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Dešinieji ir kairieji
Kaip kas bemėgintų politinę orientacijų grupuoti, 

pasaulis praktiškai yra pasidalinęs daugiausia į kairiuo
sius ir dešiniuosius. Įvairių užmojų centrams nelengva 
jungti tuos du sparnus, arba, pasiėmus ką nors iš vieno 
ir iš kito, sudaryti kokią įtakingesnę ir pastovesnę poli
tinę programą, rimčiau dominančią balsuotojus.

TAIP įvyko ir mūsų centristams Lietuvos seimo rin
kimuose. Paskaldę balsus, jie išsiskirstė, ir apie 
juos nebe daug kur kalbama. Liko dešinieji ir kai
rieji. Pastarieji sudarė seimo daugumą, o po prezidento 

rinkimų sustiprėjo dar ir aukščiausia valstybės parei
gybe. Po šito įvykio sukruto ir dešinieji. Savo spaudoje 
pradėjo plačiau gvildenti pralaimėjimų priežastis, mesti 
į save kritinį žvilgsnį ir iš tos nelauktos pamokos daryti 
atitinkamas išvadas. Žinoma, tai būtina ir naudinga, bet 
visa tai tik ateičiai, būsimiems rinkimams ir eventua
liam jų laimėjimui. Dabar betgi ketverių metų laikotar
pio neperšoksi. Dabartis kelia uždavinius, kuriuos ga
lima arba gerai atlikti, arba ir vėl pridaryti neleistinų 
klaidų. Atrodo, kad nelengva bus seime opozicijai, nes 
solidari daugumą turinti partija pasitiki savo kiekybiš- 
kumu. Tačiau veikti reikės, ir tai jau vien dėl to, kad 
antrasis balsas visada reikalingas, ypač vertinant Vaka
rus, žvelgiant į juos ne vien dėl sutarčių sudarymo ar 
ekonominės paramos, bet ir dėl intensyvesnio demokra
tinių daigų puoselėjimo, kurie reikalingi reformų mąs
tysenoms, be kurių sunku bus sulipdyti demokratinės 
valstybės modelį. Gera, kad vis daugiau iš Lietuvos į 
Vakarus atvažiuoja įvairių sričių žinovų pasimokyti, 
susipažinti ir visas surinktų žinių gėrybes parsivežti 
namo ir ten pritaikyti. Tuo tarpu tauta po abiejų rinki
mų žiūri į kairiuosius kaip į pašlijusio ekonominio gyve
nimo tvarkytojus. Visi to labai laukia. Žiūri tik, kokia 
kaina visa tai bus daroma. Teisingai galvojama, kad mai
nuose paprastai vienas daiktas keičiamas kitu. Tačiau 
principo atidavimas už daiktą — jau nebe mainai. Atro
do, kad rinkimuose išryškėjusi tautos dauguma tiki, jog 
senieji vadai ves juos naujais keliais.

KALBANT betgi apie tolesnį Lietuvos vadovavi
mą bei valdymą, pasigirsta balsų, kad esą dar per 
anksti tautą skirstyti į dešinę ir į kairę, nes tikrą
ja politine prasme tie sparnai dar tik popieriniai. Tik

roji rinkimų laimėtoja esanti senoji LTSR administraci
ja, kuri buvo sudėta iš komunistų, laisvamanių, gabių 
prisitaikėlių, atskirų darbo sričių specialistų ir šiaip 
jau eilinių tarnautojų, kurie be jokių vidinių pergyve
nimų galėtų tarnauti bet kokiai valdžiai, jei tik ji pa
liktų juos ramybėje. Tokie bespalviai nei idėjiškai, nei 
politiškai nesubrendę, čiabuviškos mąstysenos piliečiai 
savo iniciatyvą riboja iki kiemo vartelių ir džiaugiasi, 
kad sostinėje kokia nors tvirtesnė ranka neleidžia ki
tiems drumsti jų nusistovėjusio gyvenimo, o žada dar esa
mą pagerinti. Siauražiūriškumas ir politinis neutralu
mas stabdo vidinį žmogaus perversmą, reikalingą sąmo
ningam apsisprendimui net atsistojus ir prie balsavimo 
urnos. O ką jau bekalbėti apie demokratinį pliuralizmą, 
kuris prie progos palinksniuojamas, bet kažin ar nors 
kiek rimčiau suvokiamas, o gal net ir nepageidaujamas. 
Todėl ta dešinė ir ta kairė kažin ar ką šiandien reiškia 
žmonių masėse? Gal ir gerai? Gal dar ne nuo to reikia 
pradėti, atsiminus, kad šalia kairės ir dešinės yra dar 
viršus ir apačia. Išrinktieji tautos vadovai turėtų mesti 
ir vertikalinį žvilgsnį, be kurio sunku įsivaizduoti, kad 
demokratijos daigai sudygtų. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Trečioji parlamento sesija
Ontario trisdešimt penktojo 

parlameno rinkimus NDP so
cialistai laimėjo ir darbą su 
premjeru Bob Rae pradėjo 
1990 m. spalio mėnesį, kai bu
vo gyvenama didelėmis vilti
mis ir daugeliu neišbandytų 
planų. Dabartinė jau trečioji 
tada išrinkto provincinio par
lamento sesija balandžio 13 d. 
buvo pradėta karalienei Elz
bietai atstovaujančio Ontario 
gubernatorius H. Jackmano 
perskaityta sosto kalba. Jos 
tekstą ir ateities planų gaires 
paruošė daug didelių proble
mų susilaukęs Ontario premje
ras Bob Rae. Ankstesniųjų 
dviejų sesijų pradžiai skirto
se sosto kalbose pagrindinis 
vyriausybės dėmesys tekdavo 
kovai su ekonominiu provin
cijos sulėtėjimu ir sustiprė
jusiu nedarbu. Šį kartą jis ski
riamas sparčiai augančiam 
premjero Bob Rae socialisti
nės vyriausybės biudžetų de
ficitui.

Ontario finansų ministeris 
F. Laughren savo pirmajame 
biudžete 1991 m. balandžio 
27 d. deficitą netgi sąmonin
gai padidino iki 9,7 bilijono 
dolerių. Parlamento rinkimus 
pralaimėjusi premjero D. Pe
tersono liberalų vyriausybė 
savo paskutiniame biudžete 
buvo palikusi tik 2,5 bilijono 

dolerių deficitą. NDP socialis
tų finansų ministeriui F. Laug- 
hrenui atrodė, kad jo beveik 
keturis kartus didesnis defi
citas padidėjusiomis valdžios 
išlaidomis pagreitins ekono
minį provincijos atkutimą ir 
sumažins nedarbą. Tada paja
mų mokesčio padidintos Onta
rio vyriausybės pajamos jai 
leis lengvai susitvarkyti su 
deficitais. Deja, ši socialistų 
teorija nepasitvirtino.

Gubernatoriaus H. Jackma
no sosto kalboj buvo pabrėžta, 
kad Ontario 1993-94 m. biudže
tui gresia jau net 17 bilijonų 
dolerių deficitas. Jį nedelsiant 
reikia sumažinti bent iki 10 
bilijonų dolerių. Mat priešin
gu atveju tokių deficitų atneš
ta Ontario vyriausybės skola 
1996 m. pasieks 120 bilijonų 
dolerių. Jos palūkanos bus ne
pakeliamos valdžios iždui. De
ficito sumažinimo premjeras 
Bobe Rae žada siekti provin
cinių mokesčių padidinimu 
Ontario gyventojams. Ontario 
valdžios ir viešųjų įstaigų tar
nautojams, kurių yra beveik 
milijonas, jis norėtų užšaldyti 
dabartines algas, o kai ku
riems net ir sumažinti, pasiū
lyti ankstesnį išėjimą pensi
jon.

(Nukelta į 3-čią psl.)

Įvadinė-simbolinė scena Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” metiniame koncerte “Iš močiutės 
skrynios” 1993 m. balandžio 3 d. Iš kairės: vaikaitė (INGA PIVORIŪTĖ), močiutė (NIJOLĖ BENOTIENĖ) ir 
senelis (LAISVIS ŠIRVINSKAS) Nuotr. O Burzdžiaus

Kaip saugumiečiai kovojo su išeivija?
Jų taktiką atskleidžia sovietinio Saugumo - KGB generolas majoras G. K. Vaigauskas 
1986 m. leidinyje “Lietuvių nacionalistų kenkėjiška veikla ir kova su ja”, kurį šiais 

metais perspausdino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Pirmieji bandymai

Po Antrojo pasaulinio karo 
iš pasitraukusių į Vakarus lie
tuvių tik labai mažytė dalelė 
grįžo namo. Visa didžiulė nau
josios išeivijos masė kūrėsi 
vakariečių globojamose sto
vyklose, kurių įnamiai, be įvai
rių kitų vardų, buvo žinomi 
kaip politiniai pabėgėliai. Jų 
spontaniškas susiorganizavi- 
mas ir greitas šakotos veiklos 
išvystymas negalėjo neerzinti 
Lietuvos okupanto. Sovietinės 
tikrovės liudininkai, tas atvi
ras ir laisvas balsas, jau nuo 
pat pirmųjų pokarinių dienų 
trukdė okupantams skleisti 
melą ir propagandą apie pa
žangų ir ramų, pilną įvairiau
sių laimėjimų socialistinės 
visuomenės gyvenimą. Tad so
vietų žvalgyba, nieko nelauk
dama, pirmiausia į Vakarus 
siuntė savo agentus, kurie vi
liojo grįžti į kilmės kraštus. 
Vieni jų buvo uniformuoti ir 
taip iš karto atpažįstami, kiti 
slapukai, net vaidinę iš trau
kinių pabėgusius studentus 
ar šiaip kokius intelektualus. 
Visi jie lankė pabėgėlių sto
vyklas, kvietė grįžti namo ar
ba, kai kurie jau, ilgesnį lai
ką pabuvoję, rinko žinias apie 
stovyklų vadovus, komitetus 
bei veikiančias organizacijas.

Tikslo siekiant
Šitie jų žygiai iš tikrųjų ne

davė laukiamų rezultatų. Na
mo beveik niekas nesiryžo 
grįžti, nes paprasčiausiai to
kiam apsisprendimui nebūtų 
buvę nei logikos, nei jokios 
prasmės. Visi nujautė, kas ga
lėjo atsitikti grįžus - jei ne 
tuoj pat, tai po metų, kitų. Jei 
besilankantiems Vakaruose 
saugumiečiams iš pradžių ir 
pavyko vieną kitą stovyklų įna
mį ir užverbuoti “nekaltų” in
formacijų perdavimui — visa 
tai buvo toli gražu nuo užsi
brėžto tikslo: susilpninti veiklą, 
ardyti organizuotumą ir bent 
kaip nors užčiaupti Sovietų 
Sąjungos “šmeižikus”. Užtat 
vienu metu tai vienur, tai kitur 
sklido gudriai sufabrikuotos 
kalbos apie nesibaigiantį la
gerinį vargą, atsigaunantį vo
kiečių ūkį, į kurį turėtų jung
tis pabėgėliai ir taip išsisklai
dyti, pasimaišant su vietiniais. 
Bet dauguma stovyklų gyven
tojų laikėsi ramiai ir vieno
dai. Nedaug laimėjus priešą 
griaunant iš apačios, kibta 
į viršūnes. Svarbi užduotis - 
sukompromituoti vyriausius 

vadovus, keliant jais nepasi
tikėjimą, skaldant vežimus iš 
degtuko, dėliojant organizaci
jų vadovybėse “nesantaikos 
obuolius”. Taip buvo ruošiama 
dirva infiltracijai.

Melas kaip priemonė
Užteko kam nors sužinoti, 

kad štai šitoje stovykloje ar 
tame komitete dirba sovietų 
užverbuotas asmuo, jau buvo 
pagrindo manyti: o gal ir čia 
sėdi koks nors jų draugas, gal 
Jonas, gal Petras dirba saugu
mui? Toks intriguojančių pas
kalų ir šmeižtų skleidimas, 
reikia pripažinti, kai kurio
se vietovėse darė veiklai nei
giamos įtakos. Ypač tai ėmė 
ryškėti išeiviams išsiskirsčius 
po užjūrio kraštus, kuriuose 
šalia viso kito kiekvienam su 
kaupu užteko grynai asmeni
nių rūpesčių, problemų ir dar
bų. Juose paskendus ir apie 
veikėjus “negražių dalykų” 
prisiklausius, ne vienam atro
dė, kad protingiausia išeitis - 
niekur nesimaišyti. Be to, dar
gi ne visi išeiviai tais vadina
mais agentūriniais įsiskverbi
mais bei veikėjų verbavimais 
tikėjo. Kai kurie, ypač jaunes
ni, išeivijoje užaugę, visą tą 
būklę mėgdavo pavadinti vy
resniosios išeivių kartos pra
simanymais, “baubų” kūri
mais. Šitoks netikėjimas “ne
kaltai” pagelbėdavo saugu
miečiams, juos tartum skatin
davo plėsti įsiskverbimų veiks
mus. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, kiek buvo ir dar 
yra įmanoma, prieita prie KGB 
archyvų, patvirtinančių, kad 
“prasimanymai” vis dėlto buvo 
tikrovė.

Pavojingos organizacijos
Saugumiečiai per palygina

mai trumpą laiką surinko gana 
išsamią informaciją apie va
dovaujančias, politiką ir veik
los kryptis bei būdus nusta
tančias organizacijas. Tai VLI- 
K’as, “Santara-Šviesa”, Pasau
lio lietuvių bendruomenė, 
Amerikos lietuvių taryba 
(ALT), Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, Jungtinė baltiečių 
organizacija BATUN, Balti
jos kraštų tyrimo sambūris 
(AABS), taipgi - tikinčiųjų 
bendruomenės, jų vadovai 
ir spauda.

Į visas jas daugiau ar mažiau 
žiūrėta kaip į JAV imperialis
tinių tikslų įrankius ir globo
tinius. Kai kurie specialūs už
daviniai, ypač partizaninio 
pasipriešinimo Lietuvoje lai

kotarpiu, atlikti lietuvių, va
kariečiams finansiškai juos 
remiant ir kiek paruošiant, 
tvirtino saugumiečių įsitiki
nimus apie tų organizacijų 
“antitarybinius, kenkėjiškus” 
tikslus. Nurodomi keli pavyz
džiai. JAV išlaikomas VLIK'o 
“karinis skyrius” pasiuntė į 
LTSR teritoriją “teroristų” 
grupę, vadovaujamą Skirman
to, vėliau agentus Gardenį 
ir Margį. Kai šnipai buvę su
čiupti, JAV nustojusios remti 
VLIK’ą. Anglija pasiuntusi 
Lietuvos rezistencijos užsie
nio tarnybos “Dubysa” keletą 
agentūrinių grupių, kurios 
taipgi saugumo buvusios su
naikintos.

Nauji balsai
Prasidėjus Sovietų Sąjun

goje disidentiniam judėjimui, 
JAV ir kitų valstybių nurody
mais, viena iš antitarybinės 
veiklos formų tapo ideologinė 
diversija, teigia saugumiečiai. 
Sunkiai įveikiamos jiems buvo 
radijo laidos: “Laisvės”, “Lais
vosios Europos”, “Amerikos 
balso”, Vatikano, Romos. Būk
lė dar daugiau pasunkėjo, kai 
į Vakarus pasitraukė saugu
miečių “tėvynės išdavikais” pa
vadinti Jurašas, Sluckaitė, 
Kacas, Venclova, Kudirka, Ša
kalys, Ėringis, Jokubauskas. 
Išeivijai betgi tai buvo ryškūs 
ženklai, patvirtinantys raudo
nosios imperijos griuvimo pra
džią, o kai kuriems labai geri 
vaistai beblėstančioms viltims 
sustiprinti. Tuo tarpu saugu
miečiams praktiškai nebuvo 
įmanoma atremti disidentų 
pareiškimus, kurie žaibiškai 
skrido po visą laisvąjį pasaulį. 
KGB teigimai, kad Gajauskas, 
Petkus, Skuodis, Terleckas, 
kunigai Svarinskas ir Tamke- 
vičius esą ypatingai pavojingi 
nacionalistai-nusikaltėliai, pa
saulio akyse virto niekalais. 
Nebesustabdomo raudonosios 
imperijos plyšimo laikotar
piu saugumiečiams nepatiko 
V. Rastenio užmojis surinkti 
informaciją, kiek žmonių Lie
tuvoje klauso vakariečių ra
dijo laidas; nepatiko suinten- 
syvėję išeivių ryšiai su kraštu, 
ypač laiškų ir literatūros siun
tos. Saugumiečiai pasigiria, 
kad 1982 m. jie konfiskavę dau
giau kaip 4000 egz. “politiškai 
kenksmingos literatūros, siųs
tos paštu”. Tiesiog virte virė 
“juodųjų darbų” registravi
mas: štai ansambliečiai kalbi
nami išvykose pasilikti išeivi-

(Nukelta į 3-čią psl.)

“Kristaus prisikėlimas iš nu
mirusių yra svarbiausias įvy
kis žmonijos atpirkimo istori
joje”, - sakoma Lietuvos kar
dinolo, arkivyskupo ir vysku
pų velykiniame sveikinime 
Lietuvos žmonėms. Arkikated- 
ros-bazilikos Prisikėlimo pa
maldas transliavo Vilniaus 
radijas ir televizija. Šv. Vely
kų Mišias iš Vatikano Urbi et 
orbi ir popiežiaus sveikinimą 
perdavė ir Lietuvos TV. Kau
ne, Čiurlionio dailės muzie
juje, atidaryta velykinė dai
lės paroda. “Kristus kėlės, mir
tis krito” - XIX a. pab. ir XX 
a. pr. liaudies skulptūra.

Prezidentas A. Brazauskas 
su delegacija pabuvojo Lon
done, susitiko su premjeru J. 
Major’u, užsienio reikalų rni- 
nisteriu, parlamentarais, ban
kininkais, Britų pramonės kon
federacijos atstovais, su lie
tuvių bendruomenės nariais, 
tarėsi dėl pagalbos Lietuvos 
energetikai, bankams, žemės 
ūkiui bei maisto pramonei ir kt.

Užsienio reikalų ministerio 
P. Gylio vadovaujama dele
gacija dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje Kopenhagoje 
“Ekonomikos plėtojimas Rytų 
ir Centrinėje Europoje”. Lie
tuviai, įvertindami laisvos pre
kybos svarbą, pageidavo, kad 
būtų liberalizuota prekyba 
tarp Rytų ir Vakarų.

Užsienio šalių diplomatams 
- B. Jelcin’as pasakė, kad Rusi
jos kariuomenė bus išvesta iš 
Lietuvos iki š.m. rugsėjo. Pa
našiai kalbėjo ir Rusijos MT 
gynybos ir saugumo komiteto 
pirmininkas S. Stepašin’as, 
lankęsis Lietuvoje seimo kvie
timu. A. Brazauskas prašė B. 
Jelcin’ą iki Rusijos balandžio 
25 d. referendumo susitikti, 
kad galėtų pasirašyti bendrus 
protokolus dėl kariuomenės 
išvedimo tvarkaraščio ir ka
rinio turto. Klaipėdoje esan
ti pakrančių gynybos divizija 
pradėjo evakuoti karinę tech
niką.

Šaukiami naujokai į priva
lomąją krašto apsaugos tarny
bą. Į Vidaus reikalų ministe
rijos sistemą, į pasienio ap
saugą bei lauko kariuomenę 
numatyta atrinkti 2700 asmenų.

Seimas nubalsavo paleisti 
Vilniaus miesto tarybą (joje 
LDDP nariai sudaro mažumą) 
ir valdybą, atleisti iš pareigų 
merą ir tarybos pirmininką, 
įvesti sostinėje tiesioginį val
dymą.

Lietuvos prekybos ir pramo
nės rūmų sąjungos preziden
tai ir direktoriai buvo priimti 
prezidentūroje. Rūmai vienija 
800 privačių ir valstybinių įmo
nių. Kalbėta, kaip įstatymais 
reglamentuoti Rūmų veiklą, 
paruošti statutą, įvesti preky
bos registrą, plėtoti tarptau
tinio verslo kontaktus.
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Išeivijos lietuvių liberalų žurnalo 1992 m. laida

Su JAV Taikos korpusu Bal
tijos šalyse pasirašytas savi
tarpio supratimo memorandu
mas dėl smulkaus ir vidutinio 
verslo skatinimo Lietuvoje.

Vokietijos turistinė firma 
ORS pradėjo čarterinius skry
džius Palanga-Hamburgas-Pa- 
langa. .

Paskelbtas maisto kainų ir 
atlyginimų Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje sugretinimas. 
Latviai ir estai, gaudami dvi
gubai didesnius atlyginimus, 
tik šiek tiek brangiau moka 
už maisto produktus. Taigi 
kaimynai lengviau gali nusi
pirkti maisto.

Šiauliai seniai skundėsi men
ka geriamo vandens kokybe. 
Dabar pastatyta vandens nu- 
geležinimo stotis. Filtravimo 
stotį pastatė patys šiauliečiai, 
konsultuojami olandų. Taip 
pat statoma ir vandens minkš
tinimo stotis. O miesto alaus 
ir limonado įmonės kieme hid
rogeologams padarius gręži
nį, rastas mineralinio vandens 
telkinys, savo skoniu ir mine
ralinėmis savybėmis primenąs 
“Likėnų” ir “Biržų”. Tinka ger
ti ir kai kurioms ligoms gydy
ti. Per dieną jo ištrykšta iki 
25 tūkst. litrų. Pavadintas “Vers
me”, vanduo pasirodys par
duotuvėse.

Atvyko Katalikiškos šeimos 
tradicijų ir nuosavybės gynimo 
organizacijos delegacija. Ši 
organizacija 1990 m. sovieti
nės blokados metu surinko pa
saulyje per 5 mln. parašų, re
miančių Lietuvos siekį atkur
ti nepriklausomybę; rekordi
nė peticija užregistruota pa
saulio rekordų Guinness’o kny
goje.

Siesikuose gyvenančiam Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
dalyviui Jonui Railai Velykų 
antrąją dieną sukako 101 me
tai. Sveikintojus stebino ju
biliato atmintis, mąstymo lo
gika, domėjimasis gyvenimu. 
Jam buvo įteiktas Prezidento 
sveikinimo raštas.

Vilniaus technikos un-tas 
suteikė garbės daktarų var
dus dviem Danijos mokslinin
kams ir vienam Vokietijos 
mokslininkui; VTU rektorius 
prof. E. Zavackas, prof. P. 
Baltrėnas ir D. Styra išrink
ti Ukrainos technologinės ki- 
kibernetikos akademijos aka
demikais.

Pradėjo eiti mėnesinis 
iliustruotas žurnalas “Sodžius”. 
Vyr. redaktorius - poetas A. 
Drilinga.

Didįjį penktadienį daug kur 
pasnigo. Nors Velykų rytą snie
gas ir tirpo, oras nebuvo labai 
pavasariškas, bet nuotaika 
buvo šventiška. Pietiniuose 
rajonuose jau prasidėjo anks
tyvoji pavasario sėja. G.L.
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Tautos fondas ir VLIKas

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

JUOZAS VITĖNAS

VLIKo seimas 1991 m. lapk
ričio mėn. Čikagoje nutarė 
baigti savo veiklą ir nebenu
matė, ar jis gali būti kada nors 
vėl atgaivintas. Tačiatf Tautos 
fondas savo naujuose įstatuo
se numato tokią galimybę. Jų 
4 straipsny sakoma:

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (VLIKAS) nustoja 
savo balsus TF po 1992 metą liepos 
1 dienos. Kategorija B yra suspen
duojama. Jeigu dėl okupacinių ar 
kitokią priežasčių Lietuvos nepri
klausomybei iškiltą pavojai ar Lie
tuva būtą okupuota svetimąją jė
gą ir Vlikui vėl reikėtų grįžti į po
litinį darbą ar būtą sukurta egzili- 
nė vyriausybė, tada tuo atveju Vli- 
ko valdyba automatiškai, be jokią 
naują statutinių pakeitimą atgau
tą savo vietą kategorijoje B ir tu
rėtą visas ankstyvesnes privilegi
jas TF, kategorija B būtą atstaty
ta, Vlikas skaitomas kategorijos 
B narys ir Vliko balsai būtą apskai
čiuojami kaip kad buvo prieš 1992 
m. liepos 1 dieną.

Norint suprasti apie ką čia 
kalbama, reikia žinoti, kas yra 
ta kategorija B, kuri yra “su
spenduojama” ir kuri “būtų 
atstatyta”. Naujuose įstatuose 
tiktai sakoma, kad “TF nariai 
skirstomi į dvi kategorijas: 
A - pavieniai asmenys; C - or
ganizacijos”. Kategorija B vi
sai neminima, ir nieko nesako
ma, kokios jos teisės bei pa
reigos. Todėl reikia paskai
tyti senuosius įstatus, nors 
nesakoma, kad reikia ir jais 
vadovautis.

Pagal senuosius įstatus na
riai buvo skirstomi į tris ka
tegorijas: “A-pavieniai asme
nys, B - Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas, C - kor
poracijos ir kitokios organiza
cijos”. Pavieniai asmenys ir 
organizacijos turėjo po vie
ną balsą už kiekvieną įmokėtą 
100 dol., o VLIKo “balsavimo 
svoris teisėtame narių susirin
kime apsprendžiamas šiuo bū
du: visų esamų kategorijų na
riams dalyvaujant balsavime, 
pirma suskaičiuojama A ir C 
narių paduoti balsai, tuomet 
B kategorijos balso svoris lai
komas lygiu 45% visų paduotų 
balsų”.

Tai reiškė, jei susirinkime 
dalyvaujančių narių balsų 
skaičius buvo, pavyzdžiui, 100, 
tai VLIKo atstovui priklausė 
45 balsai, ir tuo būdu susirin
kime dalyvaujančių narių ir 
VLIKo atstovo iš viso buvo 145 
balsai. Sprendžiant balsų dau
guma, reikėjo 73 balsų (145:2 
bus 73), kurių tarpe galėjo būti 
45 VLIKo atstovo balsai.

Dėl tokios VLIKo atstovo 
balsų teisės jis galėjo vyrauti 
TF reikalų sprendime bei jo 
vadovybės rinkimuose. Tai 
ypač pasirodė pernai Tautos 
fondo visuotiniame narių su
sirinkime, kai dr. K. Bobelis, 
atstovaudamas VLIKo valdy

PADĖKA
AfA 

KUNIGUNDA DOBILIENĖ
mirė 1993 m. vasario 13 d., sulaukusi 95 metų amžiaus.

Nuoširdžiai dėkojame vysk. P. Baltakiui, OFM, Prisikė
limo parapijos klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. E. 
Putrimui už atlaikytas Mišias, visiems Prisikėlimo parapi
jos Tėvams pranciškonams už religinius patarnavimus.

Ačiū karsto nešėjams; J. Gurklienei - už pusryčių pa
ruošimą.

Nuoširdi padėka draugams ir pažįstamiems už gėles, 
užprašytas Mišias ir velionės palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dukterys - Elena Račiūnienė, Sofija Dilkienė, 
sūnūs - Zigmas ir Vitas su šeimomis

bai, prie VLIKo 45% balsų pri
dėjo jam priklausančius bal
sus po vieną už kiekvieną įmo
kėtą 100 dol. ir dar tuos bal
sus, kuriuos jam buvo perda
vę susirinkime negalėję daly
vauti nariai. Tokiu būdu jis 
susidarė tokį balsų skaičių, 
kad, anot korespondento, ta
po “nelyginant padėties vieš
pačiu”.

Taigi šitokia VLIKo atstovo 
vieta Tautos fonde numatyta 
atstatyti pagal naujus TF įs
tatus, iškilus Lietuvos laisvei 
pavojui, (a) jei “Vlikui vėl rei
kėtų grįžti į politinį darbą, (2) 
arba jei “būtų sukurta egzili- 
nė vyriausybė”.

Žinoma, Tautos fondo įsta
tai nėra privalomi VLIKui. 
Jo atgaivinimą turėtų spręsti 
jį anksčiau sudariusios gru
pės. Bet kiek jų bebus likusių 
ilgesniam laikui praėjus? Ar 
pvz., likusios dvi-trys grupės 
turėtų teisę atgaivinti VLIKą, 
kuris vadintųsi tuo pačiu var
du. Kiltų klausimas, kokiu 
mandatu toks atgaivintas 
VLIKas veiktų. Remtis 1944 m. 
deklaracija nebetiktų, nes Lie
tuvai atstovauja jos vyriausy
bė, kurios bent dalis okupaci
jos atveju pasitrauktų iš kraš
to ir tikriausiai sudarytų eg- 
zilinę vyriausybę ar kokį Lie
tuvos vadavimo komitetą. Kam 
tada atgaivintas VLIKas at
stovautų? Iš tikro jis būtų jau 
grynai Amerikos lietuvių or
ganizacija ir veiktų greta eg- 
zilinės vyriausybės, Lietuvių 
bendruomenės bei Amerikos 
lietuvių tarybos, kurios savo 
veiklos nesustabdo. Tokiu at
veju atsigaivinusiam VLIKui 
reikėtų varžytis dėl savo vie
tos Lietuvos vadavimo veiklo
je. Susidarytų tokia pat apgai
lėtina padėtis, kurią neseniai 
matėme, ir todėl toks VLIKo 
sugrįžimas į politinį darbą 
būtų tiktai žalingas Lietuvos 
vadavimui.

Kita vertus, VLIKas nėra 
reikalingas Tautos fondo veik
lai. Teisiškai Tautos fondas 
yra savarankiška organizaci
ja, įregistruota Amerikos val
džios įstaigoje. Jo reikalų 
svarbiausias • sprendėjas yra 
visuotinis narių susirinkimas. 
Šis principas buvo pažeistas 
įtraukus jo nariu VLIKo val
dybos atstovą su 45% balsų 
privilegija. Naujuose įstatuo
se tai pataisyta, ir Tautos fon
das dabar veikia be jokio pri
vilegijuoto atstovo kišimosi. 
Tokiu pat būdu Tautos fondas 
galėtų veikti, jei Lietuvą vėl 
ištiktų okupacijos nelaimė. 
Todėl naujųjų Tautos fondo 
įstatų straipsnis apie VLIKo 
atgaivinimą ir jo sugrąžinimą 
į Tautos fondą yra nereikalin
gas ir turėtų būti panaikintas 
ateinančiame Tautos fondo na
rių susirinkime 1993 m. gegu
žės mėnesį.

Atviros durys kapitalui
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

prezidentas Algirdas Brazaus
kas, lydimas palydovų iš Lie
tuvos, lankymosi D. Britani
joje proga susitiko su pramo
nininkų generaliniu direkto
riumi H. Davies ir kitų dides
nių bendrovių atstovais.

H. Davies pažymėjo, kad jau 
antri metai jo vadovaujama 
organizacija stengiasi D. Bri
tanijos verslininkus supažin
dinti su Baltijos šalimis. Šie
met numatoma verslininkams 
surengti seminarą ir į jį pa
sikviesti aukštus Lietuvos pa
reigūnus.

Prez. A. Brazauskas pabrėžė, 
kad Lietuva turinti daug pri
valumų užsienio kapitalo in
vestavimui skatinti. Šalis tu
ri gerų specialistų, gerai pa
žįsta Rusijos rinką. Lietuvos 
geografinė padėtis taipogi pa
togi investicijoms. Esą Lietu
voje neribojamos akcijos, lei
džiamas pelno išvežimas. Pir
maisiais metais bendrovei tai
koma 50% mokesčių nuolaida. 
Esama nemažai ekonominių 
sričių, kuriose, įdėjus kapita
lą, palyginti per trumpą laiką 
galima tikėtis pelno. Pavyz
džiu gali būti elektronikos 
įmonės, anksčiau dirbusios 
sovietinei pramonei. Nepai
sant ekonominio nuosmukio, 
Lietuva galinti užsieniui pa
siūlyti ir geros kokybės pre
kių.

Britus atkreipti dėmesį į 
Lietuvą ragino D. Britanijos 
ambasadorius Lietuvai M. 
Peart. Jis sakė, kad Lietuva 
itin domisi vokiečiai; čia jų 
atvyksta net šimtais.

Britus prez. A. Brazauskas 
užtikrino, kad Lietuvoje ir 
toliau bus vykdoma žemės 
ūkio reforma.

Opozicijos pareiškimas
“Paskutinį pusmetį Lietuvos 

negriovė nei karas, nei žemės 
drebėjimai, tačiau mūsų visų 
pragyvenimas krito tris kar
tus, pramonės gamyba smuko 
daugiau kaip du kartus” — to
kiu teigimu pradedamas pa
reiškimas, kurį pasirašė Lie
tuvos seimo Sąjūdžio, Laisvės, 
Piliečių chartijos, Krikščio
nių demokratų ir Demokrati
nės partijos frakcijų vadovai.

Toliau rašoma — LDDP stab
do ūkio reformas, keičia eko- 
nominę-socialinę politiką sa
vo netinkamais sprendimais.

Praėjusių metų vjdury Lat
vijoje ir Estijoje realios žmo
nių pajamos buvo 20-30% ma
žesnės negu Lietuvoje. Lietu
vos kaimynai tęsia nuosekliai 
reformas ir jau skina jų vai
sius.

Estijoje ir Latvijoje vidu
tinis mėnesinis atlyginimas — 
70-80 JAV dolerių, Lietuvoje 
— 20 JAV dol., o pensininkai 
turi pasitenkinti devyniais 
JAV doleriais.

Valdančioji partija siekia 
totalinės valdžios valdyme ir 
informacijos srityje. Seime 
daugumos priiminėjami įstaty
mai ir vyriausybėje nutarimai, 
prieštaraujantys konstitucijai 
ir pažeidžiantys žmonių turti
nius ir socialinius interesus.

Iškyla realus pavojus žodžio 
laisvei — iš valstybinės tele
vizijos atleidinėjami LDDP 
požiūriu netinkami žurnalis
tai. Opozicija — valstybinėje 
televizijoje savo teigimams 
išreikšti negauna laiko. Už
daroma nepriklausoma televi
zija ir likviduojami savaran
kiškos informacijos kanalai.

LDDP pastangomis pašali
namos Vilniaus miesto ir Ši
lutės rajono savivaldybės, 
nes pastarosios nėra vyrau
jamos darbiečių partijos žmo
nių.

“Gyvybiniai Lietuvos žmo
nių interesai, jų konstitu
cinės laisvės, mūsų sunkiai 
iškovota demokratija pavoju
je!”— baigiamas pareiškimas.

Surado namus
Vilniaus arkivyskupas Aud

rys Juozas Bačkis pasikalbėji
me, atspausdintame žurnale 
“Veidas” 1993. II. 25 d. laido
je, į klausimą, ar atvykęs Vil
niun rado tokią Lietuvą, kokią 
tikėjosi rasti, pirmiausia sa
vo atsakyme paminėjo, jog sa
vo jaunystėje tėvų namuose 
buvo gyvenama Lietuvos ilge
siu ir prisiminimu. Daug ke
liavęs, buvęs įvairiose šaly
se, tačiau tik Lietuvoje su
radęs tikruosius savo namus.

Lietuva jo neapvylusi, tik 

viešame gyvenime arkivysku
pas pasigenda tipiškų lietu
vių bruožų, garsėjusių visa
me pasaulyje: pagarbos vie
nas kitam, gerumo, darbštumo, 
religingumo. Tas savybes dar 
galima atpažinti, bet jos yra 
paslėptos, veikiant sovietme
čio įtakai.

Vilniaus arkivyskupijai 
trūksta gerai veikiančios ku
rijos, kunigų seminarijos, lab
daros įstaigų. Viskam trūksta 
tinkamų patalpų. Nežiūrint 
sunkumų, bandoma, kad Vil
nius taptų kultūros ir dvasin
gumo centru visai Lietuvai.

Vilniaus senamiestyje šven
tovių netrūksta, jų trūksta 
sparčiai augančiuose prie
miesčiuose. Jau yra naujai 
įsisteigusi Palaimintojo Jur
gio Matulaičio parapija, grei
tu laiku būsianti pastatyta ir 
šventovė. Dar planuojama sta
tyti Šv. Jono Bosko šventovę 
Lazdynuose. Grigiškiuose tai
pogi žmonės organizuoja pa
rapiją, yra jau ir klebonas, 
kuris rūpinasi šventovės sta
tymu.

Šie metai Lietuvai ypatingi 
— atvyksta Lietuvos aplankyti 
Šv. Tėvas. Tai buvusi šio po
piežiaus sena svajonė. Jis mo
kosi lietuvių kalbos ir .su di
deliu džiaugsmu rengiasi ke
lionei.

Latviai pavyzdys kitiems
Reuterio žiniomis, Latvijos 

laikinieji pinigai per šešis 
mėnesius pakilo 30% prieš do
lerį, ir rusų rublis tapo iš
stumtas iš krašto rinkos. In
fliacija kovo mėn. sumažėjo. 
Tokiu būdu, sakoma, ši Balti
jos valstybė tapo modeliu bu
vusios Sov. Sąjungos šalims, 
norinčioms atsipalaiduoti nuo 
Rusijos ekonomijos.

“Aplamai esame visiškai pa
tenkinti, tuo ką mes atlikome 
palyginti su kitomis respub
likomis” — pareiškė Latvijos 
centrinio banko pirmininko 
padėjėjas Ilmars Rimsevichs, 
kuris su šio banko pirminin
ku Einars Repse dalinasi pi
nigų tvarkymą sėkme.

Pusė tuzino kitų buvusios 
Sov. Sąjungos šalių atstovų 
aplankė Rygą susipažinti su 
šio krašto vykdoma pinigų re
forma. Ši reforma prasidėjo 
praėjusių metų liepos mėn., 
kai ėmė trūkti rusiškų rub
lių ir Rygą jaudino aukšta 
infliacija Rusijoje. Tuo lai
ku latviai įsivedė latviškus 
rublius. Greitai iš rinkos 
pradingo rusų rubliai.

Žinovų nuomone, Latvijoje 
ekonominė sėkmė priklauso 
nuo centrinio banko, kuris 
išmintingai ir nepriklauso
mai yra vadovaujamas kom
petentingų asmenų.

Latvijos ekonominė politika 
buvo pastebėta Tarptautinio 
valiutos fondo ir vakariečių 
diplomatų. “Ji yra pirmoji (iš 
buvusios Sov. Sąjungos) šalis, 
turinti stabilizacijos progra

AfA 
PETRONĖLEI TAUTKEVIČIENEI

mirus, 

sūnus - ALBINĄ, ANTANĄ ir jų šeimas liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

’ OVr'

M. J. Kiziai D. Kraniauskienė
Z. I. Mistautai V. Jomantas
Vyt. E. Barisai O. G. Vindašiai

Tauriai mažlietuvei, ilgametei mūsų valdybos narei 
ir uoliai bendradarbei

AfA
GRETAI AŠMYTEI BALTADUONIENEI 

mirus,

dukroms - RŪTAI ir IRENAI su šeimomis, seserims -
ANYTAI KRAKAITIENEI ir JADVYGAI MICKIENEI bei 

kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime -

Mažosios Lietuvos moterų draugija

AfA
ANTANUI VERBICKUI

staiga mirus, ištikti nelaukto liūdesio, esame labai dėkingi 
klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už paskutinius patarnavimus 
ir raminančius žodžius; A. V. Paulionams už gražų giedojimą 
laidotuvių Mišiose.

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už gausų 
dalyVavimą Rožinyje, Mišiose ir palydėjimą į kapines. Ačiū 
už aukas velionies Antano atminimui, už pareikštas užuo
jautas žodžiu bei spaudoje, mieloms ponioms už pyragus 
ir B. Stanulienei už paruoštus skanius pusryčius.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas palengvino mums 
pergyventi sunkią atsiskyrimo valandą. Tegu Dievas jums 
atlygina.

Nuliūdę - žmona Stasė ir Verbickų šeimos

PADĖKA 
AfA 

ELZĖ GRETA AŠMYTĖ- 
BALTADUONIENĖ 

mirė 1993 m. balandžio 10 d. Toronte.
Nuoširdžiai dėkojame skautėms už jautrų atsisveiki

nimą su mamyte laidotuvių namuose.
Gili padėka visiems, kurie taip gausiai atsilankė laido

tuvių namuose, gedulinėse pamaldose Prisikėlimo šven
tovėje ir atsisveikinimo pusryčiuose.

Nuoširdus ačiū ponioms, kurios tiek daug skanių pyragų 
pusryčiams sunešė.

Liūdinčios dukros - Rūta ir Irena su šeimomis

mą su IMF (Tarptautiniu valiu
tos fondu) ir iki šiol progra
ma buvo vykdoma, kaip ji buvo 
numatyta” — pasakė IMF at
stovas E. Suss Rygoje.

Viršūnių pasitarimas
Estijos užsienio reikalų 

ministeris T. Welliste lankėsi 
Budapešte ir pakvietė Vengri
jos ministerį pirmininką J. 
Antall dalyvauti “Finno-Ug- 
rie” — Suomijos, Estijos ir 
Vengrijos viršūnių pasitari
me, įvyksiančiame 1993 m. spa
lio mėn.

Estijos užsienio reikalų mi
nisteris spaudos žmonėms pa
žymėjo, kad tarp Estijos ir 
Vengrijos visą laiką buvo geri 
santykiai. Vengrijos tos pa
čios ministerijos vadovas G. 
Jeszensky iškėlė ekonominių 
santykių svarbą tarp abiejų 
kraštų.

BNS žiniomis, Rusijos dele
gacijos pirm. V. Svirin po po
kalbio su Estijos delegacijos 
pirm. J. Luik pareiškė, kad 
š. m. kovo 1 d. Estijoje buvo 
7,600 rusų kariuomenės karių. 
Pasak J. Luik’o, šios informa
cijos tikrumas yra tiriamas.

Užsienio kapitalas Estijoje
1993 m. pradžioje Estijoje 

buvo užregistruota 2450 bend
rų ar tik užsienio įmonių su 
110 mil. JAV dolerių kapitalu. 
Lietuvoje šis kapitalas suda
ro tik 5.5 mil. JAV. dol.

Estijoje daugiausia inves
tuoja švedai, ir tai sudaro 
64.50% visų investavimų šia
me krašte. Ir kas svarbiausia 
— Estijoje investuoja stiprios 
Švedijos bendrovės.

Iš viso skandinavų kraštai 
pirmenybę teikia Estijai. Pas
taroji, sakoma, ryžtingai jun
giasi į Šiaurės Europą. Esti
ja laimėjo šių kraštų dėmesį, 
nes joje buvo sudarytos ge
resnės sąlygos investavimui 
negu Lietuvoje ir Latvijoje.

Lietuvos ambasados Vašing
tone žiniomis, ambasadorius 
St. Lozoraitis ir ambasados 
padėjėjas V. Nakas dalyvavo 
Carnegie Endowment for In
ternational Peace surengta
me seminare “Latvijos vaid
muo posovietiniame pasau
lyje”. Pagrindinį pranešimą 
padarė Latvijos užsienio rei
kalų min. G. Andrejevs. Po 
to su pastaruoju susitiko 
Lietuvos ambasžtdorius St. 
Lozoraitis ir pasikeitė nuo
monėmis dėl esančios būklės 
Latvijoje ir Lietuvoje.

Ambasadorius St. Lozorai
tis, Lenkijos ambasadoriaus 
JAV-se kvietimu, dalyvavo 
seminare “Nauji pasikeitimai 
Centrinėje Rytų Europoje”. 
Pagrindinis dėmesys buvo ski
riamas naujų socialinių struk
tūrų pajėgumui ugdyti lais
vos rinkos ekonomikos vysty
mąsi. Seminare dalyvavo 
Vengrijos ambasadorius P. 
Tar ir JAV politologai. J. Andr.

AfA 
ALESEI GRIGIENEI

staiga mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiu vyrui PIJUI, sūnui
RIMANTUI, dukrai LAIMUTEI ir jų šeimoms-

Augustinas Navickas

AfA 
ALESEI GRIGIENEI

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui PIJUI, sūnui 
RIMANTUI su šeima, dukrai LAIMUTEI su šeima 

ir vaikaitėms LUKOŠEVIČIŪTĖMS bei kitiems 
artimiesiems -

J. M. K. A. Tamošiūnai P- M- Šostakų šeima
T. A. Merkevičiai P- Stočkienė ir šeima

AfA 
BRANGIAI MAMYTEI

užbaigus šios žemės kelionę, 
ALBINĄ ir VALĘ TAUTKEVIČIUS, jų šeimas bei 

visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Aldona Čerškienė A. I. Čerškai
V. Fl. Valaičiai 

Hamiltonas
ii n

MYLIMAI MOTINAI 

PETRONĖLEI TAUTKEVIČIENEI 
mirus,

sūnums - ALBINUI ir ANTANUI su šeimomis reiš
kiame nuoširdžią užuojautą-

Marija ir Vytautas LeparskaiHamiltonas

AfA 
JULIUI DEGUČIUI

mirus Suvalkų trikampyje,

reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums - BRONIUI 
ir JUOZUI su šeimomis bei visiems artimiesiems -

J. R. Kuliešiai S. I. Maksimavičiai
B. O. Rėkai A. G. Slaboševičiai

Iškiliai audėjai, tautodailės puoselėtojai, 
mūsų valdybos narei

AfA
GRETAI BALTADUONIENEI

mirus,
dukroms - RŪTAI ir IRENAI su šeimomis, seserims ANY
TAI KRAKAITIENEI ir JADVYGAI MICKIENEI bei ki
tiems giminėms, artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

Lietuvių tautodailės institutas



Nuo 1993 metų pradžios prie buvusių KGB rūmų Vilniuje stovi vagonėlis, kuriame budi tremtinių, kalinių 
tų organizacijų atstovai, atkreipdami visuomenės dėmesį, kad KGB archyvus būtina geriau saugoti

Nuotr. Alf. Laučkos

Kaip saugumiečiai kovojo su išeivija?
(Atkelta iš 1-mo psl.)

joje, ten vėl pogrindžio litera
tūra verčiama į anglų kalbą ir 
platinama; nuvykę į Lietuvą 
Šaukaitė, Grušienė ir Ivinskis 
padovanojo automobilius ku
nigams Svarinskui ir Tamkevi- 
čiui. Pagaliau blokavimasis 
su kitų tautų laisvės kovoto
jais visą “antitarybinį” judė
jimą plėtė nebesulaikomai.

Kovos metodai
Jie maždaug nusakomi ši

taip: diskredituoti pasaulio 
akyse išeivijos pastangas kal
bėti tautos vardu; demaskuoti 
išeivijos veiksnius kaip im
perialistinių valstybių tarnus; 
dalyvauti išeivijoje priešpro- 
pagandinėse priemonėse; ska
tinti ir remti “pažangiųjų” lie
tuvių veiklą ir spaudą.

Tačiau labiausiai pasise
kusiu metodu yra laikomas va
dinamas agentūrinis įsiskver
bimas į išeivijos veiklą, ryšių 
su kraštu perėmimas ir panau
dojimas žvalgybai bei išeivi
jos organizacijų kompromita
cija ir ardymas.

i Verbavimas
Kad verbavimo metodas bu- 

*vo sėkmingas, nurodoma kai 
kuriais pavyzdžiais.

Vienas iš VLIK’o vadovų, 
slapyvardžiu Politikas, Nepr. 
Lietuvoje buvęs akcinių bend
rovių pirmininkas, liberalių 
įsitikinimų žmogus, vedęs vo
kietę, perduodavo žinias apie 
agentus-emigrantus, dokumen
tus apie VLIK’o veiklą bei ki
tą reikšmingą medžiagą.

Gyvenę Berlyne Vilkas ir 
Lapė (slapyvardžiai), artimai

storua/
Nuotr. Alt Laučkos
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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 LIETUV Y
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 

bendravę su VLIK’u, taipgi 
perduodavo saugumiečiams 
slaptus dokumentus ar jų ko
pijas. Agentas Prozaikas pra
dėjo bendradarbiauti su KGB, 
nes jo šeima gyveno Vilniu
je. Kandidatai užverbavimui 
Sūnus ir Studentė pageida
vę periodiškai važinėti į Lie
tuvą. Taip nustatyta, kad leng
viausiai būdavo verbuoti tuos 
asmenis, kurie ieškojo nau
dos, turėjo Lietuvoje likusių 
giminių, su kuriais palaikė 
ryšius.

Agentas Septintasis (slapy
vardis), išvykęs į Vokietiją, 
užmezgė ryšius su kun. Kipu, 
SJ, turinčiu daug pažinčių. 
Septintasis, įgijęs pastarojo 
pasitikėjimą, prisistatė esąs 
traukinių palydovas Rytų Vo
kietijoje. Tuo susidomėjo VLI
K’o “karinio skyriaus” atsto
vas L. Prapuolenis ir JAV žval
gybos agentas Gvazdauskas. 
Įsivėlęs ir buvęs Nepr. Lietu
vos karininkas Kupstas, dir
bęs žvalgyboje. Po painios 
dvigubo verbavimo operaci
jos Septintajam pavyko at
skleisti VLIK’O ryšius su ame
rikiečių žvalgyba.

Į užsienį agentą Vailokaitį 
lydėjo jo tolimas giminaitis. 
Klaidingai nustatyta, kad pas
tarasis yra KGB agentas. Nu
kreiptas dėmesys sustiprino 
pasitikėjimą Vailokaičiu. 1946 
m. Deksnys ir Stankevičius 
slaptai atvyko į Lietuvą ir už
mezgė ryšius su partizanų 
“Tauro” apygardos vadu Bal
tūsiu. Deksnio veiklą atiden
gė agentas Marytė. Agentas 
Noreika buvo drąsus ir ryžtin

gas, “nacionalistas”. Jo infil
tracija į partizanų štabus pa
dėjo likviduoti daugiau kaip 
500 laisvės kovotojų.

Kai kurie vakariečių siųsti 
agentai būdavo perverbuoja
mi. Anglai buvo įsteigę spe
cialią mokyklą lietuvių, lat
vių ir estų šnipams-teroris- 
tams ruošti. Permestas į Ang
liją buvęs Nepr. Lietuvos pulk. 
Įeit. Šilaitis, įstojęs į tą mokyk
lą, išaiškino, kas ją lanko ir 
atskleidė dalį anglų žvalgybos 
planų. Nustatyta, kad šešerius 
metus užsienio žvalgybos ėjo 
klaidingu keliu, ir dėl to iš ri
kiuotės buvę išvesta daugiau 
kaip 20 vakariečių agentų. 
Taipgi įrodyta, kad KGB agen
tų skleista dezinformacija pa
gilinusi išeivijos vadovų nesu
tarimus, nors išeivijos organi
zacijas aplamai saugumiečiai 
laikę “prityrusiu ir klastingu” 
priešu.

Kompromitacijos
Buvo kilęs sumanymas su

jungti visas tarnybas, kovojan
čias prieš Sovietų Sąjungą. 
Nepavyko, nes nemažai prisi
dėta prie ambicijų kurstymo: 
kiekviena organizacija norėjo 
vadovauti. Amerikiečiai ir 
anglai tokios jungtinės orga
nizacijos vadovu buvo numa
tę gen. St. Raštikį. Saugumie
čiai apie tai sužinojo. Buvo 
nutarta Raštikį kompromituo
ti. Agentas Volkum turėjo per
duoti slaptą pranešimą apie 
Raštikio vaikus: valdžia juos 
laikanti ypatingoje priežiūro
je, tam tikrais įkaitais. To užte
ko, kad Raštikis atsisakytų 
jam siūlomų pareigų.

Įsimaišius KGB agentui, V. 
Rastenio laiškas Šidiškiui pa
darė pradžią VLIK’o skilimui. 
Iš PLB valdybos patalpų pa
grobta ir į Rytų Berlyną nu
gabenta Vakarų Berlyne gyve
nusių išeivių kartoteka. Kai 
kurie išeivijos veikėjai buvo 
kompromituojami, įrodant jų 
glaudų bendradarbiavimą su 
Vokietijos naciais. Dokumen
tuota informacija būdavo per
duodama anglams ar ameri
kiečiams. Remiantis dokumen
tais buvo sukompromituoti 
veikėjai: S. Žakevičius, kun. 
Jankus, bendruomenės dar
buotojai Impulevičius, Paš
kevičius, prel. Ignatavičius, 
Stašaitis ir kiti. Siekiant vei
kėjus kompromituoti, buvo 
plačiai skleidžiamos žinios 
apie jų nemoralų elgesį, su
aukotų pinigų eikvojimą. Kai 
kurios žinios pralįsdavo net 
į spaudą, naudotasi laiškais 
asmenų, kurių visai nebuvo. 
Niekada neveikusi organiza
cija “Lietuvos patriotai” yra 
paskleidusi daug kompromi
tuojančių atsišaukimų.

Ardymas
Nemažai ardomojo darbo 

atliko kai kurių išeivijos vei-

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Vargsta buvusieji tremtiniai
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininkas V. Lands
bergis 1992. IX. 11 d. įsteigė 
Tremtinių grįžimo fondą. Fon
do pradžią sudarė Brazilijos 
lietuvių auka.

Fondo tikslas — medžiagiš
kai padėti tremtiniams, jų 
vaikams, prisidėti prie trem
tinių grįžimo iš įvairių buvu
sios Sov. Sąjungos vietovių, 
užmokant persikėlimo išlai
das ar bent jų dalį, pasirū
pinti tremtinių socialiniais 
reikalais.

Fondo, turinčio taipogi ju
ridinio asmens teises, būsti
nė yra Vilniuje. Pradinį fondo 
kapitalą sudarė Brazilijos lie
tuvių suaukoti $2106 JAV. Fon
dą turėjo papildyti kitos gera
širdžių lietuvių aukos.

Fondo lėšos laikomos Lie
tuvos komerciniame banke 
“Vytis”, valiutinės sąskaitos 
nr. 07040274.

Fondą tvarko ir sprendimus 
daro penkių asmenų valdyba, 
kurią penkeriems metams pa
skyrė fondo steigėjas. Pati 
valdyba išsirinko pirminin
ką.

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirm. Vytautas Lands
bergis 1992 m. rugsėjo 11 d. 
paskyrė šios sudėties valdy
bą; Nijolė Ambrazaitytė, Vy
tautas Cinauskas, Balys Ga
jauskas, Vytautas Raščius, 
Petras Tamusonis - buvę poli
tiniai kaliniai bei tremtiniai. 
Pvz. Petras Tamusonis, Vytau
tas Raščius ir Vytautas Ci
nauskas yra pirmųjų 1941 m. 
birželio mėn. trėmimo aukos.

Tremtinių grįžimo fondas 
savo menkais ištekliais sten
giasi atlikti, kaip sakoma, grei
tosios pagalbos užduotis: pa
deda atvykstantiems iš Tadži
kijos, Moldovos, Kaukazo ir 
kitų vietovių buvusiems poli
tiniams kaliniams, tremti
niams, jų vaikams ir vaikai
čiams.

Tačiau šiuo metu didžiau
sias dėmesys skiriamas tiems 

kėjų grįžimas į Lietuvą nuo
latiniam apsigyvenimui. 1972 
m. agentas (Trestas grįžo į 
LTSR. Prieš ta’ildffbo Niujor
ke VLIK’o būstinėje, buvo nuo
latinis “Draugo” bendradar
bis. Dėl to buvo kilęs gana di
delis sąmyšis. Agentas Tuvi- 
mas parašė knygą “Šioje ir 
anoje pusėje”. Knyga buvo už
sakyta išeivijos skaldymo tiks
lams. Į Lietuvą iškvietė agen
tus Lingvistą, Raitininką, Ig
ną, Profesorių - mokslo ir me
no žmones. Grįžę atgal, demas
kavo melą ir šmeižtą apie So
vietų Sąjungą. Ypač šioje sri
tyje daug pasidarbavo kultū
rinės inteligentijos atstovas 
Profesorius, prieš kurio pa
reiškimus išeiviai nedrįso pa
sisakyti.

Didelis triukšmas ir Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
Cicero apylinkės skilimas įvy
ko dėl vaikų pasiuntimo į pio
nierių stovyklą Lietuvoje. Pa
siuntimą organizavo vadina
mieji ištikimi LTSR išeiviai, 
teisingiau vienas kitas užsis
pyręs tokios krypties žmonių 
vadovas. Jie nepaisė nei VLI
K’o, nei ALT’os, nei kitų pra
šymo to nedaryti.

KGB pripažįsta, kad išeivių 
jaunimas, lankęs Vilniuje li
tuanistinius kursus, buvo vei
kiamas “idėjiniu-politiniu 
atžvilgiu”. Kai kurie iš jų grį
žę pasisakydavo prieš išeivi
jos organizacijų idėjas bei 
veiklą, kritikuodavo ją kaip 
atitrūkusią nuo tikrovės. Taip
gi pripažįstama, kad ano meto 
“Gimtasis kraštas”, KGB agen- 
tai-rašytojai bei aktoriai “ne
kaltais būdais” prisidėdavo 
prie išeivijos - veiklos silpni
nimo. Snk. 

buvusiems kaliniams ir trem
tiniams, kurių medžiaginė 
būklė yra itin skurdi. Tai vie
niši, sveikatą praradę, paliegę 
žmonės.

Jų likimas Lietuvos valdžiai, 
gautomis žiniomis, nelabai rū
pi. Kai kam, sakoma, būtų ge
riau savo reikalus tvarkyti, 
jei nebūtų šių žmonių. Pasta
rieji yra gyvas priekaištas bu
vusios sistemos aktyviems 
žmonėms.

Normalioje nepriklausomo
je ir demokratinėje valstybė
je būtų nesuvokiama, kaip ga
lima užmiršti ir atstumti tuos 
žmones, kurių pasiaukojimo ir 
kančių dėka atsistatė Lietu
vos nepriklausoma valstybė. 
Šių žmonių varginga būklė 
ypač turėtų jaudinti išeivių 
širdis. Jie pirmoje vietoje 
turėtų jiems padėti.

Tremtinių grįžimo fondo 
adresas: Vytautas Cinauskas, 
Jakšto 9-17, Vilnius 2600, Li
thuania; tel. 62 96 13. J.A.

“Juodoji knyga”
Lietuvos žydų organizacijos 

Izraelyje informaciniame anglų 
kalba leidinyje “Gachelet” š.m. 
vasario mėn. laidoje rašo šios 
organizacijos pirmininkas dr. 
Aba Gefen. Jis primena, kad 
pernai sausio 20 d. suėjo 50 me
tų, kai Berlyne, Wannsee vieto
vės konferencijoje, 1942.1.20. 
buvo priimtas planas, kaip su
naikinti 11 mil. Europos žydų.

Lietuvos ketvirtis milijono 
žydų pradėta žudyti dar prieš 
šią konferenciją. Lietuviai ak
tyvistai pasireiškė žydų suėmi
muose dar prieš vokiečiams 
užimant Lietuvą.

Žydai manę, kad žiaurus susi
dorojimas bus akivaizdi pamo
ka ateinančioms kartoms. Bet 
labai suklysta. Nauji naciai at
siranda Vokietijoje, net JAV-se.

Lietuvos žydų organizacija 
Izraelyje, prieš užmezgant dip
lomatinius santykius su Lietu
va, ragina Izraelio valdžią nu
statyti sąlygas: Lietuvos atsa
kingi pareigūnai turėtų paskelb
ti rimtą lietuvių tautos atgailą, 
atsiprašyti žydų, nubausti nusi
kaltėlius, prisidėjusius prie 
žydų žudymo, pažymėti masi
nius žydų kapus ir vietoves, ku
riose buvo nužudyti žydai.

Lietuvos žydų organizacija 
Izraelyje sudarė specialią poli
tinę komisiją, kuri turi paruoš
ti leidinį “Black Book” (Juo
doji knyga). Joje būtų sužymėti 
visi lietuviai, prisidėję prie žy
dų tautžudystės. Be to, bus lei
džiamas periodinis biuletenis, 
pavadintas “Lithuania - crime 
and punishment” (Lietuva - nu
sikaltimas ir bausmė). Organi
zacijos nariai, kilę iš Lietuvos, 
prašomi pranešti žudynėse daly
vavusių lietuvių pavardes. A.

Lufthansa.
Patogiausias būdas pasiekti Vilnių.

Jūsų ryšiai su Vilniumi 
per Lufthansa

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

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

‘Gausite pačias geriausias kainas. 
Tik kreipkitės į 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 į Vidurinę bei Rytų 
Europą pasirenka Lufthansą, negu bet 
kurią kitą oro liniją.

@ Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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GENOVAITĖ BUTKIENĖ, buvusi 
Lietuvos partizanė Panevėžio apy
linkėse, tris kartus sovietų teista 
už patriotinę veiklą. 1990 m. nuo
trauka

Kanados (vykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pokalbius šia tema premje
ras Bob Rae jau yra pradėjęs 
su Ontario valdžios tarnauto
jų unijomis bei jų vadais. Su 
jais jis norėtų pasirašyti so
cialinę sutartį, leidžiančią 
reguliuoti tokių tarnautojų 
atlyginimus ir net jų skaičių. 
Ontario unijų eilėse nesimato 
entuziazmo tokiems premjero 
Bob Rae žingsniams. Jaučia
mas tik nepasitikėjimas ir net
gi nusivylimas. Mat unijų va
dai NDP socialistus rėmė ir 
laikė savo partija. Premjeras 
Bob Rae, pirmą kartą šiai par
tijai laimėjęs Ontario parla
mento rinkimus, jiems buvo 
tapęs savu žmogumi, turėjusiu 
rūpintis jų reikalais. Tokiose 
aplinkybėse jam nebus lengva 
išsikovoti socialinę sutartį 
su valdžios tarnautojais, kai 
ji liečia nuolaidas vyriausybei.

Į Ontario vyriausybės gaires 
sosto kalboj buvo įtrauktas 
pažadas trečiojoje parlamento 
sesijoje priimti įstatymą, 400. 
000 moterų užtikrinantį vieno
dą atlyginimą su vyrais už tokį 
pat darbą, lygias darbo teises 
mažumų atstovams. Nedidelio 
ir vidutinio verslo savinin
kams numatoma įsteigti spe
cialų fondą, palengvinsiantį 
paskolų gavimą palankiausio
mis sąlygomis. Viešiesiems 
darbams, apimantiems plentų 
bei kitų kelių pataisymus, vie-
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šojo susisiekimo pagerinimą, 
ryšio tinklų praplėtimą, ža
dama išleisti 6 bilijonus do
lerių iki 2003 m. Studentų va
saros darbams skirtą paramą 
šiemet tikimasi padidinti 25 
milijonais dolerių iki 175 mi
lijonų.

Sosto kalbos pažaduose 
premjeras Bob Rae neužmiršo 
ir Ontario provincijoje kritu
sios švietimo kokybės. Univer
sitetai jau seniai skundžiasi, 
kad į juos stojančių vidurinio 
mokslo absolventų eilėse yra 
tokių, kurie nemoka taisyklin
gai kalbėti ir be klaidų rašy
ti angliškai. Tad dabar nori
ma įvesti visiems IX klasės 
moksleiviams privalomus ang
lų kalbos egzaminus žodžiu ir 
raštu. Visą Ontario švietimo 
sistemos lygį peržiūrės spe
cialiai sudaryta komisija, bet 
ta peržiūra užtruks ilgesnį lai
ką, kol bus sutartos visiems 
priimtinos pataisos.

Trečiajai Ontario parlamen
to sesijai skirta provincijos 
gubernatoriaus H. Jackmano 
sosto kalba yra tik premjero 
Bob Rae vyriausybės pažadė
tos gairės. Ne visos jos bus 
įjungtos į finansų ministerio 
F. Laughreno ruošiamą 1993- 
94 m. biudžetą. Deficitui su
mažinti nuo 17 bilijonų dole
rių iki 10 bilijonų dar nėra už
tikrinto Ontario valdžios tar
nautojų unijų pritarimo. Šiuo 
metu tėra viena galimybė, ku
rią premjeras Bob Rae prime
na visiems šios provincijos 
gyventojams. Šį kartą jiems 
teks padidinti provincinius 
mokesčius. Tačiau to padidi
nimo nepakaks numatytam 
biudžetinio deficito sumaži
nimui.

Premjeras Bob Rae, turėda
mas atstovų daugumą Ontario 
parlamente, valdžios tarnau
tojų algas gali užšaldyti ir net 
sumažinti ten priimtu potvar
kiu. Balandžio 1 d. dviejose 
Toronto rinkiminėse apylinkė
se buvo pravesti papildomi 
rinkimai, turėję užpildyti iš
tuštėjusias vietas Ontario par
lamente. Abiejose rinkiminė
se apylinkėse paskutines vie
tas užėmė Ontario NDP socia
listų atstovai, gavę tik 8,8% 
ir 8,1% balsų. Vienoj apylin
kėj rinkimus laimėjo libera
las Tim Murphy, kitoj - konser
vatorius David Johnson. Abu 
NDP atstovai netgi nesurinko 
pakankamai balsų, kurie jiems 
būtų leidę atsiimti kandidati
nio užstato įmokę. Įdomu, ko
kį sprendimą premjeras Bob 
Rae pasirinks savo vyriausy
bės reforminiam biudžetui.

V.Kst.

• Turinčios spaudos laisvę tau
tos nėra tikros ar eina tiesos bei 
taikos link, bet jos neturinčios ta 
linkme visai neina (A. Camus)
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® LAISVOJE ll.7(fflE
DOKTORATAS KOVALIOVUI
Kauno medicinos akademi

jos senatas šios institucijos gar
bės daktaro laipsnį suteikė žy
miajam Rusijos biofizikui Ser
gejui Kovaliovui, mokslinį dar
bą dirbusiam Maskvoje, Lenin
grade, Kijeve, Novosibirske. 
Jis ne tik bandė sumoderninti 
biologijos mokslą Sovietų Są
jungoje, bet ir buvo tvirtas ko
votojas už žmogaus teises, arti
mas Andrejaus Sacharovo bend
radarbis, priklausęs pogrindi
nės spaudos leidėjų ir platin
tojų gretoms. S. Kovaliovas pa
dėjo ir laisvės siekiantiems lie
tuviams. Už paramą “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos” 
leidėjams jis buvo teistas Vil
niuje ir nubaustas kalėjimu. 
Moksliniai S. Kovaliovo nuo
pelnai jaučiami ir Kauno medi
cinos akademijoje, kur dabar 
dirba būrys jo auklėtinių ir 
mokslinio darbo tęsėjų Lietu
voje. S. Kovaliovas už paramą 
lietuvių tautai jos gyvenimo 
sunkiomis dienomis taipgi ap
dovanotas ir Sausio trylikto
sios medaliu. S. Kovaliovas da
bar yra Rusijos federacijos 
aukščiausiosios tarybos žmo
gaus teisių komiteto pirminin
kas ir Rusijos delegacijos va
dovas Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijoje.

PŪTVIO GIMTADIENIS
Specialia konferencija Vil

niuje kovo 9 d. buvo paminėtos 
120-tosios Lietuvos šaulių sąjun
gos įsteigėjo ir ideologo Vlado 
Pūtvio-Putvinskio (1873-1929) 
gimimo metinės. Konferencijos 
dalyviai nagrinėjo jo įnašą į 
Lietuvos valstybingumo įtvir
tinimą, apžvelgė šio tauraus 
lietuvių tautos sūnaus įvairia
pusę veiklą Lietuvos ūkiniame, 
kultūriniame ir visuomeninia
me gyvenime. Dalis pranešimų 
buvo skirta Lietuvos šaulių są
jungos istorijai. Spaudoj pa
skelbtame ELTOS pranešime 
pabrėžiama, kad velionis yra 
1863 m. sukilime dalyvavusio 
Rapolo Putvinskio ir grafaitės 
Idalijos Pliateraitės sūnus. 
Augo lenkiškoje aplinkoje, bet 
su žmona Emilija Gruzdyte iš
moko lietuvių kalbą, buvo “Var
po” bendradarbis, bendravęs su 
Povilu Višinskiu, Jonu Jablons
kiu, Žemaite, Gabriele Petke- 
vičaite-Bite bei kitais ano me
to lietuvių veikėjais. Žandarų 
buvo ištremtas Kryman ir Nov
gorodo gubernijon. Lietuvon 
grįžo po Vasario 16-tosios ak
to paskelbimo 1918 m. Lietuvos 
šaulių sąjungą įsteigė 1919 m. 
rugpjūčio 20 d., remdamasis 
šveicarų apsaugos dalinių pa
vyzdžiu.
PAMINKLAS GUDŲ VEIKĖJAMS

Kovo 27 d. Rasų kapinėse Vil
niuje buvo atidengtas pamink
las broliams Ivanui ir Antonui 
Luckievičiams, Gudijos nepri
klausomybės paskelbimo 1918 
m. akto signatarams. Archeolo
gas ir etnografas Ivanas Luckie- 
vičius (1881-1919) Vilniuje įstei
gė gudų etnografijos muziejų, 
turėjusį beveik 50.000 rodinių. 
Didžioji jų dalis tebėra saugo
ma Vilniuje, nedidelė — Mins
ke. Jo 1919 m. Vilniuj atidary
ta gudų gimnazija veikė iki so
vietinių okupantų sugrįžimo 
1944 m. Ivanas Luckievičius mi
rė džiova Zakopanėje. Žurnalis

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..................
Dešra rūkyta .............. .............. 3 kg Majonezas ................. ..........  400 gr
Sviestas..................... .............. 1 kg Šprotai ....................... ............ 5dėž.
Sūris olandiškas ....... .............. 1 kg Aliejus saulėgrąžų .... .................. 2I
Manų kruopos........... .............. 2 kq Kiaušiniai ...................
Lazdyno riešutai ....... .............. 1 kg
Apelsinai .................... .............. 2 kg Kaina......................... ........... S90.00

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 ........................ .... 100gr
Kruopos ..................... ........  3 kg Alyva saulėgrąžų ...... ............ 2I
Manai......................... ........  2 kg Kiaušiniai ................... ....  10vnt.
Sūris lietuviškas........ ........ 2 kg Kaina......................... ...... $80.00

Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės. Kainos gali
keistis dėl Lietuvos rinkos kainų. ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

tas ir politinis veikėjas Anto: 
nas Luckievičius (1884-1946) 
vadovavo vienai iš Gudijos res
publikos vyriausybių, dėstė li
teratūrą brolio Ivano Vilniuje 
suorganizuotoje gudų gimnazi
joje. 1939 m. jis buvo suimtas 
ir žuvo sovietų koncentracijos 
stovykloje. Vilniuje tebegyve
na jo sūnus Leonidas Luckievi- 
ius. Minskiečio skulptoriaus 
Aleksio Mirončiko sukurtą pa
minklą sudaro Gudijos baltos ir 
raudonos spalvų tautinių vėlia
vų kompozicija su raudono gra
nito kryžiumi paminklo vidury
je ir balto marmuro juostomis 
abiejose kryžiaus pusėse. Mar
muro juostose iškalti abiejų 
brolių bareljefai.

PIRMASIS EGZAMINAS
Pirmąjį lietuvių kalbos eg

zaminą Vilniaus valstybinėje 
inspekcijoje laikė nelietuviš
kas mokyklas baigę bendrojo 
lavinimo mokyklų Lietuvoje 
direktoriai ir jų pavaduotojai. 
Egzaminui jie ruošėsi dvejus 
metus. Įstatymas įpareigoja ne
lietuviškas mokyklas baigusius 
specialistus turėti valstybinės 
lietuvių kalbos mokėjimo pažy
mėjimą. Egzaminams numatytos 
trys kategorijos pagal laikyto
jų einamas pareigas. Žemiau
sios pirmos kategorijos egza
mino pvz. pakanka pašto tar
nautojui, aukštesnio antros ka
tegorijos egzamino reikia ke
leivių palydovei lėktuvuose, o 
aukščiausią trečios kategori
jos egzaminą turi laikyti mokyk
los direktorius. Egzaminai turi 
keturias dalis — skaitymą, ra
šymą, klausymą ir pokalbį. Su
sidomėjimas egzaminais yra la
bai didelis. Jie bus laikomi ne 
tik Vilniuje, bet ir kituose Lie
tuvos miestuose.

SĖKLA IR NEARTOS DIRVOS
Rūpestį žemdirbiams kelia 

pernai rudenį nesuartos dirvos 
ir sėklų atsargos pavasarinei 
sėjai. Antanas Anskaitis “Lie
tuvos aido” š. m. vasario 26 d. 
laidoje teigia, kad pernai rude
nį Lietuvoj liko apie 70% nesuar
tų dirvų. Tikslių duomenų netu
ri valdžios pareigūnai, bet juos 
bandė rankioti žurnalistai, no
rėdami sudaryti bent apytikrius 
duomenis. A. Anskaitis nusi
skundžia, kad tokiu atveju pa
vasariniam dirvų arimui šiemet 
reikės apie 10.000 tonų daugiau 
degalų negu 1992 m. pavasarį. 
Tokiu atveju išlaidos žemdir
biams galėtų padidėti net 800 
milijonų talonų, kurių ūkių 
bendrovės ir ūkininkai neturi, 
dar negavę lėšų už cukrinius 
runkelius ir linus. Ar užteks 
sėklos? Atsakydamas į šį klau
simą, Lietuvos valstybinės sėk
los inspekcijos viršininkas E. 
Petrikas ELTOS koresponden
tui D. Ručinskui pasakojo: 
“Šiuo metu vasarinių javų sėk
los yra sukaupta maždaug apie 
septynis dešimtadalius pernykš
čio kiekio, daugiamečių — pusė 
pernykščio kiekio, o linų — tik 
42%. Tačiau žinant, kad indivi
dualiose rankose jau yra maž
daug 40% žemės, o ūkininkai val
do apie 15% visų Lietuvos že
mių, galima daryti išvadą, kad 
sėklos tikrai turėtų užtekti. ..” 
Tokias viršininko E. Petriko 
mintis “Lietuvos rytas” savo 
skaitytojams pateikia kovo 26 
d. laidoje. y.Kst.

Vasario 16-sios gimnazijos dailiojo skaitymo ir piešinių konkurso laimė
tojai. Konkursai buvo suorganizuoti Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga Nuotr. M. Šmitienės

Vieneri metai be Miltono
Vieneri metai praėjo, kai 1992 m. 

balandžio 2 d. nustojo plakusi ma
no mylimo vyro Miltono Stark šir
dis, kai išėjo laimė ir džiaugsmas 
iš mūsų namų, o lietuvių išeivija 
neteko žymaus vertėjo ir žurnalis
to, garsinusio ir gynusio Lietuvą 
savo plunksna.

Dar mokydamasis Marianapolio 
akademijoje, savo dienoraštyje 
Miltonas rašė: “Manau, kad savo 
gyvenimą paskirsiu literatūrai. 
Labai norėčiau savo darbais prisi
dėti prie to, kad didysis pasaulis 
pažintų mažą Lietuvą”. Lietuvą 
Miltonas pamilo daug kartų lanky
damasis tėvų žemėje, skaitydamas 
J. Basanavičiaus pasakas bei kitas 
knygas. Savo svajonę jis įgyvendi
no, išvesdamas lietuvių literatūrą 
į plačiuosius vandenis, išversda
mas iš lietuvių į anglų kalbą R. 
Ramono “Kryžius” (pirmas lietu
viškas romanas anglų kalba), J.

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

HAMILTON TRAVEL BUREAU
764 Barton St. E.. Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont- 
realį ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

OFFORD
Įrealty LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės t . ,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

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

Jankaus “Pabučiavimą tamsoje”, 
L. Dovydėno “Brolius Domeikas”,
J. Gliaudos “Namų ant smėlio” ir
K. Borutos “Medinius stebuklus”. 
Pastarąją knygą Miltonas išleido 
savo lėšomis , ją dedikuodamas 
mylimai mamai ir tetai, kuri buvo 
Miltono lietuvių kalbos mokytoja. 
Be stambiosios prozos jis išvertė 
daug apysakų, J. Biliūno ir lietu
vių liaudies pasakų. Savo vertimus 
padovanojo beveik visiems Ame
rikos ir Lietuvos universitetams, 
žymiausioms bibliotekoms, susi
laukdamas kuo geriausių įverti
nimų. Paliko ir originalios kūry
bos. Galvojo Miltonas apie dar 
vieno romano vertimą, autobiogra
finės knygos rašymą, nes tokie gy
vi buvo jo atmintyje vaikystės ir

KLB Rodney apylinkės valdyba rengiaKLb Rodney apylinkes valdyba reng

\ Motinos dienos minėj imą
š, m. gegužės 2, sekmadienį, 5 v.p.p., 
Rodney Lietuvių namuose ir kviečia 
visus apylinkės bei tolimesnių vietovių 
tautiečius dalyvauti.
Programoje: paskaitininke - Angelė Naru- 
ševičiūtė-Ambrozaitienė; meninę dalį 
atliks-Ona Vindašienė, Valė Tautkevičienė, 
Eugenija Ambrozaitytė (Toronto konserva
torijos studentė). Po minėjimo - ka vutė.

Rengėjai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y t/- a „ LIETUVIŲ KREDITO

JL ZY-L/IV/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
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3%
santaupas......................... 2.50
kasd.pal.taupymo s-ta...... 2%
90 dienų indėlius ................ 5%
1 m. term, indėlius ......... 5.75%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.25% 
3 m. term.indėlius ............... 6%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 5.75%
RRSP ind. 3 m.....................  6%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Tautoje'

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

paauglystės įspūdžiai, mokslo me
tai Marianapolyje, jūreivio tarny
ba kariniame JAV laivyne. Deja, 
lemtinga liga tuos planus nu
traukė.

Miltonas nebuvo abejingas San
ta Monikos problemoms, jautriai 
reagavo į istorinių faktų apie Lie
tuvą iškraipymą spaudoje, dažnai 
rašydamas į “The Outlook”, “The 
Daily Breeze” ir “Los Angeles 
Times” laikraščius.

Būdamas ligoninėje, labai ilgė
josi namų, knygų, muzikos, sodelio 
ir vandenyno, į kurį žiūrėdamas 
jis rasdavo ir įkvėpimą, ir nusira
minimą. Skaičiavome dienas, tikė
jomės, kad jau greit Miltonas galės 
sugrįžti namo, bet mūsų visų moti
na gamta priglaudė jį savo glėby
je. Tai ir liko namie atversta ne
baigta skaityti knyga ir begalinė 
tuštuma ...

Tik septynerius metus mums bu
vo lemta būti kartu, bet tie septy- 
neri mėtai buvo didžiausia gyveni
me privilegija. Nebuvo tos die
nos, kad mes nesidžiaugtumėm, jog 
esame kartu. Mūsų kasdienybė 
buvo kaip šventė. Visuomet žavė
davausi Miltono kruopštumu ir 
reiklumu sau, dirbant literatū
rinį darbą, jo apsiskaitymu, mu
zikinėmis žiniomis, humoro jaus
mu, kūrybingumu ir teisingumu. O 
kai aš, mokydamasi anglų kalbą, 
jį ko nors paklausdavau, tai jis 
ištaisydavo ir mano, ir mano mo
kytojų klaidas, niekada nesikel
damas į puikybę.

Toks buvo mano Miltonas, ma
no brangiausias gyvenimo drau
gas. Toks jis visuomet bus gyvas 
mano širdyje, o mums visiems žy
dės gražiausiu atminimo žiedu.

Aldona Stark

asmenines paskolas ... 12.50% 
nekiln. turto pask. 1 m. . 8.00% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 8.50% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

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

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lituanistinė “Saulės” mokykla 
Floridos St. Petersburge pen
kiolikos metų sukaktį paminėjo 
specialiu renginiu 1993 m. vasa
rio 12 d. Beveik tris šimtus su
sirinkusių lietuvių pasveikino 
tėvų komiteto pirm. Nijolė Di- 
mienė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Steponas Ropolas. J. Gerd- 
vilienė įteikė mokyklos para
mai skirtą JAV lietuvių fondo 
tūkstančio dolerių čekį. Mokyk
los darbuotojus pasveikino iš 
Čikagos atvykusi fondo pelno 
skirstymo komisijos pirm. M. 
Remienė. Su mokyklos atliktais 
darbais, buvusiais vadovais ir 
mokytojais minėjimo dalyvius 
supažindino dabartinė vedėja 
Aurelija Robertsonienė (Ro
bertson). Deklamacijų progra
mėlę atliko mokiniai. Ją estra
dinėmis dainomis papildė muz. 
R. Dimaitės vadovaujamas voka
linis moterų vienetas, o užbai
gė D. Gečienės paruošta tauti
nių šokių grupė “Banga”. Minė-- 
jimas baigtas bendra dalyvių 
vakariene ir šokiais, kuriems 
grojo vokiška “Lorelei” kape
la. “Saulės” mokyklos reika
lams surinkta 213 dolerių. Da
lyviams, rėmėjams ir talkinin
kams padėkojo lituanistinės 
savaitgalio mokyklos vedėja 
Aurelija Robertson.

A. a. Kazys Rimas, Lietuvos 
karo aviacijos kapitonas, mirė 
sausio 30 d. Čikagoje, sulaukęs 
aštuoniasdešimt dvejų metų. 
Velionis, baigęs Lietuvos ka
ro mokyklos XV-ją laidą, pra
džioje dirbo kavalerijoje ir ka
ro aviacijos mokyklon buvo per
keltas 1934 m. Iki pirmosios so
vietinės okupacijos dirbo skrai
dymo instruktoriumi, paruošu
siu apie 30 naujų lakūnų Lie
tuvos karo aviacijai. Čikagoje 
velionis 1967 m. įsijungė į Lie
tuvių aero klubo steigėjų eiles. 
Klubo leistame aviacijos met
raštyje paskelbė savo atsimini
mus iš tarnybos laikų Lietuvos 
karo aviacijoje. Jie yra įrašyti 
ir garsajuostėje. Laidotuvių 
koplyčioje vasario 1 d. su am
žinybėn išskridusių velioniu 
atsisveikino: Viktoras Lesniaus- 
kas — Lietuvos karo mokyklos 
XV laidos vardu, Zigmas Daili
dė — karo lakūnų, Stasys Baras 
— velionies bičiulių, JAV lie- 
tuvių fondo ir Standard bahko 
bendradarbių, Vytautas Pesec- 
kas — buvusio Lietuvių aero 
klubo, našlė Aldona Rimienė — 
šeimos ir giminių vardu. Velio
nis vasario 2 d. iš Švč. Merge
lės Marijos gimimo parapijos 
šventovės buvo atlydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines ir 
palaidotas šalia savo sūnaus 
Arvydo, 1965 m. žuvusio Kali
fornijoje įvykusioje lėktuvo 
nelaimėje.

JAV kariuomenės atsargos 
pik. Jonas Krokaitis, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
narys ir Baltiečių instituto di- 
rektoriato vadovas, rūpinasi, 
kad Lietuvos, Latvijos bei Es
tijos karininkams būtų leista 
tobulintis JAV karinėse akade
mijose ir generalinio štabo ko
legijose. Šiais mokslo metais 
ten jau buvo įsileista stažuotis 
atvykusių Rusijos ir Ukrainos 
karininkų.

“V3CT0R3YI", I
416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų). B
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.j& 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai
Skambinti tel. 536-1 994. •■t

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

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1.00 kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą. 

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

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

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

jūsų namų
* Pristačius siuntinius į Lie

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

Studentų “Neo-Lituania” kor
poracijos Čikagos skyrius, pirm. 
Mildai Rudaitytei pasitraukus, 
pertvarkė savo valdybą, jon iš
rinkęs Algį Modestą. Persitvar
kiusią neolituanų valdybą Čika
goj dabar sudaro: pirm. Edvar
das Kaveckas, vicepirm. Algis 
Modestas, sekr. Gražina Kaspe- 
raitienė, ižd. Algis Jonušas, na
rys Petras Jokubauskas. Sky
riaus nariai ir valdyba džiau
giasi atgaivinta tautinių šokių 
grupe “Pro Patria” (“Už Tėvy
nę”), dalyvavusia Čikagoj įvy
kusioj IX-joj tautinių šokių 
šventėj.

Australija
A. a. Aldona Černiauskaitė- 

Simonaitienė, penkiasdešimt še- 
šerių metų amžiaus, mirė Wol- 
longonge š. m. sausio 30 d. Jos 
vyras Antanas yra miręs prieš 
kelerius metus. Sūnus ir dukra 
dabar neteko ir vėliau mirusios 
motinos. Ji palaidota vasario 2 
d. Sidnio Rookwood kapinių lie
tuvių skyriuje.

A. a. Petras Zabukas, ALB Bris- 
banės apylinkės valdybos vice
pirmininkas, mirė vietinėje li
goninėje š. m. sausio 4 d. Velio
nis, gimęs 1923 m. balandžio 3 d. 
Utenos apskrities ūkininkų šei
moje, devyniolikos metų am
žiaus atvyko darbams Vokieti
joje. Ten išmoko šaltkalvio ama
to ir dirbo statybos bendrovėje. 
Baigiantis II D. karui, Leipci
ge susipažino su lietuvaite Ve
ronika ir su ja sukūrė lietu
višką šeimą. Emigracijai iš Vo
kietijos pasirinko Australiją, 
jon atvykdamas su šeima. Įsi
kūrė Brisbanėje, ten gavęs ge
rą darbą miesto savivaldybėje. 
Daug dirbo ALB Brisbanės apy
linkės valdyboje, padėdamas 
pertvarkyti ir atnaujinti Lie
tuvių namus. Brisbanės Oxley 
priemiestyje pats pasistatė di
delį gražų namą. Su žmona Ve
ronika išaugino dukras Janiną, 
Valentiną ir Oną, kurios taip 
pat yra sukūrusios lietuviškas 
šeimas. Pernai velionis aplan
kė savo gimtinę Lietuvoje, ten 
gyvenančius du brolius bei ki
tus gimines. Po gedulinių Mi
šių vietinėje katalikų švento
vėje į Nudgee kapines palydėjo 
ir apeigas atliko australai ku
nigai. Lietuvių vardu su velio
niu atsisveikino jo bičiulis K. 
Bagdonas.

Britanija
DBLS Škotijos skyrius dei

mantinę 1918 m. vasario šešio
liktosios sukaktį vasario 14 d. 
paminėjo pamaldomis Mossen- 
de, Šv. Šeimos šventovėje. Mi
šias atnašavo ir pamokslą sa
kė lietuvių kapelionas kun. J. 
Andriušius. Šv. Rašto ištrau
kas skaitė J. Bliūdžius ir P. 
Gečionis. Giedojo visi Mišių 
dalyviai, kuriems vargonais 
pritarė muz. Pr. Dzidolikas. 
Po pamaldų buvo persikelta į 
Škotijos lietuvių socialinį klu
bą Bellshillyje. Susirinkusius 
Škotijos lietuvius pasveikino 
DBLS skyriaus valdybos pirm. 
J. Bliūdžius. Įdomų pranešimą 
“Lietuva šiandien” padarė ten 
1992 m. viešėjęs kun. J. Andriu
šius. Lietuvos pagalbos fondui 
surinkta ir centrui Londone 
pasiųsta 62 svarai sterlingų.

* 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.



Dešimt traktorių Lietuvos ūkininkams
Keturiasdešimtasis “Paramos” kredito kooperatyvo metinis susirinkimas
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“Paramos” metinis susirin
kimas vyko Toronto Lietuvių 
namų Mindaugo salėje sekma
dienį, kovo 21. Dalyvių užregist
ruota 389. Juos prie stalų regist
ravo “Paramos” tarnautojai, 
įteikdami balsavimo lapelius 
ir po naują šratinuką (rašymo 
priemonė). Susirinkimas vyko 
prie apskritų stalų. Šį 40-meti- 
nį, visuotinį narių susirinkimą 
atidarė “Paramos” valdybos 
pirm. Dainius Vaidila, pasvei
kinęs visus susirinkusius ir iš
skirtinai dar paminėjo čia esan
čius, pristatęs svečius, Prisikėli
mo parapijos bei Hamiltono 
“Talkos” kreditų kooperatyvų 
pirmininkus dr. S. Čepą, D. Stan
kų ir valdybų narius V. Biretą 
bei S. Dalių.

Po to pakvietė valdybos vice- 
pirm. H. Stepaitį perskaityti 

■ per praeitus metus mirusių 50 
“Paramos” narių pavardes. Jie 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
tylos minute. Jų pavardės taip 
pat buvo išspausdintos metinia
me leidinyje.

Praeitų metų visuotinio susi
rinkimo protokolą perskaitė 
valdybos sekretorius J. E. Bir- 
giolas.

Pranešimuose pirmas kalbėjo 
valdybos pirm. Dainius Vaidila. 
Jis davė trumpą ekonominę apž
valgą, pastebėdamas, kad 1992 
m. Kanados ekonomija pradėjo 
nežymiai stiprėti. Kanados cent
rinis bankas, mėgindamas pa
gerinti krašto ekonominę būk
lę, pradėjo mažinti paskolų pro
centus ir nuvertinti 
dolerį. Pastovesnis 
doleris turėtų įgalinti 
nį procentų kritimą,
labai svarbu išlaikyti savo eko
nominę poziciją tarptautinė
je rinkoje.

Šio krašto ekonominę būklę 
labai menkina didelis bedar
bių skaičius (per 11%) bei val
džios prasiskolinimas. Sava eko
nominė gerovė bus pasiekta tik 
po ilgesnio augimo ir sunkių 
prisitaikymų.

Pagrindinės finansų institu
cijos šlubuoja ir daugelis jų net 
išnyksta. Finansuose vyrauja 
penki didieji bankai, kurie tik 
dabar ėmė suprasti, kaip svar
bus yra geras klientų aptarna

Kanados
Kanados 
tolimes- 
Kanadai

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” valdyba, sėkmingos veiklos 40-metį švenčiant 1993 m. kovo 21 d. Iš kai
rės: D. DELKUS - valdybos narys, H. STEPAITIS - vicepirmininkas, D. VAIDILA - pirmininkas, A. RAMANAUS
KIENĖ - vedėja, V. AUŠROTAS - iždininkas, dr. J. E. BIRGIOLAS - sekretorius Nuotr. O. Burzdžiaus

Naujas pagerintas 
patarnavimas

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

vimas. “Parama” ir kiti kredito 
kooperatyvai tai jau seniai su
prato ir vykdo.

“Parama” priklauso kredito 
kooperatyvų centrui, kuris galų 
gale atsigavo ir turi nepaskirs
tyto pelno. “Parama” paaugo 
per 2.5 mil. dol. ir metų gale pa
siekė 96.5 mil. dol. balansą. Su
mažėjo paskolų paklausa. Pel
nas buvo geras, tačiau padidin
ti pajamų mokesčiai galutinį 
pelną smarkiai apkarpė. Koope
ratyvo rezervai viršija valdžios 
nustatytus reikalavimus ir pa
siekė per 63 mil. dol.

Ieškomi būdai, kaip pigiau 
būtų galima persiųsti pinigus 
į Lietuvą. Tuo nariai greitai ga
lės pasinaudoti. Taip pat įve
damas naujas patarnavimas na
riams — “Reverse mortgage” - 
naudingas tiems, kurie turi ne
kilnojamo turto, bet neužtenka
mai grynų pinigų. Šiais ir kitais 
reikalais pirmininkas prašė 
kreiptis į raštinę.

Praeitais metais aukų išduo
ta per 100,000 dol. “Paramos” 
valdyba, pritariant metiniam 
susirinkimui, nurodo būdą, kaip 
tikrai padėti Lietuvos žmonėms. 
Pasiųsti medicinos įrenginiai 
Kauno Medicinos akademijos 
kardiologijos institutui, kaina
vę 137,659 dol.

Ižd. V. Aušroto pranešimu, 
“Paramos” aktyvai, lėčiau aug
dami, pakilo 2,662,783 dol. Jie 
sudaro 2.83% ir tai yra žymiai 
aukščiau už infliacijos procen
tų augimą, be abejonės, sulėtino 
ir didelis pagalbos siuntimas 
giminėms į Lietuvą. Kooperaty
vo rezervai, įskaitant narių ak
cijas, ir perkėlus praeitų metų 
pelną, pasiekė $6,338,282, tai 
žymiai viršija valdžios reikala
vimus.

Narių skaičius paaugo 74 ir 
pasiekė 5,514. Pernai “Paramos” 
valdyba visiems nariams pasky
rė po 1 akciją dividendų, ir da
bar kiekvienas narys įstodamas 
turi įsigyti po 6 akcijas. 1992 me
tų pajamos pasiekė $7.155.217, 
o operacinės ir administracinės 
išlaidos $6,034, 971. Atskaičius 
(O.S.D.I.C.) privalomus įnašus 
ir pelno mokesčius, liko $442,026 
pelno, iš kurio, atskaičius $27, 
505 dividendų nariams, likutis 

$414,521 perkeltas į nepaskirs
tyto pelno sąskaitą.

Iždininkas taip pat perskaitė 
sąrašus aukų, suteiktų įvai
rioms organizacijoms per praei
tus metus. Stambiausia auka pa
skirta Lietuvos žmonėms - me
dicinos įrengimams Kauno kar
diologijos institutui. Iš viso au
kų pernai išdalinta už $105,587.

Gautą pelną už išduodamas 
nariams Master Card kredito 
korteles valdyba paskyrė Slau
gos namų labdaros fondui.

Kredito komiteto pirm. Teo
doro Stanulio pranešime paaiš
kėjo, kad sumažėjo paskolų pa
reikalavimas. Iš viso per 1992 
m. išduota 461 paskolos — 18,- 
396,526 (1991 m. 43,7 - $22,105, 
865). Nekilnojamo turto paskolų 
išduota 118 už $15,225,460 (1991 - 
139 - 19,302,750). Komitetas tu
rėjo 51 posėdį.

Priežiūros komiteto praneši
mą perskaitė Gintaras Dalinda. 
Tikrino veiklą bei finansines 
apyskaitas ir prasižengimų ne
rado. Siūlė apyskaitas tvirtinti.

Bohdan Mocherniak, CA, per
skaitė revizoriaus pranešimą.

D. Renkauskas užklausė, ko
dėl šiemet nebuvo nieko paskir
ta Tautos fondui. Iždininkas 
atsakė, kad valdyba nerado rei
kalo skirti lėšų dėl neaiškios 
fondo valdytojo veiklos.

Visos apyskaitos, kurios buvo 
atspausdintos ir išsiuntinėtos 
nariams, priimtos rankų ploji
mu. Pirmininkui rekomenduo
jant, patvirtinta ta pati revizi
jos (Auditors) bendrovė Burns 
Hubley sekantiems metams.

Balsavimų nebuvo. Nomina
cijų komisija pranešė, kad tu
rėdama tik po vieną kandidatą, 
paskelbė, jog visi šie kandida
tai perrinkti aklamacijos bū
du: H. Stepaitis į valdybą, T. Sta- 
nulis į kredito komitetą ir G. 
Dalinda į priežiūros komitetą.

Sumanymuose H. Stepaitis 
valdybos vardu pasiūlė Lietu
vos ūkininkams nupirkti 10 trak
torių. Susirinkimas pasiūlymą 
priėmė.

Sekė vaišės. Uždaręs susirin
kimą, valdybos pirmininkas pa
kvietė prisipildyti šampano 
taures. Tada visi “Paramai” su
giedojo “Ilgiausių metų”. V.A.

Knygų rišykla 
V “SAMOGITIA”
* meniškai (riša 

knygas bei žurnalus.

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel.(416) 625-2412

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama" valdybos pirm. DAINIUS 
VAIDILA kalba gausiems susirinkimo dalyviams 40-mečio sukakties 
proga Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje 1993 m. kovo 21 d.

Nuotr. O. Burzdžiaus

JAV lietuvių bendruomenės veikla 
V

RAMUNĖ KUBILIUJE

JAV LB švietimo konferencija
Š. m. vasario 28 d. Lemonte, 

Lietuvių centro “Bočių menė
je”, įvyko JAV lietuvių bend
ruomenės švietimo tarybos or
ganizuojama darbo konferen
cija. Tai ne pirmoji tokia kon- 
ferencij’a. Jų yra buvę ir pra
eityje. Šių metų konferencijai 
pasisekus, bus stengiamasi pa
našią surengti ir kituose JAV 
pakraščiuose. Konferencijoje 
dalyvavo arti 40 dalyvių, dau
giausia iš Čikagos ir apylin
kių, bet buvo viena jauna mo
kytoja iš Detroito bei dvi vieš
nios mokytojos iš Lietuvos, 
kurios šiuo metu vieši Čika
goje. Iš toliausiai atvyko Ka
nados švietimo komisijos pir
mininkė ir Toronto Maironio 
lituanistinės mokyklos vedė
ja Giedra Rinkūnaitė-Paulio- 
nienė.

Nors konferencijai buvo 
skirta tik viena diena, daly
viai išgirdo labai įdomių ir 
įvairių nuomonių iš patyru
sių pedagogių: apie naują mo
kymo metodiką (kaip sėkmin
giau mokyti vaikus skaityti, 
sklandžiau kalbėti lietuviš
kai, išmokti apie gamtą ne vien 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje); 
buvo supažindinta su kelio
mis knygomis bei vadovėliais 
(tarp jų a.a. mokytojo Antano 
Rinkūno mokomąja programa 
besimokantiems lietuviškai). 
Beveik visos paskaitininkės 
ėjo pedagoginius mokslus jau 
Šiaurės Amerikoje, beveik 
visos įsigijusios pedagogiko
je magistro laipsnius. Kalbėjo 
Rita Valkiūnienė, Danutė Dir- 
vonienė, Vida Brazaitytė, Ni
jolė Nausėdienė, Giedra Pau- 
lionienė, Rima Kašubaitė Bin
der, Jūratė Norvilienė ir Jū
ratė Kuraitė-Harris. Konfe
rencija buvo filmuojama, tai 
negalėjusiems dalyvauti bus 
galima pasižiūrėti vaizda
juostę.

Mokytojų studijų savaitė
Šių metų studijų savaitė 

bus rengiama kaip visuomet 
Dainavoje rugpjūčio 15-22 d.d. 

Lituanistinių mokyklų vedė
jai, mokytojai ir švietimo rė
mėjai iš JAV bei Kanados ra
ginami pasižymėti tą savaitę 
savo kalendoriuose. Pernai 
lituanistinių mokyklų vedė
jos ypač parodė dėmesį kvie
timui, berods pustuzinis at
vyko į savaitę pasidalinti min
timis, peržiūrėti projektuo
jamus vadovėlius ir mokomą
ją medžiagą, gautą iš Lietuvos, 
pasiklausyti įvairių paskai
tų. Programa bus paskelbta vė
liau, o registraciją tvarkys 
pati Švietimo tarybą (ją tvar
kys Vida Brazaitytė ir Alicija 
Brazaitienė). Savaitės metu 
taip pat bus pravedami kur
sai lietuviškai besimokan
tiems. Pernai kursuose daly
vavo net 23 studentai.

Prisiminta švietimo darbuotoja
Š. m. kovo 14 d. netoli Čika

gos mirė ilgametė lituanisti
nių mokyklų mokytoja Ona Ja- 
gėlienė. Velionė išdirbo dvi
dešimt metų kasdieninėje 
Marquette parko lituanisti
nėje mokykloje, o Kristijono 
Donelaičio šeštadieninėje mo
kykloje nuo pat jos įsteigimo 
iki susijungimo su kitom Či
kagos lituanistinėm mokyk
lom. Ona Jagėlienė buvo bai
gusi Ukmergės mokytojų se
minariją, o Amerikoje pasi
šventė lituanistiniam švieti
mui, sėkmingai ir su humoru 
dirbdama su paaugliais. Ji 
talkino Švietimo tarybai, per
žiūrėdama ruošiamus leidi
nius ir buvo nuolatinė Mo
kytojų studijų savaitės daly
vė. Velionė paliko dvi dukras 
ir sūnų su šeimomis JAV-se,

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 

brolį Vytą Danylą (Samia, 
Ont.) su šeima, bei gimines 
Lietuvoje. Velionės taip pat 
pasiilgs ir ją prisimins dau
gelis buvusių mokinių bei 
draugų mokytojų.

Švietimo ryšiai su Lietuva

JAV LB švietimo taryba 
įvairiai palaiko ryšius su Lie
tuva: Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerija, “Vyturio” 
leidykla, mokytojų sąjungomis 
ir pan. Gautas gražus padėkos 
laiškas iš buvusio ministerio 
Dariaus Kuolio, jam pasitrau
kus iš viceministerio parei
gų. Jau gautas Švietimo tary
bos vėlyvą rudenį pasiųstas 
mokyklinių reikmenų talpin- 
tuvas. Su “Vyturio” leidykla 
pasikeičiama leidiniais. Švie
timo taryba aptaria įvairių 
mokymo leidinių iš Lietuvos 
pritaikymą prie šeštadieni
nių mokyklų mokomosios me
džiagos. Šios tarybos nariai 
ir kai kurios mokyklos bei 
mokytojai randa įdomių 
straipsnių apie mokymą, 
metodiką ir pan. iš Lietu
voje leidžiamų švietimo žur
nalų.

Eglutė
Nuo 1993 m. JAV LB švieti

mo taryba perėmė “Eglutės” 
vaikų žurnalo redagavimą. 
Leidėjomis ir toliau liks Ne
kaltai Pradėtosios Marijos 
seselės Putname. “Eglutės” 
ilgametei redaktorei sės. Onai 
Mikailaitei atsirado daug ki
tų darbų. Leidėjos išsiunti
nėjo apklausinėjimą “Eglu
tės” skaitytojų tėvams: ar ver
ta toliau leisti žurnaliuką vai
kams už Lietuvos ribų,ar tėvai 
sutiktų mokėti truputį daugiau 
už prenumeratą. Atsakymai 
beveik be išimties buvo TAIP. 
Seselės ilgai ir nesėkmingai 
ieškojo naujos redaktorės. 
Pagaliau kreipėsi į Švietimo 

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

siuntinius į LIETUVĄ.

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

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

pristatymas.

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

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

tarybą. Švietimo tarybos na
riai pritarė minčiai, ir redak
tore pakvietė Nijolę Nausė
dienę. Šiuo metu jau yra išėję 
trys naujos redaktorės reda
guoti numeriai. Reikia tikė
tis, kad skaitytojai ir jų tėvai 
įvertins radaktorės pastangas, 
kuo gausiau prenumeruos “Eg
lutę”.

Švietimo tarybos pirmininkė
Regina Kučienė eina jau 

antrą kadenciją Švietimo ta
rybos pirmininkės pareigas; 
ji taip pat anksčiau dirbo ta
ryboje. Kovo mėn. pirmininkė 
lankėsi Lietuvių fondo posė
dyje su Švietimo tarybos pra
šymais: paremti lituanistines 
mokyklas, švietimo leidinius 
bei kelis specialius projek
tus. Ji artimai palaiko ryšius 
su mokyklų vedėjomis ir sten
giasi lankyti įvairias mokyk
las, ko pageidauja pačios ve
dėjos ir mokytojai. Šiais moks
lo metais lankėsi Čikagos ir 
Lemonto lituanistinėse mo
kyklose įvairiomis progomis, 
aplankė Klivlando lituanisti
nę mokyklą ir netrukus lanky
sis Los Angeles mokykloje.

JAV LB švietimo taryba tal
kina Pasaulio lietuvių bend
ruomenės vicepirmininkei 
švietimo reikalams Nijolei 
Lenkauskienei ir bendradar
biauja su lituanistinio švie
timo kolegomis Kanadoje bei 
kituose kraštuose. Leidiniai 
iš Lietuvos ir pačios Švietimo 
tarybos leidžiami leidiniai 
platinami per Švietimo tary
bos pirmininkę ir pasišven
tusius leidinių platintojus 
įvairiuose miestuose. Pvz. Či
kagoje įvykusioje Kaziuko 
mugėje Švietimo tarybos lei
diniai turėjo didelį pasise
kimą akademikų skautų knygų 
kioske. Į Švietimo tarybą ga
lima kreiptis: Regina Kučie
nė, 8626 S. Mozart, Chicago, 
IL 60652, USA.

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

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

Musų agentai:
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 į Lietuvą
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

J&L SUUMlBRSKI wd assoc TAX
TRO
NIX

Toronto -2290 Bloor St. W. (Bloor & Runnymede) 769 • 4558 » Mi»si»»auga -702 Burnhamthorpe Rd. 949-9988
Scarborough - 695 Markham Road, Room 27 438-5656 * Informacijos

Kuo daugiau jūs 
f žinosite, juo mažiau mokėsite ~
• Naujas elektroninis mokesčių grąžinimo 
lapų užpildymo būdas (E-file), pradėtas šiais 
metais, žymiai sutrumpins jūsų mokesčių 
grąžinimo laiką.

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

L • Jūs turite užpildyti
mokesčių grąžinimo

Jj-į-K . lapus, jei norite 
gauti GST 1 

į:........

few

tel.: 252 - 4566

Mes garantuojame 
mokesčiu grąžinimą 

per JL S dieną naudojant 
mūsą pačią patvirtintą 
E-filing perda vimo sistemą. 
r Jeigu jums mokesčių negrąžins per 

18 darbo dienų, mes grąžinsime 
& jūsų įmokėtus pinigus 

už perdavimą. a ih

kreditą.

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

AUTOMATINĘ .

nuolaidą jūsų 
sutuokti- 

k. niui(ei). J

r/

A

&iĮįjl$įiįi$Šjr Je' kl'entas nėra 
patenkintas, jokio atlyginimo 

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

k geriau užpildyti 
t mokesčių . 

grąžinimo JT 
lapus.

v
V
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Visiems džiugus vakaras
“Iš močiutės skrynios” - Toronto “Gintaro” 

ansamblio metinis koncertas
Iš priešscenyje pastatytos 

kraitinės skrynios močiutė 
(Nijolė Benotienė) ir senelis 
(Laisvis Širvinskas) pamažu 
kilnojo įvairius laiko dulkių 
apneštus daiktelius, prisimin
dami jaunystės dienas, jiems 
brangius ir atmintinus įvykius, 
Lietuvos kaimo žmonių papro
čius ir su jais surištas dainas, 
muziką ir šokius. O ši skrynia 
buvo gana talpi ir turtinga. 
Joje tilpo ir vainikas, ir “ku- 
polės” (sudžiūvusios laukuose 
surinktos žydinčios žolelės), 
ir močiutės austas rankšluos
tis, ir senelio kadaise padary
tos kanklės... Visa tai jie var
tė ir dėliojo su meile, nes se
nukams tai priminė brangias 
praeities dienas, pilnas prisi
minimų ir jaunystės dienų per
gyvenimų. Jų dviejų su dėme
siu klausė jų vaikaitė (Inga 
Pivoriūtė), o “Gintaro” an
samblis jų žodžius papildė šo
kiu, daina ir kaimo kapelos 
muzika. Tai buvo originalus, 
naujas ir įdomus koncerto įva
das.

Pirmoje programos dalyje 
pasirodė vaikai ir jauniai. Vai
kai pagal amžių suskirstyti į 
vyresniuosius ir jaunesniuo
sius. Vaikų “Gintaro” ansamb
lis turi daug. Jų šokiai papras
tučiai, lengvi - pritaikyti vai
kų amžiui ir sugebėjimams. 
Tačiau jie gerai paruošti. Vai
kai pasipuošę tvarkingais dra
bužėliais, drausmingi. Jie be 
priekaištų atliko jiems paskir
tus šokius ir žaidimus: “Pupą”, 
“Žvaigždutes”, “Op - op - op” 
ir “Naujienas” (kartu su jau
niais). Ryškiausias vaikų šokis 
buvo komiškasis “Gaidys”, ku
riuo buvo pradėta vakaro prog
rama. Jaunių šokiai jau sudė
tingesni, ilgesni. Ir jauniai 
gerai paruošti, drausmingi ir 
tvarkingi. Jie puikiai atliko 
“Tabalą”, “Žvejų polką” ir 
“Straigipolkę”. Šokius paįvai
rino ir papildė “Gintaro” dai
nininkės ir kaimo kapela

Antroje programos dalyje 
matėme stipriausią “Gintaro” 
grupę — studentus. Jie pašo
ko 10 šokių, kurie jau daug su
dėtingesni. Penki iš jų dažnai 
matomi, populiarūs. Kiti žiū
rovams buvo naujesni. Tai 
“Jurginų valsas”, “Dar ne tavo 
dalia”, “Kupolinis”, “Dzūkiš
kas kadrilis” ir “Greitpolkė”. 
Antroje programos dalyje dai
nininkės padainavo 3 liaudies 
dainas: “Giedu dainelę”, “Vai 
linksmai plaukia” ir “Ant kal
no stovėjau”. Dainininkes pa
ruošė muz. Dalia Viskontienė. 
Kaimo kapela pagrojo “Prie 
Seredžiaus” ir “Polka links- 
muolė”. Kaimo kapela, kuri 
yra svarbi “Gintaro ” ansamb
lio dalis, grojo visiems šo
kiams.

Kai baigmei į sceną suėjo 
visi programos dalyviai, ne
mažą “Etobicoke School of 
Arts” koncertinės salės sce
ną jie ir užpildė. Šį kartą kon
certe nedalyvavo “Gintaro” ve
teranai. Bet ir be jų progra
ma buvo pilna, pakankamai il
ga ir įvairi.

Visas koncertas praėjo labai 
sklandžiai, be priekaištų, be 
bereikalingų pertraukų. Sce
nos apšvietimas, pritaikytas 
šokio nuotaikai, papildė ir 
paįvairino programą. Trys pa
grindiniai “Gintaro” vienetai - 
šokėjai, dainininkės ir kaimo 
kapela sudaro darnų, gerai 
paruoštą ansamblį, kuris gra
žiai pasirodė, suteikdamas 
gausiems žiūrovams malonų 
šeštadienio vakarą. Tai nuo
pelnas “Gintaro” vadovų Ri
tos ir Juozo Karasiejų ir gru
pių mokytojų - Ramonos Yčie- 
nės, Aldonos Bubulienės, Liu
cijos Kaminskienės, Ritos Bir- 
giolienės, Vidos Tirilienės, 
Audros Puzerytės, Gintaro Ka- 
rasiejaus, Andriaus Paškaus, 
dainininkių vadovės Dalios 
Viskontienės ir kaimo kape
los vadovo Teodoro Pabrėžos.

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” vaikų grupė, vadovaujama ALDONOS BUBULIENĖS ir LIU
CIJOS KAMINSKIENĖS, pasiruošusi šokiui koncerte “Iš močiutės skrynios” Nuotr. O. Burzdžiaus
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Optical Studio Į

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).

Po koncerto visus vadovus 
ir mokytojus į sceną iškvietė 
ir publikai pristatė tėvų ko
miteto pirm. Dalia Valatkie
nė. Žiūrovai nuoširdžiai jiems 
padėkojo, sukeldami ovacijas. 
Labai gražu, kad tėvai supran
ta ir įvertina “Gintaro” vado
vų pastangas, jų darbą ir juos 
remia. Linkim jiems ir toliau 
taip darniai ir sėkmingai dirb
ti. G.B.

‘ ‘A p šilankym ai
Iš buvusio partizano Alfonso Daunio atsiminimų

LEONAS BALTUŠIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Viskas jau nuėję į praeitį. 
O kokia ateitis? Matai ateitis 
liūdna. Ūkininkai nuvaryti 
nuo žemės maitintojos, kuri 
visada buvo jų džiaugsmas. 
Kiek daug pavasariais šioje 
žemėje saulės žiedų ir tos trau
kos, kuri traukdavo visus prie 
jos. Dabar ji nebe tavo. Visur 
įvesta rusiško tipo kolchozai 
ir ūkininkas jau nebe šeimi
ninkas, bet vergas. Praeis me
tai, kiti ir jau nepažinsi tų 
vietų. Išnyks tos gražiosios 
sodybos su palangėse žaliuo
jančiais rūtų darželiais, kve
piančiu jazminų krūmeliu ir 
girgždančia šulinio svirtimi 
vidury kiemo. Vietoj žydinčių 
sodų paliko žabarų krūvos. 
Jau dabar nebebaubia iš tvar
tų į ganyklas išgenamų galvi
jų bandos ir juodbėrio žirgo 
seniai jau nėra. Neskamba, 
kaip anksčiau kad skambėda
vo, vakarais sesučių dainos. 
Girtų gargaliavimas, sumaišy
tas su rusiškais keiksmais, da
bar kasdienybė. Nyksta seno
sios mūsų tradicijos, gražūs 
papročiai. Suvulgarėjo kalba. 
Kyla klausimas: argi mes, nuo 
neatmenamų laikų gyvenę šio
je žemėje, turėsim išnykti?

Nereikia persėdimų Kainos žemos

PRANEŠIMAS

RYGA!
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.

Nuo:

$380
*kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo.
Žema kaina.
išsiaiškinti;
nusipirkti

Lengva 
lengva

Dainų

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.

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

Latvij os 
šventė 
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainų šventė!

į vasaros

Trans Air

Ar mūsų partizanų pralietas 
kraujas ir tos aukos nueis vel
tui? Tokios tai mintys plūs
telėjo tada, besilankant šiame 
krašte”.

* * *
Alf. Daunys, būdamas giliai 

religingas bei principingas 
žmogus, o taip pat ir šimtapro
centinis abstinentas, viską ma
to realiai. Štai mūsų tautos di
džioji nelaimė, bet leiskime 
pasakoti jam:

“(.. .) Pati didžiausia blogy
bė, kurią pastebėjau tada besi
lankydamas kaime, — išmoko
me gerti. Žinojau, geria mies
tas, bet kad taip be saiko ger
tų kaimas — sunkiai supran
tama. Bolševikai gerai supra
to: girtus lengviau valdyti ir 
degtinę pavertė valdymo prie
mone.

Žmonės, padaryti vergais, 
mielai puolė į tą masalą. Ge
ria vyrai, geria dabar ir mote
rys, ko nebuvo per amžius, gir
do ir savo vaikus. Geria ir va
gia. Ką pavagia, tuoj ir prage
ria. Geria rytais, per pietus ir 
vakare. Geria namuose, lau
kuose ir kur tik bebūtų. Geria 
traktoristai, melžėjos, lauko 
darbininkai. Ir naikina viską, 
kas pakliūva po ranka: degti
nę, vyną, ‘vaisiuką’, ‘rašalą’, 
naminę. Progų išgėrimui visa
da atsiranda. Suėjo trys ar ke
turi vyrai ar moterys, meta po 
rublį ir bėga į parduotuvę, o 
darbas palauks. Žmogų dabar 
vertina pagal išgertų butelių 
skaičių, o gėrimo laikas įskai
tomas į darbą ir dargi premi
jos išmokamos. Kaime padėtis 
baisesnė negu mieste. Jeigu 
prieš karą Lietuva buvo etalo
nas visai Europai dorovės at
žvilgiu, tai dabar nusirito į 
paskutinę vietą.

Štai ką padarė bolševikai tik 
per ketvirtį amžiaus. Kas mū
sų laukia toliau? Skaudžiau
sia, kai matai, kaip geria ir 
valkatauja moterys, kaip šian
dien ji sutrypta ir išniekinta. 
Vaikai auga tarp meluojančių, 
vagiančių ir geriančių žmonių. 
Melas jau įdiegtas jų širdyse 
iš mažens. Auklėjami jie jau vi
sai kitoje dvasioje. Komuniz
mui reikėjo žmonių be sąžinės 
ir pareigos bei garbės jausmo 
savo Tėvynei. Su skaudančia 
širdimi išvažiuoju ir šį kartą 
iš šio krašto. Tas pats klausi
mas — ar išliksim kaip tauta 
— pasilieka ir šiandien.

♦ * *

šiam gana poetiškos sielos vy
rui ir toliau pasakoti:

“(...) Šiandien mes vėl lai
mingi, nes mūsų kova nenuėjo 
veltui. Mes vėl Katlėrių žemė
je. Suvažiavome iš visos Lie
tuvos pagerbti žuvusiųjų par
tizanų, įvertinti jų vargą, kan
čias ir jų indėlį į išlaisvinimo 
kovas. Koks gražus ir didingas 
paminklas, sukurtas tikro Lie
tuvos patrioto šio krašto gy
ventojo, gyvenančio Alių kai
me, Vytauto Giedraičio. Prie 
paminklo žemėje išsirikiavę 
keturi kauburėliai. Juose guli 
geriausi mano draugai, su ku
riais tiek daug kentėta, gulėta 
bunkeriuose, braidžiota po 
pelkes, išvengta ne vieno pavo
jaus. Jie savo gyvybės kaina 
išpirko šitą žemę, kurioje šian
dieną ilsisi.

Prie šitų kapelių sustojęs 
pamąstai, kas tai yra Tėvynė, 
jeigu tokia brangia kaina per
kama jai laisvė? Tėvynė mūsų 
vizija, mūsų svajonių pavida
las. Ją mums primena Baltijos 
jūra, Aukštaitijos kalvos, Tau
ragno ežero vingis ir aukštas 
klevas gimtinėje po seklyčios 
langais. Ji slypi vakaro sute
mose lakštingalos 
žiogelių čirškime, 
aušroje, vyturėlio 
piemenėlio ragelio
ir motinos, klūpančios prie 
partizano kapo, raudoje. Ją 
suprasi žaliuojančių, tik ką 
išplaukusių javų bangavime, 
audros draskomo medžio siū
bavime ir sustojęs trumpai 
maldai prie atstatyto kryžiaus 
savo tėviškėje, Maleckažemy- 
je. Girdėsi ją bažnyčios var
gonų gaudesy, iš vaikystės pa
miltoje liaudies dainoje ir pri
siminimuose, Jurgelėno Pet
riuko ir savo brolio Stasio ar
monikos ir smuikelio sutarti
nėje.

Pagaliau Tėvynė tau — ir 
Katlėrių kaimas, ir tavo my
lėta smulkutė, nedidukė, mels-

vom akelėm ir gelsvos spalvos 
švelnučiais, tik pečius tesie
kiančiais plaukais mergaitė, 
tie aštuoni kauburėliai gale 
Ilgio ežero esančiuose kape
liuose ir visa kita, tą tu matai 
aplinkui ir kas supa tave.”

* * *
Kai taip puikiai parašyta — 

dažnai sujaudina, bet sunku 
darosi rašyti. Jautresnės sie
los žmogų labai veikia ir kar
tais turi paprasčiausiai susto
ti, nes jauti, kad ašaros bėga 
iš akių ... Na, bet tęskime to
liau.

“(...) Norisi sušukti: Vieš
patie, kokia stipria meile tu 
apdovanojai žmogų! Jeigu jis 
visko netekęs ir iškentėjęs ši
tokias Sibiro kančias, vėl ima 
į rankas tavo trispalvę vėlia
vą ir šaukdamas ‘Lietuva, Lie
tuva!’ gula po tanku. Vėl auko
jasi dėl tavęs, vėl pradeda nau
ją gyvenimą. Tėvynė — tai ab
soliutus gėrio ir grožio idealas.

Nors aplinkui dar matai tuš
čius, nebylius laukus, be kai
mo, be sodybų, tarsi negyva, 
lyg po karo riogso nuniokota, 
nualinta žemė, nugriauti na
mai, iškirsti sodai, bet mumy
se dar gyvi išlikę anų dienų 
vaizdai. Rodos, matai tu savo 
rankomis sodintus medžius. 
Tenai stovėjo sodyba, trobe
siai, kiemas, vidury kiemo šu
linys su girgždančia svirtimi, 
banguojantis javų laukas ir ne
baigta išarti tremtinio vaga.

Kalvos, kalneliai, kloniai, ša
limais ošiantis miškas su savo 
gyventojais ir skambiais bal
sais. Koks mielas džiūstančio 
šieno kvapas ir ruginės duonos 
kvapas.

Stovime prie šito paminklo 
laisvi, laimingi ir išdidūs. At
statysim visus sudaužytus kry
žius, nugriautas koplytėles. 
Atgaivinsim jau primirštas 
senąsias tautos tradicijas. 
Sužaliuos rūtų darželiai, vėl 
suskambės parugėse jaunimo 
daina. Iškils naujos sodybos, 
sužaliuos sodai. Kiemuose 
krykštaus vaikai. Rytmečiais 
iš kaminų rūks dūmai, su
žvengs juodbėriai žirgai, 
bliaus gausios išgenamų gal
vijų bandos. Tokia tai tavo, 
Tėvyne, ateitis.

Už tą ateitį kovojo ir pagul
dė savo galvas mano draugai, 
tam ir supilti tie aštuoni kau
burėliai. Kiek daug neįvardin
tų prie Dauniškio ežero. Kiek 
išėjusių ir negrįžusių. Tie aš
tuoni kapeliai, Vytauto Gied
raičio paminklas, jį supančios 
kalvos ir kloniai, miškas ir so
dybos, Katlėrių kaimas, Aliai 
ir Dičiūnai — visa tai, ką tu 
čia parašei, sutelpa į vieną 
vienintelį žodį — Lietuva”.

* * *
Užbaigdamas pasakysiu tik 

vieną: nesistebiu, kad taip 
didvyriškai žuvusiam pusbro
liui Vytautui patiko šis vyras. 
Patinka jis ir man.

giesmėje, 
rytmečio 

čirenime, 
raliavime

Grįžta jis į šį kraštą antrą 
kartą 1991 m. spalio 26 d. Taigi 
po 21 metų. Laikai pasikeitė. 
Šiandien šie vyrai vadinami 
jau laisvės kovotojais, bet ne 
banditais. Tačiau leiskime

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

Sudbury,

Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Ontario

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN 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 vien? pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dienj prieš 
išskrendant Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
a^ikultūrai nG*skailylL Taip pat/ biIicU} perkant, reikia sumokęti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, SI.45

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-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

Dr. DAIVA NORKIENĖ

Sveikiname
daktarę

DAIVĄ NORKIENĘ
(Labana uskaitę), 

sėkmingai išsikovojusią 
šeštą vietą iš šimtų atvy
kusių užsieniečių dakta
rų ir gavusią paskyrimą 
vienoje iš 24 vietų at
likti pasiruošimą inter
natūrai.

Gimusi 1965 metais 
gruodžio 1 dieną Kau
ne, duktė dr. Kosto ir 
Irenos Labanauskų.

1989 m. baigė Kauno medicinos akademiją ir pradėjo gydy
tojos praktiką vidaus ligų specialiste Kauno klinikose. Tais 
pačiais metais ištekėjo už Kanados lietuvio Juozo Norkaus ir 
persikėlė gyventi į Torontą. Čia per aštuonis mėnesius išmoko 
anglų kalbą. Per sekančius pustrečių metų išlaikė egzaminus 
verstis gydytojos praktika Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje. Iš JAV ligoninių gavo daugiau kaip 70 pasiūlymų, 
bet, laimėjusi šią vietą, nutarė pasilikti Kanadoje.

Linkime sėkmingai atlikti praktiką ir laimingai darbuo
tis gydytojos profesijoje.

Giminės ir artimieji

Maloniai kviečiame naudotis
naujos lietuviškos įstaigos Ą

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

Padidėjus transporto išlaidoms naujos paslaugų kainos:
DĖŽĖS: 1,5 kubinės pėdos............................ $1 -OO

3 kubinės pėdos................................$2.00
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ..............................................................OO
arba 1 kg............................................................ $1.20
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg........................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas (namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

kvitą su gavėjo parašu ............   $14.00
JAV arba Kanados dolerių pasiuntimas su

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

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai.

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

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

GINTARAS

EXPRESS

/



Koncertas, kurio klausėsi šimtai
Torontiškės “Volungės” surengtas religinis koncertas “Dieve, išgirsk mano maldą”. 
Programą atliko “Volungės” ir Klivlando Dievo Motinos parapijos choras, solistai, instru

mentalistai. Su savo kūryba pasirodė ir torontietis kompozitorius Jonas Govėdas
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Cl KULTIIRKĖJE VEIKLOJE
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Baigiantis ramiam Gavėnios 
metui, Toronto lietuvių choras 
“Volungė”, jų vadovai - Dalia 
Viskontienė ir Jonas Govėdas, 
surengė koncertą “Dieve, iš
girsk mano maldą” Verbų sek
madienį Prisikėlimo parapijos 
salėje. Kartu su “Volunge” pro
gramos atlikime dalyvavo sve
čiai iš Klivlando - Dievo Moti
nos parapijos choras, vadovau
jamas Ritos Čyvaitės-Klio- 
rienės.

Įėjus į salę, visų dėmesys 
krypo į ryškia šviesa apšvies
tą sceną. Pilkšvai rusvos spal
vos sceninės užuolaidos, dro
bėje pavaizduoti aukštų kolo
nų siluetai, įdomiai sustaty
ti choro laiptai, scenos vidu
ryje stovintis fortepijonas su
darė tvarkingą, profesionalų 
vaizdą. Pavarčiusi programą, 
neradau pavardžių žmonių, ku
rie atliko scenos apipavidali
nimo darbą. Po koncerto suži
nojau, kad pagyrimas tenka 
J. Nešukaičiui, pagaminusiam 
choro laiptus, ir M. Slapšiui, 
sukūrusiam ir sustačiusiam 
scenos dekoracijas.

Punktualiai programoje nu
rodytu laiku pilnutėlėje klau
sytojų salėje pasigirdo loty
niškos giesmės garsai “Salva
tore Mundi” (Pasaulio Išgany
tojau). Liūdna gaida besikar
tojantys maldos žodžiai stip
rėjo, kol pagaliau į salę iš šo
ninių salės patalpų giedodami 
pradėjo eiti choristai ir tvar
kingai, be menkiausio triukš
mo, lipo į sceną ir stojo ant 
choro laiptų. Judėjimas visiš
kai netrukdė ir nesklaidė mu
zikinio vaizdo. Besikartojan
čios frazės stiprėjantis gar
sas, choristų ėjimas (o jų buvo 
per 60) kaip galinga srovė už
pildė visas mūsų sielas su
kaupdamas maldos rimtim.

Jungtinio choro antroji gies
mė “Alyvų daržely” J. Naujalio 
mūsų klausytojams yra žinoma. 
Akompanuojama J. • Govėdo, 
paįvairinant R. Melkienės 
smuikui, aiškia tarena karto
jasi giesmės žodžiai, “Bran
gūs Atpirkėjau, kiek Tu išken
tėjai”, priartindami mus prie 
Kristaus kančios ir mirties.

Giesmės “Locus iste” (kom- 
poz. A. Bruckner) ir “Exaltabo 
te, Domine” (kompoz. J. Gau- 
gas), skambėjo ypatingu dina
miniu kontrastu. Ryškėjo cho
ro kvėpavimo ir balso techni
ka, dirigentės R. Kliorienės 
meninio kūrinio interpreta
vimas.

Po šių keturių giesmių vieš
nia iš Klivlando dirigento pa
kylą užleido “Volungės” vado
vei D. Viskontienei, kurios 
mosto vedami choristai atliko 
paskutiniąją pirmos dalies 
jungtinio choro giesmę “Lass, 
o Herr, mich Hilfe finden”. 
(Leisk man, Dieve, į Tave kreip
tis, kompoz. F. Mendelssohn).

Visos penkios giesmės atlik
tos originalia kalba yra pri
skiriamos prie pasaulinio mas
to klasikinių kūrinių, kurių at
likimui reikėjo aukšto profesi
nio dirigentų ir atlikėjų meist
riškumo. Salėje jautėsi klausy
tojų sukauptas dėmesys, visiš
ka tyla. Lyg jausdama visą šią 
įtampą, D. Viskontienė visiems 
paaiškino: nors ir religinis 
koncertas, bet ploti galima. Iš 
jos komentarų sužinojome, kad 
paskutiniu metu atsisakius at
vykti Klivlando solistei Virgi
nijai Mulionienei, susidariu
sią padėtį “išgelbėjo” solistės 
Anita Puodžiūnienė ir Rūta 
Melkienė.

Vidurinioji koncerto dalis 
buvo skirta solistams. Negai
lėjo publika katučių jaunam 
atlikėjui Jeffrey Ng, pagiedo
jusiam J. S. Bach’o kūrinį “Bist 
Du bei mir”. Nuostabus balso 
tembras po galingų choro akor
dų skambėjo pavasariniu var
peliu, atbundančios gamtos 
paslaptimi.

Rūtos Melkienės smuiku at
likti du kūriniai, akompanuo
jant J. Govėdui, leido pasigė
rėti jautriu atlikėjos muzika
vimu. Džiugu pastebėti, kad 
Rūta yra neseniai atvykusi iš 
Lietuvos, gražiu darbu kultūri
nėje veikloje, nuolankumu, pa
vyzdingu elgesiu stengiasi pri
tapti išeivijos veikloje, pra
turtindama ją savo sugebėji
mais ir talentu. Jos pasirody
mas scenoje buvo šiltai sutik
tas klausytojų.

Anitos Puodžiūnienės ir Jo
no Vaško atliktas duetas “Ecce 

panis” (kompoz. Th. Dubois) su
darė vaizdą, kad neįveikiamų 
kūrinių jiems nėra. Eilę me
tų abu muzikuodami ir koncer
tuodami, jaučia vienas kitą, 
jaučia kūrinį ir moka jį per
duoti klausytojui.

Arija iš kompoz. G. F. Ran
delio oratorijos “Jehovah” at
liko tenoras Michael Jones. Vi- 
duriniąją dalį užbaigė solistė 
Anita Puodžiūnienė ir Jeffrey 
Ng. Jie atliko giesmę iš A. L. 
Webber’io Requiem “Pie Je- 
su”. Salėje pasigirdo skanduo
te “Bravo!, Bravo!”.

Paskutiniajai koncerto daliai 
į sceną grįžo visas jungtinis 
choras. Ramiu balsu, labai aiš
kia tarena solistė A. Puodžiū
nienė pradėjo dalį giesmės 
“Iš tavo rankos”, kurią sukūrė 
ir šiuo kartu dirigavo J. Govė
das, akompanuojant Ritai 
Kliorienei. Įdomu stebėti ir 
klausytis muzikos, interpre
tuojamos paties kompozito
riaus. Šios giesmės patogi cho
rinė tonacija, aiški viso cho
ro tarena lietuvių kalba, mūsų 
ausims po visų lotyniškų ir vo
kiškų tekstų skambėjo labai ar
timai, suprantamai, pasiekia
mai, lietuviškai.

Į sceną grįžus solistams - J. 
Vaškui, A. Puodžiūnienei ir M. 
Jones, o dirigento pakylą už
ėmus D. Viskontienei, choras 
pradėjo pagrindinį koncerto 
veikalą F. Schubert’o Mišias 
G-dur. Visos pagrindinės Mi
šių dalys, įterpiant solistų 
giedojimą 
įspūdingai.
jo ne tik balsu, bet ir visa šir
dimi, visa savo esybe. Žiūrė
damas į jų veidus, jautei kiek
vienos dalies charakterį, no
rimą perteikti ir jaučiamą 
nuotaiką.

Pirmoje dalyje Anitos giedo
tame “Kyrie” jautėsi subran
dintas tikėjimo jausmas, per
duodamas balso pagalba, ir to
liau plečiama viso choro. Ne
pertraukiama gija klausėmės 
vienos dalies pakeitimą solis
tų duetais ir choro akordais, 
“Sandus”, lyg griaustinis, 
tiksliam dirigentės mostui at
siliepė visas choras, sudrebi
nęs salės lubas ir parodydamas 
pilną choro pajėgumą. Mišios 
baigtos “Agnus Dei” solistų 
intarpais ir tyliais choro akor
dais.

Po šio kūrinio D. Viskontie
nė iškvietė scenon visus solis
tus, vadovę R. Kliorienę ir vi
siems padėkojo už dalyvavimą, 
ypač svečiams už atvykimą.

Po įtampos vėl grįžtame prie 
ramios Taizė bendruomenės 
muzikos “Confitemini Domi
no”, diriguojant R. Kliorienei. 
Giedant šią giesmę, kurios 
posmai muzikiniu atžvilgiu 
vis kartojasi, pasigirsta rami 
Inos Sungailienės deklamaci
ja: “Viešpatie, per Tavo kan
čią ir mirtį mes buvome išgelbė
ti iš pražūties. Viešpatie, mūsų 
gyvenimo paguoda, globoki 
mūsų šeimas, padėki surasti 
tiesų kelią mūsų broliams ir 
sesėms Lietuvoje ...” Bai
giantis muzikai, pasigirdo pas-

labaiskambėjo
Choristai giedo-

SOFIJA ŠVIES AITE 

Marijos žemė
Sugriuvo sostai vergų viešpatystės, 
Iš kraujo klano tautos prisikels.
Sudužo kaukės melo, veidmainystės, 
Jiems atpildą šventą žemė išmelš.

Nekaltos širdys aukuruos Tėvynės 
Nesudegė veltui - jos amžiais švies - 
Kaip skaisčios žvaigždės-rytmečio aušrinės, 
Siaurais takais pro sutemas išves.
Dangaus stebuklu, Motina Švenčiausia, 
Nasrus suplėšė slibino baisaus,- 
Marijos žeme, daugiau nevergausi, 
Lydės palaima dieviško SŪNAUS.
Brangioji mano, Protėvių Gimtine, 
Grūdeli menkas, VIEŠPA TIES DELNE. 
Nors pusė amžiaus akmens girnos trynė, 
Virš Vilniaus bokštų plazda Trispalvė - 
Štai Laisvės Angelas aukštai iškilo, 
Plačiai išskleidęs sparnus virš Tautos - 
Grandinės trūko, paukščiai jau prabilo, 
Nes vanagas nebdrums giesmės šventos.
Po metų pusšimčio kilai, TĖVYNE, 
Iš priespaudos ir iš kančių gyva.
Dievas stebuklu išvedė-apgynė,-
Amžiams laisva būk, mūsų LIETUVA!
Lietuva-Mažeikiai, 
1991.VIII.28

kutiniai žodžiai: “Tegu ši po
pietė būna visų mūsų išpažin
tis Tau, Dieve, nes mes tikime. 
Tu esi mūsų tarpe”. Ne vienas 
iš mūsų braukėme sudrėkusius 
skruostus. Visi likome savo pri
siminimuose nukeliavę į Tė
viškę, ar prisiminę kasdieni
nius rūpesčius. Koks būtų tuš
čias gyvenimas be tikėjimo, be 
dvasinio peno!

Choras pradėjo giedoti pas
kutiniąją giesmę ir po kelių 
frazių giesminininkai vienas 
po kito pradėjo eiti nuo sce
nos tuo pačiu keliu, kuriuo 
atėjo koncerto pradžioje. Muzi
kos garsai tolo, kol visai iš
nyko.

Po koncerto “Volungės” cho
ras suruošė kuklią vakarie
nę svečiams iš Klivlando. Pa
dėkoję vieni kitiems už atvy
kimą ir priėmimą, klivlandie- 
čiai išsiskubino namo.

Radusi minutę laiko, pasvei
kinau Dalią su taip puikiai pa
vykusiu konsertu. O ji palinga
vusi galvą tarė: “Salėje maž
daug buvo apie 450 žmonių. Vo- 
lungiečiai prie įėjimo prašė 
aukų. Suskaičiavus visas išlai
das ir atsiskaičius su solis
tais, liko $200 pelnas. Klivlan- 
diečiai grįžo atgal negavę nė 
cento, lygiai kaip ir “Volun
gės” choristai negavo jokio už
mokesčio.”

Šešiasdešimt tretieji “Metmenys”
ALFONSAS NAKAS

Tai antroji išeivijos lietuvių 
liberalų žurnalo 1992-jų kny
ga, skaitytoją pasiekusi pačio
je 1993-jų pradžioje. Nesuplo- 
nėjusi puslapiais (vis 192), ne- 
apsilpusio turinio, suredaguo
ta to paties (sociologijos pro
fesoriaus) Vytauto Kavolio. 
Turinį paminėsiu iš eilės, kaip 
knygoje sudėta.

Tomo Venclovos odė Vienai 
(turbūt? nes kalbama apie 
miestą) pavadinta “Tu, felix 
Austria”. Gražiai sueiliuota, 
tik man sunkiai suprantama. . . 
Ir dar trys šešiaeilės strofos 
Maurice Friedberg’ui.

Aidas Marčėnas skaitytojus 
supažindina su geriausiais 
Lietuvos poetais, gimusiais 
po 1960-jų, pavadindamas juos 
“lietuvių poezijos seržantais” 
(kodėl ne puskarininkiais?). 
Paberia Valdo Daškevičiaus, 
Liudviko Jakimavičiaus, Eu
genijaus Ališenkos, Sigito Pa- 
rulskio ir Virgio Gasiliūno 
eiliuotos kūrybos deimančiu
kų, būdingų išmintim ir kan
čia.

Ir be kokio prozinio atokvė
pio į devynis puslapius sudė
ti trumpi Alfonso Nykos-Niliū
no devyni eilėraščiai, kuriuos 
labai gera skaityti.

Skaitydami Vytauto Kavolio 
referatą “Liberalaus galvo
jimo erdvėje“, grumiamės su 
gausybe tarptautinių žodžių, 
sunkinančių suprasti dėsto
mas mintis. Kalba apie skirtin

Programos viršelis koncerto, kurį surengė Toronto “Volungė” Prisikėli
mo parapijos salėje 1993 m. balandžio 4 d.

gas liberalizmo atšakas. At
sikvepiame, beveik pabaigoje 
radę mintis susumuojantį sa
kinį: “O jeigu reikėtų vienu 
sakiniu pasakyti, ką laikau 
bendra ir kultūriniams, ir po
litiniams liberalams, tai būtų: 
pagarba žmogui praktiškoje, 
pasaulį supančioje perspek
tyvoje”.

Į dešimtį puslapių grįžta 
šeštasis “poezijos seržantas”, 
pats Aidas Marčėnas. Daugu
ma jo eilėraščių tik mažosio
mis raidėmis, be skiriamųjų 
ženklų, bet sklandus, ritmin
gi, rimuoti, prašosi deklamuo
jami. “Poetas iir Apolpnas” 
atsiduoda Juliaus Janonio 
“Pamilau aš mergą jauną /da 
skaistesnę užu saulę... ” Tik 
kodėl gi išprusęs literatas 
penktąjį mėnesį vadina gegu
žiu, ne geguže?

Nuobodžiausias šios knygos 
rašinys (Dieve duok, kad tik 
man!) - Regimanto Tamošaičio 
“Tautos samprata Vydūno teo
sofinėje sistemoje". Negana 
to, kad aplamai sunki, atgrasi 
Vydūno kūryba, autorius ją 
dar įmurkdo į tarptautinių 
žodžių liūną, netgi gausiai var
todamas bolševikinį hibridą 
nacija, užuot rašęs tauta.

Jeigu kas perskaitęs Kosto 
Ostrausko dramos veikaliuko 
tik pavadinimą “Ars amoris: 
post scriptum” ir suskaičia
vęs jo 14 puslapių nusistebė
tų Ostrauskui nebūdingu vei
kalo ilgumu, nuomonę pakeis
tų visą veikalėlį skaitydamas. 
Mat, maždaug iki pusės kalba 
vyras, paskui iki galo, iš savo 
pozicijos, kartoja moteris. 
Linksma, kandi, gal kai kam ir 
užgauli satyra.

Lietuvoje jau žinoma, išei
vijoje debiutante Zita Čepai
tė, beletriste ir žurnalistė, pa
sirodo su trimis noveletėmis: 
vieno puslapio, trijų ir pusant
ro. Mano galva, tai realizmo 
ir sapnų mišinys.

Pusėj puslapio papasakoja
ma (deja, miglotai) kas yra Ri
mas VisGirda (kokia dviejų 
aukštų pavardė!), jis parodo
mas prie žiedžiamo puodo ir 
pateikiama septynios nepap
rastai įdomios'jo keramikos 
kūrinių reprodukcijos.

Jau aštuntąjį kartą “Metme
nyse” rašydamas tema “Iš mū
sų teatro praeities”, šioje kny
goje Jurgis Blekaitis papasa
koja apie Algirdo Jakševičiaus 
sukurtą Eugene O’Neill’o vei
kalo “Marko milijonai” spek
taklį Kauno valstybiniame 
teatre, 1938 rudenį. Net 40 pus
lapių! Apie O’Neill’ą, jo kū
rybą. Apie Jakševičių, jo sėk
mes ir nesėkmes. Apie akto
rius, spektaklį, spaudos pa
sisakymus. Manding, nepap
rastai vertinga, ir, tikiu, teat
ro mėgėjams nepaprastai įdo
mi ši studija. Kas iki šiol J. Šle
kaičio “Metmenyse” paskelb
ta, susidarytų turbūt 300 pusi, 
knyga. Manau, kad Lietuvoje 

ją tikrai išleis, kai bus išbris
ta iš ekonominės pelkės. Grįž
tant prie “Marko milijonų”, su
tinku su pastaba, kad ameri
kiečiai, o ir kanadiečiai, šios 
dramos nemėgsta. Pvz. per 
beveik tris dešimtmečius nė 
kartą nemačiau jos Stratfor- 
do festivaly, nors statė kitus 
O’Neill’o veikalus. Pažymėti
na ir tai, kad Enc. Britannica, 
O’Neill’o biografijoje įvardi
jusi keletą kitų veikalų, “M. 
m.” nutyli.

Poezijos gausa užbaigiama 
Artūro Tereškino penkiais 
puslapiaiss eilių iš ciklo “Ab- 
sonia”. Tai apie 100 hegzmetri- 
nių eilučių, kurių visi žodžiai 
mažosiomis raidėmis, su kai 
kuriais skyrybos ženklais, tik 
be taško, kur eilutės perilgos, 
žodžių dalys perkilojamos. 
Nepaisant visko, malonu skai
tyti,ir kažkas širdy palieka.

Paulius Subačius nagrinėja 
Antano Baranausko “Dainų 
dainelę”, gilindamasis į kūri
nio katalikiškumo ir tautiš
kumo sintezę.

Alina Staknienė aiškina ve- 
lionies prof. A. J. Greimo moks
lus, pasitelkdama - cituodama 
anksčiau nagrinėjusius auto
rius.

Audronė Barūnaitė - Wille- 
ke atskleidžia kai kurias šlykš
tynes iš Ričardo Gavelio roma
no “Vilniaus pokeris”. Pasta
ba po autorės pavarde paaiš
kina, kad rašinį iš anglų kal
bos vertė Vilius Juozulynas, 
tad Gavelis jau išplaukęs “į 
plačiuosius vandenis”

Anksčiau minėta Zita Če
paitė, dabar žurnalistė, įdo
miai, informatyviai pašneka 
apie feminizmo galimybes Lie
tuvoje (“Moterų mintys ir min
tys apie moteris“). Iš jos ir jos 
prakalbinamų moterų bei vy
rų sužinome, kad feminizmas 
tenai - vystykluose. Daugiau 
apie tai nė nebėra ko kalbėti. 
Mane sudomino vienas auto
rės žodis, būtent dienoraštis. 
Ji rašo: “(...) viename populia
riame dienoraštyje pasirodė 
straipsnis!...)”. Korektūros 
klaida? Anaiptol! Viešint Lie
tuvoje, teko matyti šitaip ra
šant ir kituose leidiniuose. 
Kasdien išeinantį laikraštį 
ima vadinti dienoraščiu. Įdo
mu, kas, kokia dingstimi šią 
naujovę bando įvesti?

Na ir paskutinis aptariamų 
“Metmenų” rašinys, Aleksand
ro Gedminto “Mažųjų lietu
vių kūryba”, prakalba apie 
Dovydo Fainhauzo (David 
Fainhauz) parašytą, Čikagoje 
1991 išleistą knygą “Lithua
nians in the USA: Aspects of 
Ethnic Identity”. Veikalas ver
tinamas palankiai, nes esąs 
naudingas ne tik eiliniam skai
tytojui, bet ir mokslininkui.

Atsiųsta paminėti
VARPAS nr. 27, 1992 m. Žurna

las tautos bei žmogaus laisvei, 
tautinei kultūrai ir lietuvybei. 
Redaktorius: Antanas Kučys. Lei
džia Varpininkų filisterių drau
gija.

Nijolė Martinaitytė pasitraukė 
iš Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Čikagoje muzikos ir dai
liojo žodžio koordinatorės parei
gų. Jos pastangų dėka 1989-91 m. 
šiame muziejuje buvo surengta 
nemažai koncertų ir literatūrinių 
vakarų. Šiemet ji yra įsipareigo
jusi gegužės 21-22 d.d. Čikagoje 
surengti XX-sias poezijos dienas.

Deimantinę nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m. sukaktį šie
met švenčia ne tik Lietuva, bet 
ir Latvija bei Estija. Estai nedaug 
teatsiliko nuo lietuvių, nepriklau
somybę paskelbę 1918 m. vasario 
24 d. Latviai ją paskelbė 1918 m. 
lapkričio 18 d. Tad sveikintina 
buvo Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus vadovų mintis į Lietu
vos deimantinei sukakčiai Čika
goj skirtas gausias parodas įjungti 
ir bendrą lietuvių, latvių ir estų 
parodą. Balzeko muziejus tokią 
dailės parodą “Laisvės šventė — 
baltiečiai dailininkai Ilinojuje” 
surengė kovo 12 — balandžio 24 
d.d. Parodą globojo Vaclovas 
Kleiza, Lietuvos garbės konsu
las Čikagoje, o dalinės paramos 
buvo susilaukta ir iš Ilinojaus 
meno tarybos.

Inž. Kazys Daugėla, aštuonias
dešimtmetis kultūrtechnikas ir 
fotomenininkas, turintis kelis 
šimtus nepriklausomos Lietuvos 
ir beveik 20.000 išeivijos lie
tuviško gyvenimo nuotraukų ne
gatyvų, 1992 m. vasarą lankėsi at
gimusioj Lietuvoj. “Mintis” Vil
niuje tada išleido jo nuotraukų 
albumą “Išeiviai iš Lietuvos 1944- 
50 m.” Svečio iš JAV nuotraukų 
parodą surengė Šiaulių fotogra
fijos muziejus. Šiemetinės Vasa
rio šešioliktosios deimantinei 
sukakčiai skirtų renginių gran- 
din inž. K. Daugėlos nuotraukų 
parodą “Išeiviai iš Lietuvos” 
įjungė ją Lemonte surengusi Lie
tuvių dailės muziejaus fotogra
fijos galerija. Parodą vasario 27 
d. atidarė fotomenininkas Algi
mantas Kezys. Dalyvius ypač do
mino istoriniai pokario metų DP 
stovyklų vaizdai Vokietijoje.

Populiarėjančiu vyresnio am
žiaus lietuvių centru Čikagoje 
tampa “Seklyčia”, trečiadieniais 
parūpinanti įdomių programų. 
Organizatorių Birutės Jasaitie
nės ir Elenos Sirutienės pastan
gų dėka susilaukiama net ir tų 
programų žymių atlikėjų. Kovo 
24 d. vyresnio amžiaus tautiečius 
savo humoru “Seklyčioje” links
mino “Antro kaimo” aktoriai Eu
genijus Būtėnas (seniūnas), Ali- 
da Vitaitė, Tauras Bublys ir Ka
rolis Žukauskas su garsą bei švie
sas tvarkančiu Juozu Ulevičiumi. 
Jie suvaidino škicus “Atidary
mas”, “Prie stulpo”, “Jaunystės 
draugas”, “Lietuviškas automo
bilis”, “Ilgas amžius”, “Trys mei
lės istorijos”, “Paskutinis pra
šymas”, “Gyvas pasikalbėjimas” 
ir “Sveikatos patarėjas”. Tada 
su pluoštu estradinių dainų “Sek
lyčion” užsuko iš Lietuvos atvy
kusi sol. Nijolė Ščiukaitė, antrą 
kartą gastroliuojanti JAV lietu
vių kolonijose su elektroninį 
akompanimentą tvarkančiu savo 
vyru muz. Juozu Tiškumi.

Dail. Mikas Šileikis, ūkininkų 
sūnus, gimė 1893 m. spalio 15 d. 
prie Degučių, dabartiniame Zara
sų rajone, o mirė Čikagoje 1987 
m. gruodžio 17 d. Velionis ilgus 
metus rinko medžiagą savo mono
grafijai, bet jos nesuskubo ir ne
įstengė paruošti dėl sumenkėjusio 
regėjimo. Ją tik penktųjų mirties 
metinių proga paruošė ir velionies 
lėšomis išleido inž. Domas Ado
maitis. “Dailininko Miko Šileikio 
monografija”, kainuojanti 30 JAV 
dolerių, gaunama savaitraštyje 
“Lietuvių balsas”, 2624 W. 71 St., 
Chicago, IL 10629, U.S.A. Tel. 
(312) 776-3399. Didelio formato 
monografija turi 240 puslapių. 
Pirmojoje dalyje yra įvadinis pa- 
ruošėjo ir red. D. Adomaičio žo
dis, dail. M. Šileikio biografiniai 
duomenys, susieti su jo lankyto
mis dailės mokyklomis, parodo
mis, veikla organizacijose, kitų 
pasisakymais apie jo kūrybą. Šią 
monografijos dalį užbaigia paties 
dail. M. Šileikio straipsnių sąra
šas, jo būdingesnių minčių cita
tos. Antrąją dalį sudaro 48 spal
votos dail. M. Šileikio aliejinės 
tapybos ir akvarelių reprodukci
jos. Jas taip pat galima gauti “Lie
tuvių balse” už 10 JAV dolerių. 
Daugiausia vietos betgi užima ne
spalvotos reprodukcijos, atsto
vaujančios kitiems velionies ta
pybos ir akvarelės darbams, tušu, 
anglimi ir pieštukais atliktiems 
piešiniams, įvairioms iliustraci
joms, vinjetėms. Monografijos 
tekstas pateikiamas lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Lietuvių literatūros draugiją 
Klaipėdoje atkūrė ten gyvenantys 
mokslo ir kultūros darbuotojai. 
Atkurtoji draugija tęs Mažosios 
Lietuvos lietuvių literatūrinio 
gyvenimo tradicijas. Veiklos šak
nų tenka ieškoti Tilžėje 1879 m. 
spalio 14 d. vokiečių ir lietuvių 
kultūrininkų įsteigtoj Lietuviško
joj literatūrinėj draugijoj, 1885 
m. ten pradėjusioj veikti Birutės 
draugijoj ir Klaipėdoje 1922 m. 
suorganizuotoje “Aukuro” drau
gijoje. Atkurtoji Lietuvių lite
ratūros draugija, vadovaujama 
Klaipėdos universiteto senato 
pirm, docento Aleksandro Žalio, 
rinks, tyrinės ir leis literatūrinį 
bei kultūrinį Klaipėdos krašto 
palikimą.

Kauno muzikinis teatras vil
niečius aplankė su vengro Imrės 
Kalmano (1882-1953) populiaria 
operete “Silva”. Pirmą kartą Kau
ne ji pastatyta 1946 m. Dabar Vil
niun buvo atvežti jau ketvirtojo 
pastatymo spektakliai, paruošti 
dirigento S. Domarko, rež. G. Ži
lio, dail. J. Malinauskaitės, lat
vio baletmeisterio J. Pankrato. 
Vengras L Kalmanas, gyvenęs 
Vienoje, Paryžiuje ir Niujorke, 
yra Vienos stiliaus operečių at
stovas, į jas įjungdavęs ir veng
rų liaudies muzikos melodijų. Tri
juose Lietuvos operos ir baleto 
teatro spektakliuose Vilniuje pa
grindinius “Silvos” operetės vaid
menis su dirigentu R. Tilviku at
liko Kauno muzikinio teatro solis
tai D. Dirginčiūtė, M. Rekys, V. 
Sagaitytė, G. Maciulevičius, B. 
Želvys, L. Kinderytė ir E. Gutaus
kas. Kauno muzikinis teatras iki 
1951 m. žiūrovams paruošdavo tik 
operetes. Dar ir dabar jos sudaro 
didžiąją repertuaro dalį šiame 
teatre.

Rašytojas Pulgis Andriušis, 
kadaise vadinęsis Fulgencijumi 
Andrusevičiumi, gimė 1907 m. 
kovo 31 d. Gaidžiuose, dabarti
niame Utenos rajone, o mirė Aus
tralijos Adelaidėje 1970 m. gruo
džio 19 d. Jį dabar pagerbė Ute
noje atgaivinta ir ten vėl huma
nitarines tradicijas tęsianti “Sau
lės” gimnazija. Ten buvo sutikta 
“Spindulio” išleista P. Andriu- 
šio autobiografinių atsiminimų 
knyga “Septinton įleidus”'. Sutik
tuvėse dalyvavo “Saulės” gimna
zijos mokytojai, moksleiviai, Ute
nos rajono literatai ir iš Austra
lijos jau antrą kartą atvykusi ve
lionies dukra Rasa Andrusevičiū- 
tė-Beti. Knygos sutiktuvių daly
vius ji supažindino su savo tėvo 
svarbesniais gyvenimo momen
tais, pranešė, kad Lietuvos moks
lo akademijai atvežė kelis aplan
kus archyvinių jo dokumentų. 
Pluoštą P. Andriušio giminių at
siminimų perskaitė A. Gasperai- 
tis, turintis išsaugotą plokštelę 
su Los Angeles mieste prieš kelis 
dešimtmečius įrašytu literatūros 
vakaru. Uteniškiai turėjo retą 
progą išgirsti paties P. Andriu
šio skaitomas ištraukas iš jo apy
sakos “Sudiev, kvietkeli”.

Teatro diena Vilniuje buvo 
kukliai paminėta praeitį prime
nančiame retroklube “Pas Onu
tę”. Jį yra atidariusi estrados sol. 
Onutė Valiukevičiūtė. Pagrindi
nis dėmesys teko lietuviškų žy
menų įteikimui 1992-93 m. sezo
no geriausiems aktoriams ir ge
riausiam režisieriui. Neringos 
Jonušaitės pranešimu “Lietuvos 
ryte”, vertintojų komisija ge
riausios aktorės žymenį pasky
rė Aldonai Janušauskaitei, ge
riausio aktoriaus — Sigitui Rač
kiui, geriausio režisieriaus — 
Rimui Tuminui. Laimėtojų pavar
des pranešė ir žymenis įteikė Lie
tuvos teatro sąjungos pirm. Juo
zas Budraitis. N. Jonušaitės re
portaže “Lietuvos ryto” skaity
tojams pateikiami tik spektaklių 
ir vaidmenų pavadinimai, bet nu
tylimi jų autoriai ir net teatrai. 
Atrodo, žymenų laimėtojai yra 
vilniečiai. Aktorė A. Janušaus
kaitė žymenį laimėjo už ponios 
Montrėj vaidmenį rež. Jono Vait
kaus paruoštame spektaklyje 
“Markizė de Sad”. Rež. R. Tu
minas žymeniu buvo įvertintas 
už “Galilėjaus” spektaklį, ak
torius S. Račkys — už Galilėjaus 
vaidmenį. Koncertinę teatralų 
šventės programą atliko du estra
dos solistai — klubo “Pas Onutę” 
savininkė Ona Valiukevičiūtė ir 
dainų kūrėjas bei jų populiarin
tojas Vytautas Kernagis. Teatro 
dienos renginys šiemet buvo kuk
lus. Pasak N. Jonušaitės, teatro 
žvaigždžių netrūko, bet jos švy
tėjo ne aprangos puošnumu, bran
genybėmis, tik savo dvasine švie
sa. Net ir “Pas Onutę” susirinkę 
mecenatai tą vakarą buvo kuklūs 
ir ramūs, be pirkliškų užmojų.

V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1993. IV. 20 - Nr. 16 (2251)

’ARAPIJOS
999 College St.
Telefonai

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

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

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

taupymo sąsk............... 2.25%
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

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

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

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

MASKELL INSURANCE

All THE 
CHOICE SE 
INTHEMfc

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

V 
<_ j

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

/"VAp CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION
{ Greitas ir tikslus patarnavimas

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

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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

KTK krepšinio komanda, 1944 m. Kaune laimėjusi “Dešimtuko” turnyrą. 
Iš kairės: A. Norkus, Z. Ralkevičius, S. Butautas, R. Bagdonas, E. Nikols
kis, V. Sercevičius, J. Kučinskas, A. Lukošaitis ir L. Baltrūnas

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S 4K5. 
telefonas (416) 766-5367

. TV.
“Dešimtuko turnyro” Kaune 

dalyviai
Pirmojo (1944 m.) krepšinio “De

šimtuko turnyro” Kaune dalyviai, 
rengėjai, žiūrovai! Po kurio laiko 
bus 50 metų nuo pirmojo “Dešimtu
ko” krepšinio turnyro Kaune. Vie
ni esame išsisklaidę po pasaulį, 
kiti dar gyvename Lietuvoje. Aš 
manau, kad reikėtų tą žymų spor
tinį įvykį paminėti spaudoje. Aš 
vienas visko gerai nežinau ir pri
simenu tik kai ką. Tai aš kreipiuo
si į Jus, kurie tame turnyre dalyva
vote, buvote rengėjai, o taip pat ir 
žiūrovai. Būkite malonūs ir parašy
kite man ką Jūs prisimenate: ko
mandas, žaidėjų pavardes, teisė
jus, rezultatus, kokius įdomius įvy
kius ryšium su tuo turnyru ir t.t. O 
gal ir nuotraukų dar turite? Aš tu
riu keletą su KTK komanda. Gavęs 
Jūsų prisiminimus, bandysiu viską 
suredaguoti ir perduoti spaudai 
Lietuvoje ir išeivijoje. Nepatingė
kite ir parašykite! Kitaip ir Jūsų 
prisiminimai nudardės laiko laip
tais! Iš anksto dėkoju! Rimas Bag
donas, 11 Talisman Court, Hamilton, 
Ontario, Canada L9C 2P8.

Redakcijos prierašas. 1944 m. bir
želio 8-11 d.d. Kaune vyko dešimties 
Lietuvos stipriausių vyrų krepši
nio komandų varžybos. Jos buvo 
pavadintos “Dešimtuko turnyru”. 
Šio turnyro laimėtojo vardą išsi
kovojo jauna KTK (Kauno teniso 
klubas) komanda, kurią subūrė ir 
jai vadovavo Leonas Baltrūnas (1937 
m. ir 1939 m. Europos pirmenybes 
laimėjusios Lietuvos rinktinės da
lyvis, šiuo metu gyvenantis Aust
ralijoje). Antrąją vietą laimėjo Kau
no “Perkūnas” (Z. Puzinauskas, V. 
Puzinauskas, V. Norkus, St. Macke
vičius, ir kt.) ir trečiąja vieta tenki
nosi stipri Telšių “Džiugo” koman
da (Vyt. Grybauskas ir kt.).

Šio turnyro metu dalis Lietuvos 
pajėgiausių krepšininkų rungtynia
vo savo krašte paskutinį kartą. Ka
ro frontui artėjant į Lietuvą, jie bu
vo išblaškyti toli nuo tėvynės... “De
šimtuko turnyras” prisimintinas ir 
tai, kad rodė prinokusį Lietuvos 
krepšininkų derlių, kuris per šį 
turnyrą pasirodė, koks jis geras, 
karo ir politinių vėjų sūkurio ištar
šytas, liko nepanaudotas atstovau
ti savam kraštui...Sig. K.

Kauniečiai pasaulio 
pirmenybėse

Neseniai Čekijos sostinėje įvy 
kusiose dailiojo čiuožimo pirme
nybėse labai gražiai pasirodė kau
niečiai Margareta Drobiazgo ir Po
vilas Vanagas, užimdami 24-rių po
rų tarpe tryliktą vietą.

Kaip ir Europos pirmenybėse 
Helsinkyje, taip ir Čekijos sostinė
je vokietis komentatorius labai gra
žiai atsiliepė apie kauniečius, pa
žymėdamas, kad Margareta yra gi
musi Maskvoje. Nors ir užėmė 13- 
tą vietą, tačiau kauniečiai didžiuo
jasi, galėdami dalyvauti tokio mas
to pasaulinėse pirmenybėse. Tech
nišką jų pasirodymą geriausiai įver
tino Ukrainos teisėja, įrašydama 
5,1 pažymį (aukščiausias yra 6), Len
kija — 5, Vokietija, JAV ir kt. vals
tybės įrašė 4,9. Artistinis programos 
atlikimas — vėl Ukraina 5,1, Pran
cūzija, Rusija, Vokietiją įvertino 
penketukais, kitos valstybės ma
žiau. K.B.

Golfininky metinis 
susirinkimas

Toronto lietuvių golfo klubo me
tinis narių susirinkimas įvyko 1993 
m. kovo 31 d. Prisikėlimo parapi
jos muzikos kambaryje. Jame daly
vavo arti 30 narių. Klubo vadovybė 
šiam susirinkimui buvo paruošusi 
ir atspausdinusi plačią informaci
ją apie praeito sezono veiklą. Tai 
palengvino susirinkusiems sekti

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

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

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

Nuotr. Sig. Krašausko

darbų eigą ir įsitraukti į rūpimų 
klausimų nuosprendžius...

Iš pajamų ir išlaidų apyskaitos 
paaiškėjo, kad 1992 m. sezono lai
kotarpyje buvo registruoti ir mo
kesčius užsimokėję 83 klubo nariai 
(1991 jų buvo 92). Klubui pajamos 
sutelkiamos daugiausia iš asmeni
nių narių mokesčių. Gaunama šiek 
tiek ir aukų iš klubui pritariančių
jų asmenų. Išlaidos praeitais 1992 
m. viršijo pajamas, tačiau balan
sas suvestas kelių šimtų dolerių 
pliusine suma.

Išlaidas daugiausia sudaro tur
nyrų laimėtojams dovanų pirkimas, 
paremiant jaunuosius golfininkus, 
užmokant jiems “Green Fees” turny
ruose laukų mokesčius ir kt. Nors 
ir klubo finansiniai reikalai sun
kiai sprendžiami, daugumos nuo
mone, nariams mokesčius 1993 m. 
nutarta palikti tuos pačius: vy
rams ir moterims - $35, senimui 
per 64 m. amžiaus - $25 ir iki 19 m. 
amžiaus jaunimui - $5. Klubas įsi
pareigoja ir.itoliau remti jaunuo
sius, sumokant jiems pusę “Green 
Fees” mokesčių. Tačiau susirinki
mo nutarta kiekvieno turnyro metu 
iš dalyvių rinkti po vieną pridėti
nį dolerį. Tai palengvintų klubo 
iždui nugalėti kai kuriuos finan
sinius sunkumus.

Kalbėta apie žaidimo taisykles, 
tarpusavio dviejų minusų turnyrą, 
kuris klubo narių tarpe yra gana 
populiarus ir vykdomas jau gana 
ilgai... Nutarta nieko nekeisti, nes 
visa tai yra nusistovėję ir nekelia 
jokių problemų. Iš valdybos pareiš
kimo paaiškėjo, kad 1994 m. ateina 
eilė Toronto lietuvių golfo klubui 
surengti ŠALFASS-gos metinį turny
rą. Minčių kilo, kad tokį turnyrą 
reikėtų rengti Amerikoje, kur nors 
Kanados pasienyje, grynai dėl fi
nansinių ir patogumo išskaičiavi
mų. Kanadoje visuomet susiduria
ma su golfininkų apgyvendinimo 
problema. Čia nėra golfo aikštynų 
su viešbučiais. Reikia skirti daug 
laiko keliaujant iš aikštynų į vieš
bučius ir t.t. Šis klausimas turi būti 
išspręstas iki 1993 m. ŠALFASS-gos 
turnyro, kuris vyks Detroite, rugsė
jo m. pradžioje. Iki to laiko turėtų 
paaiškėti 1994 m. turnyro vieta.

Daug kitų klausimų kilo susirinki
me. Atrodo, išsiaiškinta ir sutarta 
sekantį kartą susirinkti jau golfo 
laukuose, pradedant 1993 m. varžy- 
binį golfo sezoną. Susirinkimui pir
mininkavo klubo pirmininkas And
rius Zaleskis. Sig. K.

1993 metųTLG klubo 
sezono turnyrų lentelė

Bal. 25 d. (sek.) 11 v.r.-Hornby Towers 
Geg. 1 d. (šeš.) 9 v.¥.-Golf Haven 
Geg. 15 d. (šeš.) 9 v.r. - Nottawasaga 
Geg. 30 d. (sek.) 9 v.r. - Springwatter 
Birž. 13 d. (sek.) 9 v.r. - Nottawasaga 
Birž. 19 d. (šeš.) 12.30 v.p.p. - Camp

Borden
Birž. 26 d. (šeš.) 9 v.r. - Golf Haven 
Liep. 10 d. (šeš.) 7 v.r. - Cardinal 
Liep. 17 d. (šeš.) 9 v.r. - Springwater 
Liep. 24 d. (šeš.) 12.30 v.p.p. - Camp

Borden

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

Liep. 31 d. (šeš.) 10 v.r. - Royal Downs 
Rugp. 1 d. (sek.) 11 v.r. - Bonaire 
Rugp. 14 d. (šeš.) 7 v.r. - Cardinal 
Rugp. 21d. (šeš.) 9 v.r. - Golf Haven 
Rugs. 4 d. - ŠALFASS 
Rugs. 5 d. - ŠALFASS
Rugs. 25 d. (šeš.) 9 v.r. - Golf Haven 
Rugs. 26 d. (sek.) 10 v.r. - Golf Haven 
Telefonai: Bonaire - 705-835-3125, 
Camp Borden - 705-424-1711, Cardi
nal - 841-2195, Golf Haven - 283- 
2018, Hornby Towers - 416-878-3421, 
Nottawasaga -364-5068, Royal Downs 
-705-424-0241, Springwater-705-728- 
1866.
Futbolininkai baigė pirmenybes

Čikagos komandos “Lituanica” 
futbolininkai kovo 14 d. sužaidė 
paskutiniąsias salės futbolo pir
menybių rungtynes “major” gru
pės pirmenybėse. Nežiūrint, kad 
lietuviai lauko futbolo pirmenybė
se buvo iškovoję pirmą vietą (pir
mą kartą per 42 metų gyvavimą), 
salėje negali apsiprasti ir nieka
da nebuvo pretendentai į geriau
siųjų tarpą. Šį kartą iš dešimties 
komandų liko 7-je vietoje. Po trum
pos pertraukos balandžio 25 d. “Li
tuanica” pradės žaisti lauko futbo
lo pirmenybėse, kur turės ginti meis
terio vardą. Taigi, ir vėl žvelgiama 
viltingai į naują sezoną. Dabar iš 
Lietuvos laukiama atvykstant vieno 
iš geriausiųjų jaunųjų žaidėjų - E. 
Poderio, kuris turėtų sustiprinti 
“Lituanicą”. Anksčiau komandoje 
“Lituanica” žaidęs R. Zdančius, 
šiuo metu įsitvirtino Lietuvos rink
tinėje ir atstovauja vienam Dani
jos klubui. Ed. Šulaitis

Pagalba Lietuvos 
ateitininkams

Sąlygos darbui Lietuvoje be 
galo sunkios: ne tiktai sunki da
bartinė ekonominė būklė, bet 
ir nepalankios grįžusios į valdžią 
valdininkų nuostatos, kurios ne
būtinai remia katalikišką, krikš
čionišką jaunuomenės auklėjimą. 
Ateitininkų veiklai stinga lėšų 
reikmenims, darbeliams per susi
rinkimus - transportui norintiems 
vykti į susirinkimus, suvažiavi
mus, vasaros stovyklas ir t.t. Pa
rama yra būtina iš išeivijos.

Su ateitininkiškuoju jaunimu 
Lietuvoje pastoviai jau 4 metai 
gyvena ir dirba Ateitininkų fe
deracijos vadas prof. Arvydas 
Žygas iš Cicero, IL, ir vicepirmi
ninkė seselė Daiva Kuzmickaitė iš 
Lietuvos. Jų būstinė yra Caritas 
patalpose Kaune.

Ateitininkų federacija yra pas
kelbusi ateitininkų vasaros stovyk
loms Lietuvoje paramos vajų. 
Ateitininkai ruošia 5 rajonines 
vasaros stovyklas per visą Lietuvą. 
Šios stovyklos labai mėgstamos ir 
yra daug norinčių jose dalyvauti. 
Programa ruošiama bendromis 
išeivijos ir Lietuvos ateitininkų 
pastangomis. Kviečiami vadovau
ti ir išeivijos ateitininkai.

Ateitininkų federacijos įgalio
tinė Toronte rinkti lėšas Lietu
vos ateitininkų vasaros stovyk
loms remti yra dr. Ona Gustainie
nė. Ji aukas renka sekmadieniais 
po Mišių Prisikėlimo parapijoje. 
Visi Toronte ir apylinkėse gyve
nantys ateitininkai bei prijau
čiantys kviečiami prisidėti savo 
auka. Inf.

Skautų veikla
• Balandžio 22, ketvirtadienį,

7.30 v.v. skąjutų būkle, įvyks skau
tų vyčių sueiga.

• Balandžio 25, sekmadienį,
9.30 v.r. Toronto skautija Lietuvos 
kankinių šventovėje švenčia Šv. 
Jurgio šventę. Skautai-tės pilno
je uniformoje renkasi 9 v.r. para
pijos salėje. Mišios 9.30 v.r., po Mi
šių sueiga Parodų salėje.

• “Romuvos” stovyklavietės vi
suotinis narių susirinkimas šau
kiamas gegužės 2, sekmadienį, 4.15 
v.p.p. Toronto Lietuvių namų po
sėdžių kambaryje. Kviečiami seni 
ir nauji nariai gausiai dalyvauti.

• Laužavedžių kursai, vado
vaujami iš JAV atvykstančios tos 
srities specialistės s. Livijos Gar- 
sienės, įvyks gegužės 22-23-24 d.d. 
Hamiltone. Numatyta vieta - Ad
miral Inn, 149 Dundurn St. N. (prie 
York Blvd.), tel. 1-416-529-2311. 
Registracija - gegužės 22, šešta
dienį, 8 v. ryto. Kursų laikas kas
dien nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p. Pa
vyzdinis laužas - 6.30 v.v. Dalyvio 
mokestis $75 (neįskaitant nakvy
nės). Daugiau informacijų bus ga
lima gauti kreipiantis į tuntinin- 
kus po gegužės 2 d. A.B.

• LSS organizuoja išvyką į 
Lietuvą birželio 16 - liepos 13 d.d. 
Sukaktuvinė 75 m. stovykla “Litua
nica” Palangoje įvyks liepos 3-11 
d.d. Stovyklos mokestis $100. Išvy
kos kainos: iš Bostono ir Niujorko 
$860, iš Čikagos $950, iš Los Ange
les $1030, iš Toronto $945. Visos 
kainos JAV doleriais, plius mo
kesčiai. Išvykoje numatyta aplan
kyti Vilnių, Trakus, Kauną, Šiau
lius ir kitas vietoves. Šion kelio
nėn gali jungtis ir ne skautai. Re
gistruotis pas Č. Kiliulį, 17 Tyler 
Rd., Lexington, MA 02173, tel. (617) 
861-1465. Bilietus reikia išpirkti 
ne vėliau 1993 m. gegužės 1 d. Re
gistracijos mokestis $100 įskaito
mas į kainą.

• LSF šalpos skyrius renka 
aukas paremti iš Lietuvos atvyks
tantiems skautams į Rako stovyk
lavietėje įvyksiančią 75-rių metų 
Jubiliejinę stovyklą. Čekius rašyti 
“Lithuanian Scouts Association” 
vardu ir siųsti: LSF, 17 Tyler Rd., 
Lexington, MA 02173, USA. M.

iiii S 40
PARAMA KOOPERATYVAS

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

(USdol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD. I

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

DRAUGIŠKAI ___________ _____
patarnaus STASYS JOKUBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

D\/| ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

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 REFRIGERA TION
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

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

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

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

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. 

savaitės eigoje.



Aukos Kanados lietuvių fondui
A.a. Skolastikos Remeikaitės at

minimui: $20-B. H. Nagys, D. B. Staš
kevičius, M. A. Jonelis, S. Baršaus
kas; $25 - K. Budrevičius, R. J, Pie- 
čaitis; $35 - O. Vileniškienė.

A.a. Vytauto Paškevičiaus atmi
nimui: $100 - A. Paškevičius (tėvas); 
$285 - buvę Otavos gyventojai - dr. 
J. Rimšaitė, N. Z. Dabrowski, K. A. 
Pavilonis, G. Evans, V. Palilionis, L. 
Danius, A. Tarnui, V. Kubilius, V. M. 
Šukys; $580 ($11,750) Otavos lietu
vių įnašas į bendrų sąskaitą atmini
mui ilgamečio KLF įgaliotinio Albi
no ir žmonos Alės Paškevičių sūnaus 
Vytauto.

A.a. Albino Blauzdžiūno atmini
mui: $10 - J. Lukoševičius; $20 - A. 
L. Staškevičius, B. H. Nagys; $50 - 
V. Skaisgirys.

A.a. Antano Ivanausko atminimui: 
$5 - L. Numerienė; $10 - A. Aleliū- 
nienė.

A.a. Julijos Jakienės atminimui: 
$10 - P. M. Siūlys; $20 - J. G. Krišto
laitis.

czuk, J. Babrauskas, S. V. Piečaitis, 
A. V. Baršauskas, E. P. Klezas, L. 
Balaišis, V. Valiušienė, R. L. Urbo
nas, M. A. Jonelis, G. Montvilienė, 
O. J. Šeidys, S. Baršauskienė, V. P. 
Dikaitis, J. Gražys; $25 - D. B. Staš
kevičius, R. J. Piečaitis, B. M. Ma
kauskas, Z. Kalvaitis, A. Kuzmic
kas; $30 - E. V. Kerbelis, N. J. Ki
birkštis; $40 - J. K. Andruškevičius; 
$50 - S. Jurgelis, J. M. Juodviršis, 
I. Mališka, J. Pukteris; $100 - C. O. 
Januškevičius; $30.75 - V. Leščins
kaitė; $49.16 - P. Leščinskis; $61.80 
-J. Leščinskienė, S. Andriušienė, O. 
Vileniškienė, O. Povilčienė.

A.a. Vytauto Kramilio atminimui: 
$10 - L. G. Moodwin, M. Duoba, M. 
Aller, K. Sližys, V. Skaržinskas, B. 
Druskis, V. Poškus, p. Okmanienė, E. 
Dabulskis, A. Petronis, S. Kovščiaus- 
kas, J. Kvoščiauskas; $15 - V. A. Žu- 
rauskas; $20-J. V. Norman, B. Baum, 
W. Bredersen, p.p. Gendek, J. E. Kar- 
dis, P. Umrasas, L. Jakomait, W. Gold- 
bergas, G. J. Poderys, A. Skardžius,

Siunčiant velykines dovanėles Lietuvos našlaičiams. Iš kairės: A. SLI- 
ŽAUSKIENĖ - “Gintaras Express” paslaugų įstaigos savininkė, A. PAU- 
LIONYTĖ - KLJS atstovė ir jaunasis A. SENKUS

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos pranešimas

KLJS šių metų vasario mėnesio 
pabaigoje išsiuntė velykines dova
nėles Lietuvos našlaičiams už 300 
dolerių. Dovanėlės išdalintos Inos 
Balsytės pagalba, kuri šiuo metu 
dirba Vilniuje, Žemaitijos (Kuršė
nų) našlaičiams. Pinigai šiam tiks
lui buvo surinkti per jaunimo po
būvį “Lokio” svetainėje prieš Nau
jus metus.

JAV LJS organizuoja jaunimo 
suvažiavimą tema “Kaip jaunimas, 
gyvenantis Amerikoje, gali padė
ti Lietuvai”. Aktyviai ragina ir 
mielai kviečia Kanados lietuvių 
jaunimą (18-35 m.). Bus puiki pro
ga diskusijoms - kaip padėti Lie
tuvai, susipažinti su lietuvišku 
jaunimu iš kitų miestų, praleisti 
kelias dienas saulėtoje Kalifor
nijoje. Jaunimo suvažiavimas yra 
rengiamas Bay View Plaza Holiday 
Inn, Santa Monica, CA. Tel. (310)

Tėviškės žiburiai • 1993. IV. 20 - Nr. 16 (2251) • psl. 9

A.a. Marijos Adomaitienės atmi
nimui: $10 - J. Pukteris, Z. Barysa, 
J. Lukoševičius, N. Bagdžiūnienė, K. 
Martinėnas, J. Jurėnas, I. Petraus-

V. Vainutis, p. Gerdzevičius, G. Va
las, J. Malskis, A. C. Vanagas; $30 
- E. Kutkevičius; $50 - Sault Ste. 
Marie KLB apylinkės valdyba.

kas; $20 - A. Petraitytė, B. J. Luko
ševičius, J. J. Adamonis, S. A. Staške
vičius, A. Matusevičius, E. S. Szew-

Turner & Porter 
laidotuvių namai .
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

A.a. Vytauto Kekio atminimui: 
$30-A. Koyelaitis-Kojelavičius.

Palikimai: $56,840.11 - a.a. Antano 
Urbaičio testamentinis palikimas; 
$200 - a.a. Jono Vaitkaus palikimas, 
$200 ($300)-J. Cicėno palikimas.

Asmeniniai įnašai: $100 ($250) - E. 
Mordasienė, $100($600)-A. S. Danai- 
čiai, $100 - A. B. Eimantai, $100 
($1,000)-P. Regina,$100($1,280)-B. 
Vilčinskienė, $50 ($100) - Pranas Se- 
repinas, $50 ($1,350) - A. A. Paške- 
vičiai, $50 - B. Dicevičienė.

Įnešta į Otavos lietuvių bendrą 
sąskaitą: $20 - V. Plečkaitis, V. Ka
džius, kun. dr. V. Skilandžiūnas, R. 
Barisa, I. Gabalis, dr. J. Gutauskas; 
$25-J. Danys. A. Juozapavičius, 

raštinės vedėjas

“Vilniaus” rūmuose
Metinis Toronto pensininkų klubo susirinkimas
Susirinkimas įvyko š. m. balan

džio 6 d. Pirmininkauti buvo pa
kviestas V. Skrinskas. Klubo pirm. 
V. Stanaitis papasakojo apie “Vil
niaus” rūmuose atliktus pagerini
mus. Kadangi pirmininkas yra 
pats statybininkas, tai darbai bu
vo atlikti už pusę kainos, kurią 
siūlė įvairūs rangovai. Gaila, kad 
V. Stanaitis atsisakė būti renka
mas darvieneriem metam. V. Sen- 
džikas sakė, kad klubo iždas yra 
geroje būklėje. Tai patvirtino ir 
revizoriai.

Klube susidaręs moterų mez
gėjų būrelis iš savo lėšų šalpai 
paaukojo $2100.

399-9344. Kambario kaina - $85 
parai. Jame gali miegoti keturi 
asmenys. Suvažiavimas vyksta 
nuo balandžio 30 iki gegužės 2 d.

Paiešk
Elytė Pilipavičienė ieško savo 

brolio Jono Rimkaus, s. Antano, 
gimusio 1924 m. Ariogalos valsčiu
je. 1944 m. išvyko iš Lietuvos. Pas
kutinis laiškas gautas 1957 m. Ra
šė pavarde Eduard Jonaitis, adre
su 234 S. Algoma St., Port Arthur, 
Ont. Žinantys apie jį ar pats pra
šoma rašyti: Elytei Pilipavičie
nei, Parko 1-10, Batniava, 4322 
Kauno raj., Lithuania.

>jimai
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.

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

** nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje, 

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

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

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

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

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

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

tel. (705) 522-3179
8. North York, 

tel. 222-4021

Nordland dėžės:
1 ir 17? kub. pėdos dėžės  ..... . $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės.............................  $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50 
1 7? kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”)  $11.25 
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar 
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ................. $ 1.50

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

Buvęs ilgametis pirm. H. Ste- 
paitis pasiūlė pensininkų klu
bui nupirkti Lietuvos ūkininkams 
traktorių. Kai kas būkštavo, kad 
tie traktoriai gali patekti bu
vusiems komunistams ūkinin
kams. Buvo užtikrinta, kad taip 
neatsitiks, nes paskirstymą tvar
ko buvusių kalinių ir tremtinių 
sąjunga su B. Gajausku priešaky
je. Susirinkimas nutarė nupirkti 
tris traktorius.

H. Stepaitis apgailestavo, kad 
į valdybas nekandidatuoja “Vil
niaus” rūmų gyventojai, kuriems 
geriau žinomos susidarančios 
problemos. Į valdybą papildomai, 
vietoje jau išėjusių, išrinkti J. 
Gudavičius, L. Pocienė ir Z. Rė
vas. Kandidatu liko V. Šimkus.

Kažkas teiravosi apie būsimus 
Slaugos namus. Apie juos aiškino 
V. Kulnys. Bus išleistas netrukus 
Slaugos namų įstatymas, tad dar 
reikia palaukti, gal reikės pro
jektus pertvarkyti. Labai sunku 
gauti statybai leidimą iš TTC.

Kai kas skundėsi, kad turi var
go su televizijos kanalais, ku
rių nedaug pagaunama. Buvo pa
aiškinta, kad “lėkščių” neleidžia
ma įrengti, bet gal kabelio laidai 
bus priimtini. Susirinkime sek
retoriavo B. Paliulionienė ir L. 
Pocienė.

Per naujosios valdybos posėdį 
nauju klubo pirmininku išrink
tas A. Sukauskas, pavaduotojais 
— J. Gudavičius ,ir Z. Rėvas,,sek
retore L. Pocienė. Iš buvusios 
valdybos pasiliko L. Balsienė, 
T. Kobelskienė, V. Sendžikas, 
J. Paškevičius, J. Janušas ir B. 
Stundžia. B.S.

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

“TŽ” leidėjai

Registracijos kaina - $50 visam 
savaitgaliui. Į registracijos kai
ną įeina šeštadienio balius, šo
kiai ir bulkutės su kava rytą. Re
gistruotis šiam suvažiavimui pra
šoma kreiptis pas Aurį Jarašūną 
947 18th St. Santa Monica, CA 
90403.

KLJS organizuoja Motinos die
nos popietę-koncertą šių metų 
gegužės 9, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Toronte, ir “Rambyne” 6 v.v. Ha
miltone. Labai prašome gabaus, 
talentingo jaunimo įdomių suma
nymų, įdėjų. Kreipkitės į Audrą 
Paulionytę tel. 249-1305.

KLJS valdyba

€> SKAITYTOJAI PASISAKO
PADĖKA

New Jersey Deborah ligoninės 
gydytojai-specialistai 1992 m. rug
sėjo 14-15 d.d. Lietuvoje išgelbė
jo 19 vaikų gyvybes. Vaikų tėvų 
vardu iš Panevėžio Kristina ir 
Arvidas Basakėrskai nuoširdžiai 
dėkoja dr. Jokūbui ir Loretai Stu- 
kams, kurių rūpesčiu Amerikoje 
buvo surinkta 60 tūkst. dol. aukų 
apmokėti amerikiečių gydytojų 
kelionėms į Lietuvą. Didelį dė
kingumą ligonių vaikų tėvai reiš
kia Deboros klinikų specialistams 
ir jų vadovui Debora klinikų fon
do pirm. Stanley H. Fryczynskio

Minėdami šiltais žodžiais dr. J. 
L. Stukus, be kurių nebūtų įvykdy
ta misija, nuoširdžiai taip pat dė
koja administratoriams. Cheryl 
Zoppino ir Barbara Corby, reani
matoriams, anesteziologams, se
selėms, garsiajam amerikiečių 
chirurgui dr. L. McGrath. Reiš
kiama gili padėka visiems auko
tojams.

Tai buvęs unikalus atvejis Lie
tuvoje. Visi buvo sužavėti altru
izmu ir pasiaukojimu. Vaikams ir 
tėvams nušvito gyvenimas iš 
naujo. K.

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

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

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

66 NUMIGO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IKS, 

TEL (416) 252-6741

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

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

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

DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

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

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

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

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

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

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

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

Savininkas Jurgis Kuliešius Susitaru8 užsakymus paimame Ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

t7iM^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲKM*. patarnauja lietuvių kalba.

MM 15 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS KANA
DOJE LIETUVIŠKAS PROFESIONA
LUS KELIONIŲ BIURAS KVIEČIA 
KELIAUTI KARTU!

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/WKK West Realty Inc.

\1678 Bloor Street West FT"
- Toronto, Ontario M6P 1A9 Į p

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

Kelionės: VILNIUS-TORONTO 
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)

PAVASARINIS
vietų išpardavimas gegužės mėn. su FINNAIR 
VILNIUS (per Rygą) ............... $975
TALINAS .................................................... $875
KIJEVAS, ST. PETERSBURGAS........... $895

=4= M-=

Geriausia kaina jūsų giminėms atvykti (Torontą
nuo gegužės 17 d. iki rugsėjo 8 d..............$11 OO kan.

Leidžiama bagažo svoris iki 140 svarų.

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

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

QnhjIJZ DRESHER Ltd.
7 QI Real Estate

Member Broker
Tel. 233-3334 FAX 233-0285

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

rfcTJIT’C’lJm? INSURANCE
IJIvlLSJLjlrLIv BROKERS

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TORONTO”
Anapilio žinios

— Ateinantį sekmadienį, balan
džio 25, 11 v.r. Mišiose mūsų parapi
jos vaikučiai eis Pirmosios Komu
nijos.

— Metinės skautų šventės pro
ga Toronto “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntų skautai su vėliavomis daly
vaus mūsų šventovėje balandžio 
25, sekmadienį, 9.30 v.r. Mišiose.

— Balandžio 15, ketvirtadienį, 
palaidotas a.a. Kazimieras Šaltys, 
80 m. amžiaus.

— Motinos dienos proga visi pa
pietauti galės parapijos salėje. 
Bus ir vyno.

— Mišios balandžio 25, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Reginą Klem- 
kienę ir šeimą, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Eleną Ast
rauskienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos įprastu laiku 9.30 

v.r.
— Moterų draugijos susirinki

mas atidėtas.
— Teologijos studento Jono Kle- 

mono susipažinimo vaišės pakeis
tos į gegužės 2 d. datą Lietuvių 
namuose tuoj po pamaldų. Visi 
parapijiečiai ir buvę parapijie- 

..čiai kviečiami dalyvauti.
— Moterų draugijos ruošiamas 

vartotų daiktų ir drabužių išpar
davimas (bazaras) įvyks gegužės 
15 d., 8 v.r. parapijos patalpose.

Lietuvių namų žinios
— Balandžio 18, sekmadienį, 1 

v.p.p. Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyko iškilmingi velykiniai pietūs. 
Dalyvavo 290 asmenų. LN moterų 
būrelio pirm. Birutė Abromaitie- 
nė pasveikino susirinkusius ir pa
dėkojo už jų atsilankymą. Po to se
kė meninė programa, kurią atliko 
Anapilio parapijos vaikų chorelis, 
vadovaujamas Nijolės Benotienės, 
susilaukęs gausių plojimų. Velykų 
stalą palaimino ir invokaciją su
kalbėjo kun. Pijus Šrapnickas, 
OFM. Toliau sekė vaišės, paruoš
tos Vytauto Birštono ir Birutės Sta
nulienės bei jų pagalbininkių. Pa
baigoje pasirodė Velykų senelė 
Laima Mačionienė su dovanėlėmis 
ir su pulku vaikučių. Dovanėlės 
nebuvo lengvai gaunamos, ir vai
kučiai turėjo padainuoti “Pučia 
vėjas” dainelę. LN valdyba nuošir 
džiai dėkoja moterų būrelio po
nioms už ypatingai gražiai papuoš
tą Karaliaus Mindaugo menę ir įdė
tą darbą prie velykinių pietų pa
sisekimo.

— LN visuomeninės veiklos komi- 
to posėdis įvyks balandžio 22, ket
virtadienį, 7.30 v.v. Bus svarstoma 
ateities veikla. Visi komiteto na
riai ir atstovai kviečiami dalyvauti.

— Balandžio 29, ketvirtadienį, 
7.30 v.v. įvyks LN valdybos posėdis.

— Gegužės 2, sekmadienį, 1 v.p.p. 
šaukiamas LN moterų būrelio visuo
tinis narių susirinkimas. Vaišės, 
loterija. Laukiamos naujos narės. 
Valdyba.

Aukos Slaugos namams
$2,000 - Antanas Diržys; $75 - A. 

D. Paulioniai a.a. Antano Klupšo 
atminimui; A. D. Paulioniai a..a. 
Antano Firavičiaus atminimui; 
$50 - V. Balnienė a.a. Antano Klup
šo atminimui. Iš viso statybos fon
de yra $883,285. Per klaidą TŽ 12 nr. 
buvo praleistos A. ir I. Vektorių 
aukos po $20 Paulinos Šimkevičie- 
nės gimtadienio proga, kuri visas 
svečių aukas paaukojo slaugos na
mams. Už klaidą atsiprašome. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog šiuo adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

A.a. Gretos Baltaduonienės 
atminimui Mažosios Lietuvos 
fondui aukojo po $20 - Irena 
Meiklejohn, Lina Einikienė ir 
Ieva Adomavičienė.

Vajus “Traktorius 
ūkininkui”

Lietuvos generalinis konsu
las Haris Lapas, paskelbęs “Trak
torius ūkininkui” vajų ir nupir
kęs pirmą traktorių su padar
gais, susilaukia labai stipraus 
parėmimo ne tik iš pavienių Ka
nados ir Amerikos lietuvių, bet 
ir iš mūsų klubų bei koopera
tyvų.

Naujai traktorius užpirko S. 
Pangonis, Filomena Ignaitis, 
V. Namuras, Toronto pensinin
kų klubas - 3 su padargais, To
ronto lietuvių kredito koopera
tyvas “Parama” - 10. Iš viso jau 
užpirkta 48 traktoriai.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis į Consulate 
General of Lithuania, 235 York- 
land Blvd., Suite 502, Willow
dale, Ontario, M2J 4Y8; tel. (416) 
494-8313, faksas (416) 494-4382.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROCLE4A/
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sutvirtinimo sakramentui 

pasiruošimo pamokos vyksta tuoj 
po 10.15 v.r. Mišių įprasta tvarka. 
Sutvirtinimo sakramentą suteiks 
vysk. P. Baltakis, OFM, gegužės 
9 d. per 10.15 v. Mišias. Sakramen
tui ruošiasi 23 jaunuoliai ir ke
letą suaugusių. Pirmos Komunijos 
iškilmės vyks gegužės 2 d. per 10. 
15 v. Mišias.

— Balandžio 12 d. palaidota a.a. 
Greta Baltaduonienė, 68 m.; ba
landžio 14 d. palaidota a.a. Ale- 
sė Grigienė, 68 m.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atos
togas įvyks ateinantį sekmadienį, 
balandžio 25, po 11.30 Mišių Pa
rodų salėje. Vienas iš svarbiau
sių reikalų bus naujos valdybos 
rinkimai ir dr. R. Zabieliausko 
paskaita apie kaulus ir kaulų ligas.

— Vajus alkaniems Lietuvoje 
maitinti vyks per visus parapi
jos sukaktuvinius metus. Parapi
jos nutarimas per šiuos metus pa
maitinti du šimtus alkanų žmo
nių kasdien jau vykdomas, pamai
tinant šimtą Vilniuje ir šimtą Kau
ne. Šiuo metu pamaitinti žmogui 
reikia apie 40 centų dienai, $12 
mėnesiui ir apie $150 metams.

— Toronto arkidiocezijoje šiuo 
metu yra apie 100 diakonų, kurie 
yra vedę, dirba savo darbus ir kar
tu padeda kunigams atlikti religi
nius patarnavimus tikintiesiems. 
Pasiruošimo laikas diakonatui 
yra du metai. Šį rudenį pradės 
ruošti naują grupę diakonų. Jau
čią pašaukimą, prašomi skambinti 
klebonui ar į St. Augustine’s se
minariją tel. 261-7207 (kalbėti 
su Director of Permanent Diaco- 
nate training program).

— Mišios balandžio 25, sekma
dienį, 8.30 v.r. - už a.a. Eleną Ba- 
rakauskienę, 9.20 v.r. - už a.a. Liu
ciją ir Joseph, 10.15 v.r. - a.a. An
taną Poškų, už a.a. Janis Roskoss, 
už a.a. Karoliną ir Joną Prišče- 
pionkus ir už a.a. Petrę ir Leoną 
Ulbas, 11.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Gauta žinia iš Australijos, kad 
1993 m. balandžio 14 d. Sidney 
mieste mirė a.a. prel. Petras 
Butkus, ilgametis “TŽ” skaity
tojas bei rėmėjas.

Vaiko tėviškės namams auko
jo: $50 — E. Čepienė.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $50 — E. Čepienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — M. Vaškevičienė.

Anapilio muziejaus statybos 
vajui aukojo: $100 — M. Vaške
vičienė.

A.a. Artūro Grabošo penkerių 
metų mirties atminimui žmona 
Janina “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A.a. Alesės Grigienės atmi
nimui , užjausdami jos vyrą ir 
šeimą, A.E. Bočkai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A.a Alesės Grigienės atmini
mui “Tėviškės žiburiams” auko
jo: $50 - A. J. Kizai ir Lilė, Bru
ce McNeil; $20-Macevičių šeima.

A.a. Alesės Grigienės atmi
nimui vietoje gėlių “Tėviškės ži
buriams” aukojo: $50 - Bronė ir 
Jonas Lukoševičiai; $20 - Ka
zys ir Adelė Ivanauskai.

A.a. Petro Bražuko atminimui 
V. V. Augėnai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A.a. Antano Mingėlos atmi
nimui S. Matulionis “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A.a. Pijaus Jurkšaičio viene- 
rių metų mirties atminimui 
Kristina ir Bronius Žutautai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A.a. Marijos Adomaitienės 
atminimui, užjausdami vyrą 
Joną ir seseris, K. A. Ratavičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Vytauto Paškevičiaus at
minimui, užjausdami tėvus A. A. 
Paškevičius, K. A. Ratavičiai 
“Tėviškės Žiburiams” aukojo 
$20.

A.a. Antanui Kavaliauskui 
Lietuvoje mirus, užjausdami 
sesutes - Justiną Sriubiškienę, 
Aldoną, Stasę Amerikoje ir jų 
šeimas, Kristina ir Bronius Žu
tautai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

KZR ROOFING
Dengiame ir taisome stogus. Skam
binti tel. 604-3992 Toronte.
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Lietuvių tautinių šokių grupė “ATŽALYNAS” 

jus kviečia L

KAZINO VAKARĄ
1993 m. gegužės 1, šeštadienį, Ą'laimėkT') 

Toronto Lietuvių namuose, ■
nuo 7 v.v. iki 2 v. ryto. įėjimas nemokamas.

Laimės ratas • Lošimų (Blackjack) staliukai (pagal Las Vegas $10 
maksimumas) • Greiti “Blackjack” laimėjimai ($100 maksimumas)

• Nevados bilietai.

LIETUVIŲ NAMAI, 1573 Bloor Street West, 
(Vienas kvartalas (vakarus nuo Dundas St. W. požeminio) <

moloniai kviečia Jus dalyvauti

Iškilmingame mokslo metų 
užbaigimo akte,

kuris įvyks š.m. gegužės 14, penktadienį, 6.30 v.v.,
Prisikėlimo parapijos salėje. Bilietas-$17.

MAIRONIO MOKYKLAS
Toronto lietuvių vyrų choro 

“Aras” 15 metų minėjimo kon
certas įvyks balandžio 24 d., 6.30 
v.v., Lietuvių namuose. Salėje 
prie stalų bus įleidžiami tik va
karienės dalyviai.

Toronto lietuvių tautinių šo
kių grupės “Atžalynas” metinis 
pavasario koncertas įvyks balan
džio 25 d., sekmadienį, 12.30 
v.p.p. Lietuvių namuose. Prog
ramą atliks atžalyniečiai ir lat
vių tautinių šokių grupė “Dau- 
gavina”. Po koncerto - kavutė, 
užkandžiai, loterija. Rengėjai 
laukia visų.

Pirmas prekinis laivas po Lie
tuvos trispalve “Kapitonas Stul
pinas”, vadovaujamas kpt. Eimu
čio Astiko, balandžio 28-29 d.d. 
pasieks Hamiltono, Ont. uostą, 
atplaukęs su prekėmis iš Skan
dinavijos. Apie šį laivą ir jo ke
liones daugiau informacijų tei
kia Claus Christensen, tel. (514) 
284-1753.

Metinis “TŽ” spaudos vakaras 
balandžio 17 d. didžiojoje Ana
pilio salėje sėkmingai praėjo 
pavasariškoje nuotaikoje. Gau
sius dalyvius, susėdusius prie 
gėlėmis papuoštų stalų, trumpu 
žodžiu pasveikino KLK kultūros 
draugijos “Žiburiai” pirminin
kė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitie- 
nė. Dainos vienetas “Sutarti
nė”, vadovaujamas muz. N. Be
notienės, atliko labai įvairią 
programą, kurioje pynėsi lietu
vių bei amerikiečių kompozito
rių dainos, sutartinėje įjungiant 
net klausytojus. Vikrūs jauni 
dainininkai trumpoje progra
moje spėję net aprangą pakeis
ti, savo entuziazmu bei laisva 
laikysena scenoje džiugiai nu
teikė žiūrovus.

Ypatingo dėmesio susilaukė 
Anapilio parapijos vaikučių 
chorelis, kuris ne tik dainavi
mu, bet ir atitinkamais jude
siais “suvaidino” O. Abarytės 
“Bijau varlės”. Vaikučiai įsi
jungė ir į paskutinę vakaro dai
ną, G. Abariaus “Dieve, laimink 
Lietuvą”, “Sutartinės” sudai
nuotą su sol. Rimu Paulioniu. 
Programą praturtino ir nepa
mainomasis akompaniatorius 
muz. Jonas Govėdas.

Po meninės programos visi 
vakaro svečiai dalyvavo įėjimo 
bilietų loterijoje. Gausių lai
mikių tarpe dėmesį kreipė tra
dicinis didžiulis Sofijos Pakš
tienės iš Stoney Creek keptas 
pyragas — napoleonas. Didžio
joje loterijoje buvo gausu me
ninių paveikslų, medžio droži
nių, keramikos kūrinių bei ki
tų vertingų dovanų. Skanių vai 
gių bufetą paruošė Janina Gurk- 
lienė. Veikė įvairių gėrimų ba 
ras, buvo ir kavos su pyragais. 
Įsilinksminę svečiai ilgai šne
kučiavosi bei šoko orkestro “Ža
garai” muzikos palydimi. Ibk

GĖLĖS
PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 
vičienei tel. 761-9131.

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

Kviečiame visus narius, vadovus, tėvus, rėmėjus į

“ROMUVOS” stovyklos 
metini susirinkimą,

gegužės 2, sekmadienį, 4.15 v.p.p.,
Toronto Lietuvių namuose, posėdžių kambary.

Vadija

Toronto Maironio mokyklai 
$100 aukojo J. Rinkūnienė a.a. 
Antano Rinkūno mirties meti
nių proga; $50 - KLK moterų 
draugijos Prisikėlimo parapi
jos skyrius. Nuoširdus ačiū.

Vedėja
Toronto miesto parkų ir žai

dimų aikštelių departamentas 
balandžio 24 d., 10 v.v., kviečia 
torontiečius į medelių sodinimo 
talką. Talkininkai nurodytu lai
ku prašomi ateiti į šiuos parkus: 
Lawrence Park, Young ir Law
rence AVe.; Withrow Park, 
Logan Ave., į pietus nuo Dan
forth; Rennie Park į vakarus 
nuo High Park ir į pietus nuo 
Morningside Ave. Sodintojai 
prašomi pasiimti darbo piršti
nes, kibirą ir kastuvą. Sodini
mas vyks, nežiūrint oro sąlygų.

Inf.

Iš PLB atstovybės Lietuvoje 
gauta žinia, kad prezidentas 
A. Brazauskas daug ką apdova
nojo Sausio 13-sios atminimo 
medaliais. Apdovanotųjų sąra
še yra daugiausia, asmenys dir
bę įvairiuose pasaulio kraštuo
se dėl Lietuvos laisvės bei tarp
tautinio pripažinimo. Sąraše 
yra ir prel. Pranas Gaida, ku
riam minėtas medalis paskirtas 
Lietuvos prezidento dekretu 
1993 m. balandžio 7 d. 33 nr. Šią 
žinią atsiuntė PLB atstovas Lie
tuvoje dr. P. Lukoševičius.

Dienraštis “Lietuvos rytas” 
1993. IV. 8 išspausdino Kana
dos lietuvaitės Lilianos McDo
nald straipsnį apie naujausius 
ateivius iš Lietuvos ir Seinijos 
nuo 1986 iki 1991 m. Straipsnio 
antraštė: “Lietuviai beldėsi į 
Kanados duris: kam ir kodėl jos 
nebuvo atidarytos?” Per minėtą 
laikotarpį atvyko Kanadon 182 
lietuviai, norintys gauti pabė
gėlio teises. Tik dalis jų tas 
teises gavo. Negalėdami savo 
pabėgėliškumo įrodyti, kai ku
rie savo pareiškimus atsiėmė 
(iki 1992 m. vidurio 13,5%), 19,2% 
nusprendė grįžti į Lietuvą. 
Laukdami pabėgėlio teisių pri
pažinimo ir neturėdami leidimo 
dirbti, 73% pasiprašė pašalpos 
iš valstybės. Visi naujieji at
vykėliai, bandę pasilikti Kana
doje, susidūrė-su dideliais eko
nominiais ir teisiniais sunku
mais.
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DAIVA DALINDA,bba,
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
[staiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Bilietai gaunami 
mokykloje arba 
pas B. Batraks 
tel. 271-1640.

Vytautas E. Gruodis, montrea- 
lietis, KLB krašto valdybos na
rys, nuo 1993 m. gegužės 15 d. 
yra paskirtas “Open Society 
Foundation of Lithuania” gene
raliniu direktoriumi ir su žmo
na Dalia išvyksta gyventi į Vil
nių. Minimas fondas yra skyrius 
“Soros Foundation” organizaci
jos, kurios centras Niujorke. 
Šios organizacijos atstovybės 
jau keletą metų veikia Rytų Eu
ropoje ir telkia finansinę pa
ramą projektams, kurie padeda 
persitvarkyti į demokratišką, 
atvirą bendruomenę. Remiamos 
yra kultūros, švietimo, moks
lo, meno bei ekonomijos sritys. 
Lietuvoje šis fondas jau veikia 
dvejus metus ir turi savo įstai
gą Vilniuje. Inf.

įvairios žinios
Danijos telekomunikacijos 

įrengimų bendrovė G.N. Store 
Nord ir telefono bendrovė Te
lecom Denmark pasirašė sutar
tį su Lietuvos telekomu, pagal 
kurią danai parūpins ir įmon
tuos 108 km ilgio stiklo skaidu- 
lių kabelį tarp Kauno ir Vil
niaus. Šie trys partneriai inves
tuos iš viso 20 mil. dan. kronų.

Stiklo skaidulės yra moder
nus, ekonomiškas ir labai dide
lės talpos telekomunikacijos 
informacijos perdavimo būdas, 
kuris yra jau labai paplitęs va
karų pasaulyje. Informacija 
yra suformuojama optinio daž
nio zonoje ir perduodama vieno 
aštuntadalio milimetro diamet
ro stiklo skaidule virš 35 km nuo
tolio be jokio stiprintuvo. Viena 
skaidule galima perduoti per 
680 telefono pokalbių tuo pa
čiu metu.

Kauno-Vilniaus ruože pradi
nė stiklo skaidulių kabelio tal
pa - 7,680 telefono pokalbių. 
Ateity ši ryšio grandis bus da
limi vadinamo Šiaurės-Pietų 
Baltijos ryšių tinklo, jungian
čio visas Baltijos valstybes su 
Lenkija ir eventualiai su visa 
tarptautine telekomunikaci
jos sistema.

Kita sutartimi suomiai parū
pins stiklo skaidulių kabelį tarp 
Talino ir Helsinkio. A.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

O MONTREAL™
Didžiąją savaitę AV parapijoje 

rekolekcijas pravedė kun. Stasys 
Šileika, SDB. Parapijiečiai kiek
vieną dieną jose lankėsi gana gau
siai.

Velykų rytą Prisikėlimo apeigas 
atliko kun. S. Šileika, SDB. Pamal
dos prasidėjo iškilminga procesi
ja, kurioje dalyvavo parapijos ko
miteto nariai, šauliai, stovėję prie 
Kristaus karsto, gėlių barstytojos 
ir patarnautojai. Procesija vyko 
šventovėje. Mišių metu parapijos 
choras, vad. muz. Aleksandro Stan
kevičiaus su Mme. M. Roch vargonų 
palyda, giedojo C. Gounod “Kristus 
jau kėlės”, J. Naujalio “Linksma 
diena”, D. S. Moreno “Tantum ergo”, 
J. Naujalio “Garbinkime Švč. Sakra
mentą”, A. Vivaldi “Gloria", A. Stan
kevičiaus (žodžiai H. Nagio) “Pri
sikėlimo himnas”, C. Gounod “Sanc- 
tus”, P. Beinorio “Šlovė Tam” ir A.

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

Tel. 722-3545 FAX 7’22-3546
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%
Certifikatus 2 m............  6.25%
Term, indėlius:

1 metų .................  5.00%
180 d.-364 d........ 4.50%
120 d.-179d........ 4.50%
60 d. - 119 d...... 4.50%
30 d. - 59 d.....  3.00%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 

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

transporto išlaidų
2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerį persiuntimo 

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

atsakomoje mašinėlėje ir aš jums tuoj pat atskambinsiu

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus 
Nėra maksimumo svorio 

Minimumas 2 kg, arba $10.00 
Neskaitome už pristatymą.

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

A A A AAAH SKAMBINKITE INFOR- 
X/1>C UhM 4 macuos ir aptar- 

vUvJ N AVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Lach,ne ęJna,

Sl-Pairick

|caffia«a|
1

Nawnan

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

IEŠKAU auklės 7 mėnesių kūdi
kiui, kuri galėtų gyventi kartu, 
kalbanti rusiškai ar ukrainietiškai. 
Skambinti tel. 661-5299.

IŠNUOMOJAMAS 2 aukštų namas 
Scarlett ir Edinborough Crt. gatvių 
rajone. Yra 3 miegamieji ir rūsyje 
vieno miegamo butas su atskiru įėji
mu. Didelis garažas. Skambinti tel. 
238-8392.

IEŠKOMA pagalba užbaigti namo 
statybą 25 km nuo Vilniaus, Maišia
galos miestelyje. Pastatytos sienos 
ir uždengtas stogas. Namas 2 aukš
tų su rūsiu ir 2 garažais. Galimi 
susitarimo atvejai. Skambinti tel. 
769-8353 Toronte ir tel. 234083 Vil
niuje Birutei Zinkevičienei.

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
arba 605-1883 Toronte.

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

Stankevičiaus “Tėve mūsų”. Komu
nijos metu sol. Gina Čapkauskienė 
pagiedojo G. Gudauskienės (žodžiai 
V. Brazdžionio) “Viešpaties pasau
lis” ir A. H. Malotte “The Lord’s 
prayer”. Choro koordinatorius An
tanas Mickus. Beveik pilna švento
vė tikinčiųjų su pakiliu dėmesiu 
sutiko giesmes.

Po pamaldų daugelis rinkosi į 
parapijos salę susitikti ir Velykų 
proga pasisveikinti bei pasivaišinti 
parapijos komiteto paruošta kava, 
vynu ir užkandžiais.

A.a. seselė Benedikta Jasinskai- 
tė, 83 m. amžiaus, mirė balandžio 
8 d. Ji priklausė pranciškiečių or
dinui. Po pamaldų AV šventovėje 
balandžio 13 d. kūnas sudegintas 
Notre Dame dės Neiges krematoriu
me. Pelenai bus palaidoti Lietu
voje. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special................. 2.25%
Taupymo - su gyv. dr............. 1.50%
Taupymo - kasdienines........ 1.75%
Einamos sąsk........................ 1.50%
RRIF-RRSP-1 m.term.........6.00%
RRIF-RRSP-2 m.term........ 6.25%
RRIF — RRSP — taup.............. 2.00%

3907A Rosemont
10- 2 '

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

REIKALINGA 2 vaikams auklė 6 
dienas per savaitę, galinti gyventi 
kartu. Pageidautina, kad kalbėtų ru
siškai. Atlyginimas $150 per savaitę. 
Teirautis tel. 660-4584 Thornhill.

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

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.

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


