais ir atskiru užklijuotu voke
liu su tikrąja pavarde, vardu ir 
adresu, įdedami į voką ir siunčia
mi: LSS Rašinių konkurso komisi
ja, 40 Burrows Ave., Islington, 
Ont. M9B 4W7, Canada - ne vėliau 
kaip iki 1993 m. rugsėjo 15 dienos 
(pašto antspaudo data). S.

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-233 1 arba 537-2869

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

EIJROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

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

transporto išlaidų
2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerį persiuntimo 

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

atsakomoje mašinėlėje ir aš jums tuoj pat atskambinsiu

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus 
Nėra maksimumo svorio 

Minimumas 2 kg, arba $10.00 
Neskaitome už pristatymą.

2600 RUE LEGER, LASALLĘ
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r -4 v.p.p.

AAA AAAA skambinkite infor- 
w/ĮX. VINIMS MACUOS IR APTAR" 
Ulv wUvW N avimo reikalais 

Vytas Gmodįs Jr. aET KADA - 7 DIENAS

Sl-Patrick

Coroner

Newman

tachrne cang,
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Pageidavimai iš Lietuvos
Albina Viršutytė, 58 metų am

žiaus, gyvenanti Vadoklių gyven
vietėje netoli Panevėžio, dirbusi 
žemės ūkyje kaip agronome, be
sidominti sportu, kultūra ir poli
tika, būtų labai dėkinga, kad ją 
kas nors pradžiugintu laišku iš 
užsienio, ypač iš moterų. Adre
sas: A. Viršutytė, Pavasario 4, 
Vadokliai, Panevėžio rajonas, 
Lithuania.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės į

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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
(dėjimas ■ 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 REFRIGERA TION 
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

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

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

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)



rl0 TO RO N T O
Aleksandrs Kundrats, latvių 

išeivijos savaitraščio “Latvija - 
Amerika” vyr. redaktorius mirė 
Toronte 1993 m. kovo 12 d. Velio
nis buvo gimęs Rygoje 1915 m. 
kovo 15 d.

“Atgimimo” savaitraščio re
dakcija imasi priemonių, kad 
laikraštis taptų įdomiu politi
kos, ekonomikos, kultūros lei
diniu ir tarnautų Lietuvos ne
priklausomybei. Vyr. redakto
rius Stasys Kašauskas prašo 
priminti, kad laikraščio meti
nė prenumerata - $54 JAV. Lau
kia prenumeratorių iš užsie
nio. Adresas: “Atgimimas”, 
Vrublevskio 6, 2600 Vilnius, 
Lithuania.

Lietuvių - amerikiečių žur
nalas “Bridges”, leidžiamas JAV 
lietuvių bendruomenės, anglų 
kalba savo skaitytojus infor-

muoja apie Lietuvos ir išeivi
jos gyvenimą. Ypač naudingas 
tiems, kurie silpnai ar visai ne
moka lietuvių kalbos. Išeina 
10 kartų per metus. Metinė pre
numerata - $18 JAV. Redaguoja: 
Juozas Arlauskas ir Ramunė 
Kubiliūtė. Adresas: 2715E Allg- 
hemy Ave., Philadelphia, PA 
19134.

Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gos centro valdybos posėdis 
įvyks š.m. balandžio 22, ketvir
tadienį, PARIS miestelyje, Ont., 
pas P. A. Česnulius. Posėdyje 
bus aptarti įvykę pasikeitimai 
Lietuvoje, o taip pat dr. A. Bud- 
reckio paruoštos vilniečių veik
los apžvalgos išleidimas. Taip
gi bus pasitarta dėl Lietuvoje 
Vilnijos draugijos ruošiamos iš
leisti knygos apie nužudytą lie- 
tuvį-vilnietį kunigą Ambraziejų 
Jokavonį. S.V.

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

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

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

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

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

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

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

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

Konkursas religine tema
Krikščionybės idealų ugdymui 

prel. Juozas Prunskis 1993 metais 
skiria $4500 premiją(-jas) už:
— pilnai suplanuotą krikščiony

bės idealus ugdantį projektą, 
pridedant prie jo ir finansinę 
sąmatą;

— už veikalą religine tema, su
kurtą ar išverstą iš kitų kalbų, 
mašinėle parašytą ir dar niekur 
nespausdintą.
Projektas ar veikalas pasirašo

mi slapyvardžiu, pridedant at
skirame užklijuotame voke tik
rąją autoriaus pavardę, adresą 
ir telefoną.

Konkurso medžiagą siųsti iki 
1993 m. rugpjūčio 1 d. adresu: Sis
ters of the Immaculate Concep
tion Religinis konkursas, 600 Li
berty Highway, Putnam, CT, 06260, 
USA.

Vilniaus universiteto Litua
nistinių studijų katedra rengia 
trijų tipų lietuvių kalbos bei 
kultūros kursus užsieniečiams.

Kursas A trunka vienerius 
metus (du semestrus po 16 savai
čių, 20-22 valandos per savaitę). 
Pradžia š.m. vasario 10 d. ir spa
lio 1 d.

Kursas B trunka 4 savaites 
(110 valandų): birželio 29d. - lie
pos 29 d.

Kursas C trunka 2 savaites 
(50 valandų): liepos 6 d. - lie
pos 20 d.

Darbas vyksta trimis lygiais -

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

1.00
2.00

1 ir 1’/s kubi pėdos dėžės...................
3 kub. pėdų dėžės.......................... .

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

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

7.50 
$11.25 
$22.50

$ 1.50

$
$

$

JAV ir Kan. dolerių pervedimas ir pristatymas:
Bet koks kiekis JAV ir Kanados dolerių ...................................................

Drauda: Kiekvienas siuntinys yra automatiškai apdraustas $100.00.
100.00 galima apdrausti papildomai ....................................................

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.

4%+ $15.00

R ADA D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą
11 čekiu ar pinigine perlaida

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

JAV dol. Kan. dol.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ..15.00.

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

r

Tel: Tel:

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

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

-

Lietuvių namų vyrų būrelio valdyba, revizijos komisija ir talkininkai-nariai. Iš kairės sėdi: J. GENYS, A. KAIRYS, 
pirm. T. STANULIS, M. RAČYS; stovi: ižd. E. BARTMINAS, vicepirm. A. SUKAUSKAS, B. MACKEVIČIUS, B. LAUČYS, 
sekr. Z. RĖVAS, J. RADZEVIČIUS ir S. GLOVACKIS Nuotr. V. Kulnio

pradedančiųjų, pažengusių ir 
mokančiųjų kalbą grupėse.

Seminarus organizuos ir prak
tinę kalbą dėstys Vilniaus uni
versiteto ir kitų Lietuvos aukš
tųjų mokyklų dėstytojai.

Po paskaitų kursų dalyviai 
galės dalyvauti tarptautiniuo
se vakaruose, išmokti lietuviš
kų dainų, šokių, žaidimų, susi
tikti su žymiais Lietuvos meni
ninkais, kultūros, politkos vei
kėjais.

Dėl informacijos teirautis: 
Lituanistinių studijų katedra, 
Vilniaus universitetas, Univer
siteto 3, 2734 Vilnius Lithuania, 
tel. (37012) 610786, faksas (370/2) 
621694. Inf.

KLB žinios 
Aukos Kanados lietuvių bendruo
menei Vasario 16-sios proga:

$120 - J. Rimšaitė; $100 - G. Mel- 
nykas (Hamiltonas); $10 - Z. Čeč- 
kauskas (Hamiltonas).
Wasaga Beach - Stayner apylinkė:

$100 - J. A. Bataičiai, M. Duliū- 
nas, J. B. Mažeikos, G. R. Stepulai- 
čiai, V. M. Vaitkai; $75 -V. Urbo
nas; $60 - B. L. Petrušaičiai; $50 - 
K. Z. Beržanskiai, L. Garbačaus- 
kas, E. J. Gudai, E. Heikis, P. M. 
Juozaičiai, A. Kanapka, E. Trini- 
navičienė, A. B. Vitkai; $40-C. Ja
vas, J. Lapavičius; $30 - J. Gela
žius, M. Laurinavičienė; $25 - A. 
Kusinskis, V. Pačkauskas, R. Vait
kevičius; $20 - A. Babeckienė, 
M. Bernotienė, M. Gaiveliėnė, J. 
Jonaitienė, A. Macijauskas, A. Ma
sionis, I. Pakarna, A. Vaškevičius, 
P. Žymantas; $10 - O. Bliskis, B.

• Jonaitienė, P. Pakalka, D. Stane
vičienė, V. Tikuišis, J. Lenkaitis.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukotojams.

Prašo pagalbos
Vytautas Kosovas, dailininkas- 

vitražistas, norėtų Užrnegzti ryšius 
su išeivijos lietuviais, kurie domė
tųsi meno darbais. Užsakymus at
liktų Lietuvoje, uždarbį pirmiau
sia panaudotų sunkiai invalidės 
dukros operacijai. Rašyti: Žeime
nos 80-36, Kaunas, Lietuva.
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Labai sėkmingas vajus 
“Traktorius ūkininkui”

Į Lietuvos generalinio kon
sulo H. Lapo pradėtą vajų “Trak
torius ūkininkui” dosniai atsi
liepia ne tik Kanados, bet pri
sideda ir Amerikos lietuviai. 
Dabar jau yra užsakyti 27 trak
toriai! Juos užpirko: H. Lapas, 
Balticorp b-vė, J. ir P. Bara- 
kauskai, G. ir D. Sakai, M. Ra- 
čys, B. Naudžiūnas, E. Mačiu- 
laitis (2), J. Vaskela, V. ir J. Pleč
kaičiai, kun. J. Staškus, J. Va
liulis, J. Deveikis, NN, L. Bal
tutis, V. Petkevičius, V. Daugi
nis, A. Stasevičius, V. Volertas, 
P. ir J. Mališauskai, E. ir G. Ru
gieniai, L. Paškus, V. Čiuprins- 
kas, P. Regina, J. Bakša, L. ir 
V. Sendžikai (2).

Kainos: traktorius - $1,450 
JAV, kabina - $200, vežimas 
(priekaba) - $280 JAV, dviva
gis plūgas - $80 JAV, kultivato
rius (akėčios) - $95 JAV, šiena
pjovė - $220 JAV. Pristatymas 
ūkininkui - nuo $50 JAV iki $100 
JAV už traktorių ir tiek pat už 
padargus, priklauso nuo atstu
mo. Akcinė bendrovė “Žemūk- 
technika” Marijampolėje atsky
rė keturiasdešimt traktorių bei 
padargų šiam vajui ir garantuo
ja, kad jų kainos nekils.

Pasinaudokime šiuo vajumi ir 
pirkime traktorius savo gimi
nėms - ūkininkams. Jeigu ūki
ninkų - giminių neturite, ūki
ninkų sąrašą galite gauti gene
raliniame konsulate. Jie yra 
buvę partizanai, tremtiniai, at
gavę tėviškes ir neturi kuo dirb
ti žemės.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis į: Consulate 
General of Lithuania, 235 York- 
land Blvd., Ste. 502, Willowda
le, Ontario, tel: (416) 494-8313, 
faksas: (416) 494-4382.

Jei kas norėtų susidėję prisi
dėti prie traktoriaus pirkimo 
Lietuvos ūkininkams, skambinti 
A. Bražiui 416-275-1805.

RUANO
Mūsų įstaigos: Mississaugoje 

Holland Landing 
Barrie

motoriniai ir buriniai nuo 10 iki 50 pėdų 
Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

A 15 METŲ SUKAKTĮ 
Al ID fCH ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 
fl M 4 KANADOJE LIETUVIŠKAS 

profesionalus 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI KARTU!

Rygą, Taliną, Kijevą
Liepos 6,7 20, 21,27, 28

Rugsėjc 1,7,21

Balandžio 20, 27 LL^__ Z, Z. ZZ, ZZ, 27, Z'.
Gegužės 11,18,19, 25, 28 Rugpjūčio 10,11,24, 25
Birželio 8, 9, 22, 23 Rugsėjc 1,7, 21 __________
Grįžimas pagal pageidavimą. Skridimai patogiomis oro linijomis.

Kaina vasaros sezonui nuo $899.00. _____

Spalio 5,19 
Lapkričio 23 
Gruodžio 21

Papiginta kaina giminėms iš Lietuvos tik $799.00.
Išskrenda iš Vilniaus trečiadienį birželio 23, 30 arba liepos 7. 

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

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

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

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

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

nr. 2475066 (wholesale)
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201, 
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Dantų gydytojai

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

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

Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth. 
( Orthodontist)

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

2 Jane St., Suite 500
Bloor ir Jahe gatvių kampas

Toronto, Ontario M6S 4W3

Telefonai: 
įstaigos (416)762-7393^ 

namų 233-0303

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

6« mimico avė. Iess> P°P'eriaus blankus; lankstinukus ir rekla-
etobicoke, ONT.M8V irs. minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
rrm fAiax anacnn vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi- 1EL. (410) 252-6741 lietus ir programas.

Savininkas Jurgis Kuliešius Su8ltaru8 užsakymus paimame Ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

L Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲUMt. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas. 

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

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

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

ODECIJED INSURANCE U JtVlLSJLirLlv BROKERS
231 -2661Fax 233-0285 - Tel.

3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness ” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TORONTE “TEVISKES, ŽIBURĮ V”
Anapilio žinios

— Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus 
arkikatedros klebonui mons. Kazi
mierui Vasiliauskui už dvasinę at
gaivą teikiančias Gavėnios susi
kaupimo dienas mūsų parapijoje ir 
Wasagos Gerojo Ganytojo misijoje.

— Parapijos rekolekcijos buvo 
užbaigtos Šalpos popiete — pietu
mis, kuriuos suorganizavo KLKM 
draugijos parapijos skyrius, tal
kinant parapijos tarybos religinei 
sekcijai. Kalbėjo rekolekcijų ve
dėjas mons. Kazimieras Vasiliaus
kas, papasakodamas savo tremties 
išgyvenimus. Meninę programą at
liko smuikininkas Algirdas Stul
gys ir pianistas Vytas Pacevičius. 
Pietus paruošė J. Gurklienė su pa
dėjėjomis. Popietės pelnas buvo 
skirtas Adomo Jakšto spaustuvei 
Lietuvoje paremti. Plačiau apie 
popietę kitame “TŽ” numeryje.

— Anapilio knygyne gauta nau
jausių “Aušros” žurnalų ir ypač 
vilkaviškiečiams rekomenduojama 
Kazio Karužos atsiminimų knyga 
“Laikas ir įvykiai”.

— Praeitą savaitgalį klebonas 
kun. Jonas Staškus buvo išvykęs 
pravesti Gavėnios susikaupimus 
Sudbury ir Sault Ste. Marie apy
linkių lietuviams.

— Mišios balandžio 4, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Antaną Rin- 
kūną, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 2 v.p.p. už a.a. Stasę Ankienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 206 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė S. Trakienė iš Kauno. Sve
čius supažindino ir pranešimus 
padarė LN revizijos komisijos na
rys Augustinas Sukauskas.

— Kovo 28, sekmadienį, 2 v.p.p. 
įvyko Lietuvių namų ir Labdaros 
fondo narių susirinkimas. Valdy
ba pateikė praeitų metų finansi
nę ir kultūrinės veiklos apžvalgą. 
Nariai pristatė valdybai eilę pa
siūlymų. Išrinkti šeši valdybos na
riai: S. Barškėtis, A. Barysaitė-Olei- 
nikienė, R. Paškevičius, K. Petryla, 
K. Raudys ir B. Savickas. Susirin
kime dalyvavo 250 narių ir svečių.

— Balandžio 4, sekmadienį, 1.30 
v.p.p., LN seklyčioje bus rodomas 
filmas “Petras Kurmelis”.

— Lietuvių namuose arba pas V. 
Kulnį tel. 769-1266 galima įsigyti 
Lietuvos informacinio instituto 
leidinių anglų kalba, jų tarpe ir 
“Lithuanian Companies and Orga
nizations”. Šiame leidinyje yra 
pažymėtos visos Lietuvos preky
binės bendrovės ir gamyklos.

— Bilietai į velykinius pietus 
gaunami sekmadienio popietėse 
pas LN moterų būrelio nares ir 
kitu laiku LN raštinėje pas Da
nutę Sysak-Simonaitytę tel. 532-3311.

— LN sekmadienio popietės pie
tūs nebus ruošiami Velykų sekma
dienį, balandžio 11.

— Dėl grindų remonto Lietuvių 
namai bus uždaryti per Velykų šven
tes, balandžio 9-14 d.d. LN raštinė 
bus atidaryta balandžio 12, pirma
dienį, 9 v.r.— 5 v. v.

— Svetainė “Lokys” buvo užda
ryta D. penktadienį ir Velykų die
ną. LN bingo bus uždarytas D. penk
tadienį ir balandžio 12, pirmadienį 
(dėl remonto).

— Nauji LN nariai: Petras Šimo- 
nėlis, Simas Barškėtis, Juozas Ra
mas, Raymondas Paškauskas, sumo
kėję nario įnašą.

— Lietuvių namų vyrai ir “Atžaly
nas” rengia gegužinę birželio 27, 
sekmadienį, Boyd Conservation vie
tovėje, Cliffside 1, Woodbridge, Ont.

— LN septynioliktoji poilsio sto
vykla Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje “Kretinga” prasidės rugpjū
čio 7, šeštadienį, 12 v. ir tęsis iki 
rugpjūčio 15 d., 12 v. Dėl platesnių 
informacijų prašau skambint A. Bu
kauskui tel. 244-2790 arba A. Bart- 
minui tel. 249-0490.

Aukos slaugos namams
$50 — A. Bondar a.a. Jono Vitkūno 

atminimui. Iš viso statybos fonde 
yra $881,085. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog šiuo ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

KLB Švietimo komisijos narė 
Aušra Karkienė kovo 27 d. iš
skrido į Vilnių penkiom savai
tėm dėstyti mokytojams Lietu
voje anglų kalbą ir anglų kal
bos mokymo metodiką. Associa
tion of Canadian Community 
Colleges pari) ' ~ 4 mokytojus 
dalyvauti šiame projekte, mo
kytoja Aušra Karkienė viena 
iš jų. G.P.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis yra mėnesio 

pirmasis. Pirmais mėnesio penk
tadieniais kunigai lanko ligonius 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Šventovėje vyksta Šv. Va
landa 7 v., Mišios 7.30 v.v. Išpažin
čių klausoma prieš Mišias.

— Pirmais mėnesio šeštadieniais 
Gyvojo rožinio draugija renkasi 
rožinio kalbėti 10.30 v., Mišiom 11 
v.r. Mišios pensininkų namuose 5 
v.p.p.

— Kovo 27 palaidotas a.a. Antanas 
Klupšas, 70 m.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus paskutinis susirinkimas 
vyks balandžio 25 d. Šiame susirin
kime bus naujos valdybos rinkimai 
ir dr. R. Zabieliausko paskaita apie 
kaulus ir kaulų ligas.

— Lietuvos vargšų maitinimui au
kos bus renkamos per visus mūsų 
parapijos sukaktuvinius metus. 
Vokeliai šiai rinkliavai yra padėti 
ant biuletenio stalo šventovės prie
angyje.

— Gavėnios trečiadienių sesijose 
iki šiol buvo kalbama apie S.T. pra
našus, Įstatymų 5 knygas ir apie 
Psalmių knygą. Šį trečiadienį, ku
ris yra paskutinis šio seminaro, bus 
kalbama apie likusias Senojo Testa
mento knygas. Seminaras praside
da 7 v.v. Mišiomis, po to susirinki
mų kambary vyksta pasikalbėjimai.

— Gavėnios koncertas “Dieve iš
girsk mano maldą” su pagrindiniu 
veikalu F. Schubert’o Mišios G dur 
įvyks mūsų parapijos salėj ateinan
tį sekmadienį, balandžio 4, 3.30 v.p. 
p. Koncertą atliks Klivlando Dievo 
Motinos parapijos choras, Toronto 
“Volungės” choras, solistai Jonas 
Vaškevičius, Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė, Michael Jones ir 
vienas berniukas Jeffrey Ng. Kon
certą rengia “Volungė” ir jos vado
vai D. Viskontienė ir Govėdas.

— Mišios balandžio 4, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Bronių Matu
sevičių, 9.20 v.r. - už a.a. Joseph, 
10.15 v.r. - už a.a. Praną Pranaitį, 
už a.a.. Izabelę ir Abiną Slivinskus, 
už a.a. Bronių Žėką, 11.30 - už pa
rapijiečius.

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

Vilniaus radijo laidos Toron
te, nuo š.m. kovo 28 d. bus gir
dimos 11750 khz lietuviškai 20 v., 
angliškai 18 v.

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

“Paramos” darbo valandos Di
džiąją savaitę: D. ketvirtad. nuo 
9 v.r. - 8 v.v., D. penktad. - užda
ryta, D. šeštad. 9 v.r. - 1 v.p. Ba
landžio 12, Velykų pirmadienį, 
uždaryta. Vedėja

Šių metų balandžio 2 d. suei
na vieneri metai, kai iškeliavo 
amžinybėn mylimas vyras a.a. 
Miltonas Stark. Šviesiam Jo at
minimui žmona Aldona “Tėviš
kės žiburiams” aukojo 30 dole
rių.

Religinei Lietuvos šalpai šiais 
metais Anapilyje kol kas surink
ta $1,999, o Wasagoje — $20.

A.a. Antano Firavičiaus atmi
nimui Toronto Maironio mokyk
lai $20 aukojo Juzė Rinkūnienė 
ir $25 - Rimas, Giedra Paulio- 
niai.

1993 m. balandžio 17, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikrašti!

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

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

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

PIANINO, DAINAVIMO, MUZIKOS 
teorijos pamokos vaikams bei suau
gusiems. Kreiptis tel. 848-9628 Mis
sissauga (Queensway—Dixie rąjone).

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

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

Maloniai kviečiame jus j

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
(ėjimas (koncertą nemokamas Rengia “VOLUNGE" ir jos muzikos vadovai

Dalia Škrinskaitė-Viskontienė ir Jonas Govėdas

Maloniai kviečiame atsilankyti į
•4 U TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO “ARAS

MINĖJIMĄ
1993 m. balandžio 24, šeštadienį, 6.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose,

1573 Bloor St. W.
Programoje: Iškilmingas choro koncertas, vadovaujant Lindai Marcinkutei.

Vakarienė ir šokiai, grojant ir dainuojant menininkams iš Lietuvos 
Lilijai Turūtaitei ir Arūnui Gaulei.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas choristus arba užsisakyti pas V. Karnilavičių tel. 604-9743,
J. Lasį tel. 535-7051, J. Kiškūną tel. 534-8226, D. Laurinavičių tel. 656-6167 ir V. Pečiulį tel. 247-2221.

M M. M M M M M M H »*- M -

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

MONTREAL
Montrealio dienraštis “The Ga 

zette” kovo 11 d. laidoje rašė apie 
ledo ritulio žaidėją Darių Kasparai
tį iš Lietuvos. Jis žaidžia “New York 
Islanders” komandoje ir esąs be
baimis naujokas. Jis pirmas nebi
jąs užkabinti priešiškos koman
dos žaidėją. Esą reikią pažymėti, 
kad Kasparaitis ne tik pirmas už
kerta, bet tai ir mėgsta daryti. Ki
tas dalykas, charakteringas lietu
viui žaidėjui, esąs pinigų leidimas. 
Žmogus, užaugęs komunistinėje sis
temoje, esą naudojasi kapitalizmo 
vaisiais visu įkarščiu. Visa tai jis 
parodęs trumpai būdamas Mont- 
realyje. Pvz. alkūne į veidą uždrožęs 
žaidėjūi B. Bellows, o su žaidėju J. 
LeCair pasikeitę smūgiais, abu iš
sitiesė ant ledo.

Dėl pinigų leidimo, tai būdamas 
Montrealy prapirko $6000. Jo agen
tas M. Gandler spaudžius Kasparai
tį, kuris uždirbo apie $450,0000, 
taupyti, bet pastarasis, pasak 
straipsnio, labai prisitaikė šiame 
kontinente prie laisvos rinkos. Kor.

Juozinių minėjimą pagal tradi
ciją surengė Jūros šaulių kuopa 
“Neringa” kovo 21 d. AV parapijos 
salėje. Ten pat atsisveikinta su kun. 
Izidorium Sadausku, kuris netru
kus išskrenda į Vilnių vadovauti 
naujai steigiamai Šv. Jono Bosko 
parapijai Lazdynuose. Kun. Izido
rius moka lietuvių, lenkų, gudų, 
rusų, anglų ir prancūzų kalbas. Tai 
labai palengvins jo darbą.

Renginio vadovė Aldona Vaičė- 
kauskienė, prie garbės stalo suso
dinusi septynius Juozus, vieną Ju
zę ir vieną Juozuką, pakvietė "Gin
tarėlį”, vadovaujamą Zigmo Lapino, 
atlikti programą. Orkestrėlis, su

sidedąs iš devynių 7-10 metų am
žiaus vaikų, gražiai atliko tris liau
dies dainas. Pranešėja paskelbė 
Montrealio lietuvių organizacijas, 
kurios sveikino visus Juozus, ypa
tingai kleboną kun. Juozą Aranaus- 
ką, ir linkėjo kun. I. Sadauskui, iš
buvusiam AV parapijoje šešerius 
metus, geriausios sėkmės naujose 
pareigose. Šia proga taipgi kalbė
jo AV parapijos komiteto pirm. Al
bertas Jonelis, KLK moterų dr-jos 
Montrealio skyriaus pirm. Genovai
tė Kudžmienė, AV parapijos choro 
koordinatorius Antanas Mickus 
ir seselė Paulė. Po “Gintarėlio” pa
grotų dviejų dainų rengėjams ir po
būvio dalyviams dėkojo kun. J. Ara- 
nauskas ir kun. I. Sadauskas. Po 
to vaišintas! Genės Balaišienės ir 
talkininkių paruoštais puikiais 
valgiais.

KLB Montrealio apylinkės valdyba 
kovo 19 d., didelei talkai įsijungus, 
pakrovė talpintuvą su Lietuvai skir
tais medicininiais reikmenimis, ku
riuos parūpino Yves Mainville, Li- 
lijos Jonelytės vyras. Šalia to bu
vo pasiųsta knygų ir drabužių. Mont
realio lietuvių bendruomenė yra 
labai dėkinga Yves ir krovimo tal
kininkams.

KLK Moterų dr-još Montrealio 
skyrius balandžio 18 d., sekmadie
nį, AV parapijos salėje rengia Atve
lykio pietus. B.S.

Atitaisymas. “TŽ” 12 nr. buvo para
šyta, kad a.a. Teofilės Šmitienės pa
laikai po pamaldų Šv. Kazimiero 
šventovėje buvo sudeginti. Iš tikrų
jų nebuvo sudeginti, bet palaidoti 
Notre Dame dės Neiges kapinėse 
Montrealy.

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.

ITA O MONTREALIO LIETUVIŲL.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

IEŠKAU AUKLĖS, kuri galėtų 
gyventi kartu ir atlikti namų ruo
šos darbus. Skambinti tel. 883-9678

v.p.p., ruošiami

"^^^F '^^^F '^^^F *^^^F '^^^F

Toronto Lietuvių, namų
Karaliaus Mindaugo menėje

(1 573 Bloor Street West)

1993 m. balandžio 18, sekmadienį, 1

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. MAKUŠKIO meno darbų parodos atidarymas. 
Šiuose renginiuose visus kviečia dalyvauti rengėjai -

Toronto Lietuvių namų moterų būrelis ir Lietuvių namai

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. ... ...... 6.25% Taupymo - su gyv. dr.......... 1.50%
Term, indėlius:

1 metų ......... ...... 5.00% Taupymo-kasdienines..... 1.75%

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

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 9f

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

Marlboro, Vermont 
IEŠKOM: Kūrybingų, talen
tingų, pasiaukojančių jaunuo
lių (18 ir vyresnio amžiaus) 
vadovauti-dirbti su jaunimu. 
ATLYGINIMAS: Be galo daug 
naujų draugų, pragyvenimas 
ir maža stipendija.
KREIPKITĖS: “Neringa" c/o ICC 

600 Liberty Highway 
Putnam, CT 06260

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.

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.

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

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

KEPU 
RAGUOLIUS 
30 cm aukščio. 
Kaina $60 

Galima pirkti ir pusę 
ar ketvirtį raguolio. 
Skambinti vakarais tel. 

534-3763

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.

NETEKĖJUSI 48 m. mergina iš 
Lietuvos norėtų 1-2 metus padirbė
ti Kanadoje. Galėtų dirbti aukle ar
ba namų ruošos darbus lietuviškai 
ar rusiškai kalbančioje šeimoje. Ra
šyti: L. Makutėnaitė, Žygio 3-89, 
Vilnius 2042, Lithuania.

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

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.

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

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.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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