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Mūsų mokyklos
Išeivijoje yra dalykų, apie kuriuos reikia nuolatos 

kalbėti, sau kartoti ir kartoti, tiesiog kalti į galvą, kad 
jie nedingtų iš veiklos planų, kad sąmoningai įstrigtų 
kiekvienam, kuriam rūpi lietuviškasis gyvenimas ir jo 
ateitis.

V
IENAS tų jsikaltinų ir svarbių dalykų yra mūsų 
lietuviškasis švietimas. Būdinga, kad jis atsirado 
anksčiau, negu susiorganizavo pati bendruome
nė, kurios vadovybės sudėtyje dabar atskirų kraštų valdy

bose jau daug metų veikia švietimo komisijos, koordi
nuojančios lituanistinių mokyklų darbą bei pagal išga
les paremiančios ir medžiagiškai. Spartus mokyklų atsi
radimas rodo, kaip lietuviai mokytojai ir tėvai jau nuo 
pat pirmųjų išeivijos gyvenimo metų rūpinosi, kad jų at
žalynas būtų pastatytas ant lietuviško kelio ir būtų gali
mybė jam mokytis lituanistinių pradmenų. Vaikai patys 
vieni nebūtų to kelio nei ieškoję, nei radę. Bet susiorga
nizavus ir pradėjus, tūkstančiai jaunimo žygiavo tuo ke
liu. Po to žygio daugelis sąmoningai apsisprendė už lie
tuvybę ir atsistojo veiklos priekyje, pakeisdami pavar
gusius, pasenusius ar amžinybėn iškeliavusius. Tiesa, 
jaunimui paskatinimai apsispręsti už lietuvybę nėjo 
vien tik iš lituanistinių mokyklų. Pati pirmoji paskata 
ir “amžinasis” rūpestis savo vaikais kilo iš tėvų: nemaža 
dalimi prisidėjo ir jaunimo organizacijos bei sambū
riai. Tačiau vis dėlto pagrindinė lietuviškojo ugdymo 
jungtį per dešimtį ar daugiau mūsų atžalyno augimo bei 
brendimo metų nuo pat pirmųjų vargo mokyklos dienų 
iki šių žymiai pagerėjusių laikų išlaikė lietuviškoji mo
kykla. Nors mokinių gausa toli gražu jau nebėra ta pati, 
bet kur dar prieauglio užtenka, mokyklos kantriai dirba 
švietimo ir lietuvybės išlaikymo darbą, pulsuojantį išei
vijos gyvastingumu. Pagrindiniai švyturiai - pasiaukoję 
mokytojai ir tų mokyklų vedėjos, vedėjai. Jei tokių žmo
nių stigtų, lietuviškojo prieauglio klausimas išeivijoje 
būtų sunkiai sprendžiamas. Užtat mūsų mokyklų organi
zatoriai ir darbuotojai iškyla lietuviško švietimo ir ugdy
mo priekyje, ir kaip tokie turėtų būti suprantami ir ver
tinami.

B
ET NE VISUOMET tai atsimenama ar priimama. 
Kažkurie pašaliečiai ar net ir tėvai yra pasiruošę 
tik kritikai ir reikalavimams. Tai griaunantys 
požymiai. Deja, pasireiškiantys ir ardantys nuotaiką 

tų žmonių, kurie savo laisvalaikius aukoja lietuviškai 
mokyklai. Kartais nepasitenkinimai iškyla iki tokio laips
nio, kad rašomi skundai valdžios švietimo ministerijai, 
per telefoną barami ir pamokomi mokyklų vadovai, kar
tais net įžeidinėjami prisegant jiems išgalvotus pasau
lėžiūrinius epitetus. Kai kuriems, ypač vėliau į lietuvišką 
išeivijos gyvenimą įsijungusiems, pasirodo nepriimtini 
mokymo metodai, dažnesnis anglų kalbos vartojimas, 
nesuprantamas lėšų telkimo būdas ir reikalingumas, 
užkliūva ir nekvalifikuotų mokytojų-savanorių verba
vimas. Kol visa šitokia ar panaši kritika nepasiekia mū
sų mokyklas remiančių įstaigų, iškilę klausimai gali būti 
išspręsti savųjų tarpe. Tam yra šaukiami tėvų susirin
kimai, tam veikia tėvų komitetai, mokyklų tarybos ir švie
timo komisijos. Kenksminga savuosius nepasitenkini
mus skleisti kitur. Tai ardymas. Ir ne vien jau mokykli
nio darbo, bet ir bendruomenės, nes išeivijos vaikai sa
vose mokyklose šalia dėstomos lituanistikos nuo pat 
mažens susijungia lietuviškos tapatybės ryšiais ir tampa 
natūraliu bendruomenės prieaugliu. Jau vien tas regu
liarus savųjų vaikų subūrimas yra didelė vertybė, nusi
pelnanti visokeriopos paramos. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Atbėgėliai, rūkalai, alkoholis
Metropoliniam Torontui pri

klausančio East Yorko tarybos 
narys John Papadakis balan
džio 28 d. tarybos patalpose 
surengė svarstybas apie krimi
nalinius nusikaltimus, pagrin
dinį dėmesį skirdamas politi
niams atbėgėliams ir nelega
liems ateiviams Kanadoje. 
Mat į metropolinį Torontą iš 
viso jų antplūdžio Kanadoje 
suvažiuoja apie 70%. Svarsty- 
bos susilaukė 60 dalyvių, ku
rių eilėse buvo ir metropoli
nio Toronto policijos viršinin
kas William McCormack, nau
juoju East Yorko burmistru iš
rinktas Michael Prue, dirbęs 
imigracijos apeliacijų depar
tamente.

Juos ir kitus svarstybų da
lyvius sudomino graikų kilmės 
tarybos nario J. Papadakio 
gauti slapti pranešimai apie 
ateivių kriminalinius nusikal
timus, kurių dabar neleidžia 
skelbti politiniai Ontario NDP 
socialistų premjero Bob Rae 
vyriausybės posūkiai. J. Pa
padakis teisinasi, kad tie do
kumentai jam buvo atsiųsti 
paštu, įdėti į siuntėjo pavar
dės ir adreso neturinčius vo
kus. J. Papadakis dokumentų 
kopijas buvo parūpinęs To
ronte visai Kanadai leidžia
mo dienraščio “The Globe and 
Mail” redakcijai. Jos atstovai 

nustatė, kad nusikaltėlių sąra
šai buvo gauti iš Kanados poli
cijos centrinio kompiuterio, 
su kuriuo informacija keičia
si Kanados imigracijos depar
tamentas.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” gautų duomenų ir nusi
kaltėlių pavardžių nepaskel
bė, bet šių slaptų dokumentų 
atsiuntėjo East Yorko tarybos 
nariui J. Papadakiui jau ieš
ko RCMP policijos atstovai. 
Įtariami Kanados imigracijos 
departamento pareigūnai. Su
rengtose svarstybose J. Papa
dakis pabrėžė, kad metropoli
niame Toronte 10% visų lab
daros pašalpų gauna ateiviai, 
nors 12.000 jų neturėtų gauti. 
Esą jie slapstosi nuo jų lau
kiančio ištrėmimo ir jiems gre
siančio suėmimo dėl krimina
linių nusikaltimų. Pasak J. Pa
padakio, juos būtų lengva su
rankioti, palyginus imigraci
jos departamento, labdaros įs
taigų ir policijos centrinio 
kompiuterio sąrašus. Tada 
gerokai sumažėtų metropo
linio Toronto ir provincinės 
vyriausybės išlaidos labda
ros reikalams.

Skaitytojų dėmesį į apelia
cinių teismų pakeičiamas 
imigracijos nuostatas specia- 

(Nukelta į 9-tę psl.)

KAZIO DAUGĖLOS leidinyje “Išeiviai iš Lietuvos” yra daug menišku ir istorišku nuotraukų, vaizduojančių 
lietuvių gyvenimą Lietuvoje ir išeivijoje. Šioje nuotraukoje — dailininko PAULIAUS AUGIAUS šeima išvietintų 
asmenų stovykloje Vokietijoje pokariniais laikais

Saugumiečių kova su Lietuvos partizanais
Ją atskleidžia sovietinio Saugumo KGB generolas majoras G. K. Vaigauskas 1986 m. leidinyje 

“Lietuvių nacionalistų kenkėjiška veikla ir kova su ja”, kurį šiais metais perspausdino 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

Antra raudonoji Lietuvos 
okupacija 1944 metais sutikta 
ginkluotu partizaniniu pasi
priešinimu, apėmusiu visą 
kraštą ir užtrukusiu beveik 
visą dešimtmetį. Apie tą is
torinį laikmetį, per kurį žu
vo apie 50.000 laisvės kovo
tojų, yra jau nemažai parašy
ta atskiruose leidiniuose bei 
periodikoje. Atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, atsiran
da vis daugiau autentiškos 
dokumentacijos, patvirtinan
čios partizanų veiklos reikš
mę, prasmę, jų gerą organi
zuotumą, didvyriškas kovas 
ir sunykimo priežastis. Nors 
ir iš neigiamos pusės, daug 
faktų apie “banditų” žygius 
pateikia aukščiau paminėtas 
saugumiečio generolo reda
guotas leidinys — “vadovėlis 
praktikams”.

Ginkluoto pasipriešinimo 
pradžia

Atvira kova pradėta 1944 
metų rudenį. Iki 1945 metų 
lapkričio partizanai likvida
vo apie 3000 “tarybinių pilie
čių” (kareivių, karininkų, 
partijos darbuotojų), skelbia 
patys saugumiečiai. Kovą pra
dėję partizanai tikėjosi gana 
greitos paramos iš JAV ir Ang
lijos. Vokiečiai buvo gerai pa
ruošę apie 300 partizanų, ku
rie sudarė pradinį smogiamą
jį branduolį. Minimas Kubi
lius ir 30 vokiečių parengtų 
agentų, kurie buvę permesti į 
Telšių apskritį 1944 m. lapkri
čio 17 d. Šie desantininkai su
sirišo su Šiaulių apygardos 
Lietuvos laisvės armijos (LLA) 
štabu. Buvo planas sukurti 
LLA žemaičių legioną.

Ginklų parūpinę vokiečiai. 

1945 m. veikė stiprios Petrai
čio ir Giedriko vadovaujamos 
grupės. Siekant apsijungimo, 
įsteigta Lietuvos partizanų 
sąjunga (LPS), o kiek vėliau 
judėjimas buvęs pavadintas 
Bendru demokratinio pasi
priešinimo sąjūdžiu (BDPS). 
Vėl persiorganizuojant jis 
panaikintas 1948 m. Lauktas 
karinis susirėmimas tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos neįvyko.

Ryšiai ir veikla
Stipresni ryšiai su užsieniu, 

atidengę partizanų veiklą už 
geležinės uždangos, prasidėjo 
1948 m., Tauro apygardos va
dui Juozui Lukšai-Daumantui 
pasiekus Vakarus. 1950 m. ly
dimas partizanų Širvio ir 
Trumpio, jis grįžo į Lietuvą, 
atlikęs išeivijai jau gerai ži
nomas užduotis. Pripažįstama, 
kad pogrindis Lietuvoje buvęs 
labai gerai organizuotas. Ka
rinis pasipriešinimas buvęs 
padalintas į 3 sritis. Kiekvie
noje 2-3 apygardos, sudarytos 
iš keleto rinktinių, rinktinė
je 2-3 batalionai. Visi parti
zanai turėję slapyvardžius, 
o kai kurie ir netikrus doku
mentus. Iš pradžių ryšiai bu
vo palaikomi grandinėlės me
todu, bet vėliau, pamačius, 
kad grandinėlė žuvusių ar pa
sitraukusių sutraukoma, per
eita prie ryšių punktų siste
mos.

Saugumiečiai teigia, kad 
partizanus rėmę kunigai. Dva
sininkija atliko svarbų vaid
menį kuriant pogrindį ir 
skleidžiant “nacionalistinę 
ideologiją”. Kunigas Lelešius 
“kankindavo žmones, pridė
damas prie žmogaus kūno iki 
raudonumo įkaitintą penkia

kampę žvaigždę”. Kun. Šeške
vičius Šiauliuose įsteigė 
jaunimo organizaciją “Jėzaus 
Širdies sargyba”. Leisti po
grindžio laikraščiai “Tėvynės 
balsas”, “Laisvės varpas”, “Už 
tėvų žemę”. 1948-1949 m. lai
kotarpiu buvo priskaičiuoja
ma keliasdešimt pogrindžio 
organizacijų. Išryškėjęs ir 
inteligentijos vaidmuo — ji 
kvietusi žmones kovoti su ru
sifikacija.

Atsišaukimas ir stribai
Okupanto patikėtiniai Lie

tuvos komunistų partijos cent
ro komiteto vardu 1945 m. bir
želio 3 d. išleido atsišaukimą, 
kviečiantį legalizuotis. Saugu
miečiai skelbia, kad grįžę 
tūkstančiai piliečių. Prieš ne- 
grįžtančius pareikštas griež
tas nusistatymas — per trum
piausią laiką visus likviduoti. 
Tam reikalui sudaryti stribų 
būriai. Be to, pradėjo veikti 
Saugumas iš vien su “I-jo Pa
baltijo ir III-jo Baltarusių 
fronto” užnugario štabais.

1944-1945 metų laikotarpiu 
priskaičiuota daugiau kaip 
devyni tūkstančiai karinių 
operacijų, sunaikinta 808 gru
pės, šimtai požeminių slėp
tuvių, likviduota daug mais
to bei ginklų. Atimta: 9 pabūk
lai, 30 minosvaidžių, 29 prieš
tankiniai pabūklai, 8 granat
svaidžiai, 2400 kulkosvaidžių, 
1400 automatų ir 20 tūkstan
čių šautuvų, 15 tūkstančių pis
toletų ir apie 3 milijonus šo
vinių. Tie duomenys rodo, kaip 
gerai buvo Lietuvos partiza
nai ginkluoti, užtat ir karine 
jėga nelengvai įveikiami. Pa-

(Nukelta į 3-čią psl.)

“Aš niekam blogo nepada
riau” - sušaudyto netoli Bigo- 
sovo stoties, Gudijoje 1941 m. 
birželio 26 dieną, Vasario 
16-sios signataro Kazimiero 
Bizausko žodžiai. Jo gimimo 
(1893 m. vasario 14 d.) 100-sios 
metinės balandžio 30 d. pami
nėtos Kaune (lentos atiden
gimas prie jo gyvento namo 
Vydūno gatvėje), Vilniuje 
(minėjimas Menininkų rūmuo
se), gegužės 1 d. (Mišios kated
roje, laikytos A. J. Bačkio). Iš
kilmėse dalyvavo duktė Prima 
Bizauskaitė-Dunn iš Anglijos, 
prof. Pranas Zunde (K. Bizaus
ko žentas iš JAV), kiti giminės, 
Kauno valdžia, seimo nariai.

Dar viena politinė partija — 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai). Jos konfe
rencijoje buvo priimti sąjun
gos įstatai, programos metme
nys, penkios rezoliucijos ir 
du kreipimaisi. Pagal G. Vag
noriaus pristatytus įstatus na
riais galės būti ir buvę LKP 
nariai, nes: “svarbiausia, ką 
žmogus darė ir ką daro dabar”. 
Sąjungoje yra 889 nariai - A. 
Abišala, V. Aleknaitė, V. Jar- 
molenka, A. Katkus, A. Kubi
lius, V. Landsbergis, M. Lau
rinkus, S. Šaltenis, A. Stasiš
kis, E. Zingeris ir kt. Pirminin
ku išrinktas G. Vagnorius. (Be 
kelių kitų, balsavusių prieš - 
A. Abišala). Partijos tikslas 
“kalbėti tiesą, ginti žmonių 
teises ir telkti tuos, kurie po 
rinkimų be abejo bus valsty
bės pareigūnai”.

“Jeigu Lietuvai reikia tar
nauti, vadinasi, reikia” - V. Če
kanausko atsakymas po P. Gy
lio pasiūlymo užimti laikinojo 
reikalų patikėtinio JAV parei
gas. S. Lozoraičiui numatyta 
siūlyti ambasadoriaus Romoje 
pareigybę. V. Landsbergis pa
keitimą pavadino partiniu, 
nenaudingu valstybei. Pasak 
A. Saudargo, žingsnis buvo jau 
planuotas, Italijos vyriausybė 
buvo užklausta, ar Stasio Lo
zoraičio kandidatūra bus jai 
priimta. A. Brazausko teigimu 
“ambasadorius turi atstovauti 
valstybei, palaikyti su ja san
tykius, informuoti ir užsienio 
reikalų ministeriją bei prezi
dentą”. “Deja, mes šito nesu
laukėm”, o laukta buvo ilgai. 
Dekretas dėl ambasadoriaus 
JAV Stasio Lozoraičio atšauki
mo prezidento pasirašytas, 
patvirtintas ministerio pir
mininko A. Šleževičiaus.

Po ilgų, sunkių derybų su 
tarptautinio valiutos fondo 
misija Lietuvos vyriausybei 
pavyko susitarti: atlyginimai 
iš biudžeto finansuojamiems 
darbuotojams buvo padidinti 
15 proc. (ne 40 proc. kaip bu
vo žadėta), ir tai bus padaryta 
ne iš kreditų, bet biudžeto lėšų.
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A. Paškaus knygos “Idėjų sankryžoje. Kritinis skerspjūvis” vertinimas

Vilniuje vieši Europos par
lamentarai Baltijos kr. reika
lams (vad. K. Jensen, Danija). 
Juos priėmė prezidentas A. 
Brazauskas, supažindimo su 
politine ir ekonomine Lietu
vos padėtimi, paaiškino sun
kumų priežastis. Delegacija 
domėjosi eksporto, ypač žemės 
ūkio produktų, galimybėmis į 
rytus ir vakarus. Svečius pri
ėmė taip pat seimo pirminin
kas Č. Juršėnas, be kita ko pa
brėžęs, kad LDDP tęs ekonomi
nes reformas, yra pasirengusi 
atsakyti už savo veiklą. Dele
gacijos vadovė K. Jensen pasi
džiaugė pasikeitusiu vaizdu: 
parlamentu be barikadų - tai 
rodo tam tikrą stabilumą.

Suėjo metai nuo Lenkijos 
ambasadoriaus Jano Vidackio 
paskyrimo. Ta proga jis davė 
pasikalbėjimą - “norėtume bū
ti bent suprasti”... - kuria
me be kita ko aiškino po Antro
jo pasaulinio karo Vilniaus 
krašto “padėtis pasikeitė. Vil
nius liovės būti lenkų miestu, 
šiandien yra Lietuvos valsty
bės sostinė. Lenkijos valstybė 
tą faktą pripažįsta”. Į oficioze 
paskelbtas ambasadoriaus min
tis atkreipė dėmesį V. Lands
bergis. Jis pareiškė, kad seimo 
ir vyriausybės laikraštyje 
(“Kurjer Wilenski”) “dėstomos 
iš esmės senos, ekspansionis- 
tinės prieškarinės Lenkijos 
koncepcijos”.

Lietuvos policiją dosniai 
apdovanojo Meklenburgo - 
Vakarų Pomeranijos žemės 
(Vokietija) vidaus reikalų mi
nisterija: Mukrano-Klaipė-
dos keltu buvo atplukdyta 80 
automobilių, 1000 radijo sto
čių, 10,000 aprangos komplek
tų, be to, už dovanos atplukdy- 
mą apmokėta. Perdavimo iš
kilmėse svečiams padėkojo 
vidaus reikalų ministerio pa
vaduotojas A. Svetulevičius.

Trečias Vilniaus senamiesčio 
atnaujinimo projektas. Jis po 
svarstymų dabar dar derina
mas. Jį sudaro dvi dalys: ur
banistinė - architektūrinė 
senamiesčio tvarkymo bei ug
dymo dalis ir išplaukianti iš 
pirmosios senamiesčio sklypų 
plano dalis. Projektui įgyven
dinti sudarytas dar ekonomi
nių sąlygų sukūrimo projektas.

Jau išspausdintas leidinio 
“Lietuvos gyventojų genoci
das” pirmas tomas, apimantis 
1939-1941 metus. Informacija 
(leidinyje minima 28,000 pa
vardžių) surinkta iš skelbtų 
šaltinių, anketų, laiškų. Pir
mą kartą skelbiami slapti A. 
Sniečkaus, A. Guzevičiaus po
tvarkiai, P. Gladkovo ataskai
tos apie birželio 1-ją tremtį. 
Knyga parengta represijų Lie
tuvoje tyrimų centro.

G. Gustaitė
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Buvo pasiruošęs darbuotis Rusijoje
A.a. kun. Vincentas Pupinis, SJ, Vatikano radijo rusų ir 

lietuvių skyriaus vedėjas

KUN. K. J. AMBRASAS, Roma

Eidamas 73 metus, 1993 m. kovo 
27 d. Romoje mirė jėzuitas kuni
gas Vincentas Pupinis, gimęs 1920 
liepos 18 d. Gataučių kaime, Lin
kuvos parapijoje, kurią velionis 
labai dažnai prisimindavo, ką 
nors apie ją įdomaus suradęs vis 
pagarsindavo.

Kun. V. Pupinis atvyko į Romą 
1945 m. rugpjūčio mėnesį, vos tik 
po Antrojo pasaulinio karo pabai
gos. Karo sūkuriuose susipaži
nęs su jaunais rusais, atvežtais 
darbams į Vokietiją ir matyda
mas, kad jie Kristaus Evangelijos 
visai nepažįsta, nors ir neprie- 
šingi religijai, pajuto norą reng
tis apaštalavimui Rusijoje. Dėl 
to, karui pasibaigus ir vyresnie
siems leidus, prisidėjo prie būre
lio jaunų jėzuitų, besirengian
čių darbui su rusais. Išmokęs Ry
tų apeigas ir liturginę slavų kal
bą, 1947 m. liepos 1 d. buvo įšven
tintas kunigu. Dirbo popiežinėje 
Rusų kolegijoje Romoje, paskui 
rūpinosi į vargą patekusių rusų 
šelpimu.

1953-1958 m. kun. Pupinis buvo 
rusų ir lietuvių “pabėgėlių kuni
gas” Austrijoje: gyveno Salzbur- 
ge ir Vienoje, bet dažnai lankė ir 
kitas vietoves, kur buvo įrengtos 
stovyklos.

Grįžęs į Romą, kelerius metus 
rūpinosi “Russicum” kolegijos 
namų reikalais, o 1964 m. buvo 
pasiųstas į Braziliją, kur Rytų 
apeigų jėzuitai buvo įrengę šven
tovę ir nedidelį bendrabutį rusų 
berniukams, o seserys uršulietės - 
mergaitėms. Viena kun. Pupinio 
pareigų buvo lankyti- šeimas ir 
rūpintis vaikais. Su kitu kunigu 
austru leido mėnesinį žiniaraš
tį rusų kalba. Kun. Pupinis 15 me
tų jį redagavo. Išleido daugiau 
nei 200 numerių. Jis pažino kelis 
tūkstančius rusų. Kartais talkin
davo lietuvių parapijoms.

1980 m. vienuolijos vyresnieji 
paskyrė jį vadovauti Vatikano ra
dijo rusų skyriui, o nuo 1988 m. - 
lietuvių skyriaus redakcijai. Dau
gelį metų jis rašė įvairius religi
nius straipsnius apie Rusijos or
todoksus, sudarė nemažą jų karto
teką. Tuo pačiu metu ėjo Rusų 
kolegijos ekonomo pareigas.

Jo palydėti susirinko Popiežiš
kosios rusų kolegijos, Vatikano 
radijo, iš kai kurių aukštųjų mo
kyklų ir kitur atvykusių lietuvių 
būrelis. Velionis buvo aprengtas 
tais pačiais liturginiais drabu

PADĖKA
AfA

VAIDA ANTANAS KLUPŠAS
70 metų amžiaus, mirė 1993 m. kovo 24 d. Toronte.
Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už maldas 

laidotuvių namuose, gedulines Mišias šventovėje bei reli
gines apeigas kapinėse.

Dėkojame karsto nešėjams, draugams ir pažįstamiems, 
užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems gėles, užuojautas žodžiu 
ir raštu bei visiems prisidėjusiems prie Vaido laidotuvių.

Dėkojame visiems -

žmona Albertina, sūnūs - Nikis, Audrius, Tadas

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

žiais, kuriuos jis visur vežioda- 
vosi ir dėvėdavo misijose - Austri
joje, Brazilijoje ir kitur.

Kun. V. Pupinis, atsinaujinusios 
prieš kelerius metus po sunkios 
operacijos ligos iškankintas, at
gulė Campo Verano kapinėse gre
ta kitų ten besiilsinčių lietuvių.

Ramiai ir pavyzdingai ligi pas
kutiniųjų gyvenimo dienų velio
nis tvarkė tiek Rusų kolegijos eko
nominius, tiek ir Vatikano radijo 
lietuvių skyriaus reikalus. Kaip 
gimtosios žemės šventą prisimini
mą, visur iš ligonii ės į ligoninę 
vežiodavosi palaimintojo Jurgio 
Matulaičio ir Švč. Mergelės Mari
jos paveikslą. Kai jau buvo nepa
gydomos ligos sunkiai prirakintas 
prie lovos, “Russicum” rektorius 
kun. John Long, lankydamasis pas 
popiežių, gavo iš jo ne tik velio
niui kun. V. Pupiniui apaštališ
kąjį palaiminimą, bet ir Rožinį. 
Kai nemigo naktimis buvo kamuo
jamas nepakeliamų skausmų, kun. 
Vincentas per dienų dienas ir 
bemieges naktis uoliai varstė šios 
brangios dovanos karolėlius ir su 
ja buvo išlydėtas į amžinojo atil
sio vietą.

Per iškilmingas “Russicum” 
bendrabrolių surengtas Rytų apei
gų Ligonių sakramento apeigas, 
kai buvo susirinkę ne tik Rusų 
kolegijos bendruomenės, bet ir 
nemaža svečių iš kitur, kun. V. 
Pupinis nuoširdžiai atsiprašė 
visus už savo gyvępįmo klaidas, 
ramiai ir pamaldžiai iškeliavo 
amžinybėn.

Pamaldos Rytų apeigomis buvo 
surengtos Romos Popiežinės ru
sų Kolegijos šventovėje. Joms 
vadovavo buvęs velionies bendra
darbis kun. Claude Robinet. Kon- 
celebravo Rytų apeigų kongrega
cijos sekretorius arkiv. Myros- 
lav Marusyn ir Vatikano radijo 
rusų skyriaus vedėjas kun. Law
renty Dominik. Pamaldose daly
vavo gausus būrys velionies bend
radarbių ir bičiulių - Vatikano 
radijo tarnautojai, Rusų kolegi
jos vadovybė ir auklėtiniai, ke
letas Romos lietuvių, taip pat ir 
Lietuvos ambasadorius prie Šv. 
Sosto Kazys Lozoraitis. Po pamal
dų velionies palaikai nuvežti į 
Campo Verano kapines ir palai
doti jėzuitų koplyčioje.

Red. pastaba. Pažymėtina, kad 
velionis kun. V. Pupinis mielai 
talkino ir “Tėviškės žiburiams” 
turima savo informacija. Su dė
kingumu tariame: “Ilsėkis ramy
bėje!”

Vatikano radijo koplyčia, iš kurios transliuojamos Mišios ir kitos pamaldos įvairiomis kalbomis

PRANEŠAME
giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

1993 m. gegužės 7 d. ankstų rytą staiga mirė

AfA STASYS GINEITIS.
Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje 
1993 m. gegužės 10 d.

Nuliūdime liko - sūnus Algis ir duktė Kristina

Pirmajam Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininkui

AfA 
JONUI KARKAI

iškeliavus į amžinąsias aukštumas, reiškiame nuošir
džią užuojautą jo žmonai MARIJAI, sūnui dr. RIMUI, 
jo šeimai bei visiems giminėms -

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Atleido iš pareigų

Prezidentas A. Brazauskas 
gegužės 5 d., ELTOS žiniomis, 
pasirašė dekretą, kuriuo at
šaukiamas Stasys Lozoraitis 
iš Lietuvos respublikos am
basadoriaus JAV-se pareigų.

Buvo padaryti valdžios prie
kaištai, kad dabartinis Lie
tuvos ambasadorius Vašingto
ne reikiamai neinformavo už
sienio reikalų ministerį ir 
respublikos prezidentą.

Tvarkingai perduos pareigas
BNS pranešimu, ambasado

rius St. Lozoraitis nori tvar
kingai perduoti pareigas nau
jam pasiuntiniui. St. Lozorai
tis atmeta Lietuvos valdžios 
pareigūnų jam taikomus prie
kaištus, kaip neturinčius pa
grindo. Paklaustas apie jo as
meninę reakciją, atsakė, kad 
“ypatingos jokios reakcijos 
negali būti, tačiau visuome
nėje yra nusistebėjimas, kaip 
ir kodėl tai daroma”.

Opozicijos pareiškimas
Tėvynės santaros vardu 

buvo perskaitytas seime pa
reiškimas, kad atleidimas Sta
sio Lozoraičio iš Lietuvos 
respublikos ambasadoriaus 
pareigų Vašingtone yra lai
komas absurdišku ir žalingu 
valstybės interesams. Tėvy
nės santara kreipiasi į Lie
tuvos prezidentą Algirdą Bra
zauską, prašydama būti sava
rankišku ir pakeisti savo 
sprendimą.

Ryšium su atleidimu laišką 
Stasiui Lozoraičiui parašė 
Centro judėjimo vardu Ro
mualdas Ozolas ir Egidijus 
Bičkauskas, Lietuvos seimo 
nariai. Laiške rašoma, kad 
yra dideli ambasadoriaus nuo
pelnai, kai per ilgus okupa
cijos dešimtmečius Lietuvos 
vardas nebuvo išbrauktas iš 
pasaulio visuomenės atmin
ties. Esą labai skaudu, kad 
“aneksuotos Lietuvos natūra
lų politikos amoralumą pa
keitė tik deklaruojamas mo
ralumas, kuris sėkmingai plė
tojasi, kartais pereidamas net 
į veiksmus, kuriuos diploma
tine kalba sunku įvardinti”.

Laiške džiaugiamasi, kad 
ambasadorius ir toliau tar
naus Lietuvai. “Politika, 
partijos ateina ir nueina — 
Lietuva viena”, — rašoma laiš
ke. Laiškas baigiamas: “Ma
nome, kad taip pat turime 
teisę (ir net privalome) atsi
prašyti už elgesį Jūsų, Eksce
lencija, atžvilgiu, kuris var
gu ar atitinka elementarias pa
dorumo normas”.

PLB vadovybės reakcija
Pasaulio lietuvių bendruo

menės pirm. Bronius Nainys 
kreipėsi į PLB atstovybės va
dovą dr. Petrą Lukoševičių, 
kad jis PLB vardu kreiptųsi 
atitinkamu raštu į Lietuvos 
prezidentą. Ligi šiol Lietu
vos ambasada Vašingtone bu
vo išlaikoma JAV lietuvių 
bendruomenės suaukotomis 
lėšomis. Su Lietuvių bend
ruomenės vadovybe apie am
basadoriaus pakeitimą nebu
vo visiškai kalbėta.

PLB atstovas Vilniuje dr. 
P. Lukoševičius gegužės 6 d. 
parašė prezidentui A. Bra
zauskui raštą. Jame rašoma, 
kad pastarųjų dienų įvykiai 
Lietuvoje kelia susirūpini
mą visame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių. Ambasadoriaus 
JAV-se St. Lozoraičio nuša
linimas yra nesuprantamas ir 

labai apgailėtinas. Ilgus me
tus St. Lozoraitis atliko sa
vo pareigas tėvynei labai ge
rai. “O staiga po Lietuvos pre
zidento rinkimų sakoma, kad 
jis negali atstovauti Lietuvai, 
nes tinkamai neatlieka amba
sadoriaus darbo”, — rašoma 
kreipimesi. PLB valdybos 
vardu dr. P. Lukoševičius iš
reiškė gilų susirūpinimą.

Pasak pareiškimo, išeivija 
nori, kad “Lietuvoje vyrautų 
tvarka, susiklausymas ir as
mens laisvių pagarba”. Sta
sio Lozoraičio pašalinimo 
iš ambasadoriaus Vašingtone 
pareigų aplinkybės yra “ne
suprantamos ir nepaaiškin
tos”.

Nieko nežinojęs
Dienraštyje “Lietuvos ry

tas” rašoma, kad seimo užsie
nio reikalų komisijos pirm. K. 
Bobelis paneigė informaciją, 
kad jo iniciatyva laikinuoju 
Lietuvos reikalų patikėtiniu 
JAV-se paskirtas garbės kon
sulas Los Angeles mieste Vy
tautas Čekanauskas. Pastara
sis esą parinktas todėl, kad 
iš visų JAV-sej^JSančių diplo
matų turi didžiausią patirtį. 
Dr. K. Bobelis taipogi panei
gė žinią, kad St. Lozoraitis 
atleistas iš pareigų, nes atsi
sakė ambasadoje Vašingtone 
įdarbinti dr. K. Bobelio sūnų. 
“Lietuvos rytui” taipogi pasa
kęs, kad nieko nežinojęs apie 
savo sūnaus paskyrimą Lietu
vos užsienio reikalų ministe- 
rio padėjėju.

Veiks kartu
Estijos premjeras M. Laar 

balandžio 27 d. informavo BNS 
žinių agentūrą, kad Estija ir 
Lietuva remia Latviją, kai ši 
paskutiniu laiku yra puolama 
Rusijos propagandos.

Praėjusį mėnesį susitikę 
Baltijos valstybių premjerai 
nujautė, kad galima tikėtis 
Rusijos išpuolių prieš Latvi
ją. Mat Latvija įsivedė laiki
nus apsigyvenimo krašte lei
dimus. Šis Latvijos elgesys 
nepatiko Rusijos vadovybei. 
Latvija nori įsijungti į Eu
ropos bendruomenę. Rusija 
nori pasinaudoti momentu ir 
savo kaltinimais bauginti Lat
vijos parlamentarus, kad šie 
nepriiminėtų panašių įstaty
mų.

Pasak Latvijos parlamenta
rų, laikini leidimai jokiu bū
du nepažeis teisių Latvijoje 
gyvenančių mažumų.

Nepriims grūdų
BNS pranešimu, Estija grei

čiausiai nepriims 5000 tonų 
grūdų iš Italijos. Laivas su 
grūdais yra pakeliui į Estiją. 
Estijos valdžios pareigūnai 
baiminasi, kad su grūdais į 
Estiją gali patekti nagų ir 
snukio ligos virusai. Mat ši 
gyvulių liga šiuo metu plačiai 
siaučia Italijoje.

Priminė įsipareigojimus
Estijos užsienio reikalų 

ministerija pasiuntė Rusijos 
ambasadoriui Taline notą, ku
rioje protestuojama prieš ru
sų kariuomenės pratimų vyk
dymą Estijos teritorijoje. Pra
timuose buvo “bandoma” už
pulti strategines vietas Bal
tijos kraštuose.

Notoje pažymima, kad Rusi
ja nesiteikė tokiems kariuo
menės pratimams gauti leidi
mą. Taipogi pažymima, kad 
Rusijos kariuomenės buvimas 
Estijoje yra nelegalus. Pri
minti rusams ir Helsinkyje 

pasirašyti tarptautiniai do
kumentai, kad svetima kariuo
menė turi pasitraukti iš Bal
tijos valstybių. O Estijos gy
nybos ministeris H. Rebas pra
timus pavadino “aiškia provo
kacija”.

Pasirašė susitarimą
Estijos užsienio reikalų mi

nisteris T. Velliste ir Vokieti
jos užsienio reikalų ministeris 
K. Kinkei pasirašė abiejų 
kraštų kooperavimo susita
rimą. Abu ministerial taip 
pat diskutavo ekonominius 
ryšius, Estijos saugumo klau
simus ir įsijungimą į Euro
pos bendruomenę.

Tokį susitarimą Vokietija 
jau yra pasirašiusi su Latvija. 
Artimiausiu laiku būsią pasi
rašyta ir su Lietuva.

Padidinti atlyginimai
ELTOS žiniomis, nuo gegu

žės mėn. pradžios Lietuvos 
švietimo darbuotojams algos 
bus padidintos 30%, sveikatos 
apsaugos — 20%, kultūros ir 
meno — 25%. Studentų stipen
dijų fondas didinamas 15%. 
Taipogi bus mokomos pašal
pos labai sunkiai gyvenan
tiems žmonėms. Pasak prem
jero A. Šleževičiaus, kylant 
pragyvenimo išlaidoms, bus 
keliami ir atlyginimai bei 
kiti išmokėjimai.

Amerikos lietuvių ekono
mikos žinovų A. Grynos ir R. 
Aukštuolio, dirbančių Lietu
vos valstybiniame banke, nuo
mone, užsienio kreditų pa
naudojimas atlyginimams ir 
pensijų kėlimui nepadės sta
bilizuoti talono. Jeigu vyriau
sybė užsienio kreditais dengs 
pragyvenimo išlaidas, inflia
cija tik didės ir bus sunku iš
laikyti pastovų taloną.

Lietuvos bankas, kaip cent
rinis šalies bankas, turėtų 
veikti nepriklausomai nuo vy
riausybės ir priešintis pasta
rosios pataikavimams visuo
menei.

Prašo kantrybės
Lietuvos kultūros ir švie

timo ministerija susirūpino 
prasidėjusiais chaotiškais ir 
net įstatymų nesilaikant or
ganizuojamais mokytojų strei
kais.

Ministerija kviečia mokyto
jus turėti kantrybės, palauk
ti ir pakentėti, rūpintis vai
kų sauga ir valstybės pasto
vumu. Esą iki šiol mokytojų 
kantrybės ir sąžiningo darbo 
dėka švietimas buvo viena iš 
nedaugelio veikiančių sričių. 
Šiaip iš esmės mokytojų rei
kalavimai esą teisingi.

Šimtai pasirengę egzaminams
Visą mėnesį Lietuvoje 

vyksta lietuvių kalbos egza
minai. Pagal rūpestingai pa
ruoštus uždavinius yra tikri
namos įstaigų darbuotojų, bai
gusių ne lietuvių mokyklas, 
lietuvių kalbos žinios.

Egzaminus jau laikė 17 gru
pių. Dauguma jų teisingai at
sakė į pateiktus klausimus. 
Išlaikę egzaminus, gaus ati
tinkamą pažymėjimą. Ypač 
sėkmingai egzaminus išlaikė 
Vilniaus rajono švietimo ir 
kultūros įstaigų, taip pat Tra
kų rajono pašto tarnybų dar
buotojai ir Lietuvos oro lini
jų kapitonai.

Egzaminai visur vyksta ko
rektiškai, stengiamasi sau
goti tautinių mažumų garbę 
ir orumą — sako valstybinės 
kalbos inspekcijos viršinin
kas D. Smalinskas. J. Andr.

AfA 
JONUI KARKAI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdintiems - žmonai 
MARIJAI, sūnui RIMUI su žmona AUŠRA, vaikaičiams - 
ADRIANAI, VILIJAI ir DARIUI -

A. R. Jonaičiai
B. S. Sakalai

MIELAM VYRUI, TĖVELIUI
AfA 

JONUI KARKAI
iškeliavus amžinybėn, žmonai MARIJAI, sūnui dr. RIMUI 
su šeima, giminėms Lietuvoje ir visiems artimiesiems 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia -

B. S. Prakapai B. S. Matulevičiai
Teresė Simonaitienė Marija Railienė

AfA 
JONUI KARKAI 

mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdintiems - 
žmonai MARIJAI, sūnui RIMUI su žmona AUŠRA, 
vaikaičiams - ADRIANAI, VILIJAI ir DARIUI bei

y giminėms Lietuvoje - v j 4, ■
K. ir A. Balsiai
I. ir J. Boss
E. ir S. Šalkauskiai

AfA 
GRETAI BALTADUONIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame seserį ANYTĄ KRAKAITIENĘ, 
velionės dukras - RŪTĄ ir IRENĄ su šeimomis -

M. V. Salikliai 
B. Krakaitis 
dr. D. Saliklis

JAV E. R. Salikliai

PADĖKA 
AfA 

JONAS ŽADEIKIS 
mirė 1993 m. kovo 17 d. Palaidotas 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems užuo
jautas žodžiu ar raštu, už maldas, aukas ir visokeriopą 
pagalbą.

Nuliūdę - žmona Valerija, seserys - 
Sofija ir Teodora, brolis Juozas

PADĖKA
AfA

ALESĖ GRIGIENĖ
mirė 1993 m. balandžio 11 d.

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

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

Dėkojame labai

Nuliūdę - vyras Pijus, dukra Laima su vyru, 
sūnus Rymantas su žmona ir vaikaičiai
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Tradiciniai ir sovietizuoti lietuviai
Saugumiečių kova su Lietuvos partizanais

MARTYNAS PURVINAS,
Lietuvininkų bendrijos “Mažoji 

Lietuva” seimelio narys

Lietuvos sovietizavimo mąs
tę gerai parodė prezidento 
rinkimų rezultatai Šilutės ra
jone. Tas administracinis ra
jonas pokariu buvo sudarytas 
iš Klaipėdos krašto bei Žemai
tijos dalių.

Žemaitiškoje dalyje net ir po 
visų bolševikinio režimo pert
varkymų išliko daugiau tradi
cinės sanklodos. Didžiuma 
žmonių ten vietiniai, tebegy
venantys savo tėviškėse ar ne
toli jų, tarp giminių bei senų
jų kaimynų. Tų vietų (Švėkš
nos, Gardamo, Žemaičių Nau
miesčio, Vainuto) gyventojai 
mažiau nutautėję, ten daugiau 
laikomasi senų papročių, stip
resnė ten Krikščioniškų Bend
rijų įtaka.

Klaipėdos krašto likimas so
vietmečiu buvo daug liūdnes
nis. Įvairiomis represijomis 
iš ten buvo išstumti veik visi 
dar užsilikę senieji gyvento
jai - netikę naujam režimui. 
Ištuštėjęs kraštas apgyvendin
tas iš įvairių kampų atkeltais 
žmonėmis - savo tėviškėse ne
pritapusiais ar įsivėlusiais 
į tautiečių persekiojimus. Ir 
ten prisiglaudė rūpestingų 
darbininkų, kitur nepageidau
tų Sibiro tremtinių - betgi ma
žumą tesudariusių Klaipėdos 
krašto naujų gyventojų tarpe. 
Todėl ten sparčiau ir lengviau 
įsigalėjo sovietinė gyvense
na: azijatiškas apsileidimas, 
girtavimas, papratimas pasi
naudoti valdišku turtu savo 
naudai ir panašios negerovės.

Apžiūrint senuosius krašto 
pastatus, teko aplankyti šim
tus sodybų, daug kur aptinkant 
kitur retesnį aplaidumą. Daug 
tvirtų ūkių buvo nugyventa, 
nesirūpinant tuo svetimu-val- 
dišku turtu, net nebandant 
lopyti akyse griūvančių pasta
tų. Atvykėliams nevertėjo nė 
vargti - nugyvenę gražius tro

~ MEDELIS CONSUL TING 
c-w"L—5 1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

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

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

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

KELIONĖS
Į LIETUVĄ
Garantuotai geriausios kainos!

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 

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

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

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

pristatymas.

MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime S1 užstato, 
kuri paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dutferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

' P0LIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 361 5 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

besius, tai lūšnose prisiglaus
davo, tai iš sovietinės valdžios 
kitą prieglobstį gaudavo, dar 
pamaloninant pigia degtine, 
dešra ir rūkalais. Prie tokio 
kumetiško gyvenimo pripra
tus, ne vieną nugąsdino nepri
klausomos Lietuvos “užma
čios” - sovietinės tvarkos grio
vimas, savarankiško darbo 
skatinimas. Daug ką gąsdino 
nuosavybės atstatymas - įpra
tus svetimą gerą perniek leisti, 
baugu buvo laukti tikrojo šei
mininko sugrįžtant. Kai kur 
(kaip garsiuose Juknaičiuose) 
su sovietinės valdžios parama 
anuomet neblogai tvarkytas!, 
žmonės ten gyveno geriau už 
kaimynus ir nebenorėjo pra
rasti turėtos (kad ir ne per di
džiausios) naudos. Tad sena
sis Klaipėdos kraštas poka
riu tapo ganėtinai sovietizuo- 
ta Lietuvos dalimi, kurios 
tvarka neblogai tiko nemažai 
atvykėlių daliai, įpratusiai 
prie nerūpestingo, kad ir skur
doko gyvenimo. Būtent tame 
krašte sovietmečiu išplito pra
eityje veik negirdėti dalykai - 
šventovių ir kapinių naikini
mas, palaikų niekinimas, be
prasmiškas senųjų vertybių 
niokojimas...

Tas Šilutės rajono dvilypu
mas itin išryškėjo pastarųjų 
rinkimų metu. Antai, visą ra
joną aplamai imant, už S. Lo
zoraitį balsavo 35,22% visų 
rinkėjų (45,16% nuo rinkimuo
se dalyvavusių rinkėjų). Ta
čiau abiejose rajono dalyse 
buvo visai skirtingas. Žemai
tijos pusėje už antikomunisti
nį kandidatą balsavo dažniau 
40-50% visų rinkėjų (ir 50-60% 
dalyvavusių). Švėkšnoje už S. 
Lozoraitį balsavo 66,99% (72, 
84%), Gardame 62,94% (72,35%). 
Tuo tarpu Klaipėdos krašto 
pusėje už jį balsavo tik 20-30% 
visų rinkėjų (ir 30-40% dalyva
vusių). Kentriuose gauta tik 
15,81% (17,05%), Rambyne 18, 
9% (25,34%), Piktupėnuose 20, 
83% (26,75%) balsų.

Merkinės apylinkėse, kur žuvo nemažai laisvės kovotojų, iškyla naujas 
meniškų kryžių kalnas Nuotr. V. Gutausko

Be abejonės, lėmė kiek ir 
smulkesni dalykai: vienos ar 
kitos pusės šalininkų sėkmin
gesnė agitacija, kokių vietos 
veikėjų įsikišimas, kandidatų 
bei jų pagalbininkų priešrin
kiminių kelionių kryptys. Ta
čiau bendras dėsningumas 
pernelyg jau aiškus: už S. Lo
zoraitį pasisaskė tradicinė 
Žemaitija, išsaugojusi tauti
nes vertybes, o už jo priešinin
ką - sovietinio gyvenimo būdo 
šalininkai, pokariu įsikūrę 
Klaipėdos krašte.

Tikrieji klaipėdiškiai žymiau 
negalėjo pakreipti rinkimų ei
gos dėl savo negausumo. Įdo
mu betgi, kad ir tais negausiais 
balsuotojais ėmėsi rūpintis 
prosovietinės jėgos - tai aiš- 
kindamos, jog S. Lozoraitis rūr 
pinsis vien katalikais (ir skriaus 
senuosius klaipėdiškius - 
evangelikus liuteronus), tai 
siūlydamos boikotuoti visus 
lietuviškus rinkimus. Taigi “ge
radarių” mūsuose pakanka.

Įdomus ir Žemaitijos pavyz
dys. Joje daugiau balsuota už 

S. Lozoraitį nei kitose Lietu
vos dalyse (išskyrus tautiškai 
nusiteikusius Kauną bei Pa
nevėžį). Galima spėti, kad nuo 
seno garsus žemaičių atkaklu
mas bei pastovumas leido jiems 
geriau atsispirti ilgametės so
vietizacijos pagundoms. Kiek 
teko pastebėti, nuosavybės grą
žinimas bei galimybė savaran
kiškai ūkininkauti ne vienam 
žemaičiui buvo patrauklus da
lykas. Ryški ir tenykščių kultū
rinė veikla - ne vienoje vie
toje veiklūs kraštiečių susi
būrimai, imamasi ne vien tos 
dienos reikalais rūpintis.

Gal tokio žemaitiško atkak
lumo pristigo Pietryčių Lietu
vos žmonėms - greičiau nutau- 
tėjusiems, žymiau sovietizuo- 
tiems ir rinkimuose nepalai
kiusiems S. Lozoraičio.

Įvairaus nusistatymo žmo
nių esama visose Lietuvos vie
tose. Tik Šilutės rajonas įdo
mus savo labai ryškiu pasida
linimu tarp dviejų aiškių kryp
čių - tradicinės bei sovietizuo- 
tos Lietuvos šalininkų, susi
telkusių savuose plotuose.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sipriešinimo likvidavimui im
tasi kitokių priemonių.

Įsiskverbimai
Tai gana sudėtingas proce

sas, kuriame išdavystė ryškėja 
kaip nepamainoma jėga kovai 
su pogrindžiu. Ji sparčiai ėmė 
silpninti partizanų veiklą, kė
lė tarpusavį nepasitikėjimą, 
ardė vienybę. Minėtame lei
dinyje randame nemažai pa
vyzdžių, nurodančių išdavys
tės faktus. Net iki 1953 metų 
nepavyko saugumiečiams su
rasti Lietuvos laivės kovoto
jų s-gos vado Žemaičio. Už
verbuotas Vaidila padėjo Že
maitį suimti. Agentai Obelis
kas ir Liepsna prisidėjo prie 
partizanų grupių likvidavi
mo. Agentas Jonas metė gra
natą pro stribo langą, kad su
darytų laisvės kovotojo įspū
dį. (Stribas ir jo šeima buvę 
iš anksto iš to namo išvesti). 
Pasižymėjęs “kovingasis” Jo
nas buvo priimtas į partiza
nų grupę, kurią greitai išda
vė ir likvidavo.

Dainavos grupės vadai ieš
kojo žmonių, galinčių paruošti 
ir platinti atsišaukimus. Agen
tai Varnas ir Rytas buvo pra
dedantys rašytojai. Jais susi
domėjo partizanai ir per savo 
ryšininkus jiems pasiūlė da
lyvauti “antitarybinės” lite
ratūros leidyboje. Jie sutikę 
ir apsigyvenę bunkeryje su 
partizanais. Taip buvo išaiš
kintos partizanų slėpimosi 
vietos, ir kai kurie Dainavos 
apygardos štabai buvę sunai
kinti. Ryšininkė Rimkevičiū
tė buvo sučiupta ir užverbuo
ta. Jos dėka likviduoti šeši va
dai ir LLKS prezidiumo sekre
torius Žadgaila. 1949 m. lap
kričio 2 d. Lazdijų Tigras per
ėjo į Saugumą ir tą pačią nak
tį buvę nukauti 4 partizanai. 
Balkutė per agentą Miką, ta
riamą partizanų vadą, visai to 
nenujausdama, padėjo KGB 
smogikams sunaikinti 6 par
tizanus.

Įsiskverbime buvę betgi ir 
nepasisekimų. Agentas Danko 
nesugebėjo vaidinti partiza
no ir buvo žiauriai sunaikin
tas. Sekimas iš abiejų pusių 
buvęs gerai organizuotas. Dau
giausia ir saugumiečiai, ir 
partizanai sekdavo naujai 
įstojusius. Kai kada Saugumo 
agentai būdavo pristatomi 
kaip iš Vakarų atvykę ir no
rintys jungtis į partizanų da
linius. Pasak saugumiečių, 
agentūrinės-kovinės grupės 
atskleisdavo pogrindžio pla
kus ir laiku painformuodavo 
Saugumą. Savaime supranta

ma, kad tokia ardomoji vi
daus jėga, laikui bėgant ir 
nesulaukiant iš niekur para
mos, natūraliai stiprėjo, 
skaldė ir pakirto organizuo
tumą.

Pastarajam iširus, saugu
miečiai “geruoju” pradėjo 
išrankioti pogrindžio veikė
jus. Anykščių rajone veikė 
partizanų ryšininkė Paula
vičiūtė. Saugumas prikalbė
jo jos brolį mokytoją, kad 
paveiktų seserį grįžti į nor
malų gyvenimą. Tai jam pavy
ko. Paskui ji pati į viešumą 
ištraukė grupės vadą Alksnį, 
o šis jau ir kitus savo kovos 
draugus. Tokiu grandinės bū
du buvo rajone ardoma parti
zanų veikla.

Praktikuotas ir supriešini
mo būdas. Ivanauskas Žemai
tijoje per agentą gavo žinių 
apie partizanų grupės vado 
Meteoro moralinį žlugimą. 
Tada vadovybė jį pakeitė Žy
gimantu. Po to Meteoras su
žinojo apie Ivanausko ryšius 
su Žygimantu. Tarp jų kilo 
ginkluotas konfliktas, ir Me
teoras žuvo.

Sekimui ir partizanų likvi
davimui daug pagelbėjusi 
klausymo aparatūra. 1951 m. 
perimtu ryšių kanalu saugu
miečiai iškvietė rinktinės 
vadą Žilvitį. Manydamas, kad 
tai jo kovos pabaiga, pareiš
kė norą dalyvauti besislaps
tančių grupių likvidavime. Jo 
elgesio patikrinimui tarp la
šinių gabalų buvo įdėtas klau
symo aparatas. Susitikimo vie
tą apsupo saugumiečiai, pri
imtuvo pagalba sekė jo pokal
bius su partizanais ir įsitiki
no, kad Žilvitis kalba pagal 
susitarimą. Vėliau į susitiki
mą iškviesti partizanai buvo 
suimti.

Juozo Lukšos mirtis
Kone legendiniu tapęs, vie

nas iš Lietuvos laisvės kovo
tojų, ginkluoto pasipriešinimo 
vadų, autorius knygos “Parti
zanai už geležinės uždangos” 
Juozas Lukša-Daumantas oku
pantų patikėtiniams buvo 
priešas nr. 1 ne tik kaip suma
nus ir drąsus karys, bet ir “pa
vojinga” asmenybė, simboli
zuojanti motyvuotą kovos pras
mę. Todėl nenuostabu, kad jo 
išjungimas iš partizaninių 
gretų laikomas dideliu sau
gumiečių lainiėjimu.

1950 m. trys amerikiečių 
žvalgybos agentai, globojami 
J. Lukšos, nebuvo surasti. Kaip 
tik Lukšos ieškojimo metu bu
vo suimtas JAV žvalgybos 
agentas Kukauskas, gerai pa
žinojęs Lukšą. Planuojant įvai

rias pinkles, saugumiečiai 
perrengė amerikiečių para
šiutininkais būrį savo agen
tų, kurių uždavinys buvo už
megzti ryšius su partizanų 
daliniais, kuriems vadovavo 
J. Lukša. Tie “parašiutinin
kai” buvo dislokuoti netoli 
galimos slėptuvės.

Taipgi, pasinaudojant par
tizanų ryšininkais, buvo pra
dėtas susirašinėjimas su gru
pe, kurioje slėpėsi Lukša. Pa
starasis, savęs neatskleisda- 
mas, viename laiške pateikė 
tokius klausimus, į kuriuos 
atsakyti tegalėjo tik tie, ku
rie kartu su Lukša buvo ameri
kiečių žvalgybos mokykloje. 
Kaip tik čia saugumiečiams 
ir padėjo perverbuotas agen
tas Kukauskas. Panaudotas 
“buožė” Maščinskas, pas kurį 
vieną naktį atėjo “parašiuti
ninkai”. Suorganizuotas jų 
susitikimas su Lukša. Pasta
rasis, vykdamas į susitikimo 
vietą, pastebėjo pinkles. Su
sišaudyme jis ir žuvo.

Kovos būdai
Leidinyje nurodoma, kad 

partizanų vadovybė išeinan
tiems į viešumą duodavo už
davinius sudaryti ryšių tink
lus, organizuoti atsišaukimų 
gaminimą ir platinimą, skleis
ti gyventojų tarpe nepasitikė
jimą sovietų valdžia. Nėra 
abejonės, kad tai sudarė prad
menis pasyvaus pasipriešini
mo, niekada nebepasibaigusio 
iki Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo.

Savo veiklą saugumiečiai 
apibūdina tokiais pagrindi
niais metodais: paieška, ap
supimai, persekojimai, pasa
la ir paslaptys. Taipgi išdavys
tės ir kompromitacijos labai 
daug prisidėjo prie partizanų 
sunaikinimo. Pripažįstama, 
kad kova užtrukusi iki 1953 
metų “siekiant neleisti Lie
tuvos TSR paversti socialis
tine valstybe TSRS sudėty
je” ... 

* ♦ ♦
Nuo ginkluoto partizaninio 

pasipriešinimo pabaigos šiais 
metais sukanka keturiasde
šimt metų. Nors per devyne
rius aršios kovos metus paau
kota tūkstančiai gyvybių, ši 
sukaktis neturėtų būti liūde
siui skirta. Ji susišaukia su 
1990 metų kovo 11-tąja. Tai 
diena, po kurios kritusių par
tizanų prisiminimui užsilieps
nojo žvakutės ir ėmė dygti kry
žiai. Už kitus pralietas krau
jas sunkiasi ne vien tik į gim
tąją žemę, bet ir į palikuonių 
širdis. Negi laisvės persekio
tojai šito nežinojo? Snk.
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LAISVOJE TEVffiEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
BENDRA ĮMONĖ

Norvegų Oslo firma “Oil 
Traiding” ir Klaipėdos valsty
binė naftos bendrovė įsteigė 
bendrą Lietuvos ir Norvegijos 
įmonę “Pemko-Klaipėda”. Nor
vegai Klaipėdon laivais ir ge
ležinkelio cisternomis tieks 
dviejų rūšių pagrindinius au
tomobilių ir traktorių varik
lių bei hidraulinių pavarų te
palus. Bendroje įmonėje jie 
bus papildomai apdorojami 
pagal norvegiškus techno
logijos reikalavimus ir par
duodami Lietuvos įmonėms, 
firmoms, privatiems asmenims. 
1993 m. vartotojams Lietuvoje 
numatoma parūpinti 10-20.000 
tonų geros kokybės tapalų, o 
ateityje — iki 100.000 tonų per 
metus. Lietuvai teks ketvirta
dalis bendros įmonės pelno, 
bet visomis įrengimų ir žalia
vos tiekimo problemomis rūpin
sis bendrą įmonę Klaipėdoje 
įsteigusi Oslo firma “Oil Trai
ding”.

VARINĖ LIETUVOS GĖDA
Vario ir bronzos vagys Velykų 

savaitę pasižymėjo Šiauliuose. 
Iš kapinių buvo pavogtas 1,2 
metro bronzinis kryžius, nu
plėšta sukilėlių paminklą puo- 
šusi lenta. Saulės laikrodžio 
aikštėje jie susidomėjo vari
niais istorinės Saulės mūšio 
datos 1236 skaitmenimis, ku
rių kiekvienas svėrė po 50 ki
logramų. Kai policijos pareigū
nai sulaikė dvidešimtmečius 
Žilviną Juozapaitį ir Aleksand
rą Jameljanovą, iš grindinio 
lupančius šešetą, vieneto ir 
trejeto toje istorinėje miesto 
datoje jau nebebuvo. Kartu su 
jais į vario vagystes buvo įsi
jungę ir to paties amžiaus kiti 
du jaunuoliai — Eligijus Kozi- 
kas ir Povilas Gailiūnas. Skait
menys buvo nunešti laikraštyje 
pasiskelbusiam supirkėjui, iš 
kurio už trejetą gavo 7.000 ta
lonų. Policija pas pirkėją jo jau 
neberado. Vėliau policijos nuo- 
vadon trejetą atvežė Linas 
Dauknys ir Raimundas Kalnie
tis, aiškindamiesi, kad jį nusi
pirko, bet gal tas skaitmuo yra 
pavogtas. Dingusio vieneto 
skaitmens policininkai nesu
rado, bet jiems pavyko suimti 
brolius Juozą ir Ernestą Andri
jauskus, bandžiusius išlupti 
vienintelį aikštės grindinyje 
dar likusį dvejetą. Pavogta ir 
Kaštonų alėją puošusi skulp
toriaus Stasio Kuzmos iš spal
voto metalo sukurta dekoraty
vinė skulptūra “Ant suolo sė
dintis berniukas”.

SPROGIMŲ SERIJA
Šiaulių miestą balandžio 

pradžioje sukrėtė per nepilną 
savaitę įvykę penki sprogimai. 
Pirmiausia nukentėjo “Šiaulių” 
valstybiniam viešbučiui pri
klausantis puošnus restoranas, 
ypač jo didžioji salė. Restora
nas pasižymėjo muštynėmis, su
sietomis su asmeninių sąskaitų 
suvedinėjimu. Kiti sprogimai 
daugiausia palietė privačias 
parduotuves bei kitas panašias 
įmones. Laimos Peleckienės 
pranešimu “Lietuvos ryto” skai
tytojams, paskutiniųjų sprogi
mų bylų tyrimą ėmė kontroliuoti 
Lietuvos prez. A. Brazauskas. 
Balandžio 8 d. sprogimų klau
simams spręsti buvo sušauktas 
specialus Šiaulių miesto tary-

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). 

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

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

ŠVENTINIS 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; ........ 7kg $15.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg...................................... $16.00

bos narių, valdybos, teismo, pro
kuratūros, valstybinio saugumo 
ir policijos vadovų posėdis. Į jį 
buvo kviesti ir Šiauliuose iš
rinkti Lietuvos seimo atstovai. 
Šiaulių miesto tarybos pirm. A. 
Lankausko pasiūlymu, žurnalis
tai posėdin nebuvo įsileisti. Pa
sak L. Peleckienės, Šiaulių 
miesto ir policijos vadovams 
rūpestį kelia statistiniai duo
menys. Tikrų verslininkų, jų 
pačių nuomone, nėra nė pilnos 
dešimties. Visi kiti savo pini
gus yra sukaupę pogrindiniame 
versle. Jie nori legalizuoti sa
vo kapitalą ir baigti turto da
lybas, dėl kurių, atrodo, ir vyk
domi sprogimai. Pirmajame 
1993 m. ketvirtyje nusikalsta
mumas Šiauliuose padidėjo net 
76%, o Panevėžyje ir Klaipėdo
je — tik 40%. Tuo tarpu Kaune 
ir Vilniuje nusikaltimų skai
čius netgi sumažėjo. Ginklus 
Šiauliuose visokiais būdais 
pardavinėjo iš Zoknių karinio 
aerodromo pasitraukiantys Ru
sijos kariškiai. Nusikaltėliai 
Šiauliuose gerai apsiginklavę 
daugiašūviais medžiokliniais 
šautuvais, užsienio automati
niais ginklais, apsirūpinę 
šaudmenimis, neperšaunamo
mis liemenėmis, į policijos 
bangas galinčiomis įsiterpti 
radijo stotelėmis.

“ŠIAULIŲ AEROUOSTAS”
Sovietų Sąjungos karo aviaci

ja Šiaulių miesto pašonėje 
esančiame kariniame Zoknių 
orauostyje pokario metais tu
rėjo modernią savo bazę. Da
bar ją su paliktais įrenginiais 
perėmė Lietuvos krašto apsau
gos, susisiekimo ministerijos 
ir Šiaulių miesto savivaldybė. 
Oficialiu Zoknių karinio aero
dromo savininku tapo Šiaulių 
miesto valdybos posėdyje 
įsteigta valstybinė įmonė 
“Šiaulių aerouostas”. Laikino
sios orauosčio administracijos 
vadovu paskirtas Z. Zdichaus- 
kas. Jis ir laikinoji adminis
tracija turės paruošti daug ne
sutarimų keliančius planus, 
karinį aerodromą paversian
čius civiliniams reikalams 
skirtu Šiaulių orauosčiu. Pro
vizorinį karinio aerodromo pa
sidalinimo planą jau turi miesto 
savivaldybė, bet jis dar nėra 
priimtas visų trijų grupių de
rybininkų. Laima Peleckienė 
“Lietuvos ryto” skaitytojams 
rašo: “Pagal savivaldybės pa
rengtą aerodromo padalijimo 
planą kariškiams atitektų piet
rytinis kraštas. Tai — 14 lėktuvų 
angarų, 12 atviro tipo lėktuvų 
stovėjimo ir aptarnavimo vietų, 
30 automobilių garažų, 2 arki
niai metaliniai sandėliai, avia
cinės ginkluotės ir bombų san
dėliai, kuro saugyklų komplek
sas. Miestui paliekama, be ki
tų objektų, gelžbetonio gamyk
la, o tokie svarbūs objektai, 
kaip karinė remonto gamykla, 
skraidymų valdymo punktas, 
kilimo-tūpimo takai — Susisie
kimo ministerijai. Kaip pasakė 
miesto tarybos pirm. A. Lan
kauskas, tokiu būdu krašto ap
saugos ministerijai tektų apie 
100 ha. Kariškiai turėtų savo 
atskirą įvažiavimą, savą gele
žinkelio atšaką, o kilimo-tūpi
mo takais galėtų naudotis, nors 
nereikėtų patiems jų nei valyti, 
nei prižiūrėti..

V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus t-

(Esu “Union Gas” /Ą) 
atstovas) yf’

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮSKELBIMĄ4 psl.

HAMILTONO VYSK. M. VALANČIAUS MOKYKLOS TĖVŲ DIENA IR VELYKŲ ŠVENTĖ. Nuotraukos viršuje 
kairėje - tėveliai ir seneliai stebi mokinukų darbus; dešinėje - Velykų senelė aplanko mokyklą; nuotraukos apa
čioje kairėje - vedėja ONA STANEVIČIŪTĖ ir mokiniai susikaupę maldoje; dešinėje mokytojos padėjėjos L 
GODELYTĖ, J. ENSKAITYTĖ ir mokytoja L. MAČYTĖ rengia vaikus margučių ridinėjimui

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS mokyk

los užbaigimo gegužinė įvyks š.m. 
gegužės 15, šeštadienį, 9.30 - 12.30 
v.p.p. Dundurn parke. Kviečiami 
visi gausiai dalyvauti. Pranešama, 
kad š.m. rugsėjo 25 d. įvyks mo
kyklos užbaigimo ir mokslo metų 
pradžios šventė. O.S.

MEDŽIOTOJŲ-ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBO Giedraitis metinis narių 
susirinkimas įvyks birželio 6 d., 
2 v.p.p. klubo patalpose prie Ka- 
ledonijos. Šis susirinkimas yra 
svarbus kiekvienam klubo nariui. 
Bus klubo veiklos pranešimai ir 
gairių nustatymas ateičiai. Visi 
kviečiami praleisti sekmadienio 
popietę gražioje pavasario gam
toje. Bus galima pasivaišinti val
dybos paruoštais valgiais, kava 
bei įvairiais pyragais. Pradžia 
12 vai.

TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS, 
rengtas Medžiotojų-žūklautojų 
klubo Giedraitis, balandžio 24 d. 
Jaunimo centre praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Dalyvių susirinko pil
na salė. Balių pradėjo klubo pirm. 
J. Stankus. Klubo nariai buvo ap
dovanoti taurėmis už 1992 metų 
laimėjimus. Po taurių įteikimo 
Londono mišrus “Pašvaistės” cho
ras, vadovaujamas Andriaus Pet- 
rašiūno, jn.. atliko koncertinę 
vakaro programą. Solo dainąyo 
Dana Adams, M. Bendoraitienė, 
duetus - G. Petrauskienė ir M. 
Bendoraitienė. Tarp dainų buvo 
įterpti T. Staškūno parašyti kup
letai. Gerai paruoštai programai 
vadovavo G. Petrauskienė.

Po koncerto visi svečiai vaiši
nosi karšta žvėrienos vakariene, 
kurią su savo padėjėjomis paruo
šė S. A. Petkevičiai. Valdyba reiš
kia jiems nuoširdžią padėką. Po 
gardžios vakarienės vyko links
moji dalis - šokiai, grojant V. Po- 
viliono orkestrui iš Toronto. Šo
kiai buvo paįvairinti laimės sta
liukų paskirstymu. Juos aukojo 
klubo rėmėjai: dr. R. Giedraitis, 
Highway 6 garažo sav. A. Svilas, 
klubo pirm. J. Stankus ir klubo 
valdyba. Visiems nuoširdus ačiū. 
Svečiai pakilioje nuotaikoje lei
do šeštadienio vakarą E. Bajorai- 
tienės ir R. Pakalniškienės pui
kiai išpuoštoje salėje. Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką talki
ninkams, prisidėjusiems prie šio 
renginio, o ypač dalyviams, parė- 
musiems klubo veiklą. J.P.

PER KLK MOTERŲ DR-JOS Ha 
miltono skyrių “Vaiko tėviškės 
namams” aukojo: $20 - jį. Bartkie
nė; a.a. M. Garkūnienės atminimui: 
$50-A. G. Cibai; $25-J. D. Trečio
kai, E. Lesevičius; $20 - KLKM 
dr-ja, J. Astas, A. E. Liaukai, B. R. 
Pakalniškiai, K. A. Ratavičiai, Z. 
Rickienė, F. B. Šokiai, D. L. Stukai, 
M. Vaitonienė; $10 - M. Garkūnas, 
T. Juodagalvienė, A. F. Pietranto- 
nio. Ačiū! Valdyba
PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS. 

Reikšdami užuojautą artimie
siems, a.a. Antano Verbicko atmi
nimui, Lietuvos vaikų pagalbai au
kojo: $25 - E. Apanavičius; $20 - 
F. A. Povilauskai, Stasė Verbic- 
kienė; a.a. Jurgio Palmer-Paliliū- 
no atminimui aukojo: $50 - L. R. 
Bulionienė ir šeima; $20- D. L. Gu
tauskai; $10 - P. Vitienė; $5 - J. 
Saunorienė; a.a. Marijos Garkū
nienės atminimui: $25 - A. Alf. Pi- 
lypavičiai; $20 - G. A. Grajauskai,

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

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

B. Perkauskienė, M. A. Pusdešriai, 
O. B. Steponavičiai, L. J. Stunge- 
vičiai, D. M. Jonikai, A. K. Žilvy
čiai; $10 - A. G. Repšiai, A. S. Urbo
navičiai, F. Venckevičienė; $5 - G. 
Kažemėkienė; a. a. Čegienės atmi
nimui, (Vidos Čegytės-Stankevi- 
čienės motina) $40 - A. V. Stane
vičiai.

Paaukojo Lietuvos vaikams mū
sų pusryčių metu: $50 - Br. Gra
jauskas; $20 - J. Kanopa; 15 - B. 
Pareštienė; $10 - V. Viskontie- 
nė, D. Žemaitienė; $5 - E. Kybar
tienė.

Visiems nuoširdžiai dėkoja Pa
galba Lietuvos vaikams komitetas 
Hamiltone.

PRISIMINDAMI a.a. MARIJA 
GARKUNIENĖ ir reikšdami užuo
jautą jos vyrui Antanui Garkūnui 
ir visiems artimiesiems, Kanados 
Lietuvių fondui aukojo: $100- Ha
miltono lietuvių pensininkų na
mų “Rambynas” valdyba; $50 - P. 
Z. Sakalai; $30 - A. D. Jankūnai, 
Z. A. Stanaičiai, J. R. Pleiniai; $25 
- Hamiltono pensininkų klubas, 
St. Dalius, F. A. Rimkai; $20 - J. 
G. Krištolaičiai, P. S. Kanopai, 
X. Y., P. Armonas, Z. Čečkauskas, 
A. Petraitienė, P. Žulys, P. G. Breich- 
manai, J. Puniška, S. Kojelienė, 
P. V. Šidlauskai, St. Domeikienė, 
V. E. Sakai, V. S. Matukaičiai, L. 
E. Klevai, J. E. Bajoraičiai, S. Kar
nas, A. Bungardienė, M. I. Repeč- 
kos; $15 - B. Kaminskas; $10 - A. 
Grigaitis, Detroit, Mich., P. M. Siu
itai, P. Vitienė, A. Didžbalienė.

A.a. Vlado Skripkaus, tragiškai 
žuvusio prieš 23 metus prisimini
mui, sesuo Sofija ir Stasys Rakš
čiai Kanados lietuvių fondui au
kojo $200.

A.a. Veronikos Stanaitienės vie- 
nerių metų mirties atminimui ir 
a.a. Povilo Vaitonio 10 mirties pri
siminimui Kanados lietuvių fondui 
aukojo S. S. Rakščiai po $25. KLF 

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

maitienei tel. (613) 489-2068 arba 
rašyti šiuo adresu: P. O. Box 508, 
North Gower, Ontario K0A 2T0. Kor.

Otavos tautinių šokių grupė “Vingis” balandžio 24 d. atliko programą
“Nepriklausomos Lietuvos” laikraščio metiniame spaudos baliuje Mont
realyje. Jų koncertas Otavoje įvyks birželio 12 d. Nuotr. L. Giriūno

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A y jr A LIETUVIŲ KREDITO
JL 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 UZ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% 
santaupas...................... 2.50%
kasd.pal.taupymo s-ta..... 2%
90 dienų indėlius ................ 5%
1 m. term, indėlius ......... 5.75%
1 m. term.ind.mėn.pal...5.25% 
3 m. term.indėlius ............... 6%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 5.75%
RRSP ind. 3 m....................... 6%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Ottawa, Ontario
“VINGIO” ŠOKIŲ GRUPĖS me

tinis koncertas įvyks birželio 12, 
šeštadienį, 7 v.v., Sir Robert Bor
den gimnazijos auditorijoje, 131 
Greenbank Road, Nepean. Kvie
čiame visus atsilankyti į šį kon
certą. Po koncerto vyks kavutė. 
Įėjimas - laisva auka.

OTAVOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ “VINGIS” po kalėdinių 
atostogų stipriai reiškiasi savo 
veikloje. Pasirodė gražiai per 
Vasario 16-tosios minėjimą Ota
voje. Kovo 13-14 d.d. per didžiau
sias sniego pūgas vingiečiai buvo 
pasikvietę Toronto “Gintaro” va-
dovę Ritą Karasiejienę, kad ji pra
vestų jiems savaitgalinį šokių kur
są. Nors sniegas ir vėjai truputį su
trukdė šį savaitgalį, vistiek šokė
jai išmoko tris naujus šokius.

Balandžio 24 d. “Vingis” atliko 
meninę programą “Nepriklauso
mos Lietuvos” laikraščio metinia
me spaudos baliuje Montrealyje. 
Šokius palydėjo akordeonistas 
Petras Jurgutis ir programą pa
įvairino pranešėja Virginija Ruš- 
kienė, paskaitydama įvairių eilė
raščių. Šokėjai gražiai atliko 11 
šokių programą. Montrealiečiai 
palydėjo šokėjus gausiais ploji
mais ir priėmė savo šiltu nuošir
dumu. Be IX tautinių šokių šven
tės šis koncertas buvo “Vingiui” 
pirmas išvažiavimas iš Otavos.

Birželio 12, šeštadienį, 7 v.v., 
įvyks “Vingio” metinis koncertas 
Otavoje. Prie šokių prisijungs ir 
mergaičių kvartetas, palydimas 
Loretos Lukšaitės-Cassidy. Kon
certas įvyks Sir Robert Borden 
gimnazijos auditorijoje, Green
bank Str., Nepean. “Vingis” lauks 
gausaus svečių atsilankymo. Jie vi
suomet laukia pakvietimų į kitas 
lietuvių kolonijas. Norint susi
siekti su šiuo vienetu, galima 
skambinti vadovei Giedrei Abro-

IMAME UZ:
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.

JA Valstybės
Lietuvai remti komitetas bu

vo įsteigęs Pietinės Kaliforni
jos lietuvių centrą, nuo 1991 m. 
pradžios sėkmingai veikusį Los 
Angeles mieste, Tautiniuose 
lietuvių namuose. Centrui va
dovavo Dalia Trotmanaitė. Pa
grindinis centro tikslas buvo 
paramos organizavimas JAV 
kongreso rezoliucijoms ir įsta
tymams, remiantiems Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybės atgavimo pastangas. 
Centras informavo amerikiečius 
apie Lietuvos prisikėlimui la
bai svarbius įvykius, susietus 
su Kovo vienuoliktąja 1990 m. 
ir Sausio tryliktąja 1991 m. Kai 
kuriais Baltijos respublikoms 
svarbiais atvejais centras su
organizuodavo ne tik baltiečių, 
bet ir juos remiančių kitų JAV 
tautinių grupių demonstracijas. 
Lietuvai remti komitetas dabar 
sustabdė centro darbą, nesu
rasdamas kvalifikuotų gražiai 
pradėto darbo tęsėjų. Užsida
rančios centro įstaigos įranga 
perduota JAV LB Los Angeles 
apylinkės valdybai. Lietuvai 
remti komitetas už gautą para
mą dėkoja Tautinių lietuvių 
namų valdybos pirm. Jonui Pet
roniu!, Lietuvių kredito koope
ratyvo vedėjui Vincui Juodval
kiui, visiems kitiems rėmėjams, 
padengusiems finansines išlai
das, centro savanoriams talki
ninkams — Dalytei Trotmantai- 
tei, Daivai Venckutei, Tinai 
Petrušytei, Audriui Jarašūnui, 
Lsolinai Šimonienei, Virgini
jai Guncerson, Laimai Jarašū- 
nienei.

Australija
A. a. kun. dr. Petras Kačins

kas, Brisbanės lietuvių kape
lionas, šioje kolonijoje palikęs 
didelius savo darbo pėdsakus, 
balandžio 1 d. mirė vyskupijos 
prižiūrimuose Marycrest sene
lių namuose. Gedulines Mišias 
balandžio 6 d. St. Stephens ka
tedroje su kitais vyskupais ir 
24-riais kunigais koncelebravo 
Brisbanės arkiv. J. Bathersby. 
Velionis palaidotas Nudgee ka
pinių lietuvių skyriuje, apei
gas atlikus Adelaidės lietuvių 
kapelionui kun. J. Petraičiui, 
MIC. Velionis yra ūkininkų sū
nus, gimęs 1912 m. gegužės 18 d. 
Suvalkijoje, 1930 m. baigęs 
Prienų gimnaziją. Mokėsi Kau
no kunigų seminarijoje ir ku
nigu buvo įšventintas 1935 m. 
birželio 15 d. Lietuvos nepri
klausomybės metais kapelio- 
navo Molėtuose ir Kaune. Filo
sofijos doktoratą gavo pokary
je Innsbrucko universitete. At
vykęs Australijon, dirbo lietu
vių kapelionu Hobarte ir Dži- 
longe (Geelong). Tada vėl grįžo 
Vokietijon ir 1966-67 mokslo 
metais ėjo Vasario 16 gimnazi
jos direktoriaus pareigas. Aus
tralijoje 1968 m. įsijungė į pas
toracinį darbą Brisbanėje. Čia 
jis dirbo kapelionu seselių 
pranciškiečių vadovaujamoj Šv. 
Ksavero vaikų ligoninėje, pa
grindinį dėmesį skirdamas lie
tuvių kolonijos reikalams. Jo 
pastangų dėka buvo įsigyti pir
mieji Lietuvių namai, vėliau 
pakeisti į didesnius. Juose bu

ELECTRICAL 
dVL ENGINEERING

Taisau senas ir įvedu naujas:

Licence
E-2392

. 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.

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

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

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

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

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

jūsų namų
* Pristačius siuntinius į Lie

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

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

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

vo įsteigta savaitgalio lituanis
tinė mokyklėlė, sustiprinta lie
tuviškoji veikla. Velionis iš 
Brisbanės aplankydavo ir kitose 
Queenslando vietovėse gyve
nančius lietuvius.

Britanija
Lietuvos muzikos akademijos 

kamerinis choras su savo vado
vu T. Šumsku kovo pradžioje 
vieną savaitę viešėjo Škotijo
je, pakviestas Glasgowo univer
siteto. Kovo 4 d. choristai apsi
lankė Škotijos lietuvių klube 
Bellshillio miestelyje, iš Glas
gowo atvažiavę dviaukščiu au
tobusu. Klubo valdyba su pirm. 
J. Bliūdžiumi svečiams iš Vil
niaus buvo paruošusi bendrus 
pietus. Tada buvo susipažinta 
su škotišku miesteliu, o vaka
ras buvo skirtas platesnio masto 
susitikimui su klube susirinku
siais Škotijos lietuviais. Pasta
rieji niekada neužmirš choro 
surengto koncerto pačiame klu
be, trukusio beveik pusantros 
valandos. Klubo pirm. J. Bliū- 
džius ir choristus, ir jų vadovą 
apdovanojo škotiška arbata, pri
dėdamas ir finansinę dovanėlę 
kelionės išlaidoms sumažinti. 
Glasgowo universitetui taip pat 
įteikta finansinė parama, padė
kota už Lietuvos muzikos aka
demijos kamerinio choro pa
kvietimą Skotijon ir sudarytą 
progą apsilankyti Škotijos lie
tuvių klube.

Lenkija
Punsko lietuvių vidurinė mo

kykla dabar yra pertvarkyta ir 
pavadinta Kovo vienuoliktosios 
gimnazija. Sausio 23 d. abitu
rientai surengė tradicinę šim
tadienio šventę, primenančią 
artėjančius abitūros egzaminus 
ir atsisveikinimą su gimnazija. 
Atrodo, persitvarkymas dar nė
ra baigtas, nes šimtadieniui 
skirtą programą atliko dviejų 
IV-jų klasių moksleiviai, tapę 
abiturientais. Jie deklamavo 
Lietuvos poetų eilėraščius, dai
navo ir šoko, įsipareigodami 
neužmiršti Tėvynės, tėviškės, 
gimtosios tėvų kalbos. Jie dė
kojo savo klasių auklėtojoms 
Marijai Kardauskienei ir Aldo
nai Vaicekauskienei. Po egza
minų gyveniman iškeliaus 33 
pirmieji Kovo vienuoliktosios 
lietuvių gimnazijos Punške 
auklėtiniai.

Deimantinę Vasario šešiolik
tosios sukaktį Punske kartu pa
minėjo abi lietuvių mokyklos — 
pradinė ir vidurinė, tampanti 
Kovo vienuoliktosios gimnazija. 
Paskaitą apie 1918 m. pasirašy
tą Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktą ir jo reikšmę 
lietuvių tautai skaitė mokytoja 
Irena Čėplienė. Muzikinę pro
gramą atliko Navininkų mokyk
los dainų ir šokių ansamblis, 
Punsko pradinės mokyklos ir 
Kovo vienuoliktosios gimnazi
jos ansambliai, Punsko etno
grafinis ansamblis, “Jotva” ir 
“Ulbonėlės”. Programą papildė 
eilėraščių skaitovai R. Paran
sevičiūtė, I. Krakauskaitė, A. 
Marcinkevičiūtė, A. Pečiulytė, 
E. Burauskaitė ir L. Kardaus- 
kaitė.

* 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.



Lankėsi iš Lietuvos Kalifornijoje 
Politkalinė Jadvyga Bieliauskienė, ambasadorius Česlovas Stankevičius, buvęs premjeras 
Aleksandras Abišala su žmona, Tautybių departamento vadovė Halina Kobeckaitė, rašytojas 

Kazys Saja, buvęs Vilniaus universiteto rektorius Jonas Kubilius
JUOZAS KOJELIS

Ryty Amerikos lietuvių 
bendruomenes žymesnieji lie
tuviai iš Lietuvos dažniau ap
lanko, nes Vašingtone ir Niu
jorke yra Lietuvos ambasados, 
o Čikaga garsėja kaip Ameri
kos lietuvių sostinė. Gi į Los 
Angeles, norint kad atvyktų, 
reikia kviesti. Losangeliečiai 
laimingi, kad pakvietimai daž
niausiai priimami.

Planingai viešnias-svečius 
iš toli į Los Angeles jau pusę 
šimtmečio kviečia Lietuvių 
fronto bičiuliai. Mat jie kas
met organizuoja tradicinius 
renginius - literatūros vaka
rus gruodžio mėnesio pradžio
je ir dviejų dienų politinių 
studijų savaitgalius sausio 
pabaigoje. Visą dvidešimtme
tį į tuos renginius rašytojai 
ir intelektualai bei politikai- 
visuomenininkai buvo kvie
čiami tik iš Amerikos ir kitų 
laisvojo pasaulio kraštų, o 
nuo 1988-89 pradėjo atvykti ir 
iš Lietuvos, kai KGB galia ėmė 
aižėti ir kontrolė silpnėti. At
vykusieji tada jau galėjo nuo 
veidų nusiimti šydus, pasaky
ti, ką norėjo, ir grįžę nebetu
rėjo savo “geradariams” duoti 
ataskaitų.

Šiuo metu visuomeninius ry
šius su Lietuva pradėjo stip
rinti ir Lietuvių bendruome
nės padaliniai - Vakarų apy
garda ir apylinkės.

Per pirmuosius šių metų du 
su puse mėnesio, vykdydami 
visuomenines misijas, Los An
geles lietuvius iš Lietuvos ap
lankė disidente ir politinė ka
linė Jadvyga Bieliauskienė, 
derybų su Rusija delegaci
jos pirmininkas ambasadorius 
Česlovas Stankevičius, buv. 
ministeris pirmininkas Alek
sandras Abišala, Tautybių 
departamento gen. direkto
rė Halina Kobeckaitė. Priva

čių asmenų pakviesti šiuo me
tu čia dar svečiuojasi rašyto
jas Kazys Saja ir buv. Vilniaus 
un-to rektorius prof. Jonas 
Kubilius.

Jadvygą Bieliauskienę į Los 
Angeles atvykti 1993 m. sausio 
mėnesį pakvietė Lietuvių 
bendruomenės Vakarų apygar
dos pirmininkė Angelė Nel- 
sienė. Sausio 16 ji dalyvavo 
apygardos suvažiavime ir 
svarstybose politinei raidai 
Lietuvoje nuo Sąjūdžio pra
džios iki seimo rinkimų aptar
ti. Kiti simpoziumo dalyviai - 
A. Nelsienė, dr. A. Kanauka 
ir J. Kojelis.

Kitą dieną įvyko sausio 13- 
sios įvykių Vilniuje minėji
mas. Ir čia Bieliauskienė pa
sakė pagrindinę kalbą. Ko
votojai dėl Lietuvos laisvės 
ir Sausio 13-sios brolijos pir
mininkei gausi publika paro
dė deramą pagarbą.

Lūkuriuodama politinių stu
dijų savaitgalio, Bieliauskie
nė lankė Los Angeles lietu
vius, apžiūrinėjo miestą ir apy
linkes, svečiavosi pas Aldoną 
ir poetą Bernardą Brazdžio- 
nius, o vasario 3 ją priėmė buv. 
Amerikos prezidentas Ronald 
Reagan. Pas prezidentą ją pa
lydėjo ir vertėjavo mokytoja 
Dalilė Polikaitienė.

Su apgailestavimu tenka pa
minėti faktą, kad visą Bieliaus
kienės viešėjimo Kaliforni
joje laiką grupelė asmenų 
apie ją skleidė begėdiškas pa
skalas, keršydami už tai, kad 
Lietuvoje ji kėlė Kazio Bobe
lio veržimosi į Lietuvos sei
mą neteisėtumą.

Ambasadorių Česlovą Stan
kevičių į Ameriką pakvietė 
Los Angeles Lietuvių fronto 
bičiuliai dalyvauti 25-me po
litinių studijų savaitgalyje. 
Svečio atvykimu ir globa rū
pinosi frontininkų valdyba 
su pirmininku Juozu Pupiumi.

Pirmąją studijų dieną įvy
ko du simpoziumai: vienas - 
“Vyriausybės pasikeitimas 
ir tolimesnis politinio ir eko
nominio gyvenimo vystymasis 
Lietuvoje” (dalyviai - viešnia 
Bieliauskienė, svečias Stan
kevičius, M. Lenkauskienė, 
E. Jarašūnas, J. Kojelis, ir A. 
Ragauskas; pirmininkaujan
tis - dr. R. Kontrimas), antras - 
“Ar padėti, ar kritikuoti?” (da
lyviai - V. Gedgaudienė, A. 
Nelsienė, Z. Rahbar, dr. Z. 
Brinkis ir E. Kulikauskas; pir
mininkaujantis V. Vidugiris).

Pirmojo simpoziumo metu 
Č. Stankevičius pateikė klau
sytojus suintrigavusią poli
tinio Lietuvos gyvenimo ana
lizę, kuri skelbiama “Į laisvę” 
žurnale. Kitą dieną, sausio 
31, Č. Stankevičius skaitė pa
grindinę studijų paskaitą' 
“Santykių su Rusijos federa
cija perspektyvos”. Dr. Z. Brin
kis vadovavo diskusijoms. Šią 
paskaitą išspausdino “Drau
go” dienraštis Čikagoje.

Viešėdamas Kalifornijoje, 
Stankevičius lankė įdomes
nes pietinės Kalifornijos vie
tas, poetą Bernardą Brazdžio- 
nį, tarėsi su patirtį veikloje 
turinčiais visuomenininkais.

Vasario antroje pusėje į Los 
Angeles užklydo buv. Lietu
vos ministeris pirmininkas 
Aleksandras Abišala su žmo
na. Už tai ačiū Kanados lietu
vių bendruomenei, kuri buvo 
pakvietusi Abišalą į Torontą 
kalbėti Vasario-sios šventėje. 
Ta proga Abišalos Amerikoje 
aplankė Čikagą, Los Angeles 
ir Niujorką. Svečius Kalifor
nijoje globojo naujoji LB Va
karų apygardos pirmininkė 
V. Gedgaudienė ir asmeniški 
jų bičiuliai C. G. Ugianskai.

Vasario 21 A. Abišala gau
siai lietuvių auditorijai Šv. 
Kazimiero salėje kalbėjo apie

(Nukelta į 6-tą psl.)

Žymiąją disidentę ir politinę kalinę JADVYGA BIELIAUSKIENE, atvy
kusią į JAV LB Vakarų apygardos suvažiavimą, priėmė buvęs Amerikos 
prezidentas RONALD REAGAN. Dešinėje - vertėja mokytoja DALILĖ 
POLIKAITIENĖ Nuotrauka Reagano štabo fotografo

Išeivijos teisės ir vaidmuo
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1993 m. vasario 25 d. su Los Angeles verslininkais susitiko buvęs Lietuvos premjeras ALEKSANDRAS ABIŠALA. 
Jo kairėje - VIOLETA GEDGAUDIENĖ, JAV LB Vakarų apygardos pirmininkė Nuotr. M. Gedgaudo

Lufthansa.
Patogiausias būdas pasiekti Vilnių.

AURELI J A M. BALAŠAITIENE

Paskutiniuoju metu išeivi
jos spaudoje pasipylė daugy
bė straipsnių apie dabartnę 
padėtį Lietuvoje, išeiviją nu- 
vylusius rinkimų rezultatus, 
kritikuojančių ir kaltinančių 
beveik visą tautą už “sugrįži
mą į komunizmą”. Atrodo, kad 
pirmasis džiaugsmas pagaliau 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę ne tik nublanko ir liko 
plačiai įsiliepsnojusio laužo 
pelenais, lyg ir ingoruojant tą 
nuostabų istorinį įvykį, bet 
perėjo į beatodairiškos kriti
kos areną.

Kalbame apie meilę Tėvy
nei, bet kas yra toji Tėvynė? 
Ar tai tik tuščias žemės plo
tas be tautos, kurios šaka save 
laikome? Gyvendami laisvėje, 
labai greitai linkstame į smer
kimą, nepagalvodami, koks 
būtų buvęs mūsų gyvenimas, 
jei Apvaizda nebūtų mums do
vanojusi gyvenimo laisvėje. 
Kuo mes nusipelnėme tos 
nuostabios privilegijos? Ar 
pajėgiame ją tinkamai įvertin
ti, tapdami teisėjais, smerkė- 
jais ir reikalautojais?

Atsižvelkime į tai, kad penki 
vergijos dešimtmečiai Lietu
voje išaugino kartas, kurių 
galvosena visiškai skiriasi nuo 
laisvėje gyvenančių žmonių. 
Sužalota dvasia ir nepažįsta
mos santvarkos baimė neleido 
lietuvių daugumai staiga pa
keisti savo galvosenos ir pasi
tikėti naujos sistemos paža
dais, nes jiems karti patirtis 
parodė, kad pažadais negali
ma tikėti.

Vyksta karštos diskusijos dėl 
Lietuvos pilietybės. V. Prūsas 
(“Lietuvių balsas”, kovo 18 d.) 
tvirtina, kad “kiekvienas lie
tuvių tautos sūnus ar dukra... 
turi teisę būti lietuvių tautos 
nariu ir tuo pačiu Lietuvos pi
liečiu” ir klaidingai interpre
tuoja 1922 m. (ne 1918 m., kaip 
V. Prūsas rašo) Lietuvos kons
tituciją, kurioje nebuvę “tvo
ros” tarp piliečių ir nepilie- 
čių lietuvių.

Pilietybės sąvokai nagrinėti 
remiuosi prof. dr. Konstantino 
Avižonio pilietybės teisės ap
tarimu ir analize. Lietuvos 
konstitucijoje numatyta, kad 
svetimos valstybės pilietis 
gali gauti Lietuvos pilietybę, 
joje išgyvenęs ne mažiau de
šimties metų, o 1928 m. kons
titucijos papildyme sakoma, 
kad svetimą pilietybę įsigijęs 
asmuo netenka Lietuvos pilie
tybės, bet 1938 m. dar patai
soma, kad svetimą pilietybę 
gavęs pilietis Lietuvos pilie
tybę praranda tik tuo atveju, 
jei jis Lietuvoje negyvena il
giau kaip dvejus metus. Ku
riam Amerikos ar Kanados 
lietuviui galima tą sąlygą pri
taikyti? Abejonės nėra, kad 
Lietuva dar keis ir leis specia
lų pilietybės įstatymą.

Prof. Avižonis pilietybę api
būdina kaip “priklausomybę 
valstybei (L. Enciklopedija, 
XXII), kurią galima įsigyti įvai
riais būdais: gimimu (ius soli) 
arba paveldint iš tėvų (ius ori-

ginis)”. Amerikos pilietybę 
galima įsigyti, joje išgyvenus 
penkerius metus ir padavus 
prašymą jai gauti. Kiekviena 
valstybė leidžia savo piliety
bės įstatymus ir numato pilie- 
tyės praradimo atvejus. Kai 
pabėgėliai po Antrojo pasau
linio karo pasiekė Amerikos 
žemyną, po keleto metų jiems 
buvo suteikta teisė įsigyti Ka
nados, Amerikos ar kurio kito 
krašto pilietybę. Amerikos 
pilietybės priesaika reikalau
ja išsižadėti priklausomybės 
(“allegiance”) bet kuriam ki
tam kraštui. Ji pripažįsta sa
vo piliečiais asmenis, gimu
sius jos teritorijoje, bet numa
to pilietybės praradimo sąly
gas, kurių pagrindinė yra tar
navimas kito krašto kariuo
menėje.

Kiekviena valstybė brangina 
savo piliečius, jiems teikia 
įvairias privilegijas, bet ir rei
kalauja įsipareigojimų, kurių 
tarpe labai svarbią vietą uži
ma tarnyba savo krašto kariuo
menėje ir mokėjimas mokes
čių. Taigi ar galime reikalau
ti, kad Lietuva iš karto mums 
suteiktų ar sugrąžintų visas 
pilietines teises, jei mes ne
atliekame jokių pareigų, ne
mokame Lietuvos respublikai 
mokesčių, netarnaujame jos 
kariuomenėje?

Išeivijos vaidmuo privalo 
būti dvasinio pobūdžio: padėti 
Lietuvai išbristi iš ekonomi
nės ir politinės krizės, pama
žu ir švelniai įtakoti tėvynai
nių galvoseną, kad jie pradėtų 
suvokti demokratijos princi
pus ir juos pritaikytų savo gy
venimui. Neturėtų išeiviai 
veržtis į Lietuvos vyriausybės 
pareigavietes ar į parlamentą. 
Ji turėtų telkti visas jėgas į 
pagalbą Lietuvai, naudojantis 
savo demokratijų piliečių pri
vilegijomis.

Išeivijos jėgą bei įtaką įro
dė kovos už Lietuvos laisvę

dešimtmečiai, naudojantis di
džiųjų demokratijų pilietybės 
privilegijomis. Jokie įstaty
mai neišraus iš lietuviškos 
širdies meilės savo tėvų kraš
tui ir nenustelbs įsipareigoji
mo jam padėti. Keliauja į Lie
tuvą idealistų profesionalų 
grupės iš Amerikos, Kanados 
ir Australijos. Jų dalis - jau 
gimę po svetimu dangumi. Tai 
rodo išeivijos dvasines jėgas, 
kurių nereikia menkinti ne
praktiškais reikalavimais, 
nes jokia demokratija nevar
žo savo piliečių tautinės kul
tūros puoselėjimo, nedrau
džia “etninės” spaudos, neuž
daro tautinių parapijų.

Tai ko gi daugiau mums rei
kia? Išeivijos vaidmuo liks 
stiprus, jei nebus rizikuoja
ma pilietybės praradimu, o 
jos moralinė jėga turi remtis 
užuojauta savo tėvynainiams 
ir viltimi, kad su laiku jie 
įveiks visas krizes, jų galvose
na pasikeis.

Čia tiktų priminti tragiškai 
žuvusio Amerikos prezidento 
J. F. Kennedy garsų posakį: 
“Neklausk, ką tavo kraštas ga
li tau duoti, bet klausk, ką tu 
jam gali duoti” (Don’t ask what 
country can do for you, but 
ask what you can do for the 
country").

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

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

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

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipkl- 
teS (

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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.

rtfi DA D Perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

JAV dol. Kan. dol.

Jūsų ryšiai su Vilniumi 
per Lufthansa

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

4 be nusileidimo skrydžiai per 
savaitę iš Frankfurto [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 į Vokietiją 
34 kartus per savaitę, ir iš tenai turi daugiau 
kaip 250 skrydžių į 16 Vidurio ir Rytų 
Europos miestų. Prie viso to pridėkime 
mūsų patrauklias ir prieinamas kainas, 
malonų ir draugišką patarnavimą skrydžių 
metu - ir jūs tada pastebėsite, kodėl daug 
daugiau keliautojų į Vidurinę bei Rytų 
Europą pasirenka Lufthansą, negu bet 
kurią kitą oro liniją.

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ..15.00. ;
i

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

r

Tel: Tel:

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

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



6 psi. • Tėviškės žiburiai • 1993. V. 11 - Nr. 19 (2254)

Tautybių departamento prie Lietuvos vyriausybės generalinė direktorė 
HALINA KOBECKAITĖ (viduryje) prie Los Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos mokyklos su JAV LB Vakarų apygardos pirmininke VIOLETA GED
GAUDIENE ir Santa Monica apylinkės pirmininku JUOZU KOJELIŲ

Nuotr. M. Gedgaudo

Lankėsi iš Lietuvos...

PRANEŠIMAS IŠ PRANCŪZIJOS

Lietuvis gydytojas Paryžiuje
Pokalbis su privačioje prancūzų klinikoje atliekančiu stažą gydytoju 
MINDAUGU MINDERIU. “Kai pritruksime chirurginių instru

mentų, teks galbūt parduoti karinius laivus” - pareiškė jis

(Atkelta iš 5-to psl.) 
susidariusią padėtį Lietuvo
je, įstatymus leidžiamajai ir 
vykdomajai valdžiai patekus 
į vienos partijos rankas. LDDP 
partijos atžvilgiu svečias pa
sisakė gan kritiškai, nes jai 
vadovauja tie patys žmonės, 
kurie vadovaujantį vaidmenį 
turėjo ir tuo metu, kai Lietu
vos komunistai buvo tiesio
ginėje Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos kontrolėje. 
Be to, jų tarpe yra nemaža to
kių, kurie dirbo sovietų Sau
gumo tarnybose ir dabar sten
giasi savo nusikalstamą pra
eitį nuslėpti. Nepaisant to, 
kalbėtojas kvietė išeivius ir 
toliau remti Lietuvą bei jos 
žmones.

Pokalbiui su auditorija po 
paskaitos vadovavo Violeta 
Gedgaudienė. Gedgaudų na
muose vieną vakarą Abišalos 
susitiko su Los Angeles lietu
viais visuomenininkais, kitą 
vakarą - dr. Z. Brinkio namuo
se su ekonomistais, lankė p.p. 
Brazdžionius.

Amerikos informacijos agen
tūros į Ameriką pakviesta ko
vo viduryje Los Angeles ap
lankė Halina Kobeckaitė, Lie
tuvos karaime, Vilniaus un-to 
docentė, nuo 1990 m. Tauty-

■SAMOGrUA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos j

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

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

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

bių departamento prie Lietu
vos vyriausybės vadovė. Ame
rikoje ji lankė Vašingtoną, 
Niujorką, EI Paso, Los Ange
les ir Miami. Kitose vietose 
ji susitiko tik su pavieniais 
lietuviais, o Kalifornijoje LB 
Santa Monica apylinkės val
dyba sudarė jai sąlygas susi
pažinti su lietuvių tautinės 
mažumos gyvenimu ir bend
ruomeninės veiklos rezulta
tais. Ji apžiūrėjo Šv. Kazimie
ro parapiją, dalyvavo pamal
dose, matė mokyklą, prekybą 
lietuviškomis knygomis, val
gyklą, lankėsi privačiuose na
muose. Kovo 14 mokyklos pa
talpose gausiai auditorijai 
ji padarė pranešimą apie tau
tines mažumas Lietuvoje ir 
jų problemas. Su Pietų Kali
fornijos lietuvišku gyvenimu 
ją supažindino dr. Zigmas 
Brinkis.

Santa Monica apylinkės val
dybos ir apygardos pirminin
kės V. Gedgaudienės pastan
gomis Kobeckaitė buvo pa
kviesta pusvalandžio pokal
biui į amerikiečių televiziją. 
Pokalbio metu amerikiečių 
publikai ji pateikė labai nau
dingos informacijos.

Gruodžio mėnesį į Los An
geles iš Lietuvos atvyks poe- 
tas-aktorius Kęstutis Genys. 
Į 27-jį literatūros vakarą jį 
kviečia Lietuvių fronto bičiu
liai.

Kalifornijos lietuviai vieš- 
nias-svečius iš Lietuvos sutin
ka draugiškai, mielai bend
rauja, informuojasi ir infor
muoja. Išimtį iš šios taisyklės 
sudaro iki šiol ištikimybę Ka
ziui Bobeliui rodanti grupelė.

GINTARAS

EXPRESS

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 agentę.
Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. 516 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokęti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.

GINTAUTAS CIBAS
Pirmą kartą nutrauktą rankos 

pirštą Lietuvoje 1980 m. sėkmingai 
prisiuvo gydytojas Kęstutis Vitkus. 
1982 m. balandžio 1 d. Vilniuje ati
darytas mikrochirurgijos skyrius. 
1985 m. Vilniaus universitete įsteig
ta probleminė mikrochirurgijos la
boratorija, kuri vėliau pertvarkyta 
į universitetinę kliniką. Dabar 
Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligo
ninės mikrochirurginiame skyriu
je yra 45 lovos. Per metus atlieka
ma per 1000 operacijų.

Mano pašnekovui, 38-rių me
tų Vilniaus universiteto vyres
niajam mokslo darbuotojui mi
krochirurgijos centro gydyto
jui Mindaugui Minderiui pa
prasčiausiai pasisekė, kad Eu
ropos rankos chirurgijos drau
gijų federacija vieną iš 10 sti
pendijų, skirtų visai Europai, 
paskyrė jam - jaunam Lietuvos 
mikrochirurgui.

— Paryžių pasirinkau visai 
ne todėl, kad aukštas Eifelio 
bokštas, - mostelėjo ranka M. 
Minderis į gretimais, už lango 
stūksančią įžymybę, - čia yra 
labai puiki mikrochirurginė 
klinika, kurioje dirba vienas 
žymiausių pasaulyje rankos 
bei peties nervų rezginio chi
rurgijos specialistų profesio- 
rius Alain Gilber. Peties ner
vų rezginio mikrochirurginės 
operacijos Lietuvoje būtų ypač 
reikalingos, nes daug motoci
klininkų nelaimių atvejais daž
nai pažeidžia peties nervų rez
ginio sritį ir nebegali valdyti 
rankų. Deja, tokios operaci
jos Lietuvoje dar nedaromos. 
Šiuo metu stebiu prancūzų 
profesoriaus darbą ir, grįžęs 
į Lietuvą, pats bandysiu atlik
ti tokias operacijas.

— Ar Lietuvos sąlygomis tai 
įmanoma ?

— Jei turite galvoje Lietuvos 
mikrochirurgų profesinį pasi
ruošimą, galiu sakyti - taip. 
Vilniaus mikrochirurgų profe
sinis lygis tikrai yra aukštas. 
Pavyzdžiui, mūsų mikrochirur- 
ginio skyriaus vadovas prof. 
Kęstutis Vitkus ne per seniau
siai pusę metų pats darė opera
cijas JAV iš to mokė kitus. Tai 
jau šis tas. Aš nervų chirurgi
jos srityje dirbu jau 10 metų. 
Na, o jeigu šnekėsime apie ma
terialinę pusę, telieka tiktai 
rankomis skėstelti. Aplamai, 
ar Lietuvoje šiuo metu iš viso 
kas nors įsigyjama be automa
tų, tankų, karinių laivų ir lėk
tuvų? Jei dar gyvuoja medici
na, tik tiktai labdaros iš už
sienio dėka. Bet jose dažniau
siai būna tvarsliava, vaistai, 
adatos, švirkštai. Instrumentų, 
reikalingų operacijoms, nebū
na. Kaip juos reiks atnaujin
ti, kai visiškai susidėvės da
bartiniai, jau seniai naudoja
mi instrumentai, nežinia. Gali 
tekti parduoti kokį karinį lai
vą, kad įsigytum mikrochirur- 
ginį mikroskopą.

— Jūs stažuojatės privačio
je mikrochirurginėje kliniko
je. Ar ji skiriasi nuo valstybi
nės?

— Čia dar kartą puikiai įsiti
kinau privačios medicininės 
praktikos privalumais prieš 
valstybinę. Privačioje klini
koje tu negali dirbti blogai 
ir nerūpestingai, nes neturė
si pacientų. Tu nelaikysi di
delio biurokratinio aparato,, 
kaip valstybinėje klinikoje. 
Dirbs tik tiek žmonių, kiek 
reikia. Minimum išlaidų, mak- 
simum darbo.

— Žinau, jog Vilniuje prieš 
metus įsteigta pirma privati 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

chirurginė klinika, kurioje jūs 
irgi dirbate.

— Tiesa. Deja, prasti Lietu
vos įstatymai kiekviena proga 
“kiša pagalius į ratus”. Pagrin
dinė kliūtis - netobula sveika
tos draudimo sistema, kuri pa
dengtų gydymo išlaidas kaip ( 
čia, Prancūzijoje. Privačioje 
klinikoje besigydantis žmo
gus moka du kartus. Pirmą kar
tą - mums, iš savo kišenės (ope
racija kainuoja nuo 40 iki 200 
JAV dolerių), antrą kartą - 
valstybei, kuri išskaičiuoja iš 
jo algos mokesčius už gydymą, 
bet tie pinigai lieka neišnau
doti. Be to, norint įsteigti pri
vačią kliniką, labai sunku gau
ti patalpas, nors ligoninėse 
vietos apsčiai. Visko per daug 
- ir lovų, ir gydytojų. Dalis jų 
turi dingti.

Privati medicina reikalinga. 
Visuomenėje atsiranda vis 
daugiau turtingų žmonių, tad 
turi diferencijuotis ir medi
cina. Lygiavos neturi būti.

Aš nesiruošiu mesti darbo 
valstybinėje klinikoje, nes pa
čios sudėtingiausios ir naujau
sios operacijos bus atliekamos 
ten. Be to, visada buvo ir bus 
socialiai remtinų žmonių, ku
riems vienodai reikalinga pa
galba, kad ir prastesnėmis 
“valstybinėmis” sąlygomis.

— Ar kuo nors skiriasi Pran
cūzijos ir Lietuvos gydytojai ?

— Greičiau skirasi gydytojų 
paruošimo sistema. Čia, Vaka
ruose, tu negali būti menkas 
specialistas. Kol tampi sava
rankišku chirurgu, esi privers
tas pastoviai tobulėti, moky
tis, kelti savo kvalifikaciją, 
kad išlaikytum konkurenciją, 
gautum darbą, o po to jo nepra
rastum.

Lietuvoje, jei neturi žmogus 
noro, tai, baigęs medicinos ins
titutą ar universitetą, taip ir 
gali likti visą gyvenimą tame 
pačiam lygyje. Jei darbą turi, 
tai nepriklausomai nuo to, ar 
gerai dirbi ar blogai, gausi to
kią pačią algą. Lietuvoje nėra 
darbo sutarčių sistemos, kuri 
priverstų žmogų tobulėti ir ge
rai dirbti, norint neprarasti 
darbo.

Nereikia persėdimų. Kainos žemos.

PRANEŠIMAS

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

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.

Likėnų sanatorija Biržų rąjone, 12 km nuo Latvijos sienos. Joje gydomos sąnarių, raumenų, periferinės nervų 
sistemos ir kaulų ligos 

Kviečiame į Lietuvos kurortą

Ar negali atsitikti, kad Likėnai 
(Smardonė) pasidarys dideliu, gyvu, 
plačiai pasaulyje žinomu centru, 
tikru Šiaurės Lietuvos deimantu?

PROF. S. KOLUPAILA
Šie žinomo Lietuvos hidrolo

go žodžiai, išspausdinti 1937 
m. “Naujosios Romuvos” žur
nale, išsipildė, tačiau tik iš 
dalies. Likėnų kurortas, 1990 
m. gražiai atšventęs 100-ųjų 
metinių sukaktį, iš tikrųjų ta
po rimta Lietuvos kurortinio- 
priešrecidyvinio gydymo ir 
medicininio ligonių reabili
tavimo vieta. Prof. S. Kolupai
los teiginys turėjo pagrindo, 
nes Likėnų kurortiniai veiks
niai - mineralinis vanduo ir 
gydomosios durpės - yra labai 
paveikūs gydant įvairiausias 
uždegimines ir degeneracines 
ligas, funkcinius fiziologi
nius organizmo sistemų sutri
kimus.

Likėnų kurortas yra įsikūręs 
šiaurinėje Lietuvos dalyje, 
Biržų rajone, 12 km nuo Lat
vijos sienos. Brokhauzo enci
klopedijos, o taip pat Vilniaus 
istorijos archyvo duomenimis, 
šio kurorto mineralinis van
duo imtas naudoti apie XVI š. 
vidurį. Žymus Europos fiziko- 
chemikas Teodoras Grotus 1816 
m. išsamiai aprašė šios vieto
vės mineralinius šaltinius, 
nuodugniai ištyrė jų cheminę 
sudėtį, bei fizines savybes ir 
pasisakė apie jų gydomąją ver
tę. 1890 m. Rygos politechni
kos instituto profesiorius Ch. 
Toms Likėnų mineraliniuose

Nuo:

>380
*kelionė į viens pusę 

perkant ten ir atgal 

Pradedant š.m. birželio 
d., kelionės į Rygą 
Baltijos 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro

2 
ir 

kraštus bus

kraštus.

-Į Dr. VYTAUTAS MEŠKA 

vandenyse surado sieros van
denilio. Tai stiprina šio mine
ralinio vandens vonių terapi
nį poveikį, išplečia jų panau
dojimo galimybes.

Praeitis
Kalbant apie Likėnų kurorto 

istoriją, reikėtų paminėti, kad, 
kaip ten bebūtų paradoksalu, 
jo išplėtimui padėjo nelaimė. 
Komitetas nukentėjusiems nuo 
liūčių nuniokoto derliaus 
Šiaurės Lietuvos ūkininkams 
paskyrė aukomis surinktą pa
šalpą. Dalis pašalpos liko, ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakulteto moksli
ninkai, visų pirma šio fakul
teto dekanas prof. VI. Lašas, 
o taip profesoriai J. Bagdo
nas, K. Buinevičius, Pr. Guda
vičius ir kiti nuolat rašė spau
doje apie būtinumą atstatyti ir 
išplėsti Likėnų kurortą. 1933 
m. tam pritarė ir medicinos 
fakulteto mokslo taryba. Bet 
tik 1937 m. buvo imtasi darbų. 
1938 m. čia iškilo dviejų aukš
tų ligoniams miegamasis korpu
sas su mineralinių vonių, gy
domųjų durpių gydykla ir val
gykla. Todėl 1938 m. gali būti 
laikomi antrąja Likėnų kuror
to įkūrimo data.

Dabar
Šiuo metu Likėnuose išti

sus metus veikia 200 vietų sa
natorija, kurioje gydomos są
narių, raumenų, periferinės 
nervų sistemos ir kaulų ligos.

Likėnų sanatorijoje taip pat 
veikia specializuotas skyrius

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

lengva

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

į vasaros

ligoniams po stuburo traumų 
su nugaros smegenų pažeidi
mu. Gydymo trukmė - 48 die
nos.

Balneofizioterapijos gydyk
loje yra 15 vonių ir 15 gydo
mųjų durpių įrangų. Taip pat 
veikia gerai įrengtas fiziote
rapijos skyrius, turintis visus 
šios sanatorijos profilio li
goniams reikalingus aparatus 
(gydymas elektros srove - gal- 
vanizacija, vaistų įvedimas į 
organizmą elektros srovės pa
galba, elektrinis raumens sti
muliavimas, elektros miegas, 
pastovaus ir kintamo magneti
nio lauko procedūros). Pla
čiai naudojama muzikos tera
pija - viena iš modernių psi
choterapijos formų.

Muzikinė terapija
Muzikinė terapija yra labai 

paveiki gydant nervų ir psich
osomatines ligas bei funkci
nius animalinės ir vegetaci
nės centrinės nervų sistemos 
sutrikimus. Muzikinė terapija 
buvo naudojama jau gilioje se
novėje. Apie tai žinoma jau IX- 
VIII š. pr. Kr., kai indiečių fi
losofas Konfucijus išleido 
“Dainų knygą”, kurioje, nors ir 
primityviai, bet vis dėlto apra
šomas muzikos poveikis žmo
gaus organizmui. Šiandien mu
zikos terapija plačiai teikiama 
Vokietijoje, Austrijoje, Pran
cūzijoje, Anglijoje, JAV, Aust
ralijoje. Džiugu, kad neatsilie
ka ir Likėnų gydytojai.

Psichofizinė treniruotė
Likėnų sanatorijoje plačiai 

naudojamos ir kitas, nemažiau 
paveikus modernios psichote
rapijos metodas - psichofizinė 
treniruotė. Šį metodą sukūrė 
Lietuvos kūno kultūros specia
listas psichologas ir pedago
gas Karolis Dineika. Tai spe
cialūs kūno kultūros pratimai, 
kurie ypač derinami su taisyk
lingu kvėpavimu, ideomocija, 
kai kuriais jėgų veiksmais, fi
lologiškai aktyvių odos taškų 
savimasažu, su po to sekančia 
maksimalia fizine ir psicho- 
emocine atotampa.

Gydomoji gimnastika
Likėnų sanatorijoje plačiai 

naudojama gydomoji kūno kul
tūra ir masažas. Tik norėčiau 
pastebėti, jog pacientai dar 
nelabai supranta gydomosios 
kūno kultūros reikšmę ir pa
veikumą. Dar jaunystėje, ypač 
iš kaimo žmonių dažnai girdė
davau: “Daktarėli, aš taip pri
vargau dirbdamas su kombai
nu (arba fermose, sandėliuo
se, mechanizacijos dirbtuvė
se ir t.t.), kad bet kokie jude
siai man baisūs”. Suprantama, 
tokie pacientai savaip teisūs. 
Tačiau toli gražu ne visiškai 
ir ne visada. Vienas dalykas 
- vibracinis viso kūno virpė
jimas dirbant kombainu arba 
priverstinė kūno padėtis, pvz. 
stovint prie staklių, šeriant 
gyvulius (nuo to iškrypsta są
nariai). Kitas dalykas kinozio- 
terapija (gydomoji kūno kultū
ra, masažas, sportiniai žaidi
mai, mechanoterapija). Ji tre
niruoja visus organizmo rau
menis, pagerina vidaus orga
nų reguliaciją, suaktyvina en- 
dokrinių liaukų veiklą, subu
ria galvos smegenų žievėje ap
sauginio sujaudinimo domi
nantę. Žodžiu, judesiai jude
siam nelygu.

♦ ♦ ♦

Norint gydytis Likėnų kuror
to sanatorijoje, reikia kreip
tis laišku į Vyriausiąjį gydy
toją E. Vileikį (5287 Likėnai, 
Biržų rajonas, Lietuva). Tele
fonas 5-11-99. Palatos daugiau
sia dvivietės, maitinama 4 kar
tus. Gydymosi trukmė sanatori
joje individuali, vidutiniškai 
apie 24 dienas. Tokios gydymo 
trukmės kaina - 100-120 JAV 
dolerių.



“Aro” sukaktuvinis koncertas
Dainos mėgėjai gausiai susi

rinko balandžio 24 d. Toronto 
Lietuvių namuose į vyrų choro 
“Aras” 15-os metų veiklos minė
jimą — koncertą. Choro valdy
bos pirm. Vytautas Pečiulis 
trumpai apžvelgė praėjusius 
veiklos metus. Visko būta: ir 
kūrybinės sėkmės, ir netekčių, 
ir abejonių dėl choro ateities. 
Bene kritiškiausia padėtis 
susiklostė, mirus pirmajam cho
ro vadovui Vaclovui Verikai- 
čiui. Bet dabar tai praeityje.

Sukaktuvinio koncerto reper
tuaras beveik visiškai atnau
jintas. Pirmojoje dalyje skam
bėjo liaudies dainos. V. Palta
navičiaus “Svyruonėli balta
sis”, šiltu žodžiu paminėtas ki- 
atgulusiems choristams ir pir
majam choro vadovui. Antroje 
koncerto dalyje pasirodė tik 
moterys. Choro dirigentė Lin-

Atsiųsta paminėti
Ladas Tulaba, TAI JUMS KAL

BĖJAU. Sekmadienių ir šventa
dienių pamokslai liturginio cik
lo A. I tomas. Prel. Liudviko Men- 
delio leidinys. Roma, 1993 m., 339 
psl. Atspausdino “Draugo” spaus
tuvė (4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629, USA).

Juozas Šiaučiulis (Žilėnas), VEI
DU Į ŠIAURĖ- Pasitraukimas į 
Vakarus. Kaunas, 1991 m., 344 psl. 
Leidykla “Ajeta”. Tiražas - 20.000 
egz. Leidinys gaunamas pas knygų 
platintojus Montrealyje, Toronte, 
Mississaugoje ir pas autorių (1500 
De Seve St., Montreal, Que. H4E 
2A7). Kaina - 10 dol., su persiun
timu-12.50 dol. 

SOFIJA ŠVIESAITĖ

Per sulaužytus kryžius
Sulaužyti kryžiai, sukrypę prie kelio, 
Sulaužyta mano visa Lietuva.
Ir lašas jos kraujo dar dega žiedely, 
Ir svyra gluosnelio žiloji galva.
Išėjo į kelią j'i kruviną, sunkų, 
Po liūnus klampojo, po sniego pusnis... 
Nešiojo ji Viltį širdy ir ant rankų, 
Ir degė krūtinėje Amžių Ugnis...

Negeso ji kritus nuo tankų pabūklų, 
Nuo zvimbiančių kulkų baisia liūtimi- 
Ji šildė ir švietė Galybių stebuklu, 
Per audrą, per pūgą, dienom, naktimi...
Kiek SA USIU, kiek LIEPŲ žiaurių išvaitojo!.. 
Kiek draskęs perkūnų, kiek žuvo aukų! - 
Tėvynei po kojų gyvybes suklojo, 
Skaisčioji jaunystė Dukters ir Sūnų...
Jas Laisvės Angelas visas susirinko 
Lyg deimantų žiedus virš savo sparnų - 
Ir atnešė Viešpačiui - Jų Šeimininkui, 
Tautos numylėtų vaikų nuostabių.
Ir tryško tą rytą aušra spinduliuota, 
Žėrėjo aplaistyta brolių krauju - 
Praėjo Tėvynė su Kristum Golgotą 
Ir kėlės iš guolio mirties vėl nauja.
Per sulaužytus kryžius - mintus prie kelio, 
Per ašarų upes Nemunėlių šventų.
Vėl grįžo jiems laisvė rymoti prie kelio, 
Dienų RŪPINTOJĖLI, mums būti kartu!
Nutilkite, vėtros, įsiutę, audringos, 
Gyventi pakilo žolelė gyva.
O, sese, o broli, kur gerosios rankos? 
Apsikabinkit viens kitą, - šaukia LIETUVA!
Lietuva, Mažeikiai, 1992.1.21

i

Užgavėnių kaukių paroda Vilniaus galerijoje “Kuparas”
Nuotr. Alf. Laučkos

da Marcinkutė ir akompanuoto- 
ja Ellen Meyer labai nuotaikin
gai skambino J. Brahms’o val
sus. Trečioje, baigiamoje da
lyje, šiltu žodžiu paminėtas ki
tas buvęs choro vadovas bei 
akompanuotojas Jonas Govėdas. 
Ir šis šimtas dvidešimt penk
tasis choro pasirodymas sce
noje buvo užbaigtas tradicine 
daina “Aras”, tik šį kartą klau
sytojai pirmą kartą sužinojo 
žodžių autoriaus bei kompozi
toriaus pavardes. Žodžius pa
rašė Viktoras Šilaitis, o melo
diją sukūrė prel. Petras Butkus. 
Neseniai V. Šilaitis mirė Čika
goje, o prel. P. Butkus Sydney 
mieste Australijoje. Pasveikin
ta dabartinė choro vadovė Lin
da Marcinkutė, kuri balandžio 
mėnesį atšventė savo gimta
dienį.

Renginio pabaigoje dainavo 
svečiai — Toronto vokiečių vyrų 
choras, kurio pasirodymas klau
sytojų sutiktas taip pat ne
paprastai šiltai. Toliau sekė 
tradiciniai tokiems renginiams 
pietūs, loterija, šokiai. Pro
grama aplamai buvo sklandžiai 
suorganizuota. Reiklesnis kri
tikas, žinoma, gal pastebėjo 
vieną kitą nesklandumą, bet, 
geriausias įvertinimas — tai 
atsilankiusiųjų nuotaika, ku
ri šį kartą tikrai buvo šven
tiška. Netgi abejojusieji “eiti 
ar neiti” džiaugėsi nepraleidę 
puikaus renginio. Belieka 
“Arui” palinkėti ir toliau iš
likti lietuviškos kultūrinės 
veiklos aukštumose, kaip arams 
ir pridera. A.P.

metų veiklos sukaktuviniame koncerte balandžio 24 d. Toronto Lietuvių namuose Nuotr. A. Pūko

Seni pavyzdžiai naujoms įžvalgoms
Susipažinus su Antano Paškaus knyga “Idėjų sankryžoje. Kritinis skerspjūvis”

ANDRIUS VALEVIČIUS

Antano Paškaus knyga yra 
apžvalga įvairių psichologi- 
nių-religinių visuomeninių 
sąjūdžių, kurie, atrodo, jau 
apie šimtmetį dominuoja mū
sų nuomones ir mūsų troški
mus. Knyga yra suskirstyta 
į tris dalis: “Anapus Freud’o”, 
“Pasaulėžiūrų sankryžoje” ir 
“Paradoksų akivaizdoje”.

Pirmoje dalyje autorius ap
rašo Freud’o psichoanalizės 
mokyklą, Victor’o Frankl’io 
“logoterapijos” mokymą ir 
John Dewey “Progresyvios 
mokyklos” filosofiją.

Antrą dalį autorius suskirs
tė į du skyrius, pavadintus - 
“Ne vien duona gyvas” ir “Ame
rika dievų rinkoje”.

Trečia dalis sudaryta taip 
pat iš dviejų skyrių - “Nuo in
dividualizmo iki misticizmo” 
ir “Tikėjimo polių dialekti
ka krikščionybėje”.

Supažindinant su knyga, no
rėčiau pirma pažvelgti į pir
mą ir trečią dalį prieš pradė
damas nagrinėti antrąją, kuri 
yra pati sudėtingiausia.

Pirmoje dalyje nėra ko girti, 
nė neigti. Apimta medžiaga 
yra labai plati, nuo “Freud’o 
ąsmuo ir jo filosofinės prie
laidos” iki “Katalikiškos krikš
čionybės ateitis”. Beveik vi
sos temos pirmoje ir trečio
je dalyse yra nagrinėjamos 
labai bendrais bruožais. Maž
daug tokių pačių žinių galima 
būtų gauti pasiskaičius geroj 
enciklopedijoj. Įvadas į Freu- 
dą, man atrodo, kartoja senus, 
jau visiems žinomus dalykus. 
Autoriaus išnašose matyti, kad 
nėra nė vieno šaltinio - nei 
knygos, nei mokslinio straips
nio, kuris būtų naujesnis negu 
1968 metų, o kai kurie iš mi
nėtų šaltinių yra paimti iš pen
kiasdešimtųjų ar net keturias
dešimtųjų metų. Frankl’io ir 
Dewey medžiaga yra panašaus 
senumo, tik “Kognityvinės te
rapijos” pristatymas remiasi 
naujesne medžiaga (iki 1981- 
ųjų metų).

Įdomiausia knygos dalis yra 
trečiasis skyrius. Jame auto
rius atskleidžia krikščionybės 
diapoliškumo apraišką, kaip 
krikščionybė yra sudaryta iš 
dviejų elementų - tikėjimo į 
Dievą ir tikėjimo į Kristų, ir 
kaip nuo Renesanso laikų yra 
įvykęs stiprus polinkis iš teo
centrizmo į kristocentrizmą, 
kuris kaip pasekmė yra pakei
tęs krikščionybės išraišką ir 
galų gale yra privedęs krikš
čionybę iki krizės, kurioje ji 
šiandien yra. Skyrius “Teo
centrizmas - kristocentrizmas 
istorijos eigoje” yra turtingas 
įžvalgiais pavyzdžiais nuo Des
cartes, Pascalio, Hėgelio lai
kų iki D. Bonhoeffer, Harvey 
Cox, A. T. Robinson, ir t.t. Taip 
pat duodama gerų pavyzdžių 
iš prancūzų literatūros. Savo 
šaltiniuose autorius nurodo 
keletą sykių J. Milet knygą 
“God or Christ? The Excess of 
Christocentricity” (1981).

Trečiąjį skyrių perskaičius 
betgi irgi ryškiai matyti, kad 
Paškaus analizę “teocentriz
mas - kristocentrizmas istori
jos eigoje” (per 50 psl.) yra tik 
perpasakojimas Milet knygos 
ir visi tie svarūs pavyzdžiai 
yra paimti iš šio veikalo, daž
niausiai be jokių nuorodų.

Antroji knygos dalis visiškai 
skirtinga. Čia, atrodo, auto
rius dažnai be saiko išlieja 
visą savo pyktį ant Amerikos. 
Čia pilna visokių apibendrini
mų, kaltinimų, ir skirtingai 

nuo trečiosios dalies, daž
niausiai be jokių pavyzdžių.

Jau pirmojoje dalyje “Ver
tybinio alkio ženklai” auto
rius kritikuoja Ameriką kaip 
pramogų visuomenę: “Ar tik 
‘fun’ lyg kokia manija nebus 
apsėdusi amerikiečio psichi
ką.” (p.58). Bet, grynas pramo
gos ieškojimas be susirūpini
mo dėl gyvenimo prasmės turi 
vesti prie egzistencinės neu
rozės, kurią autorius pavadina 
“nihilizmu”. Ir toliau rašo: 
“Mūsų dienomis nihilistų tiek 
gausu, kad jie jau net nebelai
komi neurotiniais iškrypė
liais” (p.126). Autorius nesako, 
kas jie yra, nenurodo nė vie
nos pavardės, bet leidžia su
prasti, kad jų pradininkai bu
vo rašytojai kaip Arthur Mil
ler, Edward Albee ir Eugene 
Ionesco. .. Dar blogiau, kad 
“visa, kas tik po jo (nihilisto) 
liežuviu pakliūva, su piktu 
malonumu apteršiama absur
do seilėmis”, (p.127)

Nuo šitos vietos autorius 
pradeda naudoti tą pačią me
todiką kaip jo minėtieji nihi
listai. Prognozė Amerikos atei
čiai labai niūri. Kalbant apie 
legalinę painiavą Amerikos 
teisės sistemoje, autorius ra
šo, kad “legalistinis klimatas 
yra pati derlingiausia dirva 
biurokratijai. Ji želdina biu
rokratus kaip grybus po lie
taus”. (p.150). Šie drąsina ad
vokatų profesijos plėtimą ir 
“nuogąstaujama, kad netru
kus Amerikos visuomenė bus 
advokatų, kaip alkanų skėrių 
nusiaubta”.(p.l51).

Pagal autorių, etniniai pa
vojai taip pat gresia Ameri
kai: “Susidarė visokių etni
nių grupių, kurios stengiasi 
užsienio politiką pakreipti 
savo kilmės krašto naudai. 
Juodieji amerikiečiai, grai
kai amerikiečiai, arabai ame
rikiečiai. .. ir stipriausia ge
riausiai organizuota Ameri
kos žydų grupė.”(p,160). O ką 
daro lietuviai amerikiečiai?

Atrodo, kad autorius neturi 
daug simpatijų jaunimui. Į jų 
naujus dvasinius ieškojimus 
dažniausiai žiūrima su pašai
pa. “Drabužių pakeitimas dar 
nereiškia žmogaus pasikeiti
mo. Nuskusta galva, po užpa
kaliu suriestos kojos dar ne
daro mąstytojo budistu.” 
(p. 170).

Kai autorius leidžiasi į me
no kritiką, “absurdo seilės” 
ima trykšte trykšti. Kalbant 
apie “šiandieninius rašyto
jus” (ir vėl be jokių pavyzdžių) 
autorius teigia: “Kartais jie 
pasirodo net piktesni už dyku

Klivlando “Grandinėlės” ansamblio 40 metų sukakties koncerte Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijos salėje į sceną buvo pa
kviesti šio ansamblio steigėjai Liudas ir Aleksandra Sagiai. Iš kairės: P. 
STUNGYS, A. SAGIENĖ, L. SVIDERSKAS, A. BUBLYTĖ, L. SAGYS ir H. 
MACEVIČIŪTĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

mų šakalus. Pradeda plėšyti 
dar gyvą kūną, nelaukdami 
kol jis mirs.” (p.160). Kai au
torius pereina prie kino kriti
kos, jo išsireiškimai tampa 
tiesiog nepriimtinais knygai, 
kuri lyg ir pretenduoja į moks
liškumą. Kalbant apie kinofil- 
mą “The Cook, the Thief, His 
Wife and Her Lover”, kurį kri
tikas Richard Corlis pavadino 
“nuostabiu, puikiu ir nepap
rastu”, autorius vadina “dvo
kiančiu, beprasmiu ir preten
zingu purvo gabalu”.(p.200).

Amerikos laisviausia vie
ta, pagal autorių, yra San Fran
cisco miestas: “Ten beveik vis
kas leista, beveik viskas tole
ruojama. Ten išdygsta visokie 
judėjimai, ‘topless’ ir ‘bottom
less’ šokiai, maištai, ‘gėlių vai
kai’. . . Tame mieste išaugo ir 
vadinamieji ‘Symbionese Li
beration Army’, susidėjusi 
iš pusiau psichopatų juodukų 
ir perlepintų turtuolių baltų
jų”. Gal tai tik mano asmeniš
kas įspūdis, bet tokie apibūdi
nimai man rodo nemažą neapy
kantą ir rasistinį nusistatymą. 
Klausimas vėl kyla, ar taip 
leistina rašyti moksliniuose 
veikaluose?

Knygos antrosios dalies trū
kumas dar tas, kad - kaip ma
tyti iš paskutinės citatos - jos 
turinys jau pasenęs. Jau daug 
metų, kaip San Francisco 
mieste nėra nei “gėlių vaikų”, 
nei “Symbionese Liberation 
Army”. Tačiau autorius nau
doja pavyzdžius iš praeities, 
bandydamas įžvelgti padėtį 
šiandien. Geriausias pavyz
dys, kuris parodo, kaip ši kny
ga yra toli nuo realybės, yra, 
kai autorius rašo: “Marksis- 
tinėms-socialistinėms idė
joms darosi ypatingai imli 
prancūziškoji Kanados dalis. 
Ten net televizijos programos 
vaikams yra persunktos šios 
ideologijos”.(p.181). Aš pats, 
gyvendamas prancūziškoje 
Kanados dalyje ir augindamas 
mažus vaikus, dažnai turiu 
progos pamatyti vaikų prog
ramas ir galiu drąsiai teigti, 
kad čia A. Paškus yra atitrū
kęs nuo realybės ir dėl šian
dieninės politikos Kvebeke, ir 
dėl vaikiškų programų. Paš
kus siūlo pavyzdžiu 1979-ų me
tų programą. O nuo tada pra
bėgo jau 14 metų!

A. Paškaus knyga buvo iš
leista Lietuvoje ir yra taiko
ma vietiniams skaitytojams, 
mažiau pažįstantiems mūsų 
(šiaurės amerikiečių) gyveni
mą. Gaila.

Knygą išleido “Į Laisvę” fon
do Lietuvos filialas. Kaunas, 
1992, 238 psl.

Tėviškės žiburiai • 1993. V. 11 - Nr. 19 (2254) • psl. 7

□ hin iiihi n /tihioii
Filosofo prof. dr. Antano Ma

ceinos (1908-1987) laiškus ren
ka jo sūnus Saulius Lietuvoje. 
Išeivijos spaudai atsiųstame at
virame laiške jis rašo: “Mieli tau
tiečiai, Mano tėvas a.a. prof. An
tanas Maceina, įnešęs didžiulį in
dėlį į Lietuvos kultūrą ir lietuviš
kąją filosofiją, ilgais pasitrauki
mo iš Lietuvos metais gyvendamas 
Vokietijoje, plačiai susirašinėjo su 
išeivijos lietuviais, ypač Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Jo kny
gos, straipsniai, paskaitos ir laiš
kai yra neįkainojamas lobis Lietu
vos kultūrai. Atgavus nepriklau
somybę, Lietuvoje leidžiami Anta
no Maceinos raštai, stengiamasi 
surasti, surinkti ir grąžinti į Lie
tuvą jo kūrybinį palikimą. Krei
piuosi į jus, mieli tautiečiai. Ku
rie turite prof. A. Maceinos laiš
kų (neasmeninio pobūdžio), at
siųskite jų kopijas šiuo adresu: 
Saulius Maceina, Fabijoniškių 81- 
24, 2029 Vilnius, Lithuania. Ne
leiskime pražūti nė vienai lietu
viškosios kultūros dalelei!”

Vincenzo Bellinio (1801-1835) 
“Norma” buvo skirta Čikagos lie
tuvių operos trisdešimt septinta
jam sezonui. Vienintelį “Normos” 
spektaklį, paruoštą dirigento Al
vydo Vasaičio, chormeisterio Ri
čardo Šoko, jo asistento Manigir- 
do Motekaičio, vilniečio rež. Eli- 
gijaus Domarko su asistente Vida 
Momkute, balandžio 18, sekma
dienį, Mortono vidurinės mokyk
los salėje atliko Lietuvos ope
ros sopranas Irena Milkevičiūtė 
(Norma), mezzo-sopranas Nijolė 
Ambrazaitytė (Adalgisa), teno
ras Bronius Tamašauskas (Pollio- 
ne) su Čikagos lietuvių operos 
solistais Jonu Vazneliu, Egle 
Rūkštelyte-Sundstrom ir Juliumi 
Savrimu. Dirigavo Čikagos lietu
vių operos meno vadovas Alvydas 
Vasaitis. Pastatymo reikalais rū
pinosi jos valdyba: pirm. Vytau
tas Radžius, pavaduotojas Vaclo
vas Momkus, vicepirmininkai Vy
tautas Aukštuolis, Jonė Bobinie- 
nė, Jurgis Vidžiūnas, sekr. Eglė 
Rūkštelyte-Sundstrom ir ižd. Al
girdas Putrius. Čikagos lietuvių 
operos nariai savo lėšomis Jau
nimo centre buvo paruošę vaka
rienę “Normos” atlikėjams. 
Jiems, ypač talkininkams iš Vil
niaus, padėkojo valdybos pirm. 
V. Radžius, taures šampano pa
rūpino buvusieji solistai teno
ras Stasys Baras ir baritonas Al
girdas Brazis. Specialūs žymenys 
buvo įteikti Čikagos lietuvių ope
ros veteranams sol. Jonui Vazne- 
liui ir ilgametei valdybos narei 
Jonei Bobinienei. Svečių iš Vil
niaus vardu kalbėjo šiuo “Nor
mos” spektakliu Čikagoje debiu
tavęs sol. Bronius Tamašauskas, 
dėkojęs už nuoširdumą Čikagos 
lietuviams ir rūpestingą globą 
svečius iš Vilniaus priglaudusioms 
šeimoms. Oficialioji dalis baig
ta valdybos pirm. V. Radžiaus 
pranešimu, kad sekančiais metais 
Čikagos lietuviams bus paruoš
tas Lietuvoj Vytauto Klovos su
kurtos “Pilėnų” operos spektaklis.

Liudo ir Aleksandros Sagių 
įsteigta ir išgarsinta “Grandinė
lė” veiklos keturiasdešimtmetį 
balandžio 17 d. paminėjo specia
liu koncertu Klivlande, Dievo 
Motinos lietuvių parapijos salė
je. Programą paruošė “Grandi
nėlės” šokėjų eilėse užaugusi da
bartinė jos vadovė Renė Motie- 
jūnaitė-Booth, o režisavo Alek
sandra Sagienė. Etnografinių šo
kių pynę sukompanavo Liudas Sa- 
gys. Muzikinei koncerto daliai 
vadovavo Rita Kliorienė ir Rimas 
Biliūnas. Sukakčiai skirtas kon
certas buvo pradėtas Gervėčių 
kadrili ūmi, pratęstas ir baigtas 
kitais tautiniais šokiais, J. Guda
vičiaus “Žiedelį” ne tik šokant, 
bet ir dainuojant. Dalį gautų svei
kinimų programos metu perskaitė 
Ingrida Bublienė — PLB valdybos 
pirm. Broniaus Nainio, Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerio 
Dainiaus Trinkūno, Lietuvos liau
dies kultūros centro vadovo Juo
zo Mikutavičiaus, kompozitoriaus 
Algimanto Bražinsko, vilniškio 
“Lietuvos” ansamblio, su sveiki
nimais atsiuntusio ir gražią tau
tinę juostą. Sveikinimai taipgi 
buvo gauti iš Toronto “Gintaro”, 
Hamiltono “Gyvataro” bei kitų 
lietuviškųjų grupių vadovų. Juos 
atsiuntė ir JAV Ohio valstybės 
gubernatorius George Voinovich, 
Klivlando burmistras Michael 
White. Ovacijomis sutiktiems 
Aleksandrai ir Liudui Sagiams 
visi koncerto dalyviai sugiedo
jo “Ilgiausių metų”. Nebuvo už
miršti ir daugiau kaip 10 metų 
“Grandinėlei” atidavę šokėjai 
bei muzikantai. Tarp jų buvo ir 
jau dvidešimt penkerius metus 
šokęs Algis Nagevičius.

Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija Vilniuje 1994 m. įvyk
siančios Pasaulio lietuvių dainų 
šventės repertuarą nori papildyti 
naujomis dainomis. Šiam tikslui 
yra paskelbtas chorinių dainų kon
kursas “Daina dainų šventei”. 
Premijuojamų dainų skaičius ne
ribojamas.

Ketvirtasis tarptautinis re
liginės muzikos festivalis “Šiau- 
liai-93” truko visą Velykų savaitę. 
Jis pradėtas Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje atlikta J. S. Bacho “Pa
sija pagal šv. Joną”. Festivalin 
įsijungė beveik tūkstantis atlikė
jų, įskaitant ir gausius dalyvius 
iš užsienio. Ypatingo dėmesio su
silaukė iš Švedijos Falūno miesto 
atvykęs kamerinis choras su šve
dų kompozitorių religinės muzi
kos kūriniais. Festivalin įsijun
gė ir jo nuolatiniu dalyviu tapęs 
Gudijos instrumentinis ansamblis 
“Cantabile”. Festivalį suorgani
zavo Šiaulių kamerinio choro 
“Polifonija” vadovas Sigitas 
Vaičiulionis. Dalyvavo ir kiti 
aukšto lygio Lietuvos chorai. 
Koncertai buvo surengti ne tik 
Šiaulių, bet ir Vilniaus, Klaipė
dos, Kauno šventovėse.

Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo deimantinė sukaktis 
įvairiais renginiais bus minima 
beveik ištisus 1993 m. iki jos da
tos lapkričio 18 d. Minėjimus Lie
tuvoje Latvijos ambasada pradėjo 
balandžio 17 d. specialiu koncer
tu Lietuvos operos ir baleto teat
re Vilniuje. Pirmojoje koncerto 
dalyje Latvijos valstybinio ope
ros teatro baleto grupė atliko L. 
Beirio choreografinę kompozici
ją, sukurtą L. Beethoveno “Sep
tintosios simfonijos” motyvais. 
Antroji dalis buvo skirta latvių 
kompozitoriaus ir Latvijos kul
tūros ministerio Raimundo Paulo 
muzikos kūriniams. Populiariau
sias melodijas fortepijonu skam
bino pats autorius, grojo jo diri
guojamas orkestras “Dvėseles 
stigas” (“Sielos styga”), šoko ba
leto atstovai. Koncerto klausėsi 
Lietuvos prez. A. Brazauskas, 
Lietuvos ir Latvijos ministerial 
pirmininkai A. Šleževičius ir L 
Guodmanis, Lietuvai paskirti už
sienio diplomatai bei kiti svečiai. 
Tą vakarą Latvijos ambasadorius 
A. Sarkanis surengė diplomatinį 
priėmimą svečiams. Balandžio 20 
d. Vilniaus “Vartų” galerijoje 
buvo atidaryta latvių dailininkų 
Edgaro Verpės ir Zigurdžio Poli- 
kovo tapybos darbų paroda. Ge
gužės pradžioje Mokytojų na
muose Vilniuje įvyko Latgalos 
etnografinių grupių koncertas.

Etnografiniam “Kuršių ainių” 
ansambliui, įsteigtam Klaipėdo
je prieš trejetą metų, vadovauja 
N. Nakienė ir R. Sliužinskas. Jie 
stengiasi atkurti senąsias Mažo
sios Lietuvos ir pamaryje gyve
nančių žemaičių dainas. Manoma, 
kad Rytprūsiuose (dabartinė Ka
liningrado sritis) ir Kurše (da
bartinė Vakarų Lietuva) senovėje 
buvo svarbūs baltų kultūros židi
niai, kuriuos nuteriojo karai, il
gametė svetimtaučių priespauda. 
Mums išliko tik šokiai, žaidimai 
ir dainos, savo melodijų turinin
gumu, formos išbaigtumu liudijan
tys senosios Vakarų baltų kultū
ros klestėjimą. Šį palikimą ban
do atkurti Vilniuje koncertą su
rengęs “Kuršių ainių” etnografi
nis ansamblis. Mažosios Lietuvos 
dainavimo ir giedojimo tradicijos 
ieškoma ekspedicijose padary
tuose negausiuose magnetofono 
įrašuose. Daugiausia buvo užra
šyta Klaipėdos krašte paplitusių 
liuteroniškų giesmių. Jose skam
ba kaimo giesmininkų aukšti, bet 
minkšti, mūsų ausiai neįprasti 
balsai. Koncertą “Lietuvos ryto” 
skaitytojams aprašiusi Varsa Liut- 
kutė klausia: “Gal tokia buvo 
Klaipėdos krašto senoji daina
vimo tradicija? Kad ir kaip ten 
būtų, įrašai ją leidžia perprasti 
tik iš dalies, todėl šiandien, 
dainuodami Klaipėdos krašto dai
nas, neišvengiamai turime pasi
telkti vaizduotę. Koncerte priver
tė suklusti ansamblio solisčių at
liekamos senosios dainos. Jų at
likimo būdas, dainų lyriškumas, 
sukūrė salėje šiltą intymią atmos
ferą. Darniai skambėjo ir viso 
ansamblio dainuojamos vienbal
sės dainos. Kolektyvas turi pa
ruošęs didelį repertuarą. Daug 
dainų ir šokių ekspedicijų metu 
užrašė patys ansamblio nariai. 
Kitos dainos — iš įvairių liau
dies dainų rinkinių. ‘Kuršių ai
niai’ pagal senuosius aprašymus 
bando restauruoti ir instrumen
tinę muziką. Ansamblio nariai 
groja cimbolais, dūdmaišiu, smui
kais. Savitas instrumentarijus 
leidžia išradingai akompanuoti 
šokiams . . V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas 

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

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

Nepriklausomos Lietuvos krepšinio rinktinė 1939 m. Kaune, apgynusi 
Lietuvai Europos krepšinio čempiono titulą. Iš kairės: Vytautas Norkus, 
Juozas Jurgėla, Eugenijus Nikolskis, Pranas Mažeika, Feliksas Kriaučiū
nas, M. Šliupas, Leonas Baltrūnas, Pranas Lubinas, Vytautas Budriūnas, 
Zenonas Puzinauskas, Mykolas Ruzgys, Arturas Andrulis, Arturas Cen- 
feldas ir Vytautas Leščinskas

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

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

taupymo sąsk...................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

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

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

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

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

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

All THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ '

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

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 

Greitas ir tikslus patarnavimas 

JDKylXTTX/V 
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

. T. V.
Du kartus

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

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

Europoje pirmieji
Daug laiko nuslinko nuo pirmųjų 

Europos vyrų krepšinio pirmeny
bių. Daug kas keitėsi krepšinio žai
dime, taisyklėse, varžybų organiza
vime. Europos vyrų krepšinio pirme
nybės yra virtusios vienu iš svarbiau
sių žemyno sportinių įvykių.

Pirmosios Europos vyrų krepšinio 
pirmenybės įvyko Šveicarijoje 1935 
m. Jose dalyvavo 10 valstybinių rink
tinių ir buvo sužaista 17 rungtynių. 
Pirmenybių metu aukščiausias rung
tynės rezultatas buvo pasiektas tarp 
Prancūzijos ir Rumunijos, 66:23, o 
pirmenybių laimėtoju tapo Latvija, 
nugalėjusi Ispaniją 24:18.

Antrosios Europos krepšinio pir
menybės įvyko Rygoje 1937 m., tre
čiosios 1939 m. Kaune, ir tik po Ant
rojo pasaulinio karo vėl buvo atgai
vintos ir pradėtos žaisti 1946 m. Pas
tarosios įvyko Ženevoje dalyvaujant 
10 rinktinių, tačiau nuo šių iki ar
tėjančių, šiemetinių, jau 28-jų pir
menybių, kurios įvyks Vokietijoje, 
Baltijos kraštai neturėjo teisės jose 
dalyvauti. Neturėdami kito pasirin
kimo, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
krepšininkai gynė okupanto garbę, 
žaisdami už buvusią Sovietų Sąjun
gą. Subirus sovietams, po 54 metų 
pertraukos baltiečiai ir kiti buvę 
sovietų pavergti kraštai vėl ruošiasi 
dalyvauti Europos laisvų kraštų iški
lioje sporto šventėje.

Iš viso 27-se iki šiol buvusiose Eu
ropos vyrų krepšinio pirmenybėse 
yra dalyvavusios 35 šalių rinktinės. 
Pirmenybės vyko 18 kraštų, tarpe jų 
1939 m. Lietuvoje. Europos meiste
rių titulą buvo iškovojusios 9 vals
tybių rinktinės: po vieną kartą Lat
vijos, Čekoslovakijos, Egipto, Veng
rijos, Italijos ir Graikijos. Du kar
tus - Lietuvos, penkis kartus - Ju
goslavijos ir 14-Sov. Sąjunga.

Daug buvo rašyta apie artėjančias 
28-sias pirmenybes, kurios 1993 m. 
vyks Vokietijoje. Jose dalyvaus 16 
Europos kraštų. Lietuvos dalyvavi
mas jose paaiškės po paskutinio at
rankos turnyro Lenkijoje gegužės 30 
- birželio 6 d.d., kur varžysis 12 nau
jai atgavusių nepriklausomybes vals
tybių. Keturios iš jų bus įsileistos į 
28-sias pirmenybes, kurios kaip mi

nėta vyks 1993 m. birželio 23 — liepos 
4 d.d. Vokietijoje.

Grįžtant į Europos vyrų krepšinio 
pirmneybių užuomazgos laikotarpį, 
kur Lietuva 1937 m. ir 1939 m. lai
mėjo Europos meisterystes, suglaus
tai prisiminkime tuo metu pasiektus 
mūsų tautai malonius, dabar jau isto
rijon nuslinkusius momentus.

1937 m. Ryga, Latvijos sostinė. Ar
turas Andrulis (prieš porą metų mi
ręs JAV-se), rinktinės dalyvis, pasa
kojo to meto Lietuvos žurnalistams, 
kad į Latvijos sostinę buvo atvykta 
be reklamos ir “triukšmo”. Daug kam 
kėlė abejonių dėl Lietuvos pajėgu
mo. Pirmenybėse dalyvavo 8 valsty
bių rinktinės. Lenkai sakė, kad lie
tuviai yra silpni ir juos nugalėsią 
kiti, jiems visai neteksią su jais su
sitikti! Išėjo kitaip. Pirmose rungty
nėse mūsiškiai nugalėjo italus 22:20, 
sekančiose rungtynėse nukirto Esti
ją 20:15, kitą dieną laimėjo trečią
sias rungtynes, kurios buvo prieš 
Egiptą net 21:7. Nekantriai lauktos 
rungtynės, jau pusiaufinaluose, su 
lankais baigėsi 32:25 lietuvių naudai. 
Pagaliau rungtynėse susitikta dar 
kartą su italais. Sunkiai, tačiau vėl 
laimėta 24:23. Lietuvai buvo pripa
žintas Europos meisterio vardas. 
Žaidė: Kriaučiūnas — kapito
nas, Talzūnas, Žukas, Puzinauskas, 
Andrulis, Baltrūnas, Daukša, Kepa
las, Mažeika, Nikolskis, Petrauskas 
ir Šačkus.

Trečiosios Europos vyrų krepšinio 
pirmenybės vyko 1939 m. Kaune, Lie
tuvos laikinoje sostinėje. Antrą kar
tę Lietuva tapo Europos meisteriu. 
Pirmose rungtynėse nugalėti latviai, 
ir tik taško skirtumu, 37:36. Likus 30 
sekundžių iki rungtynių pabaigos, 
Ruzgio atšokusį kamuolį nuo lanko 
Lubinas, pirštų galais nukreipęs į 
krepšį, užtikrino Lietuvai laimėjimą. 
Kaip iš tolimesnės pirmenybių eigos 
matyti, šis laimėjimas buvo pats svar
biausias ir lėmęs Lietuvai vėl tapti 
Europos meisteriu. Kitą dieną lai
mėta prieš Estiją 33:14. Vėliau 
“supilti” lenkai 46:18, beveik tokiu 
pačiu rezultatu 48:18 laimėta prieš 
prancūzus, nugalėti vengrai 79:15, 
suomiai 112:9 ir pagaliau suklupo 
italai 48:15. Šios prošvaistės Lie
tuvos krepšinyje buvo pasiektos

Momentas iš baigminių JAV ir Lietuvos rinktinių rungtynių Euro
pos jaunių krepšinio žaidynėse Vokietijos Mannheime. Rungtynės žiū
rovams ir krepšinio specialistams paliko gerą įspūdį

RILAND
Mūsų įstaigos: Mississaugoje 

Holland Landing 
Barrie

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

SOLD
___ M----------------------

COLDUJeU.
BANKCRD

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest"

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

dėka Amerikos lietuvių krepšinin
kų. Jie, krepšinio gimtinės - Ame
rikos auklėtiniai, visais atvejais bu
vo pranašesni už daugumą Europos 
geriausiųjų. Amerikos lietuviai tal
kinę rinktinei buvo: Pranas Lubinas, 
Feliksas Kriaučiūnas, Mykolas Ruz
gys, Juozas Jurgėla ir Vytautas Bud
riūnas.

Su nekantrumu laukiame 28-jų Eu
ropos pirmenybių šią vasarą Vokie
tijoje. Jei Lietuva sugebės surinkti 
savo geriausius, neturėtų būti kliū
čių laimėjimui, o tai buvo įrodyta 
Europos atrankinėse varžybose į 
Barcelonos olimpiadą, kur iš vienuo
likos rungtynių visos buvo laimėtos.

Sig. K.

JAV laimėjo prieš Lietuvą 
95:92 (47:49)

K. BARONAS, Vokietija
Tradicinės Atvelykio savaitę Eu

ropos jaunių krepšinio rinktinių žai
dynės, dalyvaujant taip pat JAV at
stovams, įvyko Mannheimo mieste. 
Jose dalyvavo: Lietuva, Turkija, 
Lenkija, Prancūzija, Vokietija, Es
tija, Bulgarija, Graikija, JAV, Ispa
nija, Kroatija, Rusija, Čekija, Slovė
nija, Suomija. Burtų keliu visos da
lyvės buvo padalintos į pogrupius 
(JAV, Graikija, Lietuva išskirtos). 
Mūsų rinktinė su Prancūzija, Itali
ja, Bulgarija pateko į “C” pogrupį, 
laimėdama prieš Prancūziją 91:80 
(45:35), Italiją 101:65 (52:27) ir Bul
gariją 107:56 (42:29), tad surinktais 
taškais atsistodama pirmoje vietoje. 
Po preliminarinių rungtynių vėl bu
vo sudaryti keturi pogrupiai, atsi
žvelgiant j laimėtas rungtynes. Lie
tuva su Turkija, Italija ir Lenkija su
darė pirmą grupę, taigi ketvirtbaig- 
mėje gan lengvai įveikdama Lenkiją 
91:70 (41:26), sekančiose rungtynėse 
Turkiją 55:45 (26:23). Šis susitikimas 
vyko prie turkų krepšinio sirgalių 
(jų buvo apie 500, nes Mannheime 
gyvena apie 20 tūkst. turkų) birby
nių, būgnų, palydint kiekvieną mū
siškių puolimą ilgais švilpimais ar 
“bū” šauksmais. Lietuviai neįsileido 
į turkų provokacijas, užbaigdami 
rungtynes dešimties taškų skirtumu. 
Pusbaigmėje lietuvių laukė graikai. 
Kaip ir su Turkija - švilpimai, būg
nai, birbynės. Nepadėjo graikams 
taip pat toks jų tautiečių rėmimas. 
Tiesa, pirmame puslaikyje mūsiškiai 
buvo atsiplėšę tik dviem taškais, 
tačiau jau 27 min. pasekmė buvo 
52:45 ir 36 min. 70:52 lietuvių nau
dai. Rungtynės laimėtos 81:61 (34:32).

Baigmė. Čia mūsiškių laukė visų 
favoritas JAV gimnazijų rinktinė, su
daryta iš Kalifornijos, Ohio, Floridos 
ir dviejų Vokietijos amerikiečių gim
nazijos atstovų. Aukštaūgiai, fiziškai 
stiprūs tamsiaodžiai (tik du baltieji), 
įveikę pusiaubaigmėje italus 88:76, 
žadėjo nugalėti bent 15-20 tšk. Man
ding, lietuviai šiam baigminiam su
sitikimui buvo labai gerai taktiškai 
paruošti trenerio Jono Kazlausko 
(pavaduotojas G. Pancerovas), kovo
dami su amerikiečiais “taškas į taš
ką”. Tai parodė tokios rungtynių pa
sekmės: 10 min. pasekmė 23:23, 16 
min. 38:36 (dar amerikikiečių nau
dai), tačiau pirmą kėlinį mūsiškiai 
užbaigia 49:47 savo naudai. Sensa
cija - kalba žiūrovai (spauda rašo 
jų 5 tūkst.), susirinkusių visų rink
tinių treneriai, žiniasklaidos atsto
vai. Ir antras puslaikis yra pana
šus. Tiesa, jau 22 min. Lietuva pir
mauja 55:49, tačiau 26 min. pasekmė, 
vėl lygi - 63:63 ir 30 min. 68:68. Li
kus dviem minutėm juodaodžio tri
taškis - 95:92. Liko 4 sek. J. Kazlaus
kas paima minutę naujam deriniui. 
Deja, berods Urbono mestas iš tolo 
kamuolys pasiekė tik lentą.

Laimėjimas buvo pasiekiamas čia 
pat, ranka. Žiūrovai pamatė labai 
aukštos klasės žaidimą. Teisingai 
Vokietijos televizijos atstovas man 
pasakė (rungtynes filmavo vokiečiai, 
graikai, italai, lietuviai), kad tai 
buvo puiki krepšinio reklama. Ge
riausiu žaidynių krepšininku visų 
valstybių treneriai išrinko mūsiškį 
Andrių Jurkūną.

Prieš abiejų rinktinių susitikimą 
Laimutė Lipšytė amerikietį trenerį 
papuošė mūsų tautine juosta, Vokie
tijos LB pirm. A. Lipšys treneriui J. 
Kazlauskui įteikė gėlių puokštę. Ši 
trumpa iškilmė žiūrovų buvo paly
dėta garsiais plojimais.

(Bus daugiau)

tLH S™ 40
PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

(fixed rate)

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

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ “ V3CT”,

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

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.tfi.
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai, '"i 

Skambinti tel. 536-1 994. <1

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

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

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Skautų veikla
• Sesei Julijai Ruslienei, ne

tekusiai mylimo tėvelio A. Nor
kaus, Kung. Birutės dr-vės vyr. 
skautės reiškia gilią užuojautą.

• Gegužės 14 d., 7.30 v.v. “Romu
vos” valdybos ir komiteto posėdis 
pas tuntininkus, 57 Kirk Bradden

BALTIC CONSTRUCTION
Namų (rengimai ir pataisymai: 

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

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

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

Rd. E., Etobicoke.
• Gegužės 18 d., 7.30 v.v. skau

tų būkle - bendras “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų vadovų-vių po
sėdis.

• Gegužės 22-24 d.d., nuo 9-5 vai. 
Prisikėlimo parapijos patalpose 
vyks laužavedžių kursai. Registra
cijos mokestis $25. Kursus ves s. 
Livija Garsienė iš Vašingtono. Da
lyvaus skautai-tės iš Montrealio, 
Hamiltono ir Toronto. “TŽ” 16 nr. 
skelbti kursai Hamiltone atšau
kiami. M.

• Jubiliejinės stovyklos LŠB 
skautininkų pastovyklė yra įpa
reigota surengti skautoramą. Kvie
čiami visi brolijos skautininkai 
apie tai pagalvoti ir prisidėti su 
siūlymais bei pravedimu. Apie pa
sirinktą pravesti projektą prašo
ma pranešti pastovyklės virš. v.s. 
A. Paužuoliui, 7039 So. Maplewood 
Ave., Chicago, IL 60629-1903, tel. 
(312) 434-5714. Atsiliepkite laiku, 
kad galima būtų suspėti parengti 
programą. A.P.

LEDAS RE FRIGE RA TION 
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

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

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

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

liu vedamuoju balandžio 5 d. 
atkreipė dienraštis “The To
ronto Sun”. Kanados apeliaci
nio teismo teisėjas Allan Lin
den sustabdė vienos nelega
lios ateivės iš Kinijos grąži
nimą. Ji prašėsi globos Kana
doje, norėdama išvengti jai 
ir kitoms moterims ten gresian
čios sterilizacijos. Teisėjui 
A. Lindenui ši grėsmė atrodė 
skandalingu moteries teisią 
pažeidimu. Vedamasis betgi 
primena, kad Kinijos įstaty
mai dėl per didelio gyvento
jų skaičiaus šeimoms leidžia 
turėti tik po du vaikus. Kini
ja turi apie pusę bilijono gim
dyvės amžiaus moterų. Veda
mojo autorius klausia, ką da
rys Kanada, jeigu jos čia at
vyks gimdyti vaikų?

Ontario NDP socialistų prem
jeras Bob Rae, kovodamas su 
nepakeliamu sekančio biudže
to deficitu, ieško būdų suma
žinti išlaidoms ir padidinti pa
jamoms. Vedamos derybos net 
dėl 950.000 valdžios tarnauto
jų atlyginimo apkarpymų bei 
jų skaičiaus sumažinimo. Dien
raščio “The Toronto Star” bend
radarbis Jack Lakey gegužės 
5 d. laidoje pateikia įdomų 
straipsnį apie nelegaliai iš JAV 
atvežtų cigarečių nuostolius 
Kanadai ir ypač Ontarip pro
vincijai. Kaltė tenka Kanados 
ir Ontario vyriausybėms, ku
rios pastarajame dešimtmetyje 
federacinį ir provincinį mokes
tį legaliai parduodamoms ciga
retėms padidino daugiau 
kaip 400%.

Anksčiau tokia taktika buvo 
laikoma patogia priemone biu
džetinėms pajamoms pasidi
dinti. Mat visiems buvo aišku, 
kad didžioji rūkančiųjų dalis 
rūkymo negalės atsisakyti dėl 
rūkalų pabrangimo. Dabar, kai 
cigarečių kainos pasidarė pa
sakiškos, jas pateisinti bando
ma rūkymo pavojumi kanadie
čių sveikatai. Deja, ne visiems 
politikams rūpi kanadiečių 
plaučių sveikata. Praėjusia 
savaitę NDP socialistų atstovas 
Jim Fulton pasiūlė Kanados 
parlamentui legalizuoti oficia
liai vis dar draudžiamą narko
tiku laikomos marihuanos rū
kymą. O ji juk žalinga ne tik 
plaučiams, bet ir protui. Pa
sak J. Fultono, legalizavus ma
rihuaną, vyriausybės turėtų

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

didelius užtikrintų pajamų šal
tinius, kuriais dabar naudoja
si narkotikų skleidėjai.

Ne tik Kanada, bet ir Onta
rio provincija, ypač metropo
linis Torontas, dabar tapo ro
jumi cigarečių spekuliantams. 
Dienraščio “The Toronto Star” 
duomenimis, 1990 m. torontie- 
čiamas iš 45-kių pakelių ciga
rečių tik vienas buvo parduo
damas nelegaliai atsivežtų iš 
JAV. Dabar jos jau sudaro šeš
tadalį visų parduodamų ciga
rečių. Už pakelį mokesčiais 
apkrautų kanadiškų cigarečių 
torontiečiams reikia mokėti 
apie šešis dolerius, o nelega
liai įvežtas amerikietiškąsias 
jie gauna už tris dolerius. Iš 
JAV grįžta ir Kanadoj ameri
kiečiams pagamintos cigare
tės, atleistos nuo federacinio 
ir provincinio mokesčio. Jos, 
net ir nelegaliai sugrąžintos, 
yra brangesnės už amerikie
tiškas.

Kanadai ir jos provincijoms 
daug nuostolių atneša ne tik 
nelegaliai parduodamos JAV 
cigaretės, bet ir alkoholiniai 
gėrimai, kurie ten dvigubai 
pigesni. Kanadon plūsta ne 
vien tik nelegalūs ateiviai iš 
viso pasaulio, bet ir nelega
lios cigaretės su nelegaliu al
koholiu iš JAV. Ontario pro
vincijoje nelegaliai parduoda
mo JAV alkoholio rinka siekia 
beveik bilijoną dolerių. Šiuos 
duomenis pateikia jau minė
tas dienraščio “The Toronto 
Star” korespondentas Jack La
key, tyręs ne tik cigarečių, bet 
ir alkoholio įvežimą.

Iš JAV įvežtą alkoholį To
ronte galima buteliais pirk
ti pas spekuliantus, bet stam
besnio masto užmaskuota pre
kyba vyksta Toronto restora
nuose ir tavernose. Ten ame
rikietiški gėrimai sumaišomi 
su kanadiškais ir lankytojams 
parduodami pigesnėmis kaino
mis. Nelegalaus pigesnių JAV 
cigarečių ir alkoholinių gė
rimų įvežimo Kanadon neįma
noma sustabdyti dėl ilgos sie
nos ir pasienyje esančių in
dėnų rezervatų. Jie nemoka 
nei JAV, nei Kanados mokes
čių ir turi geras sąlygas spe
kuliacijai. Ją tegalėtų sustab
dyti federacinio ir provinci
nio mokesčio sumažinimas ka- 
nadiškiems rūkalams ir alko
holiui. V.Kst.

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

Jungtinio JAV baitiečių komiteto (JBANC) metiniame suvažiame Vašingtone, DC, 1993 m. sausio 30 d. eilės tvarka lie
tuviai pirmininkavimą perdavė estams. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: Mati Koiva (estą atst.), Eugenija Genienė (ALT 
atst.), Sandra Aistars-Annus (JBANC P.R. dir.); buvusio JBANC prezidento ALT pirm. Grožvydo Lazausko Įgaliotinis 
Casey Oksas perduoda prezidento pareigas Amerikos estu tarybos pirm. Juhan Simonson; Sarmite Straupinieks (JBANC 
įst. vedėja). Antroje eilėje - dr. Olgerts Pavlovskis (latvių atst.), Vincent Boris (ALT ir Vyčių atst.), Ints Rupners (Ame
rikos latvių sąjungos pirm.), Marju Rink-Abel (estų atst.). Nuotraukoje trūksta dr. Jono Genio

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
TIESKIME GERUMO IR 

MEILĖS TILTUS
Rašo mokytoja iš Lietuvos

Man teko skaityti jau senokai 
spausdintą straipsnį “Lietuvos 
ir išeivijos santykių šešėliai” 
(atsiliepiant į prof. Stasio Vai
tiekūno straipsnį apie išeiviją 
ir Lietuvą). Šio straipsnio auto
rė A. M. Balašaitienė. Jaudino, 
kad lietuviai, atvykę pas gimines 
ar kitu reikalu į užsienį, žemina 
mūsų visų lietuvių vardą. Šie ne
sąžiningi žmonės vagia, sukelia 
muštynes, elgiasi nemorališkai. 
Tai baisu! Kaip peilis į širdį bu
vo šie žodžiai: “Išeivija myli Lie
tuvą, bet Lietuva jos nemyli...”

Kodėl taip yra? Ar mes visi to
kie? Sunkios mintys ilgai man ne
davė ramybės. Skaičiau šį straips
nį bendradarbiams, aptarėm su 
mokiniais. Galų gale, kur šio jau
nimo, ne viso, nuosmukio priežas
tys? Nejučiomis prisiminiau žy
maus filosofo Senekos žodžius: 
“Kiekvieną darbą reikia taip at
likti, lyg žiūrėtų visa tauta”. Va
dinasi, nėra pagrindinio dalyko 
šiuose lietuviuose — atsakomybės 
už savo tėvynę ir tautą.

Mintimis su manimi dalinosi 
mokytojos pensininkės, ilgus me
tus dirbusios mokykloje. Jos aiš
kino, jog gyvenimas sovietų prie
spaudoje nepraėjo be pėdsakų. 
Valdančiųjų blogi papročiai, že
ma moralė ypač paveikė jaunes
niąją kartą. Nemaža dalis moky
tojų, nors ir negalėjo lankyti 
bažnyčios, išlaikė tikėjimą, mo
kė savo vaikus senųjų papročių. 
Didelė dalis jaunimo neteko dva
singumo, sumiesčionėjo, pradėjo 
siekti lengvesnio pragyvenimo, 
išaugo vagystės, girtuokliavimas 
ir kiti nusikaltimai. Beveik nie
ko švento nebebuvo: galėjai vogti, 
meluoti, turtėti svetimo sąskai
tom Tokie dažnai ir šiandien ban
do laimės ieškoti užjūryje.

Pasikalbėjusi su penkiolikme
čiais moksleiviais, išgirdau nuo
širdžią ir gana griežtą kritiką. 
Jie man aiškino, jog per tuos oku
pacijos metus lietuvių protas at
buko. Atpratome galvoti, nes už 
mus tai darė kiti. Lietuviai pra
rado brangiausią savybę — darbš
tumą. Juk tarybų šaly bedarbių 
nebuvo, todėl ir dirbti buvo ga
lima bet kaip. Kita nužmogėjimo 
priežastis — nebuvo leista tikė
ti į Dievą, o tai daug prarasta. 
Šiandien vyksta plėšikavimai, 
niokojamos net kapinės, bažny
čios, buvę valdininkai baigia “iš
parceliuoti” visą valstybės tur
tą. Mūsų Lietuva visapusiškai 
nuskurdo. Jai reikia vado, kuris 
būtų grynos sąžinės, doras ir bū
tinai patriotas.

Paieškojimas
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.

Tautos fondas
Tautos fondo atstovybė Kana

doje yra žinoma ir pažįstama kiek
vienam Kanados lietuviui. Prieš 
daugelį metų, kai tik rinkdavo
mės Vasario 16-sios minėjimams, 
nors ir sunkiai uždirbdami, skir- 
davome auką Lietuvos laisvei. 
Tautos fondui skiriamoji auka bu
vo ir tebėra kaip lietuvius jun
gianti, suartinanti ir vedanti į 
tautinį vieningumą.

Kanadoje nebuvo nė vieno Va
sario 16-sios minėjimo, kuriame 
nebūtų buvę skiriamos aukos Lie
tuvai. Ir šiuo metu, kai Lietuvai 
laisvė grąžinta ir kai ten tebejau
čiamas didelis ekonominių ištek
lių trūkumas, Tautos fondas yra 
kviečiamas pasilikti ir lengvinti 
Lietuvos ekonominį gyvenimą.

L. Girinis-Norvaiša
Aukos Tautos fondui: $100 - A. 

Urbonas, Torontas, A. Urbantas, 
Sarnia; a.a. A. Firavičiaus atmi
nimui aukojo: $30 - p. Čepkaus- 
kienė; $25 - J. A. Šimkai, J. E. Buk- 
šaičiai, Rasa N. Wilkinson, E. Ra- 
davičiūtė; $20 - T. D. Renkauskai, 
S. M. Jokūbaičiai, J. Lasiai, L. Bal
sienė, T. Stanuliai, K. Dambaras- 
Janowicz, M. Ročys, H. Sakalaus
kas.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

TF valdyba Kanadoje

Po tokių savo mokinių minčių 
įsitikinau, kad iš šios kartos ga
lime tikėtis daug gero, tik jei pa
dėsime jai nepalūžti. Prisiminiau 
mūsų mylimą poetą Maironį. Kaip 
gražiai jis mokė mus mylėti sa
vo brangią žemę, kur nuo amžių 
mūs tėvai gyveno, dirbo, kvietė 
mylėti mus savo kalbą, “prabo
čių kapus garbingus”! Juk tai ir 
yra garbingiausia žmogaus paskir
tis žemėje! Deja, gyvenimas savo 
padarė...

Ir vis tik mūsų krašte yra daug 
dorų žmonių, neišniekinusių kil
nios mūsų praeities tradicijų. 
Žinoma, stagnacijos metai padarė 
daug žalos, kruvinų žaizdų. Tas 
žaizdas dar ilgai teks gydyti.

Ir nenorėčiau sutikti, kad mes 
išeivijos nemylim. Aš negaliu, 
žinoma, atsakyti už visus. Prieš 
keletą metų teko svečiuotis pas 
gimines Toronte. Stebėjaus, kaip 
čia lietuviai nuostabiai gražiai 
gyvena, bendrauja, jaunimas savo 
lietuviškumu tiesiog žavėjo. Ko
kios gražios lietuviškos tradici
jos! Aš labai myliu ir branginu 
savo giminę, kuri labai rūpinasi 
mumis. Niekada neužmiršiu tų va
landų, praleistų Kanados žemėj.

Padėkite mažytei ligonei
GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI,

Sunkios, Lietuvoje neišgydo
mos ligos patale Kauno kliniko
se guli dar trejų metukų mergai
tė Evelina Slokvenkaitė. Daug 
skausmo patyrusios mažosios pa
cientės kantrumu stebisi vaistus 
leidžiančios seselės, iš mergai
tės visada girdinčios nuoširdų 
“ačiū”, nors jos akelės ir būna 
pilnos ašarų.

Didelės nelaimės prislėgti Eve
linos tėveliai, kuriems gydytojai 
pasakė, jog jų namuose neskam
bės mergaitės juokas - jai beli
kę gyventi vos du mėnesiai, žinia - 
pasiekė Vašingtono vaikų klini

škų gydytojus. Jų nuomone, Eveli
ną galima išgydyti, jei tik mergai
tė būtų atvežta į Ameriką.

Per Lietuvos spaudą, televiziją 
ir radiją kreipėmės į žmones, pra
šydami paaukoti lėšų, reikalingų 
mergaitės gydymui. Jau atsiliepė 
nemaža gailestingų, tėvų skausmą 
atjaunčiančių žmonių. Visų jų au
kos dar padidino nedrąsią viltį 
išgelbėti Eveliną. Tačiau kelias
dešimt tūkstančių dolerių Lietu
vos žmonėms šiuo metu tokia di
delė suma, kokios negalime su
rinkti. Todėl ir kreipiuosi į savo 
tėvynės, jos žmonių nepamiršu- 
sius tautiečius: padėkite mažai 
mergaitei. Kiekviena, kad ir ne
didelė piniginė auka gali išgel
bėti mergaitės gyvybę... Taip daug 
yra Jūsų, gerbiamieji, valioje, 
širdingume. Neužgesinkite mūsų

1S 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 ............................... $11 29
(leidžiamas lagaminų svoris 140 svarų plius rankinis bagažas)

F»AVZXSAFiirMIS 
vietų išpardavimas gegužės mėn. su FINNAIR 
VILNIUS (per Rygą) ............... S975
TALINAS .................................................... $875
KIJEVAS, ST. PETERSBURGAS ............ $895

Geriausia kaina jūsų giminėms atvykti į 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)

Čia man buvo tikra dvasinė atgai
va!

O jei mūsų vardą teršia kiti, 
dovanokite, brangūs tautiečiai, 
nes mūsų visa tauta neužsitar
nauja nešlovės.

Pavasaris ... Skaidrėja dan
gus! Nusišypsokime vieni kitiems 
ir tieskime gerumo ir meilės til
tus. Tegu tos širdgėlos drumzlės 
nuplaukia kaip tirpstantys le
dai ...

Virginija Vanagaitė-Peseckienė

SPAUDOS VAJUS
Kęstutis Balčiūnas, pensinin

kas, Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos tarybos narys, 
Šilalės skyriaus pirmininkas, su
sipažinęs su “Tėviškės žiburiais”, 
norėtų juos reguliariai gauti. Jo 
adresas: K. Balčiūnas, Piliakalnio 
9, Kvėdarna 5934, Šilalės raj., Li
thuania. Tai gera proga tokiu bū
du paremti savąją spaudą. “TŽ” 
prenumerata į Lietuvą oro paštu 
$110.

Gal vertėtų pagalvoti apie spau
dos vajų, platinti mintį, kad tau
tiečiams Lietuvoje, šalia visų ki
tų gėrybių ir būtinų reikmenų, 
nemažiau reikia ir išeivijos spau
dos, apie kurią palankiai pasisa
koma. S.

vilties: padovanokite daug išken
tėjusiai mergaitei gyvenimą. Juk 
nelaimėje visada esame vieningi, 
nors ir išbarstyti po visą pasau
lį. Juk taip sunku laidoti savo vai
ką, kai yra vilties išgelbėti Eve
liną Jūsų šalyje.

Pinigus galima pervesti į Eveli
nos Slokvenkaitės, Viktoro sąskai
tą Vašingtone. Pinigus galima 
siųsti elektroniniu paštu į ban
ką: Riggs National Bank, ABA Nr. 
054000030 for the account of Emba
ssy of Lithuania in Trust for Eve
lina, Viktoro Nr. 17180386 arba 
paštu į ambasadą, adresuojant St. 
Lozoraičiui. Ambassador Stasys 
Lozoraitis, The Embassy of Lit
huania, 2622 16th Street N.W., Wa
shington, D.C. 20009. Paštu atsiųs
ti čekiai turi būti išrašyti: Embas
sy of Lithuania in Trust for Eve
lina, Viktoro.

P.S. Sąskaitą Evelinos vardu 
padėjo atidaryti Stasys Lozorai
tis. Gerbiamas ambasadorius pa
dėjo susisiekti ir su Amerikos gy
dytojais. Esame jam giliai dėkin
gi už šią paramą. Smulkesnę in
formaciją galima sužinoti telefo
nu 2022-345-860 Vašingtone iš S. 
Lozoraičio padėjėjos Angelės S. 
Bailey.

Pagarbiai, Ramutė Vatiekūnaitė, 
“Kauno dienos” korespondentė

Nepalikite mūsų be atsakymo, 
mūsų faksas: 792451 Kaunas, Lie
tuva.

TEL. (416) 252-6741
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Dantų gydytoja 
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.

; 39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Dantų gydytojai

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.) 765-5A77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

66 MIMICO AVĖ.
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS,

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

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

" iaĄV& Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
g patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/WK West Realty Inc.
11678 Bloor Street West ' rp 

___ Į Toronto, Ontario M6P 1A9 I p
An Independent member broker “hone: (416) 769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate
Member Broker

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nDVCUFD INSURANCE 
UJlvILoIjLILIx brokers

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
t] (416) 533-1121 FAX 533-1 122

---------------------------------------
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Anapilio žinios

— Gegužės 2, sekmadienį, pakrikš
tyta Giedrio ir Vidos (Ožinskaitės) 
Jankaičių dukrelė Renata-Adelė.

— Ateinantį sekmadienį bus ren
kama antroji rinkliava popiežiš
kajai labdarai paremti.

— Pavasarinė kapinių lankymo 
diena bus gegužės 30, sekmadienį. 
Pamaldos kapinėse bus 3 v.p.p. Pa
maldoms kapinėse mokyklos auto
busas važiuos nuo Islington pože
minių traukinių stoties 2.30 v.p.p., 
o atgal nuo Anapilio išvažiuos 5.30 
v.p.p. Tą sekmadienio rytą į 11 v.r. 
Mišias Anapilio autobusėlis maldi
ninkus atveš ir atgal parveš įpras
ta sekmadienio tvarka.

— Mississauga apylinkės vysku- 
pas-pagalbininkas M. Pearce La
cey švenčia 50 m. kunigystės su
kaktį gegužės 30, sekmadienį. Iš
kilmingos Mišios tą dieną bus 3 
v.p.p. St. Patrick’s šventovėje, 
Mississaugoje. Visi kviečiami pa
maldose dalyvauti.

— 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 16, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Paliūnų mirusius, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p.
už a.a. Petrą ir Adelę Kemėžus.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje gegužės 

16,23,30 d.d. 9.30 v.r.
— Gegužės 15, šeštadienį, 9 v.r. 

parapijos bazaras ir vartotų daik
tų išpardavimas šventovės kieme. 
Moterų draugija ruošia užkandžius 
ir pyragų pardavimą.

■— Pamaldos gegužės 30 d. su Šven
ta Vakariene.

Lietuvių namų žinios
— Motinos dienos sekmadienio 

popietėje dalyvavo 250 asmenų. Mo
tinos buvo pasveikintos LN vyrų 
būrelio atstovų: Emilio Bartmi- 
no, Juozo Radzevičiaus, Augustino 
Sukausko ir apdovanotos gėlyte bei 
pavaišintos vyno turele.

— Svečių knygoje pasirašė: Rai
mundas Rupeika iš Klaipėdos, Algis 
Šimkus iš Vankuverio, BC, dr. A. 
Tinginys su šeima iš Londono, Ont. 
Svečius supažindino ir pranešimus 
padarė LN vyrų būrelio pirm. Teo
doras Stanulis.

— Lietuvių namų socialinių reika
lų darbuotojo darbo valandos yra 
pakeistos: trečiadieniais - Lie
tuvių namuose 10-12 v.r. ir “Vil
niaus rūmuose” -1-3 v.p.p.

— Gegužės 15-16 d.d. įvyks LN vy
rų būrelio ruošiamas šachmatų tur
nyras. Pradžia šeštadienį 9 v.r., Ka
raliaus Mindaugo menės balkone. 
Prašoma registruotis pas Emilį Bart- 
miną tel. 249-0490 arba pas Teodorą 
Stanulį tel. 532-3311. Bus skiriamos 
trys premijos.

— Gegužės 16, sekmadienį, 1.30 v.p.- 
p, LN seklyčioje bus rodoma žino
mo kompozitoriaus V. Klovos operos 
“Pilėnai” vaizdajuostė. Įėjimas - 
laisva auka.

— Gegužės 30, sekmadienį, 6 v.v. 
LN įvyks paskaita “Iliuzinė Lietuva 
ir tikrovė”. Savo įspūdžius iš Lie
tuvos gyvenimo papasakos Vilniaus 
universitete metus laiko dėstęs 
antropologiją, Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto senato narys 
prof. dr. R. Vaštokas. Paskaita bus 
papildoma vaizdajuoste. Įėjimas - 
laisva auka. Visus kviečia LN kultū
ros komisija.

— LN vyrų būrelio ir tautinių šo
kių grupės “Atžalynas” rengiama ge
gužinė įvyks birželio 27, sekmadie
nį, 12 v. Boyd Conservation vieto
vėje, Cliffside 1, Woodbridge, Ont.

— Rugpjūčio 7, šeštadienį, 12 v. 
prasidės LN poilsio stovykla Wasa
goje. Dėl platesnių informacijų pra
šoma skambinti A. Bukauskui tel. 
244-2790 arba E. Bartminui tel. 249- 
0490.

— Birželio 12, šeštadienį, 9 v.r. 
LN visuomeninės veiklos komitetas 
rengia vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimą. Daiktai ir drabužiai 
savaitės eigoje priimami LN darbo 
valandomis 9 v.r.- 5 v.p.p.

Aukos Slaugos namams:
$20 - L. Balsys. Iš viso statybos 

fonde yra $884,281. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

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

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

AMBER BEECH Inc. 
r 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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias vyko Sutvirtinimo sakra
mento iškilmės, kurias atliko vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, suteikdamas 
sakramentą 22 jaunuoliam-lėm ir še
šiem suaugusiem. Jaunimą Sutvirti
nimo sakramentui ruošė mokytojai: 
R. Radžiūnaitė, klierikas V. Karve
lis, D. Agurkytė ir Leonas Ehlers, 
koordinuojant V. Kolyčiui. Jauni
mas priėmęs sakramentą: Mykolas 
Bėrius, Emilija Bušinskaitė, Kris
tina Elliott, Mark Elliott, Mykolas 
Genys, Lukas Giniotis, Kristopas 
Girdauskas, Peter Hudson, Audra 
Karas, Stasys Kuliavas, Elena Lu
na, Vida Nevarauskaitė, Lidija Pu- 
terytė, Silvija Pranaitytė, Linas 
Ruslys, Onutė Smalenskaitė, Tomas 
Skrinskas, Deividas Tikušis, Žilvi
nas Tikušis, Justinas Venslovaitis, 
Liana Tamulaitytė ir Aušra Wilkin
son. Per iškilmes giedojo “Volun
gės” choras, vadovaujamas D. Vis- 
kontienės, trimitu grojo Margaret 
Wolf.

— Ruošiasi tuoktis Stasys Dubic- 
kas su Aldona Biskyte.

— Susituokė Daiva Šikšniūtė ir 
Narius Botyrius.

— Pakrikštyti: Jonas-William, Vy
tauto ir Melindos Stončių sūnus; 
Asta, Birutės (Malinauskaitės) ir 
Vytauto Bancevičių dukrelė.

— Gegužės 4 d. palaidotas a.a. Jo
nas Karka, 84 m.

— Tretininkų ordino mūsų parapi-
jos kongregacijos Mišios ir susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį 10 v.r. 
šventovėje.

— Sekantys trys trečiadieniai 
skiriami Sekminių šventėms pasi
ruošti. Šį trečiadienį po gegužinių 
pamaldų visi kviečiami į naują susi
rinkimų kambarį, kur bus praleista 
apie 45 minutes maldoje, mąsty
me bei susipažinta su Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II enciklika “Dominum 
Vivificantem” apie Šventąją Dvasią.

— Mišios gegužės 16, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Antaną Sapijonį, 
9.20 v.r. už a.a. Antaniną Dorman- 
tienę, 10.15 v.r. - už gyvas ir miru
sias motinas, už a.a. Bronę Kavoliū- 
nienę, už a.a. Leonardą Živatkauską
- 2 metų mirties sukaktis, 11.30 v.r.
- už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $100 — V. Vaičiūnas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — E. Šernienė (savo 
vyro a.a. Petro Šerno V mirties 
metinių proga), M. J. Kari.

Gerojo Ganytojo šventovės 
remonto vajui aukojo: $100 — 
R. G. Stepulaičiai.

A.a. Marijos Garkūnienės pri
siminimui Elena Bersėnienė su 
šeima Hamiltone “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A.a. Jonui Karkai mirus, už
jausdami artimuosius, V. K. P. 
Gapučiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A.a. Antanui Norkui mirus, už
jausdami dukteris Julytę, Zose
lę ir jų šeimas, sūnų Juozą su 
žmona, brolius Mečislovą, Vik
torą, Česlovą ir jų šeimas, Vy
tautas ir Valerie Krasauskai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

Lietuvos “Caritui” aukojo: $10
- E. Matulaitienė; $5 - V. Jasi- 
nevičienė, N. Navickienė, I. Že
maitienė.

Prof. Jeronimas Maskeliūnas, 
tautinės mitybos centro direk
torius Lietuvoje, stažavęsis Ota
voje, grįždamas į Lietuvą, lydi
mas dr. Onos ir Jono Gustainių, 
lankėsi “Tėviškės žiburiuose”, 
domėdamasis išeiviška spauda.

Būtų didelė nauda. Lietuvos 
mokiniai mažai turi informaci
nių knygų, atlasų, žurnalų bio
logijos, geografijos, gamtos pa
žinimo anglų kalba. Jei Jūs ga
lėtumėt tokią literatūrą pasiųs
ti į Lietuvos miesto ar kaimo 
mokyklą - vaikai tokia dovana 
iš Kanados ypač domėtųsi ir 
džiaugtųsi. Ir nauda būtų dide
lė - gilintų žinias, gamtos pa
žinimą anglų kalba. Visais klau
simais dėl knygų prašau skam
binti tel. 272-8323. Dėkoju Ra
mutei K. ir Lanai G. už knygas 
Kauno V. Kudirkos vardo mo
kyklai.

Mokytoja Neringa Varkalienė

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė vedusiųjų porai ar pavieniams 
asmenims vasaros sezonui ant ežero 
kranto Wasagoje - buvusiame Spring- 
hurste. Skambinti tel. 416-239-7268.

Jei norite padėti savo giminėms, 
dirbantiems žemę Lietuvoje

TRAKTORIAI: MTZ-82 - skirtas visiems žemės ūkio darbams - 
sėjai, derliaus nuėmimui, pašarų paruošimui, ūkiųaptarnavimui; 
LTZ-55 - skirtas visiems žemės ūkio darbams;
T-25A- ratinis, plataus pritaikymo;
DT-75-vikšrinis, bendros paskirties;
HT2-06-su priekaba, šienapjove, kultivatorium, plūgu.

KITI PADARGAI PRIE TRAKTORIŲ: plūgas, šienapjovės, 
bulvių kasamoji.

Prašome kreiptis į Company “ALIUS”, 
1712 Main St. W., nr.102, Hamilton, Ontario L8S1G7, Canada.

Tel. faksas (416) 522-3967.
Nepateikiamos kainos, jos nurodomos jums paskambinus.

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

KANADOS LIETUVIŲ FONDO
metinis narių susirinkimas
įvyks 1993 m. birželio 5, šeštadienį, 10 valandą ryto, 
Toronto Lietuvių namuose, DLK Gedimino menėje (m aukštas), 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6.

Registracijos pradžia 9.15 vai. ryto. Nesusirinkus reikiamam skaičiui narių, po pusės valan
dos pradėtas susirinkimas bus laikomas teisėtu.

KLF valdyba

Toronto Maironio mokyklos ir 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų iškilmingas mokslo metų už
baigimas įvyks gegužės 14, penk
tadienį, 6.30 v.v. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Bilietai gaunami 
pas tėvų komiteto pirm. B. Bat
raks tel. 271-1640. Vedėja

Šakių “Žiburio” gimnazija š.m. 
gegužės 22 d. švenčia 75-rių me
tų gyvavimo sukaktį. Visi lan
kiusieji šią gimnaziją kviečia
mi prisidėti prie bendro sveiki
nimo. Skambinti Zosei tel. 1(416) 
643-2768 arba Antanui tel. 1(416) 
528-6489. Šakietė

Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Parama” valdybos pasiūlymu 
ir metinio narių susirinkimo 
patvirtinimu, “Tėviškės žibu
riams” yra paskirta $600.

Lietuvos laivas “Kapitonas Stul
pinas” gegužės 2 d. atplaukė į Ha
miltono uostą. 29-nių jūreivių 
įgulai vadovauja kapitonas Ei
mutis Astikas. Tik keturi jūrei
viai nėra Lietuvos piliečiai. Ha
miltono lietuvių bendruomenės 
valdybos iniciatyva jūreiviams 
buvo surengtas priėmimas. Iš 
Hamiltono laivas, tęsdamas ke
lionę, gegužės 5 d. išplaukė į 
Klivlandą. Jūreiviai lietuviai, 
lydimi Hamiltono LB valdybos 
pirm. K. Deksnio, lankėsi Ir “Tė
viškės žiburiuose”.

Laivo “Kapitonas Stulpinas” 
kapitonas E. Astikas su savo 
žentu A. Žiobaku, laivo mecha
niku, lydimi B. S. Stundžios ir 
H. Stepaičio lankėsi “Tėviškės ži
buriuose”, norėdami susipažinti 
su išeivijos spaudos leidyba.

Ričardo Dauginio, Irenos ir 
Valterio Dauginių sūnaus, jung
tuvės su ukrainiečių kilmės su
žadėtine įvyko gegužės 8 d. Su
tuoktuvių apeigas evangelikų Iš
ganytojo šventovėje atliko kun. 
Algimantas Žilinskas ir kun. Po
vilas Dilys. Vestuvinė puota vy
ko Lietuvių namuose. Su ypa
tingai gražiu humoru šiai puotai 
vadovavo jaunojo pusseserė Rū
ta Juzukonyte-Jaglowitz su savo 
vyru Mike. D.

Atitaisymas. “TŽ” 17 nr. straips
nyje “Turtingiausios JAV Lietu
vių organizacijos suvažiavimas” 
buvo išspausdinta: “O trejus me
tus LF valdybos pirmininko parei
gas ėjęs advokatas A. Olis savo pra
nešime pastebėjo ...” Turėjo būti 
A. Ostis.

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

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.

Toronto lietuvių u a t^t 7AD A C” 
dramos teatras /Al 1 V/Alx/Ao
vaidins SOFIJOS ČIURLIONIENĖS

u

Jadvyga Barzdaitienė, Toronto 
pensininkų klubo mezgėjų būre
lio narė, dovanojo savo rankų 
darbo lovatiesę, už kurią lote
rijos būdu Pagalbos fondui “Vai
ko tėviškės namai” Lietuvoje 
buvo sutelkta $271 auka. Mezgė
jai J. Barzdaitienei, būrelio ko
ordinatorei N. Balsienei ir vi
sam būreliui nuoširdžiai dėkoja 
šio fondo globėja -

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija

Buvęs Sibiro tremtinys, ūkininkas 
ČESLOVAS KIŠONAS prie traktoriaus, 
kurį jam dovanojo Anapilio parapijos 
klebonas kun. JONAS STAŠKUS

Vajus “Traktorius 
ūkininkui”

Lietuvos gen. konsulas Haris 
Lapas paskelbęs vajų “Trakto
rius ūkininkui” ir nupirkęs pirmą 
traktorių su padargais, susilau
kia labai stipraus parėmimo iš 
Kanados ir JAV lietuvių, ir jau 
turime 72 traktorius. Papildomai 
traktorius užpirko: S. Žiulpa, S. 
Poderienė, D. Baltrukonis (2), 
P. Petrėnas, V. Ulrich, S. Di
mas, P. Jančauskas, A. Skrebu- 
tėnas. Kainos — JAV dol.: trak
torius - $1,450, kabina - $200, ve
žimas - (priekaba) - $280, dvivagis 
plūgas - $80, kultivatorius (akė
čios) - $95, šienapjovė - $220. Pri
statymas ūkininkui - nuo $50 iki 
$100 už traktorių ir tiek pat už 
padargus, priklausomai nuo atstu
mo. Ūkininkas, gavęs traktorių, 
pasirašo pasižadėjimą, kad be 
pirkėjo sutikimo jis traktoriaus 
negali parduoti, išmainyti arba 
perleisti kitam. Pasinaudokime 
šiuo vajumi ir pirkime traktorius 
savo giminėms - ūkininkams. Jei
gu ūkininkų - giminių neturite, 
ūkininkų sąrašą galite gauti ge
neraliniame konsulate. Jie yra 
buvę partizanai, tremtiniai, at
gavę tėviškes ir neturi kuo apdirb
ti žemės.

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

PARDUODU vartotas virtuvės spin
teles su kriaukle ir gerai veikiančią 
indams plauti mašiną. Skambinti 
nuo 6-9 v.v. tel. 626-8294.

WASAGOJE netoli ežero išnuomo
jamas dviejų kambarių ir virtuvės 
butas; atskiras įėjimas, šiltas ir šal
tas vanduo. Galima visam sezonui. 
Tel. 231-7416 Toronte.

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.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė 3 metų berniukui, galinti gy
venti kartu. Skambinti tel. 771-6699 
ir klausti Lola.

m

KLB žinios
Kanados lietuvių bendruomenės 

valdybą sudaro: pirm. A. Vaičiūnas, 
sekr. V. Zubrickienė, ižd. J. Ada- 
monytė, visuomeninių reikalų ko
misijos pirm. J. Kuraitė-Lasienė, 
švietimo komisijos pirm. G. Pau- 
lionienė, lėšų telkimo komisijos 
pirm. J. Krištolaitis, humanitari
nės pagalbos Lietuvai komisijos 
pirm. V. Gačionytė, Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos pirm. R. Lau
rinavičius, kultūros komisijos 
pirm. L. Marcinkutė; raštinės ve
dėja-L. Našlėnienė.

Kviečiame visą lietuvių bend
ruomenę aktyviai dalyvauti lietu
viškoje veikloje, reiškiant savo 
pasiūlymus ir pageidavimus. Rašy
kite adresu: KLB valdyba, 1011 
College St, Toronto, Ont. M6H 1A8. 
Tel. (416) 533-3292.

Pagalba Lietuvai vajus oficia
liai baigtas vasario 12 dieną. 
Skelbiame naują vajų VIVA (Vajus 
išeivijos veiklai atnaujinti). Šio va
jaus dėmesio centre - mes patys, 
lietuvių išeivija Kanadoje, lietu
vybės palaikymas ir stiprinimas 
mūsuose per humanitarinę pa
galbą Lietuvai ir iš Lietuvos. Pra
šome visus tautiečius visokerio
pai remti ir palaikyti VIVĄ.

Jungtinis Pasaulio, JAV ir Ka
nados lietuvių bendruomenių 
valdybų posėdis įvyks gegužės 15, 
šeštadienį, Toronto Prisikėlimo 
parapijos posėdžių kambaryje. 
Jame bus svarstomi aktualiausi 
veiklos klausimai.

Toronto Lietuvių namų Gedimi
no menėje birželio 5 d., 3 v.p.p., 
šaukiamas susirinkimas Humani
tarinės pagalbos Lietuvai klau
simams aptarti. Kviečiame visus, 
kurie prisideda prie šios veiklos.

Aukos Kanados lietuvių bend
ruomenei Vasario 16-sios proga.

Oakvillės apylinkė: $250 - R. De- 
mentavičius, A. A. Vale; $200 - J.
R. Žiūraitis; $100 - F. Arnold, H. H. 
Hali, A. Kupitis, L. Moorby, kun. 
J. Staškevičius, A. Z. Vaičeliūnas,
H. Vaičeliūnas; $80 - P. Z. Linke
vičius; $60 - Vyt. Grabauskas, A.
S. Kazlauskas; $50 - prel. Pr. Gai
da, A. Kuolas, Br. Liškauskas, Vyt. 
Pulkauninkas, E. Sargautis; $30 -
I. J. McKenna, L. Radzevičius, J. 
Vegelis; $20 - Br. Bagdonas, K. 
Juodviršis, Myk. Krivickas, J. 
Ulinskas, M. Žemeckas.

KLB veiklai stiprinti: $100 - Aug. 
Senkus; $50-J. Janušas, V. M. Mar
cinkevičius; $25 - A. Gatautis; $20 
- W. M. Karalius (Welland), A. 
Posk (Verdun).

Solidarumo mokestis: $145 - Oak
villės apylinkė.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukotojams.

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, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki-, 
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

Aušros Vartą parapija gegužės 2 d. 
turėjo iškilmingą šventę. Seselės 
Paulės parengti septyni vaikučiai 
priėmė Pirmąją Komuniją. Mišių 
metu klebonas kun. Juozas Aranaus- 
kas gražiu žodžiu kreipėsi į vaiku
čius, o visus parapijiečius prašė už 
juos pasimelsti. Klebonas džiaugė
si, kad dalis šių vaikučių yra atvy
kusią iš toliau, nes jų tėvai anks
čiau priklausė šiai parapijai. Pir
mąją Komuniją priėmė Vilija Bar- 
šauskaitė, Natalija Drešerytė (abi 
iš Ontario prov.), Kristina Lapinai
tė iš JAV ir likę keturi iš Montrea-

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

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

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

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

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

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

MOKA UŽ:

Nekiln. turto nuo 7.25%, asmenines - nuo 7.00%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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%

IMA
RRIF - RRSP - taup.........
UŽ:

... 2.00%

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNAVIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliame į 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

MONTREALYJEĮg^j^ą
n/lrt AAAO SKAMBINKITE INFOR- 
KclXa Vf'Wl < MACUOS IR APTARN- 
VlV VVUU AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis, Jr. BET KADA - 7 DIENAS

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.

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

NORIU MOKYTI VAIKUS lietuvių 
kalbos. Mano vardas Ina. Gimiau ir 
augau Lietuvoje. Turiu aukštąjį iš
silavinimą, galinti dirbti su vaikais 
6-10 metų amžiaus. Esu 35 metų am
žiaus, išsiskyrusi, turiu mažą duk
rą. Gyvenu Švedijoje. Galiu bend
rauti lietuvių, anglų, švedų kalbo
mis. Laukiu pasiūlymų adresu: Ina 
Varnaitė-Sjoestrand, Fjaederharvs- 
gatan 49, S-424 66 Angered, Sweden.

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 Fori 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886. 

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

lio - Katarina Keturkaitė, Matas 
Mainville, Antanas Staškevičius ir 
Kristoforas Vasiliauskas.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius po sėkmingų Atvelykio pie
tą “Tėviškės žiburiams” ir “Nepri
klausomai Lietuvai” paskyrė po $100.

“Lito” metinis susirinkimas yra 
šaukiamas gegužės 16 d., 4 v.p.p. AV 
parapijos salėje.

A.a. Jonas Nevardauskas balan
džio 26 d. rastas savo namuose miręs. 
Buvo išleidęs poezijos knygą “Užrūs
tinti dievai”. Jo eilėraščių pasiro
dydavo ir “Tėviškės žiburiuose”. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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.

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.


