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Taisytina spraga
Vienas iš svarbiausių šių dienų klausimų išeivijoje 

yra - jos ateitis. Prieš porų dešimtmečių to klausimo kaip 
ir nebuvo - išeivių gretos tada dar buvo pakankamai pa
jėgios ir tankios. Šiandien vaizdas ima smarkiai keistis. 
Prasiveria tartum koks tarpas, kurio nebėra kam užpildy
ti. Veiklesnis jaunimas, įsijungęs į lietuviškąjį gyveni
mą, nepajėgia įveikti visų trūkumų, o kai kurios sritys 
net per daug mažai liečiamos.

DIDŽIOJI spraga - tai mūsų rašliava. Mokyklose, 
lituanistiniuose kursuose, seminaruose jaunimas 
šalia kitų dėstomųjų dalykų pramoksta lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Absolventai, baigę lietuviškojo švie

timo pradmenis, kad savęs neuždarytų kartu su gautais 
pažymėjimais ir įvertinimais, turėtų tos srities dirvą ir 
toliau purenti. Ypač rašymas reikalauja nuolatinio dar
bo, tiesiog kasdieninio praktikavimosi. Nustosi - ir pra
dėsi silpnėti. Užtat ir kyla gana sudėtingas klausimas: 
kur ir kaip mūsų jaunimas, baigęs formalų lituanistinį 
apmokymą, galėtų ir toliau su lietuviškąja raštija susi
durti, kaip galėtų tapti tos raštijos dalyviais ir dalinin
kais? Pirmasis pasiūlymas būtų - mūsų spauda. Patirtis 
rodo, kad per pastaruosius dvidešimt metų susitelkė jau 
nemažas išeivijoje užaugusių spaudos bendradarbių bū
relis. Vieni jų rašo dažniau, kiti rečiau, pasirinkdami 
atitinkamus laikraščius bei žurnalus. Tačiau jaučiama, 
kad šito būrelio greitai nebeužteks užpildyti nesiaurė- 
jančiai spragai. Reikia daugiau. Reikia kasmet vis nau
jų, kad toji jaunųjų pajėgų versmė neišdžiūtų. Daug kal
bama apie priežastis ir kliūtis, mažiau - apie paskatini
mus. Iš kliūčių bus bene ryškiausia - tai “drąsos” stoka. 
Dažnas jaučiasi per silpnas reikšti savo mintis lietuviš
ku raštu ir susilaiko nuo tos silpnosios pusės parodymo. 
O taip neturėtų būti. Periodikos redaktoriai brauko, tai
so, trumpina rašinius, neatsižvelgdami į amžių ar litua
nistinį pasiruošimą. Rašybos klaidos ar kalba - pataiso
mi dalykai, ir niekas nesistebi, kad čia užaugęs jaunimas 
tų klaidų daugiau pridaro. Jos neturėtų stabdyti reikštis 
raštijoje.

PASKATINIMŲ jaunimui būti lietuvių raštijos da
lyviais yra per mažai. Kai kada pasirodo jauni
mo organizacijų skelbiamas rašinių konkursas. Ir 
tai beveik viskas. Jokio ta linkme sujudimo platesniu 

mastu nematyti. O būtų naudinga, sakykim, jei į savo veik
los programą, suradę mecenatų, įtrauktų rašinių konkur
sus Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Būtų sveikintina, 
kad ta linkme paskatinimų imtųsi PLB švietimo komisi
ja. Pajudėjus gal atsirastų ir privačios iniciatyvos, dides
nėmis premijomis viliojančios jaunimą jungtis į raštijos 
darbą ir savo “laimę” bandyti. Pagaliau ir Lietuva. Pripa
žindama išeivijos reikšmę bendruose tautos siekiuose, 
neturėtų likti abejinga ir svetur užaugusio jaunimo rei
kalams. Nesunkiai galėtų prisidėti prie minimų paskati
nimų, sudarant geras sąlygas reikštis lietuvių raštijoje 
konkursais, privilegijomis studijuoti lituanistiką aki
vaizdiniu ar net korespondenciniu būdu. Organizuoti ir 
gilesnių tautinių tikslų turintys jaunimo ryšiai padėtų 
ryškinti šiaip jau gana blankų ateities vaizdą. Taikli ini
ciatyva iš Lietuvos sujudintų išeivijos atžalėles. Kai su 
okupaciniu režimu dingo ir ideologiniai spąstai, tektų 
tik pritarti visiems užmojams suartėti, lavintis, pažinti 
ir save surasti lietuviškojo žodžio ir raštijos praktika
vime. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ruošiamasi vado rinkimams
Kanados progresyviųjų kon

servatorių naujo vado rinki
mai įvyks birželio 9-13 d.d. par
tijos atstovų suvažiavime Ota
vos miesto centre. Suvažiavi
mo planus spaudos konferen
cijoje atskleidžia šios parti
jos pirm. Gerry St. Germain. 
Staigmena tapo kiekvienam 
kandidatui į vadus nustaty
ta maksimali 900.000 dolerių 
riba rinkiminio vajaus išlai
doms. G. St. Germainas pra
nešė, kad kandidatai, peržen
gę šią ribą, bus paskelbti. Pa
sak jo, Kanadą dabar slegia 
finansinės problemos. Tad ją 
valdanti partija dvidešimt 
penktojo ministerio pirminin
ko ir naujojo vado vajui netu
rėtų žarstyti per daug lėšų. 
Juk kandidatais bus ministe
rial ar parlamento nariai, pa
kankamai žinomi kanadie
čiams.

Konservatorių vadas ir mi- 
nisteris pirm. Brian Mulroney 
nutarimą pasitraukti iš poli
tikos pranešė vasario 24 d. Rin
kiminio kandidatų vajaus pra
džią visu mėnesiu suvėlino 
krašto apsaugos ministerė 
Kim Campbell, savo kandida
tūrą paskelbusi tik kovo 24 
d. Spauda, remdamasi kana
diečių nuomonėmis, šią ke
turiasdešimt šešerių metų ad
vokatę iš Vankuverio pripaži
no stipriausia kandidate, nors 
ji tik prieš nepilnus penkerius 
metus įsijungė Kanados prog

resyviųjų konservatorių po
litikom

Tokiose aplinkybėse žymiau
sieji dabartinės Kanados kon
servatorių vyriausybės minis
terial, prisibijodami beveik 
užtikrinto pralaimėjimo, at
sisakė būti kandidatais į va
dus. Vis dažniau pasigirsdavo 
balsų, kad Otavon suvažiavu
sių konservatorių lauks ne 
vado rinkimai, o tik ministe- 
rės Kim Campbell karūnacija. 
Turbūt tik tokioms mintims 
pašalinti kandidatais į vadus 
pasiskelbė jaunas Kvebeko 
prancūzų kilmės gamtosaugos 
ministeris Jean Charest, Ka
nados parlamento nariai Pat
rick Boyer ir Garth Turner iš 
Toronto, Jim Edwards iš Al
bertos.

Dabar daug kas prisimena 
ministerio pirm. B. Mulronio 
sausio 4 d. paskelbtą savo mi- 
nisterių kabineto pertvarky
mą. Daug spėliojimų tada at
nešė teisingumo ministerės 
Kim Campbell paskyrimas Ka
nados krašto apsaugos minis- 
tere ir užsienio reikalų minis
terijos atidavimas Barbarai 
McDougall. Pastaroji atsisa
kė kandidatūros į partijos va
doves, o Kim Campbell, pasis
kelbusi kandidate, krašto ap
saugos ministeriją laiko tvir
ta pakopa savo siekiams tap
ti pirmąją Kanados ministere 
pirmininke ir konservatoriams

(Nukelta į 2-rą psl.)

RELIGINĖS ŠALPOS POPIETĖ ANAPILYJE 1993 metų kovo 28 dieną. Ją surengė Lietuvos kankinių parapijos 
tarybos religinė sekcija ir KLK moterų draugijos minėtos parapijos skyrius, visas pajamas paskyrę Lietuvoje 
statomai Adomo Jakšto spaustuvei. Nuotraukoje: pianistas VYTAS PACEVIČIUS, Vilniaus arkikatedros-bazi- 
likos klebonas mons. KAZIMIERAS VASILIAUSKAS, ZITA GURKLYTĖ įteikia gėles, smuikininkas ALGIRDAS 
STULGYS, renginio dalyviai Nuotraukos - Vyt. Balčiūno

Apsidžiaugiau, kad išliko ištikimi tėvu žemei 
Į “Tėviškės žiburiu” klausimus atsako monsinjoras KAZIMIERAS VASILIAUSKAS 
- Vilniaus arkikatedros-bazilikos klebonas, aplankęs lietuviu katalikų parapijas 

Kanadoje ir jose vadovavęs Gavėnios rekolekcijom
— Monsinjore, esate Vil

niaus arkikatedros-bazilikos 
klebonas, labai užimtas žmo
gus. Vis dėlto radote laiko at
vykti Kanadon vesti rekolekci
jų lietuvių katalikų parapijo
se. Kieno kviečiamas atlikote 
šį dvasinį žygį ?

— Vesti 1993 m. Gavėnios 
rekolekcijas Kanados lietu
vių katalikų septyniose para
pijose buvau pakviestas dar 
1992 m. liepos m. Kanados lie
tuvių katalikų kunigų vieny
bės, rekomenduojant vysk. 
Juozui Matulaičiui. Iš tikrų
jų nelengva buvo suderinti 
arkikatedros klebono parei
gas ir visą mė'nesį atostogų, 
ypač dar Gavėnios metu. Atvy
kimą į Kanadą nulėmė šie mo
tyvai: jau penkti metai 
nesu turėjęs normalių atosto
gų, nors tenka dirbti kasdien, 
be jokių išeiginių, ilgas dar
bo valandas. Medikai, žiną 
mano sveikatos būklę, teigė, 
kad man yra būtinas ilgesnis 
poilsis nuo kasdienio įtemp
to ir ne kartą labai nervingo 
darbo. Be abejonės, norėjosi 
nors kartą pamatyti ir Vakarų 
pasaulį, o taip pat savo bend
raamžius tautiečius, karo vėt
rų atvytus į šią nepaprastai 
gražią ir svetingą šalį.

— Aplankėte daugumą para
pijų bei misijų. Kokį susida
rėte įspūdį? Ar Kanados lie
tuviai savo dvasiniu profiliu 
labai skirtingi nuo tautiečių 
dabartinėje Lietuvoje?

— Daugiausia man teko susi
tikti su vyresnės kartos tau
tiečiais, t.y. su tais, kurie gi
mė, augo ir brendo drauge su 

nepriklausoma Lietuva, o ka
ro ir pokario audrų buvo iš
blaškyti po visą pasaulį. Ne
paprastai apsidžiaugiau jais, 
kad išliko tokie tvirti ir išti
kimi tėvų žemei ir tikėjimui. 
Supratau, kad absoliuti jų dau
guma moka gerbti sekmadienį 
ir yra praktikuojantys kata
likai.
— Kanados lietuviai, daly

vavę ir nedalyvavę Jūsų vado
vaujamose rekolekcijose, do
mėjosi ne tik Jūsų pamokslais, 
bet ir asmenine praeitimi, bū
tent kaip pergyvenote sovieti
nės priespaudos laikotarpį 
Lietuvoje?

— Iš tikrųjų man yra tekę 
valgyti 20 metų darbininko 
duoną. Buvau suimtas 1949 m., 
kai man buvo 27 metai, o su
grįžau į tėvynę 1969 m. Dešimt 
metų buvau kalėjimuose - la
geriuose, dešimt metų tremty
je. Būdamas kaliniu, dirbau 
akmenų anglies kasyklose, 
būdamas tremtyje - kolūkiuo
se ir fabrikuose. Kai 1950 m. 
patekau į lagerius, tai baisie
ji metai buvo jau praėję. Kri
minaliniai nusikaltėliai buvo 
jau atskirti nuo politinių kali
nių, todėl vagystės, žmogžu
dystės, muštynės pasitaikyda
vo ne dažnai. Ilgai badauti ne
teko. Mūsų lageryje dirbo apie 
4000 kalinių, iš jų apie 800 lie
tuvių. Kunigų buvo aštuoni. 
Darbas šachtose buvo sunkus 
ir dažnai pavojingas. Maistas 
dažniausiai labai silpnas. Ku
nigus labai gražiai paremda
vo buvę parapijiečiai. Teko 
lageriuose išgyventi ne tik bai
sių, bet ir labai šviesių valan
dų. Galėjome kasdien aukot 

šv. Mišias. Gaudavom įvairiais 
būdais gerų knygų. Nelaisvė
je būnant, teko sutikt daug ge
rų ir įdomių žmonių. Mums 
kartais netgi atrodydavo, kad 
kaip tik patys geriausi žmo
nės tuo metu ir buvo surinkti 
į kalėjimus.

Ne kartą dabar mus klausia 
žurnalistai: kas gi yra tie pa
grindiniai šaltiniai, kurie pa
dėjo mums ištverti? Manyčiau, 
kad jais buvo: malda, geri 
draugai ir knygos. Ir, be abe
jonės, žinojimas, kad mes ken
čiame už šventus dalykus, o 
taip pat be paliovos, kaip 
žvaigždė, mums šviečianti vil
tis. Mes grįšime į tėvynę nu
galėtojais.

— Patyręs persekiojimo kan
čias grįžote į kunigo veiklą 
Lietuvoje. Kokią veiklos dir
vą radote - labai nualintą, nu
skurdintą ar vis dėlto atlaikiu
sią gniuždantį priespaudos 
svorį ?

— Grįžęs į tėvynę 1969 m., 
pirmiausia pradėjau klebo
nauti Varėnos parapijoje. Bu
vo kaip tik Brežnevo eros “žy
dėjimo” metas. Stengtasi įvai
riausiomis priemonėmis, kad 
tik šviesuomenė ir jaunimas 
būtų atskirti nuo tikėjimo, 
o kunigas izoliuotas nuo visuo
menės. Man po 20 metų kuni
gavimo pertraukos tuometi
nės ateistinės tendencijos bu
vo itin skaudžios. Mat po ka
ro, kai pradėjau kunigauti, 
moksleivijos ir studentijos 
pamaldų lankymas buvo labai 
gausus. Buvo vietovių, pvz. 
Švenčionys, kur moksleiviai 
sekmadieniais lankė pamal-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Sankt Peterburge susitiko 
Lietuvos ir Rusijos vyriausy
bių delegacijos. Su premjeru 
Černomyrdinu susitarta dėl 
laisvos prekybos su Rusija 
sutarties sudarymo, su Lent- 
ransgaz - dėl dujų tiekimo, 
o su Sankt Peterburgo vado
vais - dėl Lietuvos konsula
to įkūrimo. Rusija žadėjo par
duoti Lietuvai 1.5 mln. tonų 
naftos. Abi pusės palankiai 
įvertino susitikimus. Po vizi
to įvyko premjero A. Šleževi
čiaus spaudos konferencija.

Posėdžiavo vyriausybinė ko
misija popiežiaus vizitui į Lie
tuvą organizuoti. Numatoma, 
kad garbaus svečio lėktuvas 
nusileis Zoknių orauostyje 
rugsėjo 7 d. Vizitas truks 3 die
nas. Jonas-Paulius II melsis 
arkikatedroje-bazilikoje, prie 
Aušros Vartų, aukos šv. Mišias 
Vingio parke, lankysis Kaune, 
Šiauliuose prie Kryžių kalno 
ir Šiluvoje.

Atnaujintos derybos su Gu
dija dėl valstybinės sienos de
limitavimo ir demarkavimo. 
Tarėsi pasienio, geodezijos, 
žemėtvarkos, susisiekimo ir kt. 
žinybų specialistai. Neaišku
mų yra, pvz., lietuviai teigia, 
kad bendros sienos ilgis yra 
724 km, o gudai - tik 609 km.

Seimo opozicijos konferenci
joje vėl paliesta Surguto prob
lema. Kelia susirūpinimą gali
mas Lietuvos jungimasis į po
sovietinį viršvalstybinį naf
tos ir dujų susivienijimą.

Viešėjo buvęs Lenkijos vi
cepremjeras, jos ekonomikos 
reformos autorius L. Balcero
wicz. Su Lietuvos vadovais jis 
kalbėjo apie perėjimo prie 
rinkos ekonomikos strategiją, 
infliacijos pristabdymą, priva
tizaciją, centrinio banko veik
lą ir pan.

Šio amžiaus karuose dingo 
be žinios daug JAV piliečių. 
Belaisvių komiteto delegacija 
iš JAV lankėsi ir Vilniuje, ieš
kodama žmonių, kurie, būda
mi sovietų lageriuose ir trem
tyje, galėjo sutikti amerikie
čių belaisvių, karo lakūnų.

Kelio “Via baltica” tiesimui, 
kaip prioritetinei programai, 
Europos Ekonominė Bendrija 
skirs lėšų.

Daug posėdžiavusi ir ilgai 
aiškinusis, kodėl staiga ir la
bai smarkiai pakilo žemės ūkio 
produkcijos supirkimo ir mais
to produktų kainos, vyriausy
bė primygtinai prašė maisto 
žaliavų gamintojus ir perdir
bėjus nustatinėti realias kai
nas. Vilniaus televizija pra
dėjo nuolatos skelbti naują
sias kainas. Įdomus svyravi
mas - Skuode mėsa perpus pi
gesnė negu Jurbarke; Prienuo
se kiaušiniai kainavo dvigu
bai brangiau negu Varėnoje 
ir pan.
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Pokalbis su mons. Kazimieru Vasiliausku
Lietuvos rūpesčiai rusų spaudoje

Rusų spauda džiaugiasi lietuvių valdžios palankumu
Dygaus gyvenimo pabiros

Specialus reportažas iš Lietuvos “Tėviškės žiburiams” 
Tarp lietuvių jaučiuosi kaip namie 

JAV ambasadorius Lietuvai susitiko su Čikagos lietuviais 
“Apsilankymai”

Iš buvusio partizano Alfonso Dainiaus atsiminimų 
Simas buvo ūkininkas 

Vieno sodiečio gyvenimo kelias
“Į laisvę” vasario numeris 

Lietuviškų studijų centro Čikagoje leidinys 
“Hitler”

Vokiečio autoriaus J. C. Fest knyga apie Adolfą Hitlerį

Lietuvos bankas rengiasi 
įvesti litą. Jo valdyba nutarė 
padidinti komercinių bankų 
privalomų atsargų normą Lie
tuvos banke iki 12%. Tuo sie
kiama mažinti infliaciją, sta
bilizuoti talono kursą. Komer
cinių bankų pagrindinio akci
nio kapitalo minimali norma 
padidinta iki 500 mln. tl. - to
kie bankai galės pretenduoti, 
kad per juos būtų teikiamos 
užsienio investicijos Lietuvai.

Rudenį Lietuvoje dar buvo 
eksportuojami gyvuliai, o da
bar maisto fabrikai čia pra
dėjo perdirbinėti importuotą 
skerdieną. Pagaminti konser
vai ir dešros bus pardavinė
jami vietoje ir eksportuojami.

Europos profsąjungos paskel
bė kovo 2-ąją kovos už sociali
nį progresą diena. Ir Lietuvo
je vyko mitingai, piketai, de
monstracijos dėl vos ne kas
dien kylančių kainų, nedarbo, 
mažų atlyginimų ir pensijų. 
Socialinis protestas neretai 
įgydavo politinį atspalvį.

Kaune įvyko Lietuvos demok
ratų partijos suvažiavimias. 
Partija turi skyrius daugely 
miestų, seime yra 4 jos nariai. 
Delegatai išklausė partijos ly
derio S. Pečeliūno ataskaitinį 
pranešimą, aptarė politinę ir 
socialinę ekonominę situaciją. 
Pasiūlyta seimui priimti de- 
nacionalizacijos aktą, kuris 
suteiktų pagrindą žemės grą
žinimo ir privatizacijos pro: 
cesams. Priimta nauja parti
jos programa ir įstatai.

Lietuvos karininkų susirin
kime apsvarstyta Aukščiau
siojo karininkų garbės teismo 
atkūrimas, karininkų ramovės 
statutas ir kt. klausimai.

Lietuvos mokslų akademijos 
Kultūros ir meno instituto di
rektorius Algirdas Gaižutis 
paskirtas prezidento patarėju 
kultūros, mokslo ir švietimo 
klausimams.

Balandžio 2-ąją - H. K. Ander
seno gimimo dieną - Nacionali
nėje M. Mažvydo bibliotekoje 
įvyko vaikų knygos šventė: ati
daryta vaikų knygos paroda, 
išrinkta geriausia metų kny
ga - B. Vilimaitės “Čiuožyk
los muzika”.

Iš Sibiro ir Kaukazo atėjusi, 
Vilnių apėmė gripo epidemi
ja. Daugiausia sergančiųjų - 
moksleiviai, 60 nuošimčių.

Lietuvą gali išgelbėti dori, 
dvasingi pasauliečiai - pabrė
žė popiežius, kalbėdamasis su 
Lietuvos vyskupais.

Nors orai ir nebuvo šilti, ta
čiau, pagal fenologų stebėji
mus, pavasaris nesivėluoja - 
net kokia savaite ankstyvesnis. 
Prie Kanados krantų susida
ręs ciklonas atnešė lietų į Lie
tuvą, pasitinkančią Šv. Vely
kas. G.L.
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Lietuvos rūpesčiai rusų spaudoje

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

A. Šleževičiaus pasisakymai
Naujas Lietuvos ministeris 

pirmininkas Adolfas Šleževi
čius š. m. kovo 12 d. sušaukė 
savo pirmąją spaudos konfe
renciją. Ją plačiai komenta
vo ir džiaugėsi min. pirminin
ko palankumu Rusijai Mask
vos laikraštis “Nezavisimaja 
gazeta”, kuris š. m. kovo 16 d. 
laidoje rašo:

“Kokią gi diagnozę nustatė 
Adolfas Šleževičius šios die
nos Lietuvos ekonomikai? Per 
paskutiniuosius metus respub
likos žemės ūkiui buvo pada
ryta didesnė žala, negu pri
verstinos sovietų kolektyvi
zacijos metu, jis pasakė. (. ..) 
‘Per 50 sovietų okupacijos me
tų Lietuvos ūkis buvo tiek 
įjungtas į Sov. Sąjungos eko
nomiką, kad pasisukti į Vaka
rus būtinai reikia ne tiktai 
laiko, bet ir aiškaus suprati
mo, kaip tai padaryti’ — jis at
sakė. Dėl kreditų, tai nesvar
bu, pabrėžė premjeras, iš kur 
Lietuva juos gaus — iš Rusijos 
ar Vokietijos, svarbu, kad iš 
jų būtų praktiška nauda. ‘Dėl 
santykių su Rusija, mes turi
me siekti normalaus ekonomi
nio bendradarbiavimo’, — pa
sakė premjeras”.

Nuo kada Rusija dalija kre
ditus kitiems, o ne pati jų pra
šo? Premjeras menkina kol
chozų žalą, padarytą Lietuvos 
žemės ūkiui.

Suklastoti talonai
“Žinovai mano, kad jeigu 

padėtis Respublikos piniginė
je rinkoje nepagerės, tai Lie
tuvos vadovybei reikės grieb
tis kraštutinių priemonių sta
bilizuoti vietinę valiutą, net
gi ligi lito įvedimo - naujo tau
tinio piniginio vieneto. Apie 
tai kaip tik pranešė Algirdas 
Brazauskas.

Kol kas Lietuvos parduotu
vėse toks įprastas vaizdas — 
pirkėjai ir pardavėjai, pakė
lę rankas į viršų, stropiai žiū
rinėja prieš šviesą 500 talonų 
banknotą.

Pirmosios 500 talonų vertės 
suklastotos kupiūros pasiro
dė praėjusių metų spalio pa
baigoje — lygiai po mėnesio 
įvedus laikinus pinigus. Jau 
tada Lietuvos bankas perspė
jo, kad kai kurių talonų ap
saugos tinklelis neatitinka 
originalui, kad trūksta van
dens ženklų, ornamentų iš 
rombų ir apskritimų. Tada 
tokių talonų rado nedaug. 
Žmonės palaipsniui aprimo, 
nustojo budrumo ir štai, ki
tais metais — tikras klastočių 
antplūdis. Ši suklastotų pini
gų srovė pasirodė esanti to
kia stipri, kad net sukėlė pa
niką banko tarnautojų tarpe. 
Klastočių variantai pasidarė 
įvairesni ir aukštesnės koky
bės, tiktai vandens ženklų 
klastotojai kol kas nesugeba 
padirbinėti.

“Kokia yra priežastis tokio 
klastotų pinigų antplūdžio? 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 dolerių lietuviškai 

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Vieną mes jau paminėjom — 
nepakankama talono apsauga, 
tačiau kas gi tada galėjo žino
ti, kad talono, pinigų pakai
talo, amžius bus toks ilgas. Vi
si tikėjosi, kad klastotojai ne
suspės pasiruošti darbui. La
bai gaila, bet pasitvirtino tai
syklė, kad nieko nėra labiau 
pastovaus, kaip tai, apie ką 
galvojama, kad bus laiki
na ...”

(“Izvestia”, 1993 m. sau
sio 25 d.).

Rusijos pasiuntinybė 
naujame užsienyje

Taip buvo pavadintas š. m. 
kovo 6 d. “Izvestijų” laidoje 
N. Laškevič straipsnis apie 
Rusijos pasiuntinybės veiklą 
Vilniuje. Jis rašo;

“Rusijos diplomatai pradėjo 
eiti savo pareigas Lietuvoje 
žymiai vėliau negu jų kolegos 
Latvijoje ir Estijoje. Labai 
ilgai jie ieškojo patalpų ir 
personalo, žodžiu — pasiruo
šimo periodas buvo aiškiai 
užtęstas. Vienok viskas buvo 
sutvarkyta ir dabar pasiun
tinybėje dirba 6 diplomatai 
ir 5 technikos darbuotojai. 
Pagal etatų paskyrimą pasiun
tinybėje turėtų dirbti 30 as
menų (11 diplomatų ir 16 ap
tarnaujamo personalo). Rusi
jos pasiuntinys Nikolai Ob- 
iortyšev pripažįsta, kad, ne
žiūrint pasiūlos gausumo, la
bai sunku surasti vietinių gy
ventojų tarpe tinkamų kandi
datų. (...).

Dabartiniu metu pagrindi
nė Lietuvoje gyvenančių ru
sų problema ir svarbiausiu 
konsulato darbu yra rusiškų 
pasų išdavimas, kurių, kaip 
žinome, nėra. Lietuvos rusai 
gauna užsienietiško pobūdžio 
piliečio pažymėjimą. (Rusija 
dar ligi šiol neturi savo vals
tybės herbo, o koks gi būtų be 
jo pasas. J.B.). Išeitis, kaip 
matome, nėra geriausia, bet 
visgi kaip bebūtų su šituo pa
žymėjimu galima be baimės 
važiuoti į Maskvą ir nebūti 
Lietuvos pasieniečių sulai
kytam. Laimei, kelionėms tarp 
Lietuvos ir Rusijos vizų dar 
nereikia. (. ..).

Nežiūrint paskirų atsitiki
mų ir valdininkų sauvaliavi
mo pažeidžiant rusų teises, 
įstatymų pagrindas ir Lietu
vos valstybės politika, pa
siuntinio nuomone, pilnai ati
tinka priimtoms demokrati
nėms normoms. Tai išskiria 
Lietuvą iš kitų naujojo užsie
nio valstybių tarpo ir veda 
prie palankaus Lietuvai poli
tinio nusistatymo. Jeigu Ru
sija neatsižvelgs į skirtingą 
politinę padėtį Lietuvoje, tai 
ji visais atžvilgiais ims orien
tuotis į Vakarus”. J.B.

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

“TŽ” leidėjai >

Prezidento pareiškimas
“Nesu linkęs priiminėti 

sprendimų, kurių neleidžia 
įstatymai ar konstitucija. Aš 
galiu tik tiek, kiek turiu veiki
mo teisių”, pareiškė Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, kaip skelbiama ELTOS 
žiniose.

Svarbiausias šiuolaikinis 
klausimas, kurį prezidentas 
norėtų išspręsti, yra infliaci
jos sustabdymas. Nuo pastaro
sios priklauso Lietuvos ban
kų sutvarkymas ir savų pinigų 
įvedimas.

Svarbu taipogi kovoti su nu
sikaltimais. Prezidentas ža
da imtis griežtų administra
cinių priemonių. Taip pat no
rėtų, kad dabartinei vyriau
sybei nebūtų didesnio spau
dimo, kad galėtų ji bent pusę 
metų dirbti ramiai, netrukdo
ma. Pats prezidentas vyriau
sybei politinės įtakos neda
rysiąs.

Prezidentas A. Brazauskas 
informavo, kad artimiausiu 
laiku numato lankytis D. Bri
tanijoje. Kai prasidės dery
bos su Rusija, tai bus pradė
ta galvoti apie pasimatymą 
su Rusijos prezidentu B. Jel
cinu.

Reikia turėti planą
Seimo opozicijos vadovas 

Vytautas Landsbergis mano, 
kad visos Lietuvos politinės 
jėgos ir Lietuvos vyriausybė 
turėtų pasakyti Rusijos vy
riausybei paspartinti rusų 
kariuomenės išvedimą iš Lie
tuvos, nelaukti rugpjūčio 31 
d., nes sutartis nedraudžia 
kariuomenės išvesti anksčiau.

Lietuva turėtų kreiptis ar 
bent svarstyti oficialų krei
pimąsi į Jungtines Tautas, kad 
Rusijoje įvykus suirutei, į Lie
tuvą būtų atsiųsti iš Vakarų 
taip vadinami “žydrieji šal
mai”.

Pasak V. Landsbergio, Rusi
ja yra toks kraštas, su kuriuo 
neužtenka tik pasirašyti su
tartį, reikia prižiūrėti, kad 
ta sutartis būtų vykdoma. Ru- 

,,Sija yra ištikima savo tradi
cijai; — nesilaikyti pasirašy
tų sutarčių.

Dėl kariuomenės išvedimo 
iškyla nauji pareiškimai, nei
giantys vienas kitą, nuolatos 
bandoma kelti įvairias abe
jones dėl pačios sutarties. V. 
Landsbergio nuomone, tai ka
tės ir pelės žaidimas — čia ka
riuomenė išvedama, čia ji stab
doma — yra psichologinio karo 
forma, atviras spaudimas.

Esą kelia nerimą pats fak
tas, kad Lietuvoje rusų karei
viai nėra prisiekę Rusijai, o 
buvusiai Sov. Sąjungai.

Lietuvos vyriausybei rei
kia turėti planą kaip reaguoti 
ir elgtis, jei Rusijoje atsiras
tų nepageidautinų permainų.

Nuosaiki laikysena
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris P. Gylys, grįžęs iš 
Strasburgo, balandžio 5 d. 
spaudos konferencijoje Vil
nioje sakė, jog Lietuvos val
džios nuosaiki laikyseną san
tykiuose su Rusija Europos 
politikų yra teigiamai verti
nama.

Pasak P. Gylio, Lietuva nie
ko neprovokuoja, nesukelia 
psichologinės bei politinės 
įtampos. Jeigu Lietuva mėgin
tų kreiptis į Jungtines Tautas, 
kaip siūlo opozicija, reikštų, 
jog Rusija yra laikoma pavo
jinga politine jėga. Tokiu at
veju būtų erzinami patys radi
kaliausi Rusijos politiniai 
sluoksniai.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Tarp Lietuvos ir Vokietijos 
jau parengta ir suderinta tarp
valstybinių santykių deklara
cija. Valstybinė sutartis su 
Lenkija taip pat ruošiama.

Užmetimai be pagrindo
Reuterio žiniomis, Estijos 

prezidentas L. Meri balandžio 
6 d. spaudos konferencijoje 
Taline kritikavo JAV prezi
dentą B. Clinton’ą, kuris ne
reagavo į prezidento Jelcino 
klaidingus teiginius Balti
jos valstybių atžvilgiu.

B. Jelcinas spaudos konfe
rencijoje Vankuveryje pa
reiškė, kad Rusijos kariuome
nės išvedimas iš Baltijos 
kraštų yra susietas su rusų 
mažumų teisėmis šiose šaly
se. Jis sakė, kad Estija ir 
Latvija turi garantuoti ru
sų mažumos teises, jei nori, 
kad laiku būtų išvesta iš tų 
kraštų sovietinių laikų ka
riuomenė.

“Jūs, kaip ir aš, žinote, 
kad prezidentas Jelcinas me
lavo”, — pareiškė žurnalis
tams prezidentas L. Meri, — 
“aš buvau labai nustebintas, 
kad nebuvo jokio prezidento 
Clinton’o reagavimo į prezi
dento Jelcino pastabas”.

Pasak Estijos prezidento, 
rusų užmetimas, kad yra 
skriaudžiamos rusiškai kal
bančios mažumos, neturi jo
kio pagrindo, paimtas iš oro.

Vankuveryje B. Jelcinas 
paminėjo, kad iš Lietuvos Ru
sijos kariuomenė yra išveda
ma pagal sutartą planą, nes 
šiame krašte su rusiškai kal
bančiomis mažumomis elgia
masi pakankamai gerai.

Estijos prezidentas Meri 
kovo 31 d. kreipėsi asmeniš
kai į JAV prezidentą Clinto
n’ą, prašydamas pastarojo ne
uždaryti “Laisvosios Europos” 
ir “Laisvės” radijo stočių, 
transliuojančių programas Ry
tų Europos kraštams ir buvu
sioms Sov. Sąjungos šalims.

Kaltina Jelciną
Latvijos užsienio reikalų 

ministeris G. Andrejevs apkal
tino Rusijos prezidentą B. Jel
ciną, paskleidusį neteisingus 
teiginius, kad Latvija pažei
džia rusų mažumų teises.

G. Andrejevs lankosi JAV-se 
ir vienoje baltiečių-amerikie- 
čių grupėje pareiškė, jog jį 
labai nustebino prezidento 
Jelcino pareiškimai Vanku
veryje, kad Rusijos kariuome
nės išvedimas priklauso nuo 
rusų mažumos traktavimo Bal
tijos kraštuose.

“Kartojimas klaidingų tei
ginių prieš Baltijos valsty
bes nepadeda demokratijos 
vystymuisi Rusijoje ar kita
me krašte” — pažymėjo Lat
vijos užsienio reikalų minis
teris.

Lietuvos ambasadorius St. 
Lozoraitis buvo susitikęs su 
Latvijos ambasadorium Va
šingtone O. Kalninš. Susiti
kime buvo pasikeista nuomo
nėmis apie sudėtingą padėtį 
Rusijoje bei jos grėsmę Bal
tijos valstybėms, apie Rusi
jos kariuomenės išvedimą, 
rusų vadovų pareiškimus. Bu
vo tariamasi dėl bendrų bal- 
tiečių diplomatų žygių Vals
tybės departamente Vašing
tone.

Lato vertė kyla
Š. m. kovo 25 d. Latvijoje į 

apyvartą išleista vieno lato

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

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

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

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

KELIONĖS
Į I.II11VA
Garantuotai geriausios kainos!

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

moneta. Kovo 5 d. buvo išleis
ta 5 latų moneta. Tuo laiku vie
nas latas prilygintas 200 latviš
kų rublių, JAV dol. kainavo 
0,75 lato. Greitai bus įvestos 
2 latų ir 50 santimų monetos. 
Pamažu bus išleidžiami į apy
vartą įvairios vertės bankno
tai. Ligi vasaros vidurio nu
matoma užbaigti pinigų refor
mą.

Latai skiriasi nuo estiškų 
kronų, nes jie nesusieti su jo
kia pasaulio valiuta. Jų kainą 
nustatys rinka. Kol kas latų 
vertė labai aukšta ir vis dar 
kylanti: JAV doleris kovo pa
baigoje kainavo 0,675 lato.

Finansų žinovų nuomone, 
toks procesas vyksiąs ir toliau. 
Latvijos banko vicepreziden
tas pažymėjęs, kad bankas ne
vartoja jokių priemonių lato 
pastovumui nustatyti, vyksta 
natūralus vyksmas.

Kodėl lato vertė aukšta? Pir
miausiai Latvijos bankas nusi
statęs nevykdyti pinigų emisi
jos (daugiau paleisti į rinką 
pinigų). Latvijos valdžios 
sluoksniuose pažymima, kad 
pastovi valiuta rodo sėkmin
gai vedamą ekonominę poli
tiką.

Bet kiti baiminasi pavojų. 
Brangus latas gali sumažinti 
prekių išvežimą į kitus kraš
tus. Gali ištikti didelis pa
vojus žemės ūkį, kaip atsiti
ko Lenkijoje. Vakarų geriau 
pagaminti produktai gali būti 
pigesni negu latvių ūkio ga
miniai. Tokiu atveju Latvijos 
žemės ūkis galėtų atsidurti 
prie bankroto ribos.

Lietuviškasis talonas Lat
vijoje yra menkai vertinamas. 
Šio krašto bankas lietuvišką 
taloną prilygina 0.286 latvių 
rubliui.

Laiškas JAV prezidentui
Balandžio 6 d. Jungtinio 

Amerikos baltiečių komiteto 
tautinių grupių pirmininkai, 
ALTos informacija, pasiuntė 
laišką prezidentui Clinton’ui, 
padėkodami už priminimą 
prezidentui Jelcinui, kad bū
tų išvesta rusų kariuomenė 
iš Baltijos valstybių. Prita
riama amerikiečių žadamai 
pagalbai Rusijai.

Tačiau šiame laiške išreiš
kiamas nusivylimas B. Jelcino 
padarytais pareiškimais spau
dos konferencijoje Vankuve
ryje.

Laiške taipgi išreiškiamas 
nusivylimas, kad, nežiūrint 
gerų tarptautinių pranešimų 
dėl žmogaus teisių Baltijos 
kraštuose, atsiranda jėgos, 
kurios Amerikos spaudoje 
propaguoja rusų kaltinimus 
baltiečiams.

Dar keisčiau atrodo, rašo
ma, kai valstybės sekretorius 
W. Christopher žadd “griežtai 
pakalbėti” su Latvijos užsie
nio reikalų ministeriu per jų 
susitikimą Vašingtone.

W. Christopher pranešęs 
prezidentui Jelcinui, kad JAV 
panaudos žmonių teisių reika
lą “priversti Baltijos valsty
bes pakeisti savo priešišką 
nusistatymą etniniams ru
sams, gyvenantiems tose tri
jose respublikose”.

Laiške klausiama, kokią 
JAV išryškins poziciją dėl 
Baltijos kraštų vedamos žmo
gaus teisių politikos. Bal
tiečių vadovai apie tai norė
tų sužinoti ir pranešti savo 
žmonėms, gyvenantiems JAV- 
se. J. Andr.

Ant kalvos prie Merkinės taip pat yra statomi kryžiai Nuotr. V. Gutausko

PADĖKA 
AfA 

ONA KURPIENĖ 
mirė 1993 m. kovo 7 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems geradariams drau
gams ir pažįstamiems už maldas, užuojautas, aukas ir 
visokeriopą pagalbą.

Jūsų paguoda šiame liūdname laikotarpyje mus 
dvasiškai sustiprino ir nuramino.

Petras Kurpis, 
Gediminas, Laima ir Viktorija Kurpiai 
Augustinas, Heather ir Karolina Kurpiai

AfA 
VYTAUTUI KEKIUI 

mirus,
jo žmonai DANUTEI, sūnui TOMUI, giminėms bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą-

Julija ČepHenė
Genutė Vaitkienė

Gemutė Baliūnienė 
Veronika ir Linas Balaišiai

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vėl laimėti parlamento rin
kimus.

Visiems yra gerai žinomas 
kanadiečių nusivylimas da
bartiniais savo partijų vadais. 
Politinę B. Mulronio karjerą 
nutraukė jo populiarumo kri
timas, dėl kurio į netikėtas 
aukštumas iškilo liberalų par
tija ir jos taip pat nepopulia
rus vadas Jean Chretienas. 
Jam pakenkė ilgi darbo metai 
su buvusiu Kanados ministe
riu pirmininku P. E. Trudeau, 
dabar jau pasenusiu ir pra
radusiu paramą Kvebeke. Po
puliarumo ten neteko ir da
bartinis vadas J. Chretienas, 
bet jį ir liberalų partiją tik 
dėl nusivylimo ministeriu 
pirm. B. Mulroniu rėmė ang
liškųjų provincijų kanadiečiai.

Politines kortas staiga pa
keitė B. Mulronio paskelbtas 
pasitraukimas iš politikos ir 
jį Kanados ministerio pirmi
ninko poste galinti pakeisti 
pirmoji moteris Kim Camp
bell. Pakutinieji viešosios nuo
monės tyrimai liudija prasi
dėjusį ryškiai pastebimą Ka
nados liberalų partijos popu
liarumo kritimą ir progresy
viųjų konservatorių stiprėji
mą. Už liberalus dabar žada 
balsuoti 39% kanadiečių, o 
už konservatorius - jau 32%, 
kai anksčiau jie populiarumo 
lantelėje neįstengdavo per
žengti 20%. Priežastys yra aiš
kios: J. Chretienu nusivylę li
beralai, pasitraukus B. Mulro- 
niui, dabar galės balsuoti už 
konservatorius, ypač jiems 
išsirinkus ministere pirmi
ninke ir partijos vadove Kim 
Campbell, pirmąją moterį Ka
nados istorijoje.

Tokia taktika jau anksčiau 
bandė pasinaudoti Kanados 
NDP socialistai. Jų dabartinė 
vadovė Audrey McLaughlin 
yra pirmoji moteris, gavusi 
politines vadžias visai Kana
dai skirtoje partijoje. Deja, 
Kanados ministere pirminin
ke ji netapo ir NDP socialis
tams parlamento rinkimų ne
laimėjo, nepakankamai pasi
ruošusi tokiam darbui. Jos 
nesusigaudymą ekonominiuo
se Kanandos reikaluose liu
dija gausūs, bet, deja, neįgy
vendinami pažadai. Dėl pana
šių pažadų daug vargo turė
jo ir Ontario parlamento rin
kimus netikėtai laimėjęs šios 
provincijos NDP socialistų 
vadas Bob Rae.

Kim Campbell yra žodį leng
vai valdanti advokatė, į eko
nominį gyvenimą žvelgianti 
platesnio gyvenimo žvilgsniu, 
kuris nėra skirtas vien tik 
unijoms. Savo politines pažiū
ras ji žada plačiau atskleis
ti kandidatų į vadus viešuose 
pokalbiuose televizijos ekra
nuose. Galimas dalykas, į kan
didatų eiles įsijungs ir minis
terio pirm. B. Mulronio štabo 
viršininkas Hugh Segal, ku
rio kandidatūrą norėtų remti 
kai kurie ministerial, patys 
atisakę kandidatuoti. Jis bet
gi yra tik politinės veiklos spe
cialistas užkulisyje. Kanados 
liberalų eilėse, jausdama pra
sidedantį J. Chretieno kriti
mą, nerimsta Sheila Copps’ 
Ontario liberalus ir provin
cinį parlamentą pakeitusi Ka
nados parlamentu ir jos libe
ralais. V.Kst.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?
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Dygaus gyvenimo pabiros
Reportažas specialiai “Tėviškės žiburiams”

Naujoji atgimstančios Lietuvos spaustuvė

ANTANINA GARMUTĖ
Ant aptirpusios sniego pus

nies, po mano langu, šokinėja 
mažas paukštukas raudonu 
pilveliu. Sniegena. Ji vikriai 
kažko ieško ir nustebusi ne
randa. Jau ir neberas — tų šer
mukšnio uogų, kurias per žie
mą barstydavo dosnus medis. 
Šermukšnį ir greta jo augusį 
stiprų ąžuolą barbariškai iš
kirto. Tiesiog dingo jiedu po 
vienos nakties, o jų vietoje 
ėmė dygti pilko mūro siena. 
Pastatas auga ne dienomis, o 
valandomis: pro virtuvės lan
gą tuoj nebematysiu žydro
dangaus. Iškirstame sodelyje 
kyla ištisas pastatų komplek
sas. Garažai, sandėliai, ne
aiškios paskirties statiniai 
kažkuo panašūs į caro laikų 
fortus. Neosovietinė sparčioji 
statyba. Kaimynė, kuri čia sta
tosi garažą, aiškina: “Tuos 
fasadinius pastatus keli mū
sų piniguočiai statosi. Staty
bai diriguoja muzikantas, daž
nai gastroliuojantis už Atlan
to. Skuba, kad nepareikštų 
pretenzijų sklypo savininkas, 
gyvenantis irgi už Atlanto. 
Kai tas susigriebs, čia jau 
pastatai stovės. Nieko. Pasi
ims kompensaciją”.

Tokia moralė. Palikę viską, 
tik vaikučius pasiėmę, nuo 
raudonojo maro pasitraukė 
žmonės. Nediduką medinį na
melį ant kalnelio, buvusioje 
Tvirtovės alėjoje, nugyveno 
perėjūnai, jis sugriuvo. Liko 
žemė, kurią godžiai griebė ki
ti. Lietuvoje suklestėjo gob
šumas grobti.

Užsienio lietuvių laiškuose 
daugėja aprašymų apie atviras 
vagystes ir apiplėšimus, ku
riuos įvykdo atvykę į svečius 
tautiečiai. Atvykėlių apetitai 
palyginami su plėšriųjų žuvų 
— barakudų. Grįžusi iš Čika
gos bičiulės dukra apie vieno 
mūsų “kuklaus ir rausva
skruosčio” parlamentaro elge
sį pasakojo: “Atvyko jis į JAV 
tvarkyti valstybinių reikalų. 
Atsivežė su savimi sūnelį. 
Viešbutyje — brangu. Po savo 
šeimos stogu jam pasiūlė prie
globstį jam nepažįstamas tau
tietis, mano dėdė. Žinote, ką 
svečias, peržengęs per slenks
tį, pirmiausia padarė? Ogi pra
žiodino savo vaiką ir šeiminin-

f 'SAMocmA* Knygų rišykla 
tĘMj ‘SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Lufthansa.
Patogiausias būdas pasiekti Vilnių.

Jūsų ryšiai su Vilniumi 
per Lufthansa

34 be nusileidimo skrydžiai per 
savaitę (iš Vankuverio, Kalgarlo. 
Edmontono, Toronto ir Montrealio) 
i Frankfurtą arba Miuncheną.

4 be nusileidimo skrydžiai per 
savaitę iš Frankfurto (Vilnių 
(pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais, sekmadieniais)

•Gausite pačias geriausias kalnas. 
Tik kreipkitės t kelionių biurus ar 
Lufthansa. 

Lufthansa. Tai pirmaujanti oro linija 
skrydžiams į Vidurinę ir Rytų Europą.
Lufthansa skrenda iš Kanados į. Vokietiją 
34 kartus per savaitę, ir iš tenai turi daugiau 
kaip 250 skrydžių į 16 Vidurio ir Rytų 
Europos miestų. Prie viso to pridėkime 
mūsų patrauklias ir prieinamas kainas, 
malonų ir draugišką patarnavimą skrydžių 
metu - ir jūs tada pastebėsite, kodėl daug 
daugiau keliautojų (Vidurinę bei Rytų 
Europą pasirenka Lufthansą, negu bet 
kurią kitą oro liniją.

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

kui tarė: ‘Va, Antanai, jam rei
kia taisyti dantis!’ O senos 
pensininkės, sustojusios į eilę, 
nešė ‘Lietuvos gelbėtojui’ var
ganai surinktus dolerius.” 
Neosovietinių laikų kuklumas 
pasirodė besąs fikcija.

Nepriklausomybės atgavimo 
šventės rytą Telšiuose lietuvis 
iškėlė raudonąją vėliavą, visai 
neslėpdamas, kad tai jam — 
šventenybė. Tą pačią įsimin
tiną kovo 11-ją Lietuvos vals
tybinė (!) televizija transliavo 
pompastišką laidą apie eks- 
premjerės jubiliejų. Putojo 
šampanas, skambėjo taurės, 
triumfališku džiaugsmu švy
tėjo veidai. Televizijos žiū
rovai — tie 70% Lietuvos gy
ventojų, vegetuojančių žemiau 
skurdo ribos — galėjo gėrėtis 
reginiais, kurių taip troško. 
(Suabejojus, ar iš tikrųjų troš
ko, verta dar sykį prisiminti 
balsavimo rezultatus ...).

O gal čia sarkazmas ne vie
toj, ir išvadas arba net jau hi
potezes vertėtų daryti iš savo 
patyrimo? Sutinku. Civilizuo
tame pasaulyje visuotinai pri
pažintos šventomis — nuosavy
bė ir teisė. Faktas: per didįjį 
1948 m. trėmimą mane, paaug
lę, iš tėvų namų į Sibirą, kar
tu su rusų kareiviais trėmė ir 
du vietiniai trėmėjai. Vienas 
iš jų — tame pačiame name gy
venęs enkavedistas Raudon- 
akis (žiūr. kn. “Amžino įšalo 
žemėje”, Vilnius, “Vyturys”, 
47 psl., 1989). Pasekmė: grįžus 
iš tremties savo name apsigy
venti negalėjau. TEISĖ, pa
remta dabartiniu neosovieti- 
niu įstatymu nurodo: “Negrą
žinti savininkui namo, jei 
NUOMININKAS nesutinka.” O 
nuomininkas tas nepaprastas: 
jis trėmė mane į Sibirą! Ir jis 
turi pirmumo teisę į mano nuo
savybę (kaip anksčiau turėjo
— į gyvybę!).

Taigi Lietuvoje — neosovie
tinė santvarka, kurios pagrin
diniai įstatymai (nuosavybė
— teisė) reiškia patobulintą 
skriaudą.

Mes vis dar kažko tikimės . . . 
viliamės. Vaistų nuo naivumo 
dar niekas neišrado. Gera būti 
optimistais.

Per Lietuvą klibinkščiuoda- 
mas eina neosovietinis pava
saris. Tyla. “Demokratija, su
kandus dantis”.

Kunkuliuoja įvykiai Rusijo
je. Tik komunistai ten nesi
dangsto figos lapeliu ir ne
keičia ideologijos. Rytų smaug
lio žvilgsnis hipnotizuoja. 
Ekspresas rieda į Rytus.

Gal Dievas padovanos mums 
dar vieną stebuklą? . .. Gal. 
Vilties žolė kalasi per asfal
tą. Lietuvoje įšalas neamžinas.

Religinės šalpos popietėje Anapilyje (Mississaugoje, Ont.) su rekolekcijų vadovu mons. KAZIMIERU VASI
LIAUSKU (viduryje). Jo dešinėje-GRAŽINA LAPIENĖ, jo kairėje JONAS ANDRULIS, dr. JUOZAS SUNGAILA; 
stovi: SALOMĖJA ANDRULIENĖ, ANGELIKA SUNGAILIENĖ Nuotr. Vyt. Balčiūno

Apsidžiaugiau,
(Atkelta iš 1-mo psl.)

das beveik visi. Todėl grįžus, 
man kartais atrodydavo, kad 
pastoracinio darbo galimy
bės lageriuose buvo dažnai 
geresnės. Mat ten vielos bu
vo tik apie lagerį, bet nebuvo 
jų tarp žmonių; o čia “laisvė
je”, buvo nuolatos jaučiamos 
vielos tarp tikinčiųjų ir ku
nigo.

— Ar per trejetą metų tiky
binis Lietuvos gyvenimas pa
kankamai atsigavo ir užėmė 
naujas tvirtas pozicijas, ve
dančias į dvasinį tautos atgi
mimą ?

— Prieš ketvertą metų, pra
sidėjus Sąjūdžio veiklai, mes 
visi buvome optimistai. Mat 
mes visi tada tvirtai tikėjome, 
kad Lietuvai tapus nepriklau
soma valstybe, prasidės tuo
jau mūsų tėvynėje ir dvasinis 
bei religinis atgimimas. Deja, 
šioji šventė neskubėjo ateiti. 
Mūsų nustebimui ir skausmui 
nusikalstamumas netgi padi
dėjo. Laikui bėgant mes su
vokėme, kad mūsų tauta ilga
metės okupacijos metais yra 
nukentėjusi ne tik nuo fizinio 
genocido, bet ne mažiau yra 
paliesta ir dvasinio genocido. 
Prisikeliančios tautos tikro
vė su kiekviena diena mums 
atidenginėjo naujus sielos 
griuvėsius ir žaizdas. Todėl 
mūsų dabar per daug jau ne
stebina, kad tiek daug pas mus 
dabar yra tokių, kuriems eko
nominės vertybės - pačios 
brangiausios vertybės. Su
grįžimas prie aukštųjų dva
sinių vertybių vyksta labai 
lėtai. Labai skaudu, kad ir po
litinėje plotmėje mes savo 
skirtingų požiūrių nesuge
bame aiškinti tauraus dialogo 
būdu, o labai dažnai savo tie
sas giname mitinginės kon
frontacijos argumentais.

kad išliko ištikimi tėvų žemei
— Sakoma, kad viena di

džiausių problemų yra jauni
mas, užaugęs sovietinėje sis
temoje. Ar šioje srityje kata
likų dvasiškija pakankamai 
intensyviai darbuojasi ir ar 
sulaukia patenkinamų rezul
tatų?

— Jaunimo religingumo 
problema yra turbūt pas mus 
pati aštriausia. Tiesa, dabar
tiniu metu pas mus kovojan
čių prieš Dievą ir tikėjimą nė
ra. Ir net piktai nusiteikusių 
prieš tikėjimą retai tenka su
tikti. Bet iš kitos pusės labai 
nedaug iš besimokančio jauni
mo ir tų, kurie kas sekmadie
nį lankytų pamaldas. Į klausi
mą, kas gi dabar daugiausia 
domina jaunimą, atsakyčiau: 
technika, sportas, ekonominės 
vertybės ir, be abejonės, įvai
riausių malonumų medžioklė 
(lėbavimas, narkotikai, sek
sas). Suprantama, kad šiose 
aplinkybėse Lietuvos dvasi
ninkijai tenka nepaprastai 
sunkus ir sudėtingas uždavi
nys: sugebėti nūdienos jauni
mui jam suprantama kalba pa
rodyti religinių vertybių gro
žį. Ar daug turime tėvynėje 
tokių dvasininkų, kurie tai 
sugebėtų? Greičiausiai, kad 
labai nedaug. Ilgametė izolia
cija dvasininkijos nuo visuo
menės, ribotos galimybės dva
siškai augti, labai mažas pa
žinimas mūsų laikų jaunimo 
dvasinio pasaulio, o dar tin
kamos literatūros trūkumas 
kelia dideles abejones sėkme 
pastoracijos su moksleiviais 
ir studentais.

— Žiniose iš Lietuvos daž
nai minimos sektos, pasižy
minčios veržlumu, naujumu, 
patrauklumu, darančios įta
kos ypač jaunimui. Kaip yra 
iš tikrųjų?

— Šios žinios iš tikrųjų tei
singos. Kai kurios sektos, o 
ypač “Tikėjimo žodis”, Vilniu
je yra patraukusios gana daug 
pačių jauniausių ir gražiausių 
katalikų. Kodėl taip įvyko? 
Turbūt šiek tiek ir dėl mūsų 
kaltės. Nuėję pas sektantus 
teigia, kad ten daug įdomesni 
pamokslininkai, kad jie ten 
visi aktyviai dalyvauja, kad 
jiems ten labai patinka links
mos giesmės ir tranki muzika. 
Kad jie patys dažnai išgyve
ną kažkokius dvasinius polė
kius, netgi ekstazes. Kad jie, 
pradėję lankyti sektantų pa
maldas, nugalėję daug savo 
silpnybių, o taip pat supratę 
Evangelijos prasmę ir grožį. 
Tiesa, jų tėvai dažnai ateina 
skųstis dėl neigiamos įtakos 
tų linksmų pamaldų jų vai
kams. Grįžta jie labai pasikei
tę - visą vakarą juokiasi ar
ba verkia; o kartais ir visai pa
krinka jų psichika.

— Girdėti priekaištų, kad 
neutrali Lietuvos dvasiškijos 
laikysena prisidėjusi prie 
LDDP partijos kandidatų lai
mėjimo prezidentiniuose rin
kimuose. Ar tai pagrįstas prie
kaištas?

— Lietuvos kardinolas ir vys
kupai savo laiške tikintiesiems 
rinkimų išvakarėse nurodė, 
kad kiekvieno kataliko šventa 
pareiga rinkimuose dalyvauti. 
Nurodė taip pat ir visas savy
bes, kuriomis turi pasižymėti 
busimasis tautos vadovas. Ra
gino balsuoti, tik rūpestingai 
kandidato savybes ir jo as
mens vertę apsvarščius, ir tai 
pagal savo sąžinę.

Nenurodė tiktai vyskupai 
savo laiške tiesiog kandidato 
pavardės, tuo parodydami sa
vo pasitikėjimą tikinčiaisiais, 
jų pajėgumu ir sugebėjimu sa

varankiškai pasirinkti. Kiek 
teko kalbėtis tuo klausimu 
su išsilavinusiais ir tauriais 
tautiečiais, dauguma jų laiko 
vyskupų laišką išmintingu, 
Evangelijos dvasioje, pasisa
kymu tuo aktualiu klausimu 
ir visiškai pakankamu žmonių 
laisvam apsisprendimui.

Tiesa, buvo ir tokių tikinčių
jų, kuriems atrodė, kad vysku
pai turėjo būtinai nurodyti 
pavardę kandidato, už kurį 
reikia balsuoti ir prakeikti 
tą, už kurį negalima balsuoti. 
Buvo tikinčiųjų, kurie rinki
mų dienomis vaikščiojo su pla
katais, kuriuose didelėmis rai
dėmis buvo užrašyta: “Tegu 
bus prakeikti tie, kurie bal
suos už NN”. Buvo kunigų, ku
rie atsisakė krikštyti sergan
tį vaikelį už tai, kad tėvai dar 
nežinojo už ką balsuos, buvo 
kunigų, kurie atsisakė duoti 
išrišimą, kol nepažadės bal
suoti už kataliką.

Daugelis vis dėlto gerų ir tau
rių katalikų, mano, kad vys
kupų laiškas tikėjimui ir jo 
ateičiai naudingas.

— Esate Vilniaus arkikated- 
ros-bazilikos klebonas, bet ne
turintis klebonijos, kaip ir Vil
niaus arkivyskupas, vis neat
gaunantis vykupijos rūmų. Ko
dėl taip yra? Juk dabartinė 
Lietuovos valdžia grąžina ne
lyginėm bendruomenėm prik
lausančius pastatus?

— Vilniaus arkivyskupui 
teisiškai rūmai jau yra atiduo
ti, vyksta remontas, ir tik kai 
kurios patalpos yra užimtos. 
Išvažiuojant iš tėvynės kovo 2 
d. Kurijos ekonominės komisi
jos vadovas teigė, kad jau pa
čiu artimiausiu laiku ir tos 
patalpos bus atgautos.

Su klebonija kiek sudėtin
giau, nes per karą sunaikin
ta buvusi klebonija. Bet pas
taraisiais metais jau yra at
gauta keletas Vilniaus Kurijai 
priklausiusių patalpų. Tiki
mės, kad viena iš jų bus atiduo
ta klebonijai.

— Ryšium su Vilniaus arki
katedra užsienio spaudoje kar
tais minimas lenkų mažumos 
klausimas. Ypač tai pabrėžia 
lėnkų išeivijos spauda. Ar len
kų klausimas tikybinėje srity
je šiuo metu yra jau toks opus? 
Ar lenkai yra skriaudžiami?

— Ilgą laiką Vilniaus katali
kai - lietuviai ir lenkai - su
gyveno labai taikiai. Jokių gin
čų tarp jų nebuvo. Konfliktai 
prasidėjo atgavus arkikatedrą. 
Mat lietuviai laiko, kad tai yra 
tautos centrinė šventovė, dar 
iš karaliaus Mindaugo laikų, 
ir todėl joje tinka melstis tik 
lietuviškai. Lenkai gi teigia, 
kad arkikatedra turėtų būti 
visiems katalikams motina. 
Lenkai brangina šią šventovę 
ypač dėl to, kad čia šv. Kazi
miero palaikai.

Dabartiniu metu, pagal arki
vyskupo J. Steponavičiaus 
įvestą pamaldų tvarką, len
kiškai meldžiamasi Šv. Kazi
miero koplyčioje, atvykus ku
nigams svečiams iš Lenkijos.

— Po ilgos kelionės grįšite 
į Lietuvą ir vėl įsijungsite į 
kasdieninį darbą bei gyveni
mą, gerokai skirtingą nuo ka- 
nadiškojo. Ar gyvensite geres
nės ateities viltimi Lietuvoje, 
ar svajosite apie gyvenimą 
Vakaruose, kaip tai daro ne 
vienas apsilankęs juose?

— Noriu gyventi ir dirbti 
tik Lietuvoje, nes esu įsitiki
nęs, kad tik ten dirbdamas 
galiu būti naudingesnis Bažny
čiai ir tėvynei. Iš viso mano 
amžiuje turbūt jau būtų labai 
sunku aklimatizuotis Kanados 

GERIEJI KANADIEČIAI, 
MIELI TAUTIEČIAI!

Mūsų Tėvynėje gyvenimas 
panašus į pavasarį patvinu
sią upę — viskas juda, bet 
svarbiausia atidžiai žiūrima, 
kad ta srovė neišeitų iš kran
tų. Mūsų tautoje visada dau
guma žmonių jautė ir jaučia, 
kad tie stabilūs krantai yra 
tikėjimas, Dievo įsakymai. Il
gi priespaudos, priverstinio 
ateizmo metai pajudino ne vie
ną to stabilaus gyvenimo ko
loną.

Šiandien reikia daug ką at
naujinti, sutvirtinti, tad ir 
į katalikišką spaudą žiūrima 
su didele viltimi. Ypač šian
dien iškyla Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai svarbumas, aktualu
mas turėti savo spaustuvę, kad 
pastoviai galėtų spausdinti 
reikiamą religinę ir kitą spau
dą.

Adomo Jakšto spaustuvės 
statyba sparčiai vykdoma ir 
vasaros pabaigoje norime ją 
užbaigti. Spaudos mašinas ti
kimės gauti iš Vokietijos “Kir- 
che in Not”, kaip ir buvo ža
dėta, nes jau įvykdėme ir svar
biausią sąlygą — spaustuvės 
įstatus, patvirtintus Vyskupų 
konferencijos ir įregistruo
tus valdžios. Įstatus spaus
tuvės, kaip personalinės įmo
nės, jau turime patvirtintus 
ir užregistruotus. Katalikiš
kų leidyklų susivienijimo įsta
tai irgi ruošiami ir laukiame 
gegužės mėnesį ekspertų iš Vo
kietijos jų patarimų ir pamo
kymų.

Artimiausia kliūtis, kuri 
sudaro daug rūpesčių, yra lė
šos. Dėl staigiai padidėjusių 
kainų mums užbaigti statybą 
dar trūksta apie 300 tūkstan
čių JAV dolerių. Dairomės į 
visas puses, prašydami parem
ti mūsų spaustuvės statybą.

Kreipiamės su prašymu ir į 
Jūsų geras bei dosnias širdis 
paramos — padidinti spaustu
vės statybos fondą.

Šiuos Popiežiaus metus Lie
tuvoje labai norėtume pažy
mėti ir Adomo Jakšto Katali
kų Bažnyčios spaustuvės ati
darymu su visų mielų gerada
rių pagalba.

Su jumis maldos vienybėje, 
dosnieji tautiečiai Kanadoje —

Vysk. J. Matulaitis

Religinėje šalpos popietėje kovo 28 d. Anapilyje KLK moterų draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriaus pirm. ALBINA AUGAITIENĖ įteikia piniginę 
dovanų mons. KAZIMIERUI VASILIAUSKUI Nuoth Vyt. Balčiūno

pastoraciniame darbe. Ilgai 
prisiminsiu labai malonią 
viešnagę Kanadoje, tėvynai
nių nuoširdumą ir jų pagar
bos vertą ištikimybę tėvų že
mei ir tikėjimui, bet, nežiūrint 
to, dvasiškai man šiuo metu 
Lietuvoje žmonės yra daug 
artimesni. Ekonominės verty
bės, kurios mane Kanadoje 
stačiai apstulbino, manęs nie
kados labai nežavėjo, todėl 
ir dabar tėvynėje gyvenimas 
su kai kuriais medžiaginiais 
sunkumais ir įvairiais negan
dais manęs negąsdina. Duok, 
Dieve, kad mes dvasiškai 
ištvertume.

— Aplankęs visą eilę lietu
vių telkinių Kanadoje pažino
te jų gyvenimą ir jų galimybes 
pagelbėti savo tautiečiams 
Lietuvoje. Kuo, Jūsų manymu, 
Kanados lietuviai galėtų pa
gelbėti jiems?

— Susipažinęs su tautiečių 
gyvenimu Kanadoje, gerai su
pratau, kad jie ekonomiškai 
gyvena daug kartų geriau, ne
gu jų broliai tėvynėje. Supra
tau ir tai, kad visa, ką jie 
šiandien turi, nenukrito jiems 
iš dangaus, o įsigijo jie visa 
tai savo kruvinu prakaitu, o 
taip pat labai taupiai ir sąži
ningai gyvendami. Supratau ir 
tai, kad dauguma jų su meile ir 
ilgesiu prisimena tėvynę, jaut
riai atjaučia tėvynainius, šian
dien įvairių negandų skau
džiai varginamus. Kiekvienas 
pagal savo išgales nori jiems 
padėti. Suprantamas ir jų rū

Informacinis priedas
Esame atidarę valiutinę są

skaitą spaustuvės statybai 
Kauno mieste Lietuvos akci
niame inovaciniame banke 
Kauno filiale Lietuvos kata
likų informacijos tarybos 
vardu, sąsk. nr. 414070904. Ne
žinau, kiek reikia mokėti už 
patarnavimus pervedant pini
gus į mūsų sąskaitą užsieny
je. Pervestų pinigų mūsų są- 
skaiton naudojimo tvarka to
kia: jei gautą valiutą perve
dame į reikiamą sąskaitą, net 
už patarnavimus nieko neima. 
Jeigu pervestą valiutą norime 
pasiimti grynais pinigais į 
rankas, tuomet atskaito 2% 
nuo paimamos sumos.

Jeigu atsirastų aukotojų, 
tai dabartiniu metu patogiau
sia pervesti į mūsų sąskaitą 
Kauno skyriaus bankus-kores- 
pondentus vietoje (užsienyje) 
esančius.

Adresai: JAV bankas CITI
BANK, USD 1. account No. 
36016012 (67084173) 414070904. 
2. The Bank of Lithuania, Li
thuanian Joint Stock Innova
tion Bank Kaunas Branch (Lie
tuvos katalikų informacijos 
tarybai) 3. CITIBANK N.A., 
399 Park Avenue, New York, 
NY, 10043, USA. Fax: 212/793- 
2933, Telex: ITT 420392, TRT 
175836, S.V.I.F.T. CITI US 33.

Canadian Imperial Bank of 
Commerce. 1. CAD No. 18-10812 
(67084173) 414070904. 2. The 
Bank of Lithuania, Lithua
nian Joint Stock Innovation 
Bank Kaunas Branch (Lietu
vos katalikų informacijos ta
rybai). 3. Canadian Imperial 
Bank of Commerce, Corres
pondent Banking Services, 
Head Office — Commerce 
Court, Toronto, Ontario M5L 
1H1, Canada. Telephone: (416) 
980-2211 (Central Switch
board). Fax: 416-980-7553; Tel
ex: 065-24116 (Canbank).

Red. pastaba. Patogiausias 
būdas aukoti Adomo Jakšto 
spaustuvei Kanadoje — per 
Kanados lietuvių katalikų 
centrą, kuriam šiuo metu pir
mininkauja Vytautas Tasec- 
kas (3221 Trelawny Circle, 
Mississauga, Ont. L5N 5G7) 
arba per lietuvių katalikų 
parapijas.

pestis, kad jų nelengvai už
dirbti centai būtų panaudo
jami sąžiningai ir tikslingai.

Be jokios abejonės šiandien 
tėvynei, bežengiančiai pirmuo
sius žingsnius nepriklausomy
bės keliais, pagalba dažnai 
būna labai ir labai reikalinga. 
Ir tai įvairiausiose srityse.

Būtų nuodėmė skųstis išei
vių, o ypač kanadiečių nejaut
rumu ar atjautimo stoka mūsų 
varguose. Išeivių pagalbą mes 
su dėkingumu nuolatos jau
čiame, ir tai visokeriopą: gau
name vaistų ir knygų, įvairias 
pašalpas badaujantiems, vai
kų namams, statomai spaus
tuvei ir šventovėms. O pasta
rosiomis dienomis su džiaugs
mu išgirdome žinią, kad gen. 
konsulas H. Lapas skelbia 
traktorių vajų, kurio tikslas 
aprūpinti traktoriais nors da
lį Lietuvos ūkininkų.

Dvasiniam tautos atgimimui 
po 50 metų spaudos draudimo 
didelę reikšmę turės ir gali
mybė įsigyti religinės-filoso- 
finės literatūros. Čia daug 
vilčių teikia dabartiniu me
tu statoma “Adomo Jakšto” 
spaustuvė.

Džiaugiamės, kad į tėvynę 
grįžta dideli paukščiai: arki- 
vysk. A. Bačkis, prel. V. Kaz
lauskas, T. L. Zaremba, SJ, 
prof. A. Žygas, diakonas G. Gru
šas. Jie savo pastoracine veik
la, ypač su jaunimu, jau dabar 
yra daug prisidėję prie dva
sinio atgimimo Tėvynėje. 
Duok, Dieve, kad vis dažniau 
ir daugiau tokių paukščių at
skristų.
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® LAISVOJE TEVYNEJE
ŽYDŲ KONFERENCIJA

Žydų pedagogų konferenciją 
Vilniuje surengė Šolomo Alei- 
chemo mokykla. Keturias die
nas trukusi konferencija buvo 
skirta atgimusių žydų mokyklų 
problemoms. Konferenciją su
rengusios Vilniaus žydų mokyk
los direktorius M. Jakobas da
lyvius supažindino su žydų švie
timo įstaigomis Lietuvoje. Pra
nešimą “Žydų mokykla ir jos 
vaidmuo žydų bendruomenėms” 
padarė Izraelio kultūros ir 
švietimo fondo atstovas S. 
Dončikas. Apie atkurtus tauti
nius žydų švietimo židinius 
kalbėjo Rygos, Talino, Petra
pilio (St. Peterburgo), Dne- 
propetrovsko ir Kijevo mokyk
lų pedagogai, apie naują žydų 
mokyklų draugiją — jai Rygoje 
vadovaujantis A. Feldmanas.

ŠIMTAMETIS ARCHITEKTAS
Lietuvos spaudoje plačiai 

buvo paminėtas šimtasis moder
niosios architektūros veterano 
Vytauto Landsbergio-Žemkal
nio gimtadienis. Sukaktuvinin
kas, gimęs 1893 m. kovo 10 d. 
Linkaučiuose, dabartiniame Pa
kruojo rajone, yra Žemkalnio 
slapyvardžiu rašiusio drama
turgo Gabrieliaus Landsbergio 
(1852-1916) sūnus. Architektū
rą jis 1913-16 m. studijavo Ry
gos politechnikos institute ir 
studijas 1925 m. baigė Romos 
aukštojoje architektūros mo
kykloje. Tada jis jau buvo pa
likęs savo pėdsakus Lietuvos 
nepriklausomybės kovose, ku
rias pradėjo eiliniu, o 1922 
m. baigė kapitonu, apdovano
tas Vyčio kryžiumi su kardais. 
Pagal V. Landsbergio-Žemkal
nio projektą 1929 m. buvo pa
statytas paminklas pirmajam 
Lietuvos savanoriui eiliniui 
Povilui Lukšiui, žuvusiam 1919 
m. vasario 9 d. nuo bolševikų 
kulkos Taučiūnuose. Nenuosta
bu, kad tą paminklą sunaikino 
Liet vą okupavę sovietai. Jis 
dabar vėl atstatytas pagal V. 
Landsbergio-Žemkalnio išsau
gotą projektą. Deja, neatgims 
taip pat okupantų sovietų Kau
ne sunaikintas paminklinis V. 
Landsbergio-Žemkalnio mauzo
liejus Steponui Dariui ir Sta
siui Girėnui. Liko tik jų žuvi
mo vietoje anuometiniame Sol
dine V. Landsbergio-Žemkalnio 
suprojektuotas paminklas, ku
rio pastatymui jis pats paauko
jo tūkstantį litų. Ir šis pamink
las buvo atnaujintas pagal V. 
Landsbergio-Žemkalnio išsau
gotus planus.

JO DIDELI DARBAI
Dabartinis žymus architek

tas Algimantas Nasvytis, spau
dos konferencijoje kalbėdamas 
apie ruošiamą V. Landsbergio- 
Žemkalnio darbų ir veiklos pa
rodą, jo kūrybą pavadino atski
ru tarpsniu Lietuvos architek
tūros istorijoje. ELTA, pateik
dama A. Nasvyčio mintis, “Kau
no laiko” skaitytojams pasako
ja: “Jo dėka per trumpą laiką 
pasikeitė laikinosios Lietuvos 
sostinės Kauno architektūrinis 
veidas. Buvęs gubernijos mies
tas tapo europietiškų miestu. 
Vytautas Landsbergis-Žemkal
nis buvo pirmasis architektas, 
baigęs mokslus Vakaruose, Ita
lijoje. Lietuvos architektūrą 
jis atnaujino itališkojo moder

nizmo idėjomis. Vytauto Lands
bergio-Žemkalnio suprojektuoti 
pastatai pasižymi formų harmo
nija ir ritmu, yra labai funkcio
nalūs. Dabar architektai spe
cializuojasi projektuodami mo
kyklas, ligonines, bažnyčias, 
gyvenamuosius namus ar admi
nistracinius pastatus. Tuomet 
Vytautas Landsbergis-Žemkal
nis per trumpą laiką sugebėjo 
suprojektuoti labai daug įvai
rios paskirties pastatų, ir jo 
projektai buvo įgyvendinti.. .”

JŲ ILGAS SĄRAŠAS
Pirmasis iš Italijos grįžusio 

V. Landsbergio-Žemkalnio dar
bas — 1926 m. suprojektuotas 
Kėdainių geležinkelio stoties 
bokštas. Tada projektą jau bu
vo paruošęs kitas architektas, 
bet jo įgyvendinimas būtų kai
navęs 96.000 litų. V. Lands
bergio-Žemkalnio suprojektuo
to vandens bokšto pastatymas 
kainavo tik 30.000 litų, autoriui 
sumokėjus pirmąjį 3.000 litų 
honorarą. Ilgą V. Landsbergio 
suprojektuotų pastatų sąrašą 
sudaro: Kauno universiteto 
akių ir ausų klinika (1930), Kau
no apskrities savivaldybės rū
mai (1933), Kūno kultūros rūmai 
(1932), “Pienocentro” rūmai 
(1934), Tyrimų laboratorija 
(1932), Prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai (1938), ligoninės 
Panevėžyje, Švėkšnoje, Šiau
liuose (1935-40), gimnazijos Bir
žuose, Panevėžyje (1930-36), 
prieglauda Marijampolėje, Kū
no kultūros rūmai Klaipėdoje 
(1936), šventovės Kybartuose 
(1926), Mažeikiuose (1934), Ša
kiuose (1936). Sąrašas nepilnas. 
Kai kurie statiniai buvo sunai
kinti arba dabar naudojami ki
tiems reikalams. V. Landsber
gis-Žemkalnis, dalyvavęs 1941 
m. sukilimo vadovybėje, su sū
numi Gabrielių buvo išvykęs Vo
kietijon ir Australijon. Sovie
tų okupuoton Lietuvon grįžo 
1959 m. Dirbo architektu, bet 
didelių darbų nesiėmė, negalė
damas prisitaikyti prie sovie
tinių architektūros normų.

SULAIKĖ ŽVEJYBOS LAIVUS
Nuo 1992 m. spalio mėnesio 

teritoriniuose Gvinėjo vande
nyse žvejojo Lietuvos valstybi
nei žvejybos įmonei “Jūra” pri
klausantys laivai “Dubingiai”, 
“Alytus” ir “Anykščiai”. Žuvį 
pagal pasirašytą sutartį jie gau
dė Gvinėjos firmai “Comera”. Ji, 
nevykdydama sutarties įsiparei
gojimų, Lietuvos žvejybos įmo
nei “Jūra” už jos trijų laivų dar
bą liko skolinga 340.800 dolerių. 
Kai lietuvių laivų kapitonai su
stabdė žvejybą, nutraukdami 
sutartis, jiems buvo įsakyta 
grįžti Gvinėjos Konakrio uos
tam Iš jų buvo pareikalauta 
grąžinti žvejojimo leidimus, 
atsilyginti Gvinėjoje pasisam
dytiems įgulos nariams. Tokiu 
būdu Gvinėjos firma “Comera” 
tikėjosi pasirašyti naują su
tartį, Lietuvos “Jūros” įmonei 
nepadengusi pirmosios sutar
ties 340.800 dolerių skolos. 
Įsikišus Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijai, sulaikytieji 
žvejybos laivai buvo paleisti. 
Valstybinė Lietuvos žvejybos 
įmonė “Jūra” Gvinėjos “Come- 
ros” firmos suktą skolą dabar 
tikisi atsiimti su tarptautinio 
teismo pagalba. y

Toronto ir apylinkių Nepriklausomybės šventės minėjime vasario 21 d. Anapilyje meninę programą atliko Ha
miltono lietuvių tautinių šokių ansamblis “Gyvataras”, vadovaujamas ELYTĖS TARVYDIENĖS

Nuotr. B. Tarvydo

Meninę programą atliks LONDONO CHORAS “PAŠVAISTĖ”.
Šilta žvėrienos vakarienė, įvairūs gėrimai, laimės staliukų loterija, 
taurių įteikimas geriausioms šauliams bei žvejams.

Šokiams gros Vaclovo Povilonio orkestras iš Toronto.
Baliaus pradžia 6.30 vai. vakaro. įėjimas - $6.

Hamiltono lietuvių medžiotojų-žūklautojų klubo Giedraitis valdyba

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

TRADICINĮ
ZUIKIŲ

balandžio 24, 
šeštadienį, 
Jaunimo 
centro 
salėje, 
Hamiltone

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS šešta

dieninė mokykla, 1993 m. balan
džio 3, šeštadienį pakvietė tėve
lius ir svečius į mokyklos Tėvų die
ną. Dainavimo mokytojos pravedė 
dainavimo pamoką vaikučiams ir 
tėveliams. Visų vaikų tėvai lan
kėsi klasėse, dalyvavo pamokose, 
kalbėjo su mokytojom. Smagiausia 
dalis buvo antroji: kava, užkan
džiai, knygų paroda-pardavimas, 
loterija, pareiškimai, margučių 
dažymas, ridenimas. Vaikai su
laukė brangių svečių - Velykų se
nelės (E. Bajorienės) su krepšiu 
margučių ir pirmomis pavasario 
šakelėmis bei kiškio (R. Chro- 
manskytės) taip pat su lauktuvė
mis. Šventė baigėsi rimties ir su
sikaupimo vaidinimu “Pėdsakai 
smėlyje”, skirtu šiai šventei. Jį 
atliko VI ir VII sk. mokiniai. Mo
kykla dėkoja visiems, padėjusiems 
ir dalyvavusiems šioje šventėje.

Mokytoja G. Liąukienė
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tunto 

surengta .Jiaziuko mugė puikiai 
pavyko. Paruošimo darbai jau bu
vo pradėti šeštadienį, daug suma
numo parodė ir naujų įdėjų įnešė 
ps. E. Tarvydienė, sk. vytis M. Sta
nevičius, vyr. sk. L. Liaukutė, o 
jiems į talką atėjo vyresni ir jau
niausi broliai bei sesės.

Sekmadienį rengėjai džiaugėsi 
dideliu skaičiumi mažųjų, kuriuos 
viliojo puikiai atrodantis, pilnas 
įvairių dovanėlių laimės šulinys,

Edmonton, Alberta
GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS Lie
tuvių namų koplyčioje kovo 20-21 
d.d. vedė iš Montrealio atvykęs 
kun. S. Šileika, SDB. Svečią, atvy
kusį Edmontonan kovo 19 d., ora- 
uostyje sutiko, apnakvydino ir glo
bojo Vincas ir Eilleen Kadžiai. Pa
dėka kun. S. Šileikai, SDB, už su
teiktą mums dvasinį sustiprinimą, 
o p.p. Kadžiams už jo globą. Dobilas

Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
10 nr. St. Catharines koresponden
cijoje buvo rašoma, kad gėles nu
nešė apylinkės bendruomenės 
pirm. J. Vyšniauskas, o turėjo būti 
P. Gabrėnas...

KLB žinios
ji*

Aukos Kanados lietuvių bendruo
menei Vasario 16-osios proga:

Windsoro apylinkė $250 - d r. S. 
Kizis; $200 - M. Kizis; $100 - N. 
Giedriūnaitė, A. Juškauskas, L. Le- 
parskas; $50 - A. Tautkevičius, 
dr. D. Naikauskienė; $30 - S. Nai- 
kauskas; $25 - B. Kowbell, G. Vin- 
dašius, Vyt. Barisas, P. Kairys, T. 
Gureckienė; $20 - B. Balaišis, E. 
Pakauskienė, R. Dumčius, Br. Ba
risas, P. Eidukas, Z. Mistautas, B. 
Kudžmavičius; $10 - J. Mikelskas, 
V. Pundžius; $50 - J. Petrėnas 
(Sudbury).

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoto
jams.

Sault Ste. Marle, Ont.
A.a. JONĄ MEŠKĮ Mišios bus at

našaujamos kun. J. David Blessed 
Sacrament šventovėje gegužės 4, 
antradienį, 7 v.v. Mišias užprašė 
KLB Sault Ste. Marie apylinkė ve- 
lionies 2 metų mirties metinėms.

STASYS DRUSKIS gydosi Plum
mer Memorial Public ligoninėje, o 
Valteris Jakomaitis General ligo
ninėje.

IEVUTĖ DRUSKYTĖ ir Keith 
O’Neill vestuvės įvyks birželio 5 d. 
Abu gimę ir užaugę Sault Ste. Ma
rie. Dabartiniu metu jaunoji dirba 
banke Otavoje. Jaunasis tarnauja 
kariuomenėje parašiutininku Pe- 
tawawoj, Ont. V.V.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

& LIETUVIAI PASAULYJE

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” /a\ 
atstovas) 'ey

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Pristato jūsų artimiesiems maisto produktų siuntas, sudarytas Lietu
voje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti nuo 5 iki 14 dienų.

SIUNTINYS nr. 2
Miltai ........................................ 10 kg Pupelių kava ............................ 500 gr
Cukrus..................................... 10 kg Arbata...................................... 200 gr
Kumpis rūkytas ......................... 3 kg Šokoladas................................ 500 gr
Dešra rūkyta .............................  3 kg Majonezas ............................... 400 gr
Sviestas ..................................... 1 kg Šprotai ..................................... 5 dėž.
Sūris olandiškas ....................... 1 kg Aliejus saulėgrąžų .........................  21
Manų kruopos...........................  2 kg Kiaušiniai ................................ 20 vnt.
Lazdyno riešutai ....................... 1 kg
Apelsinai .................................... 2 kg Kaina........................................$90.00

turtinga smulkių daiktų loterija, 
žaidimai. Vyresnieji domėjosi di
džiosios loterijos laimikiais, me
džio drožiniais ir mažųjų rankyčių 
pagamintais darbeliais. Suaugę 
vaišinosi tradiciniais lietuviškais 
valgiais, pagamintais mūsų nuola
tinės šeimininkės A. Deksnienės 
su talkininkėmis ir gardžiavosi 
mamyčių bei rėmėjų suaukotais 
pyragais. Mažieji būrėsi prie sk. 
vyčio M. Tarvydo stalo, ant kurio 
buvo garuojantis puodas, o aplink 
jį išrikiuotos bulkutės. Muzikai 
grojant ir lankytojams besišneku
čiuojant, laikas greitai prabėgo 
belaukiant stambesnių daiktų lo
terijos bilietų traukimo. Laimi
kių buvo daug, bet visų akį vilio
jo didžiulė M. Vegertaitės pada
ryta tautinė lėlė, kuri atiteko vie
nai iš mūsų mažiausių sesių. Liko 
neatsiimtų laimikių, kurių nume
riai yra sekantys: mėlyni - 0212, 
0292, 0235; violetiniai - 1659, 1809 
ir oranžinis - 1992. Atsiimti gali
ma skambinant D. Gutauskienei 
tel. 529-6982. Ačiū už pinigines 
aukas. Aukojo: $100-p.p. Šimelai- 
čiai; $50 - V. ir B. Kvedarai, A. 
Liaukai; $20 - p. Pakalniškienė; 
$10 - p. Erštikaitienė. Ypatinga 
padėka mūsų vyr. šeimininkei, tal
kininkėms, aukojusiems laimi
kius, pyragus. D.

SIUNTINYS nr. 3
Miltai ................................... 10 kg Dešra.....................................  2 kg
Cukrus ................................ 10 kg Razinos ................................ 2 kg
Ryžiai.................................. 10 kg Džiovintos slyvos .................. 1 kg
Makaronai............................  5 kg Mielės ............................... 100 gr
Kruopos ................................. 3 kg Alyva saulėgrąžų ......................2 I
Manai.................................... 2 kg Kiaušiniai ........................... 10 vnt.
Sūris lietuviškas................... 2 kg Kaina................................. $80.00

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.

PAGELBĖKIME LIETUVOS ŽEMDIRBIUI
KULTIVATORIUS MT 3 - 05. Labai universalus motoplūgas su 

rankenomis. Daržams apdirbti. Turint 3 hektarus žemės, viską 
žemdirbiui padarys. Galės arti, kultivuoti, akėti, bulves kasti, 
žolę pjauti. Turi priekabą kroviniams vežti........ $590 JAV

TRAKTORIUS MTZ - 40: 4 cylinderių oru vėsinamas, arklio jėgų 
50 (1800 rpm), 6 bėgiai pirmyn, 1 atgal..................  $2,400

TRAKTORIUS MTZ - 82:4 cyi. vandeniu vėsinamas, arklio jėgų 80 
(2200 rpm), 9 bėgiai pirmyn, 2 atgal........................ $3,950

Turim įvairių dyzelinių traktorių nuo 2 iki 6 cylinderių, įvairių 
padargų žemdirbiui. Visos kainos JAV doleriais. Kainos gali 
keistis pagal Lietuvos rinkos kainas.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
(Žiūrėti pagrindinį skelbimą psl. 4)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«rT A T V 4 " LIETUVIŲ KREDITO 
JL /Ylulv/V kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

JA Valstybės
A. a. pik. Kazimieras Mikola- 

jūnas, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas-savanoris, ilgus metus 
tarnavęs Lietuvos karo aviaci
joje, mirė Čikagos priemiestyje 
Burbanke 1993 m. sausio 4 d., su
laukęs devyniasdešimt aštuone- 
rių metų. Velionis Čikagon iš 
Australijos atvyko 1958 m. Čia 
1961 m. mirė žmona, o vėliau ir 
dukra su žentu. Liko tik vaikai
čiai ir provaikaičiai. Į tėvo lai
dotuves iš Australijos atskrido 
sūnus Jurgis. Sausio 9 d. velio
nis po gedulinių pamaldų palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Jo Lietuvos nepri
klausomybės kovų ir jaunystės 
dienų atsiminimus garsajuostėn 
yra įrašęs dabartinis “Lietuvių 
balso” vyr. red. Edmundas Ja- 
siūnas.

Agota Spačkauskaitė-Matulio- 
kienė, gyvenanti Čikagos pietva
kariuose su pensininkėmis duk
romis Paulina ir Liucija, sūnu
mi Evardu, atšventė savo šimtą
jį gimtadienį. Ji gimė 1893 m. 
vasario 3 d. nedideliame tėvų 
ūkyje Murgenių kaime, dabarti
niame Tauragės rajone. Į JAV at
vykusi 1912 m., dirbo vienoje 
Niujorko siuvykloje. Ištekėju
si už angliakasio Kazimiero Ma- 
tulioko, 1936 m. persikėlė Čika
gon, kur teko palaidoti mirusį 
vyrą. A. Matuliokienės šimtąjį 
gimtadienį aprašė Čikagos laik
raštis “South-West News He
rald”. Vasario 7 d. į jos namus 
suvažiavo dukterų ir sūnų šei
mos su vaikais ir provaikaičiais 
- pusantro šimto asmenų. Senu
tė jau treji metai neišeina iš 
namų, bet dar skaito lietuviškus 
laikraščius.

Floridos lietuvių klubas St. 
Petersburge savo metiniame su
sirinkime 1992 m. lapkričio 14 d. 
susilaukė beveik 300 dalyvių. 
Valdybos ižd. J. Kirtiklio prane
šimu, ižde yra 55.938 doleriai, o 
vienos dienos klubo pastato iš
laikymui reikia 58 dolerių. At
rodo, kad dėl lėšų neturima di
desnių problemų. Klubo naujon 
valdybon buvo išrinkti ir ją, pa
siskirstę pareigomis, sudarė: 
pirm. A. Gudonis, vicepirm. Br. 
Bartkus, sekr. V. Meiluvienė, 
finansų sekr. A. Strijauskienė 
ir ižd. M. Jurgutis. Klubo direk
toriais buvo išrinkti Br. Bauk- 
nys, P. Gudonienė, J. Kalėda, A. 
Kovera, V. Stražnickas, M. Šči- 
gaila ir J. Švedas.

Brazilija
Sao Paulo lietuvių šventovė

je V. Zelinoje sausio 31 d. pa
šventintas ir pakabintas palai
mintojo Jurgio Matulaičio pa
veikslas. Iškilmės dalyvius su 
kandidato į šventuosius gyve
nimu supažindino kun. Pranas 
Gavėnas, SDB. Iš Kuritibos len
kų marijonų jis gavo brazilams 
skirtą portugališką lankstinu
ką apie plm. arkiv. J. Matulai
tį, MIC, su jo nuotrauka ir mal
dele. Kun. Pr. Gavėnui, SDB, 
trūksta panašios medžiagos lie
tuviams. Tad jis yra gavęs Ne
kaltai Pr. Marijos seselių Put- 
name leidimą perspausdinti se
selės Onos Mikailaitės knyge
lę “Palaimintasis Jurgis Matu
laitis — jo gyvenimas ir darbai”.

Kun. Pr. Gavėnas, SDB, ruošiasi 
vykti Lietuvon. Ten jis tikisi at
spausdinti tos knygelės 50.000 
egzempliorių ir juos išdalinti 
Pietų Amerikos lietuviams, 
ypač jų jaunimui. Šią jo inicia
tyvą remia Brazilijos lietuvių 
bendruomenė, Brazilijos lietu
vių sąjunga, Šv. Juozapo bend
ruomenė, Maldos apaštalavi
mas.

Australija
A. a. Valentina Gerbavičiūtė- 

Šimkuvienė sausio 30 d. mirė 
Lietuvių sodyboje, kuri yra Sid
nio Engadinės priemiestyje. Ve
lionė, gimusi Rusijoje 1910 m. 
gruodžio 26 d., augo Lietuvoje. 
Kaune mokėsi mergaičių “Sau
lės” gimnazijoje, Vytauto Di
džiojo universiteto humanita
rinių mokslų fakultete pasi
ruošė gimnazijos mokytojos pro
fesijai. Sidnin atvykusi 1948 m. 
rudenį, Lietuvių sodybon su vy
ru persikėlė 1975 m., bet jis mi
rė 1984 m. Velionė liko vieniša. 
Jos palaikai vasario 5 d. buvo 
sudeginti Sutherlando kremato
riume. Giminių Australijoje 
neturėjo. Liko tik Kanadoje 
gyvenanti sesers dukra.

Italija
A. a. kun. Vincas Pupinis, SJ, 

gimęs 1920 m. liepos 18 d. Ga- 
taučių kaime prie Linkuvos, 
mirė Romoje š. m. kovo 27 d. Ve
lionis Rytų apeigų jėzuitų ku
nigu buvo įšventintas 1947 m. 
liepos 1 d., su kitais jaunais jė
zuitais išmokęs Rytų Katalikų 
Bendrijos apeigas, liturginę 
slavų kalbą. Jaunasis lietuvis 
kun. V. Pupinis, SJ, pasirinko 
darbą su rusais, pabėgusiais iš 
Sovietų Sąjungos. 1953-58 m. jam 
teko būti rusų ir lietuvių pabė
gėlių kunigu Austrijoje, lanky
tis jų stovyklose. Jis taipgi dir
bo Rytų apeigų jėzuitų švento
vėje Brazilijoje ir ten įsteigta
me bendrabutyje rusų berniu
kams. Su austru kunigu leido ir 
15 metų redagavo mėnesinį biu
letenį rusų kalba. Kun. V. Pu
pinis Romoje vadovavo Vatika
no radijo rusų skyriui, o nuo 
1988 m. — ir lietuviškojo sky
riaus redakcijai. Velionį pakir
to atsinaujinusi vėžio liga. Pa
laidotas Romos Campo Verano 
kapinių lietuvių skyriuje.

Prancūzija
Dr. Stasys Bačkis, ilgametis 

Lietuvos atstovas Vašingtone 
ir paskutinis jos diplomatijos 
šefas, dabar gyvenantis Pary
žiuje, širdžiai sunegalavus, Ka
lėdų šventes praleido ligoninė
je. Namo grįžęs 1992 m. gruo
džio 29 d., aštuoniasdešimt sep
tintąjį gimtadienį atšventė 1993 
m. vasario 10 d. Diplomatijos 
veterano neužmiršo Lietuva. 
Naujasis jos užsienio reikalų 
ministeris Povilas Gylys vasa
rio 13 d. jam atsiuntė telegra
mą iš Vilniaus, sveikinančią su 
deimantine Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 1918 m. va
sario 16 d. sukaktimi. Dr. S. Bač- 
kį jis taipgi sveikino ir su aš
tuoniasdešimt septintuoju gim
tadieniu, linkėdamas geros svei
katos, daug giedrių gyvenimo 
dienų.

“V3CT0R3ft” f
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).. V
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.tį&

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai p, 
Skambinti tel. 536-1994. -J

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

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

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik ..................................  $12.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš $2,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas

Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės. Kainos gali 
keistis dėl Lietuvos rinkos kainų. 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 į 
.Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan-: 
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
drauda. Pristatome jūsų pačių su- 

idarytus siuntinius į Lietuvą. Per-! 
'vežame autobusu keleivius į Mont- 
, realį ir iš Montrealio.

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3% asmenines paskolas ... 12.50%
santaupas............................ 2.50 nekiln. turto pask. 1 m. . 8.00%
kasd.pal.taupymo s-ta........... 2% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.50%
90 dienų indėlius ..............  5% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ......... 5.75% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.25% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ............... 6% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)...3% dydį iki $2.000 ir
RRSPirRRIFI m........... 5.75% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m.......................... 6% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “TaiKoje”

* 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



ambasadorius D. N. JOHNSON, ambasadoriaus žmona KATHLEEN ir S. BALZEKAS Nuotr. J. Tamulaičio

SliMlYIOJAI PASISAKO

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

IŠ LENKIJOS
Visų skaitytojų vardu dėkoju 

už gaunamą savaitraštį “Tėviškės 
žiburiai”. Skaito ne tik vietiniai 
lietuviai, bet ir svečiai iš Lietu
vos. Jie dabar dažnai atvažiuoja, 
nes kelionė nebrangi ir kelias 
netolimas.

Julius Sanvaitis su artimaisiais
Stargard, Szczecin

NAUJAS VALDYMAS
Patys matote ir girdite, kas pas 

mus darosi. Pradžioje visi susiki
bę rankomis buvo, ašaras liejo. 
Dabar tom pačiom rankom taikosi 
vienas kitam sprandą nusukti. 
Daugelis “patriotų”, pripuolę

dauguma lietuvių, ypač jaunimas, 
norėtų susipažinti su dabartiniu, 
Lietuvos žmonių demokratiškai 
išrinktu prezidentu. Dabar tik
tai žinome, kad jisai yra “komu
nistas”. Noriu žinoti, ką blogo 
ar gero jisai padarė mūsų myli
mai Lietuvai?! Dabartiniai jo pa
sisakymai apie Lietuvą skamba 
teisingai ir gražiai.

Prašau aprašyti viską apie pre
zidentą A. Brazauską artimiausia
me “TŽ” numeryje. Juk gyvename 
demokratinėje Kanadoje ir turi
me spaudos laisvę (ačiū Dievui!).

Juozas Miškinis, 
Niagara Falls, Ont.

Red. pastaba. Apie Lietuvos pre-
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Susitikimas Matulaičio namuose. Iš kairės: v.s. STEFA SUBATIENĖ, v.s.
ČESLOVAS KILIULIS ir JUOZAS LIUTKONIS Nuotr. Č. Kiliulio

Tarp lietuvių jaučiuosi kaip namie
JAV ambasadorius Lietuvai Darryl Norman Johnson susitiko su lietuviais Čikagoje

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Susitikimą surengė JAV LB 

krašto valdyba kovo 25 d., 7 v. 
v., Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, ambasadoriui besi
lankant Čikagoje (jis kilęs iš 
Čikagos).

JAV LB krašto valdybos vyk
domoji vicepirm. R. Narušie- 
nė supažindino klausytojus su 
ambasadorium ir jo žmona. 
Ambasadorius D. N. Johnson 
yra karjeros diplomatas, dir
bęs įvairiuose kraštuose ir 
kontinentuose, mokąs keletą 
svetimų kalbų ir dabar smar
kiai besimokantis lietuviškai!

Ambasadorius savo kalbą 
pradėjo lietuviškai: “Labai 
malonu susipažinti Čikago
je”, o toliau kalbėjo angliš
kai. Tarp lietuvių jis jaučia
si kaip namie. Lietuvoje žmo
nės domisi ambasada, ir amba
sados darbai aprašomi spau
doje, perduodami per radiją 
ir per televiziją bent kartą 
savaitėje. Jis sakė, kad Čika
gos lietuviai turi ypatingą vie
tą jo širdyje, nes tai didžiau
sias lietuvių telkinys JAV-se. 
Iš 10 ambasados tarnautojų 3 
yra lietuviai-amerikiečiai, 
o 2 jų yra iš Čikagos!

Ambasadorius kalbėjo apie 
Lietuvos politinę bei ekono
minę būklę ir santykius su 
užsieniu bei JAV-mis. Svar
biausia, kad Lietuva jau yra 
laisva ir neptiklaūsdma valsty
bė. Jau 2 metai, kai Lietuva vėl 
pripažinta ir atstatyti diplo
matiniai santykiai. Ji pilnai 
žengia į Europos valstybių 
šeimą.

Lietuvoje buvo parlamento 
rinkimai, kur darbiečiai 
(LDDP) gavo daugumą, o vė
liau prezidento rinkimai (60%) 
tai patvirtino. Rinkimai pra
ėjo demokratiškai. Kai kas 
galvojo, kad tokie rinkimų re
zultatai yra žingsnis atgal. Bet 
iš tikrųjų yra daug paprasčiau. 
Ekonomija buvo labai bloga, 
nors buvusi valdžia pasiekė 
labai daug, bet vistiek dar 
neįstengė sutvarkyti ūkio.

Buvo sutarta dėl svetimos 
kariuomenės išvedimo. Atėjo 
laikas rūpintis kasdieniniu 
žmonių gyvenimu. Juk ir už 
Churchill’į 1946 m. anglai

nebalsavo dėl panašių prie
žasčių. Rinkimai buvo laisvi 
ir demokratiški. Žmonės rin
kimuose pareiškė savo nepa
sitenkinimą ekonomija.

Lietuva yra neturtinga ša
lis, ilgus metus kentėjusi dėl 
Maskvos prastos ekonominės 
sistemos. Norint, kad Lietuva 
turtėtų, reikalinga daryti es
minių pakeitimų žmonių gyve
nime, mokyklose, bankuose, 
ligoninėse, socialinėje rū
pyboje ir t.t. Tai yra labai 
skausmingas procesas. Lietu
va žaliavų atžvilgiu 80% pri
klauso nuo Rytų. Rinkos ir ža
liavų šaltinių sugriuvimas bu
vusioje Sov. Sąjungoje iššau
kė panašią būklę ir Lietuvoje.

Lietuvai labai svarbu, kas 
šiuo metu vyksta Rusijoje, o 
ten vyksta daug dalykų ir sun
ku išpranašauti, kurion pu
sėn viskas pakryps. Lietuvai 
geriausia išeitis būtų, kad Jel
cinas pasiliktų valdžioje.

Dabar santykiai su Gudija, 
Ukraina ir Lenkija yra jau ap
tvarkyti. Svarbūs santykiai su 
Lenkija, nes Lietuvos kelias į 
Vakarus eina per šį kraštą. 
Praplėtus sienų perėjimus, 
išaugtų žmonių ir prekių ju
dėjimas, o tai sustiprintų eko
nomiją.

Politiškai JAV ir Lietuva 
turi daug kontaktų ir daug 
politinių lankytojų vyksta 
į abi puses. Bet prekyba nėra 
labai išvystyta. Tikimasi,' at
eityje ji padidės, nes Lietu
vai yra suteiktas “most favored 
nation” statusas ir tikimasi 
eksporto padidėjimo.

Yra įvairių paramos būdų 
padėti Lietuvai šiame persi
tvarkymo laikotarpyje. Labai 
padeda asmeniški ryšiai žmo
nių su žmonėmis. Tūkstančiai 
amerikiečių aplanko Lietuvą. 
Svarbu, kad tie ryšiai būtų 
palaikomi.

Ambasadorius pasakė, kad 
išeivijos lietuvių dėmesys 
Lietuvai yra dar svarbesnis 
šiuo metu, nes dabar yra sun
kiau. “Galvodami apie ateitį, 
būkite užsiangažavę”. “52 me
tus JAV valdžiai Lietuvoje ne
buvo atstovaujama. Tikėki
mės, kad dabar jai bus atsto
vaujama 500 metų”, baigė savo

išsamią ir nuoširdžią kalbą 
ambasadorius.

Jis atsakė ir į klausimus. 
Pvz. taikos korpuso sutartis 
pasirašyta prieš vienerius me
tus. Pirmieji savanoriai Lie
tuvon atvyko birželio mėn., 
jų laukiama ir ateinančią va
sarą. Lietuvai padedama šio
se srityse: finansų, privati
zacijoj, demokratinių insti
tucijų steigime, energetikoj, 
žemės ūkyje ir gamtos apsau
gos reikaluose. Čia padeda 
įvairūs tų sričių žinovai. Me
dicinos pagalba tuo tarpu yra 
palikta privačiam sektoriui. 
Dabar Lietuvoje vykdoma 14 
įvairių programų, kuriose dir
ba amerikiečių grupės.

Dėl svetimos kariuomenės 
atitraukimo ir kai kurių Jel
cino neraminančių pasisaky
mų, ambasadorius manąs, kad 
Jelcino kalbos iš esmės nie
ko nepakeitė, jos skirtos opo
zicijai apraminti, o kariuome
nės išvedimas vyksta. Iki vasa
rio 15 d. daugiau kaip 90% ka
riuomenės buvo išvesta, kaip 
kad buvo sutarta. Ambasado
rius mano, kad kariuomenė 
gal būt nebus išvesta iki rug
pjūčio 31 d., kiek nors užsitęs, 
bet jie išvyksta (“but they are 
leaving”).

Paklaustas apie amerikie
čių korporacijų investavimus 
Lietuvoje, ambasadorius nu
rodė, kad jau pora tuzinų turi 
tiesioginius ryšius. 16 korpo
racijų atstovų aplankė Lietu
vą ir trys jau pasirašė sutar
tis, kurių didžiausia tai Phil
lip Morris tabako įmonė Klai
pėdoje.

Terminalo statyba priklau
so nuo Lietuvos valdžios ap
sisprendimo. Jau buvo nu
spręsta, kad toks terminalas 
bus statomas Kopūstų kaime, 
bet kovo 25 d. vėl prasidėjo 
diskusijos tuo klausimu.

Dabartinėse sąlygose dau-

prie lovio, užmiršo, kad Dievas 
yra, o raudonieji to ir laukė. Tą 
“perestroiką” sugalvojo pats kip
šas. Naudodamasis laisvės ir de
mokratijos vardu, pjudo žmones 
ir pereina prie naujo valdymo (...) 
Aplinkui siaučia korupcija, mafi
ja, nusikaltimai. Teisingumo nė
ra, vykdomoji valdžia bejėgė (...) 
Daugelis pažangios inteligenti
jos depresijoje. Kas gali, važiuo
ja pusvelčiui uždarbiauti į už
sienį. Rolandas, Vilnius

DAUGIAU APIE
PREZIDENTĄ BRAZAUSKA

Skaitau “TŽ” nuo pat atsiradi
mo, net ir auka paremiu. Visuo
met laikiau Jus geriausiu lietu
višku laikraščiu išeivijoje. Ra
šau iš didelio nusivylimo, nes 
jau keletas savaičių praėjo nuo 
prezidento A. Brazausko iškil
mingo įstatydinimo į Lietuvos 
prezidento postą Vilniaus kated
roje, bet nematau nei jo nuotrau
kos, nei aprašymo (biografijos) 
pirmame “TŽ” puslapyje. Kas yra 
tas Brazauskas? Aš manau, kad

giausia galimybių yra mažes
niems verslams.

Lietuva turi palankias są
lygas išugdyti prekybą, nes 
jos žmonės gerai išmokslin
ti, protingi, geri darbinin
kai; gal dar reiktų permoky
mo kitų rūšių darbams. Lie
tuvos keliai geri. Gera geo
grafinė padėtis, nes kraštas 
yra tarp Rytų ir Vakarų. Dar
bo jėga pigi, ir tai domina in
vestuotojus.

Kovo 26 d. ambasadorius ap
lankė “Draugą”, Jaunimo cent
rą, seselių kazimieriečių vie
nuolyną, Marijos aukštesniąją 
mokyklą, Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos šventovę, 
pietavo pensininkų seklyčio
je. Po pietų susitiko su lietu
viais advokatais ir verslo žmo
nėmis. Vakare dalyvavo pri
ėmime Swiss Hotel, kur susi
tiko su JAV LB tarybos ir kraš
to valdybos nariais, LB apy
linkių pirmininkais bei Lie
tuvių fondo atstovais. Sekan
čią dieną aplankė lietuvių 
centrą Lemonte, kur taip pat 
viską apžiūrėjo ir kalbėjosi 
su PLB pirm. B. Nainiu.

SOLD
COLDUUeU. 
BANKCRO

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

DAIVA DALINDA,bba,
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

zidento Algirdo Brazausko bio
grafiją buvo rašyta “TŽ” 1992 m. 
50 nr., kai jis buvo išrinktas Lie
tuvos seimo pirmininku ir pradėjo 
eiti Lietuvos respublikos prezi
dento pareigas. Prezidento vėlia
vos šventinimas ir prezidento A. 
Brazausko inauguracija aprašyta 
š. m. “TŽ” 9 nr. Taipogi buvo skelb
ti visi svarbesnieji prezidento 
pasisakymai keliuose “TŽ” nume
riuose.

PAREMKITE LIETUVA
Lietuva juk kryžkelėje, jos atei

tis labai neaiški, pavojinga. Aš 
labiausiai bijau ne rusų tankų, 
kuriuos Sausio 13-ąją mačiau iš 
arti - Lietuvai pavojingesnė rusų 
klasta slaptų tarnybų, ekonomi
nio karo pavidalu. Man baisu, kad 
daug kas pas mus jau nebijo vaka
rykščių užkariautojų; nepastebi 
jų pastangų mus žūt būt susigrą
žinti.

Bet kuo čia dėta išeivija? Jūs 
daug galite. Jūs Lietuvą juntamai 
parėmėte ir paremiate įvairiomis 
labdaromis, ekonomistų, kitokių 
specialistų patarimais (nuošir
džiausiai ačiū), bet, man regis, 
mažai darote politinės įtakos ei
liniam, silpniau išprususiam Lie
tuvos miesto ir ypač kaimo žmo
gui. O gal ir jūs nematote, kuo Lie
tuvai pavojingi dabar į valdžią 
atėję visokie buvę CK sekretoriai, 
marksizmo-leninizmo apaštalai? 
Mano supratimu, būtų daug nau
dos, jeigu iškilūs (ir ne tik jie) tau
tiečiai Lietuvos ekskomunistų 
atžvilgiu užimtų aiškesnę pozici
ją. Kai koks garbingas svečias 
iš užjūrio televizijos laidoje ar
ba laikraščio skiltyse vanoja dau
giau dešiniuosius, negu kairiuo
sius, pastarieji kyla kaip ant mie
lių, vis drąsiau ir įžūliau elgiasi.

Atleiskite^ įsismaginau. Mat 
esu labai arti to, kas Lietuvoje 
vyksta, ir man skauda, kai kruvi
nai draskomas Lietuvos kūnas. 
Čia mano daržas, čia mano pupos. 
Aš negaliu į Lietuvą žiūrėti iš 
šalies, aš joje ne tik geografine 
prasme. Ne visi išeiviai pajėgia 
suvokti, kas čia dedasi. Kai ku
rie tiesiog naudojasi proga pa
samprotauti apie demokratiją — 
ir tiek, o mums demokratiją rei
kės iškentėti vienintelės teisin
gos partijos glėby, šaltyje ir skur
de, klastoje ir neteisybėje.

Šiandien, kaip iki Kovo 11-osios, 
svarbiausia - siekti nepriklauso
mybės ir demokratijos, saugoti, 
ką jau turime. Padėkite, parem
kite, nes Lietuva pavojuje. Parem
kite tuos, kurie siekia tikros ne
priklausomybės ir demokratijos. 
Kitokią “nepriklausomybę” ir 
“demokratiją” mes jau turėjome.

P. Molinskas, Vilnius

BOSTONO SKAUTININKAI 
PUTNAME

Lietuvių skautybės fondo šalpos 
skyrius, kurį gražiai tvarko Da
nutė Kazakaitienė, aplankė Matu
laičio namuose gyvenančias skau- 
tininkes: Eleną Abelkienę, Emili
ją Pūtvytę ir visą būrį pažįstamų. 
Lyg šviesos spindulėlis trumpai, 
bet šiltai sužėrėjo slaugos namuo
se. Skautiškas vizitas — tai maloni 
staigmena. Lankomieji šypsojosi 
ir kiekvienas norėjo išsikalbėti, 
pasidalinti savo džiaugsmais ir 
vargais. Per šią trumpą valandėlę 
suartėjome, pasidarėme lyg viena

šeima. Žmogaus širdžiai reikia 
švelnumo ir artimo meilės. Per 
nuolatinį skubėjimą, darbus, įvai
rius įsipareigojimus išblėsta idea
lai ir su kasdienybe susimaišo 
pačios gražiausios idėjos. Jei 
kiekvienas skautiškos šeimos na
rys Gavėnios metu padarytų ką 
nors gero kitam, pasaulyje gėrio 
kibirkštėlė tikrai neužgęstų, o 
Kristaus Prisikėlimo šventė būtų 
daug šviesesnė. S.S.

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

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

siuntinius į 1—11= i

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

BOX

TIK $6“‘kuBp"""us$11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................................ $1 1 .

pristatymas.

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

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

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

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

V.I.M. EXPRESS Ine
J&LSUUMIERSKI andASSOC TAX

TRO
NIX

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

Telefonas (416) 604-8311
Musų agentai:

Toronto -2290 Bloor St. W. (Bloor & Runnymede) 769 - 4558 • Mississauga -702 Burnhamthorpe Rd. 949-9988
Scarborough - 695 Markham Road. Room 27 438-5656~

Rainbow Printing
73 Ontario Rd., Welland, 
Ont. L3P 5C2 
tel. (416) 732-2117

Anna Kusyj,
40 Facer St., St. Catharines, 
Ont. L2M 5H5
tel. (416) 937-1385

Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines, 
Ont. L2N 1C2
tel. (416) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton, 
Ont. L8L 7W2 
tel. (416) 549-4149

Panorama Travel Agency, 363 Vine St., 
Hamilton, Ont. L2M 4T9 

tel. (416) 646-9909

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

Kuo daugiau jūs 
r žinosite, juo mažiau mokėsite 1
• 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 A. 
gauti iki $1,000 Ontario mokesčių 
kreditą, kuris pakeičia seną nuo-j^jį 
savybės mokesčio kreditą.

k • Jūs turite užpildyti 
K mokesčių grąžinimo 

lapus, jei norite 
gauti GSTjįĮŠSfflk kreditą. Jrį

.lįU*
r Vienkartinis atlyginimas* 

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

AUTOMATINĘ .

tel.: 252 - 4566

Mes garantuojame 
mokesčių grąžinimą 

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

18 darbo dienų, mes grąžinsime 
jūsų įmokėtus pinigus 

už perdavimą. * Jk

nuolaidą jūsų 
sutuokti- 

bu niui(ei). J

zzz <z/z, 
^4^

^e' klientas nėra 
ySĘr patenkintas, jokio atlyginimo 

iš jo neimam
Mr Savo įstaigose mes tuojau galime jums 
f parodyti kompiuterio pagalba apskai- 
L čiavimo rezultatus. Mes garantuojame. 
1 kad mūsų apskaičiavimai yra šimtą
jį procentiniai teisingi. Jei klientas 
:1 nėra pilnai patenkintas, J
>1 mes grąžiname jam origi- 
:jl nalius dokumentus ir Jrjr
■ neimam jokio atlyginimo.
I Priešingai, mes net 
L siūlome $20 dovanai, 
A kuris parodytų kaip 
SA geriau užpildyti 

mokesčių . 
grąžinimo JT 

lapus.

Jrjr (į*
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“Apsilankymai
Iš buvusio partizano Alfonso Daunio atsiminimų

LEONAS BALTUŠIS

Buvęs partizanas Alf. Dau
nys yra ne tik puikus vyras, 
bet ir labai įdomus žmogus. 
Susirašinėjam. Paprašiau at
siųsti man vieną knygą. Šiau
liuose nerado, tai per draugą 
nupirko Vilniuje. Niekuomet 
nieko neprašė, tai pats nusiun
čiau. Atsiuntė nuoširdų padė
kos laišką ir vėl... nieko ne
prašo.

Nepaprastai nuoširdus ir at
viras Lietuvos kaimo vyras. 
Jaunas būdamas priklausė pa
vasarininkų organizacijai. Ne 
man spręsti, juk nesu psicho
logas, bet gal dėl to, jaunys
tėje gavęs gerus moralės prin
cipus, atsilaikė prieš tą visą 
ateistinę melo propagandą ir 
išliko dvasiškai nesužalotas 
žmogus. Nedaug tokių jau šian
dieninėje Lietuvoje.

“(...) Išbraidžiau beveik tre
jus metus Gudijos pelkynus, 
bet Apvaizda mane savotiškai 
lyg ir saugojo. Neteko iššauti 
nei vienos kulkos ir nenušauti 
nei vieno žmogaus. Mano siela 
liko švari”.

Alf. Daunio tėvai buvo išvež
ti į Sibirą 1948 m. ir grįžo tik 
1956 m. Brolis Stasys pasitrau
kė į Vakarus 1944 m. Mirė Čika
goje 1977 m. Bendradarbiavo 
spaudoje, rašinėdamas “Drau
gui” ir artimai draugavo su 
rašytoju Aloyzu Baronu ir poe
tu Alg. Mackum. Alf. Daunys į 
didelius rašytojus bei žurna
listus nepretenduoja. Tai žmo
gus, kuriam bet kokia panegiri
ka yra labai svetimas dalykas. 
Parašė atsiminimus tik su vie
nu tikslu: ateities istorikams 
bus medžiaga lietuvių tautos 
pasipriešinimo studijoms. 
Įskaitant ryšininkių atsimi
nimus ir poeziją, iš viso 161 
puslapio knyga. Karts nuo kar
to šis bei tas atspausdinama 
Utenoje leidžiamame 4 psl. 
laikraštėlyje “Utenis”. Kiek 
man laikas leis, šį tą parašysiu 
“Tėviškės žiburiams”, nes at
siminimai įdomūs ir savotiškai 
aktualūs.

Šiandien pirma diena po 
prezidento rinkimų: rezulta
tus visi žinome. Alf. Daunys 
savo laiške man, datuotame 
1993 m. sausio 3 d. rašo:

“Dėl ekonominio nuosmukio 
Sąjūdis pralaimėjo seimo rin
kimus, atrodo, pralaimės ir

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

prezidento. St. Lozoraitis 
išstatė savo kandidatūrą, bet 
laimėti jam rinkimus maži šan
sai. Daug kas galvoja, kad 
Amerikoje visą laiką gyvenęs 
mūsų reikalų tikrai nesupran
ta. Nors St. Lozoraitį remia 
visos likusios partijos, var
gu ar tai nusvers.”

♦ * *
Alf. Daunio atsiminimuose 

yra viena skiltis pavadinta — 
“Apsilankymai”. Gerokai pa
trumpinau ir palikau tik kas 
daugiausia charakteringa. 
Dabar leiskime pasakoti Alf. 
Dauniui:

“Išvažiavau iš šio krašto 
1946 m. rugpjūčio 30 d. Tai ir 
buvo paskutinė mano buvimo 
šiame krašte diena. Matėm ir 
supratom gerai visi, kad gink
lu nugalėti mes negalime. Im
perija savo gniaužtuose laiko 
jau visą Rytų Europą. Jos sie
nos nusitęsė net už Berlyno. 
Kokia didžiulė erdvė: nuo Vla
divostoko iki Berlyno ir toje 
milžiniškoje erdvėje, mes, ma
ži trupinėliai, beginkliai ko
votojai, prieš tokį žiaurų ir 
brutalų priešą. Stalinas teturi 
vieną tikslą — sunaikinti tau
tas žudant žmones — ir prie
šus, ir savus. Vienintelis mū
sų tikslas dabar laukti ir išlik
ti. Šiose vietose pasilikus, aiš
ku, išlikti neįmanoma. Visi 
mes pasmerkti žūti. Tai ir pri
vertė ieškoti kito kelio išliki
mui. Amžino nieko nėra ir ši 
imperija neamžina.

Paskutinė naktis, praleista 
su draugais šiame krašte, bu
vo toje pačioje šieno slėptu
vėje pas ‘Našlaitę’. Tai tuose 
namuose, kuriuose patirta šią 
vasarą daug brangių ir malo
nių valandų. Pragyvenau tik 
tris su puse mėnesio šiame 
kaime, o jau netekom trijų 
draugų, o kas laukia kitų, koks 
likimas ištiks mane? Niekas 
šiandieną negali atsakyti. Pas
kutinis rankos paspaudimas ir 
sudie šiam kraštui. Pavežėjo 
mane į Uteną pusseserės vy
ras. Su didele baime laukiau 
traukinėlio. Vis atrodė, kad 
mane įtaria, seka. Kai jau įsė
dau į traukinuką, palengvėjo, 
ir aš jau traukiaus tolyn, to
lyn nuo šio krašto”.

Tas maršrutas, man asmeniš
kai, yra labai gerai pažįsta
mas. Čia tiek daug kartų buvo 
važinėta.

Siauruku Utena-Anykščiai- 
Panevėžys. Persėdus: Panevė- 
žys-Radviliškis-Šiauliai. Kiek
viename iš tų miestų, išskyrus 
Uteną, teko gyventi ir viskas 
čia taip gerai žinoma. Tikslas 
buvo Šiauliai — mano gimtasis 
miestas, nes čia mokytojavo 
Alf. Daunio sesuo ir tik čia 
buvo vienintelė galimybė užsi
maskuoti nuo NKVD akies. Po 
7 metų išaiškinamas, bet kiek 
palaikius (Kruščiovo laikais) 
paleidžiamas.

1970 metais, didelės nostal
gijos traukiamas, jis vėl atke
liauja į tą kraštą, kur tiek daug 
buvo pergyventa. Pasakoja to
liau.

“(...) Atvažiavęs išlipau 
Alių stotelėje. Netoli jos gy
vena ta pati pusseserė, kurios 
vyras tada mane išvežė iš šio 
krašto. Atvažiuodamas atsive
žu ir savo vaikus. Reikia ir 
jiems parodyti tėviškę ir tą

Buvęs laisvės kovotojas ALFONSAS 
DAUNYS (slapyvardis “Sriubas”), 
“Aukštaičių kovos” redaktoriaus 
dešinė ranka

kraštą, kuriame gyvenau, var
gau, kentėjau, kur prabėgo 
jaunystė ir tų rūsčių pora po
kario metų. Užlipau ant aukš
tos 
PO 
tas 
nas 
ateinantis nuo Šeduikių. Kai
rėje neužmirštamos seserys, 
tiek daug man gero padariu
sios. Kas suskaičiuos tuos 
jų darbus. Šituo takeliu be
eidamas, prieisi ‘Pauliną’. 
Pas ją dažnai rasdavom ‘Kie
tį’, o jis mus perkeldavo val
tele per ežerą. Koks švarus 
vandenėlis plauna ežero kran
tus. Pamenu ir tai, kaip su tink
leliu, ‘Našlaitės’ vadovauja
mi, gaudėme ežero žuvis. Nuo 
kalvos matyti, kur žuvo trys 
draugai. Tenai tolumoje vos 
įžiūri namą, atskiri jį iš visų. 
Tenai gyveno smulkutė mėly
nom akutėm ir šviesiom gels
vom kasikėm, siekusioms tik
tai pečius mergaitė, įėjusi 
mano gyvenimą neužmiršta
mai.

Einame aplankyti kapelių. 
Perbrendame gale ežero esan
čią brastelę. Kiek daug kartų 
tą vasarą per ją brista. Ten 
už brastelės į kalną gyveno 
‘Lietuvaitė’, palaikiusi ryšį 
su už plento esančiais parti
zanais. Štai ir kapeliai, apau
gę dilgėlėmis, žolėmis, bet per 
tas žoles randu brydę — eita 
žmogaus. Eidami ta bryde, ran
dame ir keletą kauburėlių, ant 
poros iš jų padėtos gėlių 
puokštės. Štai kas brido per 
tas žoles! Net ant širdies leng
viau pasidarė. Nevisai dar už
miršti ir mes. Pereiname visa 
ežero pakrante, jo gale kitas 
mūsų perėjimo takas. Bandau 
ieškoti tos vietos, kur pasku
tinį kartą sėdėjom su ‘Kariū
nu’. Viskas užaugę, kur tu ją 
besurasi. Paliko tik prisimi
nimai tų vietų ir tų žmonių — 
atmintinų, neužmirštamų, įėju
sių į mano atmintį visam lai
kui.. (Bus daugiau)

kalvos ir ilgai žvalgausi 
plačiąsias apylinkes, po 
taip brangias ir įsiminti- 
vietas. Štai tas kelias,
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Simas buvo ūkininkas
S. ALKSNIS

Simas Gerulis nebuvo tėvų 
numatytas ūkininkauti tėviš
kėje. Jis buvo vyriausias iš tri
jų brolių ir jau išmokęs sta
liaus amatą, gerai vertėsi, dirb
damas baldus, kraičių skry
nias, kuliamas mašinas ir joms 
sukti medinius maniežus. Si
mas buvo vidutinio ūgio, kres
nas, su tamsiais plaukais, tru
putį pailgo veido ir turėjo ne
mažą nosį.

Taip atsitiko, kad staigiai 
numirė jo motina. Tėvas pabal
nojęs du arklius, išsiuntė jau
niausią sūnų pakviesti Simą į 
laidotuves. Praėjus laidotu
vėm, tėvas maldavo Simą, kad 
jis pasiliktų namuose ūkinin
kauti. Simas sutiko ir taip per 
trumpą laiką jis pasidarė ūki
ninku, būdamas dvidešimt pen- 
kerių metų amžiaus, nevedęs.

Atėjus “Mėsėdžio” laikui, Si
mas apsisprendė ieškoti mer
gaitės, kuri sutiktų būti jo žmo
na. Ūkyje pakako vyriškų ran
kų, bet labai trūko moteriškų 
- reikėjo šeimininkės. Simo 
dėdė Jonas apylinkėje buvo 
pagarsėjęs kaip geras piršlys: 
jo supirštos poros džiaugėsi 
vedybine laime ir vis dar jam 
dėkodavo. Taigi, Simas ir krei
pėsi į jį pagalbos.

Vieną ramią, šaltoką šešta
dienio popietę jie abu išsipuo- 
šė gražiausiais drabužiais, 
pasikinkė geriausius arklius 
į roges, pririšo skambalus. 
Įsidėjo geros degtinės bonką 
ir po bonka patiesti ant stalo 
didelią puošnią nosinę. Ir taip 
jie išlėkė į piršlio numatytą 
tolimą kelionę. Tik pradėjus 
temti, jie įskambėjo į didesnį 
negu Simo ūkį, už dvidešimt 
kilometrų. Ten jie rado aukš
tą, liekną, su tamsiom kasom 
mergaitę, kurios vardas buvo 
Petrė.

Palių partizanas DŪLIS - ANTA
NAS PŪKAS iš Daukšių, ryšininko 
Tėvuko sūnus, žuvęs 1950.X.20 ap
suptas Panausupio beržyne

Petrei patiko Simas ir jo dė
dė Jonas: ji pagamino jiem va
karienę ir paruošė lovas nak
vynei. Po dviejų savaičių Pet
rė su tėvais apsilankė pas Si
mą. Dar vėliau, už trijų mėne
sių, Simas ir Petrė apsivedė, 
kai Petrei buvo dvidešimt tre
ji metai amžiaus.

Tuomet jie abu pradėjo ūki
ninkauti. Tuo laiku naudin
giausia buvo auginti arklius, 
linus ir galvijus. Be to dar jie 
augino javų, kiaules, vištas, 
antis, žąsis ir bites. Taip pat 
jie neatsiliko ir šeimoje: au
go keturi sūnūs ir dukra.

Pagal gaunamą pelną ūky
je arkliai buvo pirmoje vieto
je, jiem buvo skirtas geriau
sias pašaras. Kartais išleisti 
į kiemą pasilakstyti arkliai, 
peršokę vartus, išbėgdavo į 
laukus. Jie buvo Simo džiaugs
mas. Kartą abu su Petre važia
vo į turgų ir kitų ūkininkų veži
mai užtvenkė kelią. Visi su
stojo. Simas atsistojo vežime 
pažiūrėti, kas ten įvyko, jam 
Petrė sako: “Sėsk dar iškri
si!” ... Simas nusišpysojęs at
sakė - “Kai gulėdamas šeriu, 
tai stovėdamas važiuoju ...”

Kumelę Juodukę Simas buvo 
pasiskyręs jojimui. Vieną kar
tą su ja jis išjojo į valščiaus 
tarybos posėdį. Pririšo Juodu
kę prie kuolo ir nuėjęs posė
džiauti ilgai užtruko. Kai jis 
sugrįžo, Juoduke buvo iškelia
vusi namo su kuolu. Kitą kartą 
mokyklos mokytojas pasiprašė 
Juodukę nujoti į tolimesnį 
miestelį. Juoduke nunešė jį į 
miestelį ir parnešė, tik prie 
kiemo vartų staigiai spyrė 
abiem paskutinė kojom ir nu
metė mokytoją į balą. Juodu
ke buvo gera vaikam. Kai žie
mą daug prisnigdavo, Simas 
pakinkydavo ją į roges, suso
dindavo vaikus ir išleisdavo 
važiuoti į mokyklą. Išlipę vai
kai pririšdavo vadeles prie ro
gių ir Juoduke grįždavo į na
mus.

Per keletą metų arklių skai
čius artėjo prie dešimties. 
Anksti pavasarį tvartas buvo 
“pripakuotas” arkliais. Simas 
nusprendė arklius perkelti į 
daržinę, kur buvo laikomas 
šienas ir dobilai. Tęn jiem dar 
buvo per šalta nakties metus. Vi- 
si arkliai pradėjo sirgti. Atsi
gulę negalėdavo atsikelti ir 
taip gaišo vienas po kito - vi
so septyni. Liko tik Juoduke ir 
jos motina. Petrė verkė. Simas 
liko užsidaręs, nepratarė nė 
žodžio. Pasikvietęs pagalbos,

kasė arkliams duobes ir taip vi
sus užkasė. Vėliau Simas nusi
pirko veislinę kumelę ir vėl 
augino arklius.

Simas, išaręs pievas, suskirs
tė žemę į sėjomainas ir įsigi
jo ūkiui reikalingas mašinas. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
iš Amerikos užsisakęs įsigijo 
šienui ir javam pjauti mašiną. 
Po karo Simas suorganizavo 
penkis ūkininkus susidėti ir 
nuvažiavęs į Vokietiją nupirko 
bulvėm kasti mašiną. Kiekvie
nas ūkininkas, pagal visų susi
tarimą, parūpino po tris rinkė
jus bulvėm rinkti ir dar du stip
rius vyrus bulvėm vežti į aruo
dus. Keturi arkliai lengvai 
traukė mašiną. Anksčiau šis 
sunkus, varginantis darbas už
trukdavo kelias savaites, da
bar jis buvo atliktas per vie
ną dieną. Jaunimas vakare 
šokdavo.

Bitės turėjo sau jautrią vie
tą Simo širdyje. Jis mylėjo jas 
ir pats gamino jom avilius. 
Kiekvieną kartą, kai bitės spies- 
davo, jos rasdavo tuščią avilį 
apsigyventi ir taip bitynas iš
augo iki dvylikos avilių.

Kai Lietuva tapo nepriklau
soma buvo ir įvairių sumany
mų. Vienas iš tų sumanymų bu
vo mokyklos įsteigimas. Simas 
sukvietė vaikų tėvus ir visi su
tarė steigti pradžios mokyklą. 
Simas išnuomavo mokyklai pa
talpą erdviame ūkininko name, 
užsakė mokyklai suolus pas 
stalių ir valščiuje paprašė, 
kad parūpintų mokytoją. Ru
denį mokykla buvo pilna moki
nių, keturiasdešimt, nuo sep- 
tynerių metų iki septynioli
kos. Ir mokytojas buvo ten .. . 
Dar koks mokytojas!? . .. Jis 
buvo jaunas, aukštas ir visuo
met linksmas, per pertraukas 
kartu su visais žaizdavo. Žie
mos metu kartu su mokiniais 
čiuoždavo, o mažieji jam į sker- 
nus įsikibę pasivažinėdavo. 
Vėliau, užėmus valdžią komu
nistam, šis gerasis mokytojas, 
buvo ištremtas į Sibirą. Su
grįžo labai ligotas ir netru
kus numirė.

Simas sekmadienio ankstų 
rytą vaikščiojo apie gyvulius 
bei javus ir gėrėjosi, kad joūkis 
nuo Antrojo pasaulinio karo 
nedaug nukentėjo. Žaliavo ja
vų laukai, kuriuos įsėti padė
jo geri kaimynai, buvo išlikę 
šeši arkliai, šešios karvės ir 
trys veršiai. Jis ypatingai džiau
gėsi, kad aštuonios avys augi
no po du ėriukus. Dar tvarte 
unkštė penkiolika kiaulių. Na, 
ir džiaugėsi, kad visi keturi 
sūnūs išliko gyvi.

Gal ir gerai, kad tie du rusai 
majorai įsikraustė į seklyčią, 
svarstė Simas - jie buvo kaip 
apsauga nuo blogų žmonių ir 
valdžios. Tie karininkai rūpi
nosi lauko aeodromu už keturių 
kilometrų. Simas susikalbėjo 
su jais rusiškai, gerai sugyve
no. Petrė iškepdavo jiem labai 
mėgstamų bulvinių blynų, o jie 
atsidėkodami duodavo Petrei 
konservų dėžučių su užspaus
tom raidėm USA.

Kai raudonoji kariuomenė 
užėmė miestelį, vokiečiam pa
sitraukus, jų štabas įsikūrė 
klebonijoje. Klebonija buvo 
erdvi, be to politrukui dar la
bai patiko aplink ją esantis 
didelis sodas. Jis griežtai įsa
kė senam kunigui, kad tas pra
nyktų per porą valandų. Kai 
fronto kariuomenė išvyko tolyn 
į vakarus, palikdami kleboni
ją, į ten greitai įsikraustė enka
vedistai ir stribai. Čia klebo
nijoje, buvo nusprendžiama: 
ką areštuoti, ką į Sibirą išvež
ti ir ką sušaudyti... Čia ir bu
vo nutarta, kad Simą reikia iš
vežti į Sibirą. Petrę sulaikyti 
vienai dienai. Dukrą uždaryti į 
kalėjimą dviem mėnesiam. Ūkį 
likviduoti. .. Toks buvo įsa
kymas pasirašytas vyriausio 
enkavedisto.

Buvo auštantis pirmadienio 
rytas birželio viduryje, kai į 
Simo kiemą prigužėjo daug ve
žimų su ginkluotais stribais 
ir enkavedistais. Simas buvo 
areštuotas ganyklose pas gyvu
lius. Dukra taip pat suimta ir 
išvežta į kalėjimą. Petrė ku
riam laikui buvo užrakinta 
klėtyje. Pirmiausia pakrovė 
bites į vežimus ir šunį su bū
da, nes jis labai lojo. Su gy
vuliais jiems nebuvo bėdos, 
jie buvo rišami. Paukščius ki
šo į maišus, tik kiaulėm reikė
jo pakviesti sunkvežimį. Kiek 
vėliau pradėjo rinktis svetimi 
žmonės su maišais. Jie žinojo, 
kad galės prisirinkti: indų, 
patalynės, drabužių, audinių. 
Vakare jau buvo plikos sienos. 
Vienintelė namų gyventoja iš
liko laisva, nes buvo pasislė
pusi - katė. Vėliau katė išėjo 
į kitą kaimą pas Simo gimines. 
Ji kasdien eidavo žiūrėti, ar 
kas sugrįžo į namus. Kai duk
ra sugrįžo iš kalėjimo, katė 
pasiliko namuose. j

Simas buvo išvežtas į Igar- 
kos koncentracijos stovyklą' ir 
ten netrukus numirė.

Išganymas ateina per kančių, at
rodančių beprasmiškai. Ir Jobas at
rado Viešpatį savo kančioje.

(Karol Wojtyla)

Nereikia persėdimu Kainos žemos

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame naudotis « 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

Mūsų paslaugų kainos:
$0.90
$1.50

RYGA!

EXPRESS

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

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

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

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

$6.00
$1.00

$4.50

DĖŽĖS: 1,5 kubinės pėdos.......
2 kubinės pėdos...........

Siuntiniai į Lietuvą laivu: 
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse 
1 kubinė pėda .............................
arba 1 kg.....................................
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg..............................................
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%+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos [rangos 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.

GINTARAS

EXPRESSAtidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 metų aptarnavo 
milijonus keleivių, 
skrendančių į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš 
tarptautinės oro linijos.

Nuo:

$380
Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo.
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; 
nusipirkti

lengva

*kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Pradedant š.m. birželio 2 
d.z kelionės į Rygą ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biy į Baltijos 
kraštus.

Latvijos 
šventė 
Nepamirškite

Dainų

■ į vasaros 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainų Šventė!

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

MIDAMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina Įsigyti iki š.m. gegužės 15 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892

Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.
Kelionė vienp pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dienę prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai j kaina neįskaityti. Taip pat, bilietu perkant, reikia sumokęti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.
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“Hitler” ALGIRDAS GUSTAITIS

Vokiečio J. C. Fest’o knyga apie Adolfą Hitlerį

Joachim C. Fest, gimęs 1926 
m., yra žymus Vokietijos žur
nalistas, laikraščio “Frank
furter Allgemeine Zeitung” 
redakcijos narys. Pasitelkęs 
įvairias vokiečių, anglų kal
bomis knygas bei straipsnius, 
parašė stambią knygą “Hitler”, 
kurią 1973 m. išleido Verlag 
Ullstein vokiškai. Knygą iš 
vokiečių k. į anglų k. išvertė 
Richard ir Clara Winston, iš
leido 1992 m. JAV-se Harcourt 
Brace Jovanovich. Knyga 844 
psl., be iliustracijų, turi 8 
skyrius, bibliografinį sąrašą.

Adolfo Hitlerio protėviai 
gyvenę Dunojaus-Bohemijos 
srityje. Autorius mini pen
kias pavardes, viena jų yra 
Weitra (14). A. Hitleris gimė 
1889 m. balandžio 20 d. Brau- 
nau am Inn (17).

Pagrindiniai bruožai

Knygoje daugelyje vietų au
torius cituoja “Mein Kampf”, 
kurią Hitleris parašė kalina
mas Landsbergo kalėjime 1924 
m. Jis vertino jo įtakoje esan
čią vokiečių nacių partiją 
NSDAP (Nationalsozialisti- 
sche Deutsche Arbeiter Par- 
tei), kurios nariai ištikimai 
vykdė Hitlerio nurodymus. Tos 
partijos pagrindinis tikslas 
— visame pasaulyje sunaikinti 
marksizmą (92). Panašiu tikslu 
Italijoje Mussolinis vykdė sa
vąjį fašizmą (92).

Hitleris kovojęs prieš “krau
jo trokštančią, šlykščią žydų 
tironiją”. Žydai valdą 75% pa
saulio turto. Jie vadovaują 
marksistinėms partijoms, auk
so ir raudonųjų tarptautinėms 
organizacijoms (101).

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Europoje parlamentinė siste
ma neišsilaikė. Autorius mini 
šias valstybes: Lietuva, Lat
vija, Estija, Lenkija, Vengri
ja, Rumunija, Austrija, Italija, 
Graikija, Turkija, Ispanija, 
Portugalija ir pagaliau Vokie
tija. Europoje susidarė tikros 
galimybės fašizmui (106). Hit
leris daug išmokęs iš marksiz
mo, pažinęs jų veiklos būdus 
(126).

Hitleris tuolaikines Vokie
tijos' nelaintes nori’ suversti 
žy'dhins. Visa'’Vokietija esanti 
valdoma žydų.

Vokiečiams daug talkinę ne 
Vokietijoje gyvenę vokiečiai. 
Scheubner-Richter ir daug ki
tų vokiečių Baltijos valstybė
se, drauge su kraštutiniais Ru
sijos emigrantais, talkinę įstei
giant NSDAP organizaciją. 
Vėliau Hitleris lyg juokais 
tai vadinęs “Baltijos varian
tu” (137). 1928 m. NSDAP tu
rėjo 100,000 narių (255). Jų 
skaičius smarkiai augo ir 1930 
m. turėjo 389,000 narių (289).

Vokiečių nacių ištikimas 
narys, politikas, Vokietijos 
propagandos ministeris P. J. 
Goebbels (1897-1945) savo die
noraštyje rašęs: “Rusijos klau
simas visiškai nesvarbus. Ita
lija ir Anglija — mūsų natū
ralios sąjungininkės: baisu! 
Mūsų tikslas sunaikinti bol
ševizmą. Bolševizmas yra žy
dų padaras. Mes turime pavel
dėti Rusiją! 180 milijonų žmo
nių! (239).

Hitleris, kaip ir Napoleo
nas, manęs, kad visi paklius į

Žemaitijos dukra

Sofija Šviesaitė gimė 1927 m. 
lapkričio 23 d. Spurgainią kai
me, Tirkšlių valsč., Mažeikių 
apskr. Jos vaikystėje tėvai per
sikėlė gyventi į Mažeikius. Tė
vas tarnavo prie geležinkelio.

Sofija augo vienturtė dukra. 
Pradžios mokyklą ir gimnaziją 
baigė Mažeikiuose. Eilėraščius 
pradėjo rašyti 1943 m. 1946 m. su 
kitais gimnazistais sovietų sau
gumo buvo suimta. Jai pritaikė 
58-jį straipsnį už pogrindinės 
spaudos skaitymą bei jos plati
nimą. Iškentėjo visus žiaurius 

jo tinklą. Pasiekus valdžią, nė 
viena grupė jam nebus prie
šinga (331).

Daug kas nesutikęs su Hit
lerio politine linija. Jo mei
lužė Eva Braun du kartu ban
džiusi nusižudyti: 1932 m. lap
kričio mėnesį šūviu į kaklą ir 
1935 m. gegužės 28 d. (524).

Hitleris iš muziejų įsakė 
išmesti jam nepatinkančių 
dailininkų paveikslus, supir
kinėjo jam patinkančių daili
ninkų paveikslus net per pa
rinktus pasiuntinius (529). Glo
bojo jam patinkančius svetim
taučių dailininkų paveikslus. 
Pasitikėjo Dresdeno galerijos 
direktoriaus Hans Posse nuo
mone (530).

A. Hitleris mylėjo save, ti
kėjo, kad jį myli daug žmo
nių, ypač jaunimas. 1939 m. 
kovo 15 d. savo sekretorėms 
tarė: “Bučiuokite mane, mer
gaitės! Aš būsiu didžiausias 
Vokietijosjstorijoje” (539).

Klaidos ir nutylėjimai

J. C. Fest’o knygoje daug ne
tikslumų. Visiškai klaidingai 
rašoma apie Klaipėdos sritį. 
Esą Lietuva Klaipėdos sritį 
prisijungusi 1919 m. (574). Bet 
tai įvyko 1923 m. sausio 15 d. 
Hitleris, tiek sustiprinęs Vo
kietiją, kad Europoje nebebu
vo valstybės, drįsusios jam 
pasipriešinti, — ultimatumu 
atplėšė Klaipėdos sritį nuo 
Lietuvos 1939 m. kovo 23 d. 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje toji sritis tapo sovie
tine Lietuva.

Knygoje neteisingai pa
skelbta apie 1939 m. rugpjū
čio 23 d. Ribbentropo-Molo- 
tovo pasirašytą Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos sandėrį, ku
riuo buvo padalinta Lietuva ir 
kai kurios kitos valstybės (591- 
592). Slaptas papildomas pro
tokolas pasirašytas 1939 m. 
rugsėjo 28 d. Apie tai knygoje 
“Hitler” nieko nėra.

Antrojo pasaulinio karo pra
džia 1941 m. vasarą Vokietijai 
buvo sėkminga. Jos kariuome
nė per tris savaites paklupdė 
Lenkiją. Per du su viršum mė
nesių nugalėjo Norvegiją, Da
niją, Olandiją, Belgiją, Liuk
semburgą ir Prancūziją. Angli
jos karines jėgas iš Europos 
žemyno išstūmė atgal į salas. 
Tais pirmaisiais karo mėne
siais žuvo 27,000 vokiečių ka
rių, o kitoje pusėje žuvo 135,000 
karių (633). »

Knygoje nutylima, kad pa
grindinius Lietuvos miestus, 
įskaitant Vilnių, Kauną ir 
daugelį kitų vietovių, išlais
vino susiorganizavę lietuviai 
partizanai, staigiais puolimais 
išviję karines sovietų pajėgas.

Antrojo pasaulinio karo pra
džioje Vokietija triuškinan
čiai sumušė Sovietų Sąjungos 
kariuomenę. 1941 m. liepos 11 
d. paėmė 600,000 rusų karių ne
laisvėn, įskaitant 70,000 per
bėgėlių (651).

Pralaimėjimai

Knygos VIII skyrius “Kata
strofa” (nuo 697 psl.) aprašo 
Hitlerio Vokietijos kelią at
gal — pralaimėjimus. 1944 m. 
birželio 6 d. jungtinės JAV, 
Anglijos ir kitų karinės jėgos

NKVD tardymus. Neturint įro
domosios medžiagos, sąlyginai 
buvo paleista.

Beveik neįmanoma jai buvo 
kur nors įsidarbinti, nes gavo 
“antitarybinės darbuotojos” ti
tulą. Būtų buvę geriau, jei ragi
nama būtų įstojusi į komjau
nimą.

Pagaliau 1961 m. gavo sekre
torės darbą Mažeikių centri
nėje ligoninėje, ir tai geros šir
dies vyriausiojo gydytojo už
tarimu.

1989 m. pogrindyje išleista 
jos poezijos knyga “Dienų kryž
kelėse”. Jos straipsniai buvo 
spausdinami pogrindžio žurna
le “Nemuno banga”. Tais pačiais 
metais Vilniuje pasirodė jos 134 
psl. knygutė “Mano žemė”, 1992 
m. rudenį paruošta nauja 214 
psl. knyga “Pro aušras”. Šioje 
poezijos knygoje atsispindi 
priespaudos laikotarpis, trem
ties, lagerių kalėjimų buitis, re
liginė tematika, galiausiai ir 
tautos atgimimo nuotaikos.

Sofija yra Sąjūdžio narė, pri
klauso Klaipėdos “Žemaitijos 
rašytojų bendrijai”. Visur akty
viai dalyvauja dabar nepriklau- 

su 5000 laivų pradėjo puolimą 
Normandijoje (Prancūzijoje). 
Iš lėktuvų buvo nuleista daug 
parašiutininkų. Vokiečiai šau
dę kaip į “žmonių kilimą”. Pa
jūryje degė šarvuočiai, laivai, 
gulėjo nušautieji, dejavo su
žeistieji. Vakare amerikiečiai, 
anglai, kanadiečiai įstengė 
prasiveržti. Vokiečiams tas 
išsikėlimas, masinis puolimas 
buvo netikėtas, jau neturėjo 
lėktuvų (704). Dėl nuolatinių 
bombardavimų Vokietijos pra
monė negalėjo tinkamai veik
ti, daug ko trūko. Pavyzdžiui, 
Vokietijoje lėktuvams alyvos 
1944 m. gegužės mėnesį paga
minta 156,000 metrinių tonų, 
o 1945 m. vasario mėnesį tik 
1,000 metrinių tonų (717).

Kritiška Vokietijos padėtimi 
naudojosi Sovietų Sąjunga, 
nuolatos sąjungininkų labai 
remta materialine pagalba.

Vokietija Antrąjį pasaulinį 
karą pralaimėjo. Manoma, kad 
A. Hitleris su Eva Braun nu
sižudė Berlyne 1945 m. balan
džio 30 d.

Knygoje “Hitler” daug cita
tų, nuorodų, panaudotų kny
gų sąrašas, vardynas, bet nė
ra nė vienos lietuvių kalba 
ar lietuvio autoriaus knygos, 
citatos. Vardyne nėra Lietu
vos, Latvijos, Estijos, nors, 
knygos puslapiuose Lietuva 
minima.

“Įlaisvę'’ vasario numeris
ALFONSAS NAKAS

Taip ant viršelio užrašyta: 
1993 vasaris. Ir toliau: Nr. 115 
(152). Dar Vilniaus katedros si
luetas. Gedimino pilies bokš
tas. Virš visko - stambūs 75. 
Tas skaičius ir paaiškina, ko
dėl ne “žiemos numeris”, kaip 
kitais kartais metrikuodavo, 
o 75-tojo vasario.

Trumpas redaktoriaus veda
masis jau pačia antrašte “Ne
rimastis vietoj džiaugsmo” 
leidžia pajusti, apie ką bus 
kalbama: džiaugtumės nepri
klausomybės deimantine su
kaktim ir trečiomis Kovo Il
sios metinėmis, jei ne pasta
rųjų rinkimų rezultatai. Ant
ruoju, K. A. inicialais pasira
šytu vedamuoju, skatinama 
siaurinti plyšį tarp išeivijos, 
Sibiro tremtinių ir visos tau
tos, prisitaikiusios prie reži
mo. Abu vedamieji išmąstyti, 
tikslūs, taiklūs, verti dėmesio.

Trumpai, tik vienu puslapiu, 
prabyla inicialais J. G. pasi
rašęs kauniškis, pogrindžio 
“Į.l.” talkininkas. Įdomu, ką 
jis rašo iš 50 metų nuotolio, 
tik būtų daug įdomiau, jeigu 
be nutylėjimų, pavardžių slė
pimo. Visi laiškai redakcijai 
rašyti skaitytojų iš Lietuvos. 
Į keturis puslapius sudėta jų 
lygiai 10. Vien porinkiminės 
raudos, išsakytos įmantriai, 
skausmingai, kai kur labai pa
giežingai.

Pragiedruliu sušvinta vieno 
puslapio straipsnis, pavadin
tas “Kelias į laisvę”. Rašo Ar
kadijus Beloborodovas. O red. 
paaiškina, kad tai Lietuvoje 
pritapęs maskvietis inžinie
rius, kuris ne tik lietuviškai 
kalba, bet ir rašo lietuvių laik
raščiams, deklamuoja Mairo
nį. “ĮL” iš Anykščių “Žiburio” 
persispausdintam straipsnyje 
Arkadijus irgi kritiškai pažvel
gia į buvusių komunistų laimė

SOFIJA ŠVIESAITĖ

Tėviškė
Dieve, Tavęs šaukias iš juodų arimų 
Mažas trupinėlis - vieversio giesmė. 
Ir širdis sustingus Tau čiulbėti ima 
Požemių šaltiniais, trykštančia versme...

Saulei Tu sušvitus, žemei pražydėjus, 
Lino mėlynumo akys ežerų -
Sunkių kryžiaus dalią esi iškentėjus, 
Veidą nusiprausus purpuru žarų.

Tėviške šventoji, pakely sustojus, 
Svyrančiais berželiais, žilu Smuikeliu.
Laimini kelužį, laimini artojus, 
Basa per brūzgynus bėgi takeliu...

Skubi. Vėjai ūžia, lietūs veidą prausia, 
Varpai užmigdyti skamba ausyse...
Jaučiu, mano Dieve, Tavo Meilę gausią, 
Pro vargus, nedalią - Tujen mumyse...

Prie Tavųjų kojų siela atsigausiu, 
Ašara nuplausiu dulkes nuo akių.
LIETUVA brangioji, Tavo vardą šauksiu, 
Akmeniu prie kelio iš visų laikų!...

1987 m. Lietuva-Mažeikiai

somos Lietuvos gyvenime. Lieka 
ir toliau ištikima kovotoja už 
laisvę. Belieka palinkėti iš
tvermės šiai Lietuvos laukų 
sesei. Sim-Ka

Poetas KAZYS BRADŪNAS, gavęs valstybinę Lietuvos premiją už savo 
kūrybą, skaito eilėraščius apie šv. Kazimierą ir kitom temom Šv. Kazimiero 
šventovėje Vilniuje 1993.11.14. Už poeto stovi kun. JONAS-KASTYTIS 
MATULIONIS

jimus, bet jis viltingai užbai
gia: “Ateis diena. Tikėkime 
Tiesa ir Šviesa”. Kaip malonu 
sulietuvėjusio kitataučio to
kius žodžius skaityti!

Stiprybės pasisemiam ir iš 
Valentino Markevičiaus re- 
portažėlio apie pakaunės Mar
celę Mačiukienę, kurią pava
dina “Lietuvos Antigone”, nes 
1946-47 metais, rizikuodama 
gulagų “kurortais”, ji rankio
jo ir laidojo išniekintus par
tizanų kūnus. Šis rašinys per
sispausdintas iš 1989 m. “Kau
no aido”. Du puslapiai paskir
ti 1992-jų Lietuvos valstybinės 
premijos laureatui Kaziui Bra- 
dūnui - jo poezijai ir portre
tinei nuotraukai.

Vertai pasidžiaugiama Į lais
vę fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti romanų konkurso sėk
me. Kaip jau per visą periodi
ką Lietuvoje ir išeivijoje nu
aidėjo, susilaukta net 31 ro
mano ir 3,000 dol. premijos pa
dalinta tarp keturių kūrėjų. 
Be oficialaus protokolo ta te
ma spausdinami ir du įdomūs 
konkursą ryškinantys rašiniai, 
Česlovo Grincevičiaus bei Vy
tauto Volerto. Po “konkursi
nio”, kitu rašiniu V. Volertas 
blaiviai, raminančiai prabyla 
ir LDDP laimėjimo tema.

Zigmo Slibino memuarai 
apie rezistento išgyvenimus 
tardymuose bei saugumo kalė
jimo kamerose per pirmą po
kario dešimtmetį nepapras
tai įdomūs ir vertingi. Pri
klauso grupei raštų, kurie turi 
būti verčiami į svetimas kalbas. 
Šį kartą nuvilia tik kiekybė - 
vos 9 puslapiai.

Susimąstyti skatina Juozo 
Rygelio rašinys “Mūsų išeivi
ja ir Lietuvių Bendruomenė 
ateities perspektyvoje”. Į išei
viją Amerikoje autorius dairo
si nuo jos pirmųjų masinių 
bangų 19-to šimtmečio gale, 
iki paskutinės 1949-51 m. Nau
dodamas ir tris grafiškus brė
žinius, kurie, gaila, man ne
labai aiškūs, parodo nuolatinį 
tirpimą, nykimą. Jo aiškini
mai liūdina, juo labiau, kad, 
linguodamas galvą, turi jiems 
pritarti. Prognozuoja tik mažų 
LB grupelių veiklos galimybę, 
kai maždaug 2000-jų pradžio
je dabartinis masiškumas ne
beegzistuos.

Dar baisesnės Česlovo Stan
kevičiaus pranašystės (“Vy
riausybės pasikeitimas ir Lie
tuvos politinės raidos pers
pektyvos”). Straipsnio pradžio
je nušvietęs kas gero Lietu
vos vyriausybės nuo 1990 kovo 
11-tos atlikta, ima prognozuo
ti Lietuvos ateitį po LDDP lai
mėjimo ir nupranašauja iki 
galimo sugrįžimo į “didžiojo 
brolio” (ne jo, o mano žodžiai 
tarp kabučių) globą. Baisios 
mintys, bet, kaip ir prieš jį ra
šiusio apie išeivių lietuvišką 
ateitį, labai realistiškos. Akį 
rėžia šiame straipsnyje dvi 
gramatinės klaidos: kompete- 
tingai ir kompetetingas. Žinau, 
kad joks Lietuvos inteligentas 
taip nerašys - jam “užfundijo” 
spaustuvė. Pokalbis su vysk. 
Sigitu Tamkevičium - rinki

mų tema. Nebeaktualus, pa
senęs.

Spausdinamas Valdemaro 
Katkaus pranešimas, skaitytas 
Į laisvę fondo Studijų savai
tėje 1992.V. 11. Priminęs pavo
jus iš Rytų ir Vakarų, svars
to trijų Baltijos valstybių ko
kios nors federacijos galimy
bes.

Zenonas Prūsas rašo apie 
imperialistines tendencijas 
Rusijoje. Jo nuomone, ryškiau
sios esą tarp kariškių ir vadi
namo Tautinio išgelbėjimo 
fronto ekstremistų.

Jonas Pabedinskas, kaip vi
sada, įžvalgiame rašinyje kal
ba apie Lietuvos ekonomiką 
iš politinio taško. Priekaištau
ja dešiniesiems, ekonomikoj 
kairumu pralenkiantiems kai
riuosius. Redaktorius Juozas 
Baužys pateikia, ir geromis 
nuotraukomis iliustruotą, re 
portažą iš 1992.VIII.23-28 die
nomis Dainavoje įvykusios 
LFB studijų savaitės.

Viliuosi, kad iš mano užuo
minų beveik apie visus “ĮL” 
rašinius skaitytojas suprato, 
kad šis žurnalas ir gyvas, ir 
įvairus, ir pakankamai įdo
mus. Jau niekas nebemini “grį
žimo tėvynėn”. Tikėkime, kad 
jis čia dar gyvuos.

JUOZAS VAŠKEVIČIUS, Lietu
vos architektų sąjungos pirminin
kas, miręs Antakalnyje vasario 27 d.

Atsiųsta paminėti
Vytautas Tarasonis, Antanas Ba- 

joriūnas, Donatas Gediminskas, 
LIETUVOS TREMTINIAI TADŽI
KIJOJE. Vilnius, “Lietuvos au
to”, 1992 m., 69 psl.

Raimundas Staugaitis, LIETU
VIAI ŠIAURĖJE. Atsiminimai. 
Parengė Rasa Andrašiūnaitė. 
Leidykla UAB “Baltija”. Tiražas - 
10.000 egz. Vilnius (Studentų 8),
1991 m, 76 psl. plius 20 psl. trem
tinių sąrašas.

KRYŽIUS ŠIAURĖJE. Įvairių 
autorių sibiriniai atsiminimai. 
Sudarė Eugenijus Ignatavičius. 
Redagavo D. Dubickaitė. Išleido 
“Vyturys”. ' Vilnius (Algirdo 31),
1992 m., 456 psl. Tiražas - 14.000 egz.

Teklė Kačiukaitė, ATLEISKIM 
SAVO PRIEŠAMS. Atsiminimai 
apie vyskupus - Vincentą Borise- 
vičių, Pranciškų Ramanauską ir 
kitus kankintus bei kalintus Lie
tuvos dvasiškius. Išleido “Mintis” 
(Vilnius, Sierakausko 15), 1992 m., 
139 psl. Redagavo Vida Tunaitytė. 
Tiražas 25.000 egz.
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U Ml I Him II VEIKLOJE
Saviveikliniam “Vaidilutės” 

teatrui Čikagoje talkina iš Vil
niaus atvykusi aktorė Irena Leo- 
navičiūtė-Bratkauskienė. Su šios 
grupės aktoriais ji jau repetuo
ja Petro Vaičiūno (1890-1959) pje
sę “Nuodėmingas angelas”, para
šytą ir pastatytą 1927 m. Viešnia, 
1951 m. baigusi Vilniaus dramos 
teatro studiją, yra sukūrusi įsidė
mėtinų vaidmenų Klaipėdos, 
Kauno, Vilniaus dramos teatruo
se, vaidinusi lietuviškuose fil
muose. Čikagos lietuviams ji ža
da pasirodyti lietuvių poetų poe
zijos rečitaliu.

Los Angeles dramos sambūris 
vasario 27 ir 28 d.d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje suvaidino iš Lie
tuvos gautą Jono Mackonio-Mac- 
kevičiaus trijų veiksmų lyrinę dra
mą “Kalėdų senelis iš Los Ange
les”. Ją pastatė rež. Algimantas 
Žemaitaitis ir scenovaizdžius su
kūręs Paulius Jasiukonis. Dramo
je vaizduojamas išeivio Nikode
mo grįžimas Kūčių vakarą pas sa
vo šeimą Lietuvoje Kalėdų sene- 
'liu, susipažinimas su jos narių 
kančiomis sovietinėje vergijoje. 
Besidžiaugiant šiuo pastatymu, 
pranešama, kad režisūron vėl grį
žo ir iš jos laikinai pasitraukęs 
Petras Maželis, repetuojantis Ka
zio Sajos “Barakudą”.

Mažosios Lietuvos fondas 
Montrealyje yra paskelbęs 5.000 
JAV dolerių Vydūno premiją, 
kurią bus galima laimėti už ge
riausią veikalą plačios apimties 
tema — Mažosios Lietuvos žmo
nių ir krašto reikšmė, svarba ir 
vaidmuo Didžiajai Lietuvai pra
eityje, dabartyje ar ateityje. Te
ma turi būti nagrinėjama istoriniu, 
kultūriniu, literatūriniu, politi
niu, teisiniu ar geografiniu požiū
riu. Mašinėle rašytas rankraštis 
turi būti ne trumpesnis kaip 350 
puslapių su vienos eilutės tuščiu 
tarpu. Rankraštį reikia parašyti 
lietuvių, anglų, prancūzų ar vo
kiečių kalba, pridedant 30 pusla
pių santrauką kita kalba. Vydūno 
premija galės būti paskirta ne tik 
Mažosios Lietuvos fondo nariui, 
bet ir jam nepriklausančiam kitos 
tautybės asmeniui, turinčiam ry
šius su Lietuva. Vertintojų komi
sija bus sudaryta 1993 m. pabai
goje. Tris rankraščių kopijas iki
1994 m. gruodžio 31 d. reikia at
siųsti Mažosios Lietuvos fondo 
valdybai šiuo adresu: 6980 Cote 
St. Luc Rd., Con. Nr. 807, Mont
real, Que. H4V 3A4, Canada. Vy
dūno 5.000 JAV dolerių premija 
nebus skaldoma. Atsiradus kitam 
premijos vertam veikalui, bus 
įvesta antroji papildoma 3.000 
JAV dolerių premija. Platesnių 
informacijų galima gauti tel. (514) 
485-9144. Premija bus įteikta
1995 m. rugsėjo mėnesį Čikagoj 
įvyksiančiame Mažosios Lietu
vos fondo visuotiniame narių su
sirinkime. Premijuotą veikalą 
išleis Mažosios Lietuvos fondas.

Keturiasdešimtoji Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė įvyks' 
š. m. rugpjūčio 1-8 d.d. Vokie
tijos Augsburge, vyskupijos aka
demijoje Haus St. Ulrich, Kappel- 
berg 1. Nakvynė vienviečiame 
kambaryje su maistu -490 DM. Re
gistracijos mokestis — 100 DM, 
jaunimui — 50 DM. Savaitės or
ganizatoriai — A. Grinienė ir inž.
R. Hermanas Miunchene. Re
gistruojamas! pas Aliną Grinie
nę šiuo adresu: Frau A. Grinius, 
Diamantstr. 7 , 8000 Muenchen 
50. Tel. 089-1504471. Programos 
vadovai - dr. K. J. Čeginskas 
(Uppsala), dr. S. Girnius (Miun
chenas), V. Natkevičius (Viern- 
heimas). Paskaitas žada skaityti: 
V. Bartusevičius (Wittlich) — 
“Socializmo liekanos Lietuvos 
gyventojų santykiuose”, dr. A. 
Bubliauskas (Vilnius) — “Zeno
no Ivinskio vieta mūsų istorio
grafijoje”, dr. K. J. Čeginskas 
(Uppsala) — “Keturiasdešimt 
savaičių ir kas po jų?”, V. Dau
nys (Vilnius) — “Jasmanto-Ma- 
ceinos lyrika”, dr. K. Girnius 
(Miunchenas) — “Politinė būklė 
Lietuvoje”, kun. prof. J. Jūraitis 
(Termen ir Kaunas) — “Iš kokios 
praeities semsime teologines ži
nias Lietuvoje?”, D. Kuolys (Vil
nius) — “Inteligentija Lietuvo
je po totalizmo”, V. Natkevičius 
(Viernheimas) — “Putino lyrika”,
S. Pečiulis (Vilnius) — “Ekono
minės reformos raida Lietuvoje 
po nepriklausomybės atkūrimo”,
T. Sodeika (Kaunas) — “Šiuolai
kiniai religijos reikalai Lietuvo
je”, inž. A. Stepaitis (Arlington 
Hts.) — “Naftos svarba kasdieni
niame gyvenime”, V. Valiušaitis 
(Kaunas) — “Putinas Jono Gri
niaus žvilgsniu”. Savaitės pro
gramą papildys sol. Lilijos Šuky
tės ir vargonininko prof. dr. Vy
tenio Vasyliūno koncertas.

Naują herbą Panevėžio miestui 
sukūrė dail. A. Každalis, remda
masis seniausiu žinomu šio mies
to simboliu — tribokščiu mūru. 
Ligšiolinį herbą su dviem sukry
žiuotais pėdais ir plūgu norima 
palikti Panevėžio apskričiai. Pa
nevėžiečių pasiūlymui sugrįžti 
prie miesto heraldikos ištakų pri
taria Lietuvos heraldikos komisi
jos narys E. Rimša. Su dail. A. 
Každalio sukurtu naujuoju Pane
vėžio miesto herbu dabar susipa
žįsta Panevėžio miesto gyvento
jai, turėsiantys patvirtinti arba 
atmesti dail. A. Každalio pasiū
lytą projektą.

Lietuvos konservatorija, šie
met mininti veiklos šešiasdešimt
metį, išaugo iš mūsų profesiona
liosios muzikos klasiko Juozo Nau
jalio (1869-1934) Kaune 1919 m. 
įsteigtos muzikos mokyklos. Ji 
Kauno konservatorija su pirmuo
ju rektoriumi Juozu Gruodžiu 
(1884-1948) tapo 1933 m., o Lietu
vos konservatorija — 1949 m., su
jungus Kauno ir Vilniaus konser
vatorijas. 1992 m. iš šio junginio 
buvo sudaryta ir paskelbta Lietu
vos muzikos akademija. Šešiasde
šimtmečio sukakties minėjimas 
buvo pradėtas vasario 11 d. spe
cialia spaudos konferencija, ku
rioje naujajai akademijai jos pa
talpose Vilniuje atstovavo rekto
rius prof. Vytautas Laurušas, pro
rektorius docentas Juozas Anta
navičius ir sukaktuvinės komisi
jos pirm. prof. Kęstutis Grybaus
kas. Lietuvos muzikos akademija 
dabar priklauso keturioms tarp
tautinėms kultūros organizaci
joms. Rektorius prof. V. Lauru
šas džiaugėsi gražiais studentų 
ir pedagogų laimėjimais, kartais 
pralenkiančiais europiečius kole
gas. Muzikos akademijos studen
tų konkursinės bei koncertinės 
grupės dabar važinėja po Euro
pą, pasinaudodamos kvietėjų ap
mokamomis kelionėmis. Didėjant 
Lietuvos muzikų nedarbui, akade
mija turės sumažinti priimamų 
studentų skaičių, pagrindinį dė
mesį skirdama darbui su talentin
giausiais.

Pirmasis šešiasdešimtmečio 
sukakties koncertas vasario 13 d. 
buvo surengtas Vilniaus arkika
tedroje. Jame dalyvavo Lietuvos 
muzikos akademijos kamerinis 
choras, vadovaujamas T. Šums
ko, vargonininkai B. Vasiliaus
kas, V. Survilaitė ir L. Digrys, 
smuikininkas R. Katilius, operos 
solistai J. Stanelytė ir V. Norei
ka, Lietuvos kamerinis orkest
ras su vadovu S. Sondeckiu. Po 
koncerto sukakčiai skirtas Mišias 
koncelebravo Vilniaus metropoli
tas arkiv. A. J. Bačkis, klebonas 
mons. K. Vasiliauskas ir kun. E. 
Merkys. Antrasis koncertas vasa
rio 23 d. akademijos salėje buvo 
skirtas programą atlikusiems šios 
institucijos pedagogams —- tarp
tautinių konkursų laureatams P. 
Geniušui, R. Katiliui, G. Kaukai
tei, R. Maciūtei, A. Vizgirdai, 
V. Prudnikovui, Vilniaus styginių 
kvartetui. Ypatingo dėmesio susi
laukė vasario 24 d. įvykusi kon
ferencija “Muzikos akademijos 
šešiasdešimtmetis: dabartis ir 
ateities perspektyvos”. Sukakties 
renginiai kovo 4 d. užbaigti Lie
tuvos kamerinio orkestro ir Lietu
vos muzikos akademijos studentų 
kamerinio orkestro koncertu.

Lietuvos architektų sąjungos 
pirm. Juozas Vaškevičius, kuris 
taipgi buvo ir Baltijos šalių archi
tektų sąjungų draugijos tarybos 
narys, š. m. vasario 27 d. staiga 
mirė Antakalnyje ir buvo palaido
tas kovo 3 d. Antakalnio kapinė
se. Velionis gimė 1924 m. liepos 
27 d. Griškabūdyje, dabartiniame 
Šakių rajone. Studijas Kauno po
litechnikos institute baigė 1952 
m., įsigydamas inžinieriaus archi
tekto specialybę. Nuo 1961 m. 
dirbo Miestų statybos projekta
vimo institute grupės vadovu, nuo 
1962 m. — projektų vyriausiuoju 
architektu. Sudarė generalinius 
Švenčionių, Molėtų, o su kitais 
— ir Vilniaus, Palangos, Klaipė
dos miestų, Vanagupės, Švento
sios, Būtingės gyvenviečių pla
nus. Lietuvos architektų sąjun
gai velionis vadovavo 1966-70 m. 
Besiruošiant dalyvauti tarptau
tiniame architektų kongrese Rio 
de Žaneire, KGB agentai, stro
pieji sovietinio komunizmo sau
gotojai, rado velionies nutylėtų 
dalykų apie tėvus, senelius ir jo 
paties nukrypimų nuo komparti
jos linijos. Velionis turėjo pasi
traukti iš Lietuvos architektų są
jungos pirmininko pareigų. Joms 
jis vėl buvo išrinktas nepriklau
somybę atgavusioj Lietuvoj ir jas 
ėjo iki mirties, palikdamas daug 
planų, kuriuos dabar turės įgy
vendinti kiti. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-364 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term. Indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

5.00% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.50% 
5.50% 
6.00% 
5.50% 

palūk.... 6.00% 
palūk.... 6.25% 
palūk.... 6.50% 
palūk.... 6.75% 
palūk.... 7.00% 

4.00%

1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.
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 me*ii ................. 7.60%
3 metų ................. 8.25%

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

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

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

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

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

DEŽGIiy 1 East Mall Crescent
IxJ/ZFln^. Etobicoke, Ontario M9B 6G8

Professionals Inc. Reg; 231 _2839
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

D Ali THE 
CHOICE St 
INTHE>£

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

__ Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

i
<__

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

/"‘VJVp 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

VIDA VENCIENĖ, garsioji slidininke, 1988 m. žiemos olimpiadoje 
Kalgaryje laimėjusi aukso medalį lygumų slidinėjime

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

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

Nuo Paryžiaus iki Barcelonos
Istorijon nuslydę momentai apie 

Lietuvos sportininkų dalyvavimų 
olimpiniuose žaidimuose, pasieki
mus tarptautiniame forume, ir olim
piniai organizaciniai reikalai.

Lietuvos sportininkai pirmą kar
tą dalyvavo olimpinėse žaidynėse 
1924 m. Į Paryžių buvo nuvykę dvi
ratininkai Juozas Vilpišauskas ir 
įsakas Anolikas, o taip pat futbo
lininkų komanda. Pergalių nepa
siekta, tačiau jaunai ir neturtin
gai respublikai olimpinis sporti
ninkų debiutas buvo didelis įvykis.

1928 m. į vasaros olimpiados žai
dynes Amsterdame buvo nuvykę 
dvylika sportininkų, jų tarpe leng
vaatlečiai, boksininkai, sunkiaat
lečiai ir dviratininkai. Geriausiai 
sekėsi boksininkui Juozui Vincai. 
Jis iškopė į ketvirtfinalį.

1932 ir 1936 metų olimpinėse žai
dynėse Lietuvos sportininkai ne
dalyvavo. Trūko lėšų, taip pat ir 
meistriškumo. Tarptautinėje plot
mėje Lietuvos vardas pradėjo gar
sėti laimėjus 1937 m. ir 1939 m. Eu
ropos krepšinio pirmenybes. 1938 
m. Lietuvos krepšininkės iš Romos 
parvežė Europos vicečempionių 
medalius, 1937 ir 1939 metų pasau
lio šaudymo čempionatuose Hel
sinkyje ir Liucernoje lietuviai 
laimėjo 11 sidabro ir 1 bronzos 
medalį. Lietuvos stalo tenisinin
kai 1938 m. pasaulio čempionate 
užėmė garbingą ketvirtąją vietą.

1937 m. buvo įkurtas Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas. Lie
tuva su didelėmis viltimis laukė 
1940 metų olimpinių žaidynių. De
ja, karas sutrukdė viską.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Vytautas Augustaus- 
kas buvo ištremtas į Sibirą. Toks 
pat likimas ištiko LTOK narius 
Vincą Kemežį, Benediktą Grėb- 
liauską, Juozą Jankevičių, Juozą 
Rainį, o jų kolegos Kazys Svilas 
ir Pranas Saladžius atsidūrė ka
lėjimuose. Balys Giedraitis buvo 
sušaudytas. Sportininkų represi
jos taip pat neaplenkė. Visa tai 
buvo vadinama išvadavimu.

“Išvaduotojai” užmiršo išeiti, 
tai Lietuvos sportininkams neli
ko kito kelio į olimpines žaidy
nes — tik per Maskvą su SSSR rink
tinėmis. Tai buvo viena iš nedau
gelio galimybių priminti pasauliui, 
kad Lietuva gyva, nors iš jos ir tik
roji vėliava atimta, ir valstybinis 
himnas uždraustas. Atstovaudami 
SSSR rinktinėms mūsų sportinin
kai parvežė iš olimpinių žaidynių 
į Lietuvą 24 aukso, 17 sidabro ir 16 
bronzos medalių.

1968 m. Meksikoje olimpiniu čem
pionu tapo boksininkas Danas Poz
niakas. 1972 m. Miunchene — ka
nojininkas Vladas Česiūnas ir krep
šininkas Modestas Paulauskas, 1976 
m. Montrealyje — krepšininkė An
gelė Rupšienė ir rankininkė Aldo
na Česaitytė, 1980 m. Maskvoje — 
krepšininkės Angelė Rupšienė ir 
Vida Beselienė, plaukikai Lina 
Kačiutytė ir Robertas Žulpa, 4 x 400 
m estafetės bėgikas Remigijus Va
liulis, rankininkės Aldona Česai- 
tytė-Nenėnienė ir Sigita Mažeikai- 
tė-Strečen. 1984 m. Sarajeve —- biat- 
lono estafetės 4 x 7,5 km dalyvis 
Algimantas Šalna, 1988 m. Kalgary
je — slidininke Vida Vencienė, o 
Seule — treko dviratininkai Gin
tautas Umaras (4 km asmeninės ir 
komandinės persekiojimo lenkty
nės), rankininkas Voldemaras No
vickis, futbolininkai Arvydas Ja
nonis ir Arminas Narbekovas, krep
šininkai Šarūnas Marčiulionis, 
Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinai

tis ir Valdemaras Chomičius. Iš 
Barcelonos 1992 m. Romas Ubartas 
parvežė jau nepriklausomai Lie
tuvai pirmąjį aukso, o krepšinin
kai bronzos medalius.

Trys Amerikos lietuviai laimė
jo olimpinius aukso medalius, at
stovaudami JAV rinktinėms. Tai 
plaukikė Albina Osipavičiūtė (1928 
m. Amsterdamas: 100 m ir 4 x 100 m), 
krepšininkas Pranas Lubinas (1936 
m. Berlynas) ir bobslėjaus meist
ras Edvardas Rimkus (1948 m. Sant 
Morice, keturvietės rogės).

Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas buvo atstatytas 1988 m. 
gruodžio 11 d. Tarptautinio olim
pinio komiteto vykdomasis komite
tas atstatė Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto teises Tarptautinia
me olimpiniame judėjime 1991 m. 
rugsėjo 18 d. Berlyne.

Lietuvoje veikia 70 sporto šakų 
federacijos. Populiariausios spor
to šakos — krepšinis, futbolas, leng
voji atletika, dviračių sportas, ran
kinis, irklavimas, žirgų sportas.

Lietuvos olimpinė akademija 
įsteigta 1989 m. Specialusis olim
pinis komitetas — 1989 m., Parolim- 
pinis komitetas —1990 m.

KĘSTUTIS BULOTA, pirmas Lie
tuvos sportininkas, atstovavęs kraš
tui olimpinėse žiemos žaidynėse 
St. Morice 1928 m.

Pirmasis žiemos žaidynėse
1928 m. žiemą pirmas Lietuvos 

sportininkas pasirodė olimpinėse 
žiemos žaidynėse Sant Morice. Tai 
buvo daugkartinis Lietuvos čem
pionas ir rekordininkas Kęstutis 
Bulota. 500 metrų lenktynėse jis 
užėmė 21-mą vietą, 1500 m — 27-tą. 
Kęstutis Bulota tuo metu studijavo 
technikos mokslus Berlyne. Baigęs 
studijas ir grįžęs į Lietuvą, jis bu
vo vienas iš aktyviausių sporto or
ganizatorių, projektavo pirmąjį 
Lietuvoje Kauno stadioną. Dirbo 
geležinkelių valdyboje. 1941 m. 
birželio 14 d. sovietai išvežė olim
pietį Kęstutį Bulotą į Sibirą, iš 
kur jis nebegrįžo.

Niujorko žaidynės artėja
Šiaurės Amerikos lietuvių 43- 

sios metinės sporto žaidynės, kaip 
yra skelbta anksčiau, Įvyks Niujor
ke 1993 m. gegužės 28-31 d.d. Šven
tės techniškuosius reikalus tvarko 
Niujorko lietuvių atletų klubas, 
kuriam pirmininkauja Algirdas Jan
kauskas. Žaidynėms salės jau yra 
gautos. Krepšinio ir tinklinio var
žybos vyks trijose Long Islando sa
lėse, šachmatai ir stalo tenisas — 
Kultūros židinyje.

Žaidynių organizacinį komitetą 
sudaro: pirm. Pranas Gvildys, na
riai — Vytautas Kulpa, Tomas Lora,

RILANŪ
Mūsų įstaigos: Mississaugoje 

Holland Landing 
Barrie

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

Paulius Jurkus, Aleksandras Vakse- 
lis, Rasa Alksninytė, Vida Jankaus
kienė, Ričardas Nemickas, Romas 
Kezys, Juozas Milukas, Aras Vebe- 
liūnas, Pele Kezienė, dr. Saulius 
Skeivys.

Žaidynių varžybinis komitetas: 
Algis Jankauskas, krepšinis - Pat
rick Torney, tinklinis - Vytas Pa
partis, plaukimas Arvydas Barzdu- 
kas, šachmatai - Edvardas Staknys, 
lauko tenisas - Algis Kezys, stalo 
tenisas - Rimas Ignaitis.

Šventės garbės komitetas: Lietu
vos ambasadorius JT-se Anicetas 
Simutis, išeivijos katalikų vysku
pas Paulius Baltakis, OFM, JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytas Mačiū
nas, Kanados LB krašto valdybos 
pirm. Algirdas Vaičiūnas, ŠAL- 
FASS-gos pirm. Audrius Šileika, 
SLA pirm. dr. Vytautas Dargis, Tau
tos fondo pirm. Aleksandras Vakse- 
lis, Lietuvos iškilusis krepšinin
kas Šarūnas Marčiulionis ir kul
tūros židinio tarybos pirm. Algir
das Mačiulaitis. Žaidynių inf.

Jaunučių krepšinis
Draugiškame krepšinio turnyre 

1993 m. kovo 27 d. Hamiltone daly
vavo Hamiltono “Kovo”, Toronto 
“Aušros” ir “Vyčio” C, D ir E klasių 
komandos. C klasėje “Aušra” nuga
lėjus “Kovą” 48:32, laimėjo 1 vie
tą. D klasėje - “Kovas”, nugalėjęs 
“Vytį” 46:34, tapo pirmuoju ir E kla
sės varžybose, Hamiltono “Kovui” 
laimėjus prieš “Aušrą” 50:21 ir “Vy
tį” 39:26, taip pat teko pirmoji vie
ta. E klasėje Hamiltono “Kovo” krep
šininkai - Antanas Repšys rungty
nėse prieš “Aušrą” pelnė 24 ir Ado
mas Vidmantas rungtynėse prieš 
“Vytį”-22 taškus.

S 40PARAMA 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.)

Nuošimčiai

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)

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

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Ateitininkų žinios
Ateitininkų vasaros stovykloms 

Lietuvoje aukojo: $100 - dr. J. M. 
Uleckai, Tėvai pranciškonai; $50- 
E. J. Čuplinskai, A. Saulis; $25 - V. 
B. Biretos; $20 - A. Kuolienė, V. 
Krikščiūnas, A. Mackeliūnas, B. 
Danaitienė, dr. R. Zabieliauskas, 
O. Gustainienė; $10 - V. Kolyčius, 
R. Kuliavas, M. Bušinskas, A. Za
rembaitė, R. Pleinytė, J. Adamony- 
tė, R. Girdauskas, L. Underienė, 
R. Girdauskaitė; $5 - M. Pranai
tienė, L. Stosiūnas, J. Melnykai- 
tė, A. Pleinytė, D. Danaitytė, V. 
Juzukonytė, R. Puteris, R. A. Ul
bos. Pinigai yra nusiųsti JAS cent
ro valdybai. Lietuvos ateitininkų 
vardu aukotojams dėkoja O.G.

“Tautinė laiko raketa” - tai tema, 
parinkta Jaunųjų ateitininkų vasa
ros stovyklai Dainavoje. Regist
ruotis iki birželio 1 d. adresu: N. 
Lapšienė, 4170 Echo Rd., Bloom
field Hills, MI 48302, USA.

Prisidėkime visi
Ateitininkų federacija paskel

bė atsišaukimą, pasirašytą Biru
tės Bublienės, Petro Kisieliaus ir 
Vytauto P. Vyganto, kuriame Vely
kų proga sveikinami ateitininkai 
ir nurodoma, kad atbundančioje 
tėvynėje daug sunkių darbų ir 
rūpesčių, kad pusšimtis metų ko
munistinės okupacijos paveikė 
žmonių dorovę. Jaučiamas atsi
naujinimas, ir ateitininkiškų 
principų pritaikymas yra reikš
mingas.

Lietuvos ateitininkų federaci
ja gavo Berčiūnų vasarvietę, ne
toli Panevėžio. Šiai stovyklavie
tei atstatyti ir paruošti naudo
jimui reikia daug talkos. Tam 
darbui vadovauja kun. Rimas Gu
delis, At-kų federacijos vicepir
mininkas ir tos stovyklavietės 
kapelionas, lankęsis ir JAV.

Ruošiamasi atstatyti ir kitas 
stovyklavietes bei Ateitininkų 
rūmus Kaune. Visiems darbams 
trūksta lėšų - “krypsta žvilgsnis 
į mus užjūriuose įsikūrusius atei
tininkus”. Visiems žinoma, kad dėl 
paramos iš tėvynės į išeivius krei
piasi giminės, draugai bei įvai
rios kitos organizacijos. Tačiau 
“be mūsų konkrečios paramos bus 
beveik neįmanoma (...) sukurti 
naujas Dainavas ir Neringas tėvy
nėje”. Visi išeivijos ateitininkai 
yra kviečiami talkon. Laiko nebe 
daug. Laukia prisidedant “šimti
nėmis, dešimtinėmis, doleriukais 
ir net centukais”. Visi turėtų įsi
jungti į šį svarbų vajų - nuo ma
žiausio iki seniausio. Aukas pra
šoma siųsti jaunučių ateitininkų 
sąjungos iždininkei Nijolei Lap- 
šienei, 4170 Echo Rd.. Bloomfield 
Hills, MI 48302, USA. Čekius ra
šyti “Lithuanian Youth Federation 
Ateitis” vardu. Aukos nurašomos 
nuo pajamų mokesčių. “Atverkime 
savo širdis ir pinigines”. Pirmoji 
jaunučių stovykla prasideda birže
lio 19 d. Laiko nedaug - darbų be
galės. Inf.

Skautų veikla
• Balandžio 25 d., 9.30 v.r. 

“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai Lie
tuvos kankinių šventovėje šven
čia Šv. Jurgio šventę. Skautai- 
tės pilnoje uniformoje dalyvauja 
organizuotai su vėliavom Mišiose 
ir po Mišių Parodų salėje vyks 
iškilminga sueiga, kurioje daly
vaus ir seserijos V. S. v.s. B. Ba
naitienė.

• “Rambyno” tunto posėdyje 
kovo 22 d. diskutuoti ir įvertinti 
renginiai: Vasario 16 minėjimo 
sueiga ir Kaziuko mugė. Ieškoma 
būdų kai ką pagerinti.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Kredito kortelė

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

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

D\/į 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.

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

LEDAS RE FRIGE RA TION
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

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

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

Skambinti R. Jareckui
tel. 767-8711 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)



Lietuviai garsioje šventovėje
Aparecida, apie 160 km nuo 

Sao Paulo, yra laikoma didžiau
sia pasaulyje Marijos šventove, 
kurią kasmet aplanko apie 10 
milijonų maldininkų. Brazili
jos lietuviai, negalėdami nuvyk
ti į Šiluvą ar Aušros Vartus, jun
giasi prie viso pasaulio maldi
ninkų ir lanko Aparecidos šven
tovę.

Šiemet, kun. Prano Gavėno 
vadovaujami, lietuviai švento- 
vėn nuvyko kovo 14 d. Prieš Mi
šias įžygiavo pro didžiąsias ba
zilikos duris su Lietuvos ir Bra
zilijos vėliavomis. Buvo praneš
tos šios maldininkų kelionės 
intencijos: padėkoti Dievo Mo
tinai už atgautą Lietuvos nepri
klausomybę, paprašyti Švč. Mer
gelę Mariją tolimesnės globos, 
pareikšti padėką Brazilijos vys
kupams, kurie daugiau kaip 10 
metų organizavo maldos dienas 
už Lietuvą, pasimelsti už išrink
tą Lietuvos prezidentą, papra
šyti sveikatos Šv. Tėvui, besi
rengiančiam aplankyti Lietuvą.

Po Mišių, lietuvių būriui išei
nant, kitataučiai nepagailėjo

nuoširdžių plojimų. Maldinin
kai prie lietuviško kryžiaus, vie
nintelio čia tokio tautinio ženk
lo, prisiminė Sibiro kankinius, 
politinius kalinius ir Lietuvos 
jaunimą. Įvykis buvo paminėtas 
per Aparecidos radiją. Kun. P. 
Gavėnas pasiuntė sveikinimus 
Šv. Tėvui, Lietuvos kardinolui 
ir prezidentui. Inf.

Pageidavimai iš Lietuvos
Statybininkas iš Lietuvos, 32 m., 

vedęs, norėtų padirbėti Kanado
je. Pageidautina lietuvių arba 
mišrioje šeimoje. Rašyti: V. Gedri
mas, Daržų 13-17, Klaipėda, Li
thuania.

Paieškojimas
John Gazankas ieško savo mi

rusio tėvo Jono Gajausko giminių. 
Tėvas imigravo į Kanadą 1927 m. 
ir gyveno Led Lake vietovėje, On
tario provincijoje. Gyvendamas 
Kanadoje, jis pakeitė savo pavar
dę į John Gazankas. Gimines pra
šo atsiliepti šiuo adresu: J. Gazan
kas 4411-44A Ave., Leduc, AB T9E 
5V2, tel. 1-403-986-7653, faksas 
1-403-986-8452.

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
mokiniai Velykų proga dažė margučius. Vidury Velykų senelė - ALDONA 
DARGYTĖ-BIŠKEVIČIENĖ ir mokytoja JŪRATĖ NEIMANIENĖ

Kaip išvengti Širdies priepuolio
Santrauka P. Thomas straipsnio, išspausdinto “Catholic Digest” 

1993 m. kovomėn.

/M) EUROPARCEL^ 
vPį—r-yy Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

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

transporto išlaidų
2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerį persiuntimo 

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

atsakomoje mašinėlėje ir aš jums tuoj pat atskambinsiu

Siuntiniai pristatomi tiesiog [namus
Nėra maksimumo svorio 

Minimumas 2 kg, arba $10.00 
Neskaitome už pristatymą.

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

AJIA AAAA SKAMBINKITE INFOR-
X/IK- macuos ir aptar- 
(Zlv vvvU N avimo reikalais 

Vytas Gruodis Jr. *ET KADA - 7 DIENAS

J.ach,n9 CįĮ
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Kasmet JAV-se nuo širdies 
ligų miršta 500,000 žmonių. 
Tai pirmaujanti mirimų prie
žastis Amerikoje. Harvardo 
universiteto tyrinėtojų gru
pė įvertino padėtį ir nurodė, 
kad yra galimybių išvengti šir
dies priepuolių. Tyrinėtoja 
dr. Manson, medicinos profe
sorė Harvardo universitete, 
sako: “Širdies priepuolių at
veju, dauguma žmonių gali sa
vo likimą kontroliuoti.”

Tai nereiškia, kad širdies 
priepuoliai išnyks, jeigu kiek
vienas ir laikytųsi pavyzdin
gų sveikatos įpročių. Kai ku
rie priepuoliai įvyks, daugiau
sia dėl paveldėjimo. Tačiau 
dauguma žmonių gali sau žy
miai sumažinti širdies prie
puolių riziką.

Galimybė gauti širdies prie
puolį yra mažesnė asmeniui, 
kurio kūno svoris nėra per di

delis ir kuris reguliariai mank
štinasi. Rūkoriai gali suma
žinti širdies priepuolių riziką 
50-70%, atsisakydami šio įpro
čio. Suaugusių didelė daugu
ma greičiausiai turėtų mažiau 
širdies priepuolių, jei jų cho
lesterolio lygis būtų žemes
nis. Žmonės, kurių cholestero
lio lygis yra žemiau 180 mg/dl, 
turėtų tuo nesirūpinti, tik dau
giau mankštintis — pataria dr. 
Manson. Daugumai žmonių, 
ypač jei jų šeimoje yra širdies 
ligomis sirgusių, gali būti nau
dinga imti aspiriną kas antrą 
dieną (nebent nebūtų galima 
tai daryti dėl skrandžio nega
lavimų). Taip pat vienas alko
holinis gėrimas prieš pietus, 
atrodo, sumažina širdies prie
puolio riziką. Žinoma, reikia 
saugotis alkoholizmo grėsmės.

Žemiau pateikiami Harvar
do universiteto tyrinėtojų pa-

TORONTO**
PADĖKA

Kaip gera žinoti, kai pasaulį 
šiurpina karai, terorizmas, sti
chinės nelaimės, o žmogų - fizinės 
ir moralinės kančios, praradimai' 
ir nusivylimai, kad vis dėl to esa
ma šiame gyvenime ir gėrio, kuris 
tarsi maža gėlelė nepastebima 
prieš dangų užtemdžiusius de
besis ...

Laimingi ir dėkingi tie, kurie, 
besilankydami pas giminaičius ar 
draugus lietuvius Kanadoje, tą 
gėrio spindesį ir šilumą patyrė iš 
dr. A. Kazlauskienės širdies. Tiek 
meilės, atsidavimo ir neatlygina
mos aukos pirmą kartą sutiktam 
žmogui...

Žinau, kad neįmanoma išreikšti 
tos didžios padėkos šiam nuosta
biam Žmogui keliomis eilutėmis, 
bet prisimindamas Šv. Rašto žo
džius - “mylėk savo artimą, kaip 
save patį”, prisimenu ir kitus - 
poeto Justino Marcinkevičiaus žo
džius: ". ..Tai nuo tavęs čia taip 
šviesu, / Nuo žodžio šitaip pasaky
to, /Nuopagalvojimo balsu:/- Tur
būt ne dėl savęs esi, / Esi turbūt 
dėl ko nors kito!...”

AČIŪ!
Su gilia pagarba -

Jūsų - L. Širvinskas

Įvairios žinios
“The Baltic Observes”, anglų 

kalba leidžiamas savaitraštis 
Rygoje, plačiai pateikia žinias, 
informaciją ir spausdina straips
nius iš Estijos, Latvijos ir Lietu
vos. Metinė prenumerata - $85 
JAV, pusei metų - $45 JAV. 
Adresas: Balasta Dambis 3, Ri
ga LV 1081 Latvia; tel. (0132) 
462 119, faksas (0132) 463 387.

Skautų veikla
(Atkelta iš 8-to psl.)

• Sukaktuvinė skautų stovykla 
- liepos 31-rugpjūčio 11 d.d. Rako 
stovyklavietėje. Iki balandžio 19 d. 
tunto posėdžio reikia pristatyti 
visų važiuojančių sąrašus. Laikas 
autobusų užsakymui. Kas iki to lai
ko neužsiregistruos, turės važiuo
ti savo priemonėmis. Ši registraci
ja neliečia vilkiukų ir paukštyčių.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Dantų gydytojai
D r. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 7A.T-RA77

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

1 ir 1’A kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės..............................  $ 2.00

Persiuntimas:

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

T kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50
1 ’A kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”)  $11.25
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ............  $ 1.50

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

JAV ir Kan. dolerių pervedimas ir pristatymas:
Bet koks kiekis JAV ir Kanados dolerių .............................................  4% + $15.00

Drauda: Kiekvienas siuntinys yra automatiškai apdraustas $100.00.
100.00 galima apdrausti papildomai .................................................................... 5%

tarimai:

• Nustoti rūkyti — 50-70% su
mažės rizika, palyginus su dar 
rūkančiais.

• Sumažinti cholesterolio 
lygį, jei jis per aukštas.

• Mankšta sumažina riziką 
45% asmenims, fiziškai akty- 
viams, palyginus su tais, kurie 
yra nejudrūs.

• Palaikyti idealų svorį. Tai 
riziką sumažina 35-55%.

• Imti mažomis dozėmis as
piriną. Rizika sumažėja 33%, 
palyginus su jo nevartojan
čiais.

• Išgeriant vieną alkoholinį 
gėrimą į dieną sumažina rizi
ką 45% palyginus su negerian
čiais.

• Gydyti aukštą kraujo spau
dimą. Tai žymiai sumažina 
širdies priepuolių pavojų.

• Moterims, vartojančioms 
estrogeno pakaitalo terapiją 
po menopauzės — 44% mažes
nė rizika, palyginus su nevar- 
tojančiomis.

Dr. Manson ir jos kolegos pri
pažįsta, kad nėra lengva per
eiti į sveikesnį gyvenimo bū
dą, bet tai būtų visiems nau
dinga.

Paruošė Jurgis Strazdas

• Stovyklos mokestis: vienam 
1-nai savaitei $170, visam laikui 
$220; dviem - 1-nai sav. $275, vi
sam laikui $360; trim - 1-nai sav. 
$375, visam laikui $475. Tokia kai
na užsiregistravusiems iki birže
lio 1 d. Po tos datos kiekvienas 
turės primokėti $15. Savaitgalių 
mokestis $25 už parą asmeniui. Vi
si mokesčiai amerikietiška valiuta.

• Vilkiukai ir paukštytės Jub. 
stovyklą turės “Romuvoj” nuo lie
pos 31 iki rugpjūčio 7 d.

• Kovo 23 d. Toronto skautinin- 
kės-kai ir jų šeimų nariai turėjo 
sueigą Prisikėlimo parapijos Paro
dų salėje su Vilniaus arkikated
ros klebonu mons. Kazimieru Va
siliausku. Sueiga pradėta su sve
čio Sibire sukurtu eilėraščiu, ku
rį skaitė ps. I. Punkrienė. Sugie
dojus “Lietuviais esame mes gi
mę”, draugininke supažindino su 
svečiu ir pakvietė sukalbėti mal
dą, o po to monsinjoras papasako
jo savo skaudžius tremtinio išgy
venimus. Dešimt metų išbuvo 
vergų stovykloje Sibire. Gavo ypa
tingo nusikaltėlio titulą. Taipo
gi dešimt metų išgyveno tremtyje, 
iki galėjo grįžti į tėvynę. Po dvi
dešimt metų grįžęs jau rado pasi
keitusį savo gimtąjį kraštą. Skau- 
tininkai-kės dėkingi monsinjorui 
už tokį mielą susitikimą ir įdomų 
pašnekesį. M.

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

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

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

66 mimico avė less> P°Pier'aus blankus: lankstinukus ir rekla-
etobicoke, oNT.Msv irs, minios lapelius (flyers); knygas, kalendorius;

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius

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

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

7 5 METŲ SUKAKTI 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS KANA
DOJE LIETUVIŠKAS PROFESIONA
LUS KELIONIŲ BIURAS KVIEČIA 
KELIAUTI KARTU!

vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.
Susitarus užsakymus paimsme Ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

L Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲUMd. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas. 

RFA1KK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 IM

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

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

Kelionės: VILNIUS-TORONTO

JAV dol. Kan. dol.

Kelionės: TORONTO-VILNIUS-TORONTO 
Patogiais KLM lėktuvais (be nakvynės) 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais
Speciali kaina pavasarį .............................. $11 29

(leidžiamas lagaminų svoris 140 svarų plius rankinis bagažas)

Ontunc. DRESHER LW
Real Estate

II—Fn nTfcl*) 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.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ..15.00.

TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI TORONTO-VILNIUS-TORONTO 
(antradieniais su Royal Airlines B-727) 

Skrydžiai numatyti tarp birželio 22 ir rugsėjo 23 d. 
Kaina nuo $899 kan.

TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI VILNIUS-TORONTO-VILNIUS 
(trečiadieniais su Royal Airlines B-727)

Skrydžiai numatyti tarp birželio 23 ir rugsėjo 7 d. 
Kaina $799 kan.

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

r

Visoms kelionėms užsakymus priimame dabar. Garantuotos ge
riausios kainos. Nuolaida užsakantiems daugiau negu 2 vietas.

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

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

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada
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.
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail) 

nr. 2475066 (wholesale)

nDirCUITD insurance JUIvJlL ĮjlTlrLlv brokers

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

DRA ŪDA — INS URANCE
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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1992 m. Kanados lietuvius aplankęs Lietuvos vyskupas

Velykų varpai visus mus budina uoliau maldauti Vely
kų Kristų, kad atsivertų plačiau visų mūsų akys ir širdys 
Dievo malonės šviesai, kad Jį labiau pažintume ir dar la
biau pamiltume.

Tikiuosi, kad Jūs meldžiatės ir šiandien už Lietuvą, 
maldaudami, kad Viešpaties laiminanti ranka išsklaidytų 
tuos debesis, kurie mūsų tėvynėje pritemdo ir Nepriklau
somybės džiaugsmą.

Vienijamės ir mes su Jumis maldoje, gerieji tautiečiai- 
kanadiečiai, prašydami Viešpaties malonių mums ir Jums, 
nublokštiems gyvenimo audrų toli nuo Tėvynės.

Visada savo maldose prisimenantis Jus, gerieji tau
tiečiai -

Kaišiadorys, 1993 m. Velykos

TORO O®"1
Anapilio žinios

— Balandžio 3, šeštadienį, pa
krikštyta Ričardo ir Tracy (Hunt) 
Gelažnikų dukrelė Ašlina-Stefa- 
nija.

— Besirengiančių Pirmajai Ko
munijai vaikučių pirmoji išpažin
tis bus balandžio. 22, ketvirtadie
nį, 6 v.v. Lietuvos kankinių šven
tovėje.

— Motinos dienos pietūs Anapi
lyje bus gegužės 9, sekmadienį,
1 v.p.p. Rengia mūsų parapijos ta
ryba. Bilietai jau platinami.

— Mišios balandžio 18, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Albertų Niu- 
nevą, 11 v.r. už parapijų; Wasagoje
2 v.p.p. už a.a. Eleną Monkevičienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Parapija nuoširdžiai sveikina 

svečių, teologijos studentų Jonų Kle- 
manų iš Kauno. Jonas Klemanas at
vyko 1993 m. balandžio 7 d. ir bus 
mūsų tarpe iki š.m. gegužės 6 d. Jis 
padės pamaldose kunigui P. Diliui. 
Pamaldos bus įprastu laiku 9.30 
kiekvienų sekmadienį. Visi para
pijiečiai, buvę parapijiečiai ir sve
čiai prašomi gausiai dalyvauti pa
maldose.

— Parapijos taryba renkasi ba
landžio 21 d., 7.30 v.v. parapijos sa
lėje. Tarybos nariai prašomi būtinai 
dalyvauti, nes bus svarstomi svar
būs parapijos ateities klausimai. 
Posėdyje dalyvaus Jonas Klema
nas.

— Balandžio 25 d. tuoj po pamal
dų parapijos moterų draugija ruo
šia susipažinimo vaišes su Jonu Kle- 
manu Lietuvių namuose, trečiame 
aukšte. Visi parapijiečiai ir buvę 
parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

— Balandžio 28 d. kun. Calitis, 
parapijos tarybos pirmininkas ir 
teologijos studentas Jonas Klema
nas vyks į Waterloo universiteto 
teologijos fakultetų pokalbiui su 
profesoriais dėl tolimesnių Jono 
Klemano studijų Kanadoje.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių namų valdyba po me

tinio susirinkimo, įvykusio 1993 m. 
kovo 28 d., pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas V. Kulnys, pirmas vice- 
pirm. V. Drešeris, antras yicepirm. 
R. Juodis, sekr. G. Ginčauskaitė, 
ižd. E. Pamataitis; įvairūs komitetai: 
visuomeninės veiklos: pirm. R. Juo
dis, nariai - V. Drešeris, G. Ginčaus
kaitė, R. Paškauskas ir K. Petryla; 
socialinių reikalų: pirm. Vyt. Kul
nys, nariai - R. Juodis ir A. Oleini- 
kienė; statybos ir remonto: pirm. B. 
Savickas ir narys R. Juodis; “Lokio" 
priežiūros: V. Drešeris, R. Juodis, A. 
Oleinikienė, R. Paškauskas, K. Pet
ryla; narių verbavimo: pirm. V. 
Drešeris, narys R. Paškauskas; švie
timo fondo: pirm. Vyt. Kulnys, nariai 
- G. Ginčauskaitė, R. Juodis, A. Olei
nikienė, K. Raudys.

— Slaugos namų planavimo komi
tetas lieka valdybos priežiūroje, 
pirm. Vyt. Kulnys, techninis komite
tas: pirm. S. Barškėtis, nariai - R. 
Juodis, E. Pamataitis ir K. Raudys; 
lėšų telkimo komitetas: pirm. V. 
Drešeris, G. Ginčauskaitė, A. Oleini
kienė, R. Paškauskas, K. Petryla, B. 
Savickas. Ateityje Slaugos namų ko
mitetas numato kooptuoti įvairių 
užduočių atlikimui Lietuvių namų 
narius, nesančius šios valdybos su
dėtyje.

— Balandžio 4 d. per klaidų sekma
dienio popietėje buvo paimtas vy
riškas lietpaltis. Prašoma skambin
ti LN vedėjui T. Stanuliui tel. 532- 
3311.

— Balandžio 20, antradienį, 7 v.v., 
šaukiamas ligonių lankytojų pasita
rimas. Žinantys apie sergančius ar 
pagalbos reikalingus tautiečius 
prašomi dalyvauti šiame pasitari
me arba pranešti V. Kulniui tel. 
769-1266.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

Kaišiadorių vyskupas

1993 m. balandžio 17, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite 
Toronto dainos vienetą “SUTARTINĖ”, 
vadovaujamą Nijolės Benotienės.
Pramoginėje dalyje galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro "ŽAGARAI" 
šokių muzika.
Bilietai užsakomi “TŽ” administracijoje tel. 275-4672.
BILIETO KAINA - $8 asmeniui.

Pradžia — 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos —7.00 v.v.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Didž. savaitės ir Velykų apei

gose giedojo parapijos choras ir jo 
vadovės D. Viskontienė, D. Radtkė, 
akompanavo J. Vaičytė; sol. A. Pa- 
kalniškytė-Puodžiūnienė, Al. Sima
navičius; trio D. Viskontienė, D. 
Radtkė, D. Kušlikytė; instrumenta
listas p. Ihor; “Volungės” ir jauni
mo choro nariai. D. Penktadienį 
parapijos choras ir solistai atliko 
kantatų “Septyni Kristaus žodžiai”, 
parašytų komp. T. Dubois, diriguo
jant D. Viskontienei, Solo giedo
jo A. Pakalniškytė-Puodžiūnienė, 
M. Jones, J. Vaškevičius akompa
nuojant muz. J. Govėdui.

— Balandžio 7 d. bovo palaidotas 
a.a. Bronius Urbelis, 72 m.

— Tretininkų mūsų parapijos 
kongregacijos Mišios ir susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, balan
džio 15, Mišios šventovėje 10 v.r., 
susirinkimas po Mišių naujame 
kambaryje.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizuoja mūsų 
parapijos tarybos labdaros sekci
ja, įvyks gegužės 5-6 d.d. parapijos 
didžiojoje salėje. Išpardavimo pel
nas skiriamas vargšų šalpai.

— Vasaros stovykloms registracija 
jau prasidėjo. Stovyklos vyks lie
tuviškai kalbantiems vaikams liepos 
4 - liepos 17 d.d., lietuvių kilmės 
vaikams lietuviškai nekalbantiems 
liepos 18 - liepos 31 d.d. Registra
cijos blankų galima gauti kleboni
jos raštinėje. Stovyklos vyks “Kre
tingos” stovyklavietėj Wasaga, Ont. 
Stovyklų organizuoja jau vienuolik
tų kartų Lina Kuliavienė, tel. 766- 
2996.

— Mišios balandžio 18, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Vladų ir Mar- 
tų Simanavičius, 9.20 v.r. - už Tam- 
kevičių ir Krasauskų šeimos miru
sius, 10.15 v.r. - už Kartavičių šei
mos mirusius, už a.a. Reginų Hillen- 
brand ir Šmigelskių šeimos miru
sius, už a.a. Juozų Baltrušaitį, 11.30 
v.r. - už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

Toronto namų savininkai kvie
čiami dalyvauti susirinkime 
“Renovation Forum” balandžio 
15 d., 7-9.30 v.v. miesto rotušės 
patalpose. Daugiau informacijų 
galima gauti paskambinant tel. 
392-0496.

“Žemės diena” Toronte bus 
švenčiama balandžio 22 d., ket
virtadienį, nuo 11 vai. ryto iki 
2 v.p.p. rotušės aikštėje. Tuo 
metu bus galima pasikalbėti su 
rašytoja Marjorie Lamb, para
šiusia knygą apie švarios aplin
kos išlaikymą. Bus ir įdomių pa
sirodymų programa. Plačiau in
formuos - tel. 392-0458.

A.a. Emilijos Saudanavičienės, 
mirusios Niujorke, atminimui, 
užjausdami seserį Oną Krasaus
kienę, Danutė ir Mečys Norkai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $100 —J. Prišas.

Religinės šalpos popietė da
vė pelno $479.30, o popietės me
tu aukų Adomo Jakšto spaustu
vei buvo surinkta $1,942. Stam
besnes aukas aukojo: $1,000 — 
KLK moterų draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius; $100 
— dr. J. A. Sungailos, B. E. Liš- 
kauskai, M. Vaškevičienė; $75 — 
dr. M. D. Valadkos; $50 — V. S. 
Aušrotai, K. M. Daukai, G. Lapie
nė, V. Jasinevičienė, A. K. Pa
jaujai, V. V. Valiuliai, J. R. 
Žiūraičiai.

Velykų švenčių proga “TŽ” 
darbuotojai gavo visą eilę svei
kinimų iš Lietuvos vyskupų, dau
gelio skaitytojų įvairiuose kraš
tuose. Negalėdami atsiliepti 
kiekvienam paskirai, visiems 
reiškiame nuoširdžią padėką.
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Maloniai kviečiame atsilankyti į

1 TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO “ARAS

5J Ti. 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.

I
 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. 656-6167ir V. Pečiulį tel. 247-2221.
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PAVASARIO
1993 m. balandžio 25, sekmadienį, 12.30 v.p.p. Toronto Lietuvių namuose.
PROGRAMOJE: visas Toronto “Atžalyno” jaunimas ir 

latvių tautinių šokių grupė “Daugavina”.
Weiks loterija, bus kavutė ir užkandžiai. Įėjimas-laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

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.

Anapilio korporacijos metinis 
susirinkimas įvyks š.m. balan
džio 22, ketvirtadienį, 7 v.v. pa
rapijos salėje. Nesusirinkus 
kvorumui, už pusės valandos 
šaukiamas kitas susirinkimas, 
kuris, nežiūrint dalyvaujančių 
skaičiaus, yra teisėtas. Valdyba

Įvairių specialybių atstovų 
grupė iš Lietuvos, valdžios kvie
timu, lankosi Kanadoje įsigyti 
vakarietiškos patirties. Velykų 
savaitgalį ši grupė, lydima Al
gimanto Eimanto (valdžios skir
tas vertėjas), aplankė Toronto 
lietuvių kolonijos šventoves ir 
jos įvairias įstaigas. Balandžio 
9 d. svečiai iš Lietuvos buvojo 
“Tėviškės žiburiuose”. Jų grupę 
sudaro: veterinarijos gydytojai - 
Algis Drauseika, Vladas Pupie
nis iš Vilniaus, Ričardas Kliu- 
činskas iš Kauno, Juozas Pet
rauskas iš Klaipėdos, Rimantas 
Rupšys iš Tauragės; Aloyzas 
Paulikas - gyvulininkystės kon
sultantas iš Skuodo, Evaldas 
Dikmonas - gyvulininkystės 
konsultantas iš Ignalinos, Eu
genijus Litvinas - veterinarijos 
gydytojas iš Panevėžio,. Eugeni
jus Butkus - Drąsutaičių žemės 
ūkio bendrovės vadovas iš Jo
niškio rojono, visi kilimu žemai
čiai; Abdonas Melažinskas - 
Rotulių žemės ūkio bendrovės 
direktorius, gyvenantis Jurbar
ke; Bronius Bradauskas darbuo
jasi Klebiškio žemės ūkio bend
rovėje Prienų rajone, Gedimi
nas Krasauskas - Alytaus rajo
no veislininkystės stoties kon
sultantas, gyvenantis Alytuje; 
Petras Dilys dirba Rokiškio sėk
lininkystės įmonėje, gyvena 
Rokiškyje; Vilimas Balys - zoo
technikas konsultantas iš Zara
sų; Zenonas Gerulis - Tauragės 
rajono vyriausias zootechnikas.

REIKALINGA lietuviškai kalban
ti moteris prižiūrėti mielų 2 metų 
berniukų. Skambinti bet kuriuo lai
ku tel. 693-0828 Toronte.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
3 vaikus pusę dienos, kalbanti lie
tuviškai ir suprantanti angliškai. 
Tel. 604-7645 Toronte.

IEŠKAU 2 vaikam auklės, kuri ga
lėtų gyventi kartu 6 dienas per sa
vaitę. Pageidautina, kad kalbėtų ru
siškai ar angliškai. Geras atlygini
mas - $170 per savaitę. Skambinti 
tel. 882-9524.

r

Sėkmingas vajus 
“Traktorius ūkininkui”

Į Lietuvos generalinio konsu
lo H. Lapo pradėtą vajų “Trakto
rius ūkininkui” dosniai atsilie
pia ne tik Kanados, bet priside
da ir Amerikos lietuviai. Dabar 
jau turime 32 traktorius. Naujai 
traktorius užpirko A. Jonelis, 
A. Tarvydas, K. Rbžėnas, S. ir A. 
Petkevičiai, L. Rimkus. Kainos: 
traktorius - $1,450 JAV, kabina - 
$200 JAV, vežimas (priekaba) - 
$280 JAV, dvivagis plūgas - $80 
JAV, kultivatorius (akėčios) - 
$95 JAV, šienapjovė - $220 JAV. 
Pristatymas ūkininkui - nuo $50 
iki $100 JAV už traktorių ir tiek 
pat už padargus, priklauso nuo 
atstumo. Akcinė bendrovė “Žem- 
ūktechnika” Marijampolėje at
skyrė keturiasdešimt traktorių 
bei padargų šiam vajui ir garan
tuoja, kad jų kainos nekils. Pa
sinaudokime šiuo vajumi ir pir
kime traktorius savo giminėms - 
ūkininkams. Jeigu ūkininkų - 
giminių neturite, ūkininkų są
rašą galite gauti generalinia
me konsulate. Jie yra buvę par
tizanai, tremtiniai, atgavę tė
viškes ir neturi kuo įdirbti 
žemės.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis: Consulate 
General of Lithuania, 235 York- 
land Blvd., Ste. 502, Willowda
le, Ontario, M2J 4Y8; tel. (416) 
494-8313, faksas (416) 494-4382.

Toronto burmistrės komitetas 
pensininkų reikalams (TMCA) 
reikalauja miesto taryboje pri
imti rezoliuciją, kad Ontario 
valdžia nemažintų vaistų gavi
mo privilegijų pensininkams. 
Komiteto tel. 392-0405.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Kristinai ir 

Vidui Kiškūnams už man surengtą 
40-tojo gimtadienio balių ir pui
kias gėles. Visuomet prisiminsiu 
brangių draugų tarpe taip įdomiai 
praleistą vakarą. Dėkoju visiems 
už atsilankymą, sveikinimus, gėles 
ir dovanas. Ypatinga padėka - 
Linai ir Eric Taylor, Ramonai ir 
Jazminai Totoraitytėms, Aldonai 
Karosaitei, Lindai, Jonui ir Dovy
dui Geniams, Arvydui ir Reginai 
Užupiams, Jonui ir Sue Užupiams, 
krikštasūniui Tomui Kiškūnui, 
savo vyrui Jonui ir vaikams — Lo
retai bei Mikui.

Jūsų visų nuoširdumą visados 
prisiminsiu. Kristina Genienė

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju vyriau

sioms rengėjoms Petrutei Melny- 
kienei ir Janinai Bubulienei, 
kurios įdėjo tiek daug darbo, šir
dies ir rūpesčio rengdamos man 
mergvakarį. Ačiū Janinai Bubu
lienei ir Juzefai Kriščiūnienei 
už tiek daug įdėto darbo ruošiant 
maistą. Didelis ačiū tenka Judi
tai Melnykaitei, kad taip gražiai 
ir sklandžiai pravedė popietę. 
Taip pat dėkoju Daliai Rocca ir 
Aldonai Karosaitei bei visoms 
ponioms ir panelėms, kurios pa
dėjo rengti mano mergvakarį.

Nuoširdžiausias ačiū Giedrai 
Paulionienei ir Daliai Viskontie
nei už gražius žodžius ir draugiš
kus sveikinimus. Dėkoju Stasio 
krikšto mamai, S. Putrimienei; pa
mergėms: Žibutei Šilininkaitei, 
Audronei Medelytei, Apalonijai 
Paliulytei-Battiston ir Joanne 
Caldarola už sveikinimus bei gra
žias asmeniškas dovanas. Taip 
pat dėkoju draugei Renatai Kak- 
nevičiūtei-Gerlings už nuoširdų 
asmenišką sveikinimą ir dovaną. 
Ačiū Marijai Borusienei, kuri 
įamžino mano mergvakarį su foto
aparatu ir dėkoju George Battis- 
ton, kad nebijojo tiek daug mo
terų ir atėjo filmuoti popietės.

Esu sužavėta, kad tiek daug po
nių ir panelių atėjo palydėti ma
ne į vedybinį gyvenimą. Dėkoju 
visoms rengėjoms ir viešnioms 
už brangias ir vertingas dovanas, 
už jūsų parodytą didelį nuoširdu
mą. Aš su Stasiu, vartodami jūsų 
mergvakario dovanas, visuomet 
su meile prisiminsime jus ir tas 
praleistas brangias valandėles.

Dar kartą tariu nuoširdžiau
sią ačiū visoms. Lieku dėkinga -

Aldona Biskytė

Pageidavimas
Dainius Pipynė, 38 m. bedarbis, 

spaudos bendradarbis, sunkiai 
verčiasi: 18 metų sūnus renka įvai
rius ženklus sportine tema bei 
kitus suvenyrus, norėtų susiraši
nėti. Prašo paremti. Rašyti: Vėjo 
24-18, Biržai 5280, Lietuva.

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

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA” sąskaitų, 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.

MONTREAL

Montrealiets JONAS ADOMONIS prie Kupiškio marių - Lėvuo už
tvenktas: 22 kilometrai ilgio, 0,5 kilometro pločio. - Tai kiek kainavo? - 
Tris milijonus rublių. - O kiek ganyklų apsėmė? — Du tūkstančius hektarų... 
- Nei Dievui garbės, nei žmonėms naudos. Ruskių darbas, - pyktelėjo Ado
monis. Buvęs ūkininkaitis žinojo, ką sako Nuotr. H. Paulausko

Dr. Vytautas Pavilanis, profeso
rius emeritas Armand Frappier 
institute, laimėjo Kvebeko 1993 me
tų žymenį už tautinį ir tarptautinį 
įnašą į virologijos ir apsaugos me
diciną tarp jaunų medikų, taip pat 
už nuolatines pastangas per 30 me
tų, kovojant prieš įvairių formų ra
sizmą bei sudarymą gausių mokslo 
programų. Apie tai praneša Montrea
lio “Gazette”. Tenka priminti, kad 
dr. V. Pavilanis yra Lietuvių bend
ruomenės narys ir ilgalaikis KLB 
Garbės teismo narys.

Kanados skautai surengė tarp
tautinę šventę balandžio 3 d. Alexis 
Nihon Plaza. Dalyvavo vienuolikos 
tautų skautai, tarp jų ir lietuviai. 
Buvo parodėlės ir kai kurių tautų 
tautiniai šokiai. Lietuviai skautai 
pasirodė su tautiniais rankdarbiais, 
į talką pasikvietę Lietuvių tauto
dailės grupę “Vaivorykštė”. Buvo iš
dėstyti lietuvių skautų specialybių 
ženklai bei stovyklavimų nuotrau
kos. Prie parodėlės budėjo Gintaras 
Nagys, Paulius Murauskas, o “Vai
vorykštei” atstovavo Regina Brikie- 
nė, Genovaitė Montvilienė, Birutė 
Nagienė, skutinėdama margučius.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMA
Nekiln. turto nuo 7.25%,

RRIF-RRSP-taup...........
UŽ:

asmenines - nuo 7.00%

. 2.00%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

’ 1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10-2
Antr.,treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00
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PIANINO, DAINAVIMO, MUZIKOS 
teorijos pamokos vaikams bei suau
gusiems. Kreiptis tel. 848-9628 Mis
sissauga (Queensway—Dixie rąjone).

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.

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. 

ir Danutė Staškevičienė, ausdama 
kaišytinę juostą.

Dr. Leonas Valius, dail. Telesforo 
Valiaus giminaitis, yra atvykęs iš 
Lietuvos į Montrealį pagal specia
lią Kanados programą. Per 3-4 mėne
sius gilinsis į šeimos gydymo meto
dus Universitė de Montreal. Juo rū
pinasi dr. Alenas Pavilanis.

“Nepriklausoma Lietuva” rengia 
tradicinį spaudos balių balandžio 
24, šeštadienį, 6.30 v.v. AV parapi
jos salėje. Bus meninė programa, 
vakarienė, šokiai, loterija. Rengė
jai laukia gausių svečių.

KLB Montrealio apylinkės meti
nis susirinkimas yra šaukiamas ba
landžio 25, sekmadienį, 12 vai. AV 
parapijos salėje. Bus valdybos na
rių pranešimai apie nuveiktus dar
bus, komplektuojama nauja valdyba 
ir aptarta tolimesnė veikla. Apy
linkės lietuvių gausus dalyvavimas 
būtinas.

A.a. Patsy (Matusevičiūtė) Ivanaus
kienė, 68 m. amžiaus, mirė balan
džio 2 d. Iš AV šventovės balandžio 
5 d. palaidota Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi sūnus su šeima 
ir kiti giminės. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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


