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Spygliai ir puošmenos
Mėgstančių sensacijas žmonių netrūksta. Nemažai 

yra ir tokių, kurie stengiasi ką nors pirmi išgirsti, kad tuoj 
pat galėtų kitiems papasakoti. Tai nieko blogo. Kiek blo
giau, kai pasakotojai netenka pusiausvyros ir sužinotų 
naujienų perdirbinėja savo nuožiūra, kad tik ji būtų įdo
mesnė, labiau stebinanti. O kiti įsidrųsinę viskų pučia 
iki garsaus sprogimo.

TAIP atsiranda gandai. Jų skleidėjams tiesa per 
daug nerūpi. Jie jaučiasi laimingi, galėdami ki
tus sudominti. Tai toks ir tėra gandosklaidos tiks
las. Išgirsta ir menkiausia naujienėlė nelieka tarp ketu

rių sienų, o eidama iš lūpų į lūpas dažniausiai pradeda 
keistis - gerėti ar blogėti; priklauso nuo tam tikrų aplin
kybių: nuotaikos, kam naujiena skiriama, koks jos turi
nys, ar ji atitinka skleidėjo nuomonę, yra rytas ar vaka
ras, naudojamas telefonas ar kalbamasi susitikus. Taip 
naujienos kamienas ir apsagstomas pagal pasirinkimų 
ar reikalų spygliais arba puošmenomis. Toji apranga to
kia paini, kad pro jų prasiskverbti neįmanoma. Užsispy
rusiam tektų su pasakotoju nemažai beprasmiškai ginčy
tis. Šaltinių gandams skleisti, nuogirdoms ar prasimany
mams pūsti netrūksta. Užtenka vienų kitų žodį iš sakinio 
išpešti, ir, jei nori, susidaro nebloga medžiaga viskų sa
vaip perminkyti ir “iškepti” įdomių naujienų. Paliesti 
gandų ir apkalbų mėgėjai dažniausiai nesutinka, kad jie 
skleidžia netiesų, nes, girdi, interpretacija nesanti me
las. Jei ta gandų ir apkalbų negerovė reiškiasi naminėje 
aplinkoje, nėra dar taip kenksminga. Kas kita, kai ji ima 
veržtis į visuomenę, organizacijas, politikų.

NEGAVO kas ko norėjo ar prašė - tuoj apkalbų 
smaigalys atsisuka į pareigūnų, nuo kurio pri
klauso duoti, neduoti ir nustatyti kiek. Nuvažiavo 
kas į Lietuvų talkinti, žiūrėk, mėgėjai jau ir riečia “įdo

mias” istorijas apie perkamus vasarnamius ar įgytus lo
bius. Nepatiko kam, kad sųžiningas mokytojas išlepinto 
sūnelio neįrašė į pirmaujančių mokinių sųrašus - jau 
mokykla nebegera, jau ir patys mokytojai bemoksliai. 
Paprašė visuomenės veikėjas aukų - ir vėl geras pagrin
das plačiai ir laisvai aiškinti, kaip tie pinigai sunaudoja
mi. O Lietuvos nepriklausomybė ir išeivijos ryšiai su 
kraštu kai kuriems šnekučiams tapo nepamainoma ir ne
pakartojama dirva sėti kų tik nori. Vešliausiai viskas su
lapoja, kai atsiranda reikalas ištartų žodį kuo nors pa
remti, savo nuomonę apginti, nusistebėjusius apramin
ti. Skaičiau, girdėjau per radijų, gavau laiškų, mačiau, 
nes kų tik grįžau - na, ir kas begalėtų dėl tokio autentiš
kumo ginčytis? Ir taip daugelyje atvejų įvairiai priešta
raujantys tvirtinimai gandų miglomis uždengia tikrovę, 
viskų taip supainioja, kad net ir tiesa pradedama nebeti
kėti. Štai laisvoji Lietuvos spauda skelbia, kad tas ir tas 
aukštas pareigūnas pasistatęs prie ežero vilų. Užkabinta
sis viešai atsako, kad teturįs mieste butų. Tai kaipgi iš 
tikrųjų? Išeivijos kandidatas į Lietuvos seimų viešai pa
reiškęs, kad neatsimenųs, ar imdamas JAV pilietybę, tu
rėjęs prisiekti. Po pastabų spaudoje, kad atmintį prara
dęs netiktų į seimų, nedaug kas į tai reagavo, ir susidarė 
įspūdis, kad kas vienam galima, kitam negalima. Tokie 
ir panašūs reiškiniai - tai tik geriausia medžiaga gan
dams ir apkalboms. O tai jau labai toli stovi nuo siauro 
naminio ratelio. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Dvikalbės iškabos Kvebeke?
Kvebeko premjeras Robertas 

Bourassa, sergantis po opera
cijos atsinaujinusiu odos vė
žiu, grįžo iš JAV vėžio insti
tuto Bethesdoje, kur jis yra gy
domas naujuoju dr. Steveno 
Rosenbergo metodu. Gegužės 
mėnesį jis vėl grįš institutan 
ir, paaiškėjus eksperimentinio 
gydymo rezultatams, padarys 
galutinį sprendimų dėl savo 
politinės ateities. Šį kartų Kve
beko parlamentan vis dar li
guistai atrodantį premjerų R. 
Bourassa gruzino dvikalbių 
iškabų Kvebeke neišspręsti 
reikalai. Jie prasidėjo 1976 
m., kai jis ir jo liberalų vyriau
sybė provincinio parlamento 
rinkimus pralaimėjo R. Leves- 
que’o separatistinei Kvebeko 
partijai.

Nepriklausomybės Kvebe
ku! siekianti premjero R. Le- 
vesque’o vyriausybė savo įsta
tymu nr. 101 suvaržė anglų kal
bos teises šioje provincijoje, 
nors Kanada yra laikoma dvi
kalbe šalimi, turinčia oficia
lias anglų ir prancūzų kalbas. 
Provincinio parlamento priim
tas įstatymas nr. 101 Kvebeko 
krautuvių, įmonių ir įstaigų 
išorinėse iškabose leido var
toti tik prancūzų kalbų, iš jų 
išstumdamas kvebekiečių ma
žumos vartojamų anglų kalbų.

R. Bourassa, vėl grįšęs po- 
litikon, parlamento rinkimus 
su liberalais laimėjo 1985 m. 
gruodžio 2 d. Rinkiminiame va
juje jis pažadėjo 800.000 ang
liškai kalbančių kvebekiečių 

pašalinti bent dalį separatis
tinės Kvebeko partijos įstaty
mu nr. 101 įvestų suvaržymų 
anglų kalbai. Po rinkimų bet
gi nesiryžo jos grųžinti į pran
cūziškas iškabas, kritikams 
patardamas kreiptis į Kanados 
aukščiausiųjį teismų. Išsisuki
nėjimo taktikų sustabdė teis
mo sprendimas, angliškų įra
šų uždraudimų išorinėse Kve
beko iškabose pripažinęs Ka
nados konstitucijos pažeidimu.

Nenorėdamas sustiprinti 
separatistinės Kvebeko parti
jos opozicinių pastangų, prem
jeras R. Bourassa iškabų klau
simu tada priėmė kitų įstaty
mų nr. 178, atmetusį Kanados 
aukščiausiojo teismo sprendi
mų. Naujasis įstatymas išori
nėse Kvebeko iškabose paliko 
tik prancūzų kalbų, į vidines 
įsileisdamas ir angliškųjį įra
šų, jeigu jis mažesnis už pran- 
cūziškųjį. Kanados aukščiau
siojo teismo sprendimų prem
jeras R. Bourassa sustabdė 
jos konstitucijoje rastu spe
cialiu paragrafu (notwithstan
ding clause). Tas paragrafas, 
konstitucijon įvestas ministe- 
rio pirm. P. E. Trudeau, išim
tinais atvejais provincinėms 
vyriausybėms leidžia atmesti 
Kanados vyriausybės bei jos 
institucijų nutarimus. Juo re
miantis padaryto atmetimo 
netgi negalima apeliuoti.

Taip išorinėse iškabose buvo 
palikta separatistinės Kvebe-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Vasario 16 dieną Vilniaus arkikatedroje - bazilikoje vyko iškilmingos pamaldos. Nesutilpę viduje žmonės Kated
ros aikštėje klausėsi transliuojamų pamaldų ir arkivyskupo A. J. Bačkio pamokslo Nuotr. Alf. Laučkos

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Skundžiasi svetimiesiems

ELTOS žiniomis, kai prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
lankėsi D. Britanijoje ir su
sitiko su ministeriu pirminin
ku John Major, Lietuvos seimo 
opozicinių frakcijų pirminin
kai A. Stašiškis, S. Šaltenis, 
B. Gajauskas ir S. Pečeliūnas 
kreipėsi laišku į D. Britani
jos parlamentų, skųsdamiesi, 
kad Lietuvos dabartinis pre
zidentas nevykdo savo parei
gos saugoti Lietuvos konstitu
cijų, Po rinkimų buvęs pakeis
tas seimo rinkimų įstatymas, 
pakeista Vyriausios rinkimų 
komisijos struktūra, o šiuo 
metu keičiama ir seimo struk
tūra.

Atsiliepdamas į kaltinimus, 
prez. A. Brazauskas paskelbė: 
“Pareiškiu, kad įstatymų pa
žeidimų panaikinimas ir rei
kalavimas vykdyti Aukščiau
siojo teismo sprendimų, bū
tent ir yra konstitucijoje 
įtvirtintų normų saugojimas, 
konstitucijos gynimas. Tuo 
laikysiuosi griežtai ir visada”.

Seimo opozicijos skundų 
kitos valstybės parlamentui 
prezidentas vertina kaip že
mos politinės kultūros išraiš
ka. Be to, tokie skundai daro 
didelę žalų Lietuvos valsty
bės autoritetui - sakoma pre
zidento pareiškime.

Istorija kartojasi. Anksčiau 
buvusi Lietuvos pareigūnė, 
būdama opozicijoje, važinėjo 
po užsienį ir kritikavo savo 
krašto vadovybę. Tuo piktinosi 
dabartinė opozicija ir visi, 
kuriems rūpėjo geras Lietuvos 
vardas užsienyje. (Aukšto ly
gio veiksmai lygiai vienodai 
galioja visiems).

Reikia darbų
Š.m. balandžio 17 d. Vilniu

je, kaip rašoma “Lietuvos ry
te”, balandžio 20 d. laidoje, 
susitiko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos premjerai.

Tarp Lietuvos ir Latvijos bu
vo pasirašyta prekybinio bend
radarbiavimo 1993 metams su
sitarimas, kurį pasirašė prem
jerai A. Šleževičius ir J. Guod- 
manis.

Ta proga Estijos premjeras 
M. Laar spaudos žmonėms pa
reiškė - praeity daug kalbė
ta apie būtinybę baltiečiams 
bendradarbiauti ir buvo pa
sirašinėjamos skambios rezo
liucijos. Laikas, pasak prem
jero, rezoliucijoms baigėsi, 
dabar reikia imtis konkrečių 
darbų. Ir šis premjerų susi
tikimas esųs žingsnis šia kryp
timi.

Kalbant apie Lietuvų, jis 
norėtų, kad pastaroji libera
lizuotų kainas, ir tai sudary
tų galimybę pasirašyti laisvos 
prekybos susitarimų. Per šį su
sitikimų susitarta sudaryti 
darbo grupes, kurios turėtų su
derinti dvišalių mokėjimų, 
bankų atsiskaitymo, lietuviš
ko talono konvertavimo, inves

tavimo apsaugos ir kitus klau
simus. Tik tada Estija ir Lie
tuva galėtų kalbėti apie lais
vos prekybos sutarties pasi
rašymų.

Spaudos konferencijoje A. 
Šleževičius sakė, kad susiti
kimas buvo veiksmingas, ap
tarta daug dalykų. Jis dar pa
žymėjo, kad pasirašytas susita
rimas su Latvija - tai pirmas 
žingsnis laisvai kaimyninių 
valstybių prekybai.

J. Guodmanis pažymėjo, kad 
Lietuva yra toliau pažengusi 
sprendžiant Rusijos kariuo
menės išvedimų. Jis prašė pa
ramos iš lietuvių, kai gegužės 
mėn. Vilniuje lankysis Rusijos 
gynybos ministeris.

J. Guodmanio nuomone, Lat
vijos ir Lietuvos bankų atsis
kaitymuose didelių sunkumų 
nėra, jie dar sumažės, kai Lie
tuva įsives savo pinigus. Įver
tinęs susitikimo rezultatus, 
jis mano, kad vėl bus įmanoma 
sukurti ypatingų “Baltijos 
kelių”.

Opozicijos rūpestis
Opozicijos vadovas Vytau

tas Landsbergis, ELTOS pra
nešimu, ir penkių seimo opo
zicijos frakcijų pirmininkai 
pasiuntė laiškų Lietuvos kar
dinolui ir Vyskupų konferen
cijai laiškų, pažymėdami, kad 
LDDP valdymui ir veiklai vis 
daugiau įtakos turi kraštuti
nės senosios bolševikinės par
tijos jėgos.

“Po daugybės buvusių ir te
beesančių Lietuvos konstitu
cijos pažeidimų dabar užsimo
ta keisti seimo sudėtį, išvai
kyti komunistams nepaval
džias savivaldybes, visiškai 
įsigalėti informacijos priemo
nėse ir jas kontroliuoti. Pre
zidentas tampa šių asmenų 
marionete, negina konstituci
jos ir demokratijos” - rašoma 
laiške. Taipogi prašoma pa
naudoti įtakų, kad būtų su
stabdytas totalitarinės sant
varkos įtvirtinimas Lietuvoje.

Baltijos šalių tarybos 
pareiškimas

Estijos prezidento L. Meri 
iniciatyva paskelbtas bendras 

Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS (dešinėje) susitikime 
Londone su D. Britanijos ministeriu pirmininku JOHN MAJOR (kairėje) 

Nuotr. V. Gule^vičiaus (ELTA)

Baltijos šalių tarybos pareiš
kimas dėl Rusijos kareivių 
išvedimo iš Baltijos kraštų. 
Pareiškimų pasirašė Estijos 
prezidentas L. Meri, Latvijos 
aukščiausiosios tarybos pir
mininkas A. Gorbunovs ir Lie- 
tuovos prezidentas A. Bra
zauskas.

Pareiškime sakoma: “Mes 
pritariame prezidento Clin- 
tono planui teikti paramų, sta
tant namus, grįžtantiems Ru
sijos kariškiams. Mes visiškai 
sutinkame, kad šita programa 
padės sumažinti įtampų tiek 
pačioje Rusijoje, tiek tarp Ru
sijos kaimynų...

Norėtume pasiūlyti savo vi
sokeriopų pagalbų vykdant 
šių programą. Esame pasiruo
šę susitikti su Amerikos ir Ru
sijos pareigūnais bet kuriuo 
metu ir bet kurioje vietoje, 
kad aptartume, kaip galėtume 
bendradarbiauti vykdydami 
šį planų”.

Priėmė biudžetų
Latvijos Aukščiausioji ta

ryba priėmė 1993 metams biud
žetą su 2,56 biliono latviškų 
rublių deficitu. Įplaukų į vals
tybės iždą numatyta 85,7 bil. 
rublių, o išlaidų - 88,3 bil. rub
lių. Iš biudžeto 55.6% bus ski
riama socialinėms progra
moms, 11% - švietimui, 6% iš
spręsti nedarbo klausimus, 
2.5% valstybės gynybai, 1.5% 
transportacijai ir 17.4% ki
tiems reikalams.

Šis biudžetas, sakoma, gali 
būti pavadintas socialinės 
orientacijos biudžetu, nes vi
si socialiniai įsipareigojimai 
sudaro 73% visų išlaidų.

Anksčiau visus mokesčius 
surinkdavo valstybė, o vieto
vių valdžios gaudavo iš valsty
bės subsidijas. Dabar atskiros 
vietovės gaus aiškiai nustaty
tą iš šių vietovių surinktų mo
kesčių nuošimtį.

Didiesiems miestams - kaip 
Ryga, Daugpilis, Jelgava - leis
ta įsivesti 2% pridėtinių par
davimo mokesčių. Šiaip par
davimo mokesčiai maistui yra 
6%, kitiems dalykams -12%.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasirašyta Lietuvos-Vokie- 
tijos bendradarbiavimo ap
linkosaugos srityje sutartis. 
Ji liečia Baltijos jūros švarą, 
Ignalinos reaktorių saugumą, 
pramonės atliekų eksportą ir 
pan. Sudaryta dar viena sutar
tis su Vokietija - dėl savitar
pio pagalbos stichinių bei 
stambių nelaimių atvejais.

Lietuvos krašto apsaugos 
ir Rusijos gynybos ministrai 
susitiko Maskvoje ir aptarė ru
sų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos techninius reikalus.

Kopenhagoje įvyko Europos 
bendrijos trijų šalių - Didžio
sios Britanijos, Belgijos ir Da
nijos - ir Baltijos kraštų už
sienio ministeriu susitikimas. 
Aptarta politinė situacija Bal
tijos valstybėse, santykiai su 
Europos bendrija.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybių vadovai Vilniuje 
tarėsi dėl trišalės laisvos pre
kybos sutarties, dėl bendros 
vizų tvarkos, svarstė Rusijos 
kariuomenės išvedimo proble
mas. Pasirašytas Lietuvos ir 
Latvijos 1993 m. prekybos su
sitarimas.

Pranešta, kad Tadžikistanas 
nori perdirbti Lietuvoje med
vilnę ir eksportuoti į Vakarus; 
šiemet Lietuvai bus parduota 
2 tūkst. tonų šios žaliavos.

Pagal Vienos 1990 m. sutartį 
atvyko Olandijos ginkluotų 
pajėgų delegacija tikrinti lau
ko kariuomenės brigados “Ge
ležinis vilkas” sudėties, užda
vinių bei veiksmų.

Seimui paleidus Vilniaus 
miesto tarybą ir įvedus tiesio
ginį valdymą, vyriausybė nu
tarė savo įgaliotiniu skirti Jo
ną Kazimierą Klimašauską. 
Taryba ir valdyba, nepaisy
damos seimo nutarimo, pasi
ruošusios dirbti bent iki Kons
titucinio teismo sprendimo. 
Palaikydami savivaldybę, vil
niečiai surengė keletą piketų. 
Atleistą miesto valdžią pri
ėmė prezidentas, seimo pirmi
ninkas ir premjeras. Kreipi
mesi į seimą prezidentas pra
šė leisti Tarybai pačiai taisy
ti savo klaidas iki Konstituci
nio teismo sprendimo.

Įvyko III LDDP suvažiavi
mas, į kurį buvo deleguota 520 
atstovų nuo 15000 narių. Kal
bėjo buvęs vadovas A. Brazaus
kas. Rinkimų biuleteniuose 
buvo įrašyta tik A. Šleževi
čiaus pavardė - jis ir išrink
tas naujuoju LDDP pirmininku.

Surengtas Tėvynės atgimimo 
sąjungos organizacinis pasita
rimas. Dalyvavo iniciatyvinės 
grupės nariai: V. Kubilius, 
V. Landsbergis, M. Laurinkus, 
A. Stasiškis, S. Šaltenis, Sei
mo tėvynės santaros nariai, 
miestų ir rajonų atstovai. Stei
giamąją konferenciją numaty
ta sušaukti gegužės 1 d.

Įvairių žinybų žinovai, pra
monininkų, verslininkų, Sei

Šiame numeryje:
Spygliai ir puošmenos

Dažnai gandų miglos uždengia tikrovę
Sutarties su Lenkija belaukiant
Dabartinis projektas nepriimtinas

“Esame išėję iš kameros, bet ne iš kalėjimo teritorijos...”
XXV politinių studijų savaitgalis Los Angeles mieste

Lietuva reformų kryžkelėje
Dr. D. Haggo straipsnis dienraštyje “The Hamilton Spectator”

Jie kentėjo, nes Lietuvą mylėjo!
Lietuvių politinių kalinių sąjungos surengtas minėjimas

Turtingiausios JAV lietuvių organizacijos suvažiavimas
Specialus “Tėviškės žiburiams” pranešimas iš Čikagos

“Iš močiutės skrynios”
Įspūdžiai iš torontiškio “Gintaro” metinio koncerto

Išeiviai fotomenininko albume
Kazio Daugėlos meniškų nuotraukų albumas

mo ir prezidento atstovai ta
rėsi dėl kovos su nusikalsta
mumu. Konstatuota, kad, vyk
dant radikalias reformas eko
nomikoje, nebuvo atliktos pri
vatizavimo ir kt. ekonominių 
įstatymų kriminologinės eks
pertizės. Per š.m. tris mėne
sius nusikaltimų padaugėjo 
29 nuošimčiai.

Iki balandžio mėnesio nau
juosius lietuviškus pasus bu
vo gavę per 46% Lietuvos pi
liečių.

Valstybinė Baltijos laivų sta
tykla pradėjo statyti naujus 
lietuviškus prekybinius lai
vus sausiems kroviniams ve
žioti.

Vėl pabrango maisto, ypač 
mėsos produktai. Numatyta 
apie 40% didinti atlyginimus 
švietimo, kultūros ir sveika
tos apsaugos darbuotojams, 
iš dalies panaudojant Vakarų 
kreditus. Pakilo užsienio va
liutų kursai - JAV doleris 
brangiausiai buvo superkamas 
po 517 tl., pigiausiai parduo
damas po 520 tl., Vokietijos 
markė - po 311 ir 317 talonų 
atitinkamai.

Krašto apsaugos ministerijos 
padaliniai Pabradėje suren
gė pirmąsias taktines praty
bas. Jas stebėjo prezidentas 
ir krašto apsaugos ministeris.

Sausio 13-sios draugija pa
kvietė žmones į Medininkus, 
kur buvo sodinami ąžuolai žu
vusiųjų už nepriklausomybę 
atminimui.

Prezidentas įteikė I laips
nio Vyčio kryžiaus ordiną To
mui Šernui, vieninteliam gy
vam likusiam po 1991 m. lie
pos 30 d. tragiškos nakties Me
dininkų muitinėje.

Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus varpai pakvietė kau
niečius į Vilties šventę, sureng
tą Lietuvos ir Prancūzijos ka
talikų organizacijų, siekian
čių puoselėti krikščionybės 
idealus, stiprinti viltį ir ti
kėjimą, padėti kenčiantiems. 
Vilties šventė - tai dvasiškas 
pasiruošimas Šventojo Tėvo 
vizitui į Lietuvų.

Sostinės galerijoje “Arka” 
atidaryta keletas naujų paro
dų; viena iš jų - JAV dailinin
kės Sarah Chilenski ir lietuvio 
Artūro Pakalkos darbai. Abie
jų dailininkų bendra kūrybos 
idėja - dėmesys senovės raš- ' 
tams, archaiškiems ženklams.
“Karolina” Karoliniškėse svei
katos komplektas, kokio Lietu
voje nėra buvę; pi tatytas ak
cinės bendrovės “S.atyba”.

Per Atvelykį buvo iškilmin
gai pašventintas kryžius Laz
dynų rajone, Vilniuje, toje vie- ■ 
toje, kur bus pastatyta šven
tovė. Dar 1989 m. gyventojai 
rinko parašus, kad būtų įsteig
ta nauja parapija. Šventovės 
projektą parengė architektas 
V. Čekanauskas. G.L.
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Politiniai dabarties vingiai

Sutarties su Lenkija belaukiant
Paruoštame projekte Lietuvos respublikos ir Lenkijos respublikos draugišku santykiu 
ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartyje trūksta Lietuvai pagrindinės nuostatos.

Dabartinis projektas nepriimtinas

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lygios motery teisės
Estijos parlamentas pakeitė 

1938 metų pilietybės įstatymą, 
kuris dabar labiau pritaikytas 
šiems laikams. Pvz., kiekvie
nas vaikas, kurio vienas iš tė
vų yra Estijos pilietis, gali gau
ti Estijos pilietybę.

Estija nori įsijungti į Euro
pos tarybą. Pastaroji yra pa
stačiusi sąlygą, kad moterys 
Estijoje turėtų lygias teises su 
vyrais. Tuo reikalu parlamen
te būsiąs pakeistas įstatymas 
be jokių sunkumų. Jau ir da
bar pilietybės departamentas 
veikia pagal panašius ministe
rijos nurodymus.

Estija 1993 m. įsileis apie 
1530 imigrantų, tai sudaro 0.1% 
Estijos gyventojų. Priimti imig
rantai galės gauti laikiną ar 
nuolatinį apsigyvenimo leidi
mą. Gavę nuolatinį leidimą, 
gali ateiviai pagal veikiančius 
įstatymus tapti krašto pilie
čiais.

Išreiškė nusivylimą
Lietuvos nuolatinės misi

jos prie Jungtinių Tautų pra
nešimu, balandžio 20 d. Lietu
vos ambasadorius šiai organi
zacijai Anicetas Simutis daly
vavo Saugumo tarybos diskusi
jose apie padėtį Bosnijoje- 
Hercegovinoje.

Delegacija po delegacijos iš
reiškė nusivylimą, kad tarp
tautinė bendruomenė nesuge
ba sustabdyti agresijos prieš 
Bosnijos musulmonų gyvento
jus. Ypatinga kritika pasižy
mėjo islaminių valstybių dele
gacijos.

Popietinėje sesijoje kalbėjo 
ambasadorius A. Simutis ir iš
reiškė Lietuvos vyriausybės 
ir žmonių gilų susirūpinimą 
dėl tragiškos būklės Bosnijo
je - Hercegovinoje. Lietuvos 
žmonės “pasibaisėję atviru 
tarptautinės humanitarinės 
teisės laužymu: Bosnijos mies
tų bei gyvenviečių intensyviu 
bombardavimu, nesibaigian
čiomis skerdynėmis, moterų 
prievartavimu ir civilių gyven
tojų deportacijomis”.

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

siuntinius į LIETUVĄ.

į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

pristatymas.TIK $6 1
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................................ $1 T -

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

POLIMEX

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Ambasadorius pabrėžė, kad 
Lietuvai, mažai valstybei, 
ypač rūpi Jungtinių Tautų ir 
kitų tarptautinių organizaci
jų saugumo garantijos.

“Esame įsitikinę, jog šių 
organizacijų patikimumas 
siekiant užkirsti kelią konflik
tams... priklausys nuo suge
bėjimo imtis ryžtingų veiks
mų Bosnijos krizėje” - kalbė
jo Lietuvos ambasadorius.

Žemės reforma
Lietuvos premjeras A. Šle

ževičius balandžio 22 d. seime 
įvertino vyriausybės paskelb
tą ekonominę būklę. Jis teigė, 
kad vyriausybė negali per 
trumpą laiką pasiekti geres
nių rezultatų ekonomikoje. 
Šiuo metu pensijos dydis - 7 
JAV dol. per mėnesį, o vidu
tinis atlyginimas — 28 JAV dol. 
Vyriausybė siekianti padidin
ti pajamas mažiausiai apmoka
mų žmonių: pensininkų, moky
tojų, gydytojų ir kitų. Grei
tai bus pateiktas tuo reikalu 
seimui projektas.

Dėl žemės ūkio reformos 
premjeras pastebėjo, kad šiuo 
metu Lietuvoje yra 73,000 ūki
ninkų, o žemės nuosavybės do
kumentų išduota tik 13,000. 
Turintiems teisė į žemės nuo
savybę turėtų būti suteikia
mos galimybės pasirinkti ūki
ninkavimo būdą. Nuosavybės 
dokumentai turėtų būti išduo
dami taipogi savininkams, ne
žiūrint ką jie su žeme darys: 
dirbs, parduos ar išnuomos. 
Šitaip būtų išspręstas kitas 
klausimas - žemės trūkumas.

Kaip pasiruošta sėjai
Lietuvoje 2300 žemės ūkio 

bendrovių ir 4400 ūkininkų at
sakė į anketos klausimus. Ko
vo mėn. mineralinėmis trąšo
mis buvo apsirūpinusios 5% 
bendrovių ir 10% - ūkininkų; 
grūdų sėkla - 68% bendrovių, 
69% - ūkininkų; bulvių sėkla - 
29% bendrovių ir 71% ūkinin
kų; degalais - 10% bendrovių 
ir 15% ūkininkų; 58% bendro
vių ir 39% ūkininkų negalėjo 
tinkamai sėjai pasiruošti dėl 
aukštų kainų. j. Andr

siekiama, kad tarp tautų ir jų 
mažumų nebūtų trinties.

Nepatenkinama deklaracija
Lenkų poetas Česlovas Mi

lošas (Milašius) po deklaraci
jos paskelbimo pareiškė: “Ra- 
dosny akt dokonany we wlasci- 
wym czasie” - džiugus aktas, 
sudarytas pačiu laiku. Dekla
raciją paskelbus, ji džiaugs
mo nesukėlė. Lietuviai joje 
pasigedo 1920 m. gen. Želi- 
gowskio smurtinio žygio į Lie
tuvą pasmerkimo, Lietuvos vy
riausybės teisės pareiškimo 
atgauti Lenkijos užgrobtas 
žemes.

Lenkai nepatenkinti, kad 
deklaracijoje Lenkijos užsie
nio reikalų ministeris K. Sku- 
biszewski nereikalavo iš Lie
tuvos lenkams pripažinti tei
sę į autonominę “valstybę” 
Vilniaus krašte. Deklaracijo
je nesą ginami Lietuvos lenkų 
reikalai. Nereikalaujama pa- 
tvirtinii lenkų universiteto 
Vilniuje. Nereikalaujama iš 
Lietuvos valdžios užtikrinti 
lenkams įvairių privilegijų. 
Buvo pareikštas didelis ne
pasitenkinimas, kad Lenkijos 
ministeris nesiteikė su Lie
tuvos lenkais nuoširdžiau pa
sitarti...

Tiesa, toje deklaracijoje 
yra įrašyta, kad daugiau Že- 
ligovskiada nepasikartos. Lie
tuvos dabartinės sienos nebus 
“stumdomos”. Tačiau apie tą 
Lietuvai skausmingą Zeligows- 
kio žygį, kuris lietuvių-lenkų 
santykius įvedė į vieni kitų 
neapykantą, pasmerkimą ne
atsižvelgta.

Norint iš tikrųjų pradėti nau
ją, svarų istorijos lapą, reikia 
savo padarytas klaidas, aiš
kiau sakant, - nusikaltimus, 
pasmerkti. Tai nėra jokia gė
da, tai krikščioniškas prin
cipas.

Lenkijos ambasadoriaus 
pasisakymas

Kai 1992 m. Lenkijos amba
sadorius Lietuvoje Jan Widac- 
ki buvo paklaustas, kaip žiūri 
į paskelbtą Ldnkijos-Lietuvos 
deklaraciją, kuri lietuviams 
nėra priimtina, nes joje nėra 
gen. Želigovskio elgesio pa
smerkimo, jo atsakymas buvo 
išsisukinėjantis. Jis pareiškė: 
iki šiol to nesvarstėme; jeigu 
norėtume pasikalbėti apie 

s įvykiai 
išorines iškabas norima įsi
leisti ir angliškąjį įrašą, ma
žesnį už prancūzišką. Protes
to demonstracijomis betgi gra
sina Kvebeko separatistai ir 
kai kurių darbo unijų nariai.

Žymusis Kvebeko demografas 
Jacques Henripin iš premjero 
R. Bourassos įstatymo nr. 178 
nemato ypatingos naudos pran
cūzų kalbai. Dabartiniai sta
tistikos duomenys liudija, kad 
83% Kvebeko gyventojų yra 
prancūzų kilmės, 10% - anglų, 
7% - ne prancūzų ir ne anglų. 
Prancūzų kilmės gyventojų 
skaičius nesumažėjo. Jų tiek 
pat buvo užregistruota ir 1990 
m. Angliškose mokyklose da
bar yra mažiau moksleivių, 
o tai įtaigoja anglų kilmės kve- 
bekiečių skaičiaus praside
dantį mažėjimą.

Demografui J. Henripinui 
taipgi atrodo, kad Kvebeke 
pasiliekanti anglų mažuma 
vis daugiau tampa dvikalbe. 
Kitų tautų ateiviai daugiau
sia įsijungia į prancūziškąjį 
Kvebeko gyvenimą. Kvebeko 
prestižui pasaulyje žalingo 
prancūziškųjų iškabų įstaty
mo nr. 178 pakeitimui įtakos 
turbūt turės Kvebeko libera
lų partijos pasitarimas balan
džio 24-25 d.d. V.Kst. 

STEPAS VARANKA
1992 m. sausio 13 d. pasira

šytoje Lietuvos-Lenkijos san
tykių deklaracijoje buvo pa
brėžta, kad principai bus iš
plėsti ir patvirtinti bendro
je Lietuvos-Lenkijos valstybių 
sutartyje.

Deklaracija - tai viešas iš
kilmingas pareiškimas, tam 
tikras dokumentas, teisiškai 
neįpareigojantis. Sutartis - 
tai dviejų ar daugiau šalių bei 
valstybių susitarimas-doku- 
mentas, kurį pasirašius jis tam
pa valstybiniu įpareigojan
čiu aktu.
Pasitarimai Suvalkų trikampyje

Š. m. sausio pradžioje Vyg
riuose, sename kamaldulių 
vienuolyne, susitiko Lenkijos 
premjerė Hanna Suchocka su 
Lietuvos premjeru Bronisla- 
vu Lubiu pasitarti dėl lenkų- 
lietuvių santykių suderinimo.

Kyla klausimas, kodėl ne 
Vilniuje, Varšuvoje arba Kro
kuvoje, kur yra ir dalis Lietu
vos istorijos. Vygriai, tai len
kų užgrobta iš Lietuvos žemė. 
Jeigu lenkai parinko susiti
kimui minimą vietą, Lietuvos 
vyriausybės galva neturėjo 
su tuo sutikti. Sutikimas ten 
dalyvauti pasitarime yra dip
lomatinis pripažinimas oku
pacijos. Greičiausiai tai atsi
tiko dėl naujos kartos politiko 
nesusigaudymo Lietuvos isto
rijoje.

Jau paaiškėjo, kad tokia su
tartis, tiksliau jos projektas, 
yra paruoštas. Ar jis keičiamas 
ir papildomas, tiksliai nėra 
žinoma.

Minimo projekto vertimą į 
lietuvių kalbą man teko skai
tyti. Iš kurios kalbos jis yra 
išverstas, nežinau? Ar jo ver
timas yra tikslus, taip pat ne
žinau. Ruošiant tarpvalstybi
nes sutartis, apie jas spaudo
je neskelbiama.

Projektinė sutartis turi įva
dą, 24 straipsnius. Kai kurie 
straipsniai turi po kelis parag
rafus. Tame projekte Lietuvos 
ir Lenkijos valstybės vadina
mos “šalys”.

Valstybės, neturinčios bend
radarbiavimo sutarčių, ypač 
kaimyninėm su gausiom tauti
nėm mažumom, neturi teisi
nio pagrindo tų mažumų savi
valiavimui tvarkyti. Be to, šių 
dienų pasaulinėje politikoje

Kanado
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ko partijos įvesta prancūzų 
kalba, iš jų išmetusi anglišką
ją, premjero R. Bourassos su
mažintu formatu įsileistą į 
vidines iškabas. Angliškose 
Kanados provincijose tokia 
sukta premjero R. Bourassos 
taktika atnešė nusivylimą ir 
juo, ir prancūziškuoju Kvebe
ku. Dėl jos, atrodo, 1990 m. ne
buvo patvirtinta Kvebeką Ka
nados konstitucijon turėjusi 
įjungti Meech Lake sutartis 
ir galbūt pralaimėtas net ir 
1992 m. referendumas ta pa
čia tema.

Parlamentan sugrįžusio li
guisto premjero R. Bourassos 
dabar laukė pranešimas iš 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komiteto, kad jo iškabų 
įstatymas nr. 178 pažeidžia 
žmogaus teises Kvebeko pro
vincijoje. Dėl jų pažeidimo 
kaltinama ir federacinės Ka
nados vyriausybė, Kvebekui 
leidusi priimti tokį įstatymą. 
Jungtinių Tautų pagalbos 
prieš porą metų šaukėsi lai
dotuvių namų savininkas Gor
don McIntyre iš Kvebeko pro
vincijos Huntingdono. Prem
jero R. Bourassos liberalų vy
riausybė dabar, atrodo, nori 
pertvarkyti kontroversinį įs
tatymą nr. 178. Į prancūziškas

bendrus mūsų istorijos įvy
kius, turėtume kalbėti ne apie 
paskutiniųjų keleto dešimtme
čių laikotarpį, bet apie šimt
mečių. Be to, tai nesanti diplo
mato tema. Apie tai kalbėti tu
rėtų istorikai.

Sutarties įvadas
Sutartyje nėra sakoma, kad 

prieš straipsnių paskelbimą 
įvadiniai sakiniai yra įvadas. 
Štai kelios ištraukos:

“Lietuvos respublika ir Len
kijos respublika (toliau vadi
namos šalimis),...įvertinda
mos Lietuvos ir Lenkijos san
tykių reikšmę visam bendra
darbiavimui Vidurio Europo
je, Baltijos regijone ir Euro
pos žemyne, pareikšdamos ryž
tą veikti iš vien dvišalėje plot
mėje, o taip pat ir tarptauti
nėse organizacijose bei insti
tucijose, siekiant plėtoti vis
pusišką bendradarbiavimą 
Baltijos regijone, tuo pačiu 
Baltijos jūros terpėje, atnau
jinti ir apsaugoti jūros verty
bes. Siekdamos vispusiškai 
plėtoti savitarpio santykius 
bei draugišką bendradarbia
vimą, pagrįstą geros kaimynys
tės principais, remiantis il
gaamžių, draugystės tradicijo
mis, siejančiomis abi valsty
bes ir tautas... įsitikinusios, 
kad dabartinė lietuvių ir len
kų tautų patirtis padės sustip
rinti šalių bendradarbiavi
mą...”.

Čia kalbama apie ilgaamžę 
draugystę, siejančią abi vals
tybes. Ar iš tikrųjų taip buvo? 
Istorijos faktai kitaip kalba. 
Pradėkime nuo Liublino uni
jos. Prisimintina 1791 m. gegu
žės 3 d. garsioji Lenkijos kons
titucija, kuri paneigė Lietuvai 
nepriklausomybę. Vėlesnioji, 
1935 m., kurioje Vilnius ir Vil
niaus kraštas buvo laikomi 
nedaloma Lenkijos dalimi. 
Gen. Zeligowskio 1920 m. žygis 
į Lietuvą ir Vilniaus užgrobi
mas. 1938 m. ultimatumas Lie
tuvai ir paskutiniųjų metų 
įvairūs skundai tarptautinėms 
organizacijoms. Ar tai buvo 
kaimyninė draugystė? Tiks
liau būtų sakyti: po ilgaamžių 
didesnių ar mažesnių konflik
tų bei nesusipratimų šia su
tartimi sieksime vispusiškai 
plėtoti gerų kaimynų santy
kius.
Nepalankus Lietuvai straipsnis

Antras sutarties straipsnis 
sako: “Šalys pripažįsta, kad 
jas skirianti ir vietovėje nu
brėžta siena yra neliečiama, 
ir patvirtinta, kad neturi vie
na kitai jokių teritorinių pre
tenzijų, o taip pat nereikš pre
tenzijų ateityje”. Šis straips
nis uždaro Lietuvai duris kel
ti ateityje klausimą dėl atplėš
tų nuo jos teritorijos žemės 
plotų, kurie anksčiau jai pri
klausė, kuriuose ir šiandie
ną gyvena lietuviai. Šis straips
nis būtinai turi būti perreda
guotas, paliekant sau šiek tiek 
erdvės ateičiai.

Lietuvoje leidžiamas laik
raštis “Voruta” š.m. kovo 4- 
10 d.d. 9 nr išspausdino Kos
to Jugučio straipsnį, “Tarp
valstybinė sutartis ar antras 
ultimatumas”. Autorius susi
rūpinęs klausia: kodėl Lietu
vos premjeras Bronislovas Lu
bys pasikalbėjimui su Lenki
jos premjere Hanna Suchocka 
“pasirinko” Suvalkų trikam
pio Vygrius, lenkų užgrobtą 
ir nuo amžių lenkintą Lietu
vos vietovę. Jeigu tai buvo Len
kijos pageidavimas ar spaudi
mas, privalėjo su tuo nesutik
ti. Dėl to karo nebūtų. Auto
rius yra susirūpinęs, nes su
tartis, sakoma, numatoma 
greitu laiku pasirašyti ir “už
miršti praeitį”.

Ar bus sugebėta praminti 
naują kelią?

Gyvenimo praktika rodo, 
kad idealių sutarčių neįma
noma paruošti. Jose visada 
atsiranda “plyšeliai”.

Nors ruošiamoji sutartis 
Lietuvai visapusiškai nėra pa
lanki, tačiau su pataisom, jei
gu jos bus įrašytos, bus viltin
ga oficiali pradžia ir pagrin
das pradėti naujųjų laikų Lie
tuvos-Lenkijos istorijos lapą. 
Jau pats laikas žengti neleng
vą pirmą žingsnį.

Sutartis baigiama 24-ju 
straipsniu, kuris skelbia: “Ši 
sutartis bus užregistruota 
Jungtinių Tautų organizacijos 
sekretoriate pagal Jungtinių 
Tautų chartijos straipsnį”.

AfA 
KAZIMIERUI MAŽEIKAI

Aukščiausiojo pašauktam amžinybėn, 
giliai liūdinčius - dukrą GERTRŪDĄ, sūnų RIMĄ su 
šeima, vaikaitę RIMUTĘ su šeima Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučiame - Alfonsas ir Aldona Balčiūnai,

Winnipeg, MB

BRANGIAI MAMYTEI

AfA 
PETRONĖLEI TAUTKEVIČIENEI

mirus, ALBINĄ ir VALĘ TAUTKEVIČIUS, jų šeimą 
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

B. T. Stanaliai A. R. Ulbos B. S. Prakapai

AfA 

VYTAUTUI KEKIUI 
iškeliavus amžinybėn,

žmoną DANUTĘ, sūnų TOMĄ, SANDUS, PETŠAKUS, 
gyvenančius Čikagoje, skausmo ir liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -
Launikaičiai Ramanauskai

AfA
mielam tėveliui

JULIUI DEGUČIUI
apleidus šį pasaulį, sūnus - BRONIŲ ir JUOZĄ su 
šeimomis bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

B. S. Prakapai J. J. Kamaičiai
I. K Pečiuliai A. Liutkienė

AfA 
JULIUI DEGUČIUI

mirus Suvalkų trikampyje,
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums - BRONIUI ir 

JUOZUI su šeimomis bei visiems artimiesiems-

O. P. Pečiuliai G- F- Šiaučiūnai
D. P. Pužauskai A. T. Ramanauskai

I. K. Paznėkai

AfA 
STEFANIJAI ZABULIONIENEI

amžinuosius namus pasiekus,
žemiško netekimo skausmo paliestus sūnų BRONIŲ, 
jo seseris ir brolį Lietuvoje, šeimas ir gimines liūdesy 
užjaučia -

Londono choro “Pašvaistė” nariai

MIELAI MAMAI

STEFANIJAI ZABULIONIENEI
Lietuvoje mirus,

jos sūnų BRONIŲ Kanadoje, sūnų ALBINĄ bei dukras
- ELENĄ ir RAMUTĘ Lietuvoje, jų šeimas ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

O. A. Švilpai L. S. Kerai

V. V. Staškūnai J. J. Brazlauskai
N. J. Aušrotai E. S. Navickai

M. J. Bendoraičiai

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 LIETUVĄ.
Garantuotai geriausios kainos!

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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



“Esame išėję iš kameros, bet ne iš kalėjimo teritorijos...”
XXV-sis politinių studijų savaitgalis Los Angeles mieste. Dalyvavo ambasadorius 

Č. Stankevičius ir disidente J. Bieliauskienė iš Lietuvos
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Svarstybas įvado žodžiu Šv. 
Kazimiero par. salėje 1993 m. 
sausio 30 d. pradėjo J. Pupius, 
LF bičiulių Los Angeles sam
būrio pirmininkas. Pirmoji te
ma buvo “Vyriausybės pasi
keitimas ir tolimesnis poli
tinio bei ekonominio gyveni
mo vystymasis Lietuvoje”.

Pirmuoju kalbėjo Česlovas 
Stankevičius, su kuriuo su
pažindino svarstybų vadovas 
dr. R. Kontrimas. Kilęs iš Al
vito valsč., Vilkaviškio apskri
ties. Statybos inžinierius. 
Nuo pat pradžios įsijungė į 
Sąjūdį, Kauno tarybos pirm., 
1990 m. išrinktas į AT depu
tatu. Buvo AT vicepirminin
kas.

Rusijos įtakoje
Ar pavyks Lietuvai ištrūkti 

iš Rusijos įtakos, ar būsime 
įtraukti į jos integracijos erd
vę? — kėlė klausimą Č. Stanke
vičius.

Mes esame išėję iš kameros, 
bet dar nepabėgę iš kalėjimo 
teritorijos. Rusijoje tebevei
kia KGB KPSS ir karinis-pra- 
moninis kompleksas. Jis nori 
atkurti Rusijos imperiją ir 
komunistinį režimą. Šios in
stitucijos turi paramą Rusi
jos parlamente ir vyriausybė
je. Rusijos imperinės jėgos 
neigiamai veikia Baltijos vals
tybių raidą, trikdo ekonomi
nius ir prekybos ryšius, blo
kuoja žaliavų importą ir atsi
skaitymus už Lietuvos produk
ciją. Rusijos karinio-pramo
ninio komplekso, komunistų 
partijos, KGB ir mafijos ka
pitalas skverbiasi į gyvybiš
kai svarbias Baltijos šalių 
ūkio šakas — geležinkelį, ener
getiką, uostus, naftos pra
monę, pasinaudodamas senais 
valdininkų ryšiais ar užmegz
damas naujus ryšius su vieti
ne mafija.

Priešinimasis Rusijos im
perinių jėgų planams nepa
leisti Lietuvos “iš Rusijos 
glėbio” turėtų išlikti svar
biausiu Lietuvos politikos 
tikslu. Lietuva nėra atspares
nė už kitas išsivadavusias iš 
komunizmo šalis. Kad ir kaip 
neigtų, LDDP yra ta pati LKP, 
tie patys žmonės, kurie 1990 
m. rinkimuose pralaimėjo Są
jūdžiui, o dabar atsirevanša
vo. Lietuvos laisvinimo dar
bas yra sunkesnis ir užtruks 
žymiai ilgiau, negu dar nese
niai atrodė. Niekas jo nenu
dirbs už mus visus.

Tokiais žodžiais Č. Stankevi
čius baigė savo pranešimą.

Bieliauskienės mintys
J. Bieliauskienė, buvusi du

kart politinė kalinė, 1948-56 
m. Intoje, 1982-1986 m. griežto 
režimo lageryje Mordavijoje. 
Grįžusi iš lagerio į Vilnių ra
do didelę nesantaiką, kuri iš
nyko tik Sausio 13-sios naktį. 

Ar tiki į Lietuvos ateitį?
Ar nori prisidėti prie Lietuvos 

ekonomikos atkūrimo?
Dabar gera proga padaryti savo investiciją i 
besivystančią “NERIS INC elektronikos 

reikmenų gamyklą Lietuvoje.
Kviečiame jus dabar informacijų teirautis telefonu arba 
FAKSU 1 -403-426-7080 arba rašyti: 
A. J. Dudaravičius, Lithcan Neris Investments Inc., 
10726- 107St., Edmonton, Alberta T5H2Z1 Canada

“NERIS INC.” bendrovės valdyba: vicepirm. A. STRAMKAUSKAS iš 
Vilniaus, pirm. A. J. DUDARAVIČIUS iš Edmontono, A. TRAKIMAVI
ČIUS iš Kauno, E. KIRVAITIS iš Vilniaus, S. PATKAUSKAS iš Kauno

Rinkimai buvo pralaimėti tik 
kiršinant žmones prieš V. 
Landsbergį. Tapome panašūs 
į rusų tautą 1917 m., kai bol
ševikai padarė ne revoliuci
ją, bet perversmą. Revoliuci
jos vardu žudė žmones ir nai
kino savo turtą. Tai buvo per
kelta į kitas respublikas, o 
1940 m. — į Baltijos kraštus. 
Chruščiovo laikais kruvinas 
teroras baigėsi, bet prasidė
jo moralinis persekiojimas. 
M. Gorbačiovas buvo KGB pa
statytas perkurti Sąjungą de
mokratiniais pagrindais. Lie
tuva išmušė vairą iš rankų, 
pasukdama pilnos laisvės ke
liais. Kruvinas perversmas 
sausio 13 naktį įkvėpė demo
kratams drąsos Maskvoje pučo 
metu, ir Sovietų Sąjunga su
byrėjo.

Laisvais balsavimais Lie
tuva save pati išdavė, tinka
mai neįvertindama pavojaus. 
Niekas rimtai nesiekė suda
ryti bendro dešiniųjų sąra
šo. Komunistų ginklas — smur
tas, teroras, žudynės, klasta, 
šmeižtai ir melas. Turime bur
tis, kol mūsų visai nepasidali
no, o jei jau pasidalino, turime 
jungtis, kad galėtume pasi
priešinti. Reikia pripažinti, 
kad daugelis buvo suklaidinti, 
todėl LDDP laimėjo rinkimus. 
Broliškai susitaikę neleisime 
nuvesti Lietuvos atgal į Ta
rybų Sąjungą. Dievas mums 
padės, jei prašysime, kad ei
tų pirma mūsų, rodytų kelią, 
kaip kadaise izraelitams dy
kumoje. Pasivedę Dievui nesi
trauksime, kaip sausio 13-sos 
naktį.

Keletas nuomonių
M. Lenkauskienė, PLB vice

pirmininkė, sakė, jog LB, vei
kianti 26 kraštuose, teikia pa
galbą Lietuvai. Palaikyti ry
šiams įsteigta LB būstinė Vil
niuje, kurioje LB atstovauja 
dr. P. Lukoševičius. Ligi šiol 
dar Lietuvoje nesutvarkyti pi
lietybės ir nuosavybės grąži
nimo klausimai.

Dr. E. Jarašiūnas aiškino, 
kad Lietuvoje žmonėms sunku 
išsivaduoti iš sovietinio gal
vojimo ir gyvenimo įpročių. 
Lietuvai pakilti iš dabartinio 
chaoso reikia užsienio pasko
lų. Latvija ir Estija paskolas 
gaus, o Lietuva turės palaukti, 
nes neparuošė plano. Žemės 
dirbimui reikia, kad krašte 
būtų gaminami lengvi trakto
riai. Turėtų būti išplėstas 
užsienio turizmas, sudarant 
palankias sąlygas, kad užsie
niečiai čia mielai lankytųsi. 
Pastebėta, kad Lietuvos žmo
nėms trūksta savimi pasitikė
jimo.

J. Kojelio nuomone, jei Jel
cinas Rusijoje neišsilaikytų, 
demokratizacija sustotų. Tai 
turėtų įtakos ir Lietuvai. 
LDDP neturi ateities. Jų 
vienybė — konjunktūrinė, nes 
dalis jų žvalgosi į Rytus. LDDP 

skelbiasi turinti atitaisyti, 
ką Landsbergis sugadino. Tai 
nesąmonė — ne Landsbergis, 
bet komunistai sugadino.

A. Ragauskas, prieš porą 
metų atvykęs iš Lietuvos in
žinierius, samprotavo, jog 
daugelis Lietuvos gyventojų, 
patikėję pažadais, balsavo 
už nomenklatūrą. Kaip dabar 
matome, jų darbai skiriasi 
nuo pažadų. Ateities perspek
tyvos nieko gero nežada Lie
tuvos gyventojams.

Pagalba ar kritika?
Po pietų pertraukos prasi

dėjo antroji svarstybų sesija, 
kurioje buvo nagrinėjama te
ma “Padėti ar kritikuoti?” Va
dovavo V. Vidugiris.

Dr. Z. Brinkis kalbėjo apie 
kritikos rūšis. Jei kritika no
rima pateisinti save, kad ne
reikėtų Lietuvai aukotis — to
kia kritika yra negatyvi ir 
kenksminga. Bet jei kritika 
remiasi konkrečiais pasiūly
mais, tokia kritika yra nau
dinga. Kai A. Balašaitienė 
“Drauge” priekaištavo, kad 
Lietuvoje nepaisoma išeivių 
patarimų, kad neskuba grą
žinti pilietybės ir turto, kad 
aukštos kainos viešbučiuose 
ir pagaliau grasinančiai sa
kė, jog nevažiuosianti į Lie
tuvą, bet į kitus turtingus 
kraštus, tai čia yra neigiama 
kritika.

Pozityvi kritika surišta su 
pastangomis padėti Lietuvos 
žmonėms. Dr. L. Sidrys “Drau
ge” kritikavo akių gydymo me
todus Lietuvoje, bet jis kar
tu padarė konkrečius siūly
mus: parūpino naują aparatū
rą, pats daug laiko praleido 
Lietuvoje operuodamas ligo
nius ir pamokydamas gydyto
jus, kaip naudoti naują apa
ratūrą. Los Angeles įsistei
gusi korporacija, kurios tiks
las — padėti Lietuvos ūkinin
kams, nes daugelis jų neturi 
reikalingų žinių ir priemonių 
apdirbti žemę.

A. Nelsienė, LB Vakarų 
apyg. pirmininkė, kalbėjo, jog 
Lietuvai išsilaisvinus, spe
cialistai skubėjo padėti jos 
žmonėms. Patirtis parodė, kad 
tas užsimojimas nėra lengvas. 
Sistema žmones sugadino, nu
žmogino. Panašiai matome ir 
Rytų Vokietijoje. Įsigalėju
si biurokratija. Prisiderinti 
prie Vakarų gyvenimo būdo 
jiems labai sunku. Nusikal
timai auga, baisi korupcija. 
Patekusieji į valdžią turtėja, 
o eilinis žmogus nukenčia. 
Vaistai, siunčiami iš Ameri
kos, patenka į juodą rinką. 
Spekuliantai važinėja “Mer
cedes-Benz” prabangiais au
tomobiliais. Vilniaus sena
miestis nysta. Miesto savi
valdybė neleidžia tvarkyti. 
Lietuvoje labai reikalingi 
anglų kalbos mokytojai.

V. Gedgaudienės nuomone, 
Lietuvos žmonėms padėti rei
kia. Paviršutinė kritika nau
dos neatneš. Mokyklose tebe
dirba tie patys mokytojai ir 
vartoja tuos pačius vadovė
lius, kaip buvo sovietinėje 
sistemoje. Reikia į Lietuvą 
nuvežti savo patirtį ir jos 
žmones supažindinti su Vaka
ruose vartojama metodika. 
Reikia su jais bendrauti ir 
dalintis žiniomis.

Z. Rebahr kalbėjo, kad turi 
būti Lietuvos žmonės supa
žindinti su laisvos rinkos 
samprata. Geriausias būdas 
jiems padėti — rūpimais klau
simais rengti diskusijas. Tu
rime patarti, kas reikalinga 
gaminti, kad tiktų užsienio 
rinkai. Turi būti priimti pa
lankūs verslui įstatymai. 
Vengti viešai juos kritikuo
ti, nes tuo būdu juos atstum- 
sime.

E. Kulikauskas pareiškė 
nuomonę: nei kritikuoti, nei 
padėti vyriausybei. Reikia 
apgailestauti, kad nemokė
jome Lietuvos žmonių įtikinti. 
LB yra įsteigusi ekonominių 
reikalų tarybą, kurios tiks
las — rūpintis investicijomis 
į Lietuvos ūkį ir pramonę. Į 
Lietuvą turėtų vykti ten rei
kalingi specialistai. Lietuvo
je turėtų būti išplėstas turiz
mas, prisitaikant prie vaka
riečių reikalavimų. (Bus daugiau)

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

Ambasadorius ČESLOVAS STANKEVIČIUS kalba Lietuvių fronto bičiulių su
rengtose politinių studijų dienose Los Angeles mieste Nuotr. J. Kojelio

Lietuva reformų kryžkelėje 
“The Hamilton Spectator“ 1993 m. balandžio 8 d. paskelbė 
dr. Douglas Haggo straipsnį “Baltic voters offer a warning for 

President Yeltzin”. Jo vertimą pateikiu “TŽ” skaitytojams
J. VARČIUS

Jelcinas ir Landsbergis
Rusijos prezidentas Jelci

nas panoro savo bylą atiduoti 
piliečiams spręsti. Tačiau šiuo 
atveju jie turėtų rimtai ap
svarstyti buvusio Lietuvos AT 
pirmininko Vytauto Landsber
gio likimą. Jis faktinai ėjo pre
zidento pareigas, kai Lietuva 
buvo pirmoji respublika, at
siskyrusi iš buvusios Sovie
tų Sąjungos, paskelbus 1990 
m. kovo 11 d. nepriklausomy
bės atstatymą. Panašiai kaip 
ir Jelcinas, Landsbergis griež
tai pasipriešino komunistų 
valdžiai ir išvedė savo kraš
tą į demokratiją.

Prieš 10 mėnesių Landsber
gis siekė sustiprinti savo au
toritetą referendumu, aiškin
damas, kad stipri prezidento 
teisinė galia reikalinga išveng
ti politinio chaoso ir nugalė
ti parlamente veikiančią opo
ziciją, trukdančią laisvos rin
kos reformoms. Jis pralaimėjo, 
negavęs pakankamos daugu
mos paramos.Po 5 mėnesių 
įvykusiuose seimo rinkimuo
se Lietuvos balsuotojai griež
tai atsisakė paremti Landsber
gį. Jie atmetė Sąjūdį, jo įsteig
tą nepriklausomybę ginančią 
politinę organizaciją ir bal
savo už naują suformuotą De
mokratų darbo partiją, vado
vaujamą Algirdo Brazausko, 
kuris buvo Lietuvos komunis
tų partijos vadovas.

Ar tai reiškia, kad lietuviai 
atmetė demokratiją ir padarė 
griežtą posūkį į kairę? “Ne 
visai taip”, pareiškė buvusios 
vyriausybės pirmininkas Abi
šala, pasitraukęs po buvusių 
komunistų laimėjimo, kurie 
šiuo metu turi 80 narių seime 
(77, Red.) iš 141 išrinkto atsto
vo. Aleksandras Abišala, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos ket
virtas ministeris pirmininkas, 
mano, kad vakariečių žinias- 
klaida per daug išpučia komu
nistų sugrįžimą. Abišala, 37 
metų fizikas, neseniai lankėsi 
Hamiltone ir padarė praneši
mus viešai ir privačiai. Jo nuo
mone, rinkimų rezultatai nero
do pagrindinio pasikeitimo 
balsuotojų politiniame galvo
jime. Tai tikresnis daugumos 
galvojimo atspindys negu 1990 
m. rinkimuose, kuriuose Są
jūdžio kandidatai laimėjo, 
nes kovojo už nepriklausomy
bę. Šį mūšį laimėjus, balsuo
tojų dėmesys buvo telkiamas 
į krašto vidaus reikalus.

Pakeitimų problemos
Abišala pokalbyje aiškino, 

kad 50 metų gyvenimas komu
nistų santvarkoje žmones iš
mokė socialistiškai galvoti, 
kurių galvosena ir šiandien 
nėra pasikeitus. Dabar jie lau
kia aukštesnio gyvenimo lygio 
pakilimo, kuris yra surištas 
su kapitalistinės santvarkos 
įgyvendinimu. Tačiau yra ma
žai pasiruošiusių atsisakyti 
socialistinio ekonominio sau
gumo, prie kurio buvo pripra
tę valdant komunistams: ga
rantuotos pajamos ir pasto
vus darbas, nemokamas moks
las, sveikatos draudimas ir 
t.t. Mažėjančios pajamos ir 
didėjančios išlaidos paskuti
nių metų laikotarpyje žymiai 
sumažino socialines pašalpas. 
Baimė prarasti socialinio 
draudimo paramą privertė 
daugelį lietuvių balsuoti už 
buvusius komunistus. “Vis
kas buvo griežtai ribota sovie

tų socialistinėje sistemoje. 
Ir staiga visus suvaržymus pa
naikinus, daug žmonių išsi
gando, nes jie nebuvo pasiruo
šę būti savarankiški, atsakin
gi sau ir savo vaikams”, aiški
no A. Abišala. Visiems buvo 
aišku, kad balsuotojai apkal
tins veikiančią vyriausybę dėl 
ekonominių sunkumų ir naujo
je demokratinėje santvarkoje 
rems opoziciją. Jei tuo metu 
komunistai būtų buvę valdžio
je, balsuotojai būtų juos išviję.

A. Abišala nesutinka su tais, 
kurie aiškina, kad Demokratų 
darbo partijos laimėjimas bu
vo atsitiktinis dalykas. Pagal 
jų analizę, daug balsuotojų 
norėjo Sąjūdžio laimėjimo, 
bet balsavo priešingai, norė
dami perspėti valdžią, kad 
jie nepatenkinti krašto eko
nominėmis sąlygomis. Jie no
rėjo tik pasiųsti Landsbergiui 
perspėjimą, bet blogai apskai
čiavo, persistengė ir nenuma
tė pasekmių.

Gallup’o apklausos 1992 m. 
lapkričio m. duomenys, pa
skelbti tuojau Sąjūdžiui pra
laimėjus rinkimus, rodo, kad 
lietuviai patenkinti rezulta
tais. Panašūs tyrimai buvo pra
vesti Rytų Europos kraštuose, 
siekiant nustatyti demokrati
jos ir komunizmo populiaru
mą. Daug Rytų europiečių bu
vo nusivylę demokratija, o lie
tuviai buvo laimingiausi iš tų 
visų apklaustųjų, teigiamai pa
sisakę už vakarietišką demok
ratiją.

Vasario 14 d. lietuviai bal
suotojai pakartotinai patvir
tino, kad Brazausko ir jo par

Lufthansa.
Patogiausias būdas pasiekti Vilnių.

Jūsų ryšiai su Vilniumi 
per Lufthansa

34 be nusileidimo skrydžiai per 
savaitę (Iš Vankuverio, Kalgarto, 
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 kalnas. 
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.

Sudėtingoji sklerozė (Mul
tiple Sclerosis) yra nervų sis
temos liga. Ji ištinka palyginti 
jauno amžiaus žmones. Ši liga 
paveikia regėjimą, kalbą, at
mintį ir pajėgumą vaikščioti. 
Ji nėra pagydoma.

Tarptautinę sudėtingosios 
sklerozės (The International 
Federation of Multiple Sclero
sis) federaciją sudaro 35 kraš
tų pelno nesiekiančios šio po
būdžio organizacijos. Jos rūpi
nasi ligos tyrimu, žmonėmis, 
kurie šia liga serga ir organi
zuoja savanorius darbuotojus 
ir lėšų sukėlimo vajus.

Lietuva stengiasi suorgani
zuoti sudėtingosios sklerozės 
organizaciją ir patekti į tarp
tautinę federaciją.

Tarptautinė sudėtingosios 
sklerozės konferencija 1992 m. 
rugsėjo mėn. įvyko Anglijos Lon
done. Lietuva dėl lėšų stokos 
negalėjo į šią konferenciją pa
siųsti savo delegacijos.

Šiais metais tokia konferen
cija bus Vankuveryje, Britų 
Kolumbijoje. Lietuviai ir dėl 
lėšų negalės dalyvauti. Gera
širdžiai kanadiečiai pasiryžo

tijos narių išrinkimas nėra 
klaida. Brazauskas buvo iš
rinktas prezidentu 60% bal
suotojų daugumos. Landsber
gis, dabartinis opozicijos va
dovas seime, savo kandidatū
ros į prezidentus atsisakė. Są
jūdis rėmė kitą kandidatą, bū
tent, ilgametį Lietuvos diplo
matą Stasį Lozoraitį.

Prezidentas A. Brazauskas 
savo inauguracinėje kalbo
je pabrėžė, kad Lietuvai yra 
reikalinga Vakarų stiliaus 
demokratinė santvarka ir nie
kados nebus svarstomas susi
jungimas su Rusija.

1989 m. gegužės 18 d. A. Bra- 
žauskas, būdamas sovietinės 
Lietuvos AT pirmininku, pa
skelbė Lietuvos valstybės su
vereniteto deklaraciją, kurio
je buvo konstatuota, kad Lie
tuva buvo inkorporuota į So
vietų Sąjungą neteisėtai, pa
naudojus karines jėgas.

Jis buvo Lietuvos komunis
tų partijos vadovas ir 1989 m. 
gruodžio m., nutraukė ryšius 
su Sovietų Sąjungos komunis
tų partija.

Rusų imperialistai
Rusų dešiniųjų ir kairiųjų 

grupės siekia Lietuvą ir kitus 
kraštus grąžinti į atnaujintą 
Rusijos imperiją. Vladimir Ži- 
rinovsky, dešinio sparno poli
tikas, kuris 1991 m. įvykusiuo
se Rusijos prezidento rinki
muose pagal balsų daugumą 
buvo trečias kandidatas, gra
sina sunaikinti lietuvius ir 
kitas tautybes, tvirtindamas, 
kad jie yra rusiškų žemių oku
pantai.

Lietuvai padėti. Kanados sudė
tingosios sklerozės organiza
cija (The Multiple Sclerosis of 
Canada) patvirtino projektą 
suorganizuoti Lietuvai paremti 
piniginį vajų.

Halina Wrotniak pasiryžo, 
šiam vajui suorganizuoti, paau
koti savo laiką. Šios Kanados 
organizacijos pirmininkas Ja
mes Wolfgang leidžia vajui au
koti nemokamai organizacijos 
patalpas ir apmokėti organiza
torės asmenines išlaidas.

Halina Wrotniak kreipiasi į 
visus kanadiečius, prašydama 
padėti Lietuvai atsiųsti delega
ciją į Vankuverio konferenciją. 
Ypač turėtų atkreipti dėmesį 
lietuviai, gyvenantys Kanadoje, 
padėti organizatorei H. Wrot
niak įvykdyti šį užmojį. Aukas 
bus galima panaudoti atleidi
mui nuo pajamų mokesčių. Pri
imamos bet kokio dydžio aukos.

Aukas siųsti šiuo adresu: MS 
International Conference Assis
tance Fund for the Lithuanian 
Delegation MS Society of Cana
da (BC Division), 205-6125 Su
ssex Avenue , Burnaby, BC V5H 
4G1, Attn: Halina Wrotniak. Inf.

A. Abišala pareiškė viltį, 
kad naujoji Lietuvos valdžia 
neišsigąs grasinimų derybose 
su Rusija, kuri privalo ati
traukti kariuomenė iš Lietu
vos ir kitų dviejų Baltijos res
publikų. Vakarų nuolaidos ru
sų reikalavimams sudaro sun
kumų mažoms respublikoms, 
kaip Lietuvai, derėtis su Ru
sija, nes ji stiprėja, darosi ga
lingesnė santykiaudama su ga
lingais kraštais.

“Nesvarbu kas ateityje at
sitiks Rusijos ar Lietuvos rin
kimuose, vienas reikalas yra 
aiškus: nėra kelio atgal į bu
vusio gyvenimo sąlygas”, pa
reiškė A. Abišala.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario
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<S> LAISVOJE TEVHEJE
MIKČIŲ KLUBAS VILNIUJE
Vilniaus klinikiniame psicho

terapijos centre darbą pradėjo 
Mikčių klubas, žadantis spręsti 
mikčiojimo problemas. Tokį pir
mą klubą Lietuvoje įsteigė gru
pelė gydytojų ir mikčiojančių 
asmenų. Informacijų spaudoje 
pateikia psichologė Kristina 
Ona Polukordienė. Klubas turi 
apie 20 narių. Jo vadovu yra iš
rinktas ne gydytojas, o kalbė
jimo sunkumų turintis Vydūnas 
Ramša. Psichologės K. O. Polu- 
kordienės pranešimu, kluban 
norima įjungti visus mikčio- 
jančius asmenis, susirūpinu
sius šia problema. Ją spręs pa
tys klubo nariai, patarimų 
gaudami iš specialistų. Numa
tomas paskaitų ciklas gydyto
jams ir mikčiams, kalbėjimo 
defektų turinčių vaikų tėvams. 
Klubas nori išleisti dvi iš kitų 
kalbų išverstas knygeles - “Pa
tarimai mikčiojantiems” ir “Vai
kų mikčiojimas”.

SAUGOS, BET NESLĖPS
ELTA praneša, kad kovo 12 d. 

Lietuvos valstybiniame archy
ve Antakalnyje buvo pradėtas 
saugoti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktas, kurį 
1990 m. kovo 11 d. pasirašė 124 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
atstovai. Kovo vienuoliktosios 
aktą Lietuvos valstybinio ar
chyvo direktoriui A. Piliponiui 
perdavė generalinis Lietuvos 
valstybinių archyvų direkto
rius G. Ilgūnas. Istorinis doku
mentas buvo nuneštas saugyk- 
lon, seifas užrakintas ir už
antspauduotas. Tame archyve 
Antakalnyje saugomi visi nuo 
1918 m. išlikę valstybinės reikš
mės dokumentai. Deja, didelė 
jų dalis Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministerijos įsa
kymu buvo išvežta. Maskva ne 
viską sugrąžino. ELTOS prane
šime rašoma: “Nepriklausomy
bės atstatymo aktas priimtas 
amžinam saugojimui, tačiau, 
kaip ELTOS korespondentui 
pasakė šio archyvo direktorius 
A. Piliponis, tai nereiškia, kad 
dokumentas bus amžinai pa
slėptas nuo visuomenės akių. 
Valstybinio archyvo darbo tai
syklės leidžia skolinti doku
mentų originalus ne ilgesniam 
kaip dviejų mėnesių laikotar
piui .. .” A. Piliponiui atrodo, 
kad tokios galimybės galėtų bū
ti sudarytos tik Lietuvos res
publikos prezidento arba jo įga
liotų prezidentūros atstovų pa
geidavimu.

NIEKO NĖRA ŠVENTO
Vario ir bronzos karštlige 

susirgusiems vagims nieko nėra 
švento. Šie sovietinio komuniz
mo auklėtiniai vagia lietuvių 
tautai nusipelniusių asmenų 
biustus, antkapius iš kapinių, 
o kovo mėnesį atėjo eilė ir Kry
žių kalnui prie Šiaulių. Laima 
Peleckienė kovo 30 d. “Lietu
vos ryto” skaitytojams pasako
ja: “Sekmadienį apie pietus 
nuolatinių Kryžių kalno sergė
tojų — kryželių ir kitokios ti
kinčiųjų atributikos pardavinė
tojų — dėmesį atkreipė du jauni 
vaikinai, nežinia ką veikiantys 
krūmuose už kalno. Įtarę kažką 
negero, žmonės nusprendė pa
tikrinti, ką vaikinai veikia, o 
įsitikinę bemat iškvietė poli
ciją. Sulaikyti du šiauliečiai

D\/i ELECTRICAL DvL engineering
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

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

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

ŠVENTINIS
Medus........................................ 1 kg
Dešra rūkyta .............................  3 kg
Kumpis rūkytas ......................... 3 kg
Sūris oland.................................. 1 kg
Sviestas ..................................... 1 kg
Miltai .......................................... 2 kg
Cukrus ...................................... 3 kg
Ryžiai ........................................ 2 kg
Sausainiai .................................. 2 kg
Kakava ...................................... 1 kg
šokol. saldainiai........................ 1 kg
Razinos ..................................... 1 kg 

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.
PRIEDAS ‘E’: Aliejus saul. 2 lt; šprotai aliejuje 5 dėž.; višta šviež. 3 kg;

kumpis rūk. 3 kg; mėsa dėž. 500 gr .............................................9 kg $18.50
PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;

ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt ...................................................27 kg $16.00
PRIEDAS‘M’: Dešra rūk. 3 kg; kumpis 3 kg; mėsa dėž. 1 kg; ..........7 kg $15.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg...................................... $16.00

— penkiolikametis Vytautas 
Leščinskas ir septyniolikame
tis Aidas Urniežius. Kaip pa
sakojo Šiaulių rajono polici
jos komisaras inspektorius K. 
Škleinikas, rytą apie dešimtą 
valandą V. Leščinskas su A. Ur
niežiumi autobusu iš Šiaulių 
atvažiavo į Kryžių kalną. Anot 
Urniežiaus, plėšimo iniciato
rius buvo Leščinskas, atėjęs 
pas jį ir pasiūlęs pavogti kry
žių, parduoti metalą, kad galė
tų atiduoti skolą. Leščinskas 
buvo pasiėmęs pjūklą metalui 
pjauti ir plaktuką. Darbavosi 
sparčiai — nupjauta nemažai 
varinių kryžių ir varinių stry
pų. Anot A. Urniežiaus, ‘kiek 
tiksliai nupjovėm kryžių, ne
prisimenu, bet labai daug’. Nu
ėję į augančius už kalno krūmus, 
jiedu norėjo supjaustyti savo 
grobį smulkiau, kad būtų pato
giau susidėti į rankines. Čia 
juos ir sulaikė. Paaiškėjo, kad 
abu neblogai pasidarbavo — va
rio grobis sveria apie 50 kg, o 
kilogramą vario laužo dabar 
superka maždaug už dolerį. Iš
kelta baudžiamoji byla”. Poli
cijos komisaro inspektoriaus 
K. Škleiniko duomenimis, tai 
buvo pirmoji vario vagystė Kry
žių kalne. Ten tik pernai dukart 
buvo iškratytos aukų dėžutės.

KOMISARAI LIETUVOJE
Išeivijos lietuvių ausis ir šir

dis erzina atgimusios Lietuvos 
policijon iš sovietinės Mask
vos atkeliavę komisarai ir jau 
koją keliantys komisariatai. 
Milicininkais ten dabar niekas 
nevadina policininkų. Ar rei
kia mūsų policijai komisarų ir 
komisariatų, kurių nepriklau
soma Lietuva prieškario laiko
tarpyje neturėjo? Atkreipkime 
dėmesį į Leono Peleckio “Lie
tuvos aide” kovo 11 d. paskelb
tą pranešimą “Nuo statistikos 
iki ‘šventosios’ linkėjimų”, ku
riame jis rašo: “Toks pokalbio 
diapazonas vyravo Šiaulių poli
cijos komisariate vykusiame su
sitikime su žurnalistais. Spau
dos konferencijoje dalyvavo ir 
aukščiausio rango komisariato 
darbuotojai (šeši komisarai). 
Neseniai vyresniuoju komisaru 
paskirtas Algimantas Songaila 
konstatavo, jog nusikalstamu
mas, palyginti su praėjusiais 
metais, padidėjo net 80% (58,6% 
daugiau pavojingų nusikaltimų, 
dvigubai daugiau asmeninio 
turto plėšimų, 105;9% — valsty
binio turto vagysčių; ypač pa
daugėjo nusikaltimų, padaro
mų tiesiog gatvėje). Gerokai 
sumažėjo išaiškinamų nusikal
timų procentas — iki 19,5%. 1992 
m. iš komisariato išėjo 60 žmo
nių, 33 — ne savo noru. Polici
jai labai trūksta modernios tech
nikos. Šiek tiek žada pagaminti 
‘Nuklono’ gamykla. Ekspertai 
tebedirba tomis pat ir net blo
gesnėmis nei prieš ketvirtį am
žiaus priemonėmis ...” Tik ra
šydamas apie popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsaugą viešnagės 
metu, L. Peleckis kažkodėl už
miršta ir komisarus, ir komi
sariatą: “Daugiausia rūpesčių 
policijos vadovams dėl pietų 
jėzuitų centre — aplink daug 
namų, balkonų, maža vietos. Iš
keldinti tą dieną žmones, kaip 
daroma užsienyje, vargu ar pa
vyks. Beje, lėšų kol kas niekas 
nežada...” v. Kst.

SIUNTINYS
Apelsinai .................................... 2 kg
Citrinos šviežios..................... 500 gr
Kava pupelių..........................  500 gr
Kava tirpstanti........................  200 g r
Mielės ..................................... 100 gr
Majonezas .............................. 400 gr
Prieskoniai.............................. 200 gr
Šokoladas............................... 500 gr
Kiaušiniai ................................ 20vnt.
Aliejus saulėgrąžų ..................... 4 Itr.

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

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

JAV Illinois valstijos gubernatorius JIM EDGAR, vertindamas lietuvių įnašą į 
amerikiečių kultūrinį gyvenimą, sveikinimo laiške džiaugiasi atidarytu lietu
vių skyriumi Illinois valstijos centre. Nuotraukoje iš kairės - ELENA F. KĖŽE- 
LIENĖ ir INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ prie tame skyriuje išstatytų rodinių

Vasario šešioliktoji Argentinoje
Argentinos lietuvių organiza

cijų ir spaudos taryba 1993 m. 
kovo 14 d. Lietuvių centro rū
muose paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės 75 metų sukaktį. 
Pradėta sugiedant Argentinos 
ir Lietuvos himnus, einant gar
bės sargybą Lietuvių centro jau
nimui, pasipuošusiam tautiniais 
drabužiais ir su vėliavomis. 
Programai vadovavo Silvina 
Brazaitytė ir Silvija Ruplė- 
naitė. Oficialią programos dalį 
atidarė ALOST pirm. Jurgis Bra
zaitis. Pagrindinę kalbą pasa
kė garbės konsulas inž. Algiman
tas Rastauskas. Apie nepriklau
somybės reikšmę ispanų kalba 
trumpą žodį tarė Jaunimo są
jungos pirm. Luciana Gaidi- 
mauskaitė, kuri pabrėžė lietu
vių tautos dorybes: drąsą ir iš
tvermę siekiant savo laisvės.

Meninėje programoje Birutė 
Daratieninė pristatė Šiaurės 
Amerikoje pagarsėjusį lietuvį 
Justiną Marcinkevičių, kuriam 
Cambridge universitetas sutei
kė 1992 metų garbės vyro titu
lą. Vieną jo eilėraštį padekla
mavo Elina Gaidimauskaitė. Tris 
liaudies daineles atliko mergai
čių kvintetas: Analija, Luciana 
ir Elina Gaidimauskaitės, Da
niela Rastauskaitė ir Silvija 
Ruplėnaitė, Jaunimo sąjungos 
veikėjos. Dainų pasirodymą už
baigė “Leiskit į tėvynę”. Trečio
je dalyje pasirodė Lietuvių cent
ro tautinių šokių ansamblis “In
karas”, vad. Juozo Puliko. Jis 
gražiai atliko šokių pynę: Dzū
kų polką, Landytinį, Abrūsėlį, 
Varkietį ir Malūną. Publika ne
pagailėjo katučių. Matoma dide
lė šokėjų pažanga. Programą už-
baigė Lietuvių centro pirm. Ju
lius Mičiūdas, padėkojęs vi
siems programos dalyviams ir at
vykusioms į minėjimą. Svečių 
tarpe dalyvavo Milda ir Vilius 
Markūnai, atvykę iš Vilniaus ap
lankyti savo giminaičio A. Mar-

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
real į ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 'r

(Esu “Union Gas” /fy 
atstovas) Ssjr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
' Hamilton, Ontario L9C 2M3

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 
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kūno. Vilius Markūnas Lietuvo
je dirba privačioje įstaigoje, 
kuri užsiima statyba Vilniaus 
mieste.

Lietuvos garbės konsulas inž. 
Alg. Rastauskas kovo 11 d. Case- 
ros mieste surengė nuotraukų 
parodą, kuri tęsėsi iki balan
džio 3 d. Parodoje buvo išstaty
tos E. Neumanio nuotraukos iš 
Lietuvos kaimo buities bei R. 
Danegelivičiaus ir R. Misiuko- 
nio nuotraukos iš Jaunimo festi
valio, įvykusio Kaune 1989 m. 
Parodą atidarė prof. Irena Par- 
šelienė. Dalyvavo būrelis lietu
vių iš Buenos Aires ir apylinkių.

K.A.S.

Rodney, Ontario
KLB RODNEY APYLINKĖS VAL

DYBA gegužės 2, sekmadienį, 5 v. 
p.p. rengia Motinos dienos minėji
mą Rodney lietuvių namuose. 
Paskaitininke - Angelė Naruševi- 
čiūtė-Ambrozaitienė. Meninę pro
gramą atliks Ona Vindašienė, Va
lė Tautkevičienė, Eugenija Am- 
brozaįtytė (Toronto konservatori
jos studentė). Po minėjimo - ka
vutė. Rengėjai

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

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

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. 

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik ........... ......................$14.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš $2,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas
* Skambinkite dėl mūsų 

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

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

jūsų namų
* Pristačius siuntinius į Lie

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

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

Tel. (416) 643-3334 FAX (416) 343-8980

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UrT AIVA" LIETUVIŲ KREDITO 
JL/YJLiiV/Y 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:
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 “Taikoje'

Hamilton, Ontario
LIETUVOS LAIVAS “Kapitonas 

Stulpinas”, plaukdamas iš Suomi
jos ir Norvegijos, 1993 m. balan
džio 28-29 d.d. sustos Hamiltone. 
Laivui vadovauja kapitonas Eimu
tis Astikas, bendradarbiaujantis 
spaudoje ir besirūpinantis laivy
no lietuviškumu. Tai vienas ne
daugelio lietuvių kapitonų tarp 
eilės rusakalbių. Astikų pavardė 
jau buvo žinoma IV š. pradžioje. 
Kristinas Astikas pasirašė su ki
tais Salyno sutartį ir nuo 1419 m. 
buvo Vilniaus kaštelionu. Lauksi
me atplaukiant to laivo, nes tai 
dalis Lietuvos, nors dabar laiki
nai išnuomotas švedams, bet plau
kia su Lietuvos trispalve. Iš Ha
miltono jis dar užsuks į porą JAV 
Didžiųjų ežerų uostų. B. Stundžia

PAGERBDAMI MIRUSIUS ir 
reikšdami užuojautą artimiesiems, 
Kanados lietuvių fondui aukojo - 
a.a. Kazimiero Šalčio atminimui: 
$100 - Aleksandra Šaltienė, žmo
na; $40-R. H. Rimkevičiai; $20-G. 
B. Pittman, J. G. Krištolaičiai; a.a. 
Vytauto Kramiliaus, mirusio Sault 
St. Marie atminimui $20 - Z. Vai
nauskienė.

■ Už aukas dėkoja KLF.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
DAUGIAKULTŪRINĖS VEIK

LOS pasirodyme kovo 28 d. Delhi- 
Tillsonburgo apylinkės lietuvės 
moterys paruošė parodėlę ir val
gių išpardavimą. Daug išradin
gumo ir kruopštumo parodė B. Vy- 
tienė, J. Pargauskienė, S. Pargaus- 
kaitė ruošdamos parodėlę. Akis 
traukė lietuviškų audimų raštai, 
įvairių atspalvių gintarai, me
džio dirbiniai, paveikslai. Lie
tuvių kultūra ir menu, kurį at
spindėjo parodėlės rodiniai, la
bai domėjosi šio renginio lanky
tojai. Valgių stalas buvo turtin
gas gražiais kepiniais ir kitais 
skanumynais, kuriuos suaukojo 
27 moterys. Nebuvo nuskriausti 
mėgėjai ir sočiau pavalgyti - par
davėme skanių dešrų, troškintų 
kopūstų. Prie valgių stalo darba
vosi - T. Pargauskienė, E. Rugie- 
nienė, B. Lukošienė, O Čeikienė, 
M. Obelėnienė, D. Vindašienė. 
Renginį piniginėmis aukomis pa
rėmė: $75 - E. Gailevičiūtė; $50
- M. J. Liutkevičiai; $25 - O. J. 
Lingaičiai, p. Pekarskienė; $26 - 
R. Augustinavičienė; $20 - V. Trei- 
gienė, A. Skodienė, L. F. Gurk
liai; $10 - G. Rugienius. Pelno 
gauta $1,100. Iš jų $1,000 paskir
tas “Vaiko tėviškės namams”, $100
- jauniesiems krepšininkams, 
priklausantiems Hamiltono LSK 
“Kovui”. D.V.

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

“TŽ” leidėjais

* 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.

IMAME UŽ:
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.

& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Prel. (Ir. Juozas Prunskis, či- 
kagietis žurnalistas ir žymusis 
mecenatas, gyvenęs Queen of 
the Universe klebonijoje, dėl 
pablogėjusios sveikatos persi
kėlė į Ateitininkų namus Le- 
monte. Jo naujasis adresas: At
eitis Foundation House, 12690 
Archer Ave., Lemont, IL 60439, 
USA. Tel. (708) 257-0667.

A. a. William (Vincas) Dapkus, 
seniausias Detroito lietuvis, 
gimęs Lietuvoje 1886 m. kovo 2 
d., mirė šiame didmiestyje, su
laukęs šimto šešerių metų am
žiaus. Velionis, priklausęs anks
tyvesniųjų ateivių kartai, dirbo 
Fordo automobilių gamybos 
pramonėje. Paskutiniaisiais il
go gyvenimo metais jį globojo 
P. Televičienė. Sausio 21 d. ve
lionis iš Šv. Antano lietuvių pa
rapijos šventovės palaidotas 
vietinėse Holy Sepulchre ka
pinėse.

Nuo vandalų gerokai nuken
tėjo Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Klivlande. Kovo 30 d. ankstyvą 
rytą į jos šventovę atsidaužė 
dideliu greičiu paleistas pavog
tas automobilis, ant jo greičio 
pedalo padėjus cemento bloką. 
Automobilis, pralaužęs meta
linę tvorą, pramušė parapijos 
salės sieną. Daug žalos pada
ryta šildymo ir vandens vamz
džiams, elektros laidams ir ke
liose vietose dėl skylės sienoj 
nukritusioms luboms. Atrodo, 
vandalai planavo šventovę pa
degti, nes automobilyje rasta 
skardinė benzino. Ji nesprogo 
ir neuždegė nei automobilio, 
nei šventovės pastato. Klebo
nas kun. Juozas Bacevičius da
bar organizuoja aukų rinkimo 
vajų pastato remontui.

Australija
Džilongo (Geelong) lietuvių 

sąjungos klubo valdyba kasmet 
kovo mėnesį surengia vardinių 
vaišes, matyt, pagerbdama Ka
zimierus ir Kazimieras bei Juo
zus ir Juozes. Kovo 21 d. šiam 
tradiciniam renginiui buvo pa
sirinkta graži p.p. Gailių sody
ba. Dalyvių susirinko apie 70. 
Jų laukė gražaus Harwono upės 
slėnio vaizdas, R. Gailiaus ant 
iešmo iškepta mėsa, šeiminin
kių I. Gailiuvienės, A. Valod- 
kienės, M. Manikauskienės, L. 
Liebich paruošti šaltibarščiai, 
balandėliai bei kiti patiekalai. 
Gėrimais svečius vaišino vardi
nes švenčiantys Juozai. Lietu
vių sąjungos klubo valdybos ižd. 
V. Čerkavičius finansinius iš
teklius papildė surinktais na
rio mokesčiais ir pelninga lo
terija.

Britanija
Mančesterio ramovėnų skyrius 

savo reikalus aptarė sausio 23 
d. sušauktame metiniame narių 
susirinkime. Jį pradėjo laikinai 
pirmininko pareigas ėjęs vice- 
pirm. H. Silius. Susirinkimo 
dalyviai atsistojimu ir susikau
pimo minute prisiminė neseniai 
mirusį ramovėnų pirm. a.a. Ka
zimierą Murauską. Mančesterio 
ramovėnų veiklos pranešimą

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

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

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 

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

perskaitė sekr. Henrikas Vai
neikis. Tada paaiškėjo, kad 
Mančesterio ramovėnai 1992 m. 
surengė Stepo Dariaus ir Sta
sio Girėno skrydžio per Atlan
tą bei Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimus, Naujų me
tų sutikimą. Iš kuklaus iždo 
atgimusios Lietuvos kariuome
nei buvo nusiųsta 500 svarų 
sterlingų. Naujuoju ramovėnų 
skyriaus valdybos pirmininku 
buvo išrinktas Vladas Berna
tavičius. Kiti pareigūnai pa
likti tie patys. Tad dabartinę 
Mančesterio ramovėnų skyriaus 
valdybą sudarė pirm. V. Berna
tavičius, vicepirm. H. Silius, 
sekr. H. Vaineikis ir ižd. A. Vi- 
gelskis. Revizijos komisijoje 
liko pirm. S. Lauruvėnas, na
riai V. Motuzą ir A. Podvoiskis. 
Metinis susirinkimas baigtas 
visų dalyvių sugiedotu Lietu
vos himnu.

Bradfordo lietuvius jungia 
“Vyčio” klubas, kurio metinis 
narių susirinkimas buvo sušauk
tas sausio 24 d. Klubo pirm. V. 
Gurevičius padarė metinės veik
los apžvalgą, primindamas mi
rusiuosius narius. Su finansi
niais “Vyčio” klubo reikalais 
susirinkimo dalyvius supažin
dino A. Bučys. Tada buvo iš
klausyti kultūrinių reikalų 
vadovo A. Gerdžiūno ir revizi
jos komisijos pirm. P. Pucevi- 
čiaus pranešimai. “Vyčio” klubo 
■valdybon buvo išrinkti ir ją su
darė: pirm. V. Gurevičius, vice
pirm. A. Bučys, sekr. S. Grybas, 
ižd. R. Karalius, klubo adminis
tratorė R. Vaičekauskaitė, kul
tūros reikalų vadovas A. Ger- 
džiūnas ir sporto vadovė I. Ger- 
džiūnienė.

Prancūzija
Dr. Stasys Bačkis, buvęs Lie

tuvos diplomatijos šefas, iki 
šiol gyvenęs Paryžiuje, nuo š. m. 
gegužės 1 d. su žmona persike
lia gyventi į Vilnių, kurio arki
vyskupijai vadovauja jų sūnus 
arkiv. Audrys Juozas Bačkis. .

Prancūzijos lietuvių bendruo
menė kas šešeri metai renka 
savo tarybą ir garbės teismą. 
Paskutinieji rinkimai buvo 1987 
m. Šiais metais jie koresponden- 
ciniu būdu įvyks birželio 6 d. 
PLB valdybos pirm. R. Bačkis 
pabrėžia, kad su atgimusia Lie
tuva reikia atsinaujinti ir Pran
cūzijos lietuvių bendruomenei, 
1997 m. švęsiančiai savo veik
los penkiasdešimtmetį. Kovo 23 
d. įvykusiame dabartinės PLB 
tarybos posėdyje sudaryton rin
kimų komisijon įsijungė prof. 
G. Matore, Eglė Klimaitė ir M. 
Merillon. Rinkimuose šiai ko
misijai talkins PLB valdyba ir 
jos pirm. R. Bačkis. Kandida
tus galima siūlyti PLB susirin
kimuose, o toliau gyvenantys 
nariai pasirinktų kandidatų 
pavardes iki gegužės 6 d. gali 
atsiųsti rinkimų komisijai PLB 
adresu: Communaute Lithua- 
nienne, 8 av. Cesar Caire, 75008 
Paris. Balsavimo vokelius PLB 
nariai gaus porą savaičių prieš 
rinkimus. Rinkimų komisijos 
posėdis balsams skaičiuoti bus 
viešas. Jame stebėtoju galės 
dalyvauti kiekvienas narys.

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



PRANEŠIMAS IS CIKGOS

Jie kentėjo, nes Lietuvą mylėjo!
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Š. m. kovo 19 d. Čikagoje, 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus salėje, Lietuvių poli
tinių kalinių sąjunga surengė 
nacių genocido ir komunisti
nių gulagų tremtinių minėji
mą, nes šiemet sukanka 50 me
tų, kai naciai suėmė 46 Lietu
vos įkaitus ir juos išvežė į 
Stutthofo kacetą sunaikini
mui. Minėjimą pradėdamas, 
LPKS pirm. inž. P. Narutis dė
kojo ALTui, Balzeko muziejui, 
dr. D. Fainhauzui, spaudos ir 
radijo atstovams, garsinu
siems šį minėjimą, taip pat 
visiems talkininkams ir buvu
sių kalinių šeimų nariams, pri- 
sidėjusiems prie šio minėjimo 
pravedimo.

Tada prasidėjo toji minėjmo 
dalis, kuri šį renginį padarė 
išskirtiną iš visų kitų rengi
nių. Tai nuopelnas kūrybingu
mo ir sugebėjimo Dalios Sruo- 
gaitės, Dalios Kučėnienės ir 
aktoriaus V. Juodkos, kurie 
gerai parinktais tekstais bei 
puikiu jų perdavimu sukūrė to
kią nuotaiką, kad salėje klau
sytojai lyg užburti net nepa
juto, kaip prabėgo tos 2 minė
jimo valandos. Ir nebuvo nei 
mikrofono, nei plojimų, kad 
gilus susikaupimas nebūtų 
trukdomas.

Dalia Kučėnienė (dukra 
Stutthofo įkaito kpt. J. Norei
kos, kuris vėliau buvo parti
zanų generolas Vėtra, pakar
tas 1947 m. vasario 16 d.) pir
miausia apibūdino salės prie
kyje kabančią niekur nematy
tą vėliavą, kurią sudarė kace- 
tinės spalvos, ženklai ir simbo
liai: mėlyni ir pilki ruožai, tai 
kalinių aprangos spalvos, vi
duryje tamsiai raudonas sky
das — politinio kalinio ženk
las, su jo viduryje didele bal
ta raide L — Litauer, o virš jo 
yra eilės skaičių numeris, ku
ris kiekvieną kaceto kalinį 
nužmogina, paversdamas jį tik 
daugiau ar mažiau skaičių tu
rinčiu numeriu! Taip kaceti-

ninkas kpt. J. Noreika buvo tik 
nr. 21330, o prof. M. Mackevi
čius — 2258 ir t.t. Dalia tyliu 
balsu skaitė visų 46 įkaitų var
dus bei pavardes, o jų kaceti- 
nį numerį, stipriai pabrėžda
ma, vokiškai: zwei-eins-drei- 
drei-null ir t.t.

Neįmanoma perduoti tos nuo
taikos, kuri tuo metu viešpa
tavo salėje! Šiurpas ėjo per 
nugarą kiekvienam, girdint ta
riant tuos numerius, nes ne
sunku buvo įsivaizduoti kace- 
te kalinių patikrinimą, daro
mą sargų, prieš varant pusgy
vius kalinius į priverstinius 
darbus, kur ne vienas jų, jė
goms išsekus, pabaigdavo kali
nio kančių dienas.

Dalia Sruogaitė, rašytojo 
ir įkaito prof. B. Sruogos duk
tė, labai tinkamais ir nuosta
biai sklandžiais įtarpais įves
dino ir lydėjo aktorių V. Juod
ką, jam skaitant ištraukas iš 
prof. B. Sruogos ir prof. kun. 
S. Ylos kacetinių aprašymų. 
Labai tiko ir kacetininko Leo
no Puskunigio sukurta ir jo 
paties, kanklėmis palydint, 
padainuota “Daina apie Stutt- 
hofą” vaizdajuostėje. Gerai ir 
tai, kad šis minėjimas buvo 
filmuojamas, nes taip šia pui
kia programa galės pasinaudo
ti ne tik kiti lietuvių telki
niai, bet gal net ir būsimos 
kartos.

Iš Stutthofe kalėjusių gyvų 
išlikusių ir šiame minėjime 
dalyvaujančių, pirmas kalbėjo 
inž. P. Narutis, buvęs pats 
jauniausias įkaitų grupėje. 
Kaip ir visus kitus lietuvių 
įkaitus (rašytojus, kunigus, 
profesorius, kariškius, orga
nizacijų darbuotojus) ir P. Na
rutį Gestapas suėmė be jokio 
teismo. Gestapas norėjo paro
dyti, kad taip yra atsiskaito
ma su lietuviais, kurie atsisa
kė stoti į vokiečių SS dalinius.

Naciams ypač rūpėjo sulik- 
viduoti bet kokią politinę lie-

(Nukelta į 6-tą psl.)

VAIZDAI IŠ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” SPAUDOS VAKARO didžiojoje Anapilio salėje 1993.IV.17. Nuotraukos vir
šuje - dainos vienetas “Sutartinė” su Anapilio parapijos vaikų choristais, vadovaujant NIJOLEI BENOTIENEI, 
akompanuojant JONUI GOVĖDUI ir padedant sol. RIMUI PAULIONIUI, atliko vakaro meninę programą; RAMŪ
NĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ, laikraščio leidėjų valdybos pirmininkė, dėkoja programos atlikėjams, valdybos 
narė RŪTA GIRDAUSKAITĖ įteikia gėles; viduryje - RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ atidaro spaudos 
vakarą, “Sutartinė” savo įdomia programa džiugina gausius vakaro dalyvius, VYTAUTAS AUŠROTAS praveda 
mažąją loteriją; apačioje - dr. SILVESTRAS ČEPAS, leidėjų valdybos narys, SALOMĖJA ANDRULIENĖ- laikraš
čio administratorė, GENOVAITĖ GAIŽUTIENĖ (dešinėje), spaustuvės tarnautoja, dalyvauja didžiosios loterijos 
pravedime; laimingą bilietą ištraukė GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ iš Hamiltono

Nuotraukos Vytauto Balčiūno

Tėviškės žiburiai • 1993. IV. 27 - Nr. 17 (2252) . psl. 5

Didžiosios “TŽ” loterijos aukotojai ir laimėtojai
1. L. G. Kurpių dovanotą tautinę 

juostą laimėjo prel. Jonas A. Ku
čingis, Los Angeles, CA, nr. 8271.

2. J. Radzevičiaus dovanotą vazą - 
P. Stripinis, Mississauga, Ont., 
nr. 4584.

3. A. Laurinaičio paveikslą - A. 
Rūta, Toronto, Ont., nr. 8894.

4. A. Kaziūno dovanotą lovatie
sę - Rūta Rygelienė, Bolton, 
Ont., nr. 12412.

5. E. Ališauskienės dovanotą ser
vetėlių rinkinį - Vladas Plečkai
tis, Toronto, Ont., nr. 12109.

6. N. M. paveikslą - A. Kalūza, Mis
sissauga. Ont., nr. 4536.

7. Dovaną iš Lietuvos - Jonas 
Šumskis, Čikaga, IL, nr. 0816.

8. Prel. J. Kučingio dovanotą V. 
Balsienės keramikos indą - Gr. 
Balčiūnienė, Toronto. Ont., nr. 
8655.

9. Z. Dobilo paveikslą - Gintaras 
Sližauskas, Toronto, Ont., nr. 
16926.

10. L. G. Kurpių dovanotą tautinę 
juostą - L Mačikūnas, Niagara 
Falls, Ont., nr. 13478.

11. K. Lukošiaus dovanotą medžio 
drožinį - S. Skučas, Sagamo, 
P.Q., nr. 5625.

12. G. Krašauskienės keramikos 
vazą - B. Januška. Windsor, Ont., 
nr. 9875.

13. A. Tamošaičio paveikslą - J. 
Purtulis, St. Petersburg Beach, 
FL, nr. 1512.

14. L. Senkevičienės dovanotą albu
mą - V. Anysienė, Toronto, Ont., 
nr. 18372.

15. K. Abromaičio medžio drožinį - 
O. Juodišius, Toronto, Ont., 
nr. 9111.

16. A. Laurinaičio dovanotą paveiks
lą - B. M. Tamulis, Los Angeles, 
CA, nr. 0626.

17. V. Balsienės keramikos lėkštę - 
G. Gudauskas, Los Angeles, CA, 
nr. 0605.

18. L. G. Kurpių dovanotus tauti
nius drabužius - J. ir V. Zenke- 
vičiai, Georgetown, Ont., nr. 2963.

19. G. Valiūnienės paveikslus - Kos
tas Pivoras, Toronto, Ont., nr. 
11861.

20. P. Misevičiaus medžio drožinį - 
J. Viecek, Scarborough, Ont., 
nr. 12912.

21. A. Karosaitės dovanotus ginta
rinius karolius - Aldona Čepie
nė, Weston, Ont., nr. 14706.

22. P. Bigausko paveikslą - J. Mic
kus, Longueuil, P.Q., nr. 4877.

23. A. Jagėlos dovanotą kavos ser
vizą - J. Šimkus, Toronto, Ont., 
nr. 11900.

24. A. Sendžikienės tautinę lėlę - 
S. Pacevičienė, Toronto, Ont., 
nr. 18357.

25. R. Žiūraitienės paveikslą - S. 
Stončius, Mississauga, Ont., nr. 
16856.

26. S. Matulionio dovanotus puode
lius - J. Popikaitis, Edmonton, 
AB, nr. 20195.

27. S. Matulionio dovanotus virtu
vės puodus - L. Beleckis, Rave
na, N. Y., nr. 6162.

28. L. Dagienės dovanotą a.a. J. 
Dagio monografiją - Asta Sli- 
žauskienė, Toronto, Ont., nr. 
16924.

29. L. Stosiūno dovanotą paveiks
lą - O. Barzdžius. Downsview, 
Ont., nr. 13825.

30. L. Dagienės dovanotą a.a. J. 
Dagio skulptūrą - Dalia Stepo
naitienė, Toronto, Ont., nr. 8205.

31. “Tėviškės žiburių” skirtus 
$250 - J. Tamošiūnas. Etobico
ke, Ont., nr. 11008.

32. "Tėviškės žiburių” skirtus $500 - 
Juozas Erslavas, Thunder Bay. 
Ont., nr. 11981. .

Taip pat mažojoje loterijoje 
buvo tradicinis tortas - “Napoleo
nas”, kurį jau daugelį metų iškepa 
S. Rakštienė.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA di
džiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” spaudos vaka
ro proga mūsų nuoširdūs rėmėjai 
aukojo: $200 - S. ir G. Kuzmai; $100 
- H. ir G. Lapai, dr. R. Zabieliaus- 
kas, J. Varanavičius, W. Dresher; 
$60 - N. ir A. Ankai; $50 - J. ir G. 
Krištolaičiai, dr. J. ir A. Sungailos; 
$25 - V. Matulaitis; $20 - A. Vai
čiūnas.

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



Lietuvių fondo narių 30-tajame suvažiavime 1993.III.27 Čikagoje prezidiumas, spaudos stalas ir dalyviai 
Kalba LF tarybos pirmininkas POVILAS KILIUS

Jie kentėjo, nes Lietuvą...

Turtingiausios JAV Lietuvių organizacijos suvažiavimas
Pranešimas iš Čikagos specialiai “Tėviškės žiburiams”

Kovo 27 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje, įvyko JAV Lietuvių 
fondo 30-sis metinis narių su
važiavimas. Kadangi tą patį 
savaitgalį vyko ir JAV LB apy
gardų pirmininkų bei valdybų 
pasitarimas, tai ir jiems bu
vo sudaryta gera proga daly
vauti Lietuvių fondo 30-jame 
suvažiavime. Aš gi šiame pra
nešime pažvelgsiu tik į kai ku
riuos svarbesnius suvažiavi
mo aspektus.

Suvažiavimą atidarė LF ta
rybos pirmininkas ekonomis
tas P. Kilius. Jis, suminėjęs 
LF pirmūnų pavardes, prade
dant dr. A. Razma, kuris pir
mas spaudoje iškėlė tokio fon
do idėją, pabrėžė, kad svar
biausias LF tikslas tai išlai
kyti lietuvybę už Lietuvos ri
bų. Šalia to, kiek tai galima, 
paremti projektus ir Lietuvo
je. Atkreipęs dėmesį į jauni
mą, tarybos pirmininkas sakė: 
“Mes tikime, kad jaunimas, 
baigęs mokslus, ras reikalo 
tęsti lietuvybės išlaikymo dar
bą. Lietuvių fondas džiaugiasi, 
kad jau dabar tarybos narių 
trečdalį sudaro jaunosios kar
tos atstovai...”

Prel. J. Prunskiui sukalbėjus 
invokaciją, sekė 1992 m. miru
sių LF narių pagerbimo cere
monija, LF tarybos narei R. 
Steponavičiūtei skaitant 94 
mirusių narių pavardes ir jų 
prisiminimui uždegant žvakę. 
Pagerbimo ceremonija, labai 
įspūdinga ir atliekama kiek
vienais metais, baigta giesme 
“Marija Marija”.

P Kilius suvažiavimui pir
mininkauti pakvietė vieną 
iš LF pirmūnų - dr. G. Balu- 
ką ir tarybos narius advokatus 
R. Kojelytę bei V. Kirvelaitį. 
Po to sveikinimo žodžius pa
sakė Lietuvos gen. konsulas 
Čikagoje V. Kleiza, kiek vėliau 
atvykęs PLB pirm. B. Nainys, 
JAV LB krašto v-bos pirm. V. 
Maciūnas ir pirmasis LF val
dybos pirmininkas bei Ameri
kos lietuvių tarybos (ALT) at
stovas T. Blinstrubas, savo žo
dyje pastebėjęs: “Dar nei vie
na lietuviška organizacija nie
kur pasaulyje nebuvo ir nėra 
tokia turtinga, kaip Lietuvių 
fondas. Pavyzdžiui daugiau 
kaip 100 metų senumo Susivie
nijimas lietuvių Amerikoje 
(SLA) turi 3800 narių su trimis 
su viršum milijonų dolerių 
turto... Malonu, kad abuoju
mas ir nepasitikėjimas, kurie 
reiškėsi Lietuvių fondo pra
džioje, jau galutinai nugrimz
do...” Tuo tarpu konsulas V. 
Kleiza priminė, kad truks dar 
20 ar 30 metų, kol Lietuva tvir
čiau atsistos ant savo kojų. 
“Per tą laiką jai reikės mūsų 
paramos, o mums Lietuvos...”

Prieš aptariant po to seku
sius įvairių LF pareigūnų ir 
komisijų pirmininkų praneši
mus ir išklausius praeitų me
tų suvažiavimo protokolą, ku
rį perskaitė G. Kamantienė, 
primintina, kad prieš šį 30- 
ąjį LF suvažiavimą pagrindi
nis fondo kapitalas, sudėtas 
6611 gyvųjų ir mirusių narių, 
buvo 6,296,537 dol. O trejus 
metus LF valdybos pirminin
ko pareigas ėjęs advokatas 
A. Olis savo pranešime paste
bėjo: “Per tuos 3 metus (toks 
yra nustatytas terminas - VR) 
įvyko daug politinių pasikei
timų, Lietuva atgavo nepri
klausomybę ir tuo kartu išei
vijos dėmesys buvo daugiau 
nukreiptas į Lietuvos reika
lus, negu į lietuvybės išlaiky
mą pas mus. Aukotojai galėjo 
pasirinkti naujus fondus ir 
tikslus. Nežiūrint to, per 3 me
tus LF kapitalas paaugo 1,745, 

221 dolerių”, su džiaugsmu 
konstatavo buvęs LF valdybos 
pirmininkas.

Įdomus buvo vėliau perskai
tytas Patikėtinių tarybos pir
mininko dr. A. Razmos prane
šimas, kuriam pakomentuoti 
reikėtų jau atskiro straipsnio.

Finansų komisijos praneši
mą padarė jos buvęs pirminin
kas, o nuo š. m. pradžios perė
męs LF valdybos pirmininko 
pareigas, finansininkas ir buv. 
žymus tenoras St. Baras. Pami
nėjęs faktą, jog galima drąsiai 
sakyti, kad JAV ekonomika 
praėjusiais metais merdėjo, 
visgi LF investuotas kapita
las pelnė 391,243 dol. arba 6.7% 
St. Baro žodžiais, “praeiti me
tai Lietuvių fondui nebuvo 
pelningiausi”.

Iš Pelno skirstymo komisi
jos pirmininkės M. Remienės 
pranešimo paaiškėjo, kad LF 
taryba leido paskirstyti 250, 
000 dol. Pridėjus 5,000 dol. 
anksčiau paskirtus, bet nesu
naudotus dėl projektų neįvyk
dymo, iš viso šį kartą paskirs
tyta 255,795 dol. O nuo LF pra
džios 1962 m. iš viso paskirs
tyta 3,338,381 dol. Kaip M. Re
inienė pastebėjo, Lietuvių fon
de yra 17 stipendijų fondų, 
kurių steigėjai yra nurodę sti
pendijoms gauti Sįfl^gas. Tai
pogi veikia dar 6 kiti fondai, 
kurių pajamos išmokamos pa
gal aukotojų nurodymus. Iš 
viso stipendijoms šiais metais 
buvo paskirstyta 66,550 dol. 
Dalinai ar pilnai patenkinti 
49 prašymai, jų tarpe 33 stu
dentų iš Lietuvos ir 10 vieti
nių studentų.

Palikimų komisijos praneši
mą pateikė dr. K. Ambrozaitis 
pastebėjęs, kad “gyvieji remia 
aukomis, o mirusieji remia sa
vo testamentiniais palikimais 
ir tuo pratęsia savo darbus 
tautoje ir jos kultūrinėse ins
titucijose...” 1992 m. palikimų 
gauta 211,811 dol. Dar apie 10 
palikimų yra eigoje, o iš viso 
per 30 metų LF palikimų yra 
gavęs 2,247,251 dol. Pasak dr. 
K. Ambrozaičio, palikimai yra 
tvarkomi labai profesionaliai, 
todėl ir visuomenėje yra di
delis pasitikėjimas Lietuvių 
fondu. 1992 m. didžiausias tes
tamentinis palikimas - 140,093 
dol. buvo pedagogo Kleopo 
Girvilo, toliau Juozo Daunoro - 
22,002 dol. ir kitų.

Iš statuto komisijos praneši
mą pateikė dr. J. Valaitis, pri
minęs ir tai, kad LF statuto 
komisija pasiūlė LF tarybai 
įstatų Baigiamųjų nuostatų 40 
paragrafą papildyti šitaip: 
“Lietuvių fondo narys Lietu
vių fondo perdavimo atveju 
turi teisę savo įnašą arba da
lį palikti LF pagrindiniame 
kapitale, perduoti nepriklau
somai Lietuvai arba padalin

ti pagrindinį kapitalą tarp ne
priklausomos Lietuvos ir išei
vijos”. Dr. J. Valaitis pastebė
jo, kad šiuo klausimu po kelių 
mėnesių bus raštu atsiklausta 
visų Lietuvių fondo narių, ką 
jie nori daryti su savo įnašu. 
Pvz. tuo atveju, jei asmuo į LF 
įnešęs 1,000 dol., pusę tos su
mos panorės skirti Lietuvai, 
tai LF vietoje 10 turimų balsų 
liks tik 5.

Registracijos komisijos at
stovui V. Momkui pranešus, 
kad suvažiavime dalyvauja 
124 nariai, atstovaujantys 9328 
balsus, vyko savo trejų metų 
kadenciją baigusių šešių ta
rybos narių rinkimai, tuos pa
čius narius - K. Ambrozaitį, 
R. Juškienę, P. Kilių, V. Kirve
laitį, M. Remienę ir R. Stepo
navičiūtę - įstatant ir naujam 
terminui. Neatsiradus dau

giau kandidatų, visi šeši buvo 
perrinkti. O tai jau skamba ne
demokratiškai tikrai demok
ratiškoje Lietuvių fondo struk
tūroje. Seniau rinkimuose į 
LF tarybą atsirasdavo ir vie
nas kitas suvažiavimo narių 
išstatytas kandidatas, iš anks
to nenumatytas, ypač vadovy
bėje esančių žmonių. Bet, kaip 
taisyklė, tokie kandidatai vi
suomet gaudavo mažiausiai 
balsų: vietoje kelių tūkstan
čių tik kelis šimtus. Pasirodė, 
kad labai sunku prasimušti 
pro tuos LF veikėjus, ypač ta
rybos narius, kurie į suvažia
vimus atvyksta su šimtais ar 
tūkstančiais įgaliojimų. Jie 
ir nulemia, kuris kandidatas 
(jau iš anksto numatytas) turi 
patekti į tarybą. Ir negali sa
kyti, kad tai daroma ne demok
ratiniu keliu.

Tai tokie įspūdžiai iš šieme
tinio Lietuvių fondo narių su
važiavimo, kurio paskutinėje 
dalyje buvo ir kiek karštesnių 
diskusijų, tačiau į ateitį žvelg
ta su nemažesniu ryžtu bei en
tuziazmu. Kaip PLB pirminin
kas B. Nainys savo žodyje pa
stebėjo, per ateinančius 4 me
tus turėtų būti paruošta “Lie
tuvos kančios istorijos” 16 to
mų lietuvių ir anglų kalbomis, 
kurių išleidimas atseis apie 
190,000 ir daugiau dolerių. O 
ir tam nepaprastai svarbiam 
uždaviniui taip pat bus reika
linga ir Lietuvių fondo parama.

VI. Ramojus.

• Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet 
mūsų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.

DR. J. GIRNIUS

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 ....................................................$7-OO
arba 1 kg.............................................................$1.20
Siuntiniai (Lietuvąlėktuvu:
1 kg........................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas į 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%+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas.
Kelionės (Lietuvąnuo..............$799.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

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

(Atkelta iš 5-to psl.)
tuvių veiklą. 1944 m. pavasarį 
jiems pavyko iššifruoti VLIKo 
sudėtį. Suimtiesiems VLIKo 
nariams buvo sudarytos sun
kios bylos ir jie, frontui prie 
Lietuvos artėjant, buvo gabe
nami iš vieno Vokietijos kalė
jimo į kitą. Vienas tos grupės 
kalinys, kalėjęs Berlyno ir 
Bayreutho kalėjimuose, bu
vęs VLIKo narys ir Lietuvos 
laikinosios vyriausybės pra
monės ministeris prof. dr. A. 
Damušis irgi nekalbėjo apie 
kalėjimo pergyvenimus, o pla
čiau palietė 1941 m. sukilimą 
prieš sovietus, kuris žuvusių
jų krauju nuplovė buvusią ver
gijos gėdą. Jis ryškino pras
mę rezistencijos ir vokiškai, 
ir vėliau ilgametei sovietiš-
kajai okupacijai, kai, į miš
kus išėję partizanai, tarp 1945- 
1954 m., nors ir gausiomis gy
vybės aukomis, sutrukdė Lie
tuvos rusiškąją kolonizaciją. 
Šią netolimą mūsų Tautos pra
eitį vertinant, jau dabar gali
ma įžiūrėti tris žmonių gru
pes: vieni jų tautos sukilimą 
ir rezistenciją vertina kaip 
garbingą ir šviesų istorinį 
įvykį, antri — stengiasi jo ne
matyti ar net užmiršti, o treti 
— visa tai niekina! Bet G. Vag
norius 1992 m. birželio 24 d. 
“Lietuvos aido” vedamajame 
iškėlė sukilimo prasmę bei 
vertę ir kvietė tautą nulenkti 
galvą prieš žuvusius didvy
rius!

Stasę Petersonienę bolše
vikai įkišo į sunkių darbų ka
lėjimą už tai, kad ji 1940 m. 
mokytojų suvažiavime suorga
nizavo Lietuvos himno giedo
jimą. Ji buvo kaltinama 58 pa
ragrafu, atsieit nori nuversti 
sovietų valdžią ne tik Lietuvo
je, bet ir visoje Sov. Sąjungo
je .. . Sunkiausia buvę ilguo
se tardymuose nepalūžti ir ki
tų neišduoti. Sunkiausiuose 
momentuose jai daug padėjo 
tikėjimas. Už tai, kai karas 
prasidėjo, visas kalėjimas 
skambėjo nuo kalinių gieda
mo “Dievas mūsų prieglauda 
ir stiprybė”. Ji nesijaučia 
esanti kankinė, nors buvo mu
šama ir spardoma. Kaip Die
vas įsako, ji net atleidžia 
žmogui-žvėriui, bet visa tai 
užmiršti negalėsianti niekada!

Povilas Vaičekauskas Gula
go kalinys prisiminė tą kan
čios kelią, kuriuo ėjo ne tik 
jis, bet ir didelė lietuvių 
tautos dalis. Vorkutoje, le
dinėje šiaurėje, net už polia
rinio rato, ilgus metus ang
lies kasyklose dirbo vergo dar
bą. Ir jam tose nežmoniškose 
sąlygose daug padėjo kasdie

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN TRANS AIR
GINTARAS

EXPRESS

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 vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokęti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.

ninė malda. Jis kasdien išlip
damas iš šachtų laiptais, kal
bėdavo visas tris Rožinio da
lis. Jis sakosi negalįs supras
ti, kodėl laisvasis pasaulio 
Nuernbergo teisme pasmerkęs 
nacius, iki šiol neįstengia 
pasmerkti ir raudonojo tero
ro, kuris gal yra net bjaures
nis ir už naciškąjį, nes šis su
naikina ne tik žmogaus kūną, 
bet stengiasi sužaloti ir jo 
protą bei sielą.

D. Kučėnienės rūpesčiu bu
vo surengta ir parodėlė, ku
rioje knygos, įvairūs doku
mentai, laiškai ir kalinių 
nuotraukos kvietė sustoti, 
susimąstyti ir pagarbiai nusi
lenkti tiems, kurie neatlai- 
džia kova ir net savo mirtimi 
liudijo tautos norą gyventi!

Prof. M. Mackevičius, buvęs 
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės teisingumo ministeris, kal
bėjo ne apie savo pergyveni
mus kacete, bet apie tai, kaip 
Laikinoji vyriausybė priešino
si nacių kėslams mobilizuoti 
lietuvius į vokiečių kariuome
nę. Matydami, kad Laikinąją vy
riausybę negalės piktnaudžiau
ti savo tikslams, naciai ją lik
vidavo, o jos narius ėmė suimi
nėti. Bet vistiek naciams Lie
tuvoje nepavyko sudaryti jokio 
SS dalinio. Tada naciai paskel
bė, kad lietuviai nėra verti 
tos garbės — būti SS kariais ... 
Žinoma, lietuviai tuo tik džiau
gėsi!

Šią parodėlę apžiūrėju
siems, ilgą, labai ilgą laiką 
akyse bus eglių vainiku ap
gaubtas įkaitų sąrašas ir tau
tine juosta aprėminta 1944 m. 
sausio 27 d. Stutthofo kacete 
parašyta kpt. J. Noreikos mal
da: ... “Mano Dieve, štai esu 
toks, kokį manę pašaukei. Ma
tai, ar vertas aš prašyti leisti 
ir man vykdyti Tavo valią že
mėje, šaukti Tavo vardą, karto
ti Tavo žodį. Be Tavęs viskas 
beprasmiška. Pragaras be Ta
vęs. Ir dreba širdis, Tavo var
dą šaukdama. Leisk būti arti, 
leisk išvargusiam sušilti Ta
vo ugny, o Dieve!”

Ir iš šio giliaprasmio minė
jimo išeinantį lydi prel. J. 
Prunskio invokacijos prašymo, 
padėkos ir ryžto žodžiai: “Vieš
patie, saugok, kad mūsų tėvų 
žemėje niekada nepasikarto
tų genocidinės žudynės. Ačiū, 
kad galėjome išgirsti mūsų ka- 
linių-kankinių žodžius. Tegul 
jie skatina su meile ir pasi
šventimu tarnauti Lietuvai”.

Nereikia persėdimui. 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.

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.
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Vasario 16 proga Lietuvos ambasados Bonoje surengtose iškilmėse buvo pa
šventinta Lietuvos vėliava ir pastatas. Vėliavą kelia ambasadorius prof. V.
ANTANAITIS. Šalia jo stovi prel. A. BUNGA ir ev. kun. T. ŠMITIENĖ 

Nuotr. M. Šmitienės

Vasario 16 gimnazija laukia naujų mokinių
KLB švietimo komisija kvie

čia lietuvių tėvus siųsti savo 
vaikus į Vasario 16 gimnaziją.

Mokslas ir knygos nemoka
mai. Bendrabutis, maistas, 
drauda ir kt. maždaug 5.500 
DM arba apie $4,100 kanadiš- 
kais. Norintiems į ten vykti 
reikia pasirūpinti Vokietijos 
viza, kurios gavimas kartais 
užtrunka iki dviejų mėnesių. 
Vizas išduoda Vokietijos kon
sulatas Toronte, tel. (416) 
925-2817.

Atsimintina, kad Vasario 16 
gimnazija yra vienintelė lie
tuvių gimnazija Vakaruose; 
mokslas pagal vokiečių švie
timo sistemą; Kanadoje įgy
ti užskaitai (kreditai) pripa
žįstami; aukšto lygio lietu
vių kalbos mokymas ir atski
ros pamokos silpnai kalban
tiems lietuviškai; mergaičių 
ir berniukų bendrabučiai ato
kiai, mokiniai gyvena po du 
kambaryje; išlieka ilgalaikė 
mokinių draugystė.

Vasario 16 gimnazijos adre
sas: Privates Litauisches Gym
nasium, direktorius A. Šmitas, 
D-6840 Lampertheim-Huetten- 
feld 4, Germany. Tel. 011-49- 
6256-322, faksas 011-49-6256- 
1641.

Nuoširdžiai dėkojame rėmė
jams: Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvams “Paramai” ir 
Prisikėlimo parapijai už skry
džių apmokėjimą dviem moki
niams ten ir atgal; visoms or
ganizacijoms ir pavieniams as
menims už aukas. Taipgi pri

Nuo:

s380
‘kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal 

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

mename, kad mokiniai gali 
kreiptis į stipendijų fondus, 
kurie remia jaunimą, besimo
kantį lietuvškose instituci
jose.

Daugiau informacijų apie 
Vasario 16 gimnaziją teikia D. 
Šakienė (tel. 416-233-4878), 
KLB švietimo komisijos narė 
Vasario 16 gimnazijai remti.

Inf.
KALBA MUS JUNGIA

Įdomu, kaip kalba gali sujungti 
iš skirtingų įvairių valstybių žmo
nes. Lietuvybė gaunama iš Lietu
vos per šeimą per reikalą išlaikyti 
tradiciją, papročius ir tą jausmą 
vietai, iš kur atėjo protėviai, mū
sų pagrindai. Tie dalykai turi di
delę įtaką mūsų dabartiniame gy
venime. Dėl to tikrai yra priežas
čių išmokti lietuvių kalbą.

Aš čia esu, Vasario 16 gimna
zijoje, ir labai stengiuosi išmok
ti tiek dalykų, kiek galiu, ir pa
stebėti jų svarbumą (kam aš išmo
kau, kodėl aš esu čia to mokoma). 
Čia galiu labai susidraugauti su 
draugais, kuriuos po šių metų aš 
galėsiu vėl susitikti daug kartų 
ateityje, ir esu tikra, kad bus sma
gu. Mūsų “geltoni” bendrabučiai 
yra labai patogūs, mokytojai čia 
geri, ypatingai lietuvių kalbos 
mokytoja. Turime gerą aplinką 
mokytis, nes Hiutenfeldas yra 
ramus miestelis, toks ramus, kad 
kartais reikia važiuoti į kaimy
ninius miestus ieškoti triukšmo. 
Žinau, kai grįšiu namo, bent pra
džioje, labai pasiilgsiu Hiuten- 
feldo (ypatingai mūsų skanaus 
maisto, mėgstamų bulvių).

Karolina R. Ramašauskaitė,
Vasario 16 gimnazijos auklėtinė

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

lengva

DainųLatvijos 
šventė 
Nepamirškite> į vasaros 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainų Šventė!



“Iš močiutės skrynios”
Įspūdžiai iš torontiškio “Gintaro”metinio koncerto

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ- 
KURIENĖ

Per eilę metų Toronto “Gin
taras” yra išaugęs į plačiai ži
nomą šokio ir dainos ansamb
lį, apkeliavęs didelę dalį išei
vijos, aplankęs Lietuvą, daly
vavęs tarptautiniuose festiva
liuose ir konkursuose, džiugi
nęs mus minėjimuose, koncer
tuose, šventėse.

1993 m. balandžio 3 d. “Eto
bicoke School of the Arts” 
“Gintaras” peržengė visas ri
bas, nuostabiai pasirodęs su 
nauja programa “Iš močiutės 
skrynios”. Kaip džiugu, kad an
samblio vadovai Rita ir Juozas 
Karasiejai ir visi mokytojai ne
nustojo jėgų, pasišventimo, 
vaizduotės ir sumanumo sugal
voti, sustatyti, perduoti, iš
mokyti ir parodyti tokią įdo
mią ir turiningą programą. 
Kaip smagu jausti jaunas lietu
vių kilmės širdis, grožėtis jų 
gyvastingumu, o svarbiausia 
pajusti per jas bent dalelę lie
tuviškos kultūros lobyno.

Šis koncertas skyrėsi nuo 
visų kitų ansamblio pasiro
dymų vienos temos išvystymu, 
naudojantis lietuvišku žodžiu, 
perėjimais ir sujungimais. Ni
jolės Benotienės, Laisvio Šir- 
vinsko ir Ingos Pivoriūtės - 
močiutės, senelio ir vaikaitės 
prisiminimai, deklamacijos, 
anekdotiniai atpasakojimai 
sukūrė vakaro nuotaiką ir nu
teikė auditoriją grožėtis ir ste
bėtis močiutės skrynios tur
tais.

Meniniam vienetui yra svar
bu užtikrinti savo tęstinumą, 
klestėti, augti, nesustoti. “Gin
taras” tuo tiki ir tai liudija. 
Pirmąją programos dalį atliko 
vaikų ir jaunių šokių grupės. 
Ramonos Yčienės, Aldonos Bu- 
bulienės, Liucijos Kaminskie
nės, Vidos Tirilienės bei jų pa
dėjėjų dėka “Gintaro” atžaly
nas išlaiko šokio lygį ir tiks
liai atliko aštuonis programos 
šokius. Šokiai buvo beveik visi 
nauji, pritaikyti prie liaudies 
dainų melodijų. Jų choreogra
fijos buvo lengvos ir papras
tos. Tai sudarė gražų vaiz
dą, scenoje, nes jaunimas vie
ningai ir grakščiai atliko šo
kius.
Antroje programos dalyje 

pasirodė studentai su nauju 
repertuaru. Rita Karasiejienė 
išgauna iš šokėjų ne tik tiks
lų ir gerą šokio atlikimą. Ji 
taip pat kreipia didelį dėmesį 
į šokio pristatymą, vaidybą,

Solistė ELZBIETA KARDELIENĖ operoje “Sevilijos kirpėjas” Vokietijos 
Detmolde stovykliniais laikais. Iš Kazio Daugėlos leidinio “Išeiviai iš 
Lietuvos”

Atsiųsta
Filatelistą draugijos LIETUVA 

biuletenis, nr. 3(214). Biuletenis 
apima filateliją, numizmatiką, is
torinę lituanistiką ir kitas arti
mas sritis. Biuletenį gauna visi 
draugijos nariai ir prenumerato
riai, sumokėję $10 JAV metinį 
mokestį. Šį biuletenį paruošė Liu
das Kairys.

Kazys Saudargas, AUKA. Saviti 
filosofinio-religinio pobūdžio ap
mąstymai. Redagavo P. Venclova. 
Išleido “Varpas”. Kaunas, 1992 m., 
80 psl. mažojo formato. 

įėjimus ir išėjimus. Ne be rei
kalo “Gintaro” studentų gru
pės festivaliuose laimi pirmą
sias vietas.

“Gintaro” dainininkės atliko 
5 liaudies dainas, pačios sau 
pritardamos kanklėmis. Jos 
taip pat dainavo keliems šo
kiams ir kartu su ansamblio 
kaimo kapela. Aiškiai jaučia
si stiprios dainos vadovės muz. 
Dalios Viskontienės įnašas ir 
dainininkių paruošimas. Dai
nų atranka paprasta, ir to
dėl gražiai atlikta. Smagu, kad 
ansamblis perėjo į liaudies 
dainas, kurios jam geriau pri
tinka ir gražiai papildo pro
gramos liaudiškumą.

Teodoro Pabrėžos vadovau
jama kaimo kapela yra pada
riusi gražią pažangą. Buvo 
smagu sėdėti per visą koncer
tą, neįkyrint garsiai ir vieno
dai muzikai. Vadovas įstengė 
išgauti lietuvių liaudies muzi
kos elementus, naudojantis 
liaudies instrumentais.

Programos metu pasigirdo 
įrekorduota muzika “Lietu
vos” ansamblio. Tai buvo pa
daryta labai skoningai ir tech
niškai gerai. Sužadino viltį, 
kad geriausi Toronto meniniai 
vienetai - “Gintaras” ir “Volun
gė” mus nustebins bendra pro
grama. Kaip būtų žavu vienoje 
scenoje matyti geriausią Kana
dos lietuvių chorą ir geriau
sią tautinių šokių grupę!

Vakaro programa buvo labai 
gražiai išbalansuota. Nors vis
kas truko beveik tris valandas, 
laikas labai greitai prabėgo. 
Pusės valandos pertrauka su 
vaišėmis gerai pritiko ir suda
rė progą pabendrauti. Gale 
koncerto “Gintaro” tėvų komi
teto pirmininkės Dalios Valad- 
kienės kalba buvo trumpa, bet 
turininga ir graži.

Šia proga reikia pasveikinti 
“Gintarą” bei jo vadovus ir mo
kytojus, linkint ištvermės ir 
pasišventimo. Ypatinga padė
ka Ritai ir Juozui Karasiejams, 
kurie jau eilę metų vadovauja 
“Gintaro” ansambliui. Jų dėka 
šis meninis vienetas yra išau
gęs į pasididžiuojantį Kana
dos lietuvių brangakmenį. Jie 
pajėgia pritraukti jaunimą ir 
gabius vadovus į bendrą dar
bą, kuris reiškiasi savo meile 
ir nuoširdumu.

Koncertas baigėsi šiais vil
ties žodžiais: “Lietuva tebegy
va! Ir Ji gyvuos, kol mes dai
nuosime, šoksime ir kalbėsi
me, kol mes išlaikysime lietu
višką dvasią savo širdyse. Mes 
esame dalis tos kilnios tautos!”

Rozalija Preibytė-Valiūnienė, IR 
AŠ TEN BUVAU... “Vyturys”, 
Vilnius, 1992 m., 191 psl. Autorė, 
pergyvenusi ir pažinusi pokarinę 
lietuvių rezistenciją ir į ją prasi
skverbusią išdavystę, iškentusi ka
lėjimų bei lagerių baisumus, žmo
gaus paniekinimą, nuoširdžiai tai 
pasakoja skaitytojui. “TŽ” redak
cijai atsiųstame šio leidinio eg
zemplioriuje yra autorės įrašas: 
“... mūsų Tautos kančios - auka 
ir malda Aukščiausiam, kad mūsų 
Tėvynės laisvės niekas ir niekada 
nebesutryptų. 1993.03.08, Plungė”.

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras" jauniai ir vaikai šoka metiniame koncerte “Iš močiutės skrynios”
Nuotr. O. Burzdžiaus

Išeiviai fotomenininko albume
Kazio Daugėlos meniškų nuotraukų albumas, išleistas Vilniuje

ALFONSAS NAKAS

Kai 1992-jų vėlyvą vasarą 
keliavau per Lietuvą, beveik 
visuose knygynuose į akis kri
to albuminio formato knyga. 
Jos juodo aplanko centre bal
tai įrėminta nuotrauka vaiz
duoja lietuvišką vieškelį, jo 
dešinėje kryžių, kairėje me
dį, o vieškelio vidury arkliu
ko traukiamą vežimą ir šalia 
jo įkalnėn žygiuojančių trijų 
žmonių siluetus. Aplanko vir
šuje baltomis raidėmis įrašas 
“Kazys Daugėla”, o apačioje, 
po nuotrauka — “Išeiviai iš 
Lietuvos”.

Šią knygą — albumą Vilniu
je išleido leidykla “Mintis” 
1992 m. pavasarį. Ja fotome
nininkas, iš profesijos geo
dezijos inžinierius Kazys Dau
gėla, pažymėjo savo 80-tą gim
tadienį. Man lankantis Lietu
voje ji kainavo 150 rublių, tad 
visko stokojantiems tėvynai
niams ji atrodė per brangi. 
Nežinau, kiek knygynai už ją 
ima talonais.

Arti pustrečio šimto pusla
pių knyga-albumas skirstyti- 
nas į tris dalis. Pirmoje dalyje 
randame 74 nuotraukas. Į ant
rąją dalį, pasibaigiančią 227- 
tu puslapiu, sudėta 117 nuo
traukų. Trečiajai daliai bete
kę tik 14 nuotraukų. Tad viso
je knygoje — 205 nuotraukos, 
dažniausiai po vieną kiekvie
name puslapyje, kai kur po 
dvi, vėl kai kur po vieną nuo
trauką per du puslapius. Tu
rint galvoje, kad knygos-albu
mo formatas 22 x 29 cm., vietos 
kiekvienai nuotraukai nepa
gailėta.

Pirmosios dalies nuotrauko
se — nepriklausoma Lietuva. 
Ne dabartinė, o anoji, iki 1940 
metų. Ne tokia, kokią esam 
pratę matyti negausiuose 
“smetoniniuose” turizmo lei
dinėliuose, su naujom gimna
zijom, teatro, pašto rūmais. 
Ne! Daugėla ilgisi kaimo var
guolių, vaizduoja jų sunkius 
darbus dirvonuose ir durpy
nuose, varganas sodybas, bet 
anaiptol ne desperatiškus vei
dus, dažnai net šypsenos nu
šviestus. O ir prez. A. Smeto
na parodomas ne medaliais 
krūtines apsisagsčiusių ge
nerolų draugijoje, bet tarp 
miškininkų ir žemės ūkio dar
buotojų. Paskutinėje šios da
lies nuotraukoje pats autorius 
— karys su miline, šautuvą 
skersai kelių pasidėjęs, tėvy
nės neapgynęs, rezignavęs . ..

Antrojoje dalyje — gyveni
mo išvietintųjų stovyklose Vo
kietijoje vaizdai. Čia liūto da
lis tenka Kempteno lietuvių 
stovyklai, bet užgriebta ir kitų 
stovyklų vaizdai. Pirmoje nuo
traukoje autorius nebe su šau
tuvu, o su kūju. Bet jau narsus, 
ryžtingas, beveik su šypsena 
einąs į darbą. Puslapius sklai
dydamas čia rasi moteris dvi
račiu vežimėliu stumiančias 
savo mantą Bavarijos Alpių 
pašlaite. Šeimą, ant kūdikio 
vežimėlio vežančią lagaminus. 
Džiūstančius baltinius aprū
kusių rūmų kieme. Džiugią mo
tiną, dubenyje maudančią kū
dikį. Berniuką su duonos ke
palėliais. Plakatą ant valgyk-

Sigitas Birgelis, TARP KRAN
TŲ. Między brzegami. Eilėraščiai 
ir poemos. Wiersze i poematy. Re
daktorius — Algis Kalėda, daili
ninkas Jonas Rudzinskas. Puns
kas 1992.

Vytautas Rėkus, POLUNDRA! 
Dailininkas — Jonas Rudzinskas, 
techninis redaktorius — Sigitas 
Birgelis, stilistė-korektorė — Liu
da Sidarienė. Išleido “Aušros” 
redakcija. Punskas 1992 m.

KAZYS DAUGĖLA, meniškų nuo
traukų albumo “Išeiviai iš Lietu
vos” autorius

los lango: “Laisvė brangesnė 
už valgį!” (ir angliškai: “Liber
ty is more than eating”). Du 
girtuoklius, parimusius ant 
mūro sienos. Rašytoją Šeš- 
plaukį, karutyje vežantį mal
kas, ir prof. Kolupailą, nešan
tį skeltą rąstą. Šeimininkes, 
skaitytojus, kortuotojus. Var
ganas improvizuotas virtuves 
ir dviaukštes lovas. Vaikučius 
besimeldžiančius ir besimo
kančius. Karste dar jauną mo
terį, aprengtą tautiniais dra
bužiais, su Nukryžiuotoju ga
le galvos, ant sienos. Stovyk
los spaustuvininkus ir radijo 
mechaniką savo dirbtuvėlėje. 
Darželinukus su mokytojom. 
Šachmatų turnyrą. Siuvėjų 
kursus. Demonstracijas. Do
vanų iš Amerikos skirstymą. 
Ateitininkų studijų dienas 
ir 1.1. Nepamiršti nė baleto 
ir operos artistai bei drama
tinių vaidmenų improvizuoto- 
jai, po stovyklas gastroliavę; 
nė krepšininkai, sporto šven
tes ruošę. Skyrius baigiamas 
nuotraukomis pereinamoj sto
vykloj, prieš emigruojant, o 
pati paskutinė daryta laive, 
Atlanto vidury, pakeliui į Ame
riką dar “į Rygą važiuojant”.

Trečioje dalyje — gyvenimo 
pradžia Amerikoje, New 
Hampshire valstijoje, Nashua 
miestely (kažkodėl miesto var
dą autorius lietuvina į Našvė, 
kai skamba kaip Našva). Rado 
čia autorius lietuvišką Šv. Ka
zimiero parapiją, būrį senųjų 
išeivių, būrį kartu su juo at
siradusių. Šalia kelių realis
tiškų, tinkančių laikraščio re
portažui iliustruoti, randame 
keletą fantastiškų nuotraukų, 
išreiškiančių fotomenininko 
ilgesį paliktai tėvynei: raukš
lėto veido moteris žvelgia į At
lantą, o jos skarelės galai į 
vandenį panirę; prie Atlanto 
rymo Rūpintojėlis, kojas iki 
kelių bangosna panėręs; į van
denyno bangas “įbridę” du lie
tuviški pakelių kryžiai; aplan
ko nuotrauka, kurioje kelelio 
įkalnėn pro kryžių žygiuoja 
trys vyrai šalia arkliuko tem
piamo vežimo, pakartota kny
gos gale jau su apatine jos pu
se apsemta vandenyno bangų. 
Tai vis netektos tėvynės ilgė
jimosi simboliai.

Nemažiau už meniškas nuo
traukas stebina K. Daugėlos 
paaiškinamieji tekstai. Jis 
rašo suglaustai, bet vaizdžiai 
ir poetiškai, su giedro humo
ro proveržiais, su praėjusių 
laikų ilgesiu. Štai keli saki
niai iš įvado į nepr. Lietuvos 
nuotraukų ciklą:

Verčiu nuotraukas. Žiūrėdamas 
jaučiu, kaip javai banguoja vėju
je, o pakelės kryžiai stiebiasi į 
slenkančius debesis. Girdžiu kaip 
vaikai, aprengti namie siūtais rū
beliais, krykštauja kieme, o paaug

lys piemenukas šildosi saulėje, 
įlindęs į tėvo sermėgų.

(...) Mane pasveikina iškelta 
rankute mažytis Vilniaus šv. My
kolo bažnyčios angeliukas, pritū
pęs ant aukštos sakyklos briaunos.

Pradėdamas II dalį, išvie
tintųjų stovyklose vaizdų cik
lą, aiškina, kas tie Lietuvą pa
likę žmonės:

(....) Išėjo žmonės nuo arklo ir iš 
mokyklos suolo, nuo bažnyčios 
altoriaus, įstaigos stalo, uni
versiteto katedros, teatro scenos.

Visi jie paliko namus genami 
baimės, kuri, kaip vagis naktį, 
įsėlino į ją tarpų ir pasklido po vi
sų šalį. Europa degė karo liepsno
se, o Lietuvų užplūdo ateiviai, ku
rie nepažino Dešimties Dievo Įsa
kymą.

Paaiškinamųjų tekstų tarp 
II dalies nuotraukų pridėliota 
dar bent keturiose vietose, 
po puslapį ir kiek mažiau. 
Kiekvienu atveju autoriaus 
pastabumas skaitytojui suke
lia nostalgiją ir didelį smal
sumą visas nuotraukas gerai 
apžiūrėti. Juo įdomiau, kai 
randi gerai pažintą žmogų, 
kuris arba jau numirė, arba 
kurį Amerikoje susitinid po 
45-rių metų susenusį.

Trečiosios dalies trumpi 
tekstai paaiškina apie Na
shua (Našvės ar Našvos) lie
tuvių Šv. Kazimiero parapi
ją, jos garbingą ir šviesų 
senąjį ateivį Charles Zylonį 
bei jo įsteigtą lietuvių kultū
rai puoselėti fondą, iš kurio, 
šios albuminės knygos išleidi
mui, ir Kazys Daugėla buvo 
apdovanotas penkių tūkstan
čių dolerių premija. Knygos 
gale jos išleidimo talkinin
kams išreiškiama padėka. Ab
soliučiai visi tekstai, nuo 
pirmos dalies įvado iki padė
kos, parašyti dviem kalbom — 
lietuviškai ir angliškai. Ver
timą į anglų kalbą sumaniai, 
nepažeisdamas K. Daugėlos 
stiliaus, atliko jaunas AP 
korespondentas Adolfas Ber
notas. Knygos redaktorė — 
Milda Šeškuvienė, dailinin
kas — Romas Dubonis. Kadan
gi, nežinau kodėl, nuotrau
kų aprašai atlikti tik lietu
viškai, knygoje įdėtas keturių 
puslapių angliškas indeksas.

Lietuvos spaudoje “Išeiviai 
iš Lietuvos” sutikta labai pa
lankiai. Mane pasiekusiose 
“Lietuvos aido”, “Naujojo die
novidžio”, “Šiaulių naujienų”, 
net Molėtų “Vilnies” iškarpo
se ne tik iškeliama albuminės 
knygos nuotraukų istorinė ver
tė, bet ir komplimentais api- 
beriamas Kazys Daugėla kaip 
fotomenininkas.

Lygiai palankiai praėjusią 
vasarą knygą “Drauge” pasiti
ko autoriaus bendrapavardis, 
žurn. Jonas Daugėla, 1992-jų 
gale “Lituanus” žurnalas (pa
teikdamas ir 14 jos nuotrau
kų), 1993 m. pradžioje “Dar
bininke” — rašyt. Paulius Jur
kus.

Džiaugiuosi, kad turiu pro
gą įsijungti į visų rašiusiųjų 
“chorą”. Žinodamas “Tėviškės 
žiburiuose” vietos ribotumą, 
apgailestauju, kad negalėjau 
pateikti daugiau K. Daugėlos 
tekstų, neigi kitų, apie knygą 
rašiusiųjų, citatų. Baigdamas 
noriu priminti, kad, kai Lie
tuvoje “Išeiviai iš Lietuvos” 
šiuo metu per brangi, tai JAV 
ir Kanadoje ji turbūt pigiau
sia už visus tokios apimties, 
apipavidalinimo, meniškos 
bei istorinės vertės veikalus. 
Knyga paštu ateis, pasiuntus 
pačiam autoriui 13 JAV dole
rių. Adresas: Kazys Daugėla, 
58 Ministerial Rd., Bedford, 
NH 03110-5335, USA.
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C1 KULTtMĖJE VEIKLOJE
Anatolijus Kairys, čikagietis 

rašytojas ir dramaturgas, džiau
giasi Kaune 1992 m. “Spindulio” 
išleista novelių rinkinio “Žalčio 
sapnas” antrąja laida. Anksčiau 
Lietuvoj buvo išleisti jo romanai 
“Ištikimoji žolė”, “Kelionė į Vil
nių” ir “Nemarioji giesmė”. Lau
kia netrukus pasirodysiančio ro
mano “Po Damoklo kardu”, kurio 
abu tomai bus išleisti viena kny
ga. Nusiskundžia, kad šie kūri
niai išleisti mažu vos 10.000 eg
zempliorių tiražu. Tik “Ištikimo
ji žolė” turėjo dvigubai didesnį 
20.000 egzempliorių tiražą.

Lietuvių dailės muziejus Le
mon te vasario 27 — kovo 28 d.d., 
minėdamas Vasario šešiolikto
sios septyniasdešimtpenkmetį, 
surengė žymiųjų išeivijos daili
ninkų darbų parodą “Išeivijos 
lietuvių dailės odisėja nr. 1”. 
Šios parodos aprašymą “Draugo” 
kultūriniame priede kovo 20 d. 
paskelbė dailininkas ir pedago
gas Juozas Mieliulis, pokario me
tais Vokietijoje lankęs dail. Vy
tauto K. Jonyno įsteigtą Frei- 
burgo dailės ir amatų mokyklą, 
turėjusią 19 profesorių bei dės
tytojų ir beveik 130 studentų. 
Pasak J. Mieliulio, didžioji šiai 
parodai sutelktų darbų dalis su 
nedidelėm išimtim priklausė tos 
mokyklos gyviems bei mirusiems 
pedagogams ir auklėtiniams. Pa- 
rodon įsijungusių ar įjungtų dai
lininkų eilėse minimi: Vytautas 
K. Jonynas, Viktoras Vizgirda, 
Adomas Galdikas, Eleonora Mar
čiulionienė, Alfonsas Dargis, 
Paulius Augius, Vytautas Kašu
bą, Jadvyga Paukštienė, Vikto
ras Petravičius, Vytautas Kasiu
lis, Jonas Rimša, Adomas Varnas, 
Vytautas Ignas, Ramojus Mozo- 
liauskas, Jurgis Daugvila, Van
da Balukienė, Vytautas Remeika, 
Algirdas Kurauskas ir Romas Vie
sulas. Parodos aptašytoj as J. 
Mieliulis pasigenda šion parodon 
neįjungtų Aleksandro Marčiulio
nio ir Adolfo Valeškos darbų.

Leonardo Surgailos, Kaune 
1957 m. gimusio ir augusio foto
menininko, nuotraukų parodą 
“Niekeno žemė” kovo 26 — ba
landžio 10 d.d. Čikagoje suren
gė Leono Narsučio “Lion Frame” 
galerija ir filmuotojas iš Lietu
vos Arvydas Reneckis. “Niekeno 
žeme” L. Surgaila laiko dabar
tinį Karaliaučiaus kraštą, jį 
vadindamas nuniokota Prūsų Lie
tuva. Jam ji yra griuvėsių poezi
ja, išvaikščiota, atskleista su se
nųjų pastatų liekanomis, ten da
bar gyvenančiais lietuviais. Pa
rodos atidaryme buvo rodoma pa
ties L. Surgailos sukurta vaizda
juostė, papildanti išstatytas nuo
traukas. Kaune fotomenininkas L. 
Surgaila yra įsteigęs vaizdinės 
antropologijos klubą “Aista”, 
telkiantį nuotraukas, kino ir 
vaizdajuosčių filmus, įamžinu
sius praeityje tolstančios Lietu
vos vaizdus —jos griūvančius dva
rus, apsamanojusias sodybas, 
skeldėjančias senamiesčio pa
statų sienas, raukšlėtus senųjų 
gyventojų ir murzinus žaidžian
čių vaikų veidus. Ši įspūdinga 
paroda buvo skirta Vasario še
šioliktosios deimantinei sukak
čiai.

Dail. Romas Viesulas (Vese- 
lauskas), pasižymėjęs grafikos 
kūriniais išeivijoje, gimė 1918 m. 
rugsėjo 11 d. Latvijos Gerdainiuo- 
se, Alūkštos rajone, o mirė Romo
je 1986 m. lapkričio 7 d. Velionis 
meną pokario Vokietijoje 1947-49 
m. studijavo Freiburgo taikomo
sios dailės mokykloje, 1949-50 m. 
— Paryžiaus aukštojoje dailės mo
kykloje. Nuo 1960 m. dirbo dėsty
toju, docentu ir grafikos skyriaus 
vadovu Filadelfijos Temple uni
versiteto Tyler meno mokykloje, 
profesoriumi šio universiteto sky
riuj Romoj. Šiuolaikinio meno 
centre Vilniuje dabar buvo sureng
ta išeivijos talentingo dail. R. 
Viesulo kūrinių paroda “Notes on 
image and sound” (“Pastabos vaiz
dui ir garsui”). Paroda buvo pada
linta į dvi dalis. Vaizdo pasta
boms atstovavo 10 spalvotų ir ne
spalvotų litografijų, garso pasta
boms — penki reljefai ir penkios 
muzikinės partitūros, atspausdin
tos reljefo technika. Šie kūriniai, 
dabar saugomi Vilniaus universite
to grafikos kabinete, yra išleisti 
Romoje 1965 m. Šiais dail. R. Vie
sulo darbais buvo pradėtas paro
dų ciklas dailininkų, pirmuosius 
žingsnius žengusių Lietuvoje, kū
rybiškai subrendusių išeivijoje. 
Šiuolaikinio meno centre sureng
tas apžvalgines parodas dabar 
papildys Vlado Žiliaus, Stasio 
Eidrigevičiaus, Kazimiero Žo- 
romskio bei kitų išeivijos daili
ninkų kūriniai.

“Laiptų” galerija Mokytojų 
namuose šiauliečiams surengė 
suomių dail. Raijos Nokkalos ta
pybos darbų parodą. Viešnia iš 
Suomijos dailei skiria tik laisva
laikius. Jivaskylos universitete ji 
yra įsigijusi kalbos terapeuto ir 
defektologo specialybes. Raija 
Nokkala specialiose mokyklose 
gydo vaikų kalbos defektus, šiam 
tikslui panaudodama iliuzinį ta
pybos vaizdų pasaulį. Suomijoje 
jau surengta keliolika jos tapy
bos ir grafikos parodų.

Liudvikas Gediminas Rėza 
(1776-1840), evangelikų teologas, 
poetas, lietuvių tautosakos rin
kėjas ir Karaliaučiaus universi
teto profesorius, gimtadienio pro
ga kasmet prisimenamas Kuršių 
nerijoje. Mat jis ten yra gimęs 
Karvaičiuose 1776 m. sausio 9 d. 
Šiemet jo du šimtai septyniolik
tasis gimtadienis buvo paminė
tas prie paminklinės skulptūros 
Pervalkoje ir Nidoj surengtoj va
karonėj. Ten prisimintas L. G. 
Rėzos su talkininkais paruoštas 
ir 1825 m. išleistas pirmasis lie
tuvių liaudies dainų rinkinys “Dai
nos”. L. G. Rėza taipgi yra laiko
mas pirmuoju K. Donelaičio kūry
bos leidėju, vertintoju ir garsin
tojų. Gimtadienio vakaronėje bu
vo deklamuojami L. G. Rėzos ei
lėraščiai. Nidos kultūros namų 
moterų choras atliko Aldonos 
Puišytės “Elegiją L. Rėzai”. Vi
durinės mokyklos folklorinis an
samblis padainavo L. G. Rėzos 
dainų, kurias jis laikė tautos 
archyvu, tėvų žygių, istorijos 
įvykių lobynu, jų širdies atspin
džiu.

Mėgėjiškų teatrų festivaliu 
“Aidas-93” Jonavoje buvo prisi
mintas tragiškai miręs kaunietis 
dramaturgas Raimundas Samu- 
levičius (1937-1981). Jonavos 
“Azoto” firmos mėgėjų teatras 
su rež. Jonu Andriulevičiumi fes
tivalin įsijungė jo atminimui pa
statyta pjese “Lokys”. Jai R. Sa- 
mulevičius buvo pasinaudojęs 
prancūzų rašytojo Prosper Meri- 
mee (1803-1870) Lietuvos bajorų 
gyvenimui skirta novele “Lokys”, 
parašyta ir išleista 1869 m. Lie
tuvos liaudies kultūros centro teat
ro skyriaus vedėja Irena Maciu
levičienė džiaugiasi, kad Lietu
voje yra apie 300 suaugusius gy
ventojus jungiančių mėgėjiškų 
teatrinių grupių. Jų betgi tik 
penktadalis tebėra veiklesnės ir 
stipresnės. Dvi dienas Jonavoje 
trukęs mėgėjiškų teatrų festiva
lis “Aidas-93” dalyvių susilaukė 
iš Aukštaitijos bei Žemaitijos 
vietovių ir svečių iš Latvijos. Žiū
rovai šiltai sutiko Latvijos Sal
daus rajono Druvos kultūros na
mų atstovus, festivalin atvyku
sius su muzikine Janio Jaunsu- 
drabinio komedija “Kai biednas, 
tai ir durnas”. Geriausiu reži
sieriumi buvo pripažintas su 
Trakų karališkojo teatro mėgė
jais komediją pastatęs Vytautas 
Mikalauskas.

Norvegija pasauliniu mastu 
mini kompozitoriaus Edvardo 
Griego (1843-1907) 150 metų gi
mimo sukaktį, šiemetinius metus 
paskelbusi savo talentingojo sū
naus E. Griego metais. Minėjimui 
150 E. Griego muzikos koncertų 
šiemet surengs geriausi atlikėjai 
bei jų grupės Norvegijoje, Vokie
tijoje, Italijoje, Lenkijoje, Aus
trijoje, JAV, Australijoje, Japo
nijoje bei kitose pasaulio šalyse. 
E. Griego neužmiršo ir Lietuva, 
sukakčiai skirtą jo kamerinių kū
rinių koncertą surengusi Meninin
kų rūmuose Vilniuje. Programą 
atliko: tenoras V. Noreika, vio
lončelistas V. Kaplūnas, smuiki
ninkas R. Katilius, pianistai V. 
Vitaitė, A. Žvirblytė, R. Bivei- 
nis ir P. Jaraminas. Koncerte da
lyvavo ir jį įvadiniu žodžiu pra
dėjo Norvegijos ambasadorius 
Lietuvoje P. G. Stavnumas, pa
teikęs biografinių E. Griego duo
menų, padėkojęs programos atli
kėjams. Sol. Virgilijus Noreika 
buvo vienintelis dainininkas šia
me koncerte, pasižymėjęs E. 
Griego romansų atlikimu. Tie 
jo įdainuoti romansai yra išleisti 
kompaktiniais diskais keturiose 
valstybėse. Spaudoje jau buvo 
minimi paskutinieji sol. V. No
reikos koncertai Lietuvoje. Esą 
jis yra pasirašęs sutartį viene
rius metus dainuoti Venezueloje 
ir ruošiasi išvykti. E. Griego 
muzikos koncertą aprašiusiai 
“Lietuvos ryto” atstovei Daivai 
Rinkevičiūtei sol. V. Noreika 
aiškino, kad jis pats nėra kal
bėjęs apie paskutinį savo kon
certą. Tai buvusi spaudos ir ra
dijo išmonė. Tačiau atsakymą į 
šį klausimą sol. V. Noreika bai
gė diplomatiškai: “Ateitį nuspėti 
sunku”. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.50%

180-364 d. term, ind........... 4.50%
1 metų term, indėlius....... 4.75%
2 metų term, indėlius....... 5.00%
3 metų term, indėlius ....... 5.25%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius....... 5.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 6.75%
2 metų ................ 7.50%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.75%

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

ŠALFASS-gos pirm. Audrius Šileika, 1992 m. lankęsis Lietuvoje, buvojo 
Lietuvos krepšinio federacijos būstinėje Vilniuje ir tarėsi krašto bei iš
eivijos krepšinio reikalais. Iš kairės: STANISLOVAS STONKUS, LKF 
prezidentas, A. ŠILEIKA ir ALGIMANTAS IVAŠAUSKAS, atsakingasis 
LKF sekretorius

SPORTAS
■----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.

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

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

_____ Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

Beisbolas Lietuvoje
Lietuvoje beisbolas pradėtas 

žaisti 1921 m. Šios sporto šakos pra
dininku buvo Steponas Darius (vė
liau tapęs tautos didvyriu - transat
lantinis lakūnas). Tuo metu buvo 
susidariusios LFLS, KSK ir Karo 
aviacijos komandos, tačiau dides
nio susidomėjimo stoka sportinin
kų tarpe, o ir nesulaukus dėmesio 
iš visuomenės, po poros metų iši
ro, ir beisbolas nustota žaisti.

Po daugiau kaip šešių dešimtme
čių 1987 m. jis atgimė iš naujo. Tai 
įvyko sovietinėje Lietuvoje. Susi
dariusios komandos pradėjo žaisti 
ir dalyvauti SSSR pirmenybėse. 
Žymesnieji Lietuvos beisbolinin- 
kai - Edmundas Matusevičius (buvo 
tapęs SSSR čempionu), Rolandas 
Šniukas, Jurgis Žgutas ir Tomas 
Kliučininkas - laimėjo bronzos me
dalius, atstovaudami Vladivosto
ko komandai šalies pirmenybėse.

Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę ir sportininkams pasitraukus 
iš sovietinės sistemos, geriausie
ji žaidėjai žaidė svetur, ugdė savo 
patyrimą ir ruošėsi sugrįžimui į 
Europos bei pasaulinę areną. Pra
eitais metais Lietuvos beisboli- 
ninkų gretas buvo papildę du Ame
rikos lietuviai: Tadas Šėkas ir Kris- 
tofas Šotas. Pastarasis buvo kvies
tas į vieną Amerikos profesionalų 
klubą. Jie buvo pareiškę norą pa
gyventi Lietuvoje, pramokti lietu
vių kalbos, ir kartu pasidalinti su 
Lietuvos beisbolininkais žaidimo 
meistriškumo paslaptimis.

Šiandieninės beisbolo organiza
cijos (LBA) generalinis sekretorius 
G. Talutis iš Vilniaus yra atsiun
tęs ŠALFASS-gos c. valdybai Toron
te truputį informacijos apie beis
bolo žaidimą bei organizacinius 
rūpesčius Lietuvoje.

Taigi šiais 1993 m. dvi Lietuvos 
komandos - Vilniaus “Klevas”, bir
želio 16-20 d.d. Madride, Ispanijo
je ir Kauno “Silva”, birželio 15-19 
d.d. Nettuno, Italijoje - dalyvaus 
Europos beisbolo A grupės čempio
nate. Dėl finansinių sunkumų, pra
eitų metų Lietuvos meisteris, Vil
niaus “Panerys”, atsisakė dalyvau
ti. Praeitais 1992 m. Lietuvos beis- 
bolininkai varžėsi B grupės Euro
pos pirmenybėse ir užėmė antrą bei 
trečiąją vietą.

Taip pat šiais metais Europos 
čempionatuose dalyvaus Lietuvos 
berniukų rinktinė liepos 18-25 d.d 
Livorne, Italijoje, Lietuvos jaunu
čių rinktinė, liepos 11-18 Trieste, 
Italijoje, ir Lietuvos jaunių rink
tinė, liepos 20-25 d.d. Barcelonoje, 
Ispanijoje.

Pasiųsti komandas į Europos čem
pionatus susiduriama su didelėmis 
išlaidomis. Beisbolininkai iš vals
tybės iždo paramos negauna. Kita 
didelė bėda - tai sportinis inven
torius, kurio Lietuvoje įsigyti neį
manoma. Taip pat Lietuvoje negali
ma vaikų rinktinėms įgyti aprangos 
su užrašais “Lietuva”, padaryti beis- 
bolininkų kepurių su lietuviška sim
bolika. Pagal CEBA reikalavimus 
valstybinės rinktinės, neturin
čios savo šalies atributikos, nelei
džiamos dalyvauti varžybose. Čia, 
Lietuvos beisbolo prganizacija ir 
prašo ŠALFASS-gą' padėti jiems iš
spręsti šią materialinę problemą.

Dėl sportininkų paruošimo artė
jančioms pirmenybėms Lietuvos 
beisbolo organizacija, 1993 m. Stok
holmo kongrese yra susitarus su 
Amerikos profesionalų lyga, kuri 
pažadėjo, ir jau yra gautas prane
šimas iš Chris Stuart (Beisbolo ko
ordinatoriaus Europoje), kad Lie
tuvai yra paskirti du profesiona
lai treneriai, kurie atvyks dirbti 
su sportininkais birželio 1 d. ir pil
nai padės pasiruošti Europos čem
pionatams.

Linkėtina sėkmės jaunai beisbo- 
lininkų atžalai Lietuvoje. Kaip juos 
Kanados ir Amerikos lietuviai spor
tininkai galėtų aprengti, reikėtų 
pasvarstyti. Gerai pagalvojus, tu
rėtų atsirasti teigiamas klausimo 
sprendimas. Sig.K.

Šaudymo pirmenybės. ŠALFASS- 
gos “Trap” šaudymo metinės pirme
nybės įvyks 1993 m. gegužės 15 d. 
Hamiltone, Giedraičio klubo šau
dykloje. Varžybų pradžia 11 v.r. 
Dalyvių registracija priimama iki 
1 v.p.p. Tai praneša ŠALFASS-gos 
šaudymo sekcijos vadovas Balys 
Savickas.

Atrankos turnyre į 1994 m. pasau
lio futbolo (soccer) čempionatą Lie-

tuva 1993 m. balandžio 14 d. Vilniu
je žaidė antrąjį kartą prieš Alba
niją ir rezultatu (3:1) rungtynes lai
mėjo. Kaip anksčiau skelbta, pir
mąsias (1992 m.) rungtynes laimėjo 
Albanija (1:0). Lietuvai yra likę žais
ti prieš Š. Airiją gegužės 25 d., Is
paniją birželio 2 d., Airiją birželio 
16 d., (šios trejos rungtynės vyks 
Vilniuje), Daniją rugpjūčio 25 d. 
Kopenhagoje ir Airiją - rugsėjo 8 
d. Dubline.

43-se Š. Amerikos lietuvių spor
to žaidynėse Niujorke bus varžomasi 
krepšinio, tiklinio, lauko teniso, 
stalo teniso ir šachmatų sporto ša
kose. Dalyvių registracija: krepši
nio ir tinklinio privalo būti atlik
ta iki gegužės 8 d. imtinai, o lauko 
teniso, stalo teniso ir šachmatų - 
iki gegužės 22 d. imtinai pas žaidy
nių organizacinio komiteto pirm. 
Praną Gvildį šiuo adresu: 93 Whee
ling Ave., Staten Island, NY 10309; 
tel. (718) 356-7871 - namų, tel. (201) 
804-2037 - darbo; faksas - (201) 804- 
2060. Smulkios informacijos prane
šamos visiems ŠALFASS-gos sporto 
klubams. Dėl papildomų informaci
jų kreiptis į sporto klubus ar tie
siogiai į org. k-to pirm. Praną Gvildį.

ŠALFASS-gos v. valdyba
Valentinas Kanapkis atsakingose 

pareigose. Į 1993 m. įvykstantį mote
rų krepšinio čempionatą Lietuvos 
rinktinė pavėlavo...! Tačiau į 25- 
tąjį čempionatą, kuris vyks 1995 m. 
Čekijos respublikoje, keliai yra at
viri. Reikės tik įveikti atrankinius 
turnyrus.

Lietuvos moterų rinktinė jau pra
deda pasirengimą šioms pirmeny
bėms. LKF trenerių taryba į vyr. 
trenerio vietą pasiūlė Valentiną 
Kanapkį.

“L.S.” inf.

Lietuva-Lenkija 1:1
1993 m. kovo 31 d. įvyko draugiškos 

futbolo rungtynės Lietuva - Lenkija. 
7000 žiūrovų abi komandas sutiko 
draugiškai ir tikėjosi Lenkijos per
galės, nes lenkai, Barcelonos olim
pinių žaidynių finalistai, yra lai
komi vienais geriausių futbolininkų 
pasaulyje. Tačiau lenkų sirgalių 
troškimai neišsipildė. “Przeglad 
Sportowy” rašo: “Visgi jiems teko 
pergyventi nusivylimą, nes • mūsų 
rinktinės žaidėjai silpnai žaisdami, 
vos sugebėjo sužaisti lygiomis prieš 
nelabai aukštai vertinamus oponen
tus, kurie dieną prieš tai rungty
niavo su Slovakija”. Maža to, Lie
tuvos rinktinėje nežaidė šeši ge
riausi Lietuvos futbolininkai, nes 
jų užsienio klubai neišleido. Lie
tuvos įvartį įmušė Eimantas Pode- 
ris. Kovo 30 d. rungtynės Lietuva - 
Slovakija irgi baigėsi lygiomis 2:2.

J.B.

“Laisvė” - aplink pasaulį
Lietuvai atgavus nepriklauso

mybę, per Klaipėdos uostą atsi
vėrė vartai į platųjį pasaulį. Jau 
kelios jachtos perburiavo Atlan
tą, o jachta “Lietuva” apiplaukė 
pasaulį.

Šių metų birželio 26 d. kita jach
ta “Laisvė” iš Klaipėdos išplauks 
dvejų metų kelionei aplink žemės 
rutulį ir kviečia jus buriuoti kar
tu visą kelią ar ilgesnę bei trum
pesnę kelio atkarpą. Patyrimas ne
būtinas.

Kelionėje tikimasi aplankyti 
lietuvių kolonijas Š. ir P. Ameri
koje, P. Afrikoje ir Australijoje. 
Baigiant kelionę, numatyta užsukti 
į Didžiųjų ežerų uostus.

Norintieji dalyvauti šiame dide
liame žygyje terašo Ignui Minio
tui, Birželio 23 gt. 2-54, 3036 Kau
nas, Lithuania. B. Stundžia

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kulia vie n ė

RILANO
Mūsų įstaigos: Mississaugoje 

Holland Landing 
Barrie

Holland Landing. Ontario

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

Mercury ir Yamaha motorai

t Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

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

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

4444 S 40
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.50% už 90 dienų term, indėlius
4.50% už 6 mėnesių term, indėlius
4.75% už 1 m. term, indėlius
5.00% už 2 m. term, indėlius
5.25% už 3 m. term, indėlius
5.50% už 4 m. term, indėlius
5.75% už 5 m. term, indėlius
5.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% UŽ RRSP Ir RRIF ind. (variable rate)

5.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.00% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

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

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 6.75%
2 metų .................. 7.50%
3 metų .................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 6.75%
(variable rate)

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

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

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 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ "VfČfORjft’ 1.
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 įį

(prie Turner & Porter laidotuvių namų). ijt/

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1, 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokama^ 'rg 

Skambintitel. 536-1 994. (II

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

C 0^%. Greitas ir tikslus patarnavimas 

'v' rjjRyiuCTiZA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Skautų veikla
• Birželio 12 d. skautai vyčiai, 

vyr. skautės, jūrų budžiai ir ginta- 
rės rengia iškylą į White Waters 
vietovę, netoli Otavos.

• Uniformos ir skautų ženklai 
gaunami “Rambyno” tunto tiekimo 
skyriuje, kurį tvarko s. vytis A. 
Kišonas, tel. 666-4658. Ženklai 
gaunami npmokamai.

• Ilgametis “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntų tėvų komiteto pirm. K. 
Šapočkinas pasitraukė iš pirmi
ninko pareigų, bet pasiliko komi
tete. Pirmininke sutiko būti sesė 
vyr. sk. Ona Narušienė.

• Balandžio 29 d. bendrame 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų po
sėdyje ordinu “Už nuopelnus” bu
vo apdovanotas ps. dr. Ramūnas 
Saplys.

• Registracija į Jubiliejinę 
stovyklą Rako stovyklavietėje 
vyks birželio 1 d., 7.30 v.v., Prisi
kėlimo parapijos Parodų salėje. 
Tą dieną turi būti pateikti visi 
reikalingi dokumentai. Negalin
tys tai atlikti prašomi pranešti 
tuntininkui A. Senkui tel. 233-9092 
po 7 v.v. ir iš anksto susitarti. Ne
užsiregistravę laiku gali netek
ti vietos autobuse. Prie registra
cijos mokesčio kiekvienam-nai rei
kės pridėti $30 sveikatos draudi
mui ir $50 autobuso išlaidoms, ki
ta $50 sutiko apmokėti tėvų komite
tas. Visi mokesčiai JAV valiuta. 
JAV sienos pervažiavimui reikia 
turėti gimimo metrikus arba Kana
dos pilietybės dokumentus. Be šių 
dokumentų nebus priimami į auto
busą. Taip pat turėsime vežtis 
savo palapines. Kas turi savas, 
pasiima pranešdamas tuntinin
kui. Kitos palapinės bus paim
tos iš “Romuvos”. Tam reikalui 
liepos 10 d. rengiama talka “Ro
muvoje paruošti palapines. M.

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

DRAUGIŠKAI 
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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.

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

LEDAS RE FRIGE RA TION 
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

rezidencinius bei komercinius reikmenis:

— Šaldytuvus
— Elektrines viryklas (krosnis)
— Skalbimo mašinas, džiovintuvus
— Indų plovimo mašinas

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

Skambinti R. Jareckui
tel. 767-8711 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)



<&SKAITYTOJAI PASISAKO
MIELI MŪSŲ TAUTIEČIAI

Pagaliau atėjo diena, kai gar
siai galime sakyti, jog yra “trys 
vietos, lietuviui šventos: / Pirmoji,/ 
brangiausioji - / pati Lietuva. / 
Antroji vieta, / liūdnoji - / Sibi
ras. .. /. Trečioji vieta, / Ameri
ka, / kur susibūrė / tiek mūsų bro
lių ir seserų, / neradusių laimės / 
gimtajam krašte / arba išsigandu
sių / amžino įšalo. / Tai ir yra / trys 
vietos, / lietuviui šventos”. / A. 
Baltakis /

Malonu, kad Jūs neužmiršote 
pačios brangiausios mums visiems 
vietos - Lietuvos, kad gyvas dar 
Jumyse noras matyti ją gražią, 
šviesią, darnią. Malonu, kad nu
sprendėte padėti Lietuvoje liku
siems, o laimė lėmė gauti Jūsų 
dovaną - siųstus kompiuterius -

mums, Visagino lietuviškajai mo
kyklai (buvęs Sniečkaus miestas, 
esantis prie Ignalinos atominės 
elektrinės).

Šiandien norime pasidžiaugti, 
kad Jūsų, mieli tautiečiai, dovano
ti kompiuteriai jau įrengti ir mo
kiniai mokosi jais dirbti. Nuo
širdžiausi padėkos žodžiai už do
vaną, už širdžių šilumą. . .

Ilgų Jums gyvenimo metų, geros 
sveikatos!

Su nuoširdžiausia padėka - 
Ignalinos rajono Visagino lietu
viškosios vidurinės mokyklos ko
lektyvas.

DAR DĖL RENGINIŲ KRITIKOS
Man šiek tiek suabejojus (“TŽ” 

1993 m. 9 nr.) Aurelijos M. Balašai- 
tienės straipsniu (“TŽ” 7 nr.), ku
riame ji pageidavo, kad rašantieji

renginių reportažus, liečiančius 
muziką, atliktuosius kūrinius ana
lizuotų, rašytų apie jų formas ir 
pateiktų kritiką apie pačius atli
kėjus, A. Balašaitienė atsiliepė 
ilgoku straipsniu (“TŽ” 12 nr.), pa
silikdama prie savo pageidavimo 
(reikalavimo?).

Aš irgi pasilieku prie savo ank
styvesnio teiginio, kad aprašan
tieji muzikinius parengimus, kurie 
vadovausis Aurelijos M. Balašai- 
tienės patarimais ir rodys savo 
“muzikinę išmonę”, liūno (o mažų 
mažiausiai balos) vargu ar galės 
išvengti. P. Palys,

Richmond Hill, NY

AR IŠ TIKRŲJŲ TAIP?
1993 m. kovo m. 23 d. “TŽ” Alė 

Rūta bando aptarti dvi naujas 
ir įdomias knygas. Viena jų - “Li
kimo vartai”. Autorius - Antanas 
Mikalajūnas. Antrinis pavadini
mas - “Mano gyvenimo romanas”. 
Autoriui nepagailėta šiltų žodžių.

Nordland Express
1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8. Tel. (416)535-5000
Nordland dėžes galite 
nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje, 

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

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

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

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

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

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

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

tel. 222-4021

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

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50 
1 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 (namus:
Pristatymas bet kokio skaičiaus siuntinių 
tuo pačiu adresu (bendras svoris ne 
daugiau 50 kg) ................................... $15.00

JAV ir Kari, dolerių pervedimas ir pristatymas:
Bet koks kiekis JAV ir Kanados dolerių .........  4% + $15.00
Drauda: Kiekvienas siuntinys yra automatiškai apdraustas $100.00.

100.00 galima apdrausti papildomai .................................................................... 5%
Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.

F) A D A D perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
U** n čekiu ar pinigine perlaida<

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

JAV dol. Kan. dol.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ..15.00

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

r

Tel: Tel:

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

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

J&L

Aš nemanau, kad gerb. Alė Rū
ta, kaip ir dauguma čia gyvenan
čiųjų, nežinojo apie autoriaus 
raštingumą. Juk tai netolimas 
ir S. Monikos kaimynas. Tai kam 
reikėjo priskirti jam tą autorys
tę, jei jis juo niekad nebuvo?. Ar
ba reikėjo paminėti ir koauto- 
riaus pavardę. Antanėlio yra tik 
metmenys, o literatūrinė dalis 
priklauso buvusiam KGB agentui, 
žurnalistui Laurinčiukui. “Liki
mo vartai” ir yra jo metų laiko 
vaisius už gražią 25.000 sumelę.

V. Mikalonis, Glendale, CA

Įvairios žinios
Į Lietuvą keliaujančių dėme

siui. Daugelis besiruošiančių 
keliauti į Lietuvą senu papra
timu kreipiasi į Lietuvos misi
ją Jungtinėms Tautoms, atsiųs
dami vizų anketas, ir čekius, 
išrašytus “Amb. Anicetas Simu
tis” vardu.

Prašoma įsidėmėti, kad nuo 
1992 m. gruodžio mėnesio vizas 
išduoda ir konsulinius patarna
vimus atlieka naujai paskirta
sis Lietuvos generalinis konsu
las Niujorke: Leonas Kučinskas, 
Consul General of Lithuania, 
P.O. Box 7406, FDR Station, New 
York NY 10150.

Vizas į Lietuvą taipgi išduoda: 
Lithuanian Embassy, 2622 16th 
St. NW, Washington DC 20009; 
Consulate General of Lithuania, 
3236 N. Sawtooth Ct., Westlake 
Village, CA 91362; Consulate 
General of Lithuania, 6500 So.

Pulaski Rd., Chicago IL 60629.
Siunčiamus čekius į Vašingto

ną išrašyti “Lithuanian Embas
sy” vardu; kitiems - “Consula
te General of Lithuania” vardu.

Lietuvos misija 
Jungtinėms Tautoms

Kanados krašto apsaugos mi
nisterijos pranešimu, Atlanto 
mūšio 50 m. sukaktis bus pami
nėta gegužės 2 d. Halifase; gen. 
gubernatorius R. J. Hnatyshyn 
pasakys kalbą ir mūšio dalyvių 
pagerbimui padės vainiką. Ota
voje įvyks karinis paradas. Nu
rodoma, kad 1943 m. pavasarį 
ir vasarą kanadiečių ir sąjun
gininkų karinės pajėgos sustab
dė vokiečių povandeninių lai
vų siautėjimą Atlanto vandenyne.

Du milijonai Baltijos valsty
bėms. Užsienio reikalų ministe- 
rė Barbara McDougall balan
džio 16 d. paskelbė, kad Kana
da Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
humanitarinei pagalbai suteikia 
2 mil. dol. paramą. Pinigai bus 
panaudoti vaistams ir medici
nos reikmenims, ypač vaikų li
goninėse.

Iš McMaster universiteto bus 
pasiųsta gydytojų grupė į Lat
vijos medicinos akademiją pa
gelbėti ruošiant gydytojus.

Pranešime sakoma, kad ligo
ninės Baltijos Valstybėse beveik 
priklauso nuo humanitarinės 
pagalbos. Apskaičiuojama, kad 
kanadiečių parama padės iš
laikyti ligoninėse 17000 lovų.

Tėviškės žiburiai » 1993. IV. 27 - Nr. 17 (2252) • psl. 9

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

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

Dantų gydytojai

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., MB.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. llb. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

T 5 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS KANA
DOJE LIETUVIŠKAS PROFESIONA
LUS KELIONIŲ BIURAS KVIEČIA 
KELIAUTI KARTU!

Kelionės: VILNIUS-TORONTO 
Kelionės: TORONTO-VILNIUS-TORONTO

Patogiais KLM lėktuvais (be nakvynės) > 
antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 

Speciali kaina pavasarį ............. ................. "I 29
(leidžiamas lagaminų svoris 140 svarų plius rankinis bagažas)

F* A V A. S A R I TM I S 
vietų išpardavimas gegužės mėn. su FINNAIR 
VILNIUS (per Rygą) ................ $975
TALINAS .................................................... $875
KIJEVAS, ST. PETERSBURGAS............ $895

M«
Geriausia kaina jūsų giminėms atvykti (Torontą 
nuo gegužės 17 d. iki rugsėjo 8 d..............$110O 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

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

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

66 NUMIGO AVĖ. 
ETOBICOKE. ONT.M8V IRS, 

TEL (416) 252-6741

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

Savininkas Jurgis Kuliešius Su8l,aru8 užsakymus paimame Ir priatatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

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

L iM^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo Ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲUM*. patarnauja lietuvių kalba.

I
 Nemokamas namų 

įvertinimas.
I RF/WKK West Realty Inc.
Ų 1678 Bloor Street West rrj

Toronto. Ontario M6P 1A9 Į p|
An independent member broker t>hone: (416) 769-1616

Qmu9c.
' lr~r~i ml

TAX 
TRO 
NIX.

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

yr Kuo daugiau jūs 
žinosite, juo mažiau mokėsite ~

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

• 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 J 
gauti iki $1,000 Ontario mokesčių 
kreditą, kuris pakeičia seną nuo-jQjF 
savybės mokesčio kreditą.

L • Jūs turite užpildyti 
\ mokesčių grąžinimo v *

lapus, jei norite 
gauti GST 
kreditą. U? y

■F $

7sw

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

1 ...
Vienkartinis atlyginimas* 

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

AUTOMATINĘ

tel.: 252 - 4566

nuolaidą jūsų 
sutuokti- 

L niui(ei). 4

xz"mp■r/M

Mes garantuojame 
mokesčių grąžinimą 

per 18 dienų naudojant 
mūsų pačių patvirtintą 
E-filingperdavimo sistemą. 
r Jeigu jums mokesčių negrąžins per 

18 darbo dienų, mes grąžinsime 
jūsų įmokėtus pinigus 

už perdavimą. * Jk

Jei klientas nėra 
patenkintas, jokio atlyginimo 

f 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 Jr 
nėra pilnai patenkintas, 
mes grąžiname jam origi
nalius dokumentus ir 
neimam jokio atlyginimo.
Priešingai, mes net 
siūlome $20 dovanai, 
kuris parodytų kaip 
t geriau užpildyti 
Jk mokesčių . 
KJK grąžinimo 

lapus.

yry /

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 (staiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HD rCIJE O INSURANCE 
ĮJlvrLkjrilLrv brokers

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Balandžio 25, sekmadienį, 11 
v.r. Mišiose Pirmąją komuniją pri
ėmė: Angelė Birgiolaitė, Aleksa 
Duliūnaitė, Tomas Miliauskas, Dai
va Nielsen, Vitas Naudžiūnas, Vik
torija Paulionytė, Vilija Pečiuly
tė, Viktorija Petrauskaitė, Artūras 
Ramanauskas. Teresė Saplytė, Joana 
Smailytė, Julija Šimonėlytė, Juli
ja Valiulytė, Vilija Yčaitė. Per 
pamaldas giedojo parapijos vaiku
čių choras, vadovaujamas muz. N. 
Benotienės ir smuiku grojo A. Stul
gys. Juos vargonais palydėjo muz. 
J. Govėdas.

— Balandžio 25, sekmadienį, 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų skau
tai iškilmingai su savo vėliavomis 
dalyvavo 9.30 v.r. Mišiose, švęsdami 
savo globėjo Šv. Jurgio šventę. Per 
pamaldas giedojo “Sutartinė”, vado
vaujama muz. N. Benotienės. Tuoj po 
pamaldų buvo abiejų tuntų sueiga.

— Balandžio 22, ketvirtadienį, pa
laidota a.a. Prudencija Sadauskai
tė, 93 m. amžiaus. Nuoširdi užuo
jauta jos seserėčiai ir visiems ar
timiesiems.

— Mūsų šventovėje Jonas Genutis 
sutaisė visus suolų klauptukus.

— Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyriaus susirinkimas 
bus gegužės 2, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių Anapilio Parodų salėje. Pro
gramoje - dr. O. Gustainienės pa
skaita “Marija kalba žmonėms”. 
Kviečiamos narės, viešnios ir sve
čiai susirinkime dalyvauti.

— Gegužės 8, šeštadienį, 10 v.r. 
mūsų parapijos KLK moterų drau
gijos narės renkasi Mišioms už 
Lietuvą.

— Gegužės 9, sekmadienį, Motinos 
dienos proga, visi galės papietau
ti parapijos salėje ir pasivaišinti 
vynu.

— Gintariečiai pardavinės rožes 
Motinos dienos proga parapijos sa
lėje po pamaldų.

— Anapilio knygyne gauta Balio 
Augino lyrikos knyga “Metaforų 
smuikas” ir nr. 3 žurnalo “Mūsų 
sodai”.

— Mišios gegužės 2, sekmadienį,
9.30 v.r. už Trinkų ir Penkauskų šei
mų mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Vytą Vingelį.

Išganytojo parapijos žinios
— Ateinantį sekmadienį pamaldos 

įprastu laiku 9.30 v.r., laikys kun. P. 
Dilys ir teologijos studentas Jonas 
Klemanas.

— Susipažinimo vaišės su Jonu 
Klemanu įvyks gegužės 2, sekmadie
nį Lietuvių namuose tuoj po pamal
dų. Visi parapijiečiai ir buvę pa
rapijiečiai kviečiami dalyvauti.

— Moterų draugijos rengiamas 
vartotų daiktų ir drabužių bei py
ragų išpardavimas (bazaras) bus 
gegužės 15, šeštadienį, 8 v.r., pa
rapijos patalpose.

— Parapijos kiemo ir pastato va
lymas - gegužės 1, šeštadienį, 8 v.r. 
Prašome visus parapijiečius įsi
jungti į talką.

— Kviečiame užsisakyti Klaipė
dos krašte leidžiamą laikraštį evan
gelikams “Keleivis”. Prenumerata - 
auka.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su lietuvių tautinių šo

kių grupės “Atžalynas” pavasario 
koncertu, sekmadienio popietės lan
kytojų skaičius sumažėjo iki 115 
asmenų. Svečių knygoje pasirašė: 
Elena Mitckevičienė iš Marijam
polės; Jovita Maksimavičienė, Vin
cas Miškinis, Agnė Petkevičiūtė iš 
Vilniaus. Svečius supažindino LN 
vedėjas Teodoras Stanulis.

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

— Gegužės 1, šeštadienį, 7 v.v. bus 
Kazino vakaras Toronto Lietuvių na
muose, kurį ruošia “Atžalynas". Įėji
mas nemokamas.

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

— Atnaujintos Karaliaus Mindau
go, Karalienės Mortos ir Vytauto 
Didžiojo menių grindys. Tikimės, 
kad su gera priežiūra, atsargiu var
tojimu turėtų laikyti 3-4 metus.

— Gegužės 15-16 d.d. įvyks LN vyrų 
būrelio ruošiamas lietuvių šachma
tininkų turnyras, kuris prasi
dės šeštadienį, 9 v.r., Karaliaus 
Mindaugo menės balkone. Suintere
suoti prašomi registruotis pas Emi- 
lį Bartminą tel. 249-0490 arba skam
binti T. Stanuliui tel. 532-3311. Bus 
skiriamos trys premijos.

— Birželio 27, sekmadienį, 12 v. LN 
vyrai ir “Atžalynas” rengia gegužinę 
Boyd Conservation vietovėje, Cliff
side 1, Woodbrige, Ont.

— Rugpjūčio 7, šeštadienį, 12 v. 
prasidės LN septynioliktoji poilsio 
stovykla Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje “Kretinga”. Dėl platesnių 
informacijų prašome skambinti A. 
Sukauskui tel. 244-2790 arba E. Bart- 
minui tel. 249-0490.

— Lietuvių socialinių reikalų dar
buotojo valandos pakeistos: tre
čiadieniais nuo 10-12 v.r. Lie
tuvių namuose ir tarp 1-3 v.p.p. “Vil
niaus” rūmuose.

Aukos Slaugos namams
$256.84 - KLKM draugijos Prisikė

limo parapijos skyrius. Iš viso staty
bos fonde yra $883,541. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
šiuo adresu: Labdaros fondas. Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
• — Gegužės mėnuo yra skirtas Ma
rijos pagerbimui. Mūsų šventovėje 
Marijos litanija giedama šiokiadie
niais 7 v.v., šeštadieniais litanija 
bus kalbama po 9 v.r. Mišių, o sekma
dienį litanija giedama po 11.30 v. 
Mišių.

— Šis šeštadienis mėnesio pirma
sis. Pirmais mėnesio šeštadieniais 
Gyvojo rožinio draugija renkasi Ro
žinio kalbėjimui 10.30 v.r., Mišioms 
- 11 v.r. Pensininkų namuose “Vil
nius” Mišios-5 v.p.p.

— Ruošiasi tuoktis Narius Botyrius 
ir Daiva Šikšniūtė.

— Balandžio 23 d. palaidotas a.a. 
Alfonsas Lukošius, 81 m.; balandžio 
26 d. palaidotas a.a. Antanas Nor
kus, 86 m.

— Registracijos blankai į vasaros 
stovyklas “Kretingos” stovyklavie
tėje Wasagoje gaunami klebonijos 
raštinėje. Stovyklų tvarka: lietu
viškai kalbantiems vaikams nuo 7 iki 
16 metų liepos 4-17 d.d.; lietuvių 
kilmės lietuviškai nekalbantiems 
vaikams nuo liepos 18 iki 31 d. Sto
vyklas organizuoja Lina Kuliavie- 
nė tel. 766-2996.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, vyks 
gegužės 5-6 d.d. mūsų parapijos di
džiojoje salėje. Pelnas - labdaros 
darbams.

— Mišios gegužės 2, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Mariją ir a.a. Ta
dą Normantus, 9.20 v.r. - už a.a. Joną 
Gegužį, 10.15 v.r. - už a.a. Tomą Pra- 
kapą - 10 metų mirties sukaktis, už 
gyvas ir mirusias motinas, už Šeškų ir 
Juraičių šeimos mirusius, 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Mississaugoje, prie Lietuvos 
kankinių šventovės rasti automo
bilio raktai. Juos galima atsiimti 
“Tėviškės žiburių” administra
cijoje.

Adomo Jakšto spaustuvei auko
jo $50 - M. A. Vaišvilos.

Gerojo Ganytojo koplyčios re
monto vajui aukojo $350 Wasagos 
moterų būrelis.

A.a. prel. Juozo Tadarausko 
atminimui S. Matulionis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Marijos Garkūnienės at
minimui Aleksas ir Bronė Pa- 
reščiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A.a. Pijaus Jurkšaičio vie- 
nerių metų mirties prisiminimui 
K. B. Žutautai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Antanui Kavaliauskui 
Lietuvoje mirus, užjausdami 
sesutes J. Sriubiškienę, Aldo
ną, Stasę JAV ir visus gimines, 
K. B. Žutautai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Juozo Klimo atminimui 
Juozas Radziukynas “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$200.

Su giliu liūdesiu minėdamos 
a.a. Felicijaus Prekerio dešim
tąsias mirties metines gegužės 
18 d., žmona ir dukros “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

Vajus “Traktorius 
ūkininkui”

Lietuvos generalinis konsulas 
Haris Lapas paskelbęs “Trakto
rius ūkininkui” vajų ir nupirkęs 
pirmą traktorių su padargais, su
silaukia labai stipraus parėmi
mo, ir dabar jau turime 62 trak
torius.

Papildomai, traktorius užpirko 
M. Genčius, P. Pranis, P. Jakai
tis (2), V. Stepšys, A. ir S. Sirvydai, 
P. Račiukaitis, F. Balčiūnas, J. 
Šiaučiūnas, B. Zabaliauskas, W. 
Silius, V. Kryžanauskas, J. ir M. 
Zadavičiai, A. Mačiulaitis.

Pasinaudokime šiuo vajumi ir 
pirkime traktorius savo gimi
nėms - ūkininkams. Jeigu ūkinin
kų - giminių neturite, ūkininkų 
sąrašą galite gauti generalinia
me konsulate. Jie yra buvę parti
zanai, tremtiniai, atgavę tėviškės 
ir neturi kuo dirbti žemės.

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

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

LATVEI DANTŲ GYDYTOJAI 
reikalingas pacientas galutiniam 
egzaminui dantų gydytojos specia
lybei įsigyti. Visos išlaidos bus 
apmokėtos. Skambinti Ditai tel. 
423-0037.

\ -sAMocmA- Knygų rišykla 
“SAMOGI7IA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

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

MAIRONIO MOKYKLA

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos susirinkimas įvyks 
Toronto Lietuvių namuose gegu
žės 8, šeštadienį, 2 v.p.p. Visus 
narius ir norinčius įstoti į sąjun
gą prašome dalyvauti. Valdyba

Kanados lietuvių muziejuje 
Anapily per kapinių lankymo 
dieną, gegužės 30, yra rengia
ma istorinių religinių rodinių 
paroda. Turintys tokių rodinių 
prašomi muziejui paskolinti.

Elaine Ziemba, Ontario par
lamentarė High Park - Swansea 
rajone, paskelbė, kad ryšium su 
Kanados 125-rių metų sukaktimi 
gegužės 2 d. Lietuvių namuose, 
3-5 v.p.p., bus apdovanoti me
daliais šio rajono pasižymėję pi
liečiai. Tarp jų yra ir Vytas Kul
nys, Toronto Lietuvių namų pir
mininkas.

Toronto miestas ieško sava
norių, kurie galėtų gegužės 1- 
2 d.d. pagelbėti aptvarkyti River
dale parką, pasodinti naujų me
delių etc. Rinktis šeštadienį, 
gegužės 1 d., 11 v.r. ir sekmadie
nį, gegužės 2 d., 10 v.r. į rytus nuo 
Broadview, netoli Riverdale li
goninės. Darbo įrankiai bus pa
rūpinti. Daugiau informacijų 
teikia tel. 392-1255.

Mississaugos burmistre Ha
zel McCallion 1993 m. balandžio 
23 d., penktadienį, 8.30 v.v. 
“Square One” parduotuvių cent
re atidarė gyvuojančio meno sa
vaitę. Prieš devynerius metus 
pradėtas muzikos, šokių, vai
dybos ir įvairių meno rodinių 
festivalis tapo didelio pasise
kimo turinti tradicija. Ši meno 
savaitė tęsis iki gegužės 1 d. Da
lyvauja 38 pasirodymų grupės, 
išstatyta daugiau kaip 95 įvai
rūs rodiniai. Festivalį suorga
nizavo Mississaugos meno tary
ba ir kviečia visus atsilankyti.

Inf.

PADĖKA
Gerbiamieji, leiskite per Jū

sų laikraštį padėkoti Kanados 
lietuvių bendruomenės Toronto 
apylinkei už pakvietimą kartu 
paminėti Nepriklausomybės 75- 
sias metines, puikiai organizuo
tą kelionę ir šiltą mudviejų su 
žmona Nijole priėmimą. Ypač dė
koju Aldonai Barysaitei-Ole.ini- 
kienei, Vytautui Kulniui, Algiui 
Pacevičiui, Algirdui Vaičiūnui, 
kurie mumis daugiausia rūpinosi.

Dėkoju Toronto, Hamiltono, 
Londono, Wassagos, Otavos lie
tuviams, gausiai atvykusioms su 
mumis susitikti.

Esu dėkingas ir “Tėviškės žibu
riams”, gražiai pranešusiems apie 
mūsų kelionę.

Su pagarba, jūsų - 
Aleksandras Abišala

Kaunas, 1993 m. kovo 30 d.

SIŪLYMAS
Pageidaujantiems galime at

siųsti iš Lietuvos gražias nertas 
iš lino sukneles, vaikiškus drabu
žėlius, austas ir nertas iš lino stal
tieses, lovatieses, servetėles, taip 
pat lietuviškų pasakų knygeles. 
Laukiame užsakymų. Adresas: E. 
Venskutonienė, Minties ratas 
28-1, 3028 Kaunas, Lithuania.

Paieškojimas
John Gazankas ieško savo miru

sio tėvo Jono Gajausko giminių. Tė
vas imigravo į Kanadą 1927 m. irgy- 
veno Led Lake vietovėje, Ontario 
provincijoje. Gyvendamas Kana
doje, jis pakeitė savo pavardę į 
John Gazankas. Gimines prašo at
siliepti šiuo adresu: J. Gazankas, 
4411-44A Ave., Leduc, AB T9E 5V2. 
Tel. 1-403-986-7653, faksas 1-403- 
986-8452.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki* 
,es 1 A .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mieląi jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

maloniai kviečia Jus dalyvauti

Iškilmingame mokslo metų 
užbaigimo akte,

1993 m. balandžio 3 d. Vidury sėdi - NIJOLĖ BENOTIENĖ

( ORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIO
“GINTARAS” koncertas “Iš močiutės skrynios 

balandžio 3 d. praėjo iškiliai, sulaukęs plataus visuo 
menės dėmesio ir gausių dalyvių. Dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie jo sėkmės.

Ypatinga padėka aukotojams: J. S. Andruliams. “Atžalynui”, 
dr. J. Birgioiui, dr. S. Čepui, J. B. Danaičiams, KLK moterų draugijai, 
dr. R. Karkai, IA7. S. Kuzmas Ltd., I. J. Ross. dr. R. Sapliui. dr. J. M. 
Uleckams, A. Vaičiūnui, kun. A. R. Žilinskams, N.N., N.N.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams ir rėmėjams, kurie prisidėjo 
prie loterijos pasisekimo. Jūsų didelio dėmesio dėka ji buvo labai 
sėkmingą. I premiją 2 bilietus į Floridą (dovana P. Lawson Travel) 
laimėjo Danutė Barkauskienė; II premiją “barbeque ” - Bernadeta 
Rovienė; III premiją bevielį telefoną — Lina Karaite.

Taip pat esame dėkingi: Rimui Paulioniui, Andriui Kaknevičiui, 
Prisikėlimo ir Lietuvos kankinių parapijoms, Toronto Lietuvių namams, 
“Tėvynės prisiminimai” radijo valandėlės vedėjai V. Simanavičiūtei- 
Laurinavičienei, “Tėviškės žiburiams”, taip pat vaikučių tėveliams 
už visokeriopą pagalbą, o mamytėms už pyragus.

“Gintaro ” tėvų komitetas

LITAS

VINCAS MIŠKINIS,
sulaukęs senyvo amžiaus, nusprendė grįžti į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui. Jį kelionėje lydės sūnus Vincas 
ir dukra Jovita.

Mes linkime jam geros kelionės ir laimingo gyve
nimo Lietuvoje.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems i amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams" bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd.. Mississauga, Ont., 
L5C 1T3. Canada. LEIDĖJAI

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.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir "Stainguard”.

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

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

Stasys Kalytis 
Jonas Zabulionis

AUTO SERVISAS
Taisome visokio stiliaus automobi
lius (body work). Skambinti Rober
tui Burkauskui tel. 767-4750 Toron
te arba Raimundui Pacevičiui tel. 
(416) 524-3899 Hamiltone.

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.

PIGIAI IŠNUOMOJU kambarį ne
rūkančiam asmeniui, kuris galėtų 
padėti vyresnio amžiaus vyrui pri
žiūrėti namą. Kreipkitės tel. 416- 
388-8845 Hamiltone.

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

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. i

Atvelykio sekmadienį, balandžio 
18 d., po pamaldų į A V parapijos sa
lę prisirinko netoli 150 asmenų. 
Čia KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus narės jau buvo skoningai 
išdėsčiusios daugybę įvairiausio 
maisto. Skyriaus pirm. Genovaitė 
Kudžmienė trumpu žodžiu visus pa
sveikino ir paprašė vienos minutės 
susikaupimu pagerbti neseniai mi
rusią veiklią draugijos garbės narę 
Mariją Adomaitienę. Programą at
liko jaunimas. Kristina Ramsay pia
ninu paskambino du muzikinius kū
rinius, Danielius Staškevičius pa
deklamavo Vytės Nemunėlio eilė
raštį ir Juozukas Piečaitis pianinu 
atliko du kūrinius. Visi trys jaunie
ji menininkai pasirodė labai puikiai, 
todėl publika nepagailėjo nuošir
džių plojimų. Kun. Stasiui Šileikai 
palaiminus dalyvius ir maistą, pie
tūs užsitęsė porą valandų. Kavos me

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

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

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

Montrealio lietuvių 
kredito unijos

metinis narių susirinkimas
įvyks 1993 m. gegužės 16, sekmadienį, 4 v.p.p., 

Aušros Vartų parapijos salėje,
1465 de Seve, Montreal, Quebec.

Narių registracija 3 v.p.p - 4 v.p.p. Prašom atsinešti nario knygeles. 
Kandidatų į valdybą ir komisijas pasiūlymai turi būti padaryti raštu dviejų 
narių, turėti kandidatų sutikimą ir (teikti sekretoriui ne vėliau kaip 5 dienas 
prieš susirinkimą. Formas galima gauti abiejuose "Lito” skyriuose.

VALDYBA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

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

1 metų ..........

...... 6.25%

...... 5.00%

Taupymo - su gyv. dr..........
Taupymo-kasdienines.....

. 1.50%

. 1.75%

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

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

Informacija apie naujausias palūkanas ‘‘Lite M

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 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
Coraner

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

Al A APAH SKAMBINKITE INFOR- 
M/IMi macuos ir aptar-
L/TV wUvW N AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr BET KADA - 7 DIENAS Newman

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

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.

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

tu vyko nedidelė loterija. Dalis šių 
pietų pelno, pirmininkės siūlymu, 
bus skiriama Kanados lietuvių spau
dai - "Tėviškės žiburiams” ir “Ne
priklausomai Lietuvai". Pietuose 
dalyvavo KLK moterų dr-jos centro 
valdybos narė Monika Povilaitienė 
iš Toronto ir keletas svečių iš Lie
tuvos.

Motinos dienos minėjimą rengia 
Montrealio jaunimo sąjunga ir li
tuanistinė mokykla gegužės 9 d. AV 
parapijoje. Šiemet minėjime numa
toma nauja programa.

Elonos ir Arvydo Paulauskų duk
relė pakrikštyta Karinos vardu. 
Krikšto tėvais buvo Aleksandra Že- 
maitaitytė ir dr. Algis H. Adomonis.

A.a. Adelė Kavaliūnaitė, 80 m. am
žiaus, mirė balandžio 19 d. Iš Šv. Ka
zimiero šventovės palaidota balan
džio 19 d. B.S.

“LITAS”

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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. _________________________

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliacijąirt.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS
TORONTO-WASAGA BEACH

(416) 656-4149


