
Nr. 18 (2253) 1993 GEGUŽĖ-MAY 4 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1.00

Sankirčiai ir sankryžos
Prisiminti motiną yra parinktas pavasaris. Tasai me

tų laikas simbolizuoja pradžią. Gamta prasiveržia, atgy
ja, pasiruošia augimui. Gyvybė ir grožis susilieja tarsi 
į vieną nebedalomą elementą, jau nuo pasaulio pradžios 
taip suformuotą, pastovų, aiškų ir nesikeičiantį.

M
OTINA lyg koks atspindys stovi arčiausia šito 
įvaizdžio: gyvybės užuomazga, augimas ir išsi
vystymas jai patikėtas. Nuo amžių žmonijos kar
tos kaip nesibaigianti grandinė tęsiasi per visas kultūras, 

socialinio gyvenimo prabangas ir nepriteklius, per die
vybės pažinimą ir jos neigimą, per skurdą, džiaugsmą, 
laimę, badą, karus, per meilę ir neapykantą. Niekas nega
li sulaikyti šio proceso. Gali tik pažeisti. Gyvybės verži
masis nesulaikomas - pumpurai sprogsta, lapoja ir žydi. 
Ir vis dėlto šitą ramų, natūralų gyvybės skleidimosi vyks
mą, pataikaujant įvairiems nūdienio gyvenimo porei
kiams, jau plačiu ir viešu mastu norima pristabdyti. Ieš
kant tam tinkamiausių būdų, pirmiausia akivaizdžiai 
iškyla moraliniai sankirčiai tarp daugumos tikinčiųjų 
bendruomenių ir valstybinių įstatymų. Pastarieji tą prob
lemą sprendžia paprasčiausiu būdu ir dėl to randa ne
mažai pritarimo, ypač tuose žmonių sluoksniuose, ku
riuose nepripažįstama iš religijos kylančių nurodymų. 
Per amžius iki šių dienų ėjusi moralės samprata kai ku
rių pradėta laikyti ne kaip visus žmones liečianti, o tik 
tuos, kurie to nori. Šitokioje įstatymų pasirinkimo būk
lėje atmetama tai, kas varžo ir noriai priimma tai, kas 
pataikauja. Pokrypis gyventi šia diena ir tik sau pačiam 
keliamas į aukštesnį civilizacijos lygmenį. Bet kokia sa
vitvarda pradedama aiškinti grįžimu į “šaltuosius vidur
amžius”. Į Dievo įsakymus atremtai pastovesnei ir at
kaklesnei laikysenai pranašaujamas neišvengiamas 
kompromisas, tiksliau - nuolaidžiavimas laisviems įgei- 
džiams.

T
OKIOSE palaidai propaguojamose gyvenimo bū
do sankryžose nelengva jaunai moteriai pasirink
ti - būti motina ar ne. Net ir pradėtbė jau daž
nais atvejais nebesulaiko apsispręsti prieš motinystę. 

Tai pats skaudžiausias šių laikų klausimas, virstantis 
grūmojančiais žmogiškojo pavasario debesimis. Niekam 
moralinės skriaudos nesukeliančių išeičių yra, bet jo
mis pasinaudoti nenorima. Greičiausiai dėl to, kad trūks
ta iš gėrio išeinančios iniciatyvos tiek moterų, tiek ir vy
rų tarpe. Nauja užkrečianti galvosena bręsta taip grei
tai, kad dažnas nė nepajunta kaip ima plūduriuoti nuo 
visko atitrukusios srovės vidury. Motinos dienos proga 
būtų naudinga stabtelti ir pagalvoti, už kokią kainą ten
ka pirkti savimeilę, patogumus ir pasitenkinimą. Tenka 
giliai pamąstyti, kodėl šiandien esu. O juk galėjau nebū
ti, jei motina būtų kitaip apsisprendusi. Ar mes, gavę to
kią brangią gyvybės dovaną, turime teisę jos perdavimą 
sulaikyti ir sunaikinti? Kas tokią teisę mums suteikė, kas 
ir kodėl iš šito švento proceso šiandien mus nori išjung
ti? Tą sudėtingą klausimą bando spręsti atitinkamų sri
čių specialistai. Daugelyje atsakymų betgi randama tik 
šiandieninę būklę ir valstybinius įstatymus teisinančių 
argumentų. O pastarieji - juk tai tas pats žemės grums
tas, kur jį benumestum. Kaip besvarstytume - gyvybės 
klausimas yra antgamtinės kilmės. Todėl ir į motiną tu
rėtume žiūrėti tik tuo žvilgsniu, nes ji vis dėlto yra žmo
giškojo pavasario skleidėja. Č.S.

Pavasario žiedų proveržyje sveikiname MOTINAS, linkėdami joms skleisti Kūrėjo laiminamą 
motinystės pašaukimo grožį ir prasmę Nuotr. Vytauto Maco

Lenky spauda apie lietuvius

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimams skirtas biudžetas
Finansų ministeris Don Ma- 

zankowski balandžio 26 d. pa
skelbė paskutinį Kanados 
biudžetą, atstovaujantį da
bartinei progresyviųjų kon
servatorių vyriausybei. Jų va
dovas ir ministeris pirm. Brian 
Mulroney bus pakeistas kitu 
politiku birželio 9-13 d.d. Ota
voj įvyksiančiam šios partijos 
atstovų suvažiavime. Naujasis 
vadovas ar vadovė perims Ka
nados ministerio pirmininko 
pareigas iš pasitraukiančio 
B. Mulronio. Jos ar jo laukia 
gerokai suvėlinti Kanados 
parlamento rinkimai šį rude
nį. Paruošti naujam biudže
tui turbūt nebus laiko. Tad 
finansų ministeris D. Mazan- 
kowskis savo biudžetan ne
įjungė jokių kontroversinių 
duomenų, kurie galėtų pa
kenkti prieš parlamento rin
kimus sudarytai naujajai Ka
nados konservatorių vyriau
sybei.

Rinkimams pritaikytam 
biudžetui yra būdingas atsi
sakymas padidinti pajamų mo
kesčius ir per daug apkarpy
ti paslaugas sumažinančias 
išlaidas. Finansų ministeris 
D. Mazankowskis neįvedė nau
jų mokesčių, o išlaidas 1993- 
94 m. biudžetiniais metais įsi
pareigojo sumažinti tik 50 mi
lijonų dolerių, 1994-95 m biud
žetines išlaidas - 400 milijo
nų dolerių. Tokiose aplinkybė
se valdžios tarnautojų skai
čių užteks sumažinti tik 16.500 

penkerių metų laikotarpyje. 
Tai bus galima lengvai įgyven
dinti jų paankstintu išleidi
mu pensijon.

Beveik nepaliesti liko biud
žetiniai deficitai, nors kovą 
su jais ministeris pirm. B. Mul
roney buvo paskelbęs ką tik 
atėjęs valdžion 1984 m. rugsė
jo 4 d. Pastangų netrūko, įskai
tant net ir valdžios išlaidų su
mažinimą, liberalų ministerio 
pirm. J. Turnerio palikto be
veik 38 bilijonų dolerių defi
cito pažabojimą pilnų 30 bili
jonų dolerių nekainuojančio
mis kamanomis. Tačiau nerims
tantį deficitų žirgą atgaivino 
brangiom avižom tapęs ekono
minis Kanados sulėtėjimas.

Finansų ministeris D. Ma
zankowskis pranešė, kad 1992- 
93 biudžetiniai metai kovo 31 
d. vėl užbaigiami su 35,5 bili
jono dolerių deficitu ir 159,5 
bilijono išlaidomis. Kanados 
valdžios skola pasiekė $458,6 
bilijono, o jos palūkanoms pa
dengti reikėjo 39,5 bilijono 
dolerių. 1993-94 biudžetiniams 
metams yra numatytas 32,6 bi
lijono dolerių deficitas, sko
lą padidinsiantis iki 491,2 bi
lijono. 1994-95 biudžetiniam 
metam pranašaujamas 29 bi
lijonų deficitas ir 520,2 bili
jono dolerių skola. D. Mazan
kowskis gyvena viltimi, kad 
pagerėję ekonominiai krašto 
reikalai Kanados biudžetinį

(Nukelta į 5-tą psl.)

Istorinis laiškas Vatikane
1920 m. sausio 24-31 d. Vil

niuje ir Kaune lankėsi popie
žiaus nuncijus Achilles Ratti - 
vėliau popiežius Pijus XI. Sa
vo kelionę jis aprašė laiške 
Vatikano valstybės sekreto
riui kardinolui Pietro Gas- 
parri. Atvykti į Vilnių jį pa
kvietė Vilniaus vyskupas Jur
gis Matulaitis. Ankstyvesnių 
Lenkijos maršalo Pilsudskio 
kvietimu, norėdamas išvengti 
politinių komplikacijų, jis ne
pasinaudojo. Atvykęs į Vilnių 
ir laukdamas leidimo išvykti 
į Kauną, jis aplankė miesto 
šventoves, buvo jų grožiu su
žavėtas, tačiau daugiausia vie
tos savo laiške jis paskyrė Auš
ros Vartų koplyčiai:

“Gana patogiais šoniniais 
laiptais priėjau prie stebuk
lingo paveikslo kartu su vals
tybės viršininku (Pilsudskiu), 
kuris buvo kartu su manimi, 
kai klebonas ir katedros kapi
tulos prelatas giedojo litani
jas ir kitas maldas. Jis su gra
žia ir netgi pamaldžia laiky
sena priėmė popiežiaus palai
minimą, kurį, vilkėdamas kapa 
su vyskupo lazda ir mitra, iš 
aukštai suteikiau gatvėje ant 
šalto sniego klūpančiai miniai.

Tiesa, kad dėl įkyraus šal
čio, kuris sekė po didelės drėg
mės dienų, prie šydo dengian
čio stebuklingą paveikslą pri
tvirtintos virvutės neveikė 
ir šventas paveikslas buvo ma
tomas tiktai per šydą. Tačiau 
jis buvo labai gražiai ir pilnai 
matomas sekantį pirmadienį, 
kai - dideliam mano dvasiniam 
džiaugsmui - atnašavau ten Šv. 
Mišias, dalyvaujant dideliam 

ir maldos pilnam pamaldžiųjų 
antplūdžiui. Paveikslas tikrai 
yra gražus, slaviškai - bizan
tiško stiliaus, padengtas sidab
rine skarda, išskyrus veidą 
ir rankas.

Virvučių užsikirtimo faktas 
buvo pastebėtas ir kai paskli
do žinia, kad nuncijus ruošiasi 
aplankyti lietuvius Kaune, at
sirado daug lenkų, kurie jį ko
mentavo taip, kad Aušros Var
tų Dievo Motina norėjo dėl šio 
ketinimo išreikšti savo nepa
sitenkinimą. Rašau tai todėl, 
kad šis įvykis rodo, kokia ten 
yra galvosena”.

Šis laiškas buvo rastas Vati
kano archyve. Pilnas jo teks
tas buvo išspausdintas š.m. ko
vo 28 d. “Tygodnik Powszech- 
ny” laidoje.

Pamaldos Karaliaučiuje
Viena “Tygodnik Powszech- 

ny” skaitytoja 1992 m. vasarą 
lankėsi Karaliaučiaus srityje 
ir savo įspūdžiais pasidalino 
su to savaitraščio skaitytojais 
š.m. kovo 21 d. laidoje:

“Jau daugiau kaip metai Šv. 
Mišios ir pamaldos vyksta po 
atviru dangumi miesto centre 
šalia vienintelės gerai išsilai
kiusios katalikų Šv. Šeimos 
vardo šventovės, kurioje dabar 
yra miesto filharmonija. Tai 
ten - aikštelėje greta šoninės 
šventovės sienos du katalikai 
kunigai - lenkas J. Steckiewicz 
ir lietuvis Gauronskis atna
šauja šv. Mišias vietiniams 
ir atvykusioms katalikams. 
Altorius yra automobilio prie
kaboje, kuri kairėje pusėje 
plačiai atsidaro. Prieš alto
rių būriuojasi dvi eilės tikin

čiųjų - dešinėje pusėje len
kai, kairėje lietuviai. Tarp jų 
telkiasi mažos grupės rusų ir 
vokiečių. Liturgijos žodžiai 
yra lotyniški. Šv. Raštas skai
tomas keturiomis kalbomis: 
rusų, lietuvių, lenkų ir vokie
čių. Tikinčiųjų maldos ir pa
mokslai - lietuvių, lenkų ir 
rusų kalbomis.

Prieš šv. Mišias ilgos tikin
čiųjų eilės eina išpažinties, 
klūpėdami prie šventovės sie
nos pas kėdėje sėdintį kun. 
Gauronskį arba stovėdami su 
palenkta galva pas kun. Stec
kiewicz. Mišių metu kelios po
ros priima Santuokos sakra
mentą ir keletas vaikų būna 
pakrikštyti. Visų apeigų me
tu tikintieji pamainomis gie
da giesmes: kartą lietuviai 
lietuviškai ir kartą lenkai 
lenkiškai. Kartas nuo karto 
liaudies pobūdžio lietuvių 
ar lenkų giedojimą pertrau
kia vokaliniu požiūriu tobu
las vokiečių giedojimas”.

Elko vyskupo pranešimas
“Tygodnik Powszechny” š.m. 

kovo 28 d. laidoje išspausdino 
Elko vyskupo Wojciech Ziem
ba pranešimą apie lietuvių 
katalikų sunkumus Suvalkų 
trikampyje. Nušvietęs esamą 
padėtį, vyskupas padarė šią 
išvadą:

“Rimta problema yra pakan
kamo skaičiaus dvasiškių, mo
kančių lietuvių kalbą, trūku
mas. Todėl 1992 m. spalio mėn. 
Elko Aukštojoje dvasinėje 
seminarijoje buvo įsteigtas 
lietuvių kalbos lektoriumas. 
Taip pat buvo tariamasi su

(Nukelta į 2-rą psl.)

Atvykusią į Lietuvą Tarptau
tinio valiutos banko misiją pri
ėmė prezidentas A. Brazaus
kas. Dalyvavo ir premjeras, 
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas, finansų ministeris 
ir kt. Svečiai susirūpinę didė
jančia infliacija ir talono kur
so kritimu, per lėtu žemės grą
žinimu savininkams, mokes
čių politika ir pan.

Lito komitetas pareiškė, kad 
šiemet litas bus tikrai įvestas 
į apyvartą, bus paleisti tik ge
ros kokybės banknotai, kad ta
lonai bus keičiami vis (kokiu 
santykiu - dar paslaptis), o 
kad litas būtų stabilus, reikia 
stabilizuoti taloną.

Su latviais tartasi dėl pers
pektyvų bendrai apsirūpinti 
naftos produktais. Iš Kanados 
atvykęs terminalų statybos 
specialistas Kostas Astravas 
irgi pasisakė už bendrą su kai
mynais terminalą, kuriuo ati
tekėjusi nafta būtų perdirba
ma Mažeikiuose abiems res
publikoms.

Atvyko Kuveito vidaus rei
kalų ministeris su delegaci
ja. Svečią priėmė prezidentas 
ir užsienio reikalų ministeris. 
Tartasi dėl investicijų į naf
tos pramonę galimybių.

Nepaprastasis ir įgaliotasis 
Portugalijos ambasadorius Lie
tuvai, reziduojantis Kopen
hagoje, įteikė prezidentui kre
dencialus.

Įvyko III Krikščionių demok
ratų partijos konferencija. Pra
nešimus skaitė valdybos pirm. 
Povilas Katilius ir vicepirm. 
Algirdas Saudargas. Partijai 
priklauso 7500 narių, jie turi 
9 vietas seime.

Pakartotiniuose rinkimuo
se į vietines rajonų ir gyven
viečių tarybas pirminiais duo
menimis Šalčininkuose išrink
ti 2 deputatai, Vilniaus rajone 
ir Visagino gyvenvietėje dėl 
rinkėjų pasyvumo neišrinktas 
nė vienas deputatas.

Prezidentas A. Brazauskas 
aplankė Marijampolės rajo
ną, domėjosi pavasario lauko 
darbais. Jo nuomone, Lietuva 
be ūkininkų neišgyvens - rei
kia, kad jie ir dar nesužlugu
sios bendrovės atsistotų ant 
kojų.

Atkurtai Lietuvos krašto ap
saugai - treji metai. Pirmie
ji stoję į šią tarnybą šventės 
proga gavo savanorių ženkle
lius, vardines dovanas, kari
nius laipsnius.

Pirmasis mokslo ir studijų 
reformos etapas aptartas Lietu
vos mokslininkų sąjungos su
kviestame aukštųjų mokyklų 
rektorių ir senatų pirmininkų 
konferencijos ir Mokslo insti
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Pokalbis su poetu Kaziu Bradūnu

tucijų asociacijos tarybos po
sėdyje.

Įvyko Lietuvos radijo ir tele
vizijos asociacijos steigiamasis 
susirinkimas. Dabar čia už
registruotos 62 TV bendrovės 
ir 25 radijo stotys, iš tikrųjų 
yra net daugiau.

“VoA Europe” pradėjo trans
liuoti programas Vilniui ir 
apylinkėms ištisą parą. Tai ne 
tik amerikietiškos informaci
jos ir muzikos šaltinis, bet ir 
gera anglų kalbos mokymosi 
priemonė. Komercinė stotis 
“Radiocentras” - oficialus 
“Amerikos balso Europai” 
atstovas. Su keliomis Prancū
zijos TV bendrovėmis pasira
šyta sutartis, pagal kurią Lie
tuvos televizijai nemokamai 
leidžiama naudotis tų bendro
vių programomis. Prancūzai 
domisi lietuviškomis kultūri
nėmis, muzikinėmis bei etnog
rafinėmis laidomis.

Daugiau kaip po 50 m. sugrį
žo Lietuvos diplomatijos vete
ranas Stasys Bačkis su žmona 
Ona. Juos parlydėjo sūnus, Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas, Audrys Juozas Bačkis.

Dailininkė iš Kanados Irma 
Makariūnaitė atidarė darbų 
parodą sostinės galerijoje 
“Academia”. Šiuo metu meni
ninkė dirba.,ir studijuoja-^Vil- 
niuje.

Nuo gegužės 1 d. įvesti nau
ji pašto paslaugų tarifai. Pa
siųsti laišką oro paštu į užsie
nį kainuoja 80 tl., už 1 kg siun
tinį į Rusiją - $13.13 JAV (gali
ma mokėti ir talonais pagal ofi
cialų valiutos kursą).

Staiga labai atšilus orams 
(net iki 25 C), savaitgalį su
žaliavo žolė, išsprogo medžiai. 
Šilti orai laikėsi visą savaitę. 
Pavasario sėja jau prasidėjo 
visame krašte.

Lietuvoje minimos 50-osios 
represijų metinės prieš inte
ligentiją, kurių ėmėsi vokiečių 
okupacinė valdžia, sužlugus jų 
sumanymui sukurti lietuvišką 
SS legioną.

Pagaliau mes turime nepri
klausomą, nevalstybinį Lietu
vos kanalą “Tele-3”, pasakė 
Lietuvos žmonėms L. Baškaus
kaitė, prašydama pranešti, ko
kiomis laidomis jie labiausiai 
domisi.

Lietuvos ir Švedijos atstovai 
pasirašė bendros naftos gavy
bos įmonės steigimo sutartį. 
Įmonė eksploatuos Genčių 
naftos telkinį. Planuojama, 
kad per dieną pavyks gauti 
4000 statinių aukštos kokybės 
naftos. Šios vertingos žalia
vos telkinio turėtų užtekti 
apie 20 metų. G.L.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

“Už gyvybę” - tai renginys, įvy
kęs 1993 m. vasario 27 d. Kauno 
jėzuitų gimnazijoje. Jame daly
vavo vyresnių klasių mokiniai, 
jų mokytojai, būrelis Vilniaus 
ateitininkų, jaunimo iš Kelmės 
bei Kybartų. Negimusios gyvy
bės temai skirtame susirinkime 
bendravo Šeimos centro ir “Pro 
Life” judėjimo veikėjai. Prog
ramoje buvo rodomi pritaikyti 
filmai ir aptartos problemos ir 
pateiktos išvados. Pasisakyta 
už tokių renginių reikalingumą. 
Siūlyta juos organizuoti kiek
viename dekanate, kad jie būtų 
prieinami ir netikinčiam jau
nimui. Renginys baigtas Šven
čiausiojo pagarbinimu jėzuitų 
šventovėje ir gimnazijos teatro 
spektakliu “Sušalęs paukštelis 
delne”, parašytu T. Makaro, SJ, 
ir pastatytu tikybos mokytojos 
G. Bielskytės.

Ateitininkų federacijos Pra
no Dovydaičio fondą įsteigė ko
vo 11 d. Kaune susirinkusi at-kų 
federacijos vadovybė ir išeivi
jos atstovai. Sudaryta fondo ta
ryba ir išrinkta valdyba: Jonas 
Kavaliūnas - pirm., Aule Palu
binskaitė - vicepirm., Aistė Dir- 
žytė - sekr. ir Vidas Abraitis. 
Aptartas ir patvirtintas statu
tas. Bus parengta anketa, padė
sianti nustatyti remtinus asme
nis. Pirmieji po 100 JAV dole
rių paaukojo J. Kavaliūnas ir 
F. Palubinskas.

Lietuvos žurnalistų draugijos 
konferencija įvyko Vilniuje ko
vo 13 d. Dalyvavo apie 100 na
rių. Pranešimą apie metinę 
veiklą pateikė pirmininkė ir 
laikraščio “Naujasis dienovi
dis” vyr. redaktorė Aldona Že
maitytė. Savikritiškoj apžval
goj pranešėja nurodė politines 
intrigas, patalpų ir ryšio prie
monių stoką bei valdybos ne
veiklumą.

Konferencijos svečias, sei
mo opozicijos vadovas prof. V. 
Landsbergis pažymėjo, kad 
“dangstantis depolitizacija, 
vykstąs istorijos perrašymas”. 
Kritikavo televizijos vadovo 
atsisakymą teikti vieną valan
dą per savaitę opozicijai. Pa
brėžė, kad “mūsų teisė - infor
maciją teikti, žmonių - ją gau-

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

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

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

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

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

KELIONĖS
Į LIETUVĄ
Garantuotai geriausios kainos!

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

ti”. Tiesos žodis ir moralinės 
pozicijos išlaikymas esąs svar
bus ginklas.

Išrinkta 9 narių valdyba, ku
ri kovo 16 d. pasiskirstė parei
gomis. Pirmininku tapo Antanas 
Gailius (“Amžius”), pavaduoto
jais - Kastantas Lukėnas (“Ka
talikų pasaulis”) ir Rimantas 
Pleikys (Radiocentras).

Kun. Stasio Ylos 85-tosios gi
mimo ir 10-tosios mirties meti
nės paminėtos kovo 25 d. Pane
vėžio Švč. Trejybės šventovėje. 
Mišias koncelebravo vysk. Juo
zas Preikšas, mons. Jonas Juo
delis ir kun. Stasys Kazėnas iš 
Šiaulių. Pamoksle mons. J. Juo
delis pažymėjo, kad velionis 
aplink save sudarydavęs nuosta
bų traukos lauką. Viešosios bib
liotekos salėje apie kun. St. Ylą 
kalbėjo Anykščių Vienuolio-Žu- 
kausko muziejaus direktorius 
V. Balčiūnas ir Lietuvių kat. 
mokslo akademijos narė A. Va
siliauskienė. Velionies eilėraš
čius skaitė aktorė V. Kochans- 
kytė.

Šventojo sosto nuncijus Lie
tuvai arkivyskupas J. Mullor 
Garcia kovo 28 d. lankėsi Kau
no kunigų seminarijoje ir su 
klierikais pasidalino mintimis 
apie pasaulio vystymosi pers
pektyvas, pabrėžė Eucharisti
jos svarbą bei šventumo sieki
mą, pridurdamas, kad “šiuolai
kinis kunigas turėtų būti gerai 
išsilavinęs ir mokėti kelias 
kalbas”.

Olandijos katalikų veikėjai, 
priimti kard. V. Sladkevičiaus, 
kovo 29-31 d.d. susipažino su 
Lietuvos “Caritas” veikla ir pa
žadėjo remti kai kuriuos atski
rus projektus, susijusius su vai
kų, ypač invalidų, globa, sene
lių namais ir Kauno slaugos li
gonine.

Šveicarijos katalikai kovo 19 d. 
į Kauno kunigų seminariją ir 
“Caritas” atgabeno avalynės, 
drabužių, medikamentų. “Cari
tas” organizacija dar gavo dvi 
naujas skalbimo mašinas, ku
rių viena pastatyta Kauno slau
gos namuose, kita - senelių na
muose.

Seminaras katechetams ir bio
logijos mokytojams pradėjo 
veikti Panevėžio Švč. Trejybės 
parapijoje. Programoje - moks
las ir religija. Mokomasi dvi va
landas per savaitę. Pradėta su 
biologija, bet numatoma kvies
ti įvairių sričių tiksliųjų moks
lų specialistus. Klausytojų skai
čius didėja.

Jurbarke įsisteigusią parapi
jos biblioteką noriai lanko vai
kai, kurie ten randa ir įvairių 
žaidimų. O į savo namus vis par
neša religinės literatūros.

(Žinios iš “Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje”)

ELTOS žiniomis, prezidentas 
A. Brazauskas, premjeras A. 
Šleževičius ir Lietuvos ban
ko valdybos pirm. R. Visoka
vičius pasirašė pareiškimą 
dėl Lietuvos pinigų įvedimo. 
Jame rašoma:

1. Visi Lietuvos laikinieji 
pinigai — talonai bus keičiami 
į litus vienodu santykiu ne
priklausomai nuo turimos su
mos. Ši nuostata bus taikoma 
visiems Lietuvos piliečių pi
nigams ir indėliams, priva
čioms valstybinėms įmonėms, 
organizacijoms ir akcinėms 
bendrovėms.

2. Konvertuojamos valiutos 
indėliai, laikomi Lietuvos 
bankuose, nebus prievarta 
keičiami į litus. Indėlinin
kai galės visuomet atsiimti 
turimą sumą konvertuojama 
valiuta arba litais nustatytu 
tos dienos kursu.

3. Visi piniginiai resursai, 
esantys Lietuvoje ir užsieny
je, nepriklausomai nuo jų kil
mės, yra teisėtas fizinių bei 
juridinių asmenų turtas ir ne
gali būti konfiskuotas. Juri
dinių asmenų, taip pat ir per
sonalinių įmonių, vykdančių 
biznio operacijas, pinigai turi 
būti apskaityti Lietuvos ban
ko arba Lietuvos komercinių 
bankų sąskaitose nuo 1993 m. 
gegužės 1 d. iki 1993 m. liepos 
1 d. Juridiniai asmenys, taip 
pat ir personalinės įmonės, 
vykdančios biznio operacijas, 
galės laikyti konvertuojamą 
valiutą užsienio bankuose ga
vę Lietuvos banko licenciją. 
Iš fizinių asmenų, turinčių 
konvertuojamos valiutos są
skaitas užsienių bankuose ar
ba norintiems jas atidaryti, 
Lietuvos banko licencijų ne
bus reikalaujama. Lito komi
tetas, siekdamas stabilizuo
ti ir toliau plėtoti Lietuvos 
ekonomiką, rekomenduoja pi
nigus laikyti Lietuvos ban
kuose, patikindamas jų sau
gumą.

4. Lietuvoje funkcionuos 
tik nacionalinė valiuta — li
tas.

Litai bus geros kokybės
Lietuvos banko valdybos 

pirm. R. Visokavičius spau
dos konferencijoje pasakė 
— Lito komitetas garantuoja, 
kad į apyvartą bus išleidžia
mi geros kokybės pinigai. Dar 
užtikrino, kad šiais metais 
tikrai bus įsivesti litai. O 
jų įvedimo variantas būsiąs 
“nei estiškas, nei latviškas, 
jis bus lietuviškas”.

Kol kas esanti valstybės pa
slaptis, kokiu santykiu bus 
keičiami talonai.

Lenkų spauda...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Vilniaus arkivyskupu dėl ga
limybės Elko seminaristams 
tobulinti Lietuvoje jų lietu
vių kalbą”.

Atstovas į Europos tarybą
1992 m. gruodžio 10 d. buvo 

sudaryta vienuolikos asmenų 
Lietuvos seimo užsienio reika
lų komisija, į kurią įėjo du 
krikščionių demokratų parti
jos nariai, viena Sąjūdžio na
rė, šeši LDDP nariai ir kartu 
su šia partija balsuojantieji: 
vienas socialdemokratas ir K. 
Bobelis. Pastarasis yra šios 
komisijos pirmininkas.

Ši komisija parinko keturis 
seimo narius į Europos tary
bą, kurių tarpe yra Lietuvos 
lenkų sąjungos narys Z. Sie- 
mienowicz. Kaip jis žada “gin
ti ’’Lietuvos reikalus, “Nasza 
Gazeta” š.m. kovo 16 d. laido
je rašo: “Atstovas Z. Siemie- 
nowicz pabrėžė, kad Lietuvos 
priėmimas į Europos tarybą 
priklauso nuo dviejų pagrin
dinių sąlygų įvykdymo - Lietu
va turi priiimti konstituciją 
(? J.B.) ir demokratiškai pra
vesti rinkimus į savivaldybių 
tarybas. Deja, ši paskutinė 
sąlyga nėra vykdoma. LLS ir 
lenkų frakcija išnaudojo vi
sas vietoje galimybes. Kas ži
no, ar nereikės dėl to kaip tik 
kreiptis į Europos tarybą.”

Rinkimų komisijos neleido 
balsuoti be dokumentų, už vi
są šeimą ir už mirusiuosius, 
kurie atsirasdavo rinkėjų są
rašuose. LLS veikėjai, pripra
tę prie sovietiško pabūdžio 
balsavimų, kuriuose buvo bal
suojama 100% už vieną “geriau
sią” kandidatą, laiko tokius 
draudimus nedemokratiškais”.

J.B.

Lietuvos, Estijos ir Latvijos premjerai balandžio 17 d. susitiko Vilniuje. 
Iš kairės: A. ŠLEŽEVIČIUS, M. LAAR ir I. GUODMANIS

Musų mielai sesei, 
buvusiai draugininkei ir talkininkei

AfA
GRETAI BALTADUONIENEI

išėjus Namo, 
dukroms RŪTAI ir IRENAI su šeimomis bei kitiems
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

"Šatrijos" tunto
kunigaikštienės Birutės draugovė

Norint kad litas būtų pasto
vus, pasak R. Visokavičiaus, 
būtina stabilizuoti taloną. Ko
vo mėnesį talonas krito 21%. 
Banko valdybos pirmininkas 
sakė, kad imtasi stabilizaci
jos priemonių. Iš komercinių 
bankų į rezervinius fondus iš 
apyvartos išimta apie 12 mili
jardų talonų, pagreitinti at
siskaitymai ir iki gegužės 15 
d. tikimasi juos visiškai su
tvarkyti. Banko vadovybės ne
rengs kredito emisijų (palei
dimo į rinką naujų talonų), 
stengsis, kad užsienio kredi
tai nebūtų keičiami į talonus. 
Visi Lietuvos banko sprendi
mai būsią derinami su Tarp
tautiniu valiutos fondu.

Pasveikino B. Jelciną
Prez. A. Brazauskas nu

siuntė Rusijos prezidentui B. 
Jelcinui sveikinimą, kuriame 
pastarasis sveikinamas su re
ferendumo pergale. Tai buvęs 
laisvas liaudies valios pareiš
kimas, rodantis, kad Rusijos pi
liečiai pasirengę įveikti lai
kinus sunkumus. A. Brazaus
kas įsitikinęs, kad Rusijos 
demokratinės.valstybės kursas 
“bus mūsų šalių geros kaimy
nystės santykių garantas”.

Lankėsi Norvegijoje
Lietuvos premjeras A. Šle

ževičius balandžio 26 d. pra
dėjo dviejų dienų vizitą Nor
vegijoje. Kartu išvykoje daly
vavo energetikos ministeris A. 
Stasiukynas, užsienio reikalų 
viceministeris A. Miškinis, 
Klaipėdos naftos perdirbimo 
įmonės generalinis direkto
rius M. Gusiatinas.

Norvegijos užsienio reika
lų ministeris J. J. Holst per 
susitikimą su premjeru A. 
Šleževičiumi pareiškė: mes 
teikiame pirmenybę Baltijos 
šalims ir tikime, kad mūsų 
bendradarbiavimas stiprės ir 
plėsis. Baltijos šalys būtų 
patrauklesnės, jeigu Lietu
va, Latvija ir Estija vienin
giau eitų laisvos rinkos ke
liu. A. Šleževičius atsakė, 
kad to siekianti Lietuva; pra
džia jau padaryta Baltijos 
valstybių premjerų susitiki
me Vilniuje.

Balandžio 27 d. Lietuvos 
premjeras susitiko su Norve
gijos pramonės ir verslo at
stovais Oslo prekybos mokyk
los rūmuose. Jis tikino nor
vegus, kad, stabilizavus po
litinę padėtį Lietuvoje, su
sidaro palankesnės sąlygos 
užsienio investavimui.

Lietuvos vyriausybė pasi
rengusi garantuoti užsienio 
kapitalo saugumą. Daug gali
mybių teikia Lietuvos naftos 
telkinių išnaudojimas, žvejy
bos laivų statymas, žuvies 
pramonės modernizavimas, 
miško ūkio plėtojimas, mais
to pramonės pertvarkymas.

AfA 
MARYTEI GARKŪNIENEI 

staiga mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui ANTANUI- 
BRONIUI, velionės broliui JUOZUI su šeima ir 
kitiems artimiesiems -

Bendraklasiai:
dr. Antanas ir Ada Josiukai 
Pranas ir Zita Sakalai 
Silvestras ir Sofija Slavickai 
Eliziejus ir Ksavera Šlekiai 

t

AfA 
VYTAUTUI KEKIUI 

mirus,
žmoną DANUTĘ, sūnų TOMĄ ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -

B. ir J. Lapinskai A. ir G. Slaboševičiai
S. Šukys

AfA 
MARYTEI GARKŪNIENEI 

staiga mirus,
nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusį vyrą ANTANĄ, 
brolį JUOZĄ su šeima ir visus gimines Kanadoje, Ame
rikoje bei Lietuvoje -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas ir 
klubo dainos vienetas su vadove

Kaip tik šiose srityse Skan
dinavijos šalys turinčios ge
rą patirtį.

Baigiantis vizitui, įvyko su
sitikimas su Norvegijos mi- 
nistere pirmininke G. H. 
Brundtland. Per susitikimą 
pasirašyta Lietuvos-Norve
gijos sutartis dėl dvigubo 
apmokestinumo netaikymo 
prekyboje.

Priešingi pasisakymai
Baltijos kraštų spauda pa

skelbė, kad iš Rusijos pasiekia 
priešingos žinios dėl kariuo
menės išvedimo iš Baltijos 
kraštų. Rusijos prezidentas 
B. Jelcinas Maskvoje kalbė
jęs, kad Rusijos kariuomenė 
pasiliks Estijoje ir Latvi
joje tol, kol bus diskrimi
nuojama rusų mažuma šiuose 
kraštuose.

Tačiau Olandijos užsienio 
reikalų ministeris P. H. Kooij- 
man pasakęs Latvijos parei
gūnams, kad Rusijos užsienio 
reikalų ministeris A. Kozyre
vas jį užtikrinęs, kad jo ša
lies užsienio politika nėra 
jungiama su žmogaus teisėmis 
Latvijoje. Tuo tarpu rusų ka
riuomenė iš Latvijos išveda
ma. Latvijos pareigūnas I. Up- 
malis pareiškė, kad Rusijos 
laivynas paskelbė, jog jis iki 
metų galo pasitrauks iš Latvi
jos teritorijos.

Remia kariuomenės išvedimą
Rusų organizacija Latvijoje 

nori, kad Rusijos kariuomenė 
pasitrauktų iš Latvijos. Orga
nizacijos vadovas V. Smirno
vas išreiškė neigiamą nusista
tymą, kai Rusijos valdžia ka- 
ruomenės išvedimą nori jungti 
su rusų gyvenimo būkle Latvi
joje. Toks Rusijos valdžios 
nusistatymas esąs paprasta 
politinės propagandos apgau
lė, norint vilkinti kariuome
nės išvedimą. Šie Rusijos 
veiksmai, pasak Smirnovo, 
netarnauja Latvijos rusų in
teresams.

Latvija pasižadėjo dalyvauti 
Expo ’93 tarptautinėje paro
doje Taejon mieste, Pietų Ko
rėjoje. Latviai naudosis tomis 
pačiomis patalpoms su Lietu
va ir Estija. Parodos tema — 
“Kaip nustatyti Latvijos tapa
tybę pasaulyje?”

Estų-rusų pasitarimai
BNS žiniomis, Rusijos de

legacijos vadovas V. Svirinas 
Estijos-Rusijos pasitarimus 
apibūdino “konstruktyviais, 
bet sunkiais”. Abu kraštai 
sutarė įsivesti laikiną labiau
siai palankų prekybos statusą, 
pakeičiantį ankstyvesnį lais
vos prekybos susitarimą, kuris 
niekad nebuvo įgyvendintas. 
Dėl rusų kariuomenės išvedi
mo datos ir padarytų nuosto
lių atlyginimo nebuvo susi
tarta. (Nukelta į 3-čią psl.)

Viešpaties ramybėje užmigus
AfA 

paskautininkei
GRETAI BALTADUONIENEI,

jos dukroms - RŪTAI ir IRENAI bei jų šeimoms gilaus 
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime -

Toronto skautininkų-kių draugovės

AfA 
ANTANUI NORKUI 

mirus,
jo dukrai, mūsų bendradarbei, JULIJAI RUSLIE- 
NEI, jos šeimai bei giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Toronto Maironio mokykla

AfA 
ANTANUI NORKUI

mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukroms - JULYTEI
ir SOFIJAI su šeimomis bei sūnui JUOZUI su žmona-

Herta ir Stasys Gailevičiai

Vyriausiam iš keturių brolių

AfA
ANTANUI NORKUI
iškeliavus į amžinybę,

sūnui JUOZUI, dukterims JULEI ir ZOSEI, jų šeimoms, velio
nies broliams, LIUDAI ir PETRUI JURĖNAMS, Labanauskų 
šeimoms reiškiu gilią užuojautą. Tebūnie jam lengva Kanados 
žemė, o jo ainiams amžinas pavyzdys - „Povilas Labanauskas

AfA
ANTANUI NORKUI

mirus,
jo dukterims JULIJAI ir SOFIJAI, sūnui JUOZUI, 
broliams MEČIUI, ČESLOVUI ir VIKTORUI, 
seseriai JUZEI (Lietuvoj), jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą bei kartu 
liūdime -

Uogutė ir Vytautas Labanauskai
Begina ir Mindaugas Labanauskai

TWISP, WA„ JAV

MAMAI, MOČIUTEI
AfA 

PETRONĖLEI TAUTKEVIČIENEI
mirus, 

sūnums - ALBINUI ir ANTANUI su šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą-
Winnipeg, mb Alfonsas ir Aldona Balčiūnai



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

C. Stankevičius ir disidente J. Bieliauskienė iš Lietuvos
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Politiniai dabarties vingiai
IG. MEDŽIUKAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Derybos su Rusija
Sekmadienį, sausio 31 d., 

buvo Č. Stankevičiaus paskai
ta “Santykių su Rusijos fede
racija perspektyvos”. Čia jo 
paskaitos santrauka.

Lietuva derybose su Rusija 
siekė ir siekia, kad tarpvals
tybiniai santykiai būtų teisin
gai sureguliuoti derybomis, 
nenaudojant jėgos ar ekono
minio spaudimo, vadovaujan
tis tarptautinės teisės prin
cipais bei normomis ir grin
džiant abiejų šalių pasitikė
jimu. Pasitikėjimas bus, kai 
Rusija, kaip SSRS teisių ir 
pareigų perėmėja, visiškai 
išves kariuomenę, gera valia 
įvykdys jai tekusią pareigą 
atlyginti Lietuvos piliečiams 
— SSRS genocido aukoms, taip 
pat kitiems asmenims ir Lie
tuvos valstybei padarytą ža
lą, nustos laikyti Lietuvą sa
vo interesų sfera.

Oficialus Lietuvos reika
lavimas išvesti kariuomenę 
buvo pareikštas 1991 m. rug
pjūčio 27 d. AT nutarime. Rei
kalavimas išvesti kariuome
nę pareikštas ir 1991 m. spa
lio 5 d. Vilniuje Baltijos vals
tybių tarybos posėdžio nuta
rimu. Oficialios derybos dėl 
Rusijos kariuomenės išvedi
mo pradėtos 1992 m. sausio 
17 d. susitikus V. Landsber
giui su B. Jelcinu, o sausio 
31 d. Vilniuje jau įvyko pir
masis oficialus su Rusijos 
delegacija susitikimas ir bu
vo pasirašytas bendras komu
nikatas, kad kariuomenę pra
dės išvesti 1992 m. vasario 
mėn.

Lietuvos pozicija
Jau iš pat pradžių Lietuvos 

delegacijai teko priešintis 
Rusijos pastangoms kariuo
menę įtraukti į derybas. Lie
tuvos delegacija visad pabrėž
davo, kad derasi su Rusija 
kaip valstybe, o ne su jos ka
riuomene. Lietuvos delegaci
ja derybose vadovavosi nuo
statomis:

Rusija privalo išvesti savo 
kariuomenę, nes likviduoti 
tarptautinio nusikaltimo pa
darinius — jos pareiga. Dera
masi ne dėl kariuomenės iš
vedimo, bet tik dėl išvedimo 
tvarkos. Kariuomenės dalinių 
pratybos už kareivinių teri
torijos turi būti tuojau nu
trauktos. Neleidžiama gaben
ti naujokų į Lietuvoje esan
čius karinius dalinius.

Lietuvos delegacija paren
gė projektus ir kariuomenės 
išvedimo tvarkaraštį. Dery
bos buvo sunkios dėl nepagrįs
tų Rusijos reikalavimų. Daug 
reikėjo pastangų, kad Rusija 
atsisakytų įteisinti jos lai
kiną kariuomenės buvimą Lie
tuvoje ir pretenzijų į kariuo

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 T5H 2Z1 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

menės užimamą ar jos reika
lams naudojamą nekilnojamą 
turtą, taip pat atsisakytų 
reikalavimų, kad Lietuva įsi
pareigotų pastatyti išvedamos 
kariuomenės karininkams bu
tus, suderintais terminais su 
išvedimo tvarkaraščiu.

Tuo reikalu teko kreiptis 
į Š. Atlanto sąjungos ir kitas 
tarptautines institucijas. 1992 
m. birželio 14 d. referendume 
visuotiniu tautos balsavimu 
pareikštas Rusijai reikalavi
mas išvesti iš Lietuvos visą 
jos kariuomenę ir atlyginti 
jos piliečiams padarytą žalą.

Rusijos reikalavimai
Rusija 1992 m. rugsėjo 8 d. 

pasirašė tik tris iš septynių 
susitarimų: dėl kariuomenės 
išvedimo tvarkaraščio, dėl 
karinių dalinių funkcionavi
mo tvarkos iki išvedimo, dėl 
organizacinių ir techninių 
klausimų sprendimo tvarkos. 
Šie nutarimai užregistruoti 
Jungtinėse Tautose.

Rusija vėl pradėjo reikšti 
pretenzijas į nekilnojamą tur
tą, kuris yra Lietuvos respub
likos nuosavybė, reikalauda
mi, kad būtų leidžiama jį par
duoti. Nori pakeisti susitari
mą dėl kompensacijos už pa
grobtą Lietuvos kariuomenės 
ginkluotę, taip pat dėl pada
rytos ekologinės žalos.

Rusija paskutiniuoju me
tu ėmė statyti reikalavimus, 
nesuderinamus su tarptauti
ne teise!

Leisti išvykstančių kari
ninkų butuose apsigyventi 
naujai atvykstantiems kari
ninkams; pripažinti Rusijos 
kariškiams politines ir pilie
tines teises Lietuvoje; leisti 
pasilikti Lietuvoje išleidžia
miems į atsargą karinių da
linių kariškiams, paliekant 
jiems jų užimamus butus ar 
dargi duoti naujus butus. Sta
tydama tokius reikalavimus, 
atrodo, Rusija mėgina įgy
vendinti politiką, kurią min. 
A. Kozyrevas 1992 m. gruodžio 
14 d. išdėstė Stockholme.

Spaudimas padidėjo išrin
kus Lietuvos seimą. Matyt, jie 
tikisi, kad kairiųjų valdžia 
bus nuolaidesnė. Rusija de
rybose padarė pertrauką, ti
kėdamasi, kad bus pakeista 
delegacija ir jos nuostatos.

Rusija pateikė sutarties pro
jektą, kad būtų laisvas kari
nis tranzitas per Lietuvos te
ritoriją į Karaliaučių. Lietu
vai tai nėra priimtina, nes 
tai reikštų karinį bendradar
biavimą.

Dabartinė būklė
Dabartinė Lietuvos vado

vybė yra pareiškusi, kad rei
kia peržiūrėti santykių su 
Rusija principus, rodyti dau
giau lankstumo, pakeisti de
legaciją.

1993 m. sausio 15 d. aš pa
skelbiau viešą pareiškimą,
— kalbėjo Č. Stankevičius,
— kuriame išreiškiau nuomo
nę, kad Lietuvos pozicijų kei
timas būtų žalingas Lietuvai, 
reikštų paramą imperinei Ru
sijai. Naujo užsienio reika
lų ministerio ir kitų LDDP 
vadų reakcija į tą pareiški
mą buvo negatyvi. Spaudoje 
nuolat skelbiami straipsniai, 
kaltinantys delegaciją ne
lankstumu. Net už tokį pareiš
kimą, “kad tik nepakliūtume 
į kokią nors Rytų sąjungą”, 

“Lietuvos rytas” apkaltino 
delegaciją.

Sausio 19 d. įvyko seimo 
užsienio reikalų komiteto, 
kuriam vadovauja K. Bobelis, 
posėdis. Dalyvaudamas jame, 
siūliau nurodyti, kokios de
rybų nuostatos turėtų būti pa
keistos ir kokia turėtų būti 
lankstumo riba. Atsakymo dar 
nebuvo.

Diskusijoms dėl šioje pa
skaitoje pareikštų minčių 
vadovavo dr. Z. Brinkis. Buvo 
daugelis paklausimų, į ku
riuos Č. Stankevičius atsa
kinėjo.

Baigiant studijų savaitgalį, 
kalbėjo J. Kojelis.

Siųskite ne tik dolerius, bet ir patys atvykite
Taip sakė Vytautas Landsbergis

Autorė Ontario provincijos NDP 
partijos vadovaujamos vyriausy
bės, o taip pat su Kanados valdžios 
talkos Rytų ir Centro Europai (Task 
Force) parama buvo paskirta nuo 
1992 m. sausio mėn. pradžios at
likti 14 mėnesių tarnybą Lietuvos 
vyriausybėje. RED.

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Sąjūdžio vadovas ir Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis, 
paskelbus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, kvietė iš
eivijos tautiečius ne tik rem
ti Lietuvą lėšomis, bet ir pa
tiems atvažiuoti, ir jos labui 
padirbėti.

Vytautas Landsbergis ypač 
pageidavo jaunų profesiona
lų iš įvairių sričių ilgėliau 
savo žiniomis talkinti Lietu
voje.

Į Lietuvos tuometinio vado
vo šūkį pirmiausia atsiliepė 
ką tik mokslus bebaigiantis 
jaunimas. Dauguma šio jauni
mo įsidarbino informacijos 
srityje, kur reikėjo užsienio 
kalbų pagalbos. Jie daugiau
sia darbavosi Aukščiausiosios 
tarybos rūmuose. Jie buvo ir 
Sausio 13-sios liudininkai. 
Šie jauni žmonės už ištikimy
bę, idealus —■. dirbti Lietuvai 
ir drąsą užsitarnauja visų pa
dėkos ir pagarbos.

Iš Kanados tokio jaunimo 
tarpe buvo: Mirga Šaltmiraitė, 
Loreta Stanulytė, Darius Čup- 
linskas, Karia Gruodytė, Ri
mas Čuplinskas.

Laisvės atgaiva
Į V. Landsbergio kvietimą 

atsiliepė ir vyresnio amžiaus 
intelektualai, panorę savo pa
slaugomis padėti atsistatan
čiai nepriklausomai Lietuvai. 
Nuo 1991 m. kovo 11 d. Lietu
voje atsirado galimybės dar
buotis iš užsienio tautiečiams. 
Krašte dvelkė laisvės atgaiva: 
galėjo visi laisvai kalbėtis, 
susitikinėti, važinėti ir veikti.

Aplamai, išeivija reagavo 
lėtai, atsargiai ir negausiai 
patys vyko Lietuvon. Atrodė 
saugiau siųsti dolerius, negu 
vykti patiems. Žinoma, nema
žai tautiečių vyko į užsienį 
iš Lietuvos. Teko išeiviams 
juos priimti ir rūpintis kul
tūrinių vienetų renginiais, 
mokslininkų bei politinių vei
kėjų viešnagėmis.

Išeivių parama
Taip pat išeiviai stipriai pri

sidėjo prie medžiaginės pagal
bos, gausiai siųsdami medici
nos reikmenis, technologijos 
priemones, mokslinę literatū
rą. Siuntos pareikalavo dide
lių išlaidų. Pasirūpinta taipo
gi iš gyvenamųjų kraštų vyriau
sybių ir labdaros organizacijų 
gauti konkrečios paramos Lie
tuvai. Buvo susirūpinta ir įvai
riomis programomis.

1991 m. vasarą Vaiva Vėbrai- 
tė-Gust ir Jūratė Krokytė-Stir- 
bienė, susitariusios su tuome
tiniu švietimo ministeriu Da
riumi Kuoliu, ėmėsi organi
zuoti APPLE programą. Per

Vasario 16 dieną Vilniuje prie Gedimino pilies moksleiviai priimami į 
skautus Nuotr. Alf. Laučkos

APPLE organizaciją į talką bu
vo įjungti lietuvių ir ne lietu
vių kilmės Amerikos mokyto
jai, kurie ryžosi vasaros atos
togas paaukoti Lietuvos moky
tojams, supažindinant juos su 
vakarietiška pedagogika. Kas
met organizacijos suorgani
zuotose kursuose dalyvauja 
apie tūkstantį Lietuvos mo
kytojų.

Į pagalbą atėjo ir Katalikų 
Bendrija išeivijoje, ypač įvai
rios vienuolijos: jėzuitai, pran
ciškonai, Nekaltai Pradėto
sios Marijos vienuolijos sese
rys, seselės kazimierietės, o 
taip pat išeivijos religinė šal
pa. Lietuvos Katalikų Bendri
ja atgavo šventoves ir įvairias 
anksčiau turėtas patalpas. Pra
sidėjo religinė ir socialinės 
globos veikla.

Ryškus laimėjimas
Švietimo srityje didelis lai

mėjimas Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune atgaivinimas. 
Čia studentai mokosi pagal 
vakarietišką universitetų ly
gį. Čia ir vadovybė, ir ne
mažai profesūros iš Vakarų. 
Universiteto darbas vyksta sėk
mingai, nors ir susilaukia sun
kumų, pasireiškiant būdin
giems šio laiko lietuvio būdo 
savybėms: asmeninės ambici
jos, pavydumas. Pastarasis 
ypač padeda skaldyti ne taip 
jau gausias jėgas.

Nepasitikėjimo klausimas
Gana sėkmingai savo veiklą 

pradėjo tradicinės lietuvių 
jaunimo organizacijos: atei
tininkai ir skautai. Nors ir ne 
taip lengvai, šios organizaci
jos surado ir bendrą kalbą, iš
moko vieni kitiems ir talkinin
kauti, ypač organizuojant vasa
ros stovyklas.

Kažkaip ne visiškai pavyko 
pagalba, organizuojama pvz. 
PLB, VLIKo, įvairių kraštų 
bendruomenių, santariečių. 
VLIKas ir politinių partijų 
rėmėjai bei įvairios grupuo
tės pamažu prarado Lietuvo
je pasitikėjimą.

Lietuvos žmogus geležinės 
uždangos per daugiau kaip 40 
metų buvo atskirtas nuo Vaka
rų pasaulio, ir siekia su juo 
ryšių nedrąsiai ir su dideliu 
įtarimu. Tarp išeivijos orga
nizuotų vienetų ir valdžios 
sluoksnių Lietuvoje iškilo ne
pasitikėjimo klausimas.

Organizuoti vienetai, sie
kiantys ryšių su valdžios sluoks
niais, menkino vieni kitų pa
siekimus. Nebuvo įmanoma ko
ordinuota veikla, nes kiekvie
na grupuotė stengėsi kitą pra
lenkti, įgyti įtaikingesnius ry
šius krašte.

Ambicingi svečiai
Tautiečiai, atvykę iš užsie

nio, būtinai norėdavo pasima
tyti su Aukščiausiosios tarybos 
pirmininku ar premjeru, be iš
ankstinio susitarimo ir paruo-

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

Šimo priėmimui. Kai būdavo 
pasiūlyta susitikti su mažes
nio rango pareigūnais, neretai 
būdavo įsižeidžiama. Išeiviai 
greitai apkaltindavo Lietu
vos aukštuosius pareigūnus, 
visiškai neįsigilinę į pastarų
jų darbų krūvį. Lietuvos pa
reigūnai stebėtinai kantriai 
išklausydavo įvairaus lygio 
pageidavimų ir sugaišdavo 
daug laiko. Todėl daugelį va
landų tekdavo jiems dirbti 
valstybinį darbą naktimis.

Buvo daug lengviau susikal
bėti su ne lietuviais svečiais, 
kurie suprasdavo reikalą ir pa
sitenkindavo žemesnėmis ins
titucijomis bei pareigūnais. Su 
jais buvo įmanoma dirbti nor
maliai. O lietuviai svečiai iš
skirtinai reikalavo sau neati
dėliotino dėmesio ir pareikš
davo didžiausią protestą, jei 
nebūdavo vykdoma jų valia. 
Toks elgesys prisideda prie so
vietinės sistemos palaikymo, 
nes šioje sistemoje viską spren
dė centras. O Lietuvoje norėta 
atsikratyti šios sistemos ir 
pereiti į vakarietišką sistemą. 
Žinoma, toks svečių elgesys la
bai apsunkino vyriausybės va
dovus, kurie visada daugiau 
iniciatyvos laukė iš savo kabi
neto narių.

Lufthansa.
Patogiausias būdas pasiekti Vilnių.

Jūsų ryčiai su Vilniumi 
per Lufthansa

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

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

’Gausite pačias geriausias kalnas. 
Tik kreipkitės (kelionių biurus ar 
Lufthansa.

Lufthansa. Tai pirmaujanti oro linija 
skrydžiams į Vidurinę ir Rytų Europą.
Lufthansa skrenda iš Kanados L 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.

(Atkelta iš 2-ro psl.)

Rusija paskyrė savo konsu
lus Klaipėdoje, Liepojoje, 
Narvoje ir Daugpily.

Keičia ambasadorių
“Lietuvos ryte” balandžio 

28 d. laidoje rašoma, kad už
sienio reikalų ministeris P. 
Gylys pasiuntė laišką ambasa
doriui St. Lozoraičiui, klaus
damas, kaip jis žiūrėtų į jo pa
skyrimą būti ambasadoriumi 
Italijoje. Lietuvos ambasados 
Vašingtone vadovu būtų pa
skirtas JAV lietuvių bendruo
menės narys. Ministeris P. Gy
lys paneigė galimybę ambasa
doriumi paskirti dr. K. Bobe
lio sūnų.

“Lietuvos rytas” telefonu 
susisiekė su ambasadoriumi 
St. Lozoraičiu. Atsakydamas 
į klausimą, ambasadorius pa
žymėjo, kad panašų siūlymą 
buvo padaręs, gal tiksliau 
apie tai kalbėjęs V. Lands
bergis prieš vienerius metus. 
Pastarasis galvojo, kad būtų 
daug sutaupyta. Ne visi tai ta
da supratę. “Dabartinis pa
siūlymas yra galbūt kartesnės 
piliulės pasaldinimas. Aš ma
nau, kad dabartinis siūlymas 
reiškia demonstravimą, kad 
nesu visiškai eliminuojamas.”

Paklaustas, ar ministeris P. 
Gylys tarėsi dėl kandidato į 
JAV ambasadorius, St. Lozo
raitis atsakė neigiamai. Kas 
galėtų būti naujuoju ambasa
doriumi neturįs supratimo.

O dėl pasiūlymo tapti Lie
tuvos ambasadoriumi Romoje, 
jis atsakė: “Dar laiko yra. 
Aš esu pranešęs, kad visų pir
ma laukiu kompetentingų, 
konstitucinių organų nutari
mo dėl mano ambasadorystės 
Vašingtone. . . Gavęs minė
tą nutarimą, pasakysiu, ką 
galvoju apie Romą.”

Pasikeitus Lietuvoje val
džiai, nepasikeitė Lietuvos 
užsienio ministerijoje Ame
rikos skyrius. Čia pasikeiti-

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

mų tikrai nėra. Politine pras-
me esą sunkiau, amerikiečiai 
labiau atsargūs Lietuvos at
žvilgiu, norima palaukti, pa
žiūrėti, kokia bus politika.

Jis visuomet pabrėžiąs 
amerikiečių pareigūnams ir 
spaudos atstovams, kad “Lie
tuvai reikia visokeriopos pa
galbos, reikia žiūrėti, ar pa
gal tvarkaraštį išvedama Rusi
jos kariuomenė. Pastaruoju 
metu tai yra pasunkėję”.

“Lietuvos ryto” žiniomis, 
laikinuoju Lietuvos patikė
tiniu Vašingtone bus skiria
mas JAV lietuvių, išeivijos 
atstovas, turintis diplomati
nio darbo patirtį.

Laukia iš kaimynų veiklos
Konferencijoje Varšuvoje 

Latvijos premjeras L Guod- 
manis pažymėjo, jog “labai 
svarbu, kad didesnį aktyvumą 
rodytų lietuviai. Baltijos ša
lyse negalima sudaryti lais
vos prekybos zonos vien tik 
todėl, kad Lietuva nelibera
lizavo kainų”. Tačiau jis įsi
tikinęs, kad lietuviai paspar
tins savo reformas.

Baltijos šalys galėtų sėkmin
gai spręsti ir energetikos sun
kumus. Estija turinti anglies,
Lietuvoje yra atominė elektri
nė ir Mažeikių naftos perdir
bimo įmonė, Latvijoje — uos
tai. Pvz. nafta į Mažeikius ga
lėtų būti tiekiama iš Ventspi
lio uosto. J. Andr.

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).
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® LAISVOJE TEVYNEJE
LIETUVIŲ BENDRIJA

Pelesoje įvyko steigiamasis 
Lietuvių bendrijos Gudijoje po
sėdis. Atrodo, iš jos turėtų išaug
ti Gudijos lietuvių bendruome
nė, priklausanti Pasaulio lietu
vių bendruomenei. Iniciatyvos 
ėmėsi Pelesoje gimęs Izidorius 
Šimelionis. Dar neįregistruotos 
Lietuvių bendrijos pirmininku 
jau yra išrinktas jaunas Pele
sos lietuvių mokytojas Jonas 
Maciulevičius. Pelesoje atkur
ta lietuviškoji mokykla dabar 
atgaivino etnines lietuvių šak
nis Gervėčiuose, Apse, Vy- 
džiuose, Varenave, Lydoje. Jos 
garsas pasiekė net ir Minske 
bei Mogiliove gyvenančius lie
tuvius.

SPECIALIOS PRIEPLAUKOS
Lietuvos vyriausybė pritarė 

susisiekimo ministerijos pasiū
lymui išnuomoti dalį Klaipėdos 
jūrų uosto teritorijos ir joje 
leisti specialios paskirties prie
plaukų įrengimą. Jomis, ačiū 
Dievui, jau pradedami vadinti 
užsienio lietuvių ausis kanki
nę terminalai. Nuomininkai 
jiems reikalingas prieplaukas 
turės patys pasistatydinti sa
vo lėšomis. Durpių eksporto 
prieplaukai Klaipėdos jūrų uos
te jau atmatuota 15.000 kvadra
tinių metrų, medienos eksporto 
prieplaukai — 20.000 kvadrati
nių metrų, atskirą prieplauką 
savo gaminių eksportui turės 
“Akmenės cementas” ir trąšų 
gamykla “Azotas” Jonavoje. 
Nuomos sutartis reikės pasira
šyti dvidešimt penkeriem me
tam. Prieplaukų projektus tu
rės patvirtinti ekologinės bei 
kitos komisijos.

CUKRINIAI RUNKELIAI
Žemės ūkio ministerijoje buvo 

surengtas cukraus pramonės 
įmonių vadovų ir cukrinių run
kelių augintojų atstovų pasita
rimas. Abiejų grupių specialis
tai svarstė, kaip šiais metais 
būtų galima geriau pasiruošti 
cukrinių runkelių auginimui ir 
gauti daugiau cukraus iš vieti
nės žaliavos. Lietuvoje cukri
nius runkelius dabar augina 
apie 5.000 ūkininkų ir nemažai 
žemės ūkio įmonių. Nutarta 
įsteigti akcinę “Cukraus” bend
rovę, kuri rūpinsis jo. gamybos 
ir pardavimo reikalais. Šios 
bendrovės akcininkais galės 
būti ir cukrinių runkelių au
gintojai. Lietuvos cukraus 
fabrikai iš pernykštės vieti
nės žaliavos pagamino 61.000 
tonų cukraus, o Lietuvai jo kas
met reikia 150.000 tonų. Lietu
va neturi įstatymo, kuris už
tikrintų vietinę rinką jos cuk
rui. Prekybininkams dabar lei
džiama iš užsienio atsivežti pi
gesnio cukraus, nors dėl to nu
kenčia lietuviško cukraus ga
myba iš cukrinių runkelių.

PREZIDENTO SVEIKINIMAS
“Tiesos” pranešimu, Ukmer

gės rajono Siesikų miestelyje 
tebėra gyvas už Lietuvos ne
priklausomybę kovojęs kūrėjas 
savanoris Jonas Raila, gimęs 
1892 m. balandžio 12 d. Kovos 
metais jis tarnavo Panevėžio 
atskirame batalione, buvo ap
dovanotas Lietuvos savanorių ir 
nepriklausomybės medaliais. 
Pokaryje iki 1940 m. dirbo teis
mo raštininku ir sekretoriumi. 
Šimtametį savanorį dabar pa

sveikino Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas. Sveikinimą į 
Siesikus nuvežė ir J. Railai įtei
kė prof. Algirdas Gaižutis - jo 
patarėjas kultūros, mokslo, švie
timo ir religijų klausimais. Svei
kinime prez. A. Brazauskas rašo: 
“Iš visos širdies sveikinu Jus, 
įžengusį į antrąjį savo gyveni
mo šimtmetį: gimimo dieną šven
čiate šimto ir vienerių metų su
kaktį. Tėvynė Lietuva nepamiršo 
ir nepamirš Jūsų nuopelnų, 
darbštumo ir pareigingumo - sa
vanorio karo tarnybos Panevė
žio atskirajame batalione, są
žiningo darbo teisme iki 1940 m. 
ir kituose baruose. Šia proga lin
kėdamas Jums sveikatos ir sau
lėtų dienų, suvokiu, kad Jūsų ir 
kitų vyresnių žmonių gyvenimas 
- toji viršūnė, nuo kurios ge
riausiai matoma demokratinės 
Lietuvos valstybės ateitis”.

VARINĖ LIETUVOS GĖDA
Vario karštligės atstovai iš 

Šakių rajono Plokščių kaimo 
Kančių paminklo pavogė šešis 
dekoratyvinius spalvotojo me
talo šviestuvus. Jie atgauti iš 
trijų sulaikytų asmenų - E. Ur
bos, V. Palaikio ir P. Urbančiko. 
Vario karštligės atstovai nu
siaubė kapus Šiauliuose, Pane
vėžyje, Pasvalio rajono Kirkli- 
nių kaime. Ankstesne auka tapo 
Rumšiškėse prie Kauno marių 
vysk. Antano Baranausko barel
jefas, nuplėštas nuo jam pasta
tyto paminklo. Atrodo, vario va
gių pakeistam “Anykščių šilely” 
teks deklamuoti: “Kalnai kel
muoti, paminklai nuplikę, kas 
jūsų grožiui variniam dar ti
ki? ...” Jėgos sergantiems va
rio karštlige netrūksta. Iš Kre
tingos rajono Šv. Lauryno šven
tovės Kalnalyje jie išsinešė šim
tą kilogramų sveriantį žalvario 
varpą, pagamintą ir ten pakabin
tą 1779 m.

TAUPOMA AMŽINOJI UGNIS
Dienraštis “Kauno laikas” 

vasario 24 d. pranešė Kauno sa
vivaldybės nutarimą nuo 1993 m. 
kovo 1 d. išjungti amžinąją ug
nį Lietuvos karių kapinėse, bet 
palikti ją degančią Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelyje. 
Amžinajai ugniai yra naudoja
mos čįujos, kurios šiais metais 
savivaldybei kainuotų 1,42 mili
jono talonų. Šias išlaidas tiki
masi sumažinti amžinosios ug
nies užgesinimu Lietuvos ka
rių kapinėse Aukštuosiuose 
Šančiuose. Ten ji dabar bus 
įjungiama tik minint Lietuvos 
kariuomenės šventę lapkričio 
23 d. ir II D. karo pergalę gegu
žės 9 d. Kritiškas II D. karo da
lyvio Justino Vizgirdos pasta
bas dėl šio nutarimo “Kauno 
laikas” paskelbė kovo 6 d. Karo 
veteranas J. Vizgirda rašo: “Dėl 
pirmosios datos abejonių nega
lėtų kilti, tačiau antroji data 
diskutuotina. Juk sąjungininkų 
pergalė antrajame pasaulinia
me kare Lietuvai laisvės nesu
teikė. Priešingai, laimėję ka
rą, sąjungininkai, nuolaidžiau
dami Stalinui, įteisino Lietu
vos okupaciją ir Mažosios Lie
tuvos aneksiją. Taip po pusės 
šimto metų okupacija patiems 
pavyko nusikratyti, tačiau Ma
žoji Lietuva tebėra svetimšalių 
valdoma. Tad ir kyla klausimas, 
ar verta deginti Amžinąją ugnį 
gegužės 9-ąją, išskiriant ją iš 
kitų dienų tarpo”. y. Kst.

Lietuvos ambasados surengtame Vasario 16 pobūvyje Bonoje. Iš kai
rės: ambasados ekonominių reikalų patarėjas dr. J. RUDALEVIČIUS, 
Lietuvos seimo narys A. RAČAS ir Vokietijos LB valdybos ižd. A. 
ŠIUGŽDINIS Nuotr. M. Šmitienės

Anapilio sodybos rūpesčiai
Metinis Anapilio korporacijos nariu susirinkimas

1993 m. balandžio 22 d. para
pijos salėje įvyko metinis Ana
pilio korporacijos narių susirin
kimas, kuriam pirmininkavo val
dybos pirm. J. Andrulis ir sekre
toriavo susirinkimų sekr. D. Ker
šienė.

Susirinkimo pradžioje klebo
no kun. J. Staškaus sukalbėto
je maldoje buvo prisimintas 
Anapilio sodybos steigėjas a.a. 
kun. P. Ažubalis, pirmasis val
dybos pirmininkas a.a. A. Rin- 
kūnas ir kiti mirę korporacijos 
nariai.

Pranešimus padarė valdybos 
pirm. J. Andrulis, ižd. V. Valiu
lis, kapinių komisijos pirm. A. 
Pajaujienė, ižd. D. Keršienė ir 
revizijos vardu - V. Aušrotas.

Anapilio korporacijos nuosa
vybėje Wasagoje, kur klebono 
kun. J. Staškaus vadovaujama 
veikia Gerojo Ganytojo misija, 
buvo atlikti dideli remonto dar
bai. Koplyčia atnaujinta iš lau
ko ir vidaus, įvestas šildymas. 
Praeitą žiemą pamaldos ir vieti
niai renginiai vyko atnaujinto
se patalpose. Gerojo Ganytojo 
komitetas su klebonu ėmėsi ini
ciatyvos, paskelbė vajų ir su
rinko reikiamas remontui lėšas. 
Susirinkime buvo pasidžiaugta 
ir išreikšta padėka už puikiai 
vasagiečių atliktą darbą.

Buvo atlikti remonto darbai 
ir Anapilio didžiajame pastate, 
pareikalavę nemažų išlaidų. Iš 
pagrindų buvo pataisytas pasta
to stogas ir pakeisti susidėvėję 
didžiosios salės prieangio ki
limai. Vietoj jų prieangio grin
dys buvo išlietos specialia me-

tikrųjų aikštę reikia iš naujo 
lieti. Yra sudaryti planai, ku
rių vykdymas reikalauja itin di
delių išlaidų. Anapilio finansi
nė būklė neleidžia atlikti šio di
delių išlaidų reikalaujančio dar
bo. O aikštė reikalinga ir kapi
nėms, ir visiems renginiams.

Susirinkime buvo iškelta ir vi
sų vienbalsiai priimta skelbti 
lietuvių visuomenėje Anapilio 
aikštės remonto vajų.

Anapilio sodyba yra lietuvių 
turtas, kuris visuomet išliks jų 
rankose. Todėl bus drįstama 
kreiptis paramos į plačiąją lietu
vių visuomenę. Greitai bus pa
skelbtas detališkas paaiškini
mas ir kvietimas nuoširdžiai pri
sidėti prie vajaus.

Kiekviename metiniame susi
rinkime rotacine tvarka vyksta 
rinkimai. Šiame susirinkime į 
valdybą perrinkti: J. Andrulis 
ir V. Valiulis, į kapinių komi
siją - A. Pajaujienė ir L. Ru
daitis, rivizijos komisiją - V. 
Aušrotas.

Praeitų metų korporacijos 
valdybą sudarė: pirm. J. Andru
lis, vicepirm. ir administracijos 
vedėjas kun. J. Staškus, vice
pirm. dr. J. Sungaila, protokolų 
sekr. dr. A. Valiulis, susirinki
mų sekr. D. Keršienė, ižd. V. Va
liulis, narė A. Šimonėlienė; ka
pinių komisija - pirm. A. Pajau
jienė, vicepirm. kun. J. Staškus, 
sekr. L. Rudaitis, ižd. D. Ker
šienė, nariai-E. Bartminas ir J. 
Andrulis; revizijos komisija - V. 
Aušrotas, R. Paulionis ir inž. G. 
Šernas.

Po susirinkimo iš naujo bus

Calgary, Alberta
A. a. RIČARDAS VANAGAITIS (Wa- 

nagat) mirė 1993 m. kovo 26 d., sulau
kęs 81 m. amžiaus. Velionis gimė 
1911 m. Sudarge, Šakių apskr. sep
tynių brolių ir dviejų seserų šei
moje. Tarnavo Lietuvos kariuome
nėje. Po to grįžo į savo ūkį - pus
karininkio laipsniu. Kai Vilnius 
buvo grąžintas Lietuvai, laikinai 
pašauktas į kariuomenę išvyko 
sostinėn, o atstačius tvarką vėl 
grįžo į savo ūkį. Artėjant rusų 
frontui 1943 m. su žmona Marta 
pasitraukė į Vokietiją, kur paty
rė daug vargo, o pavasarį 1945 m., 
dar karui nepasibaigus, turėjo 
progos išvykti į Daniją, kur apsi
gyveno pabėgėlių stovykloje. Čia 
gimė jų duktė Ellie. 1951 m. per
sikėlė į Kanadą, Burmis, Alberta. 
Dirbo lentpjūvėje iki 1954 m. Po 
to apsigyveno Kalgaryje. Būda
mas stalius dirbo Tower Construc
tion bendrovėje daugiau kaip 25 
metus. Laisvu laiku statė namus 
ne tik sau, bet ir šeimos nariams. 
Buvo gerai žinomas Kalgario lie
tuviams bei vietiniams kanadie
čiams. Priklausė lietuvių bend
ruomenei ir St. Matthew’s ev.- 
liuteronų parapijai. Labai domė
josi paskutiniais įvykiais Lietu
voje ir skaitė “Tėviškės žiburius”. 
1993 m. kovo 30 d., dalyvaujant 
velionies draugams ir giminėms, 
buvo palaidotas Queen’s Park ka
pinėse. Kalgarietis

Edmonton, Alberta
FILOMENA KANTAUTIENĖ, vy

rui a.a. Adomui mirus, sutvarkius 
nuosavybės reikalus White Rock, 
BC. persikėlė pastoviai gyventi 
į Edmontoną. Čia gyvena Filome
nos brolis bei kiti giminės. Svei
kiname grįžusią!

PASKUTINĖS PAMALDOS Lie
tuvių namų koplyčioje prieš vasa
ros atostogas įvyko gegužės 2, sek
madienį, 11 v.r. Kun. L. Bouchard 
pranešė apie rudens sezono pa
maldų laiką bei numatytus galimus 
pasikeitimus.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 
KLB Edmonto apylinkės valdy
bos pastangomis, rengiamas ge
gužės 8, šeštadienio vakare. Kvie
čiami visi gausiai dalyvauti. Kor.

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

® LIETUVIAI PASAULYJE

džiaga.
Šv. Jono lietuvių kapinėse pra

eitais metais nereikėjo atlikti 
didesnių darbų. Šiaip kapinės 
tvarkomos gerai, užsukusiems į 
jas svečiams jos palieka malonų 
įspūdį. Du kartus per metus yra 
rengiamos kapinių lankymo die
nos, kurios gausiai sutraukia 
tautiečių ne tik iš Toronto, 
bet ir apylinkių. Pernai kapi
nėse palaidoti 89 asmenys.

Anapilis patalpomis aprūpi
na laikraštį “Tėviškės žiburius”, 
Kanados lietuvių muziejų-archy- 
vą. Nemokamai patalpomis nau- 
dojasi lietuvių bendruomenės 
didieji renginiai. Muziejaus 
statyba pareikalavo didelių iš
laidų. Anapilio sodybą dar sle
gia $600,000 skolos našta.

Anapilio sodyba jau iš pra
džios užsimojo tarnauti plates
nei lietuvių visuomenei: įsteig
tos kapinės, vėliau pastatytos 
muziejui patalpos.

Korporacija narių atžvilgiu 
yra įvairi. Jų tarpe yra Prisikė
limo, evangelikų Išganytojo ir 
Lietuvos kankinių parapijų žmo
nių. Korporacija stovi ant pla
tesnio visuomeninio pagrindo.

Anapilio sodyba turi tačiau 
vieną didelį rūpestį, kuris bu
vo diskutuojamas susirinkime. 
Tai susidėvėjusi automobilių 
aikštė. Ją reikia taisyti iš pa
grindų. Kai aikštė buvo liejama, 
trūkstant tada lėšų, padėtas la
bai silpnas pagrindas. Dabar iš

pasiskirstyta pareigomis. J.A. realį ir iš Montrealio.

AISTĖ TEREKAITĖ, Vasario 16 gimnazijos mokinė, aptarnauja svečius
Lietuvos ambasados pobūvyje Bonoje Nuotr. M. Šmitienės

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

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

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

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

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

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
(Žiūrėti pagrindinį skelbimą psl. 4)

JA Valstybės
Klivlando lietuvių pensinin

kų klubo nariai savo metiniame 
susirinkime vasario 4 d. Lietu
vių namų salėje paminėjo Vasa
rio šešioliktąją dr. Algio Čepu- 
lio tartu žodžiu ir išsirinko 
naują valdybą, kurią, pasiskirs
tę pareigomis, sudarys Stepas 
Butrimas, Nora Gečienė, Zeno
nas Dučmanas, Jonas Kazlaus
kas, Stasė Mačienė, Jurgis Mels
kis ir Vytautas Staškus.

Hartfordo, Conn., lietuvius 
džiugina tautinių šokių grupė 
“Berželis”, vadovaujama Dalios 
Dzikienės, ją pavaduojančio 
Jono Kodžio ir jiems talkinan
čios Marijos Banevičienės. 
“Berželis” turi 24 šokėjus, sek
madieniais į repeticijas Šv. 
Trejybės parapijos salėje at
važiuojančius iš įvairių Con- 
necticuto valstybės vietovių. 
Savo šešioliktąjį metinį kon
certą “Berželio” šokėjai sau
sio 23 d. surengė Šv. Andriaus 
parapijos salėje, kurios sceną 
puošė didelė iš IX-sios tauti
nių šokių šventės Čikagoje par
sivežta juosta. Programon buvo 
įjungti ten atlikti lauko dar
bų, džiaugsmo ir pasilinksmini
mo šokiai. Lituanistinės savait
galio mokyklos “Atgimimas” 
mokytoja Genovaitė Zdanienė 
koncertan įjungė ir savo auk
lėtinius. Vaikai pašoko “Du 
gaidelius”, paaugliai — “Avi
žą” ir “Sėjau rūtą”. Balandžio 
25 d. “Berželis” dalyvavo Con
necticut© centrinio valstybinio 
universiteto surengtame tarp
tautiniame festivalyje. Įvairių 
renginių pajamas “Berželis” 
dabar telkia kelionei Vilniun 
į pasaulio lietuvių dainų ir tau
tinių šokių šventę 1994 m.

Australija
Kauno “Žalgirio” krepšinio 

komanda su savo vadovu Ramūnu 
Šalūga buvo atvykusi rungty
nėms Australijoje. Sporto žur
nalistas ir Australijos lietuvių 
fizinio auklėjimo sąjungos (AL
FAS) pirm. Antanas Laukaitis 
“Mūsų pastogės” skaitytojus 
š.m. balandžio 12 d. laidoje su
pažindina su nemalonia gastro
lių užbaiga. Jo pagalbos tele
fonu šaukėsi Cairnse paliktas 
žalgiriečių krepšininkų vado
vas R. Šalūga. Telefonu gautą 
jo skundą A. Laukaitis cituoja 
“Mūsų pastogės” skaitytojams: 
“Kaip jau buvome anksčiau jums 
sakę, mūsų iškvietėjas Antanas 
Guoga ir jo kompanija nesumo
kėjo mums pagal kontraktą pri
klausančių pinigų, kuriuos mes 
buvome susiskolinę Lietuvoje ir 
patys nusipirkę lėktuvų bilie
tus. O ir daugiau mums priklau
sančių pinigų buvo labai mažai 
išmokėta. Po mūsų laimėtų rung
tynių Cairns komanda išskrido 
atgal į namus, o man A. Guoga 
liepė pasilikti su juo ir jis, ga
vęs pinigus, žadėjo išmokėti 
man. Todėl ir likau su juo šia
me hotelyje. Tačiau pinigų ne
gavau, o po kelių dienų ir pats 
A. Guoga slapta dingo iš hote- 
lio, net ir sąskaitos už jį nesu
mokėjęs. Dabar esu čia vienas, 
be pinigų, ir nežinau ką daryti. 
Prašau patarti, ką galiu dabar 
daryti, esu čia vienas, be pini

gų hotelio sąskaita apmokėti, 
nors į namus mūsų čia pirktą bi
lietą lėktuvui turiu . . .” ALFAS 
pirm. A. Laukaitis praneša, kad 
buvo susisiekta su kaimyninia
me Townsville mieste dabar gy
venančiu žalgiriečiu R. Kurti
naičiu, jam išsiųsta “Žalgirio” 
krepšinio komandos iškvietimo 
sutarties kopija. Šį reikalą da
bar ištirs R. Kurtinančio klubo 
advokatai ir, reikalui esant, 
imsis atitinkamų priemonių. 
“Žalgirio” krepšinio komandos 
vadovas R. Šalūga, negalėda
mas ilgiau delsti Australijoje, 
nežinodamas, kaip visi šie klau
simai baigsis, išvyko Lietuvon. 
A. Guogos ir jo kompanijos kvie
timas žalgiriečiams yra susie
tas su Melburnu.

Britanija
Londone lankėsi oficialiam 

vizitui Britanijon atvykęs Lie
tuvos prez. Algirdas Brazauskas. 
Heathrow orauostyje jis nusilei
do sovietinės gamybės “TU-134” 
lėktuvu, kuriam sprogo vieno 
rato padanga. Dėl to buvo iš
šauktos net kelios orauosčio 
gaisrininkų mašinos, bet nelai
mės buvo išvengta. Iš orauosčio 
balandžio 13 d. prez. A. Brazaus
kas atvyko į Lietuvių namus su 
savo patarėju akademiku R. Ra
jecku, žemės ūkio ministeriu R. 
Karazija ir Lietuvos banko val
dybos pirm. R. Visokavičiumi. 
Susitikime su Britanijon poka
ryje pirmą kartą atvykusiu Lie
tuvos prezidentu dalyvavo dau
giau kaip 100 Britanijos lietu
vių. Prez. A. Brazauską pasvei
kino D. Britanijos lietuvių są
jungos centro valdybos pirm. Ja
ras Alkis, ilgesnį žodį pakvie
tęs tarti Lietuvos ambasadorių 
Britanijoje Vincą Balicką. Abu 
kalbėtojai svečiui linkėjo sėk
mingai vadovauti Lietuvos res
publikai jos istorijoje turbūt 
sunkiausiu laiku.

Lietuvos prez. A. Brazauskas 
padarė išsamų pranešimą apie 
dabartines Lietuvos problemas - 
ekonomines reformas, pramonę, 
socialinę politiką, lito įvedi
mą, Lietuvos ir Rusijos santy
kius, buvusios sovietinės kariuo
menės dalinių atitraukimą, že
mės ūkį bei jo reformas, Lietu
vos seimo ir prezidento rinki
mus. Pasak Stasio Kasparo, su
sitikimą aprašiusio “Europos 
lietuvyje”, prez. A. Brazausko 
pranešimas buvęs nuoširdus, pa
lietęs ir gerąsias, ir blogąsias 
pranešimo temų puses, statisti
nius duomenis, taisytinus reika
lus. Jis pranešė, kad Vilniaus ar
kivyskupijos rūmai atnaujinami 
ir bus nustatytu laiku grąžin
ti arkiv. Audriui Bačkiui, kad 
juose galėtų apsistoti Lietuvon 
atvykęs Jonas Paulius II. 1992 m. 
rudenį Lietuvos ūkyje liko neap
sėti tūkstančiai hektarų žemės. 
Vyriausybė stengiasi, kad jie bū
tų apsėti šį pavasarį. Sulėtinta 
žemės ūkio reforma bus tęsiama. 
Žemę galės atsiimti buvusieji 
savininkai arba gauti kompen
saciją. Lietuvos banko valdy
bos pirm. R. Visokavičius litus 
žadėjo paleisti apyvarton šių 
metų pirmojoje pusėje. Treč
dalį turimų litų reikės per
spausdinti. Lietuvos valiuta 
dabar bus spausdinama Britani
joje.

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 (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 533-0923 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 antradieni siusime faksu į Lietuvą. 

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS
Medus........................................ 1 kg Apelsinai ....................................  2 kg
Dešra rūkyta .............................  3 kg Citrinos šviežios...................... 500 gr
Kumpis rūkytas ......................... 3 kg Kava pupelių...........................  500 gr
Sūris oland.................................. 1 kg Kava tirpstanti.........................  200 gr
Sviestas ..................................... 1 kg Mielės ...................................... 100 gr
Miltai .......................................... 2 kg Majonezas ..............................  400 gr
Cukrus ...................................... 3 kg Prieskoniai............................... 200 gr
Ryžiai ........................................ 2 kg Šokoladas...............................  500 gr
Sausainiai .................................. 2 kg Kiaušiniai ...............................  20 vnt.
Kakava ...................................... 1 kg Aliejus saulėgrąžų ..................... 4 Itr.
Šokol. saldainiai........................  1 kg
Razinos ..................................... 1 kg Kaina (30.4 kg) ....................... $94.00

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

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

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

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

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.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” /į\ 
atstovas) Sįjr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
a y jr A į) LIETUVIŲ KREDITO 

1 /V ILiK/V KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.....12.50%
nekiln. turto pask. 1 m....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.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

SIUNTINIAI < Į_IETU\^ 
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
Pervedant 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.

* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas.
Kovo mėn. surinktos knygos 
bus pristatytos į Plungės 
rajoną. Taip pat reikalingos 
ir angliškos vaikiškos knygos, 
vadovėliai, spalvos ir pan.

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

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

Kada vykti kurortan?
Jeigu sergate nervų liga, reikia vykti į kurortą

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Viena dažniausių XX š. ligų 
yra įvairūs funkciniai centri
nės nervų sistemos sutrikimai 
- neurozės (neurastenija, iste
rija, psichasterija). Greitas gy
venimo tempas, didžiuliai pro
tiniai krūviai, laiko stoka, san- 
kirtinės situacijos stipriai 
įtempia jausmus ir proto galias 
(mąstymų, valią, atmintį, dėme
sį ir kt.). Iki tam tikro laiko žmo
gus sugeba prisitaikyti prie to
kio padidėjusio tempo ir krū
vio, bet vėliau, ypač nesilai
kant saikingo darbo ir poilsio, 
atsiranda nervų sistemos funk
cinio sutrikimo požymiai - grei
tas nuovargis, bendras silpnu
mas, galvos skausmai, vakari
nė arba rytinė (tas jau blogiau?) 
nemiga. Žmogus pasidaro išsi
blaškęs, irzlus, užgaulus, jaut
rus orų permainoms, pablogė
ja atmintis, sutrinka virškini
mas, atsiranda širdies persi- 
plakimai, skausmai širdies 
plote, daug nemalonių jutimų 
įvairiose kūno vietose.

Tokiais atvejais didelę nau
dą teikia kurortinis gydymas. 
Bet, prieš vykstant į kurortą, 
būtina apsilankyti pas savo gy
dytoją ir gerai išsitirti: atlikti 
visas įprastas klinikines-labo- 
ratorines analizes (kraujo, šla
pumo, išmatų, krūtinės ląstos 
rentgenoskopiją, skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos endosko
piją, užrašyti elektrokardio
gramą), pasitarti ir su specia
lybių gydytojais, nes neretai, 
ypač vyresnio amžiaus asme
nims, minėtais bendro pobū
džio negalavimais prasideda 
hipertoninė liga, galvos smege
nų kraujagyslių aterosklerozė, 
tireotoksikozė, lėtinis tulžies 
pūslės arba kasos uždegimas, 
plaučių džiova, depresija ir ki
tos ligos, kurių gydymui kuror
tiniai būdai kartais netinka.

Esant kurorte, būtina laiky
tis nustatytos sanatorinės tvar
kos, kuri padeda atstatyti sutri
kusią organizmo veiklos ritmi
ką. Tai vienas iš pagrindinių 
kurortinio gydymo uždavinių, 
nes normalus organizmo fizio
loginių funkcijų paros ritmas 
yra geros sveikatos pagrindas 
ir vienas subtiliausių jos nuo
rodų. (Apie tai plačiau rašyta 
“TŽ" 1991 m. 51-52 nr).

Funkciniais nervų sistemos 
sutrikimais sergančiam ligo
niui reikia laiku atsikelti ir 
gultis, nustatytomis valando
mis maitintis, atlikti gydymo 
procedūras, ilsėtis. Tačiau ga
na dažnai pacientai šiam reika
lui skiria nepakankamai dėme
sio. Tuo tarpu reikėtų supras
ti, jog kaip tik kurorto sanato
rijoje, esant laisviems nuo dau
gybės darbo ir buities rūpes
čių, nuo didelio įtempimo ir 
amžino skubėjimo, pats laikas 
užvesti save ant teisingų bio
loginio ritmo bėgių.

Visus metus dirbant, pralei
džiant didesnę paros dalį užda
rose patalpose, organizmas ima 
jausti oro, deguonies, saulės 
spindulių badą. Todėl, gydan
tis kurorte, reikia kuo daugiau 
laiko skirti pasivaikščioji
mams, sportiniams žaidimams, 
ekskursijoms, artimam turiz-

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149 

SOLD
v________ w

COLDlUeiX 
BANięeRŪ

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesf

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

mui, klimato terapijos proce
dūroms. Deja, dažnas ligonis 
kurorte didesnę dienos dalį 
praleidžia sanatorijos patalpo
se, vienas arba su pažįstamais 
besvarstydamas gyvenimo su
dėtingumus ir negandas, rūky
damas ir žiūrėdamas televizi
ją. Tai aiški klaida.

Gydantis kurorte funkcinius 
nervų sistemos sutrikimus, di
delį dėmesį reikėtų skirti gydo
mąją! kūno kultūrai. Pastaroji 
gali pakeisti daugelį vaistų, bet 
jokie vaistai negali paveikti jos 
gyvybiškai svarbaus poveikio 
pačioms įvairiausioms orga
nizmo somatinėms ir nervi
nėms funkcijoms, medžiagų 
apykaitos procesams, fermen- 
tacinių sistemų aktyvinimui, 
elektrolitų balansui, imunolo
giniam ir neurovegetaciniam 
organizmo reaktyvumui, ir ki
toms gyvybinėms funkcijoms.

Kalbant apie gydomąją kūno 
kultūrą, reikia paminėti dar 
vieną jos teigiamą pasekmę. 
Kasdieniniame gyvenime daž
nai susidaro tokios, ypač psi
chologinės, situacijos, į kurias 
mes negalime tinkamai rea
guoti. Pvz. viršininkas bara, o 
mes jam nuolankiai šypsomės 
ir pan. Visa tai neigiamai vei
kia nervų sistemos reguliaci
nes funkcijas, sukelia krauja

gyslių spazmus, įvairius vidaus 
organų veiklos ir neurodinami- 
kos sutrikimus, kurie iš pra
džių yra laikini, o vėliau gali 
tapti pastoviais ir sukelti ligą.

Aktyvios ir pakankamos truk
mės raumenų veiklos metu or
ganizmas sugeba “išsikrauti” 
nuo neigiamų nervinės energi
jos įlydžių.

Ta pačia linkme veikia ir 
įvairūs mūsų pomėgiai (hoppy). 
To nereikėtų pamiršti nei na
mie, nei kurorto sanatorijoje. 
Saikingos žūklės, foto aparato, 
muzikos instrumento pamėgi
mas, darbas sode, išvykos į 
gamtą daug prisideda prie 
sveikatos palaikymo ir darbin
gumo atstatymo. Deja, teko 
sutikti ir tokių žmonių (vienas 
jų - rašantis šias eilutes), ku
rių pomėgis yra darbas. Aišku, 
apie tokius atvejus geriau jau 
nekalbėti.

Labai gaivinančiai ir grūdi
nančiai viekia vėsios maudyk
lės, saikingos oro ir saulės vo
nios. Šių procedūrų poveikyje 
pagerėja miegas, gerėja apeti
tas, sumažėja bendras silpnu
mas, grįžta gera nuotaika.

Dažnai neuroze sergančius 
pacientus gydymui yra skiria
mos balneologinės procedūros 
- įvairios cheminės sudėties ir 
fizinių savybių mineralinės 
vandens vonios, kontrastiškų 
temperatūrų vonios, o taip pat 
gydomosios vandens procedū
ros - dušai, apsitrynimai ir kt. 
Nereti atvejai, kai su minėto
mis balneologinėmis ir hidrote- 
rapinėmis procedūromis nau
dinga taikyti nuolatinės elekt
ros srovės arba magnetinius 
krūvius, elektros miegą, elekt
rinį raumenų, stimuliavimą, 
vaistų įvedimą nuolatinės 
elektros srovės pagalba - far- 
makoelektroforezę.

Pats pagrindinis neuroze ser
gančių gydymo būdas yra psi
choterapija, ligonio nusiteiki
mo požiūrio į savo ligą, į savo 
artimuosius paveikimas, muzi
kos, grožinės literatūros kūri
nių pagalba psichopatologinės 
įtampos iškrovimas psichologi
nio imuniteto aktyvinimas.

Galiausiai, nors tą puikiai 
žino ir supranta kiekvienas, 
bet, kažkodėl, elgiasi atvirkš
čiai, paveikiausia gydyti neu
rozę jai dar nespėjus įsisenėti, 
nespėjus paveikti mūsų orga
nizmo dinaminio stereotipo.

Pagerbta Čikagos lietuvių visuomenės veikėja Birutė Jasaitienė. Iš kairės: 
dr. WYNETTA FRAZIER - City of Chicago Commission on Human Rela
tions Advisory Council on Women pirmininkė; BIRUTĖ JASAITIENĖ; 
CLARENCE N. WOOD - City of Chicago Commission on Human Relations 
pirmininkas, ir burmistras RICHARD M. DALEY

“Daug gimtinių, Tėvynė - viena”
VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas

Kovo mėnesio pabaigoje įvy
kusiame Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos centro valdybos 
posėdyje buvo nustatyti VIII 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso programos bendri 
bruožai, renginiai ir kelionės. 
Valdybos nariai ilgai svarstė, 
kol sudarė šią programą, kuri 
tikimasi pritrauks daug lietu
vių jaunimo.

Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga kviečia visą pasaulio lie
tuvių jaunimą nuo 18 ir 35 me
tų amžiaus pradėti galvoti apie 
dalyvavimą VHI-jame Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese!

Šis kongresas įvyks 1994 m. 
vasarą liepos 11-31 d.d. Lietu
voje, kitose Baltijos valstybė
se ir Anglijoje. Kongresas pra
sidės Lietuvoje tuoj po Dainų 
šventės. Liepos 11-15 d.d. už
sienio lietuvių jaunimui bus 
proga susipažinti su Lietuva ir 
jos gyventojais. Taip pat bus 
progos susipažinti su Lietuvos 
jaunimo organizacijomis bei 
susitikti su Lietuvos vyriau
sybe.

Liepos 16-20 d.d. visi kong
reso atstovai bei dalyviai iš 
Klaipėdos laivu plauks į Rygą, 
o paskui į Taliną. Kiekviena
me mieste vyks ekskursija ir 
susipažinimo vakaras su to 
krašto lietuvių jaunimu. Lie
pos 21 d. numatyta atplaukti į 
Stockholmo miestą, kuriame 
bus pernakvota. Iš Štockholmo

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

deficitą visiškai leis panaikin
ti tik 1998 m. kai valdžios sko
la bus pasiekusi 563 bilijonus 
dolerių.

Kanados paskolos lakštų 
agentūra Montrealyje, reaguo
dama į finansų ministerio D. 
Mazankowskio nepakankamas 
pastangas biudžetiniams defi
citams sumažinti, Kanados 
kreditą iš aukščiausios AAA 
kategorijos perkėlė žemesnėn 
AA kategorijon. Žemesnėje 
kategorijoje reikia mokėti di
desnes palūkanas už paskolas. 
Agentūros pranešime pabrė
žiama, kad tokį nuvertinimą 
padiktavo iki 458 bilijonų do
lerių padidėjusi vyriausybės 
skola ir nuo 1988 m. neįgyven
dinti pažadai sumažinti biud
žetinius deficitus. Finansų 
ministeris D. Mazankowskis 
teisinasi, kad šiuo atveju Ka
nados kredito nuvertinimas 
neturi didesnės reikšmės. Mat 
jo nežada laikytis Kanados 
finansiniu pajėgumu pilnai 
pasitikinčios JAV paskolų ins
titucijos.

Užtikrintų planų biudžeti
niams deficitams panaikinti 
neturi ir abi opozicinės par
tijos Kanados parlamente. 
NDP socialistų vadovė Audrey 
McLaughlin aiškina, kad da
bar už deficitus yra svarbes
nis darbo parūpinimas jo ne
galintiems gauti kanadie
čiams. Ji, atrodo, skeptiškai 
žiūri į Ontario NDP socialis
tų premjero Bob Rae pradeda
mas pastangas besaikį defici
tą parklupdyti 950.000 valdžios 
tarnautojų algų sumažinimu 
ir net dalies jų atleidimu.

Kanados liberalų vadovas 
Jean Chretien kaltina konser
vatorius, kad jie visiškai nu
sigyveno ir nebeturi naujų idė
jų. Jų betgi nepasiūlo ir pats 
J. Chretienas kandidatu į Ka
nados parlamento rinkimus 
tik dabar išdrįsęs pasiskelbti 
Kvebeko provincijos Saint 
Maurice apylinkėje, kurios 
atstovu jam teko būti 1963-86 
m. Jo kandidatūra patvirtinta, 
bet niekas nežino, kaip namo 

bus skrendama į Londono 
miestą Anglijoje.

Ten Strawberry Hill vie
tovėje liepos 22-30 d.d. bus 
svarbiausia VlII-to PLJ kong
reso dalis - studijų dienos. 
Bus diskutuojama apie užsienio 
lietuvių jaunimo dabartį ir 
ateitį. Studijų dienomis ofi
cialiai baigsis VIII PLJ kong
resas. Visi atstovai ir dalyviai 
tada išsiskirstys ir kaip kas 
norės galės praleisti likusį lai
ką. Bus galima dalyvauti skau
tų stovykloje Anglijoje, keliau
ti per Europą ar grįžti į namus.

Kongreso programa gali keis
tis be pranešimo. Tolimesnė 
informacija apie registraciją 
bei kainas bus paskelbta ar
timiausiu laiku.

Visas užsienio lietuvių jau
nimas tarp 18 ir 35 metų am
žiaus yra kviečiamas gausiai 
dalyvauti šiame kongrese, ypač 
tie, kuriems rūpi visų užsie
nio lietuvių dabartis ir atei
tis. Kongresas yra nepamaino
ma proga susipažinti su viso 
pasaulio lietuvių jaunimu ir 
pajusti panašumus bei skirtu
mus, kad taptume sąmoninges- 
niais lietuviais. Šis kongre
sas ypatinga tuo, kad bus pro
ga susipažinti su Rytų Europos 
lietuvių jaunimu, įskaitant Si
biro ir Gudijos lietuvius.

Dalyvaukime, kad nustatytu
me užsienio lietuvių ateities 
veiklos kryptį! l. Mockutė 

sugrįžusį sūnų “palaidūną” 
sutiks rinkėjai.

Kanados progresyviųjų kon
servatorių kandidatų į vado
vus rinkiminiame vajuje du 
stipriausi varžovai yra 1947 m. 
kovo 10 d. Britų Kolumbijoje 
gimusi krašto apsaugos minis- 
terė Kim Campbell ir už ją jau
nesnis gamtosaugos ministeris 
Jean Charest, gimęs 1958 m. 
birželio 24 d. Kvebeko provin
cijoje. Vajaus pradžioj dau
giausia rėmėjų turėjo Kim 
Campbell, bet televizijos de
batuose daugeliu atveju ge
riau už ją pasirodė kvebekie- 
tis Jean Charest.

Naująjį Kanados konserva
torių vadovą rinks Otavon bir
želio 9-13 d.d. suvažiavę šios 
partijos atstovai. Vadovu taps 
daugiausia rėmėjų partijos at
stovų eilėse turintis asmuo, 
o parlamento rinkimus prog
resyviųjų konservatorių par
tijai tegalės laimėti populia
riausias asmuo Kanadoje. Kon
servatorių laukia komplikuo
tas sprendimas. V. Kst.

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

“TŽ” leidėjai

PRANEŠIMAS IS ČIKAGOS

“Neapdainuota herojė”
Žymens įteikimas BIRUTEI JASAITIENEI

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Čikagoje kas savaitę vyksta 
įvairiausių lietuviškų rengi
nių, o visame didmiestyje ren
ginių būna nesuskaitomai 
daug. Bet tik labai retai būna 
mieste tokie renginiai, kuriuo
se pagerbiami ir lietuviai. Vie
nas tokių įvyko kovo 31 d., 6 v.v. 
vidurmiestyje, Čikagos kultūri
nio centro gražioje salėje. Bu
vo pagerbtos šešios moterys 
(jų tarpe ir Birutė Jasaitienė), 
kaip “neapdainuotos herojės” 
(“Unsung Heroines”), prista
tytos City of Chicago Commis
sion on Human Relations Ad
visory Council on Women įs
taigai.

Mums, lietuviams, Birutė Ja
saitienė, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė, 
yra žinoma ne tik kaip stropi 
daugelio organizacijų narė, 
bet ir kaip nepailstanti visuo
menės veikėja, dalyvaujanti 
valdybose bei komitetuose. 
Ji jau treti metai priklauso 
ir Čikagos miesto Community 
Development Advisory komi
tetui.

Ji visad šypsos, visad kant
riai visus išklauso ir visiems 
stengiasi kiek beišgalėdama 
padėti. Ji taip pat vadovauja 
ir seklyčiai (Vyresnio amžiaus 
lietuvių centrui), kuri yra ta
pusi mažu kultūriniu židiniu 
Marquette parko ir apylinkių 
lietuviams. Jame vyksta įvai
rių sričių informacinės paskai
tos, koncertai, vakaronės, ma
dų parodos, anglų kalbos pa
mokos, vaidinimai; čia dai
nuojama, šokama, šnekučiuo
jamasi, bendraujama vienų 
su kitais. Taip padedama kul
tūringai ir patraukliai paįvai
rinti daugeliui lietuvių vie
natvės bei senatvės dienas. 

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 TA kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės.............................  $ 2.00

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

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

i JAV dol. Kan. dol. 1
i
i 1
j Perkėlimo suma     J
i '

} Perkėlimo mokestis - 4%       i

] Pristatymas ..,,12.00, ....15.00. Į
* i
! Viso Į

1 Siuntėjas:................................................... Gavėjas; .............................. Į

I...................................................................... i
I I
I I
I Ii ......  r
• i

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.

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

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

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

0/1 RA R perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

Iš čia ruošiamos ir ekskursi
jos ne tik į Čikagos, bet ir į to
limesnių apylinkių įdomes
nes vietas.

B. Jasaitienės žinioje yra 
ir restoranas, ir lietuvių so
cialinių reikalų raštinė (ve
da Birutė Podienė), ir “Pen
sininko” administracija (Ele
na Sirutienė, kuri yra ir ren
ginių vadovė), ir Socialinių 
reikalų skyrius “Drauge”, ir 
būrys “Lietuvos vaikų vilties” 
motinų bei vaikų, atvykusių 
čia gydytis.

Užtat, įteikiant žymenį, ji 
ir buvo apibūdinta, kaip “Lie
tuvos invalidų vaikų geroji 
krikšto motina, Lietuvos vai
kų vilties” steigėja ir atstovė. 
Ji tiesiogiai rūpinasi Lietu
vos invalidų vaikų atvežimu ir 
priežiūra, kuriems reikia spe
cialios medicininės pagalbos, 
kurią teikia JAV Shrines li
goninės. Taip pat ji yra vyk
domoji direktorė Lietuvių so
cialinės tarybos, kuri teikia 
patarnavimus lietuviams, vy
resnio amžiaus žmonėms, bū
tent: “meals-on-wheels” (į na
mus pristatomas maistas), me
dicininę ir draudimų informa
ciją bei pagalbą.

Pagerbime kalbėjo žymių 
Čikagos miesto pareigūnų. 
Clarence N. Wood, Commission 
on Human Relations pirminin
kas, pasakė: “Moterys istori
jos eigoje darbavosi, kad pa
gerintų gyvenimo gerovę vi
siems, nepavargdamos ir be 
pripažinimo! Už tai kaip tik 
ir tinka pagerbti Čikagos mies
to “neapdainuotas herojes” 
kovo mėnesį, kuris yra Moterų 
istorijos mėnuo”.

Kalbėjo ir pats Čikagos bur
mistras Richard M. Daley, iš
keldamas didelį moterų įnašą 
Čikagos gyventojų gerovei.

Buvo pagerbtos šešios mote
rys, atstovaujančios įvai
rioms sritims, jų tarpe B. Ja
saitienė. Kiekviena jų buvo 
atskirai supažindinta, jos veik
lą trumpai apibūdinant, o bur
mistras įteikė žymenį ir kartu 
su kiekviena nusifotografavo.

Vakaro kalbėtoja buvo Ten
nessee valstijos senatorė Thel
ma Harper, kuri trumpai, gyvai 
ir nuoširdžiai iškėlė moters 
vaidmenį gyvenime šiais lai
kais. Pagerbimas praėjo la
bai sklandžiai ir, nors kalbė
jo nemažai svarbių asmenų, vi
sa progama buvo baigta per 
vieną valandą. Taigi, ir per 
trumpą laiką galima daug pasa
kyti ir daug atlikti. Pagerbime 
dalyvavo ne tik žymių Čika
gos miesto pareigūnų, sve
čių, bet ir nemažas būrys lietu
vių, kurie atvyko, geriau sa
kant, tiesiog plaukte atplau
kė per didelį lietų, dalyvauti 
B. Jasaitienės pagerbime.

Po oficialios dalies buvo dar 
ir vaišės, bet lietuviai jose ne
dalyvavo, nes Alės Kėželienės 
kviečiami, visi nuvyko vaka
rienei į gražų graikų restora
ną, kur jaukioje ir pakilioje 
nuotaikoje dalinosi iškilmių 
įspūdžiais ir džiaugėsi Biru
tės pagerbimu, kuris teikia 
garbę visai mūsų lietuviškai 
bendruomenei.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 429-2121 ar 

(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428

lės į .Angelę 
Šalvaitytę,
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Prisipažinti ir atleisti...
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Manau, kad dauguma skai
tytojų yra matę nepaprastai 
graudų ir įspūdingą filmą 
“The Bridge on the River 
Kwai”, kuriame atvaizduoja
mas Vakarų sąjungininkų ka
ro belaisvių gyvenimas Japo
nijos karo belaisvių stovyk
loje. Antrojo pasaulinio ka
ro metu vergais paversti Va
karų sąjungininkų kariai, ne
silaikant tarptautinių Hagos 
konvencijos karo belaisviams 
priimtų nuostatų, buvo bru
taliai verčiami statyti 258 
mylių (?) ilgio geležinkelio 
tiltą skersai Kwai upės tarp 
Tailando ir Burmos. Tilto pa
skirtis buvo gabenti Japoni
jos kariuomenės dalinius ir 
karo pabūklus. Badas, tropi
nės ligos, brutalus elgesys su 
belaisviais ir okupuotų Azijos 
kraštų darbininkais pareika
lavo per 116.000 aukų, jų tar
pe 10.000 amerikiečių, austra
lų, anglų ir danų karių. Sąjun
gininkų bombonešiai tą tiltą 
sugriovė, bet jis buvo po karo 
atstatytas kaip paminklinis 
simbolis.

Netikėtai užtinku vietinėje 
spaudoje, kad buvusį Antrojo 
pasaulinio karo belaisvį ang
lą ant Kwai upės kranto atsi
prašė buvęs Japonijos karys. 
Karo metu anglas ir japonas 
buvo 25 metų amžiaus. Dabar, 
apsirengęs tradiciniais japo
niškais drabužiais, 75 metų 
palinkęs, smulkutis japonas, 
su ašaromis akyse, atsiprašė 
anglą, sakydamas: “Atsiprašau 
už tai, ką aš jums padariau. 
Man tai didelė nuodėmė ir nu
sikaltimas prieš humaniš
kumą”.

Graudus ir įspūdingas bu
vo dviejų buvusių priešų susi
tikimas “Mirties geležinkelio” 
muziejaus kieme, kai jiedu 
kartu sėdėjo ant suolelio. Ja
ponas prisiminė, kaip anglas 
buvo kankinamas ir mušamas, 
nes buvo įtariama, kad jis pa
gaminęs geležinkelio planą, 
žemėlapius ir turėjęs slaptą 
radijo siųstuvą. Japonas bu
vo anglų kalbos vertėju kan
kinimų ir mušimų metu. Ang
las pateko į nelaisvę 1941 me
tais; žlugus Singapūrui, bu
vo nugabentas į karo belais

Nereikia persėdimy. 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. 

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. birželio 16 d. 

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

Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.
Kelionė vien? pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 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 sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.

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

vių stovyklą Burmoje ir iš jos 
paleistas karui pasibaigus. 
Buvęs Britanijos signalizaci
jos specialistas beveik su už
uojauta ir su krikščionišku 
atlaidumu išklausė japono 
kalbos, abu spaudė vienas kito 
rankas ir nesidrovėdami šluos
tėsi ašaras. Japonas pareiškė 
spaudai, kad šis susitikimas 
jį išlaisvino iš penkių dešimt
mečių kaltės ir gėdos jausmų.

Judviejų netikėtas susitiki
mas įvyko keisto likimo dėka. 
1991 m. anglas vieno japoniško 
žurnalo nuotraukoje atpažino 
japoną ir pradėjo su juo susi
rašinėti. Šiuo metu japonas 
yra privačios anglų kalbos mo
kyklos savininkas, o anglas 
neseniai pasitraukė iš univer
siteto lektoriaus pareigų.

Skaitant šią spaudos žinu
tę, nenoromis kyla mintis: ko
dėl tokių susitikimų negalima 
būtų organizuoti Lietuvoje? 
Esame krikščioniška, religin
ga tauta, daug kentėjusi, daug 
skausmo patyrusi. Vergijos ir 
teroro sūkury atsidūrę žmo
nės ne kartą padarė didelių 
klaidų, kurios gal dar ir šian
dieną kankina jų sąžines. Ar 
nebūtų gražu, jei Lietuvos vi
sų religijų dvasiškija paskelb
tų “atleidimo ir atsiprašymo 
dienas”, kurių metu susitiktų 
ir aukos, ir persekiotojai? Tai 
būtų kilnus sužalotos dvasios 
prisikėlimas, vidinis atsinau
jinimas. Lietuvoje dabar vie
šai smerkiami buvę komunis
tų partijos nariai, kai kurie 
pilnai užtarnautai, bet ne visi 
užsiėmė niekšystėmis. Aišku, 
kad tiems, kurie nesiekė parti
jos teikiamų privilegijų ir tu
rėjo pasitenkinti “nepatiki
mo” piliečio ir net “liaudies 
priešo” titulais, reikės tikro 
krikščioniško atlaidumo ir ar
timo meilės išteklių. Sakoma, 
klysti yra žmogiška, bet die
viška iš klaidos prisikelti.. . 
Taip pat yra kilnu be skundo 
kentėti, bet dar kilniau už 
nuoskaudas atleisti. Tai gali 
padaryti tik didžiadvasis žmo
gus.

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbų, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo ...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS

Nuo:

>380
*kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal

Pradedant š.m. birželio 
d., kelionės į Rygą

2 
ir 

kraštus bus 
ir pigesnės. 

Trans Air -
patogesnės
American 
vienintelė tiesioginė oro

kraštus.

Maironio mokyklos 1952-53 mokslo metų užbaigimo iškilmėje. Prie garbės stalo iš kairės: vedėjas J. JANKAITIS, 
KLB Toronto apylinkės valdybos pirm. J. R. SIMANAVIČIUS, mokyklos globėjas kun. P. AŽUBALIS, Lietuvos
konsulas V. GYLYS, tėvų komiteto pirm. J. TAMULIONIS

Toronto Maironio mokyklai keturiasdešimt penkeri metai
V, MATULAITIS

Sukaktuvinius 45-uosius me
tus Toronto Maironio mokykla 
šiais metais baigė su 255 moki
niais, kuriuos mokė 33 mokyto
jai. Daugelis iš jų anksčiau 
patys yra baigę šią mokyklą. Be 
to, lituanistinius kursus (9-11 
klases) lankė 30 mokinių, ku
riuos mokė keturi mokytojai. 
Šias klases baigusiems moki
niams Kanados gimnazijose 
pripažįstami trys užskaitai. 
Šiais metais vienuoliktąją kla
sę baigė šeši mokiniai, o aš
tuntąją - 18. Taip sekantiems 
metams bus daugiau kandida
tų į devintąją klasę - lituanis
tinius kursus.

Mokykloje visi gauna žinių 
iš Lietuvos istorijos, geogra
fijos, ryšių su tauta, supažin
dinama su lietuvių papročiais, 
liaudies muzika, šokiais. Ener
ginga ir visur užimta Giedra 
Rinkūnaitė-Paulionienė, bu
vusio pedagogo Antano Rinkū- 
no dukra, per paskutiniuosius 
vienuolika metų, vadovauda
ma šiai mokyklai, gražiai už
sirekomendavo savo darbu ir 
pasekė savo tėvu auklėti lie
tuvių jaunimą.

Tai yra labai didelis pasi
šventusių žmonių darbas. Ne
žiūrint savo asmeniškų reika
lų, ne vieną, bet kiekvieną šeš
tadienį reguliariai reikia da
lyvauti mokyklos pamokose. 
Taip daro ne tik mokytojai, bet 
ir mokiniai bei jų atvežimu be
sirūpinantys tėvai. Juk tai yra 
mūsų išeivijos ateities vado
vaujančioji karta, kuri ruošia
si gyvenimui būti su tauta.

Visi mokiniai dalyvauja mo
kyklos chore. Mokykloje pa
ruošiamos įvairių švenčių pro

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

lengva

DainųLatvijos 
šventė
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainų šventė! 

į vasaros

gramos: kaukių diena prieš Vi
sų Šventųjų šventę, Kalėdų 
eglutė, Vasario 16 proga bu
vo surengta mokyklos mokinių 
darbų paroda muziejaus patal
pose Anapilyje. Tai buvo gau
si rodiniais ir įdomi paroda. 
Mokyklos mokiniams ir moky
tojams buvo malonu susitiki 
svečius iš Lietuvos. 1992 m. 
gruodžio mėnesį Vytautas Ker
nagis mokykloje atliko įdomią 
programą. Naujus metus pra
dėjo su vilniečių orkestro dai
nomis. Kanklininkė Daiva Či- 
činskienė per šešis šeštadie
nius mokė mokinius liaudies 
muzikos instrumentų techni
kos. Kai kurie mokiniai labai 
susidomėjo ir dabar lavinasi 
šioje srityje. Vasario mėne
sį mokyklon atvyko buvęs Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Aleksandras Abišala ir kiti 
svečiai, kurie susipažino su 
mūsų išeivijos švietimu. Jie 
sudomino mokinius dabartiniu 
gyvenimu Lietuvoje.

Dabar mokytojams už pamo
kas iš dalies yra mokama, bet 
tai nėra pilnas atlyginimas. 
Dalį mokyklos išlaidų sumo
ka mokinių tėvai. Pastoviai 
mokyklą remia abi lietuvių 
katalikų parapijos, Prisikė
limo parapijos ir “Paramos” 
kredito kooperatyvai, Kana
dos lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba, Kanados lie
tuvių fondas ir atskiros aukos.

Prieš šimtą metų rusų už-

Vertingi
Mažosios Lietuvos fondo val

dyba š.m. kovo mėn. išsiuntinė
jo savo nariams 1993 m. bendra- 
raštį nr. 1 kartu su 13-tąja apy
skaita.

1992 m. rugsėjo mėn. 5-6 d.d. 
suvažiavime Toronte užsibrėžti 
konkretūs fondo siekiai įgyven
dinami: organizuojama ir pa
skelbta MLF dr. Vydūno $5000 - 
premija; visiškai reali galimy
bė, kad dar šiais metais, arba 
ateinančių metų pradžioje, išeis 
iš spaudos trys knygos: Martyno 
Purvino “Klaipėdos krašto mo
kyklų dr-jos istorija”, Martyno 
Brako “Mažosios Lietuvos poli
tinė ir diplomatinė istorija”, 
Martyno Geležinio kapitalinis 
istorinių straipsnių rinkinys.

Visos šios knygos numatomos 
spausdinti Lietuvoj.

Gauti iš narių pasisakymai, 
paremti ligi $1000 - auka, liu
dija, kad mūsų nariai nenustoja 
sielotis Mažosios Lietuvos li
kimu.

Knygai "Mažoji Lietuva ir 
Tvanksta” išėjus, autorius Vi
lius Pėteraitis susilaukė puikių 
atsiliepimų iš istorikų, moksli
ninkų ir žymesnių asmenų, kaip 
Vincas Trumpa, dr. Marija Gim
butienė, K. Grąudienė-Grigaity- 
tė, Anicetas Simutis ir kt. Iš Lie
tuvos tarp kitų atsiliepė vydū- 
nistas Vacys Bagdonavičius ir 
dr. Domas Kaunas, išreikšdami 
savo nuostabą ir padėką.

Ir iš kitataučių gauta labai 
palankių atsiliepimų. Čikagos 
universiteto lingvistikos sky
riaus profesoriaus Eric Hamp 
savo laiške autoriui išreiškia 
padėką už knygą, nurodo, kad 
tai didelės vertės veikalas, la
bai vertinga “medžiaga būsi
moms diskusijoms ir tyrinėji
mams, kurie tikriausiai tęsis”. 

draustas ir griežtai persekio
jamas lietuviškas raštas išsi
skleidė nepriklausomoje Lie
tuvoje ir maždaug susilygino 
su Vakarų Europos švietimu. 
Tik komunistinė rusų okupa
cija vėl pradėjo naujai už
temdyti lietuvių tautą, norė
dama ją sunaikinti Rusijos 
plotuose. Nuo tos vergovės 
daug lietuvių pabėgo į Vaka
rus. Dar tą pačią 1944 metų va
sarą įsisteigė stovyklose lie
tuviškų mokyklų Vokietijoje, 
kurios lietuvišką jaunimą kė
lė tautiškai ir bendru išsila
vinimu. Po šio karo į Kanadą 
lietuviai buvo priimti 1947 m., 
tik suaugę specialiems dar
bams pagal sutartis. 1948 m. į 
Kanadą pradėjo imigruoti iš 
Europos ir daugiau lietuvių su 
šeimomis.

Sunku buvo surasti mokyto
jų, kurie norėtų dirbti mokyk
loje, ypač kai nebuvo vadovė
lių, programų ir nė mažiausio 
atlyginimo už darbą. 1950 m. 
Toronte buvo žinomi 93 lietu
viai mokytojai, o buvo sunku 
prikalbinti ketvirtą mokytoją 
mokyklai. Juo sunkiau buvo 
prikalbinti mokyklai vadovau
ti vedėją, kuris rūpintųsi vi
sa mokyklos veikla. Pirmasis 
šios mokyklos vedėjas ir įstei
gėjas buvo Vitalius Matulaitis. 
Vėliau mokyklos vedėjai buvo 
šie: Jonas Ratkevičius, kun. F. 
Gureckas, Jeronimas Gaižutis 
(visi po vienerius metus), Ju-

leidiniai
Pirmieji du fondo leidiniai 

“Trys kalbinės studijos” ir “Ma
žoji Lietuva ir Tvansta” yra gry
nai mokslinio pobūdžio, skirti 
atitinkamų sričių specialistams. 
Trijų Martynų veikalai yra so
cialinio, politinio, istorinio tu
rinio, puikiai nušviečiantys sa
vitą Mažosios Lietuvos ir jos 
žmonių likimą. Visi trys rank
raščių autoriai yra Mažosios 
Lietuvos sūnūs, ištikimi protė
vių palikimo saugotojai ir gy
nėjai. Kiekvienas savo veikale 
pateikia gausios dokumentinės 
medžiagos šališkiems oponentų 
teigimams atremti.

Visi trys numatyti leidiniai 
(kaip ir pirmieji du) bus išsiun
tinėti nariams, atitinkamoms 
institucijoms bei asmenims. 
Mažosios Lietuvos fondo nare/ 
nariu galima tapti, paaukojus 
fondui $100 - ar daugiau. Aukas 
siųsti MLF iždo globėjams. JAV 
piliečiai siunčia Ramūnui Bun- 
tinui, 908 Rob Roy Place, Dow
ners Grove, IL 60516, USA; visų 
kitų kraštų piliečiai - Ievai Ado
mavičienei, 18 Gracemount 
Cresc. Scarborough, Ont. MIG 
1K3, Canada.

Paskutinio fondo suvažiavimo 
metu buvo iškelta mintis skirti 
kiek lėšų ir švietimo rėmimui 
Mažojoj Lietuvoj (Karaliaučiaus 
srity). Valdybai ir toliau išreiš
kiami pageidavimai fondo veik
lą ta linkme praplėsti. Aišku, 
nuo narių dosnumo priklausys, 
kiek pajėgtume paremti naujų
jų Mažosios Lietuvos gyventojų 
lietuvių kultūrinį ir ekonominį 
gyvenimą. Bendraraštis baigia
mas pastaba, kad tie naujieji 
‘lietuvininkai’ yra strateginėj 
būklėj padėti spręsti krašto atei
tį lietuviams naudinga linkme.

I. Adomavičienė

liūs Širka (4,5 m.), Juozas Jan
kaitis (1 m.), Jonas Gustainis 
(4,5), Jonas Andrulis (15 m.), 
Vytautas Bireta (5,5 m.) ir Gied
ra Rinkūnaitė-Paulionienė (11 
metų ir toliau vadovauja). Taip 
praėjo 45 metai. Pirmesnieji 
mokiniai jau tapo močiutėmis, 
seneliais ir daug kur vadovau
ja lietuviškai veiklai. Tačiau 
daug įtakos turi aplinka, viešo
sios mokyklos, darbo įstaigos. 
Daug mūsų lietuviško jaunimo 
pamažu prisitaikė prie nelie
tuviškos aplinkos ir nutolo nuo 
savos tautos.

Šios mokyklos veikla jau tę
siama nuo 1948 m. spalio mė
nesio, kai ji buvo pradėta Šv. 
Jono Krikštytojo lietuvių pa
rapijoje. Pradžia buvo labai 
kukli su septyniais iki 22 mo
kinių šventovės rūsyje - san
dėlyje pirmaisiais mokslo me
tais. Kasmet mokykloj moki
nių skaičius didėjo-iki 620 mo
kinių 1966-1967 mokslo metais, 
vadovaujant mokyklos vedėjui 
J. Andruliui. Sumažėjus šei
mose mokyklinio amžiaus vai
kų, tas mokinių rekordinis 
skaičius pradėjo kasmet mažė
ti iki 157 mokinių 1982-83 moks
lo metais, o nuo tada ligi dabar 
vėl po truputį padaugėja kiek- 
vieneriais metais. Šiais metais 
mokėsi 255 mokinai ir dar 30 
mokinių lituanistiniuose kur
suose, kurie dabar yra sujung
ti su mokykla. Tokiu būdu šiais 
metais lankė 285 mokiniai.

Pirmasis Toronto Maironio mokyklos vedėjas VITALIUS MATULAI
TIS 1948 m. su pirmaisiais mokyklos mokiniais Šv. Jono Krikštytojo 
šventovės rūsyje

Ilgametė buvusi Maironio mokyklos mokytoja A. ABROMAITIENĖ savo 
sukurtų vaizdinių priemonių pagalba aiškina pamoką Nuotr. St. Dabkaus

Maloniai kviečiame naudotis
P* nauJos lietuviškos įstaigos įv*

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

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

3 kubinės pėdos..............................$2.00
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda .......................................................-OO
arba 1 kg........................................................ $1.20
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg.................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas 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' °/o +$14.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos vrangos persiuntimas.
Kelionės į Lietuvą nuo..............$799.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748.

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

Šioje mokykloje nuo 1948 m. 
mokė 223 mokytojai. Kai kurie 
iš jų dirbo labai ilgą laiką, 
pvz. Marija Gudaitienė mokė 
be pertraukos per 30 metų. 
Ypač daug darbo, pastangų 
įdėjo Antanas Rinkūnas. Jis 
suorganizavęs ir vadovavęs 
Aukštesniesiems lituanisti- 
miams kursams, parašęs ir iš
leidęs mokykloms vadovėlius 
“Kregždutės” keturias dalis, 
lietuvių kalbai mokytis išlei
dęs kasetes su paaiškinimais. 
Adelė Abromaitienė paruošė 
magnetines lentas ir kitas 
mokslo priemones. Vitalius 
Matulaitis paruošė ir išleido 
Lietuvos geografijos pratimus 
“Kur bėga Šešupė”, kataloguo
tas įvairių lituanistinių temų 
725 skaidres ir pusės valandos 
ilgumo 16 mm spalvotą lietuviš
ką filmą “Laisvoje tėvyne” iš 
brolių Motuzų 1938 m. Lietuvo
je gamintų filmų. Visos šios 
knygos, skaidrės bei filmas žy
miai palengvino mokiniams ir 
mokytojams.

Šiais laikais išsilaisvinusi 
tėvynė iš komunistinės rusų 
vergovės sukėlė daugeliui tau
tiškus jausmus ir pasididžia
vimą savo tauta, narsiai kovo
jusia dėl nepriklausomybės.

Tenka pasidžiaugti ir palin
kėti jaunai, energingai bei tu
rinčiai patyrimo Giedrai Pau- 
lionienei vadovauti šiai mo
kyklai dar ilgus metus.

GIATARAS



Poetas KAZYS BRADŪNAS Vilniuje, laimėjęs valstybinę Lietuvos pre
miją už savo kūrybą Nuotr. Alf. Laučkos

Trečioji išvyka į jaunystės miestą
Pokalbis su poetu KAZIU BRADŪNU Čikagoje

Dovana motinai
MINDAUGAS BABONAS, 

buvęs Sibiro tremtinys
Norėčiau prisiminti vieną 

gyvenimo dieną, kuri įstrigo 
mano atmintin iki gyvenimo 
galo...

Šeima buvo išvežta Sibiran, 
išdraskyta. Tik motina ir še
šetas mažylių buvo kartu. Vy
resnieji gerai prisiminė pir
mąjį gegužės sekmadienį, kai 
■jie. .įteikdavo Mamai .surinkę 
puokštę pirmųjų pavasario žie
dų. Lietuvoje, tėvynėje, tai 
bepigu buvo padaryti, kai Du
bysos šlaitai mėlynavo žibutė
mis, kai karklų kačiukuose 
dūzgė nepavargstančios bitu
tės, kai atgydavo visokie žie
deliai. Bepigu, kai Aukščiau
siojo darželis žydėjo. O čia, 
kur nėra nei žiedelio, nei ša
kelės, kurią galėtum įteikti 
į rankas... Į švelniausias ran
kas pasaulyje, nors jos nuo 
darbo suskirdusios. Mažyliai 
norėjo ką nors įteikti ir jas pa
bučiuoti, bet aplinkui viską 
dengė sniegas. Jie galvojo su
sėdę viename barako kampu
tyje, bet jų galvelės niekaip 
nesugalvojo.

— Ką padovanoti? - klausi
nėjo vienas kitą. Ką sugalvo
jai?

Vienas siūlė gražiai iškar
pyti popierių, juo uždengti 
neobliuotų lentų stalą. Bet 
kur gauti popieriaus, jeigu 
net menkiausios skiautelės 
negali surasti. Kitas siūlė iš 
skudurėlių padaryti gėlytę. 
Taip jie pasitarę, nieko nesu
galvoję eidavo gulti. Slinko 
dienos. Sekmadienis artėjo, 
o dovanos vis nesisekė sugal
voti. Vieną rytą atsikėlęs bro
liukas riktelėjo:

— Sesės, sesės, sugalvojau!
Visi susirinko krūvon.
— Na, sakyk, ką tu sugalvo

jai? - ragino seserys brolį.

ALGIMANTAS KVEDARAVIČIUS, 
Evangelikų Reformatų Bendrijos 
Vilniuje pirmininkas, per Vasario 
16-sios iškilmes Vilniuje už televi
zijos bokšto gynimą gavo Sausio 
13-sios medalį, kurį įteikė preziden
tas Algirdas Brazauskas

— Nagi paimkime ir padova
nokime Mamai kelias riekutes 
duonutės!

— O iš kur gausime duonu
tės! - nustebusios paklausė 
seserys.

— Nagi sutaupysime iš savų 
riekučių, kurias Mama mums 
palieka išeidama darban. Tik 
reikia, kad Mama nepastebė
tų ir kad mūsų mažieji nematy
tų. Mes gauname tris riekutes. 
Dvi padalinsime. į trjs dalįs, 
o trečią padėsime dovanai. 
Sutaupę gražiai įvyniosime 
į skudurėlį. Katriutė iš kito 
skudurėlio padarys kaspinėlį 
ir dovanėlę perriš. Pamatysite 
kaip mamytė apsidžiaugs! - 
pakiliai užbaigė broliukas.

Kol jie kalbėjo apie duonu
tę, jų alkanose burnytėse su
sikaupė seilytės.

Likus savaitei iki lemiamo 
sekmadienio, prasidėjo auka 
dovanai, kuri turėjo šiek tiek 
praskaidrinti pilką kasdieny
bę motinai.

Ir štai išaušo pirmas gegu
žės sekmadienis. Motina irgi 
buvo namuose. Visi atsikėlė 
vėliau. Saulutė jau virkdė ba
rako stogą ir žarstė blizgučius 
sniego paviršiuje. Visų nuo
taika buvo šventiška. Vaikai 
sustojo prieš motiną ir ištie
sė jai savo dovanėlę, gražiai 
įvyniotą į skudurėlį.

— Mamyte, sveikiname Jus 
su motinos diena, linkime svei
katėlės ir prašome priimti šią 
dovanėlę.

Motina, paėmusi į rankas 
skudurėlį, pajutusi pirštais, 
kas jame suvyniota, nusišypso
jo, o skruostais nuriedėjo dvi 
didelės ašaros, sublizgusios 
perlais prasiveržusiuose pro 
barako langą saulės spindu
liuose.

— Vaikučiai, jūs save nu- 
skriaudėte. Aš negaliu viena 
valgyti, vaišinkimės visi, - ta
rė motina ir atrišusi skudurė
lį išdalino visiems po džiūvėsį.

Taip tą dieną pagerbėm mo
tiną, ir ji visam gyvenimui li
ko mano atmintyje. Paskui vai
kai susėdę ilgai klausėsi moti
nos pasakojimų apie Tėvynės 
gamtos grožį gegužės mėnesį, 
apie gegužines pamaldas šven
tovėje ir vienkiemyje. Ir pa
raginusi vaikus, suklaupė visi 
maldai, dėkodami Šv. Merge
lei Marijai, kad ji padėjo vi
siems sulaukti pavasario...

Tai skaudūs gyvenimo prisi
minimai. Bet ir tokiomis sun
kiomis sąlygomis žmonės nepa
miršo šios širdžiai brangios 
dienos...

Bet kodėl dabar Lietuvoje 
pilni pensionatai atstumtų mo
tinų, tėvų, vaikų? Juk jiems 
taip reikia švelnumo. Dažnas 
pasako:

— Ar jiems ten blogai - šva
rūs, sotūs.

— O ar Jūs norėtumėte ten at
sidurti? Žmonės dabar gyvena

“TŽ” redakcijos buvau papra
šytas pasikalbėti su 1992 m. Lietu
vos valstybinės literatūros premi
jos laimėtoju, Čikagoje gyvenan
čiu poetu Kaziu Bradūnu netru
kus po to, kai jis grįžo iš Vilniaus 
po premijos įteikimo iškilmių. 
Kol tą pareigą atlikau, greičiau
siai vėl K. Bradūnas su šeima bus 
pasiruošę (ar jau išvykę) ketvir
tajai kelionei į gimtąją Lietuvą, 
kur žada išbūti per visą vasarą. 
Štai jo atsakymai į pateiktus klau
simus:

— Vasario 16-tos savaitę bu
vote nuskridęs į Vilnių. Tai 
bene trečioji jūsų išvyka į Lie
tuvą pastaraisiais metais. Tik 
šį kartą vykote atsiimti Lietu
vos valstybinės literatūros pre
mijos, pirmos tokios po 1940 
metų. Ir kokie įspūdžiai šį kar
tą iš žiemojančio Vilniaus?

— Į Vilnių buvau pramatęs 
kelionę gegužės mėnesį ry
šium su ten įvyksiančiu tarp
tautiniu teatro festivaliu. Šio 
skrydžio aš ir maniškė Kazi
miera ir šiandien nesame nu
braukę. O ta žieminė kelionė 
buvo nelaukta ir netikėta. Ir 
premijai reikia už ją padėko
ti. Vilnius, matot, turi savitą 
grožį kiekvienu metų laiku. 
Gražuolis jis ir su žieminiu 
drabužiu. O šį sykį buvo grįž
ta lyg į baltąsias Vilniaus žie
mas studentavimo metais.

Kai gimtuosiuos Kiršuos - 
brūzgynuose sunkiai besura- 
dau tik į žemę įdubusį cemen
tinį namų slenkstį, tai Vilniu
je vaikštau tarytum dar išli
kusioje tėviškėje. Visi orien
tyrai čia tie patys: visų šven
tovių bokštai stovi savo vie
tose. Į kurį šoną beeitum, vis 
tiek žinai, kur atsiduri. Todėl 
ir mudu su Kazimiera žings
niavome Pilies ar Universite
to gatve lyg tų 47 egzodo metų 
nė bute nebuvo ir grįžome tik, 
atrodo, po savaitės kitos išvy
kimo.

— Grįžtant prie literatūros, 
ar kada dingtelėjo mintis, kad 
tokią aukščiausią premiją ga
lit laimėti?

— Su tom premijom taip yra: 
kai rašai eilėraščius, negal
voji, bet kai išeina knyga... Be
rods Napoleonas yra pasakęs, 
kad kiekvienas grandinis tu
ri manyti, jog jis gali būti ge
nerolu. Iš tikrųjų savam gyve
nime vienokių ar kitokių pre
mijų esu gavęs nemažai. Tai 
man ir pasisekė iš grandinio, 
bijau pasakyt, tapti genero
lu. Nors ši paskutinė premi
ja kažkaip iš anksto mintyje 
ir neužkliuvo, tiesiog buvo per 
didelis geografinis nuotolis.

— Ir kokie įspūdžiai iš pre
mijos įteikimo iškilmių Vil
niuje?

— Pirmiausia reikia pasaky
ti, kad valstybinės premijos 
buvo paskirtos ir įteiktos ne 
vien tik man, bet ir kitų kūry
binių sričių laureatams: daili
ninkui Valentinui Antanavi
čiui, dailėtyrininkui Vladui 
Drėmai, pianistui Petrui Ge
niušui ir filosofui Arvydui 
Šliogeriui. Greta valstybinių 
premijų įsteigta Jono Basana
vičiaus vardo premija už veik
lą ugdant etninę kultūrą. Ji

MINDAUGAS BABONAS

Tėvynė
Kai kam. Brangioji, tu esi maža 
Jie sakosi Tave delnu pridengsią, 
Bet tu man - didelė, graži, šventa 
Ir visad spindi saulės aukse.

Tavyje upeliai, upės, ežerai, 
Dubysa, Nemunas tavim vingiuoja 
Tavyje ošia šimtmečiai miškai 
Ir Baltija tave bučiuoja.

Tau veidą išvagojo tūkstančiai kelių, 
Kaip raukšlės seno tėvo skruostą. 
Ir pasakyt, kad Tu maža, aš negaliu, 
Nors tūkstančiai tavo mažumą ir 

išjuoktų...
Vorkuta

geriau, sočiau, bet meilę arti
mui išstūmė, užgožė begalinis 
vergavimas daiktams. Žmogus 
užmiršta, kad ateis ir jo senat
vė ir jį taip pat gali atstumti 
vaikai, kaip jis atstūmė savo 
tėvus. Nebe reikalo sakoma: 
vienam Dievas nueinant, kitam 
pareinant...

Todėl nepamirškime moti
nos kapo, padėkime gėlių, o 
gyvai motinai pabučiuokime 
ranką, žemai nusilenkime... 
Ir ne tik tą nuostabią Motinos 
dieną... 

paskirta ir įteikta daininin
kei Veronikai Povilionienei. 
Iškilmės vyko, kaip ir anais 
nepriklausomybės laikais, va
sario 15 d. - Vasario šešiolik
tosios išvakarėse. Šį kartą se
nojoje Vilniaus rotušėje - da
bartinio Dailės muziejaus sa
lėje. Rinktinės publikos aki
vaizdoje iškilmės praėjo tik
rai oriai - nebuvo nei per daug 
išpūstos, nei pernelyg supras
tintos. Buvo taurus aukso vidu
rys. Visą programą gražiai įrė
mino kamerinis jaunimo cho
ras “Aidija”, vadovaujamas 
R. Gražinio, pradžioje ir pa
baigoje atlikdamas momentui 
parinktus kūrinius. Premijų 
paskyrimo komiteto pirminin
kas poetas Marcelijus Marti
naitis savo įvadiniu žodžiu 
aptarė kiekvieno laureato kū
rybą, o tautosakininkas Nor
bertas Vėlius pabrėžė Veroni
kos Povilionienės įnašą. Ta
da jau 1992 metų Lietuvos kul
tūros ir meno premijų laurea
tus sveikino ministeris pirmi
ninkas Bronislovas Lubys, 
įteikdamas jiems atitinkamas 
regalijas — diplomus ir meda
lius. Po bičiuliškų rankų pa
spaudimo ir gėlių srauto dar 
po žodį tarė kiekvienas iš lau
reatų. Veronika Povilionienė 
ir padainavo, o Petras Geniu
šas paskambino. Negalėjusiam 
iškilmėn atvykti V. Drėmai 
premijų komiteto nariai apdo
vanojimus įteikė jo namuose. 
Manau, kad tas įspūdingas va
karas kiekvienam laureatui 
pasiliks akyse ir širdy visam 
gyvenimui.

— Tad aplamai reikia ma
nyti, kad ši kelionė iš visų pa
liko pačius geriausius įspū
džius?

— Sunku pasakyti. Kiekvie
noj grįžimo kelionėje buvo to
kių jausmo ir įspūdžio viršū
nių, kurios paskui kitoje ke
lionėje jau nepasikartoja. Šios 
kelionės iššūkis jau buvo pats 
premijos paskyrimas. Mintyse 
buvo šuolis ir į paskutinės 
valstybinės premijos įteiki
mą 1940 metais iškilmingoje 
Vilniaus universiteto Šulėje, 
kurios galerijoje mes, studen
tai, kėlėme laureatui Brazdžio
niui ovacijas. Ir sunkiai suvo
kėm, kad tai jau yra paskuti
nė anuometinės nepriklauso
mos Lietuvos literatūros pre
mija. Ir nė sapnuos nebuvo ga
lima įsivaizduoti, kad kada 
nors, jau beveik po viso gyve
nimo, tame pačiame Vilniuje 
teks ir man keli laurų šakelės 
lapai.

— Kas be ko, būdamas Vil
niuje, turėjot ir daugiau pro
gų paskaityti savo kūrybą net 
ir bažnyčiose.

— Taip, savo daugiau ar ma
žiau religinės poezijos reči
talius turėjau Vilniaus arkika
tedroje ir du kartus Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Lietuvoje 
tai jau yra įprasta. Berods ne

Tau, mamyte, šios gėlės, pražydusios Tavo kantrybės dėka Nuotr. V. Maco

girdėjau, kad šitokia prasme 
poezija būtų pasikviesta ir į 
kurią nors lietuvių bažnyčią 
išeivijoje.

Atmintin įsirėžė ir susitiki
mas su gausiu būriu rašytojų 
bei spaudos darbuotojų Rašy
tojų sąjungos namuose, kur tu
rėjau progos jiems parodyti 
jau išspausdintą, tik dar ne
įrištą čikagiškį leidinį “Lie
tuvių egzodo literatūra 1945- 
1990”. Daugeliui ten buvo di
delė naujiena, kai išgirdo to
kios koautorinės knygos visas 
redagavimo, parašymo ir išlei
dimo Amerikoje aplinkybes. 
Užsklandai dar ten paskaičiau 
ir keliolika visai naujų savo 
eilėraščių.

— Tai tarp metų metais už
sitęsusių redakcinių darbų vis 
tiek pabyra ir naujų eilėraš
čių pluoštai. Kaip visa tai su
siklosto?

— Susiklosto ne tik pavie
niai ar pluoštiniai eilėraščiai, 
bet ir knygos. Taip tarp “Lie
tuvių egzodo literatūros” rū
pesčių atsirado irdabar premi
juotoji knyga “Duona ir drus
ka”. Bet ji neatsirado tik vie
nu ar antru prisėdimu. Apie 
eilėraštį negaliu sakyti, kad 
va atsisėsiu ir parašysiu. Savo 
pirmąja ar ir šiaip svarbiau
sia eilute eilėraštis praside
da kur nors važiuojant autobu
su, vaikščiojant gatve, kavi
nėje sėdint, vakarienę valgant. 
O po to jis jau mintyse darosi 
toliau diena po dienos, savai
tė po savaitės ir dar ilgiau, kol 
jau galima paimti pieštuką ir 
viską užrašyti. Ir taip eilėraš
tis po eilėraščio atsiranda, ne
atšokant ir nuo visų kitų dar
bų, šį kartą ir nuo “Lietuvių 
egzodo literatūros” (864 psl.) 
redakcinio ir kitokio bruzdė
jimo. Lengvinanti ir skatinan
ti aplinkybė dar buvo ir ta, kad 
visas kolektyvinės paruošos ir 
leidybines šios knygos išlaidas 
dengė Lietuvių fondas.

Šiaip naujų elėraščių pasi
rašo ir toliau. Dešimties tokių 
eilėraščių ciklą, pavadintą 
“Daržininko vasara”, redakto
riaus paprašytas, atidaviau 
kasmetiniam ir tradiciniam 
poezijos almanachui “Poezi
jos pavasaris ’93”, o Rašyto
jų namuose skaitytą kelioli
kos eilėraščių pluoštą pasi
ėmė mėnesinis literatūros žur
nalas “Metai”. Jeigu puspa
džiai per greit nesudils, tur
būt ir toliau neiškęsiu nepa- 
vaikštinėjęs su eilėraščiais.

— Kiek girdėjau, turit nuo
savą butą Vilniuje. Tad ar ne
manot visam laikui grįžti į sa
vo ja unystės miestą ?

— Būtų gerai, bet jeigu kar
tu grįžtu ir jaunystė. Dabar, 
kai jau po septyniasdešimt še- 
šerių, tai gali ir nesuspėti. O 
jei dar pagyvensim, tai pama
tysim, kaip čia viskas vienaip, 
antraip ar abejaip klostysis.

Kalbėjosi Vl.R.

Tėviškės žiburiai • 1993. V. 4 - Nr. 18 (2253) • psl. 7

d KULTMĖJE VEIKLOJE
Jaunųjų pianistų Sonatos ir 

Roko Zubovų koncertą Čikagoje 
kovo 21 d. surengė Balzeko lietu
vių kultūros muziejus. Jiedu yra 
svečiai iš Lietuvos, nuo 1991 m. gi
linantys studijas DePaul univer
sitete, dalyvaujantys ir skinantys 
laurus tarptautiniuose pianistų 
konkursuose. Tai buvo jau antras 
jų koncertas lietuviams Balzeko 
muziejuje. Pirmąjį buvo surengę 
1992 m. sausio mėnesį. Antraja
me koncerte skmbėįo F. Chopino 
(1810—1849), D. Sostakovičiaus 
(1906—1975), N. Medtnerio (1880 
—1951), C. Debussy (1862-1918), 
B. Kutavičiaus (1932) kūriniai ir 
keturiomis rankomis atliktas M. K. 
Čiurlionio (1875—1911) styginio 
kvarteto fortepijoninis variantas.

Renata Marcinkutė, jauna var
gonininkė iš Lietuvos, vasario 28 
d. surengė vargonų muzikos reči
talį Niujorko lietuviams jų Apreiš
kimo parapijos šventovėje Brukly- 
ne. Savo debiutui Niujorke ji bu
vo pasirinkusi keturis J. S. Bacho 
ir du C. Francko kūrinius. R. Mar
cinkutė, baigusi studijas Lietuvos 
muzikos akademijoje Vilniuje, yra 
vargonų muzikės Virginijos Survi
laitės auklėtinė. Studijas ji gili
no pas žymiuosius vargonų muzi
kos pedagogus Vokietijoje, Ita
lijoje ir Prancūzjoje. Šiuo metu 
jas tęsia “Mozarteum” institute 
Austrijos Salzburge. Žymiausiais 
vargonų muzikos atstovais Lietu
voj ji laiko Leopoldą Digrį, Ber
nardą Vasiliauską ir savo mokyto
ją Virginiją Survilaitę. Daugiau
sia kūrinių vargonams parūpina 
kompozitoriai Bronius Kutavičius 
ir Algirdas Martinaitis.

Vinco Mykolaičio-Putino 
(1893-1967) šimtųjų gimimo meti
nių sukaktį Floridos lietuviai pa
minėjo kovo 10 d. Minėjiman St. 
Petersburgo lietuvių klubo salė
je juos pakvietė kultūrinių ren
ginių būrelis, vadovaujamas dr. 
Danieliaus Degėsio. Įdomią pa
skaitą skaitė prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris, literatūros istori
kas ir kritikas, dėstantis Rytų 
Europos tautų ir rusų kalbas Ohio 
Kolumbijos universitete. V. My
kolaitį-Putiną jis laiko sielvarto 
ir skausmo poetu, kuriam kančia 
yra pagrindinis poezijos šaltinis. 
Ją jam atnešė skaudžios sovieti
nės okupacijos dienos. Pasak prof, 
dr. R. Šilbajorio, V. Mykolaičio- 
Putino kūryboj skausmu bei siel
vartu perpinta visa buitis, net ir 
džiaugsmo valandos. Dalilos Mac- 
kialienės paruoštą meninę minė
jimo dalį atliko “Žibinto” gru
pės aktoriai Aldona Baukienė, 
Antanas Kovera, Dana Mažeikie
nė, Vytautas Mažeika, Pranas 
Petraitis ir Algis Ulbinas, skai
tę V. Mykolaičio-Putino dramos 
“Valdovas” pirmųjų dviejų veiks
mų santrauką. Pati D. Mackialie- 
nė skaitė jo “Rūpintojėlį” ir ki
tus eilėraščius. Sceną puošė dail. 
Vytauto Gružo iš mažos nuotrau
kos sukurtas V. Mykolaičio-Puti
no portretas.

Tradicinį giesmių vakarą Či
kagos lietuviams balandžio 4, 
Verbų sekmadienį, jau keturias
dešimt pirmąjį kartą savo šven
tovėje surengė lietuvių evange
likų liuteronų “Tėviškės” para
pijos choras. Jam dabar vadovau
ja iš Lietuvos atvykęs muz. Ri
čardas Šokas. Parapijos choro 
dirigentu į šį koncertą įsijungė 
ir Čikagoje tada viešėjęs Lietu
vos muzikos akademijos docentas 
Anicetas Arminas, menotyros 
kandidatas, žymusis chorų va
dovas. Koncerte dalyvavo ir pia
nistė bei muzikos pedagogė prof, 
dr. Raminta Lampsatytė-Kollars, 
buvusi čikagietė, atskridusi iš 
Europos į motinos Palmyros 
Lampsatienės laidotuves. Pro
gramą ji papildė jau motinos lai
dotuvėse atliktom ir dabar pakar
totam dviem sonatom, kurių au
torius yra italų klasikas Dome
nico Scarlatti (1685-1757). Lie
tuviams kompozitoriams koncerte 
atstovavo Jono Dambrausko, Vla
do Jakubėno ir Povilo Mieliulio 
kūriniai. Didžioji dalis betgi 
priklausė tarptautiniams klasi
kams. Ilgokame kitų atlikėjų są
raše minimi: smuikininkas Eri
kas Mikaitis, pianistas Robertas 
Mockus, solistai Viktoras Mie- 
liulis, Eglė Rūkštelytė-Sund- 
strom. Aldona Buntinaitė, Gra
žina Stauskas, Aldona Buntinai
tė, Donna Dumpys, Diana Pauli- 
kaitytė, Rita Noreikaitė-Ston- 
čienė, Klaudija Sedaitytė-Gunn. 
Koncertą dalyvių sveikinimu pra
dėjo ir jiems skirtu padėkos žo
džiu užbaigė “Tėviškės” parapi
jos klebonas vysk. Hansas Dum
pys. Po koncerto surengtas vai
šes paruošė šios parapijos mote
rų draugija.

Istorikas prof. dr. Leonas Mule
vičius, Lietuvos istorijos institu
to LDK istorijos skyriaus tyrinėto
jas, mirė balandžio 8 d. pakirs
tas vėžio ligos, eidamas šešiasde
šimt šeštuosius metus. Velionis bu
vo vienas žymiausių XIX š. ir XX š. 
pradžios Lietuvos agrarinės istori
jos tyrinėtojų, istorinių terminų 
specialistų, Vilniaus universite
te dėstęs ekonominę istoriją. 
Sirgdamas baigė rašyti studiją 
apie 1893 m. Kražių skerdynes.

Rašytojo Juozo Paukštelio 
(1899-1981) literatūrinė premija 
skiriama už knygas lietuviškojo 
kaimo tema. jfEeturias premijas 
eilės tvarka yra laimėję rašyto
jai Algirdas Pocius, Romualdas 
Granauskas, Jonas Mikelinskas 
ir Vidmantė Jasukaitytė. Penk
tąja šios premijos laureate ta
po Vanda Juknaitė, parašiusi ro
maną “Šermenys”, į jį įjungdama 
Lietuvos kaimo agoniją ir šerme
nis. Premija įteikiama gimtuo
siuose Juozo Paukštelio Titoniuo- 
se, Pakruojo rajone, kur jo atmi
nimui įsteigtas muziejus vietinė
je mokykloje. Penktoji laureatė 
V. Juknaitė taipgi yra tos mokyk
los auklėtinė. Ją iki ašarų su
jaudino labai menkas pasikeiti
mas — nedidelis mokinių skaičius, 
kaip ir jos mokymosi laikais, net 
ir labai panaši mokytoja.

Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus surengta velykinė pa
roda beveik neturėjo margučių ir 
tradicinių verbų, tik Velykų esmei 
- Kristaus kančiai ir prisikėlimui 
sukurtas dievdirbių skulptūras. 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 
tokių kūrinių yra apie pusketvirto 
tūkstančio. Parodą “Lietuvos ryto” 
skaitytojams aprašiusi Ramunė 
Lazauskaitė stebisi tų skulptūrų 
bei skulptūrėlių įvairumu. Jose 
net ir Dievas ant kryžiaus turi 
skirtingą veido išraišką, svyruo
jančią tarp skausmo ir švelnaus 
liūdesio. Muziejaus liaudies me
no skyriaus vedėja Aušra Kargau- 
dienė atkreipė lankytojų dėmesį 
į vieną Kristų, apsuptą iš balanė
lių padarytais spinduliais. Žurna
listė R. Lazauskaitė pasakoja: 
“Naujausioje M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus parodoje harmonijos 
labai daug. Tokie ramūs ir taurūs 
šventųjų veideliai-trikampėliai, 
tokie didingi, žvilgsnį į pavasa
rio dangų keliantys angelai. Ir, 
matyt, neatsitiktinai menotyri
ninkė Aušra Kargaudienė, pa
klausta, kokie jai yra gražiausi 
Velykų prisiminimai, sušneko ne 
apie kiaušinių marginimą ar Vely
kės dovanas, o apie liaudies eti
ką. Velykų rytą nė vienam nede
rėjo raukytis, sėdėti kampe - tai 
buvo ne tik gamtos, bet ir gerumo, 
tarpusavio meilės atgimimo rytas”.

Rašytojo Kazio Puidos-Žegotos 
(1883-1945) šimtas dešimtasis 
gimtadienis Kaune buvo paminė
tas kovo 19 d. Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje. Šia proga 
dienraštis “Kauno laikas” kovo 
20 d. laidoje paskelbė minėjimą 
surengusio muziejaus vyr. moks
linės bendradarbės Nijolės Raižy- 
tės informacinį pranešimą “Naujų 
kelių ieškotojas”. Jai atrodo, kad 
K. Puida, turėjęs K. Žegotos sla
pyvardį, savo kūryboje rėmėsi mo
dernesnėmis meninės išraiškos 
priemonėmis, neįprastais siuže
tais, vidiniais veikėjų jausmais, 
lietuvių literatūrą norėdamas iš
vesti iš tradicinio realizmo į eks
presionizmo ir impresionizmo lygį. 
1906 m. jis išleido eilėraščių rin
kinį “Iš sermėgiaus krūtinės”, ro
mantinę legendą “Keleivis”, ap
sakymų rinkinį “Ruduo”. Vėliau 
poezijoje nesireiškė. Jo eilėraš
čiai savo idėjomis artimi Mairo
nio poezijai - ilgimasi didvyriš
kų Lietuvos laikų, apdainuojama 
gražioji tėviškės gamta, apmąs
tomas žmogaus likimas, žavimasi 
jaunyste ir su nerimu laukiama 
senatvės. Dviejų dalių apysakoje 
“Žemės giesmė” (1911) kaimo gy- 
veniman įvedamas modernus ūki
ninkas, kuris domisi ne tik ūki
ninkavimu, bet ir filosofija bei 
kultūra. Vilniaus vadavimo idėjai 
buvo skirtas K. Puidos romanas 
“Geležinis vilkas” (1927). Popu
liarumu jį pralenkė “Spindulio” 
literatūrinę premiją laimėjęs ro
manas “Magnus Dux” su jame iš
kylančia Vytauto Didžiojo figūra. 
Šio romano tėra išlikusi 1936 m. 
išleista pirmoji “Krėvos” dalis. 
Antroji rainkraštinė dalis dingo 
II D. karo metais. Minėjime daly
vavusi N. Raižytė taipgi primena 
K. Puidos dramas “Gairės” (1913), 
“Undinė” (1912), “Stepai” (1920), 
daugiausia vaidintą “Mirgą” (1912). 
Neužmirštami ir jo gausūs verti
mai, ypač amerikiečio Uptono 
Sinclair (1878-1968) “Džiunglių” 
ir švedės Šeimos Lagerloef (1858- 
1940) “Dvasių ir žmonių”. V. Kst.
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Parafuos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

4.50% 
4.50% 
4.75% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
5.75% 
5.25% 

palūk.... 5.50% 
palūk.... 5.75% 
palūk.... 6.00% 
palūk.... 6.75% 
palūk.... 7.00%

3.75%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP
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.

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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

1 East Mal1 Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

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

Ali THE 
CHOICE Sj 
IN THE ME 

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

| NATIONAL REAL 
J ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'J Greitas ir tikslus patarnavimas

v DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

“Better "Bear1 Than Ber" -m

Lietuvos olimpinė rinktinė. Barcelonoje 1992 laimėjusi bronzos medalius. 
Iš kairės: Arūnas Visockas, Sergėjus Jovaiša, Valdemaras Chomičius, už jo - 
Gintaras Einikis. Gintaras Krapikas, Romanas Barzdauskis, Rimas Kurtinai
tis, Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Darius Dimavičius, Arvydas 
Pazdrazdis ir Artūras Karnišovas. Nuotraukos užrašas skelbia: “Geriau ‘miręs’ 
negu ‘raudonas" Nuotr. iš “Krepšinis” žurnalo

SPORTAS
----------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,---------

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

Krepšinio pirmenybes 
pasitinkant

Europos vyrų krepšinio pirme
nybės vyks 1993 m. birželio 23 - lie
pos 4 d.d. Vokietijoje. Pagal tarp
tautinės krepšinio federacijos (FI
BA) nutarimą, jose dalyvaus 16 ge
riausių Europos valstybinių rink
tinių. Dvylika dalyvių jau yra žino
mi. Dar keturis teks atrinkti iš 12- 
os naujai atsistačiusių valstybių, 
kurios yra pareiškusios norą daly
vauti. Šis mėginimas bus atliktas 
paskutiniajame atrankos turnyre, 
kuris įvyks Lenkijoje 1993 m. gegu
žės 30 - birželio 6 d.d. Jame daly
vaus ir Lietuvos krepšininkai.

Kokios galimybės Lietuvai šia
me atrankos turnyre? Kokios jos 
bus pirmenybių rate, 16 komandų 
grupėje, jei bus pasiekta dalyvio 
teisė?

Norisi prisiminti Šarūno Mar
čiulionio, grįžusio iš Barcelonos, 
pareiškimą: “Tokios stiprios ko
mandos kaip buvo šiemet, dar gali 
tekti labai ilgai laukti” (R. Mund
rytė “Lietuvos rytas").

Marčiulionis sakė tiesą - rink
tinė buvo stipri. Prisiminkime tik 
rezultatus - kvalifikavimosi į olim
piadą turnyre Lietuva iš 11 žaistų 
rungtynių pasiekė 11 pergalių. Lai
mėta Badachose prieš Angliją 87:71, 
Olandiją 100:75, Vengriją 120:71, 
Estiją 100:70, NVS 116:79. Tolimes
nėse kovose Saragosoje - prieš Kroa
tiją 99:89, Izraelį 95:85, Vokietiją 
100:84, CSFR 80:73, Slovėniją 90:73 
ir Italiją 100:87. Barcelonoje olim
piniame rate Lietuva varžėsi B gru
pėje. Laimėjo: prieš Kiniją 112:75, 
Venecuelą 87:79, Puerto Rico 104:91, 
Australiją 98:87 ir, turėdami net 16 
taškų persvarą, laimėjimą atdavė 
NVS komandai rezultatu 92:80. Tai 
buvo pirmas pralaimėjimas. Vėliau 
ketvirtfinaliuose laimėta prieš Bra
ziliją 114:96, pralaimėta “Dream 
Team” 127:76 ir pagaliau paguodos 
rate “supilta” NVS 82:78. Taip buvo 
laimėti bronzos medaliai.

Grįžkime prie artėjančių 1993 m. 
Europos pirmenybių ir mūsų gali
mybės jose. Tokios rinktinės, kaip 
turėjome Barcelonoje, tikrai nebus 
įmanoma “sulipdyti”! Visiems yra 
žinoma, kad Lietuvos krepšinio 
elitas, apie 40 vyrų žaidžia užsie
niuose. Vien tik Barcelonos olim
piadoje, žaidę už Lietuvą, iš 12-kos 
septyni “išdardėjo” atgal į užsie
nius. Kaip juos surinkti, kai tiek 
mažai laiko iki Europos pirmeny
bių? O mums reikalingiausiu metu 
jie daugiausia bus užimti klubų 
varžybose.

Lietuvos rinktinės vyr. treneris 
Vladas Garastas pokalbio metu su 
“Lietuvos sporto” žurnaliste Maryte 
Marcinkevičiūte nuogąstauja, ir 
jo širdyje, kaip sako M. M., yra ne
rimo bacila. Garastas mėgina jau
nuosius. Kviečia juos į treniruo
tes. Turi aukštaūgių. Trys krepši
ninkai per 2.10 m, dar keli po 2.08, 
2.07. Reikalingos pilnavertės tre
niruotės, didelis jiems dėmesys, 
kad jie galėtų greičiau tobulėti. 
Ar iš rezervinės sudėties, Garas
tas abejoja, krepšininkai galėtų 
jau gegužės mėnesį įsijungti į jo 
komandą?. Europos čempionato at
rankinėse varžybose, jei teisė į pa
tį čempionatą bus pasiekta, gali
ma bus mėginti žaisti senąja sudė
timi. Ji tačiau vistiek keisis bent 
30 nuošimčių. Nebus Jovaišos, Kur
tinaičio, Brazdauskio ir gal dar ke
lių olimpiečių. Taigi, rinktinė ga
lutinai turės būti sudaryta daugiau 
iš namuose žaidžiančiųjų krepši
ninkų.

Šio atrankinio turnyro išvakarėse 
Lenkijoje Garastas mano: “Reikia 
būti ketvertuke, pirmosios vietos 
nebūtina užimti - reikia ramiai, 
be didesnių pastangų patekti į Eu
ropos čempionatą. Ten labai svar
bu laimėti medalius. Dabartinia
me mūsų krepšinyje daug lemia 
kai žaidžia A. Sabonis ir Š. Mar
čiulionis, tačiau labai svarbu ir 
tai, kiek priaugs jaunų žaidėjų ir 
kaip jie sugebės padėti vadovams”.

Baigiant reikia sutikti, kad tokios 
prošvaistės krepšinyje, kaip turė
jome Barcelonoje, dažnai nesikar
toja. Pagal Marčiulionį, gal ir rei
kės laiko, kol priaugs pakaita? Krep
šinio aruodas Lietuvoje gausus. 
Marčiulionio ir Sabonio mokyklos - 
amerikietiškojo krepšinio linija. 
Tikėkime, jei ir ištiks nuosmukis, 
vis dėlto Lietuvos krepšinis turės 
išsilaikyti aukštumoje... Sig.K.

Moterų krepšinio “motina” Senda 
Berenson Abbott
Krepšinio motina gimė Vilniuje
Jei krepšinio atsiradimas ir jo 

išpopuliarinimas tarp vyrų neatsie
jami nuo J. Naismitho (jis vadina
mas krepšinio tėvu), tai moterų 
krepšinis savo “motina” laiko Sen- 
dą Abbott.

Į Ameriką Senda pateko, būdama 
septynerių metų amžiaus. Bostone 
baigusi iš pradžių lotynų, o vėliau 
ir gimnastikos mokyklą, ji 1892 m. 
tampa pirmąja fizinio lavinimo va
dove Smitho kolegijoje, esančiame 
Massachusetts valstijoje , Nort
hampton mieste. Būdama labai ini
ciatyvi ir žingeidi* iš laikraščių su
žinojusi, kad netoliese esančiame 
Springfielde žaidžiamas naujas 
žaidimas, Senda tuoj pat kreipė
si į jo išradėją. J. Naismith pakvie
tė jaunąją sporto entuziastę atvyk
ti pasižiūrėti, kaip žaidžia jo auk
lėtiniai. Susipažinusi su krepšiniu 
ir jo išradėju, Senda padarė išva
dą. kad tai grubokas žaidimas, to
dėl nėra tinkamas visoms mergai
tėms. Tačiau fiziškai stiprios mer
gaitės galėtų krepšinį žaisti, nes 
šiaip jis esąs labai įdomus.

Netrukus Senda taip užsikrėtė 
krepšinio “virusu”, kad susirgo šia 
“liga” visam gyvenimui. Ji pelny
tai laikoma moterų krepšinio pra
dininke. Parsivežė iš Springfield 
J. Naismith jai padovanotas žaidi
mo taisykles, o S. Berenson jas pri
taikė moterims. Pradėjo mokyti 
krepšinio savo auklėtines ir 1893 
m. kovo 22 d. Smith kolegijoje su
rengė pirmąsias moterų krepšinio 
rungtynes. S. Berenson parengto
mis moterų krepšinio taisyklėmis 
buvo vadovaujamasi net 75 metus. 
1901 m. ji parašė pirmąjį “moterų 
krepšinio vadovą”, kurio redakto
re buvo dar 12 kartų. Dvylika me
tų ji pirmininkavo ir jos pačios 1905 
m. įsteigtam Moterų krepšinio komi-

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

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

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

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

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

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

tetui. 1899 m. JAV fizinio lavinimo 
konferencija patvirtino S. Berenson 
paruoštą Amerikai moterų krepši
nio programą.

62-us iš 86 savo gyvenimo metų 
skyrusi krepšiniui, Senda Beren
son Abbott 1964 m. tapo (kartu su 
Margaret Nade ir Bertha Teague) 
pirmąja moterimi, išrinkta į krep
šinio šlovės muziejų. Deja, šio gar
bingo nuopelnų įvertinimo “krep
šinio motina" nesulaukė - 1954 me
tų vasario 16 d. ji mirė.

Šiai mįslingai, romantiškos iš
vaizdos moteriai reikėtų turėti dau
giau sentimentų. Mat busimoji “mo
terų krepšinio motina” gimė ir vai
kystę praleido Vilniuje. Galbūt jos 
gimimo dieną - kovo 19-tąją - mūsų 
respublikos sostinėje derėtų su
rengti tarptautinį moterų ar mer
gaičių turnyrą, kuris galėtų tapti 
tradiciniu. Arūnas Pakula

S 40PARAMA KOOPERATYVAS

Ateitininkų žinios
Jaunųjų ateitininkų vasaros 

stovykla vyks liepos 11 - 24 d.d. 
Dainavoje tema “Tautinė laiko 
raketa”. Raketos greičiu norima 
atšvęsti visas metų religines bei 
tautines šventes, kad stovyklau
jantis jaunimas susipažintų su 
tautiškumo, katalikiškumo prin
cipais ir su lietuvių papročiais 
bei tradicijomis. Registracijos 
mokestis sąjungos nariams $25, 
o ne nariams $75. Registruotis 
raginama gegužės 31 d. Informa
cijos ir registracijos reikalais 
kreiptis JAS CV, 30200 Oakleaf 
Lane, Franklin, MI 48025 USA.

Jaunučių ir jaunių ateitinin
kų sąjungos suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, liepos 18, vasaros sto
vyklos metu Dainavoje. Kuopos 
kviečiamos atvykti su paruoštais 
veiklos pranešimais, dalyvauti 
su vėliavomis.

Stovykloms Lietuvoje vajų pa
skelbė ateitininkų federacija šelp
ti ateitininkiško jaunimo stovyk
las Lietuvoje. Lietuvos ateitinin
kai buvo įsigiję Berčiūnų stovyk
lavietę, kurią žiauriai sunioko
jo Lietuvoje siautęs uraganas. 
Berčiūnų stovyklos remontui pra
dėtas vajus, kuriam vadovauja 
dr. V. Vygantas, dr. P. Kisielius 
ir B. Bublienė. Aukas galima siųs
ti iždininkei Nijolei Lapšienei 
4170 Echo Road, Bloomfield Hills, 
MI 48013, USA. G.P.

Ateitininkų stovykloms Lietu
voje aukojo: $300 - Hamiltono atei
tininkai; $100 - prel. Pr. Gaida, 
KLK moterų draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius; $50 - 
M. Povilaitienė, A. Ledienė, S. J. 
Andruliai. Lietuvos ateitininkų 
vardu aukotojams dėkoja O.G.

Studentų rekolekcijos ir iškyla 
bus gegužės 21-24 d.d. Rekolekci
jas pravesti yra pakviestas kun. A. 
Saulaitis, SJ. Numatyta kelionė 
dviračiais Bruce pusiasalyje. Dvi
ratį galima ir išsinuomoti. Kvie
čiami studentai-tės susikaupimui 
ir džiaugsmui Dievo ir gamtos 
prieglobstyje. Registruoja ir in
formacijas teikia L. Ehlers tel. 
767-2781, D. Genys tel. 536-6660, 
L. Daukša tel. 588-4744.

Skautų veikla
• Pasaulio skautų globėjo Šv. 

Jurgio šventė atšvęsta balandžio 
25 d. Lietuvos kankinių šventovė
je ir Anapilio salėje. Pamaldose 
organizuotai su vėliavom dalyva
vo “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
ir svečiai Hamiltono “Nemuno- 
Širvintos” tuntas su tuntininke 
v.s., D. Gutauskiene. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. J. Staškus. Jis kalbėjo apie 
skautų šūkį “Budėk!” ir jo labai 
plačią reikšmę. Skaitinius skaitė 
skautės-tai, giedojo muz. N. Beno- 
tienės vadovaujama “Sutartinė”. 
Mišių iškilmė užbaigta giesme 
“Marija, Marija”.

Iškilminga sueiga vyko tuojau 
po Mišių Anapilio salėje. Atvyku
si LSS VS v.s. B. Banaitienė svei
kino ir džiaugėsi Toronto skautiš
ka veikla. Dalyvavo Kanados rajo
no atstovai: v.s. R. Otto ir s. A. Sap- 
lienė. Tą dieną rikiuotėje stovėjo 
77 sesės ir 56 broliai, skautinin- 
kų-kių apie 30. Pastarųjų įžodį 
pravedė v.s. V. Skrinskas. Jį atli
ko M. Bijūnas ir P. Petrauskas. Ža
lius kaklaraiščius užrišo tuntinin- 
kas s. Algis Senkus, gerąjį mazgelį 
v.s. R. Otto, tėvynės-v.s. V. Skrins
kas, ženkliuką įteikė VS v.s. B. Ba
naitienė, gėlių puokštes - tunti- 
ninkė ps. V. Senkuvienė. Pakelti į 
skautininko laipsnį - ps. M. Rusi
nas, v.s. R. Otto. Apdovanoti ordi
nu “Už nuopelnus” N. Simonavi- 
čienė, E. Tarvydienė, A. Vaičiūnie
nė, dr. R. Saplys ir T. Senkevičius. 
Lelijos - s. A. Dailydė, Padėkos - 
v.s. F. Mockus, vėliavos - D. Vis- 
kontas. DLK Mindaugo draugovės 
sk. kandidatai atliko skauto įžo
dį: J. Baliūnas, L. Giniotis, A. Igna
tavičius, S. Kuliavas, D. Narušis ir 
J. Šimonėlis. DLK Gedimino drau
govės prityrę skautai - R. Raškaus
kas, L. Narušis, V. Mockus pervesti 
į “Romo Kalantos” sk. vyčių drau
govę. Sueiga baigta malda “Ateina 
naktis” ir vaišėmis.

I

• Knyga “Lietuviškoji skauty- 
bė", apimanti 1945-1985 m. veiklos 
laikotarpį, pasirodys 1993 m. vasa
ros pabaigoje. Spausdinama Bos
tone. Užsiprenumeravę iš anksto, 
moka $25; sumokėję $50 ar dau
giau, gaus knygą ir joje aukoto
jas bus įrašytas rėmėjų sąraše. 
Prenumeratas renka tuntai. M.

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 gali pasikeisti

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

nuošimčiu

1 metų ..................
2 metų ..................
3 metų ..................

(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. 

savaitės eigoje.

6.75%
7.50%
8.00%

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. 
Priirriomi užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimoi.

----- . "1 ------- — "^'*7 i
GĖLIŲ PARDUOTUVĖ “ VJCT0R3S ”,

416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2
(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.'Q
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai, r’’

Skambinti tel. 536-1994. ‘t

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI 
patarnaus STASYS JOKUBAITIS.

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 u Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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

LEDAS RE FRIGE RA TION 
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

rezidencinius bei komercinius reikmenis:

— Šaldytuvus
— Elektrines vi ryki as (krosnis)
— Skalbimo mašinas, džiovintuvus
— Indų plovimo mašinas

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

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)
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BLOGIS UŽVALDĖ
“TŽ” darbuotojai, atsiliepdami 

į invalidės iš Jurbarko Vidos Grik- 
šienės pagalbos prašymą, nusiun
tė sudėtinį siuntinį. Gavėja ba
landžio 5 d. laiške, dėkodama už 
tai, tarp kitko rašo: “Visi girdi
me, jog gaunamos labdaros, bet 
tik nežinom kam. Aš, būdama li
gonė, dar nė karto negavau. Jau 
pas mus ir žmonės pasidarė pikti, 
gobšūs, negailestingi (...) blogis 
jau užvaldė daugelį” Prie padė
kos jungiasi sūnūs Edgaras ir 
Arūnas.

NUKANKINTI ŽEMĖS NEDIRBO
Per 50 sovietinio gyvenimo me

tų žmonės atprato galvoti, žvelgti 
į ateitį. Penkiasdešimt metų “pa
sisekimai” yra didžiuliai. Jei nuo 
1918 iki 1940 metų Lietuva turėjo 
trejetą vagių-plėšikų (Rickų, Bal
sį, Kazlauską), tai dabar jų nebe- 
suskaičiuosi. Jei prieš bolševiki
nę okupaciją girtuoklį pirštais 
rodė, tai dabar to nedaro, nes rei
kėtų eiti visą laiką pirštą atkišus. 
Bolševikai apvogė Lietuvos gyven
tojus. Dabar tie patys, pakeitę iš
kabą, gina kaime dirbančiųjų “tei
sę” į jiems nepriklausantį turtą. 
Teisėtiems savininkams sako: 
“Jūs gi 40 metų tos žemės nedir- 
bot”.

Taip nedirbom, nes pvz. mano 
tėvelis mirė Rusijoj lagery, bro
lis Kauno kalėjime numarintas, 
mama numirė staiga po mūsų su
ėmimo. Aš po devynerių metų 
tremties grįžau į tėvynę. Tada 
pareigūnai man pareiškė, kad aš 
pagal įstatymus neturiu jokių tei
sių į žemę. Tą patį jie ir dabar 
kartoja. Tiesa tikra — nedirbo 
savo žemės ir nevaldė savo tur

Velykų senelė - LAIMA MAČIONIENĖ su dovanų vežimėliu vaikučiams 
per Lietuvių namų moterų būrelio surengtus velykinius pietus balandžio 
18 d. Toronto Lietuvių namuose Nuotr. T. Stanulio

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius 

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

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

7 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 .............................. $1 "I 29
(leidžiamas lagaminų svoris 140 svarų plius rankinis bagažas)

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

sfs =1=

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

Leidžiama bagažo svoris iki 140 svarų.

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

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

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

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

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

to nei kaliniai, nei tremtiniai, 
nei mirusieji kalėjimuose.

Nomenklatūra (raudonoji bur
žuazija), buvusi ir dabartinė, 
su žmonėmis nesiskaito. Grobia 
viską, ką tik nutveria. Prisiplėš
tus, nešvarius pinigus “plauna”, 
investuodami į Lietuvos fabri
kus, bankus, prekybą.

Visgi reikia džiaugtis, kad dar 
ne visi pilvo vergai, ne visų vil
tys taurelėje. Daug kam Lietuva 
dar miela: ir sušąlusi, ir nesiprau- 
susi, ir alkana. Badu dar niekas 
nemirė. Klystantiems protą Die
vas grąžins. Alkoholikai savaime 
išmirs. Vagis už grotų teks palai
kyti. Mes sveiki, kasdien pavalgę 
ir nešąlam, dantimis nekalenam, 
kaip kadaise “plačioje tėvynėje”.

Vytas, Lietuva
AR REIKIA MILIJONIERIŲ?
Patriarchas Jonas Basanavi

čius kūrė tokį nepriklausomybės 
idealą - brangiausias turtas bu
vo Lietuvos istorija, kalba, tau
tosaka... Nevertino ir nekalbėjo 
jis apie materialines vertybes, 
turtus, kurie susikuria savaime, 
kai žmonės yra dori, darbštūs.

Bet mūsų kartai, įgijusiai Ba
sanavičiaus “Aušros” auklėjimą, 
teko pragyventi pažeminimą, 
tremtį, okupaciją, kankynes, žu
dynes...

Antroji Lietuvos nepriklauso
mybė visai nepanaši į pirmąją. 
Dabar aiškina, kad kuo daugiau 
turėsime milijonierių, tuo ge
riau Lietuva gyvens. Mums atro
do, kad kuo daugiau bus tokių mi
lijonierių, tuo daugiau klestės 
spekuliacija, tuo daugiau turė
sime vargšų. Taip pražudysime 
lietuvių moralę, kūrybinio dar
bo vertę. Jaunystės draugas

Lietuva

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

Anapilio parapijos vaikų chorelis, vadovaujamas Nijolės Benotienės. atlieka programą per velykinius pietus 
balandžio 18 d. Toronto Lietuvių namuose Nuotr. T. Stanulio

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

TALKINKIME LIETUVIŠKOMS 
GIMNAZIJOMS

Lietuvai 1990 m. kovo 11 d. pa
skelbus nepriklausomybę, greitai 
paaiškėjo, kad labai trūksta tin
kamų knygų, vadovėlių, anglų kal
ba žodynų, mokslinių raštų, žur
nalų. Užsienyje gyvenantys lie
tuviai ir jiems palankūs kitų tau
tybių žmonės įvairiai padeda Lie
tuvai, siunčia spaudos, medicinos 
ir kitko. Tokią paramą reikia pa
laikyti, skatinti ir naujus asme
nis įjungti talkon.

Neseniai mokytoja iš Lietuvos 
prašė įvairių knygų. Pageidauja
mas sužymėjo taip: istorinė lite
ratūra apie Lietuvą, ypač iki 1941 
metų, grožiniai kūriniai, parašyti 
mūsų tautiečių, anglų kalbos pra
džiamokslių ir kitokių knygų, ypač 
skaitymėlių. Vaikai labai nori iš
mokti anglų kalbos, o jos gimna
zijoje tai įmanoma tik savarankiš
kai. Prašo ir filosofinių raštų — 
Nyčės, Šopenhauerio ir kt, lietu
vių Šalkauskio, Vydūno ir t.t.

Labai laukia geografinių žur
nalų, leidinių lietuvių ir anglų 
kalba.

Štai keletas adresų: Vasario 16 
gimnazija — Litauisches Gymna
sium, 6840 Lampertheim-Huetten- 
feld 4, Germany. J. S. Paransevi
čius, Lietuvių gimnazija, 16-515 
Punsk, Woj. Suwalki, Poland. Kau
no jėzuitų gimnazija, Rotušės 
aikštė 9, Kaunas 3000, Lithuania. 
Lazdijų gimnazija (vidurinė mo
kykla), Lazdijai 4560, Lithuania. '

Rimtos literatūros bei spaudos 
labai reikalingas Klaipėdos uni
versitetas, Biblioteka, S. Neries 5, 
Klaipėda 5799, Lithuania.

Maskvoje yra tūkstančiai lie
tuvių, kurie įsteigė lietuvišką 
mokyklą. Reikia lietuviškos spau
dos. Jų adresas: Litovskoje Obš- 
čestvo, UI Vorovskovo 24, 121069 
Moskva, Russia.

Lietuviai turi daug knygų, ku
riomis nesinaudoja. Tokios kny
gos mielai laukiamos Lietuvoje, 
Gal kas galėtų užprenumeruoti 
žurnalą ar laikraštį Lietuvos 
mokykloms?

Algirdas Gustaitis
Los Angeles, CA

REIKIA NE TOS KNYGOS
Pasaulio lietuvių bendruome

nės (PLB) valdyba ryžosi paruoš
ti ir išleisti “Lietuvos kančios is
toriją”. Pora žodžių dėl pavadini
mo. Žodis “kančia” yra patetiškas 
ir savotiškai ribojantis. Kenčian
tis žmogus ar tauta nekuria ir nesi
priešina, o tik skausmą pergyve
na. Okupacijų metais vyko pasi
priešinimas, tyli kova, ir tai vi
sais frontais. Jei lietuvių tauta 
būtų tik kentėjusi, o nesiprieši
nusi, tai vargu ar šiandien būtų 
laisva. Todėl tikslesnis knygai pa
vadinimas būtų “Lietuvos rezis
tencijos istorija” arba “Lietuvos

Paieškojimai
Elytė Pilipavičienė ieško savo 

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

John Gazankas ieško savo miru
sio tėvo Jono Gajausko giminių. Tė
vas imigravo į Kanadą 1927 m. ir gy
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.

Giminės iš Lietuvos ieško Stepono 
ir Magdalenos Mikučionių, gyve
nusių 192 Berwick Ave., Fairfield, 
Conn., JAV, arba jų vaikų. Patys 
ar žinantys apie minėtus asmenis 
prašomi pranešti “Tėviškės žibu
rių” redakcijai.

Juozas Jonušas ieško savo tė
vo Juozo Dobrovolskio, pasitrau
kusio iš Lietuvos 1940 metais ir 
gyvenančio Kanadoje. Rašyti: J. 
Jonušas, Žirmūnų 127-32, 2012 
Vilnius, Lithuania.

Balys Vilimas iš Lietuvos, dabar 
stažuojantis Kanadoje, ieško pus
brolio Jono Vilimo. Jo tėvai Jonas 
ir Anastazija Vilimai kadaise gy
veno 4033 So. Campbell Ave., Chi
cago IL. Pats ar žinantys apie Jo
ną Vilimą prašomi rašyti: B. Vili
mas, Box 1919, Kemptville, Ont. 
K0G 1J0, Canada. 

pasipriešinimo ir kovų istorija”. 
Rezistencijos vardas labiau su
prantamas laisvoms ir buvusioms 
pavergtoms tautoms.

Kitas klausimas: ar reikalinga 
tokia istorija, ar PLB valdyba ne
mato ir neranda kitų būtinesnių 
darbų? Kad ir kaip gerai būtų pa
rašyta rezistencijos istorija, skai
tytojas susidarys rezignacijos 
įspūdį. Lietuva ir išeivija šiuo 
metu patiria tinkamos veiklos tuš
tumą - vyksta blaškymasis, svaičio
jimai, kaltinimai, įtarinėjimai 
ir kitos negalios. Rezistencijos 
istorija nepadės išklimpti iš ap
gailėtinos padėties. Pirmiausia 
reikia mums visiems žadinančio 
ir skatinančio akstino. Ir Lietu
va, ir išeivija per pastaruosius 
50 metų yra daug praradusi lietu
viškos kultūros srityje. Todėl grį
žimas į savą kultūrą yra vieninte
lis ir svarbiausias kelias. Kalba 
yra raktas į kiekvienos tautos kul
tūrą. Žmogus; įleidęs šaknis į sa
vąją kultūrą, gali lengviau atlai
kyti visus išorinius spaudimus ir 
spręsti problemas.

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

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

BOX

TIK $6“'“,bp"'p"“,$1 "| pristatymas.

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg .........................................  $1 1 .
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
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

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:

pardavimo atstovas,
£ ŲlOUM. patarnauja lietuvių kalba.

Juozas (Joseph) NORKUS 
’ namų pirkimo ir

Nemokamas namų 
įvertinimas.

West Realty Inc.
. i- 1678 Bloor Street West rp

Toronto Ontario M6P 1A9 Į p
An independent member broker °hone: (416) 769-1616 *ALta

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

Jau ketveri ar penkeri metai, 
kai nebeišleidžiamas penkiolik
tasis ir sekantys tomai “Didžiojo 
lietuvių kalbos žodyno” Lietuvo
je. Atsakymą galima spėti: nėra 
išteklių popieriaus ir spausdini
mo išlaidoms apmokėti. Toks žody
nas yra mums visiems labai reika
lingas.

Todėl ar PLB valdybai nevertė
tų pagalvoti apie talką “Didžia
jam lietuvių kalbos žodynui?” Bū
tų atliktas istorinis darbas ir ras
tų išskirtiną vietą šalia Lietuvių 
enciklopedijos.

Lietuvos rezistencijos istori
ją reikia paruošti, bet ne leisti. 
Laikas tam nėra pribrendęs. Kai 
1945 m. sovietai užėmė Berlyną, 
tai sovietų kariai pridarė nuož
miausių nusikaltimų. Vėliau apie 
tai buvo surinkta medžiaga trijuo
se tomuose, bet susilaikyta nuo 
išleidimo. St. Dargis

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594 
(24 valandas) 

FAX 248-5922
• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b a MLs ll b

perėmė a.a.advokato Algio Puterio
' bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario
M6P1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

66 mimico avė. Iess^ P°P'eriaus blankus; lankstinukus ir rekla-
etobicoke, ONT.M8V irs, minius lapelius (flyers): knygas, kalendorius; 
ITT vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi-1EL. (416) 252-6741 lietus ir programas.

Savininkas Jurgis Kuliešius Susl,arus užsakymus paimame Ir pristatome. 
 Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Qniunc- ^SHERLtd.

Real Estate
' Ir-rn fn JmI Member Broker

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

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

ODI7QI-II7D INSURANCE 
BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
I (416) 533-1121 FAX 533-1 122
■i
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TO RON T ©«T M MONTREAL
Anapilio žinios

— Gegužės 8, šeštadienį, 10 v.r. 
mūsų parapijos KLK moterų draugi
jos narės renkasi Mišioms už Lie
tuvą.

— Gegužės 9, sekmadienį, Moti
nos dienos proga, visi galės papie
tauti parapijos salėje ir pasivai
šinti vynu.

— Gintariečiai pardavinės rožes 
Motinos dienos proga parapijos 
salėje po pamaldų.

— Wasagoje gegužės 8, šeštadienį, 
2 v.p.p. Gerojo Ganytojo misijos 
salėje ruošiamas Motinos dienos 
minėjimas. Programoje — iš Lietu
vos atvykusios dr. B. Ambrozaitie- 
nės paskaita ir P. Norušienės poe
zija.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sek
madieniais — nuo 10.30 v.r. iki 8 
v.v.; pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. 
iki 10 v.v.

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

— Mišios gegužės 9, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Morkūną 
ir šeimos mirusius, 11 v.r. už para
piją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a Mar
celę Korsakienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 148 asmenys. Svečių knygoje pa
sirašė: Irena Birštonienė iš Stayne- 
rio, Benius Birštonas iš Oshawos ir 
dr. Gediminas ir Aldona Griniai iš 
St Petersburgo, Floridos. Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN revizijos komisijos narė Danu
tė Keršienė.

— LN valdybos posėdis - gegužės 
6, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Dar turim geros kokybės kėdžių 
ir taip pat svetainės “Lokys” atliku
sių kėdžių ir staliukų. Šie baldai 
tinka vasarnamiuose arba mieste 
žaidimų kambariuose. Suinteresuo
ti prašomi kreiptis į LN administ
ratorę Danutę Simonaitytę-Sysak 
tel. 532-3311.

— Gegužės 9, sekmadienį tarp 11.30 
v.r. ir 2.30 v.p.p. Karaliaus Mindau
go menėje, yra ruošiami tradiciniai 
Motinos dienos pietūs. Motinas su
tiks ir pasveikins LN vyrų būrelio 
nariai. Jos bus apdovanotos gėle ir 
vyno taurele.

— Gegužės 15-16 d.d. įvyks LN vy
rų būrelio ruošiamas šachmatų tur
nyras. Pradžia šeštadienį, 9 v.r., 
Karaliaus Mindaugo balkone. Prašo
me registruotis pas E. Bartminą 
tel. 249-0940 arba skambinti T. Sta- 
nuliui tel. 532-3311. Bus skiriamos 
trys premijos.

— Birželio 27 d. LN vyrai ir “At
žalynas” rengia tradicinę gegužinę 
Boyd Conservation vietovėje, Cliff
side 1, Woodbridge, Ont. Programo
je: šokiai, sporto varžybos, loteri
ja ir nenumatytos staigmenos. Pra
šome šią datą rezervuoti ir praleis
ti dieną gamtoje.

— Rugpjūčio 7-15 d.d. yra rengia
ma LN poilsio stovykla Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje “Kretinga”. 
Suinterestuoti prašomi skambinti 
A. Sukauskui tel. 244-2790 arba E. 
Bartimui tel. 249-0490.

— Gegužės 30, sekmadienį, 6 v.v., 
Lietuvių namuose įvyks paskaita 
“Iliuzinė Lietuva ir tikrovė”. Sa
vo įspūdžius iš Lietuvos gyvenimo 
pasakos Vilniaus universitete me
tus laiko dėstęs antropoligiją, Kau
no Vytauto Didžiojo universiteto 
senato narys prof. dr. Romas Vaš- 
tokas. Paskaita bus paįvairinta vaiz
dajuoste. {ėjimas laisva auka. Ren
gia LN kultūros komisija.

Aukos Slaugos namams:
$500 - Felicija Venckevičienė iš 

Burlingtono a.a. Vytauto Venckevi- 
čiaus atminimui metinių proga; $100 
- Feliksas Mockus; a.a. Marytės Gar- 
kūnienės atminimui aukojo: $50 - dr. 
Antanas ir Ada Jasiukai, E. Šlekys; 
$20 - B. Stalioraitis. Iš viso statybos 
fonde yra $884,261. 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.

GEGUŽĖS 22 DIENĄ vykstame 
į Lietuvą. Galime nuvežti jūsų gimi
nėms tiesiai į namus įvairius nedi
delius daiktus, vaistus, laiškus, do
kumentus, pinigus ir kt. Skambinti 
Ričardui Mačiukui Hamiltone tel. 
(416) 385-3453 bet kuriuo laiku.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmos Komunijos iškilmės vy

ko praeitą sekmadienį per 10.15 v. 
Mišias. Giedojo parapijos vaiku
čių choras, sol. Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė, smuiku grojo Rūta 
Melkienė. Vaikų chorui vadovavo 
Dalia Viskontienė. Pirmąją Komu
niją priėmė: Viktorija Bakavičiūtė, 
Vladas Bansevičius, Paulius Didž- 
balis, Renė Karauskaitė, Brian Kit- 
ching, Renata Nixon, Laura Putery- 
tė, Audra Rusinaitė, Aidas Ryge- 
lis, Rūta Samonytė, Vaida Simona- 
vičiūtė, Jūra Sondaitė ir Aleksand
ra. Valaitytė. Vaikučius Pirmai Ko
munijai paruošė sės. Teresėlė.

— Ateinantis penktadienis yra 
mėnesio pirmasis. Šį pirmąjį mė
nesio penktadienį mūsų šventovė
je vyksta Gegužinės pamaldos ir 
Mišios 7 v.v. Išpažinčių klausoma 
prieš Mišias. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir prieglaudose 
iš anksto susitarus.

— Santuokos sakramentą priėmė 
Antanas Vinskas ir Emilija Gaiga
lienė.

Pakrikštyta Emilija-Marija, Dai
nos (Čepulytės) ir Romo Puterių duk
relė.

— KLK moterų draugijos Prisikė
limo parapijos skyriaus naują val
dybą sudaro: D. Baziliauskienė, D. 
Bėrius, J. Bušinskienė, R. Grigo- 
nienė, O. Krasauskienė, L. Laurina
vičienė, S. Rimšaitė, I. Punkrienė, 
V. Siminkevičienė, G. Šutienė, N. 
Tamulaitienė, I. Wilkinson ir I. Vib- 
rienė. Pareigomis pasiskirstys pir
mame posėdyje gegužės 11 d. parapi
jos patalpose.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas vyks šį trečiadienį ir 
ketvirtadienį nuo 9 v.r. iki 9 v.v. pa
rapijos salėje. Kas gali prisidėti 
darbu, prašomi skambinti parapijos 
tarybos labdaros sekcijos pirminin
kei dr. J. Čuplinskienei tel. 533-7425.

— Sutvirtinimo sakramento iškil
mės vyks ateinantį sekmadienį per 
10.15 v. Mišias. Sakramentą teiks 
vysk. Paulius Baltakis, OFM.

— Kun. Leopoldas Scheifele, OFM, 
iš Vokietijos svečiuojasi pas mus 
iki gegužės 20 d. Po to jis grįš į Vo
kietiją ir rudenį vyks į Lietuvą, kur 
jis darbuosis padėdamas Lietuvos 
pranciškonams. Šiuo metu jis stip
riai mokosi lietuvių kalbos.

— Mišios gegužės 9, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Bronių Matusevi
čių ir šeimos mirusius, 9.20 v.r. - už 
a.a. Stasį Černiauską, 10.15 v.r. - už 
gyvas ir mirusias motinas (novena), 
už a.a. Anelę Žilienę, už a.a. Juozą 
Černauską, 11.30 v.r. - už gyvus ir mi
rusius parapiječius.

Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 8, šeštadienį, švento

vėje 3.30 v.p.p. bendram vedybiniam 
gyvenimui bus palaiminti Ričardas 
Jonas Dauginis ir Katherine Anne 
Bebenek.

— Gegužės 9 d., 9.30 v.r. pamaldų 
metu šventovėje švęsime Motinos 
dieną. Giedos parapijos choras.

— Gegužės 15, šeštadienį, 9 v.r. pa
rapijos bazaras šventovės kieme. 
Moterų draugija ruošia užkandžius 
ir pyragų pardavimą.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $65 — E. Mardosienė.

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $50 — J. Staškevičius.

Kanados lietuvių fondo taryba 
savo posėdyje “Tėviškės žibu
riams” paskyrė $3,000 auką.

KLK moterų draugijos Mont- 
realio skyrius paskyrė “Tėviš
kės žiburiams” $100 auką.

A. a. Sauliaus Steigvilo dvide
šimties metų mirties prisimini
mui tėvai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Petronėlės Tautkevičie- 
nės atminimui, užjausdami sū
nų Albiną ir jo šeimą, O. ir B. 
Sergaučiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $35.

A. a. Antankui Norkui mirus, 
užjausdami brolį Mečislovą ir 
kitus artimuosius, “Tėviškės 
žiburiams” aukojo Antanina ir 
Benediktas Stonkai $25.

A. a. Marijos Garkūnienės at
minimui, užjausdama vyrą An
taną, brolį Juozą ir visus gimi
nes, D. Zulonienė aukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

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

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.

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.

Vaizdai iš “Tėviškės žiburių” spaudos vakaro 1993.IV.17 Anapilyje. Nuotraukos viršuje - dainos vienetas “Sutar
tinė” atlieka meninę programą. Iš kairės: GINTARAS KARASIEJUS, AUDRA PUZERYTĖ, PAULIUS SUKAUS- 
KAS, DAINA GURKLYTĖ, ZITA GURKLYTĖ, ARAS NAUSĖDAS, DANA PARGAUSKAITĖ; apačioje-STASYS 
ir LAIMA STONČIAI, didžiojoje loterijoje laimėję dail. Reginos Žiūraitienės paveikslą, prie bilietų traukimo - 
VYTAUTAS BIRETA, renginio vadovas, DALIA VISKONTIENĖ, “Volungės” choro vadovė, ir NIJOLĖ BENO- 
TIENĖ, “Sutartinės” vadovė Nuotraukos Lino Čepo

Toronto lietuvių u a imt /An a C” 
dramos teatras zil 1 V/Aiy/Ao
vaidins SOFIJOS ČIURLIONIENĖS

Premjera - 1993 m. gegužės 16, sekmadienį, 3 vai. po pietų 
Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bioor street west.

Bilietai - $6 asmeniui gaunami prie įėjimo.
Maloniai kviečia visus atsilankyti — Aitvariečiai

Žinios iš Lietuvos yra trans
liuojamos kasdien nuo 7 v.v. da
bartiniu dažniu (11750). Lietu
vių kalba - tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Kitomis dieno
mis - anglų kalba.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondas šiais metais paskyrė dvi 
stipendijas: $1,000.00 - Julijai 
Šukytei, $500.00 - Nabiliui Yan
ni. Per paskutiniuosius 11 metų 
šis fondas lietuviškojo jauni
mo stipendijoms yra paskyręs 
$18,403.00.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyriaus 
susirinkimas įvyko gegužės 2, 
sekmadienį, Anapilio parodų 
salėje. Dr. O. Gustainienė skai
tė ilgesnę įdomią paskaitą apie 
Marijos apsireiškimus. Po pa
skaitos visi dalyviai buvo pa
vaišinti.

PADĖKA
Noriu dar kartą visom padėkoti 

už tokį gražų man suruoštą merg
vakarį. Ypatingai nuoširdi padėka 
visom rengėjom. Dėkoju savo ir 
Jurgio vardu už visas gražias bei 
vertingas dovanas, už visus gerus 
linkėjimus mūsų ateičiai.

Labai ačiū!
Vida Balsevičiūtė

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

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.

MIELAI PADĖČIAU namų ir lau
ko tvarkymo darbuose kasdien va
karais ir savaitgaliais. Skambin
ti Neringai tel. 272-8323.

“VILNIUS MANOR” išnuomojamas 
vieno miegamo butas ir butas vien
gungiui. Skambinti tel. 762-1777.

IŠNUOMOJAMAS WASAGOJE vie
no miegamo butas su 2 prausyklom. 
Kaina $395 mėnesiui. Arti krautu
vės ir autobusų sustojimas. Skam
binti vakarais tel. (705) 428-2105.

PARDUODU LIETUVOJE auto
mobilį “Volga”, 1988 m., išvažinė
ta 70,000 kilometrų. Skambinti 
tel. 545-8868 Hamiltone.

ATLIEKAME įvairius namų re
monto darbus, tvarkome aplinką 
(landscaping). Skambinti tel. 545- 
8868 Hamiltone.

Įvairios žinios
Vykdant Kanados pagalbą rytų 

ir centrinės Europos valsty
bėms, trečiąją programos dalį 
šiais metais tvarko ir globoja 
Ryersono institutas (Ryerson 
International Development 
Centre). Devyni Baltijos kraš
tų energetikos specialistai ge
gužės 8 - birželio 13 d.d., apsi
gyvenę Toronte, studentų bend
rabutyje, 160 Mutual St., bus 
supažindinami su vadovavimu 
vykstant pokyčiams. Iš Lietu
vos atvyksta Artūras Dainius, 
Dangiras Mikalajūnas ir Vytau
tas Mikaila.

Lietuvos žemės ūkio akademi
jos docentai A. Kirka ir J. Pad- 
gurskas, bendrame laiške at
siliepdami į torontiečio dr. J. 
Ulecko pasiteiravimus bei ke
liamus rūpesčius, paaiškina 
apie traktorius bei kitas žemės 
dirbimo mašinas.

Lietuvoje yra apie 50.000 ūki
ninkų, iš kurių 60% smulkūs (iki 
10 ha). Tokių ūkių poreikius pa
tenkina T-25A (18.4 kw galios) 
traktoriai. Nors pastarieji ko
kybine prasme neprilygsta va
karietiškų, tačiau jie 4-6 kartus 
pigesni. Be to, vakariečių gamy
bos traktoriams Lietuvoje trūk
tų atsarginių dalių, sunkus būtų 
jų remontas. Traktoriai T-25A 
pardavinėjami ir Vilniuje. Kai-

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

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir ‘‘Stainguard’’.

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

na 1600 JAV dolerių. Kitos že
mės dirbimo mašinos (plūgai, 
kultivatoriai, akėčios, grėbliai, 
šienpjovės) yra gaminamos Lie
tuvoje, ir nebūtų tikslu tą inven
torių pirkti Gudijoje.

Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos centro valdyba kvie- . 
čia registruotis visus po pasau
lį išsiblaškiusius atsargos kari
ninkus ir tapti LAKS nariais. Re
gistracija nesudėtinga: parašyti 
laišką ir pridėti 3x4 cm dydžio 
dvi fotografijas. Primenama, 
kad žurnalas “Kardas” tebegy
vuoja. Atsišaukime prašoma ra
šyti siūlymus bei pageidavimus, 
o žurnalas laukia medžiagos. 
Taipgi primenama, kad yra ga
limybė gauti aukštesnį dimisi
jos Lietuvos karininko laipsnį. 
Tam reikalinga autobiografija 
ir dvi nuotraukos. Daugiau in
formacijų teikia LAKS pirm, 
dimisijos majoras Juozas Kra- 
kauskas, Jogailos 12, bt.5, 2001 
Vilnius, Lithuania. Inf.

Pageidavimai iš Lietuvos
Dvi lietuvaitės vedybų tikslu 

norėtų susirašinėti: Laima Kra- 
tiuk (30 m. amžiaus) ir Jūratė Jo- 
kubauskaitė (25 m. amžiaus), abie
jų adresas - 5409 Aukštabalio 10- 
44, Šiauliai, Lithuania.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į 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, neužinmirš- 
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

Montrealio akademinis sambūris 
balandžio 23 d. “Nepriklausomos 
Lietuvos” patalpose turėjo susirin
kimą, kuriame buvo pakeistas statu
tas. Juo remiantis po ilgesnės per
traukos vėl bus skiriama Vinco Krė
vės premija jau ne vien išeivijos, 
bet ir Lietuvos rašytojams. Susitar
ti su Lietuvos rašytojais ir sudary
ti vertinimo komisiją sudarytas ko
mitetas: Monika ir Vytautas Jonynai, 
dr. Ilona Maziliauskienė, Birutė 
ir dr. Henrikas Nagiai ir Arūnas 
Staškevičius. Nuspręsta, kad į šią 
komisiją turi įeiti vienas Sambū
rio ir vienas KLB atstovas. Numa
tomas premijos įteikimas 1994 me
tų pavasarį.

Spaudos balius, rengtas “Nepri
klausomos Lietuvos”, įvyko balan
džio 24 d. AV parapijos salėje. Ren
gėjai nesitikėjo tiek svečių, todėl 
turėjo pristatyti keletą stalų, be
sirenkant publikai. Po Juozo Šiau- 
čiulio atidaromojo žodžio redakto
rė B. Nagienė ilgiau sustojo prie 
lietuviškos spaudos reikšmės ir dė
kojo laikraščio bendradarbiams, 
rėmėjams ir skaitytojams. Meninę 
programą atliko Otavos lietuvių 
tautinių šokių ir dainos vienetas 
“Vingis”, vadovaujamas Giedrės 
Abromaitienės. Tautiniai šokiai 
(rodos, iš viso 10) buvo meistriškai 
atlikti. Pranešėja Virginija Ruš- 
kienė poetišku žodžiu puikiai visus 
šokius surišo, o Petras Jurgutis 
juos palydėjo akordeonu. Publika šio 
vieneto pasirodymą labai šiltai pri
ėmė. Sekė Petro Paulausko su padė
jėjais paruošta vakarienė, po kurios 
buvo smagūs šokiai prie Jono Šul- 
mistro muzikos. Kai kas džiaugėsi 
loterijos laimikiais.

KLB Montrealio apylinkės visuo

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 UI |TĄQ” 
kredito unijos L—I IAVO

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

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

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 įteikti sekretoriuj ne vėliau kaip 5 dienas 
prieš susirinkimą. Formas galima gauti abiejuose “Lito" skyriuose.

VALDYBA

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- .. ...... 5.75% Taupymo — special 2 25%
Certifikatus 2 m.....
Term, indėlius:

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

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

180 d. - 364 d. ..... 4.50% Einamos sąsk...................... 1.50%
120 d. - 179 d. .....  4.50% RRIF-RRSP-1 m.term...... 6.00%
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 99

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

EVROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliama (naujas patalpas- prie Rūtos auksinio amžiaus 
klubo, 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta RUE LEGER gatvėje nebeveiks nuo 
gegužės 15 d. Paketų priėmimo NAUJOS VALANDOS bus nuo 9 v. ryto iki 7 vai. 
vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Paketų išsiuntimas ir toliau bus kiekvieną savaitę. 
Paketų "pick up service” paėmimas iš jūsų namų veikia nuo pirmadienio iki penk
tadienio.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

Minimumas 2 kg, arba $10.00. 
Nauja kaina: $5.10 už kg

AAA AAAA SKAMBINKITE INFOR- 
< MACUOS IR APTARN- 

VIV VWV AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis, Jr. BET KADA - 7 DIENAS

II isu 1 1450 DESEVE j LASALLE, QUE.

Laurendau

Angers

OeLaVerendrye

Drake

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

tinis susirinkimas įvyko balandžio 
25 d. AV parapijos salėje. Pirmi
ninkavo J. Šiaučiulis, sekretoria
vo B. Nagienė. Minutės susikaupimu 
buvo pagerbtas praeitą vasarą mi
ręs ilgametis valdybos ižd. Kostas 
Toliušis. Po apylinkės pirmininko 
ir valdybos narių pranešimų paaiš
kėjo, kaip plačiai ir su kokiu pasi
šventimu buvo dirbta. Susirinku
sieji pagyrė veiklą ir pasiūlė tai 
pačiai valdybai dar pasilikti vie
nai kadencijai - dvejiems metams. 
Kadangi vienas valdybos narys iš 
Montrealio išvyko, į jo vietą buvo 
pasiūlytas D. Savignac. Tuo būdu da
bar valdybą sudaro: D. Giedrikas, 
V. Keršulienė, V. Lukoševičiūtė, P. 
Murauskas, B. Niedvaras. V. Piečai- 
tis, D. Savignac, A. Staškevičius ir 
J. Šiaučiulis. Revizijos komisija - 
L. Balaišis, G. Kudžmienė ir A. Mylė. 
Susirinkimą baigus Tautos himnu, 
prie kavos dar buvo diskutuojami 
einamieji reikalai.

Gegužinės pamaldos AV švento
vėje vyksta kiekvieną vakarą 7 vai. 
Šeštadienį šių pamaldų nėra, o sek
madienį - po 11 vai. Mišių.

Reginos (Pupelytės) ir Algio Ki
birkščių antroji dukrelė pakrikš
tyta Ema-Noela vardais.

A.a. Petronėlė (Vilimaitė) Juške- 
vičienė-Miller, 81 metų amžiaus, 
mirė balandžio 18 d. Iš AV šventovės 
balandžio 21 d. palaidota Notre Da
me des Neiges kapinėse. Velionė 
daug pagelbėjo po karo atvykusioms 
į Kanadą. Priklausė Kanados lietu
vių tarybai, KL bendruomenei, Šv. 
Elzbietos, Šv. Onos ir KLK moterų 
draugijoms. Prieš ligą buvo “Rū
tos" klubo pirmininkė. Liūdi sūnus, 
duktė ir sesuo su šeimomis bei dau
gelis bičiulių ir pažįstamų. B.S.

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


