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Vienybės klausimu
Vienybė - dažnas žodis, kone kasdien kartojamas, 

iškilmėse deklamuojamas, pritaikomas šūkiams bei pra
kalbų užsklandoms, išsakomas kokiu nors visuomeninių 
sluoksnių disonansams sušvelninti. Ir tapęs banaliu, 
tarsi reikšmę praradusiu priežodžiu. O juk iš tikrųjų - 
tai siektinas idealas.

TAUTŲ bei valstybių gyvenimas labai sudėtingas. 
Šimtai sričių ir įsipareigojimų, čia nuolat tekanti, 
vingiuojanti ir dažnai besikeičianti mąstymų bei 
pažiūrų įvairovė. Ir kai tik aplamai tepakalbama apie 

tautos vienybę, ramiau į tą “magiškąjį” žodį pažvelgus, 
kyla klausimas: kas su kuo turi vienytis, kaip, kodėl ir ka
da? Juk vienybė tikrąja savo prasme yra kokių nors konk
rečių veiksmų padarinys, tam tikra būsena, matoma ir 
atpažįstama. Valstybiniame gyvenime žmonių susigrupa- 
vimai, ryškiausi politiniu bei pasaulėžiūriniu pagrindu, 
dažnai neleidžia vienytis ir nors kiek pajudėti iš savo 
apsibrėžto rato. Ir tai suprantama. Pvz. sunkiai įsivaiz
duojama vienybė komunisto ir demokrato, ateisto ir tikin
čiojo, pragmatiko ir idealisto, socialisto ir kapitalisto. 
Tos ar kitos į jas panašios priešpriešos žmones laiko at
skirose užtvarose, ir tik būtinas bendravimas leidžia jas 
kiek praverti. Arba kai valstybiniame gyvenime atsiran
da laikotarpių, kai savo įsitikinimus ar socialinę būklę 
pamiršus, reikia reikšti solidarumą ginant krašto nepri
klausomybę ar atliekant kokius kitus gelbėjimosi veiks
mus. Istorija moko, kad valstybės likimas labai daug pri
klauso nuo visų grupių vieningumo tuo metu, kai jo tikrai 
reikia. Mūsų tauta, deja, daug kartų kentėjo dėl išsibars
tymo bei nesutarimo net ir pavojingiausiais laikotarpiais. 
Šiandien jau rūpi, kaip ji, nepriklausomybę atgavusi, 
bus vieninga?

VALDŽIA išrinkta, ir tai tokia, kokios, bent forma
liu žvilgsniu, dauguma norėjo. Rodos, belieka pri
imti propaguojamus siūlymus depolitizuotis ir, va
dovaujant kompetentingiems pareigūnams, gerinti savo 

ekonominę būklę, apie kurią, kaip pagrindinę ir svar
biausią, nuolat šnekama. Tačiau tie siūlymai demokra
tinio pliuralizmo šviesoje kai kam gali atrodyti kaip val
dančiųjų noras visa lengviausiu būdu perskelti į dvi da
lis: mes politikuosim, jūs dirbkit. Tai atsiduoda dar nepa
senusią seniena. Todėl tokia išeitis, siekiant demokrati
jos įgyvendinimo, kelia nerimą ir baimę, kad tautos vie
nybė per ateitnantį penkmetį gali dar labiau sumenkėti. 
Mat reikia nepamiršti, kad tautoje yra dar labai daug 
žmonių, kurie galvoja apie nepriklausomybę atgavusią - 
naują Lietuvą be okupanto mokyklose apmokytų politi
kų ar kitų sovietinio tipo veikėjų. Ir kai šiandien nemaža 
pastarųjų dalis, užuot iš viešojo gyvenimo pasitraukusi, 
pakilo į viršūnes, naujosios Lietuvos šalininkai tiki, kad 
tasai “nesusipratimas” bus ištaisytas ir kad tauta dar 
nėra tarusi savo paskutinio žodžio. Po skirtingų vienybės 
sampratų ir pridengtų bandymų vienvaldystę pavadinti 
pagrindine tautos jungtimi, reikia tikėti - laikas išryš
kins ir kitą pusę: nepriklausomybės įtvirtinimo darbuo
se kompetenciją nustato išlygų nepažįstanti tėvynės 
meilė, skatinanti visus vienodai į tikrovišką vienybę gru
pinius interesus palenkiant ir pritaikant tautos gerovei. 
Jei daugelis išeivių skirtinga savo padėtimi sudaro at
skirą grupę, tai, atrodo, ji - už šią tikrovišką vienybę, 
kad išvengtų skaldymosi, vis ataidint iš anapus naujiems 
smūgiams. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujasis Ontario biudžetas
Skaudžiu smūgiu šios provin

cijos gyventojams tapo Ontario 
NDP socialistų vyriausybės fi
nansų ministerio Floydo Lau- 
ghreno gegužės 19 d. paskelb
tas biudžetas, apimantis 1993- 
94 biudžetinius metus. Prem
jeras Bob Rae jau buvo pers
pėjęs, kad turtingiausiai Ka
nados provincijai gresia finan
siškai nepakeliamas 17 bilijo
nų dolerių deficitas. Jo vado
vaujama Ontario naujų demok
ratų partija deficitą ryžosi su
mažinti pajamų mokesčio pa
didinimu, algų užšaldymu tre
jiems metams beveik milijo
nui valdžios tarnautojų. Šiuo 
klausimu premjeras Bob Rae 
nori pasirašyti socialinę su
tartį su Ontario unijų vadais. 
Derybos pradėtos, bet iki su
tarties pasirašymo dar liko 
tolimas kelias valdžios ir uni
jų derybininkams.

Finansų ministeris F. Laugh- 
renas biudžetą paruošė be so
cialinės sutarties, deficitą 
drastiškai apkarpydamas val
džios išlaidų sumažinimu ir 
provincinio pajamų mokesčio 
padidinimu. 1993-94 biudžeti
nių metų pajamoms jis numa
tė 43,9 bilijono dolerių, išlai
doms - 53,1 bilijono dolerių, 
deficitui - tik 9,2 bilijono do
lerių, pakeitusių 17 bilijonų 
grėsmę.

Nuo provincinio pąjamų mo
kesčio bus atleista apie 40.000 

Ontario gyventojų, o 10.000 
mokės tik dalinį mokestį. Pa
jamų mokestis betgi 3% padi
dinamas visiems dirbantiems 
Ontario gyventojams, kai jų 
metinis uždarbis peržengia 
nustatytą 10.040 dolerių sumą. 
Provincinį pajamų mokes
tį palyginus su Kanados pa
jamų mokesčiu, jo padi
dinimas 3% praktiškai reiš
kia 58% Kanados pajamų mo
kesčio sumos. Biudžetu įves
tas 3% padidinimas bus pra
dėtas atskaityti nuo liepos 1 
d. Pradžioj bus atskaitoma 
6% - dvigubai daugiau, kol bus 
padengti 1993-94 biudžetinių 
metų pirmieji trys balandžio, 
gegužės ir birželio mėnesiai.

Finansų ministeris F. Laugh- 
renas savo biudžete neužmir
šo ir specialaus provincinio 
pajamų mokesčio papildo dau
giau uždirbantiems Ontario 
gyventojams. Už metinio už
darbio dalį, esančią tarp SL
OGO ir 67.000 dolerių, pajamų 
mokesčiui reikės 20% papildo. 
Tiems, kurių metinės pajamos 
peržengs 67.000 dolerių, dar 
10% peržengusios sumos teks 
atiduoti provinciniam mokes
čiui.

Palikęs nepadidintą 8% On
tario prekybos mokestį, F. 
Laughrenas praplėtė jo apim
tį. Dabar tuos 8% teks mokėti 
ir už nuosavybės draudą, auto-
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Vilniaus vyskupai drauge su kitais Lietuvos vyskupais 1993 m. vasario 22-27 d.d. lankėsi Vatikane pas Šv. Tėvą 
JONĄ-PAULIŲ II ir pateikė atitinkamus pranešimus apie religinę Lietuvos būklę pokomunistiniame laikotar
pyje. Nuotraukos viduryje - Vilniaus arkivyskupas metropolitas AUDRYS-JUOZAS BAČKIS pristato Šv. Tėvui 
savo pagalbininką vyskupą JUOZĄ TUNAITĮ. Šv. Tėvas Lietuvoje lankysis 1993 m. rugsėjo 6-8 dienomis

“Kataliką pasaulio” nuotrauka

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Pastangos gelbėti taloną

Gegužės 20 d. spaudos konfe
rencijoje ministeris pirm. A. 
Šleževičius, Lietuvos banko 
valdybos pirm. R. Visokavi
čius ir finansų ministeris E. 
Vilkelis, kaip rašoma “Lietu
vos ryte” gegužės 21 d. laidoje, 
žurnalistus supažindino su vy
riausybės ir Lietuvos banko 
veiksmais, kaip stabilizuoti 
laikinus Lietuvos pinigus.

Pasak ministerio pirminin
ko, bus vengta talonų emisi
jos ir kitų priemonių, galin
čių sukelti infliaciją. Rinka 
turi rodyti realų dolerio ir tau
tinės valiutos santykį. Lietu
vos banko valdybos pirminin
kas pažymėjo, kad artimiausiu 
metu būtina privatizuoti tris 
valstybinius bankus, ir vyriau
sybė pasielgė teisingai neper
šokusi krašto ekonominių gali
mybių, keldama tarnautojams 
algas. Didžiausias praeitos 
savaitės laimėjimas - kad ne 
tik piliečiai, bendrovės, bet 
ir bankai pradėjo pardavinėti 
laisvai konvertuojamą valiutą.

Finansų ministeris E. Vilke
lis nusiskundė, kad labiausiai 
pramonei kenkia valiutos kur
so šokinėjimai. Talonas, pasak 
ministerio, turėjo būti stabi
lizuotas žymiai ankščiau.

Opozicijos pareiškimas
ELTOS žiniomis, opozicijos 

vadovas Vytautas Landsbergis 
seime perskaitė pareiškimą, 
“Dėl žemės grąžinimo stabdy
mų”. Pareiškime pažymima, 
jog seimui pateiktame žemės 
ūkio reformos reikalais pro
jekte nieko nesakoma apie 
atimtos žemės grąžinimą savi
ninkams. Kalbama tik apie že
mės privatizavimą, būsimus 
jos savininkus arba žemdir
bius. Šių sąvokų manipulia
cijos tikslas - įteisinti Sov. Są
jungos bei sovietinio režimo 
įvykdytą žemės atėmimą, ūki
ninkų apiplėšimą ir jų ištrė
mimą į Sibirą. Valdžia ri'egali 
privatizuoti to, kas jai nepri
klauso. Svetimos žemės priva
tizavimas reiškia smurtu pri
siplėšto turto skirstymą ir par
davinėjimą - sakoma pareiški
me. LDDP daugumos pritari
mas tokiai žemės reformai 
esąs neleistinas ir moraliniu, 
ir teisiniu požiūriu, nes prieš
tarauja Lietuvos konstitucijai, 
demokratijos pagrindams ir 
teisingumo supratimui, pažei
džiantis žmogaus bei piliečių 
teises.

Laiškas prezidentui ir 
seimo nariams

Ryšium su _«mbasadoriaus 
St. Lozoraičio įleidimu iš pa
reigų, II grupės invalidė M. 
Garūvienė, protestuodama 
prieš tokį Lietuvos valdžios 
sprendimą, paskelbė bado 
streiką. Ji taip pat paskelbė 
viešą laišką Lietuvos prezi
dentui ir seimui. Jame rašo
ma, kad rinkimuose žmonės pa
tikėjo pažadais, jog bus dir
bama Lietuvai ir jos žmonių 
gerovei, kad bus suvienytos 
jėgos darbui ir demokratijai 
Lietuvoje bei išeivijoje. Pre
zidentui bei seimo daugumai 
pareiškime daromi šie prie
kaištai:

“1. ‘Žadėtos gerovės’ nėra. 
Reformos sustabdytos. Vykdo
mas griovimas. Žmonės pa
smerkti badui.

2. Atgaivinamas bolševikinio 
darbo stilius: tai mandatų atė
mimas iš trijų opozicijos de
putatų, prisiekusių ir dirbu
sių Seime pusę metų, pakei
čiant juos LDDP nariais (tu
rint tam motyvus).

3. Izoliavote Radijo, Televi
zijos darbą, vengdami viešu
mos, sudarydami sąlygas mela
gingai, iškreiptai informacijai.

4. Ponas A. Brazauskas, vie
šai kalbėdamas teigė, kad, lai
mėjęs Prezidento rinkimus, 
nesiims jokių veiksmų prieš 
gerb. S. Lozoraitį. Deja, dabar 
elgiamasi priešingai.

Prezidento išleistu Dekretu 
Ambasadorius S. Lozoraitis at
šaukiamas iš einamų pareigų 
JAV. Atleidimo motyvai ne tik 
kad nepagrįsti, bet ir melagin
gi, šmeižikiški. Toks LDDP ir 
Jūsų - kaip šios partijos ly
derio ir Prezidento elgesys 
yra labai negarbingas ir nepa
teisinamas”.

Prie bado streiko prisidėjo 
Druskininkų savivaldybės na
rė I. Navarackienė. Bado strei
kas būsiąs tęsiamas, kol nebus 
įvykdyti šie reikalavimai:

“1. Atšaukti Dekretą dėl p. S. 
Lozoraičio nušalinimo iš eina- 
mų'pareigų JAV.

2. Grąžinti į Seimą žmonių 
išrinktus, bet Jūsų neteisėtai 
nušalintus deputatus”.

Lankėsi JAV delegacija
BNS pranešimu, JAV dele

gacija, vadovaujama S. Tal- 
bott’o, prezidento B. Clinton 
patarėjo buvusiems Sov. Są
jungos kraštams, po apsilanky
mo Rusijoje, Ukrainoje, Ar
mėnijoje ir Azerbaidžiane, 

Taline susitiko su prezidentu 
L. Meri, premjeru M. Laar ir 
su rusisškai kalbančių gyven
tojų..atstovais. Talbott pabrė
žė JAV paramą, kad greitai be 
taikomų sąlygų būtų išvesta 
Rusijos kariuomenė. Jis gyrė 
taipogi Estijos ekonomines re
formas, pažymėdamas, kad Es
tija gali būti pavyzdys kitoms 
Rytų Europos šalims, atgavu
sioms nepriklausomybę.

Baisus palikimas
Gegužės 13 d. Estijos delega

cijos vadovas T. Kelam pasa
kė kalbą Europos tarybos po
sėdyje Strasburge. Joje kal
bėtojas pabrėžė, kad Estija 
turi pergyventi baisų totali
tarinio valdymo palikimą, 
įskaitant ir Rusijos kariuome
nę Estijos teritorijoje.

Tačiau per trumpą laiką es
tams pavyko priimti naują 
konstituciją, suorganizuoti 
laisvus parlamento rinkimus, 
įvesti daugiapartinę sistemą 
ir savo pinigus.

Estija nori pilnai bendradar
biauti su įvairiomis Europos 
valstybių organizacijomis. 
Nuo 1991 m. Estiją aplankė 
14 tarptautinių komisijų bei 
delegacijų. Jos turėjo galimy
bę patikrinti krašte žmogaus 
teisių būklę. Visos šios orga
nizacijos įsitikino, kad Esti
joje nėra pažeidžiamos žmo
nių teisės.

Tuo tarpu Estija stengiasi 
gerinti įstatymus. Nuo 1992 m. 
9,232 asmenys gavo Estijos pi
lietybę. Tai nėra mažas skai
čius, kai krašte gyvena tik 1,6 
mil. gyventojų. Š.m. vasario 
mėn. Estijos parlamentas nuta
rė suteikti pilietybę 40,000 
žmonių, kurie tokį norą yra 
pareiškę dar 1990 metais. Tai 
geros valios ženklas Estijos 
žmonėms, kurie, esant dar so
vietiniam režimui, rizikuoda
mi pasisakė už Estijos neprik
lausomybę.
Latvijos parlamento rinkimai
Likus tik mėnesiui iki Lat

vijos parlamento rinkimų, par
tija Latvias Cels (Latvijos ke
lias), vadovaujama Aukščiau
siosios tarybos pirmininko A. 
Gorbunovs ir užsienio reikalų 
ministerio A. Andrejevst pa
sak spaudos apklausinėjimo, 
pirmauja. Antroje vietoje yra 
Latvijos Zemnieku savieniba 
(Latvijos ūkininkų susivieni
jimas), kuriai priklausė pasku
tinis prieškarinis Latvijos pre
zidentas K. Ulmanis. Ši partija

(Nukelta į 2-rą psl.)

Du kartus atidėtas vizitas 
įvyko - į Vilnių atskrido Rusi
jos federacijos gynybos minis
teris Pavelas Gračiovas (apsi
vilkęs ne kariškai, šviesia pa
vasariška eilute). Jį priėmė 
prezidentas A. Brazauskas. Vi
zito svarbiausi klausimai: Ru
sijos armijos išvedimas; ka
riškių, dabar pensininkų, gy
venančių Lietuvoje, sociali
nė apsauga; karinių gamyklų, 
karinės technikos, ginklų, 
šaudmenų likimas; armijai 
priklausiusio nekilnojamo 
turto realizavimas ir kt. P. Gra
čiovas susitiko taip pat su 
premjeru A. Šleževičium, gy
nybos ministeriu A. Butkevi
čiumi, seimo pirmininku Č. 
Juršėnu bei kitais. Vilniuje 
jis susitiko taip pat su Latvi
jos ir Estijos gynybos minis- 
teriais. Savo spaudos konfe
rencijoje svečias pabrėžė, kad 
susitikimuose su Lietuvos va
dovais nenagrinėti jokie po
litiniai klausimai, aptarti tik 
kariuomenės išvedimo daly
kai, kuriems A. Butkevičiaus 
teigimu P. Gračiovas skyrė ne
paprastai daug dėmesio. Todėl 
galima neabejoti, kad kariuo
menės išvedimas bus baigtas 
nustatytu terminu.

Vėl prasidėjo Lietuvos ir Ru
sijos delegacijų derybos. Nors 
abiejų delegacijų (vadovai 
Viktoras Isakovas ir Virgili
jus Bulovas) dienotvarkė su
derinta, bet derybos “matyt 
truks dar ilgai, nes klausimų 
be galo daug”. Dėl kariuome
nės padarytos žalos atlygini
mo derybos gali užtrukti ilgai. 
Delegacijos apsvarstė sutartį 
dėl repatrijavimo (išvežtų į 
TSRS, norinčių grįžti į Lietu
vą, jų kompensavimo), TSRS 
kariuomenės kariškių pensijų 
bei socialinių garantijų daly
kus, Kaliningrado srityje gy
venančių lietuvių reikalus.

Kultūros ir švietimo minis
terijos duomenimis savaitės 
pradžioje streikavo 141 mokyk
la, šeši tūkstančiai mokytojų - 
6,6% ir 15% visų Lietuvos mo
kyklų, mokytojų. Streikuojan
čių mokyklų Lietuvoje vaizdas: 
Druskininkai - visos mokyklos, 
Plungės rajone - 85%, Šilalės 
rajone - 65%, Marijampolės - 
63% mokytojų, Vilniaus rajo
ne - 26% mokyklų. Mokytojų at
lyginimai biudžetinių organi
zacijų srity kilo labiausiai (2,2 
karto sparčiau): sausio mėn. - 
30%, kovo - 15% ir balandžio 
15%. Streikuojantys mokyto
jai reikalauja 10 minimalaus 
gyventojų lygio atlyginimo, 
“o tai yra visiškai nerealu, tu
rint omenyje dabartinę Lietu
vos ekonominę būklę”.

Apaštalinį nuncijų arkivys
kupą H. M. Garcia priėmė mi
nisteris pirmininkas A. Šleže
vičius. Premjeras buvo infor
muotas apie numatomą Vati
kano atstovo atvykimą gegu
žės 26 į Vilnių, galutinį popie
žiaus kelionės vietų nustaty
mą, tartasi dėl pasirengimo 

Šiame numeryje:
Vienybės klausimu

Valdžia išrinkta tokia, kokios dauguma norėjo
Lietuvoje prasidėjo sunkūs laikai

Rusų autorius apie krašto ekonominę būklę
Eišiškių žydų likimas

Prof. Yaffa S. Eliach vokiečių spaudoje rašo apie savo gimtinės žydus
Salia mūsų - mažieji švyturiai

Buvusi tremtinė Dalia Raslavičienė atlieka pažymėtinus darbus 
Išeiviai talkininkai buvo laikomi užsieniečiais 

Gabijos Petrauskienės įspūdžiai iš Lietuvos 
Androniškio šventovės statytojas

Savo lėšomis šventovę pastatė inž. Pranas Markūnas
Laureatų šventė Čikagoje

Poeto K. Bradūno ir pianisto P. Geniušo koncertas Jaunimo centre 
Pabėgėliai bei išeiviai kuria ir svetur

Apie tarptautinio garso rašytojus, praradusius savo tėvynę

jį sutikti, išreikštas pasiten
kinimas vyriausybės dėmesiu 
vizitui, Lietuvos Katalikų 
Bendrijos ir vyriausybės abi
puse tolerancija gerais san
tykiais.

Pirmoji programinė prezi
dento kalba apie užsienio poli
tiką. Ji buvo pasakyta Lietuvos 
įstojimo į Europos tarybą pro
ga Vilniaus universitete per 
susitikimą su užsienio šalių 
ambasadoriais, seimo, univer
siteto senato nariais, kviesti
niais svečiais. Joje nubrėžtos 
Lietuvos kelio į Europą gai
rės.

Septynių didžiųjų Lietuvos 
miestų sąjungos suvažiavimas 
įvyko Kaune. Dalyvavo 43 mies
tų atstovai. Atvyko preziden
tas A. Brazauskas, V. Lands
bergis. Miestų sąjungos pirmi
ninkas A. Balutis pabrėžė: bū
tini glaudesni ryšiai su seimu 
ir vyriausybe, tvarkytina ne
patenkinama savivaldybių tei
sinė padėtis, neįteisinta jų 
nuosavybė, menki atlyginimai. 
Suvažiavime kalbėjo Lietuvos 
prezidentas A. Brazauskas.

Išsipildė svajonė aplankyti 
Lietuvą - pasakė Kento kuni
gaikštis, Karalienės Elžbietos 
II pusbrolis, atvykęs trijų die
nų vizitui į Lietuvą. Kunigaikš
tis yra Britanijos užsienio pre
kybos tarybos vicepirminin
kas, jį lydi 9 komercijos ir pra
monės atstovai. Svečią priėmė 
Lietuvos respublikos prezi
dentas A. Brazauskas, ministe
ris pirmininkas A. Šleževičius. 
Buvo pasirašyta sutartis dėl 
investicijų skatinimo ir apsau
gos. Tai tęsinys gerų tradici
jų: prieš karą Britanija buvo 
pagrindinė mūsų užsienio pre
kybos dalininkė. Kento kuni
gaikštis lankėsi taip pat Tra
kuose, Kaune.

Po 15 metų sidabras pasau
lio čempionate. Tamperės (Suo
mija) aikštėje jį pasiekė Vi
talijus Karpačiauskas (svo
rio kategorija iki 67 kg). Tap
damas pirmuoju nepriklauso
mos Lietuvos boksininku, iš
kovojusiu tokį laimėjimą.

Jubiliejiniams lietuvių raš
tijos metams (1997-aisiais 450 
nuo Martyno Mažvydo katekiz
mo) pasirengti sudaryta vals
tybinė komisija, pirmininkau
jama B. Kuzmicko. Komisija 
informavo, kad, be daugelio 
sumanymų, šiemet gegužės 30 
d. Bitėnuose bus iškilmingai 
perlaidojami Martyno Jankaus 
palaikai, atvežti iš Vokietijos. 
Bus dedama pastangų pirmo
sios lietuviškos knygos jubi-< 
lieju įrašyti į UNESCO jubi
liejinių datų kalendorių. Klai
pėda šią datą pagerbs pasta
tydama paminklą (pirmą - 
1000 dol. ir antrą - 500 dol. pre
mijas laimėjo skulptorius Re
gimantas Midvikis ir architek
tas Vytenis Mazurkevičius, 
o trečią - 300 dol. - Gintautas 
Jonkus ir architektė Raselė 
Jurkaitienė). G. Gustaitė
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Politiniai dabarties vingiai

Lietuvoje prasidėjo sunkus laikai
Apie ekonominę krašto būklę rašo rusas autorius

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
neturi šalininkų ne latvių gy
ventojų tarpe. Trečioje vie
toje - Latvijas Nacionala Ne- 
atkarigas Kustiba (Latvių tau
tinis nepriklausomybės judė
jimas).

40 nuošimčių ne latvių bal
suotojų remia Saskana Latvi
jai - Atdzimsana Tautsaimnie- 
ciba ( Harmonija Latvijai - 
atgaivinimas ekonomijos).

Liaudies frontas prarado 
žmonių pasitikėjimą, už jį pa
sisako tik 7 nuošimčiai. Tarp 
kandidatų yra ministeris pirm. 
J. Guodmanis ir žemės ūkio mi
nisteris D. Gegeris.

Latvijos ūkininkų sąjunga, ža
liųjų partija ir Latvių krikš
čionių demokratų partija eina 
į rinkimus kartu. Gal į šią ko
aliciją įsijungs ir Latvių tau
tinis nepriklausomybės judė
jimas.

Šventė karo pabaigos metines
Rygoje buvę Sov. Sąjungos 

veteranai atšventė 48-sias Ant
rojo pasaulinio karo baigimo 
metines. Tūkstančiai rusiškai 
kalbančių Latvijos gyventojų 
su plakatais demonstravo Per
galės aikštėje Rygoje. Polici
ja buvo pasiruošusi riaušėm.

Kanado
, A

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mobilio pastatymą jiems skir
tose apmokamose aikštėse ir 
net miestų gatvėse, kur yra 
pinigus renkantis automatas. 
Net ir už perkamą smėlį ar žvy
rą reikės pridėti 8% prekybos 
mokestį. Gerokai pabrangina
mas leidimų ir pažymėjimų iš
davimas, įvedama motorinių 
rogių registracija vidinėje 
ir pietinėje Ontario dalyse. 
Tik šiaurės ontariečiams tas 
roges bus leista užregistruoti 
vieną kartą, kai jos nusiper- 
kamos krautuvėje. Šiaip jie 
atleidžiami nuo metinės re
gistracijos. Žemės ir namų 
kainas padidins nuosavybės 
pakeitimo dokumentų įsigi
jimas.

Lig šiol Ontario gyventojams 
be specialaus mokesčio buvo 
leista gamintis alų ir vyną. 
Dabar tokiems alaus ir vyno 
mėgėjams nuo 1993 m. rugpjū
čio 1 d. už litrą savo gaminio 
Ontario valdžiai reikės mokėti 
26 centus, nuo 1994 m. birže
lio 15 d. - 31 centą, o po 1995 m. 
birželio 15 d. - 38 centus. Ne
sunku įsivaizduoti, kad alaus 
ir vyno mėgėjai iki tos datos 
jau tikisi turėti kitą vyriausy
bę Ontario provincijoje, ne
skaičiuojančią jų pasigamin
tų bokalų alaus ir taurių vyno.

Bet demonstracija praėjo be 
incidentų. Demonstrantai rei
kalavo, kad karo pasibaigimo 
diena būtų oficialiai švenčia
ma, taipogi reikalavo ir Lat
vijos pilietybės. Demonstraci
joje dalyvavo Rusijos ambasa
dorius Rygoje A. Ranmikh ir 
Rusijos Šiaurės vakarų grupės 
vado padėjėjas gen. Itn. F. 
Melnichuk.

Grėsminga būklė
Daugiau kaip pusė visų Lie

tuvos šeimų augina tik po vie
ną vaiką. Lietuvoje gyvena 
800,000 pensininkų ir daugiau 
kaip 200,000 invalidų. Mote
rų yra apie 200,000 daugiau 
negu vyrų.

Šiuos faktus gegužės 19 d. 
seime įvykusioje spaudos kon
ferencijoje pateikė Lietuvos 
tarptautinių šeimos metų 
(1994) komiteto pirmininkas, 
seimo narys Juozas Nekrošius. 
Jis pažymėjo, kad visuomenės 
senėjimas, mažas gimimų skai
čius, ankstyvos mirtys, emig
racija ir kitos priežastys, su
sijusios su ekonomine krize, 
gali sukelti reiškinius, pra
žūtingus tautai. Pasak J. Nek
rošiaus, būtina suformuoti 
valstybės demografinę poli
tiką. J. Andr.

s įvykiai
Premjero Bob Rae Ontario 

NDP socialistų vyriausybė pa
jamų mokesčio padidinimu ti
kisi susilaukti poros bilijonų 
dolerių papildomų lėšų, bet 
jų tik dalis į valdžios iždą įp
lauks šiais metais. Tų įplaukų 
nepakaks kovoje su deficitu. 
Tad vėl gyvenama neužtikrin
ta viltimi, kad bus galima gau
ti beveik bilijoną dolerių už 
valdinio turto suprivatinimą. 
Esą bus galima parduoti “GO 
Transit” traukinius, kuriais 
į darbą Toronte važinėja aplin
kinių vietovių gyventojai. Mi
nimas ir modernusis Toronto 
beisbolo stadionas “SkyDo- 
me”, kurio dalis priklauso On
tario vyriausybei. Tą su finan
sine garantija susietą dalį 
premjero Bob Rae vyriausybė 
nori parduoti jau nuo 1990 m. 
rudens, bet nesuranda pir
kėjų.

Apie keturis bilijonus dole
rių lėšų būtų galima sutaupy
ti, pasirašius socialinę sutar
tį su milijoną narių turinčio
mis valdžios tarnautojų unijo
mis, jeigu jos atsisakytų atly
ginimų padidinimo trejų me
tų laikotarpyje. Unijos, lig šiol 
finansiškai rėmusios NDP so
cialistus, vengia tokio įsipa
reigojimo. Be tos socialinės 
sutarties premjerui Bob Rae 
ir finansų ministeriui F. Lau-

AfA
JUOZUI STARKEVIČIUI,

buvusiam Tauragės gimnazijos mokytojui mirus, 
gimines bei visus velionies pažįstamus užjaučia

buvęs jo mokinys
Stasys Starkutis

MYLIMAI MOTINAI

NATALIJAI ŠALKAUSKIENEI 
mirus,

dukrai NATALIJAI LIAČIENEI ir sūnui dr. STANIS
LOVUI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą bei 
kartu liūdime -

Stasys Šimoliūnas su sūnumis -
Algimantu ir Sauliumi 

JAV

Maskvos dienraštis “Izves
tia” š. m. gegužės 7 d. laidoje 
išspausdino Nikolaj Laškevič 
straipsnį, pavadiną “Greitai 
veikiančių vaistų ieškojimas”:

“Lietuva visada buvo ‘bran
daus socializmo’ savotiška 
vitrina, pirmavusi buvusių 
Sovietų Sąjungos respublikų 
tarpe gyvenimo lygiu pagal 
tokius rodiklius, kaip priva
čių automobilių skaičius ir 
asmeniški piniginiai indėliai 
bankuose. Ji viena iš pirmųjų 
pradėjo ekonomikos reformas. 
Privatizacija, asmeniškos nuo
savybės užtikrinimas, jos grą
žinimas buvusiems savinin
kams, privataus ūkio ir vers
lo vystymas — visose šiose sri
tyse buvo gera pradžia.

Ir staiga, dabar visi spėlioja, 
kada gi įvyko posūkis į bloges
nę pusę: privatizacija buksuo
ja ir dargi buvo pristabdyta, 
ūkininkai sunkiai turi kovoti 
su susikrovusiomis problemo
mis, žemės ir namų grąžini
mas privedė prie žiaurių kon
fliktų, verslai dažnai gauda
vo nusikalstamą pobūdį, kyši
ninkavimas paplito valdinin
kų tarpe ir svarbiausia — 
smarkiai krito Lietuvos gyven
tojų pragyvenimo lygis. (. ..).

Greitą nuskurdinimą, ypač 
žmonių su mažomis ir viduti
nėmis pajamomis, buvo pri
verstas pripažinti ir A. Bra
zauskas. Susitikime su Lietu
vos profesinių sąjungų vado
vais jis nenoromis pripažino, 
kad kaimyninės valstybės Lat
vija ir Estija pralenkė Lietu
vą ekonomikos srityje: jos turi 
savo valiutą, efektingi yra 
priešinfliaciniai veiksmai, tų 
kraštų gyventojai dvigubai už
dirba”. (. . .).

Toliau N.L. rašo apie kainų 
kilimą ir ką Brazauskas dėl to 
bando daryti:

“Įmonės — monopoliai ėmė 
kelti savo produktų kainas ir 
nors Brazauskas grasina sank
cijomis, niekas nežino kaip 
priversti įmones sumažinti 
kainas. Tiesa, kai balandžio

Prof. Yaffa Sonnenson Eliach, gerą žmonių išsaugota 
nuo mirties nacių okupuotoje Lietuvoje, prisimena 
šioje nuotraukoje parodytus šeimos senolius

Laisvo gyvenimo metais Eišiškių žydai važiuoja į 
gegužinę

Eišiškių žydų likimas
K. BARONAS, Vokietija

Bavarijos dienraštis “Sued- 
deutsche Zeitung” gegužės 7 d. 
savaitgalio priede išspausdi
no išsamų pasikalbėjimą su 
1937 m. “in Wilna” gimusia 
Yaffa Sonnenson Eliach. Ji 
yra Niujorko universiteto 
Brooklyno kolegijos istorijos 
ir literatūros profesorė, au
torė “Žydų istorijos prieš ho
lokaustą” leidinio. Priklausė 
buvusio prezidento Carterio 
įsteigtam tautžudystės (holo
kausto) komitetui, įsijungda
ma taip pat ir į tautžudystės 

ghrenui teks sumažinti finan
sinę paramą metropoliniam 
Torontui bei kitiems Ontario 
miestams. Tai betgi sugriau
na tų miestų savivaldybių 
anksčiau už F. Laughreną pa
ruoštus biudžetus. V. Kst.
BES2S2S252S25Z5252SZ5S5252S2S2S2SJSZ5?S752S2S2^

‘’Dietas teikia mums meile, 
kad mylėtume ta. kurį 

Jis mums duoda ”
The

Lougheed x Barnard 
šeimos ir tarnauto jai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario 

mėn. buvo pakeltos mėsos kai
nos, valdžia pritaikė išbandy
tą ‘partinį’ metodą — pašalino 
Vilniaus mėsos kombinato di
rektorių iš darbo. Kainų kili
mo tai nesustabdė. Žmonės tu
rėjo tik moralinį pasitenkini
mą— daugiau nieko. (...).

Be abejonės, esant taip su
dėtingai padėčiai, nauja A. 
Šleževičiaus vyriausybė var
gu atras greit veikiančius pa
gijimo vaistus sergančiai Lie
tuvos ekonomikai, kuri ii- anks
čiau buvo labai užleista ir per 
daug ideologizuota. Be to, per 
pirmą pusmetį naujos Lietu
vos darbiečių valdžios, joks 
teigiamas veiksmas nebuvo pa
darytas. Kainos ėmė kilti dar 
greičiau, o uždarbiai vis la
biau nuo jų atsilikti. Sumažė
jo reikalingas aktyvumas ir gy
ventojų perkamoji galia. Vaka
rų investicijos Lietuvos taip 
ir neužplūdo. (...).

Pagal socialistines ekonomi
kos vystimoši taisykles, val
džioje vyrauja noras įsakinėti, 
drausti, varžyti laisvą rinką ir 
iniciatyvos laisvę. Asmeniška 
iniciatyva, kaip Lietuvos vers
lininkai mėgsta sakyti, yra pa
keičiama ‘aukšto biurokrato 
išmintimi’. Vis aiškiau yra pa
stebimas valdžios kišimasis į 
ekonomiką ir kas svarbiausia 
— nėra nei mažiausios užuo
minos apie gyvenimo pagerini
mą ir ekonominį stabilumą. O 
kaip tik to laukė 60% Lietuvos 
piliečių iš LDDP ir jos vadovų. 
(. • .)■

Lietuvoje prasidėjo sunkūs 
laikai, bet žmonės kenčia, 
kantrybės rezervas naujai val
džiai dar yra. Tačiau jeigu 
greitu laiku valdančioji LDDP 
ir prezidentas A. Brazauskas 
nepadarys radikalių žingsnių 
gyvenimo lygiui pakelti ir tai 
ne grįžimo į socialisfinės eko
nomikos kelią būdu, bet lais
vos rinkos ekonomikos pagili
nimo būdu, jeigu žmonės šio 
ilgo socialinio tunelio gale 

muziejaus Vašingtone steigi
mą.

Nežinau, kodėl redakcija 
rašo, kad profesorė yra gimusi 
Vilniuje, nes, sprendžiant iš 
jos pasikalbėjimo bei daugelio 
nuotraukų, atrodo, kad ji yra 
gimusi Eišiškėse (nuotraukose 
įrašai “Eisziszki”). Jos kūdi
kystės gyvenimas “sukosi tame 
Vilniaus krašto miestelyje 
(Eišiškės — apie 80 km į piet
ryčius nuo Vilniaus).

Redakcija pasikalbėjimą pa
vadino vaikystės prisimini
mais, nes Yaffa S. Eliach dvy
lika metų rinko savo mieste
lio nuotraukas, ieškodama jų 
po visą pasaulį. Jos dabar yra 
iškabintos tautžudystės mu
ziejuje Vašingtone, priminda
mos, kad 1941 m. rugsėjo 25 d. 
visi Eišiškių žydai buvo nužu
dyti. Tai įvyko Roš Hašanach’o 
(žydų naujieji metai) dieną, 
kai 3,5 tūkst. žydų bendruome
nė vokiškų SS dalinių ir jų lie
tuvių padėjėjų buvo išžudyta.

Kaip pavyko Eliach šeimai 
išsigelbėti? Tėvas, okupavus 
Lietuvą vokiečiams, galvojo, 
kad žydams reikia dingti. Bet 
motina laikėsi senelės, kuri 
prisiminė pirmojo pasaulinio 
karo vokiečius kaip malonius 
ir simpatiškus žmones. Apsi
rikta, nes visi žydai buvo už
daryti Eišiškių sinagogoje. 
Tačiau tėvui ir motinai pavyko 
pabėgti su kūdikiu, o Yaffa 
pati buvo atiduota “tuteišų” 
šeimai.

Keista, kad Yaffa, būdama 
tik ketverių metukų, puikiai 
atsimena visus įvykius, nes 
pvz., ji sako, kad eidama su 
kaimiete kapinių link, sutiko 
lietuvį kareivį, kuris joms 
lenkiškai pasakė: “Čia bus šau
domi žydai, tad ir tave gali pa

šviesos nepamatys, tai pasiti
kėjimo ir kantrybės neliks. 
Tai ir bus Lietuvos kairiųjų 
gulbės giesmė”.

Savo straipsnyje N. Laškevič 
palietė tik vieną dabartinės 
Lietuvos gyvenimo sritį — eko
nomiką. Kitose srityse nėra 
geriau. Lietuvos radijo ir te
levizijos valdyba varžo opozi
cijos žodžio laisvę, masiškai 
atleidžia kitaip galvojančius. 
Drastiškai sumažino katalikų 
laidas. Bandymas įvesti komi- 
sarinį valdymą Vilniuje, supo- 
litinti sportą, neteisingi, bet 
partijai naudingi Aukščiausio
jo teismo sprendimai, nekons- 
titucinis seimo kišimasis į rin
kimų komisijų darbą, Bobelio 
nepotizmas ir daug kitų veiks
mų rodo, kad partokratai grįžo 
į valdžią, kaip po Didžiosios 
prancūzų revoliucijos Burbo- 
nai — nieko nepamiršę ir nie
ko neišmokę.

Gorbačiovo įsakymu
Toje pačioje laidoje “Izves- 

tijos” rašo:
“Pirmasis Lietuvos komunis

tų partijos CK sekretorius Bu
rokevičius pareiškė, kad 
sprendimą 1991 m. sausio mėn. 
pulti telecentrą padarė buvęs 
Sov. Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas. Pasikalbėjime 
su laikraščiu ‘Lietuvos rytas’ 
jis pasakė, kad puolimas bu
vo suorganizuotas sąjunginės 
KGB vadovybės ir iš Maskvos 
atvykusių generolų”.

Rusijos spauda, netgi ir ko
munistinė, palankiai apie Gor
bačiovą nerašo. Išimtį daro 
“Nezavisimaja gazeta”, kuri 
šlovina buvusį genseką, rašy
dama, kad jis išgelbėjo pasau
lį nuo atominio karo, įvedė 
spaudos laisvę, kad nuo jo “pe- 
restroikos” prasidėjo buv. Sov. 
Sąjungoje demokratija ir pan. 
Dėl to stebėtis nereikia, nes 
vienu iš stambiausių šio laik
raščio rėmėjų yra kaip tik bu
vusios Sovietų Sąjungos buvęs 
prezidentas Michailas Gorba
čiovas. J.B.

AfA
V. LANDSBERGIUI-ŽEMKALNIUI

mirus,

palydint į amžinybę didžiai nusipelnusį Velionį, 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų, buvusį Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos pirmininką VYTAUTĄ 
LANDSBERGįir jo šeimą -

Birutė ir Vytautas Biretos 
Čuplinskų šeima
Danutė ir Kazimieras Manglicai 
Gabija ir Rimas Petrauskai
kun. Augustinas Simanavičius, ofm 
Elena ir Herbertas Stepaičiai

Torontas, Kanada Marija ir Juozas Uleckai

AfA 
JONUI KŠIVICKIUI

mirus,

jo žmoną kolegę ALINĄ užjaučiame -

Kanados lietuvių medikų draugija

AfA 
JONUI KŠIVICKIUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai ALINAI - 

/. J. Beržinskai 
A. S. Grigaliūnai

Dideliam pirmųjų įsikūrimo dienų 
Hamiltone entuziastui

AfA
inž. JONUI KŠIVICKIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, krikšto 
motinai ALINAI KŠIVICKIENEI ir visiems artimiesiems-

Juzė Valaitienė krikšto sūnus Jurgis ir
Dalia Valaičiai su šeima,

Mout Brydges, Ont. Toronto, Ont.

laikyti žyde. Geriau grįžk į 
namus”. Vakare ji girdėjusi 
paskirus šūvius.

Trumpindamas jos pasikal
bėjimą, dar norėčiau atpasa
koti Rodunės burmistro žiau
rumus. Jis, suguldęs turgaus 
aikštėje visus žydus, be jo
kio pasigailėjimo juos šaudė. 
Tačiau ir vėl Yaffa išsigelbė
jo.

1944 m. vasarą į Lietuvą grį
žo Raudonoji armija, užėmė 
Eišiškes. Ir Yaffa grįžo į na
mus. Didelė šventė — brolio 
Chaimo apipjaustymas. Jų grį
žimas nepatiko lenkų partiza
nams, Armia Krajova nariams. 
Lenkai metė į namus granatas, 
nušovė motiną, rusai tėvą iš
trėmė į Sibirą. Brolis liko “in 
Litauen”, o ji su dėde keliavo 
po visą Europą, pagaliau pa
siekdama Palestiną. Tėvas tik 
po 18-kos metų grįžo iš Sibiro.

1988 m. prof. Y. Eliach vėl 
aplankė Eišiškes. Iš 3,5 tūkst. 
žydų bendruomenės liko tik 
nežymūs ženklai: beveik išnai
kintos žydų kapinės, pagrin
dinė sinagoga paversta sporto 
sale, maldos namai — teatru. 
Masiniame kape, kur bendroje 
duobėje guli 4 tūkstančiai Ei
šiškių ir apylinkės žydų, sto
vi paminklas su įrašu “Fašiz
mo aukoms 1941-1945 m.”.

Tačiau iš jaunosios kartos 
niekas nežino, kad tai buvo 
žydų aukos, nes šiandieną 12 
tūkst. gyventojų miestelyje 
nėra nė vieno žydo.

Y. Eliach džiaugiasi, kad 
Eišiškių aukoms Vašingtono 
tautžudystės muziejuje ras
ta labai garbinga vieta, iš
statant 1.500 nuotraukų mu
ziejaus bokšte. Tai pasekmė 
jos geros pažinties su R. Ap- 
plebaumu, tautžudystės mu
ziejaus architektu bei kitais 
aukštais pareigūnais.

. AfA 
ANTANUI ŪSUI

Lietuvoje mirus,

jo seserį ONUTĘ GIRDAUSKIENĘ, seseris 
Lietuvoje — ELENĄ, STASĘ, brolį JUOZĄ ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

E. Dubininkas /• A. Urbonai
M. E. Zabulioniai M. Žėkienė

AfA 
broliui

TOMUI PROSCEVIČIUI, ofm, 
staiga mirus,

seserį JANINĄ BRAZLAUSKIENĘ, jos vyrą bei 
kitus šeimos narius, Lietuvoje seserį ir brolį su 
šeimom, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

N. J. Aušrotai O. A. Petrašiūnai
E. S. Kerai A. Stygienė
O. K. Kudukiai L. B. Zabulioniai

S. E. Navickai

PADĖKA 
AfA 

PODENCIJA ŠADAUSKAITĖ 
mirė 1993 m. balandžio 19 d., sulaukusi 

93 metų amžiaus.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui už 

gedulines Mišias, maldas laidotuvių namuose ir paly
dėjimą į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapines 
Mississaugoje.

Dėkojame draugams, pažįstamiems, užprašiu
siems Mišias ir pareiškusiems užuojautas.

Nuliūdę - 
sesuo Natalija, dukterėčia Romana 

ir giminės



Šalia musų - mažieji švyturiai
Dalia Raslavičienė, iškentusi sibirinę tremtį, atlieka pažymėtinus darbus atgimstančioje Lietuvoje

BIRUTĖ JONELIENĖ
Istorija aukso raidėm įrašys 

vardus tų žmonių, kurie, lyg švy
turiai, švietė Lietuvos Lais
vės kelyje - nuo Vytauto Di
džiojo, Jono Basanavičiaus, 
Vinco Kudirkos iki naujausių 
laikų švyturio Vytauto Lands
bergio. Jie visas jėgas ir gyve
nimą paskyrė Tėvynei - jos 
nepriklausomybei ginti, švie
sesnei ateičiai kurti.

O šalia mūsų ne kasdien su
prantami ir įvertinami dega 
mažieji švyturiukai - taip pat 
visas jėgas ir gyvenimą ski
riantys tam pačiam šventam 
tikslui. Kiekviename mieste
lyje, kiekvienam kaime yra 
žmonių, kurie padeda įgyven
dinti didžiąją politiką, puo
selėti Atgimimo idėjas, tam 
aukodami ir savo lasvalaikį, 
ir lėšas, negailėdami nei svei
katos, nei laiko. Galbūt jų var
dai nepateks į istorijos vado
vėlius ir enciklopedijas, bet 
liks geri darbai, liks pėdos to 
miestelio ar kaimo istorijo
je, pėdos įsiliejančios į tą di
dįjį kelią, kuriuo į Laisvę jau 
penkti metai eina Lietuva.

Turbūt daugelis Prienų ra
jono žmonių, bent kiek besi
dominčių Atgimimo laikotar
pio politiniu gyvenimu, pažįs
ta Dalią Raslavičienę - ūki
ninkę iš Veiverių miestelio — 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos rajono skyriaus pir
mininkę, Sąjūdžio rajono ta
rybos pirmininkę. Mato ją, kal
bančią mitinguose, organizuo
jančią renginius. Iš kur tas 
neblėstantis entuziazmas, ne- 
gailėjimas nei jėgų, nei laiko?

Paauglė Sibire
Gal Tėvynės meilė gimė kar

tu su ja ten, ant gražių Vištyčio 
ežero krantų Vilkaviškio rajo
ne, skleidėsi puoselėjama pa
triotiškų ir darbščių tėvų, 
brandinama pirmojo mokytojo 
Vinco Lozoraičio. Su meile 
Dalia prisimena tą šviesią as
menybę, nepamiršo, kaip jis 
mokė mylėti savo žemę, mokė 
patriotiškų dainų, eilėraščių.

1949 m. mokytoją ištrėmė 
į Sibirą, o už poros metų, už
kaltame gyvuliniame vagone, 
atsidūrė ir jo vienuolikame
tė mokinė šu savo tėvais. Pri
simena Dalia šaltas, alkanas 
dienas Sibire - Tomsko taigo
je. Paauglė mergaitė kartu su 
suaugusiais kirto neapkabina
mus medžius, pavadavo me
džio sužalotą tėvelį. Sutiku
si tokio pat likimo jauną žmo
gų Tilių Raslavičių, labai jau
na ištekėjo - galvojo, kad dvie
se vargo naštą lengviau pakels. 
Pakėlė. Grįžę Lietuvon, į vyro 
tėviškę Veiveriuose, daug kan
čių, pažeminimo ir vargo iš
kentėjo. Platūs tėvų laukai 
kolchozo piktžolėmis tyvulia
vo, gimtuose pasiilgtuose na
muose gyveno stribai. Ar tai 
ne didžiausias lietuviui šven
to gimtojo židinio išniekini
mas?. Viską ištvėrė. Pamažu 
iškrapštė raudonuosius tara
konus iš namų. Gyveno, dirbo, 
vaikus augino. Dalia dar sau
lei netekėjus keldavosi į dar
bą - daugiau kaip 30 metų dir
bo pieno priėmimo punkte - ar 
lietus, ar dargana kratydavosi 
po kaimus bidonų prikrauta
me vežime.

tingai, kilo trispalvės, skam
bėjo “Lietuva brangi”. Kiek
viena kūno ląstelė veržėsi ko
voti, kurti, padėti kelti tą bran
gią Lietuvą. Ir Tilius, jos vy
ras, stebėjosi: “Net neįtariau, 
kad tokią žmoną turiu...” Jis 
nepyko, nebambėjo, kad žmo
na vis dažniau namus pamirš
ta, kad pačiam ir jos moteriš
kų 
ta 
kų 
ba
Vežiojo ją savo automobiliu, 
pavadavo, kur galėjo.

darbų dalis tenka, ir ūkis, 
sugrįžusi tėvų žemelė ran- 
laukia. Suprato - Dalia dir- 
svarbesnį Lietuvai darbą.

DALIA RASLAVIČIENĖ, aukojan
ti savo jėgas atgimstančiai Lietuvai

vduti Sąjūdžio tarybai, kurio
je, kaip ir visur, buvo įsivyra
vę kivirčai, rietenos ir intri
gos. Kantriai stengėsi taikyti, 
vienyti, nenustojo tikėti gė
rio pergale.

Neseniai Dalia atšventė 55 
metų sukaktį. Iš jų penkeri me
tai jau pragyventi šviesoje. 
Daug jėgų atiduota Lietuvos 
atgimimui, daug darbų pada
ryta. O ateičiai planų dar dau
giau: nori pastatyti paminklą 
visiems iš Veiverių apylinkės 
ištremtiems tremtiniams, įra
šyti jų vardus, nori įrengti mu
ziejų legendinio Laisvės ko
votojo Juozo Lukšos gimtojoje 
sodyboje. Kasdienio triūso 
reikalauja Skausmo kalnelis, 
planuoja jį dar gražiau sutvar
kyti, išpuošti. Be to, renka me
džiagą apie ten palaidotus ko
votojus, rašo istoriją.

Lietuvos gyvulininkystės ir žemės ūkio atstovų grupė Kanadoje atliko stažuotę. 
Balandžio 9 d. lankėsi “Tėviškės žiburiuose”. Su dėkingumu prisimindamas 
gerus įspūdžius, grupės vadovas Petras Dilys atsiuntė šią nuotrauką. Iš kairės 
sėdi: A. PAULAUSKAS - gyvulininkystės konsultantas iš Skuodo, T. CLAP - 
Kemptville (Ontario) mokyklos dėstytojas, E. LITVINAS - veterinarijos gydy
tojas iš Panevėžio, A. MALAŽINSKAS - Rotulių žemės ūkio bendrovės vadovas 
Jurbarko rajone, B. VILIMAS - zootechnikas konsultantas iš Zarasų; stovi: B. 
BRADAUSKAS - žemės ūkio bendrovės darbuotojas Prienų rajone, G. KRA
SAUSKAS - veislininkystės konsultantas Alytaus rajone, Z. GERULIS vyriau
sias zootechnikas Tauragės rajone. E. BUTKUS - Drąsutaičių žemės ūkio bend
rovės vadovas Joniškio rajone, P. DILYS - Rokiškio sėklinimo įmonės darbuo
tojas, E. DIKMONAS - veislininkystės konsultantas iš Ignalinos

Išeiviai talkininkai buvo laikomi užsieniečiais
GABIJA PETRAUSKIENE
Autorė Ontario provincijos NDP 

partijos vadovaujamos vyriausy
bės, o taip pat su Kanados valdžios 
talkos Rytų ir Centro Europai (Task 
Force) parama buvo paskirta nuo 
1992 m. sausio mėn. pradžios at
likti 14 mėnesių tarnybų Lietuvos 
vyriausybėje. RED.
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Sekminės Lietuvoje
Trys sąskrydžiai, kuriuose kalbės garsūs evangelistai

Laidoja partizanus
Giliai širdin įsirėžė dar vie

nas slaptas skausmas - ten pa
plentėj, netoli namų vyras pa
rodė - guli daugybė jaunų vy
rų, Lietuvos partizanų, žuvu
sių pokario metais ir užkastų 
nuo karo likusiuose apkasuo
se. Negalima garsiai jų vardo 
ištarti, negalima žvakelės per 
Vėlines uždegti - net ir mirę 
jie labai pavojingi atėjūnams. 
O Dalia žinojo - neturi žmo
nės taip paniekinti nešven
tintoj žemėj gulėti - broliai 
mūsų, bandę ginti šitą žemės 
lopinėlį nuo svetimųjų, išdras
kančių gimtąsias sodybas, ve
žančių į Sibirą užkaltuose va
gonuose. Dalia vis mąstė - ne
jaugi neateis laikas, kai bus 
galima pagerbti žuvusius did
vyrius, prikelti jų vardus iš 
užmaršties?

Skausmo kalnelis
Pirmasis Dalios žingsnis 

prisikeliančioje Lietuvoje 
buvo į Skausmo kalnelį. Taip 
pavadino tą vietą, kur užkas
ti partizanai. Dar net nepra
sidėjus Atgimimui, 1987 m. ru
denį, Veiverių parapijos kle
bonas Kazimieras Skučas kar
tu su Raslavičiais pastatė ten 
kryžių, o 1988 pavasarį - dar 
prieš mitingų bangą, dar prieš 
žymųjį Sąjūdžio suvažiavimą - 
Dalia suorganizavo pirmąją 
talką. Ir sužydėjo gėlėmis, 
sumirgėjo žvakių liepsnelė
mis tiek metų niekintų Lietu
vos didvyrių ir kankinių ka
pavietė. Kaip šviesu ir gera 
tada buvo širdyje - lyg nepa
judinamą šėtono akmenį nuo 
jos nuritus.

O Šėtono tarnas dar ne kar
tą niekino skausmo kalnelį - 
plėšė trispalvę, niokojo kry
žius, gėlynus. Ne kartę grasi
no Daliai laiškais ir telefonu. 
Neišsigando, nemetė pradėto 
darbo. Žinojo, kad dar daug 
kaulelių miškuose ir laukuose 
išbarstytų, nešventintoj že
melėj guli. Kvietė talkas, ieš
kojo, iškilmingai laidojo.

Pagalba tremtiniams
Skausmo kalnelis - viena 

dalis jos gyvenimo. Kita dalis - 
tremtiniai: jų skundai, kan
čios, rūpesčiai. Dalia kiekvie
ną išklauso, supranta ir atjau
čia. Stengiasi paguosti, patar
ti, padėti. Ne vienam padėjo 
gauti reikalingus dokumentus 
turtui ir žemei atgauti, ne dėl 
vieno ir Vilniaus, ir rajono 
įstaigų duris varstė. Jau ket
virti metai ji vadovauja Poli
tinių kalinių ir tremtinių są
jungos tarybai rajone, organi
zuoja renginius, minėjimus, 
kartą per savaitę priiminėja 
tremtinius, išduoda jiems pa
žymėjimus. Vis nuo ūkio dar
bų nuvogtu laiku, vis netrum
pą kelią iš Veiverių į Prienus 
įveikdama: ir per audras, 
per kaitrą, ir per lietų.

Ontario premjero pagalba
Pastangos įsijungti į aukš

čiausio lygio darbus, vedant 
Lietuvą prie labiau vakarie
tiško kelio, buvo pradėtos dar 
1990 m. Kazimierai Pruns
kienei vadovaujant vyriau
sybei. Pirmasis Kanados lietu
vių veikėjas torontietis Algis 
Juzukonis išvyko Lietuvon ir 
dirbo vyriausybės patarėju. 
Tačiau po pasikeitimo vyriau
sybėje darbą jam teko nu
traukti.

Kita proga dirbti Lietuvos 
vyriausybėje atsirado 1991 m. 
rudenį. Ontario provincijos 
vyriausybės premjeru tapo 
Bob Rae, rinkimus laimėjus 
Naujųjų demokratų partijai. 
Bob Rae gerai pažino Lietu
vos reikalus, kartu su konser
vatorių ir Jiberalų 4 partijų 
atstovais lankėsi Lietuvoje 
1990 m. vasario mėn.

ir

Sąjūdžio veikloje
O dar kita jos gyvenimo da

lis - Sąjūdis. Kitų jau pasmerk
tas, išduotas, apspjaudytas - 
jai vis tiek šventas. Nes iš jo 
prasidėjo ir kilo ta nenugali
ma ugnis, kuri sudegino vergi
jos pančius, nušvietė apmiru
sias širdis, įžiebė viltį, išvedė 
Lietuvą į Laisvės kelią. Tai 
kas, kad į jį užklydo ne visai 
švarių žmonių, kad buvo daug 
specialiai pasiųstų keršyti, 
skaldyti, ardyti, kaišioti pa
galius į ratus. Dalia tiki - ne
turi nugalėti tokie, negalima 
leisti jiems įvykdyti savo juo
dų kėslų. Todėl ji ryžosi vado-

Ontario premjeras ieškojo 
būdų, kaip veiksmingai ir tie
siogiai padėti pokomunisti
niams kraštams. Jis teigiamai 
atsiliepė į Richard Johnston’o 
ir Gabijos Petrauskienės siū
lymą išvystyti talkos progra
mą — vienerių metų laikotar
piui: į aukštus valdžios pos
tus pasiųsti Ontario valdžios 
pareigūnus, turinčius ryšių 
su tų kraštų vyriausybėmis, 
gerai mokančius tų kraštų kal
bas, turinčius reikiamą patir
tį ir pasiryžusius talkos dar
bui skirti bent vienerius me
tus. Ontario valdžia savo ruož
tu nenutrauks išvykstančiųjų 
darbo, tik juos laikinai “pa
skolins.” kitai šaliai.

Atsiųstus talkininkus pri
imantis kraštas įsipareigoja 
aiškiai nustatyti darbą, duo
ti vietą darbui ir gyvenvietę 
darbuotojo šeimai, parūpinti 
ir susisiekimo priemones. Vi
sa tai surašoma į tarpvalsty
binę sutartį. Kanados federa
cinė valdžia per Task Force on 
Central and Eastern Europe 
sutiko prie programos prisi
dėti finansiškai, lengvinant 
Ontario valdžios išlaidas.

Neįprasta naujovė
Iki šiol per talkos progra

mą iš Ontario provincijos buvo 
išvykusi Gabija Petrauskienė 
dirbti Lietuvos vyriausybėje, 
ministerio pirmininko padė
jėja specialiems projektams. 
Peter Mehisto pradėjo dirbti 
patarėju Estijos užsienio rei
kalų ministerijoje. Šiuo metu 
jis yra perėjęs į švietimo mi
nisteriją. John Eichmanis dar-

buojasi Latvijos užsienio rei
kalų ministerijoje patarėju 
prekybai ir ryšių palaikymui 
su Šiaurės Amerika.

Atvykus Lietuvon 1992 m. 
sausio mėn., po kelių mėnesių 
Petrauskų šeimai buvo paskir
tas namas garsiosiose Turniš
kėse, Valakampių girininkijos 
dalyje, netoli Vilniaus. Tai 
buvusios Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto dar
buotojų vasarnamiai, saugomi 
geležine tvora bei ginkluota 
sargyba. Šiuo metu juose gy
veno Aukščiausiosios tarybos 
nariai bei darbuotojai, minis
terial, vyriausybės darbuoto
jai iš kitų Lietuvos vietovių. 
Iš užsieniečių ten dar gyveno 
dr. Petras ir Irena Lukoševi
čiai iš Kanados. Nors sutarty
je tai nebuvo numatyta, pagal 
vietinių pageidavimą mūsų 
šeima mokėjo už šias patalpas 
nuomą. Atvykus iš Toronto, 
gyvenimas miške buvo ne
įprasta naujovė bei atgaiva. 
Ypač tuo džiaugėsi vaikai, ku
rie čia išbuvo daugiau kaip 
pusę metų.

Ne visiems užsienio lietu
viams (kurių tup metu Vilniuje 
tebuvo apie 10) pradžia buvo 
lengva. Be jau minėtų asmenų 
Lietuvoje iš Toronto dirbo: 
Ina Balsytė (gamtosaugos mi
nisterijoje), Linas Garba- 
liauskas (tarptautinių santy
kių ministerijoje), Gailė Šalt- 
miraitė (Aukščiausiosios tary
bos informacijos biure), Vik
toras Kulikauskas su šeima 
(matematikos — kompiuterių 
centre). Didžiausias sunku
mas, beveik be išimties, bu
vo apsigyvenimas Lietuvoje. 
Ne visiems buvo parūpintos 
gyvenvietės, ir daugelis tu
rėjo vargti, kol rado butą pri
einama kaina. Daugelis, kai 
pasibaigė atsivežti pinigai, 
gyveno iš algos.

Buvo laikomi užsieniečiais
Talkininkai iš Kanados, JAV 

bei kitų šalių retkarčiais susi
tikdavo, kad galėtų pasidalinti 
rūpesčiais ir vienas kitą pa
drąsinti. Po gyvenvietės susi
radimo didžiausias sunkumas 
buvo darbo problema. Talki
ninkai dažniausiai dirbo ver
tėjais, o ne savo srities spe
cialistais. Jie buvo laikomi 
užsieniečiais ir iš jų buvo rei
kalaujama butų nuomą mokėti 
doleriais..

Panašiai nusiskųsdavo ir 
nelietuviai savanoriai, kurių 
daugiausia buvo iš JAV-bių. 
Jie jautė lietuvių jais nepa
sitikėjimą, nedraugiškumą, 
diskriminaciją. Buvo reika
laujama už viską mokėti do
leriais, neatsižvelgiant ko
kiomis sąlygomis amerikiečiai 
dirbo ir gyveno Lietuvoje.

Trūko bendradarbiavimo
Ilgainiui vyriausybė išrū

pino naujai pastatytą daugia

butį namą užsieniečiams. 
Daug kas ten nenorėjo keltis, 
nes jis buvo tolokai nuo val
džios įstaigų. Be to, gyvento
jai atkreipė vagių dėmesį. Rei
kėjo valdžiai pasirūpinti 
ginkluota apsauga.

Vyriausybei keičiantis (per 
metus ir du mėnesius pergy
venau trijų premjerų ir vyriau
sybių pasikeitimus) vykdavo 
“kova už būvį”. Darbuotojai 
jautė netikrumą dėl savo dar
bovietės ir darbo apimties. 
Tai sukėlė nepasitikėjimą sa
vimi.

Trūko bendradarbiavimo. 
Nenorėta dalintis informa
cija, reikalinga atliekant 
bendrą darbą. Kodėl? Mat su
laikyta informacija bus vė
liau perduota kaip sava. Tai 
skatino bendradarbių tarpe 
uždarumą ir žinių slėpimą 
vienas nuo kito. Taip pat ne
buvo jaučiama, kad valdžios 
sluoksniuose dirbama bend
rai, siekiant gerovės Lietu
vai.

Kitokia darbo etika
Vakariečiai dažnai buvo 

nesuprasti ir iš jų tyčiojama
si, kai jie noriai dalinosi in
formacija tarp bendradarbių. 
Vakariečiai taipogi skyrė rim
tą dėmesį raštinės knygų su
tvarkymui, ypač kai reikėjo 
darbą perduoti kitam. Bet vie
tiniai kitaip galvoja: perduo
dama informacija laikoma ne
patikima, verčiau pradėti dar
bą iš naujo, atmetant kas jau 
buvo padaryta.

Tai buvo patirta net kai val
džia iš vienų “dešiniųjų” ran
kų perėjo į kitas “dešiniųjų” 
rankas.

Ko Lietuvai šiandien labiau
siai reikia? Lietuvos vyskupai 
nuolat pabrėžia, kad “reikia 
dvasinio atgimimo”. Kol žmo
nių širdys nepasikeis, tol bus 
nesantaika, pavydas, melas, 
vagystės, plėšikavimai ir visos 
■kitos blogybės.

Tai matydami, Lietuvos vys
kupai pakvietė žinomus JAV 
katalikų evangelistus atvyk
ti j Lietuvą ir pravesti popu
liarus “FIRE” sąskrydžius. Jų 
metu yra pristatomos 4 temos: 
“F” - faith - tikėjimas, “I” - in
tercession - permaldavimo 
malda, “R” - repentence - at
gaila ir “E” — evangelizacija. 
Taip ir susidaro “FIRE” - UG
NIS. Tai ugnis, ne viską naiki
nanti, bet atstatanti, pakei
čianti žmonių širdis.

Prašo tik maldų
“FIRE” grupę sudaro šie pa

grindiniai kalbėtojai: Ralph 
Martin, Ann Shields, kun. Mi
chael Scandon, Steubenville 
pranciškonų universiteto pre
zidentas ir kun. John Berto
lucci, žinomas evangelistas. 
Jie visi vyksta savo lėšomis ir 
taip pat yra pasiryžę apmokėti 
kitas išlaidas, kaip salių nuo
mą, transportaciją ir kt. Jų vie
nintelis tikslas - padėti Lietu
vai atgimti dvasiškai. Jie prašo 
iš visų lietuvių, Lietuvoje ir iš
eivijoje, tik vieno - maldų. Pra
šo, kad visi melstųsi tą savaitę 
prieš Sekminės, kai jie bus Lie
tuvoje.

Bus rengiami trys sąskry
džiai. Gegužės 27 d. “FIRE” są
skrydis nuo 6 v.v. iki 10 v.v. 
įvyks Klaipėdoje, vasaros est
radoje, gegužės 29 d. nuo 10 v.r. 
iki 8 v.v. - Vilniuje Sporto rū
muose ir gegužės 30 d. per Sek
mines, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. Kau
no Sporto halėje. Kiekvienoje 
vietovėje sąskrydis baigsis Mi- 
šiomis, kurias aukos: Klaipė
doje - vysk. A. Vaičius, Vilniu
je - arkivysk. A. Bačkis ir Kau
ne-vysk. S. Tamkevičius.

Jaunimas įsijungęs
Visus paruošiamuosius dar

bus atlieka jaunimo grupė “tly- 
vieji akmenys” Kaune. Apie 
juos “TŽ” skaitytojai jau yra 
girdėję, nes buvo skelbtas va
jus, kad jie galėtų nusipirkti 
mažą autobusiuką evangeliza
cijos tikslams.

Prašykime Viešpatį, kad 
siųstų į Lietuvę Šv. Dvasios 
ugnį, kad mūsų broliai ir sese
rys tėvynėje tikrai praregėtų ir 
pamatytų, kas yra tikras Kelias, 
Tiesa ir Gyvenimas!

Vincas Kolyčius

Pabėgėlio istorija
Dr. Nathan Kravetz’o reda

guota knyga “Defying the Holo
caust: A Diplomat’s Report” 
pateikia Aba Gefen’o gyveni
mo istoriją. Jis, žydas pabė
gėlis Izraelyje, tapo šios vals
tybės ambasadoriumi Rumu
nijoje ir užsienio reikalų mi
nisterijos patarėju.

A. Gefen’as gimė 1920 m. 
Lietuvoje. Per Antrąjį pasau
linį karą kaime slapstėsi nuo 
vokiečių nacių ir jų kolabo
rantų. Po karo buvo įsijungęs 
į Raudonąją armiją, kad ga
lėtų nubausti kolaborantus. 
Tačiau jis buvo priverstas 
bėgti nuo Stalino režimo kad 
nebūtų suimtas ir pasmerk
tas mirti. Pavyko jam iš Lie
tuvos pabėgti į Austriją ir 
padėti kitiems žydams pasiek
ti laisvę.

1948 m., prieš Jungtinėms 
Tautoms paskelbiant Izrae
lį žydų valstybe, A. Gefe
n’as slaptai imigravo Izrae- 
lin ir vėliau ten keturis de
šimtmečius darbavosi diplo
matinėje tarnyboje.

Knygoje “Defying the Holo
caust” ne tik smulkiai apra
šomi svarbiausi A. Gefen’o 
gyvenimo įvykiai, bet duoda
mas vaizdas, kaip gimė nauja 
žydų valstybė. K.

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
■" " ■»r? ----------------- ■ . ■■■■■ 1 ......................

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

Lufthansa.
Patogiausias būdas pasiekti Vilnių.

SOLD
y —w

coLouueu. 
BANKER □

RESIDENTIAL REAL ESTATE

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

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!

Su atgimimu
Daug negalvodama Dalia 

gali pasakyti, kada prasidėjo 
jos tikrasis gyvenimas. 1988 m., 
kai neįtikėtina galia prikėlė 
rodos jau palūžusią ir su vis
kuo susitaikiusią Tėvynę. Ši
tų dienų ji niekada nepamirš. 
Ji išsiskleidė lyg ilgai tamso
je kankinta gėlė. Bangavo mi-

Knygų rišykla
V “SAMOGI7IA”
* meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

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

Jūsų ryšiai su Vilniumi 
per Lufthansa

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

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

‘Gausite pačias geriausias kalnas. 
Tik kreipkitės į kelionių biurus ar 
Lufthansa.

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

0 Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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BIZAUSKO SUKAKTIS
Kazimiero Bizausko (1892— 

1941), Lietuvos nepriklausomy
bes akto signataro, diplomato ir 
ateitininko, šimto metų gimimo 
pavėluota sukaktis balandžio 6 
d. buvo paminėta Rašytojų klube 
Vilniuje. Minėjimo dalyvius su 
jo biografija supažindino isto
rikas dr. A. Tyla. Velioniui 1922- 
30 m. teko dirbti diplomatinį 
darbą Vatikane, JAV, Anglijoje, 
Britanijoje, Olandijoje. 1931-39 
m. jis vadovavo užsienio reikalų 
ministerijos administraciniam 
departamentui. Pirmoji sovieti
nė okupacija velionį užklupo mi- 
nisterio pirmininko pavaduoto
ju koalicinėje vyriausybėje. K. 
Bizauskas buvo suimtas ir su ki
tais kaliniais 1941 m. birželio 
26 d. sušaudytas prie Červenės. 
Prof. dr. A. Tyla apgailestavo, 
kad šiandien net nežinoma, kur 
užkasti jo palaikai. Vertėjas 
D. Urbas priminė K. Bizausko 
pirmosios vokiečių okupacijos 
metais Panevėžyje suorganizuo
tą lietuvišką gimnaziją. Jam 
taipgi teko dirbti pedagoginį 
darbą, būti literatūros teoretiku, 
bibliografu ir vertėju. Minėji
me taipgi kalbėjo svečias iš JAV 
K. Pabedinskas. Programai va
dovavęs prof. J. Girdzijauskas 
surengė K. Bizausko knygų paro
dėlę ir aptarė jo literatūrinę 
veiklą.

GEGUŽĖS PIRMOJI
Gegužės pirmąją šiemet Vil

niuje jau nebuvo sovietinei san
tvarkai įprastų paradų su pla- 
katiniais šūkiais,, kariais ir 
tankais. Pilies ir Didžiosios 
gatvių sandūros aikštelėje ke
liem šimtam susirinkusių yil- 
niečių grojo dūdų orkestras. 
“Lietuvos ryto” atstovas Val
das Bartasevičius juos vadina 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos ’rėmėjais, matyt, dėl 
to, kad apie darbininkų šventę 
gegužės 1 d. kalbėjo LDDP Vil
niaus tarybos pirm. A. Kunči
nas ir kad ten su vaikaičiu vaikš
čiojo Lietuvos seimo pirm. Č. 
Juršėnas. Atrodo, vilniečiai, 
atsikratę sovietinės okupaci
jos, Gegužės pirmosios jau ne
laiko tarptautine darbo žmo
gaus švente, kuri, deja, tarna
vo tik sovietinei propagandai. 
Net ir šūkius šios šventės pri
valomiems plakatams spaudoje 
iš anksto paskelbdavo kompar
tijos karjeristiniai “išminčiai”. 
Gegužės pirmajai didžiausios 
žalos padarė Sovietų Sąjungos 
kompartija ir jos vadovai. Ka
nadoje ir JAV ja niekas nesido
mi. Darbo šventės diena čia lai
komas pirmasis rugsėjo pirma
dienis.

LIETUVOS PAŠTO TARIFAI
Gegužės 1 d. įsigaliojo ryšių 

ir informacijos ministerijos 
paskelbti nauji Lietuvos pašto 
paslaugų tarifai. Vieno laiško 
iki 20 gramų pasiuntimas adre
satui Lietuvoje kainuos penkis 
talonus, laiško užregistravimas
— penkiolika talonų. Už laik
raščių ir žurnalų iki 20 gramų 
pasiuntimą reikės mokėti du 
talonus, 21-100 gramų — šešis 
talonus. Laiškams pasiųsti už
sienin paprastu paštu reikės 
šešiasdešimt talonų, oro paštu
— aštuoniasdešimt. Už spaudos 
siuntimą užsienin atsiskaito-

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

SIUNTINYS nr. 2
Miltai ......................... ............  10 kg Pupelių kava .............. ...........  500 gr
Cukrus ...................... ............. 10 kg Arbata........................ ..........  200 gr
Kumpis rūkytas ........ ............... 3 kg Šokoladas..................
Dešra rūkyta ............. ............... 3 kg Majonezas .................
Sviestas .................... ............... 1 kg Šprotai ....................... ........... 5dėž.
Sūris olandiškas ...... ............... 1 kg Aliejus saulėgrąžų .... ................. 2I
Manų kruopos.......... ............... 2 kg Kiaušiniai ................... .........  20 vnt
Lazdyno riešutai ...... ............... 1 kg
Apelsinai ................... ............... 2 kg Kaina......................... ........... $95.00

SIUNTINYS nr. 3
Miltai ......................... .......  10 kg Dešra......................... ........  2 kg
Cukrus ...................... .......  10 kg Razinos ..................... ....... 2 kg
Ryžiai........................ .......  10 kg Džiovintos slyvos ...... ........  1 kg
Makaronai.................. .......... 5 kg Mielės ........................ .... 100 gr
Kruopos ..................... ........... 3 kg Alyva saulėgrąžų ...... ............ 2I
Manai......................... ........... 2 kg Kiaušiniai ................... .... 10 vnt.
Sūris lietuviškas....... ........... 2 kg Kaina......................... ..... $85.00

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

ma doleriais. Jos siuntos iki 
20 gramų paprastu paštu kai
nuos 0,06 dolerio, oro paštu 
— 0,08 dolerio, 21-100 gramų 
siuntos paprastu paštu — 0,13 
dolerio, oro paštu — 0,17 dole
rio. Piniginių pašto perlaidų 
siuntimas nuo gegužės 1 d. at
pigintas iki 10% siunčiamos su
mos. Naujasis Lietuvos pašto 
tarifas labiausiai apsunkina 
Lietuvos gyventojų susirašinė
jimą su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais. Vietinių laiškų iki 
20 gramų pasiuntimas paprastu 
paštu kainuoja tik penkis ta
lonus, o užsienin — 60 talonų 
(dvylika kartų daugiau), oro 
paštu — net 80 talonų (šešiolika 
kartų daugiau). Sunku tikėti, 
kad Lietuvos ryšių ir informa
cijos ministerija negalėjo su
rasti pigesnio būdo tautiečiams 
Lietuvoje susirašinėti su gimi
nėmis ir bičiuliais išeivijoje. 
Negi norima tą jų susirašinėji
mą sumažinti ir galbūt sustab
dyti?

ARMIJA KRAJOVA
Taip vadinosi vokiečių okupa

cijos metais veikusi Lenkijos 
pogrindžio ir ^partizaninės ko
vos organizacija, plačiai pa
lietusi ir Vilniaus kraštą. Daug 
dalyvių susilaukė dabar Moky
tojų namuose Vilniuje surengta 
konferencija “Armijos Krajo- 
vos veikla Lietuvoje”. Konfe
rencija susidomėjo vilniečiai, 
aplinkinių rajonų gyventojai ir 
Armijos Krajovos veteranai. 
Konferencijoje buvo prisimin
tas ir pagerbtas Eitminiškių 
kun. Ambraziejus Jakavonis 
(1886-1943), lietuvių veikėjas, 
lenkų partizanų nužudytas 1943 
m. vasarą. Su šia konferencija 
“Lietuvos aido” skaitytojus su
pažindino S. B., balandžio 23 d. 
laidoje jiems pasakojęs: “Kon
ferencijos pranešimus skaitė 
Lietuvos istorijos instituto 
mokslininkai A. Bubnys, R. Zi- 
zas, S. Buchaveckas. Jų prane
šimuose išryškinti skirtingi Ar
mijos Krajovos tikslai ir veiks
mai Lenkijoje ir Rytų Lietuvo
je, antilietuviškas lenkų par
tizanų judėjimo pobūdis Vil
niaus krašte, apibūdinti mūšiai 
su Vietine rinktine ir sovietų 
partizanais, teropap prieš savi
valdos pareigūnus ir civilius 
gyventojus, lietuviškų ir balta-' 
rusiškų mokyklų naikinimas 
Trakų, Eišiškių, Vilniaus, Šven
čionių, Svyrių, Ašmenos apskri
tyse. Apie Armijos Krajovos 
vykdytą lietuvių persekiojimą 
ir žudynes, bendradarbiavimą 
su nacių pareigūnais atsimini
mų pateikė A. Griška, S. Abra- 
mauskas, S. Trepšys ir kiti kon
ferencijos dalyviai. Jie papil
dė konferencijos rezoliuciją, su 
kuria supažindino ‘Vilnijos’ 
draugijos vadovai K. Garšva ir 
E. Gečiauskas. Priimtoje rezo
liucijoje prašoma, kad iki len
kų partizanų judėjimo Rytų Lie
tuvoje 1942-44 m. teisinio, moks
linio ir valstybinio įvertinimo 
būtų neįregistruotas Armijos 
Krajovos klubas Lietuvoje ir 
sustabdytas beatodairiškas pa
minklų statymas. Konferencijos 
išvada — tragiško Rytų Lietu
vos laikotarpio, nors jo pada
riniai lietuvių ir lenkų san
tykiams skaudūs, negalima su
plakti su nūdienos politika”.

V. Kst.

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS
TORONTO—WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

Klivlando “Grandinėlės” šokėjai atlieka programą per savo sukaktuvinį 40-čio koncertą Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos lietuvių parapijos salėje Nuotr. V. Bacevičiaus

Wasaga Beach, Ont.
NUOTAIKINGA POPIETĖ. Ge 

gūžės 15 d. Gerojo Ganytojo misi
jos atnaujintose patalpose įvyko 
popietė, organizuota misijos ko
miteto ir moterų būrelio. Proga - 
patalpų atnaujinimo pabaigtuvės.

Popietę pradėjo komiteto pirm. 
Br. Vitkus, pakviesdamas progra
mai vadovauti Aldoną Vitkienę. Ji 
taipogi supažindino dalyvius, 
kaip kilo mintis pralplėsti patal
pas, kad galėtų vietinė lietuvių 
bendruomenė sėkmingai naudotis 
patalpomis didesniems savo rengi
niams. Galiausiai apsispręsta at
remontuoti' Gerojo Ganytojo koply
čią, kuria būtų galima pamaldo
ms naudoti ir žiemą, o taip ir ren
giniams.

Remiant klebonui kun. J. Staš- 
kui, nuoširdžiai darbuojantis ko
mitetui su daugybe talkininkų, 
darbas buvo sėkmingai atliktas. 
Patalpos puikiai atnaujintos. 
Buvo išreikšta nuoširdi padėka 
visiems talkininkams, o taip ir 
dosniems aukotojams. Dar kalbė
jo Onutė Senkuvienė, kuri iškėlė 
moterų aktyvią talką. O ir pačio 
atnaujinimo iniciatorė ir nuošir
di darbų rėmėja buvo moterų bū
relio pirm. A. Vitkienė. Jos pa
stangas popietės dalyviai nuošir
džiai įvertino.

Įdomią meninę programą atliko 
save pavadinę linksmaisiais bro
liais - Algis Ulbinas ir Aleksas 
Kusinskas. Abu, pritariant A. Ul- 
binui akordeonu, apdainavo kolo
nijos aktualijas, padainavo po
puliarių liaudies dainų, papasa
kojo įdomių anekdotų.

Po kun. J. Staškaus sukalbėtos 
maldos visi dalyviai gardžiavosi 
būrelio moterų paruoštais ska
niais valgiais ir pyragais. Tai 
buvo įdomios ir tikrai nuotaikin
gos užbaigtuvės. D.

Winnipeg, Manitoba
A.a. STASYS DOBROVOLSKIS, 

sulaukęs 72 metų amžiaus, mirė 
balandžio 3 d. Gimęs Seredžiuje, 
Kauno apskr., į Kanadą atvyko 
1950 m. Palaikai sudeginti. Liūdi 
3 broliai ir sesuo Lietuvoje, vai
kai ir vaikaičiai Kanadoje.

A.a. KAZIMIERAS MAŽEIKA, 88 
metų amžiaus, mirė balandžio 22 
d. Gimė ir augo Vilkaviškyje. Į Ka
nadą atvyko 1951 m. Pradžioje dir
bo įvairiose įmonėse, vėliau užsi
ėmė dažytojo amatu. Velionis bu
vo Manitobos lietuvių klubo narys 
ir ilgametis Šv. Kazimiero parapi
jos komiteto narys bei uolus klebo
no padėjėjas ir parapijos salės 
prižiūrėtojas. Paskutinius kelis 
gyvenimo mėnesius ligoninėje bu
vo slaugomas dukters Gertrūdos, 
atvykusios iš Lietuvos. Gedulines 
maldas laidotuvių koplyčioje ir 
pamaldas Šv. Kazimiero švento
vėje atlaikė prel. J. Bertašius. Pa
laidotas Visų Šventųjų kapinėse 
šalia žmonos, kuri, atvažiavusi 
iš Lietuvos aplankyti vyro, 1985 
metais mirė. Liūdi duktė Gertrū
da, sūnus Rimas su šeima Lietu
voje ir visi vinipegiečiai lietu
viai.

A.a. KONSTANTINAS STRIKAI- 
TIS, 83 metų, mirė balandžio 25 d. 
Gimė 1909 m. rugsėjo 20 d. Kau
šų kaime, Ylakių parapijoje, Ma
žeikių apskr. stambių ūkininkų 
tėvų Petro ir Agotos (Smaižytės) 
šeimoje. Po karo Vokietijoje Pi- 
nebergo Baltiečių universitete 
studijavo teisę. Atvykęs į Kanadą, 
pradžioje dirbo miškuose, o vė
liau iki pensijos Winnipego mies
to parkų skyriuje. Nuo pat įsikū
rimo Winnipege aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, dažnai 
būdamas Manitobos lietuvių klu
bo ir KLB Winnipego apylinkės 
valdybų narys ir jų pirmininkas. 
Turėdamas gerą boso balsą, daly
vavo chore ir su muziku P. Šopaga 
kūrė dainas bei giesmes. Akty
viai reiškėsi spaudoje, bendra
darbiaudamas “Tėviškės žiburiuo
se”, “Nepriklausomoje Lietuvo
je” ir kaikuriuose JAV lietuvių 
laikraščiuose. Senatvės naštai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus , 

(Esu "Union Gas” /jį\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

slegiant ir sveikatai menkėjant, 
iš visuomeninės veiklos pasitrau
kė ir, gyvendamas vienas, ruošė 
spaudai savo atsiminimus. Ras
tas sergantis ir bejėgis namuose, 
patalpintas ligoninėn, kur po ke
lių savaičių mirė. Iki šiol testa
mentas nesurastas, visą turtą savo 
žinion perėmė ir laidotuvėmis rū
pinosi provincijos turto globėjas. 
Klebonas prelatas J. Bertašius, 
dalyvaujant keliolikai lietuvių, 
balandžio 30 d: laidotuvių koply
čioje atlaikė gedulines maldas. 
Palaikai sudeginti. E. Fedaro ini
ciatyva, kreiptasi į turto globė
jo įstaigą išgelbėti velionies su
kauptą spaudos lobį. Nors velionis 
sakydavo, kad turi sudaręs testa
mentą, iki šiol jjš~nerastas, o be jo 
daug vertingos spaudos, knygų ir 
rankraščių gali bereikalingai žū
ti. EKK

Hamilton, Ontario
REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ arti 

miesiems ir mirusiųjų atminimui 
“Lietuvos vaikų pagalbai” aukojo: 
a.a. A. V. Kekio atminimui: $50-E. 
Apanavičius; $25 - A. P. Volungės; 
a.a. M. Garkūnienės atminimui: 
$30 - E. J. Mažulaičiai; $20 - J. As- 
tas, A. A. Laugaliai, G. B. Čižikai; 
$10 - Z. A. Gedminai; a.a. inž. J. 
Kšivicko atminimui: $50-J. V?Pil
kauskai; $20 - E. K. Gudinskai, J. 
E. Bubniai; $10-Z. Kalvaitis; kitos 
aukos : $100 - E. Bubnys; $25 - M. 
Renkienė; $20-E. Kudabienė.

Nuoširdus ačiū visiems aukoto
jams. “Lietuvos vaikų pagalbai"

komitetas

PRISIMINDAMI a.a. JONĄ KŠI- 
VICKĮ ir reikšdami užuojautą jo 
žmonai Alinai Kšivickienei, Kana
dos lietuvių fondui jo atminimui 
aukojo: $40 - Z. A. Stanaičiai; $30 
- K. L. Meškauskai, Kotryna Meš
kauskienė; $25 - J. L. Stungevi- 
čiai, St. Dalius, L. E. Klevai; $20 - 
P. G. Breichmanai, S. Saunorie- 
nė, Ign. Varnas, P., Žulys, A. Gar- 
kūnas, P. Z. Sakalai, X.Y., A. Pet- 
raitienė, J. G. Krištolaičiai, J. J. 
Stanaičiai, V. Subatnikaitė, L. D. 
Gutauskai, S. V. Panavai, Eug. Rep- 
čytė, R. J. Pleiniai; $10 - P. M. Siu
itai, F. Aid. Matulicz, A. Obsarc- 
kis, V. Kėžinaitis, A. Didžbalienė; 
a.a. Liudviko Boruso, mirusio prieš 
9 metus, atminimui Kanados lietu
vių fondui aukojo $30 - žmona 
Marija, dukros ir sūnus; a.a. Olgos 
Zabarauskienės atminimui vyras 
Petras Zabarauskas, Kanados lie
tuvių fondui aukojo $100.

KLF dėkoja už aukas.

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A y A » LIETUVIŲ KREDITO1 kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki ........... 3%
santaupas...................................2.50
kasd.pal.taupymo s-ta............... 2%
90 dienų indėlius ........................5%
1 m. term, indėlius ................ 5.75%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 5.25%
3 m. term.indėlius.......................6%
5 m. term, indėlius......................7%
RRSP ir RRIF (pensijos)............ 3%
RRSP ir RRIF 1 m....................5.75%
RRSP ind. 3 m...............................6%
RRSP Ir RRIF ind. 5 m..................7%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus

London, Ontario
L. EIMANTO LITUANISTINĖ 

MOKYKLA mokslo metus baigė 
Motinos dienos minėjimu Šiluvos 
Marijos parapijoje gegužės 2 d. 
Mokiniai dalyvavo 11 v.r. pamal
dose, patarnaudami Mišiose. Moks
lo metų užbaigimo programa įvyko 
po pamaldų parapijos salėje. Pra
dėta smagiomis jaunojo mokyklos 
choro dainomis, palydėtomis Mo
tinos dienai skirtų deklamacijų. 
Malonų įspūdį paliko vyresniųjų 
mokinių chorelis ir pirmą kartą 
pasirodanti skudučių grupė, ku
ri, publikos prašoma, pakartojo 
“Išėjo, tėvelis”. Tai daug žadan
tis vienetas, jauno, talentingo 
muzikos mokytojo Andriaus Petra- 
šiūno, jn., paruoštas. Skudučių 
mokyme talkino mokyklos- vedėja 
Rasa Kurienė. Žodžiu ir dovanė
lėmis mokytojams padėką išreiš
kė tėvų vardu Rita Vilienė. Mo
kiniai, patys rankas spausdami 
mokytojams, atsisveikino iki ki
tų mokslo metų. Vedėja pranešė 
apie planuojamą bendrą lituanis
tinių mokyklų gegužinę gegužės 
30, sekmadienį, Toronte ir apie 
numatytą mokslo metų pradžią 
rugsėjo 18 d. Motinos apdovano
tos gražiomis gėlėmis, visi daly
viai pavaišinti skanėstais bei 
kava.

PENSININKŲ METINIAME SU
SIRINKIME balandžio 21 d., per
rinkta valdyba: Stasys Keras - 
pirm., Viktoras Staškūnas - ižd., 
Julija Didžbalienė ir Jurgis Auš
rotas - nariai. Ižde - $1950. Numa
tyta pavasario popietė birželio 13 
d., 3 v.p.p. Kerų namuose, Dela
ware, Ont. Nariams dalyvavimas 
būtinas, svečiai maloniai kviečia
mi. Birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais po 11 vai. pamaldų pa
rapijos salėje visi bus vaišinami 
pensininkų paruošta kavute ir ke
piniais. Pradedant rugsėjo 15 d. 
susirinkimai vyks kiekvieno mė
nesio trečiais trečiadieniais 3 
v.p.p. Šiluvos Marijos parapijos 
salėje. Susirinkimui vadovavo Sta
sys Keras.

PO PASISEKUSIO KONCERTO 
Žūklautojų ir medžiotojų klubo 
Giedraitis metiniame pobūvyje 
Hamiltone “Pašvaistės” choras ge
gužės 5 d. turėjo sezono užbaigi
mo susirinkimą su vaišėmis. Per
žvelgta ir pasigėrėta metų veikla 
ir aptarti planai ateičiai. Be sek
madieninio giedojimo pamaldose, 
“Pašvaistė” atšventė savo pen
kiolikos metų sukaktį koncertu. 
Londone, Šiluvos Marijos parapi
joje davė tradicinį kalėdinių 
giesmių koncertą, prisidėjo prie 
Nepriklausomybės minėjimo pro
gramos ir atliko lengvų, estradi
nių dainų koncertą Hamiltone. 
Ateityje numatomas antros gar- 
sajuostės išleidimas ir pasirody
mas Londone. Valdybą sudaro: 
muzikos vedėja-pirm. Gražina 
Petrauskienė, visuomeninių rei
kalų vedėja Olga Švilpienė ir 
sekretorius-ižd. Edmundas Pet
rauskas. Šia proga pagerbti ge
gužės mėnesį gimę choristai, 
kurių buvo net penki. (Gr. P.)

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........... 12.50%
nekiln. turto pask. 1 m........... 7.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.50%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

“Talkoje”

JA Valstybės
Jonas Urbonas, ilgametis JAV 

LB Detroito apylinkės valdybos 
pirmininkas, pasitraukė iš šių 
pareigų. Metiniame apylinkės 
narių susirinkime pertvarkytą 
valdybą sudarė: pirm. Eleono
ra Grigaitienė, vicepirm. Gied
rius Markevičius, sekr. Gitą Mar
kevičienė, ižd. Algimantas Bra
žėnas ir narys Juozas Matiekū- 
nas.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
dabartinė centro valdyba sa
vo darbą užbaigs 1993 m. pabai
goje. Ją sudarė pirm. R. K. Vi- 
džiūnienė, vicepirmininkai Ig
nas Medžiukas ir Karolis Milko- 
vaitis, sekr. Vytautas Šeštokas 
ir ižd. Rūta Šakienė. Naujos val
dybos rinkimais rūpinasi Det
roite sudaryta rinkimų komisi
ja: pirm. Saulius Šimoliūnas, 
nariai Mykolas Kizis ir Stasys 
Sližys. Siūlomų kandidatų pa
vardes prašoma atsiųsti rinki
mų komisijos pirm. S. Šimoliū- 
nui, 665 West Warren, Detroit, 
MI 48201-1162, U.S.A. Pirm. R. 
K. Vidžiūnienė primena, kad, 
sudarius kandidatų sąrašą, rin
kiminius balsus taip pat reikės 
siųsti S. Šimoliūno adresu. Nau
joji valdyba bus renkama tre- 
jiem metam.

Detroito ir VVindsoro lietuviai 
balandžio 25 d. Šv. Antano lie
tuvių parapijoje surengtose iš
leistuvėse atsisveikino su šioje 
Detroito lietuvių parapijoje 
keturiasdešimt dvejus metus dir
busiu kun. Kazimieru Simaičiu. 
Gegužės 5 d. jis išskrido Jurbar-, 
kan, kur senatvės dienas pra
leis globojamas šeimos narių. 
Pagrindinį atsisveikinimo žo
dį tarė dabartinis Šv. Antano 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Su Lie
tuvon grįžtančiu kun. K. Simai
čiu atsisveikino: Šv. Antano 
parapijos tarybos vardu — Sta
sys Garliauskas, Šv. Kazimie
ro parapijos Windsore — Romas 
Dumčius, Lietuvos vyčių 139- 
tosios kuopos vardu — Lillian 
Petravičius (Petravičienė ar 
Petravičiūtė?), Šaulių sąjun
gos išeivijoje centro valdybos 
— Mykolas Abarius, “Švyturio” 
jūros šaulių kuopos — Bronius 
Valiukėnas, Lietuvos dukterų 
draugijos — Jūratė Pečiūrienė. 
Kun. K. Simaitis, padėkojęs už 
nuoširdžius linkėjimus, išleis
tuvių dalyvius prašė neužmiršti 
jo ir Lietuvoje, jei kuris, ten 
viešėdamas, važiuos pro Jur
barką.

Australija
V. Pūtvio-Putvinskio 120-tųjų 

gimimo metinių minėjimą Sid
nio lietuviams kovo 14 d. Lie
tuvių namuose surengė vietinė 
šaulių kuopa ir jos valdybos 
pirm. Stasys Pačėsa. Invokaci- 
ją skaitė kapelionas kun. P. Mor- 
tūzas, paskaitą —visuomeninin
kas V. Patašius. Po trumpos pro
gramėlės dalyvių laukė laimi
kiais gausi loterija. Minėjimo 
metu Lietuvos šaulių paramai 
buvo surinkti 132 doleriai.

A. a. Algirdas Karpavičius, 
skautų veikėjas, gimęs 1921 m. 
spalio 26 d. Bartininkuose, Vil

D\/| ELECTRICAL 
dVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 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

kaviškio apskrityje, kovo 5 d. 
mirė Džilonge (Geelong). Velio
nis į skautų eiles įsijungė 1936 
m. Dr. Jono Basanavičiaus gim
nazijoje Vilkaviškyje. Australi
jon atvykęs 1949 m., darbo sutar
tį atliko Melburne, dirbo įvai
riuose fabrikuose. Džilongan 
persikėlė 1958 m. ir ten septy
niolika metų vadovavo pradžio
je Šatrijos skautų vietininkijai, 
vėliau — tuntui, priklausė Mel
burno skautininkų ramovei. Ve
lionis 1980 m. pasiekė vyr. skau
tininko laipsnį. Palaidotas Rytų 
Džilongo kapinėse (Eastern 
Geelong). Laidotuvių apeigas 
atliko Džilongo skautų tėvūnas 
kun. dr. P. Dauknys. Laidotu
vėse dalyvavo skautų veikėjai 
ir būrelis Džilongo bei jo apy
linkės lietuvių.

Britanija
Vilkaviškio vysk. Juozas Že

maitis, MIC, pakviestas Londo
no lietuviui Šv. Kazimiero kle
bono kun. dr. Jono Sakevičiaus, 
MIC, prieš Velykų šventes lan
kėsi Britanijoje. Viešnagę jis 
pradėjo Londone kovo 20 d., pa
sakydamas dvasiniam atsinau
jinimui skirtą pamokslą Šv. Ka
zimiero šventovėje. Mišias jis 
ten atnašavo kovo 21 ir kovo 25 
d.d. Svečias iš Lietuvos lankė
si Lietuvos ambasadoje, Lietu
vių namuose ir Lietuvių sody
boje. Kovo 27 d. vysk. J. Že
maitis, MIC, viešėjo pas Brad- 
fordo lietuvius. Ten išpažinčių 
klausė ir Mišias atnašavo Šv. 
Onos (St. Ann’s) šventovėje. Ga
nytoją salėj surengtų pietų me
tu pasveikino “Vyčio” klubo 
pirm. V. Gurevičius, įteikda
mas vokelin įdėtą dovanėlę. 
Dovaną įteikė ir religinio ko
miteto atstovai. Tada Mančes- 
terin vysk. J. Žemaitį, MIC, 
išsivežė lietuvių kapelionas 
kan. V. Kamaitis. Ten svečias 
iš Vilkaviškio vietinių katali
kų St. Chad’s šventovėje kovo 
28 d. pravedė trumpas rekolek
cijas lietuviams, klausė jų iš
pažinčių ir atnašavo Mišias. 
Priėmimą ir pietus Mančesterio 
lietuvių klube vysk. J. Žemai
čiui, MIC, surengė Mančesterio 
lietuvių katalikų bendrija. Po
būvį pradėjo ir jam vadovavo 
šios lietuvių katalikų organi
zacijos sekr. Arkadijus Pod- 
voiskis. Svečią iš Vilkaviškio 
sveikino DBLS Boltono skyriaus 
pirm. Henrikas Vaineikis, il
gesnį žodį taręs kan. V. Kamai
tis. Pastarasis-vysk. J. Žemai
tį, MIC, tą patį vakarą išsivežė 
pas Škotijos lietuvius. Tad buvo 
stengiamasi aplankyti visas di
džiąsias Britanijos lietuvių ko
lonijas.

Lenkija
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo deimantinei sukakčiai 
skirtas Mišias Seinų bazilikoje 
vasario 14 d. atnašavo kun. Z. 
Parakevičius. Iškilmingos pa
maldos baigtos choro sugiedotu 
Lietuvos himnu. Tada visi susi
rinko parapijos salėje, kur J. S. 
Paransevičius skaitė įdomią 
paskaitą apie Lietuvos nepri
klausomybės kovas 1918-20 m. 
Seinų apskrityje.

* 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, spaįvos ir pan.
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Andrioniškio šventovės statytojas
RAIMUNDAS GUOBIS, Svėdasai

Andrioniškį, įsikūrusį smė
lėtoje, žalių pušynų apglėbto
je skaidriavandenės Švento
sios pakrantėje puošia reto 
grožio šventovė, kurią savo 
lėšomis pastatė šio krašto sū
nus inž. Pranas Markūnas. Jis 
gimė 1873 m. sausio 13 d. ne
toli Andrioniškio, Butkiškių 
kaime, gausioje ūkininkų šei
moje. Tėveliai turėjo daugiau 
nei valaką smėlėtos žemės, tad 
gyveno neblogai, leido vaikus 
į mokslus. Pranuką buvo nu
matę leisti į kunigus, bet bu
vo lemta kitaip. Jis, būdamas 
nemenkų gabumų, ryžtingas ir 
sumanus, 1898 m. baigė Peter
burgo technologijos institutą. 
Dirbo inžinieriumi Donbase, 
Saratove bei kitose carinės 
Rusijos vietovėse. Kilus re
voliucijai, sugrįžo į atgimu
sią Lietuvą, kuriai tikrai daug 
pasitarnavo.

Betono karalius
•Pirmasis įdiegė statyboje 

plonasienes gelžbetonines 
konstrukcijas, statė ir projek
tavo tiltus. Pagal P. Markūno 
projektus pastatyti šaldytuvai 
ir skerdyklos Klaipėdoje, Kau
ne, išbetonuotas Klaipėdos 
uosto molas. Kolegos inžinie
riai praminė Markūną “Beto
no karaliumi”. Savo patyrimą 
noriai perteikė jaunajai kar
tai - 1923-41 m. buvo Kauno 
universiteto privatdocentas, 
1945-56 m. dirbo Kauno pramo
nės projektavimo institute 
konstruktoriumi. Rodos, 1946 
m. pavasarį patvinus Nemu
nui, subėgo Kauno inžinieriai 
pas Markūną patarimo, nes 
ledonešis kėsinosi nunešti 
Aleksoto tiltą. Inžinierius pa
tarė, o vėliau pridūrė: “Jau 
viskas padaryta, belieka už
pirkti šv. Mišias”.

Inžinierius PRANAS MARKŪNAS

Mielas visų bičiulis
Ypač noriai P. Markūnas 

pagelbėdavo statant ir remon
tuojant šventoves. Jis patari
nėjo remontuojant Pirmojo pa
saulinio karo metu sužalotą 
Traupio šventovę, suprojekta
vo nuostabią Inkūnų šventovę.

Inteligentiškas, kultūringas, 
negėrė, nerūkė, nemėgo dide
lių susibūrimų, tačiau buvo 
sąmojingas, šnekus, nepasipū
tęs. Kaune bendraudavo dau
giausia su kolegomis inžinie
riais. Šventadieniais iš savo 
namų Žaliakalnyje oriai žings
niuodavo į Konrado kavinę. 
Tėviškėje lankydavosi dažnai. 
Čia bičiuliaudavosi su kuni
gais, pamaldžiais žmonėmis, 
kaimynais ir inžinieriumi po
nu Žalikausku. Pastarasis gy
veno netoliese Karčių dvarely
je ir dažnai ateidavo į Butkiš
kės. Abu gurkšnodavo arbatą 
ir ilgai šnekučiuodavosi.

Dirbo visi
Projektą šventovei padarė 

inžinierius Vaclovas Michne- 
vičius. Iš pradžių buvo numa
tyta statyti iš netašytų akme
nų, tačiau statybos komiteto 
pirm. Klemensas Zlatkus ir 
klebonas kun. Juozas Dargužis 
įkalbėjo inžinierių statyti iš 
tašyto akmens plytų. Darbai 
prasidėjo 1933 m. Jiems vado
vavo meistras nuo Zarasų J. 
Plašanovas, medžiagomis rū
pinosi ir žmones darbams tel
kė Klemensas Zlatkus. Para
pijiečiai noriai vežė žvyrą, 
smėlį, akmenis, pagelbėjo 
meistrams. Įdomu, kad papra
šyti noriai prisidėjo ir tie, ku
rie anksčiau šventovėje nesi
lankydavo. Darbas vyko sklan
džiai. Dažnai atvažiuodavo iš 
Kauno P. Markūnas, vaikščio
davo aplink, kaip įprasta, suk
damas rankoje lazdą, žvalgy
davosi. Pastebėjęs net men
kiausią netikslumą, nekoky
bišką darbą, buvo reiklus ir 
griežtas.

Pabaigtuvių vainikas
Kun. J. Dargužis buvo jau 

senas, keistokas. Su statybi
ninkais ir talkininkais nela
bai sutarė, todėl jau gerokai 
darbams pasistūmėjus į prie
kį, senasis klebonas buvo iš 
Andrioniškio iškeltas, o į jo 
vietą atvyko kun. Matas Šer
mukšnis, kuris ir užbaigė sta
tybos darbus.

Ir štai ant Šventosios kran
to iškilo gražūs Dievo namai. 
Naująją Andrioniškio švento
vę, pavadintą Šv. Petro ir Po
vilo vardu, 1936 m. pašventi
no Anykščių dekanas kun. Jo
nas Norvilą, o 1940 m. rugpjū
čio 14 d. iškilmingai ją šven
tino Panevėžio vysk. Kazimie
ras Paltarokas. Šia proga, pri
stačius vyskupui šventovės do
vanotoją, Šv. Tėvas Pijus XIII 
apdovanojo P. Markūną Šv. 
Gregoriaus ordinu.

Geradaris nepamirštas
Žvelgdami į Andrioniškio 

šventovės sienas, gėrimės Lie
tuvos laukų akmenėlių mozai
ka. Šventovė, nors akmeninė, 
bet grakšti, atrodo lengva, liek
nu bokšteliu. Viduje šviesu, 
erdvu, skambu. Andrioniškie- 
čiai didžiuojasi ja, ją myli, lan
ko, puošia, maldose garbina 
Aukščiausiąjį ir nuolat pri
simena geradarį P. Markūną.

Skaudžiai suklydo vienas 
sovietinis rašytojas, teigda
mas, kad Markūnas, aukoda
mas santaupas šventovės sta
tybai, apsigavo, nes nebepri
simena nei Markūno tikėjimo, 
nei jo paties (A. Drilinga. 
“Žmonės prie vieškelio”. Va
ga 1986, psl. 36).

Ūkanotą 1993 m. sausio 17 
popietę po Mišių grupelė and- 
rioniškiečių susirinko prie 
kapavietės, kuri 1964 m. pri
glaudė gyvenimo kelionę už
baigusio P. Markūno kūną. 
Susirinkusieji prisiminė pa
rapijos geradarį, pasimeldė, 
sugiedojo keletą giesmių.

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

Naujas centras
Sulaukęs brandaus amžiaus, 

P. Markūnas buvo nevedęs, 
tad susimąstė, kaip geriau 
įprasminti žemiškąją kelio
nę, panaudoti nemenkas san
taupas. Galvojo pastatyti ant 
Griežos upelio elektrinę, pla
navo įrengti sanatoriją džio
vininkams, tačiau vėliau nu
sprendė pastatyti Andrioniš
kyje naują šventovę. Pirmą
ją, medinę, šventovę Andrio
niškyje pastatė kunigaikščiai 
Čartoriskiai. Šiai pasenus, 
1790 m. Pienionių dvaro savi
ninkas Penianskis pastatė nau
ją medinę šventovę, kuri 1936 
m. buvo išardyta, medžiaga 
parduota Raguvos parapijos 
Juostininkų kaimo žmonėms 
ir pastatyta koplyčia vietos 
kapinėse. Pradėjus statyti 
šventovę, Andrioniškis, iki 
tol buvęs Anykščių parapijos 
filija, tapo naujai sudarytos 
parapijos centru.

Originali Lietuvos laukų akmenėlių mozaika - Andrioniškio šventovė

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$47 - J. Lasys, T. Tarvydas, J. Lin- 

kūnaitis, A. Grubis, E. Ginčauskas, 
P. V. Pilkauskas, A. Urbonas, J. 
Kuncaitis, A. Kantvydas, Šiluvos Ma
rijos parapija (London, Ont), J. Mais
tas, K Lisauskas, E. Schachow, B. 
Rutkauskas, M. Kupris, J. Popikai- 
tis, A. Godelis, R. Otto, P. Ūkelis, 
J. Lapp, A. Melvydas, J. Girdauskas; 
$46 - B. Simonaitienė; $45 - J. Mig
linas, V. Ruslys, K. Linkus, J. Lukša, 
A. Martinkevičius, N. Juknevičius, 
V. Žebrauskas, I. Mačerinskas, J. 
Mackevičius, D. Balsys, J. Driau- 
nevičius, G. Repčys; $44 - V. Turūta; 
$42 - A. Kazakevičius, G. Vindašius,
L. Jankauskienė, A. Valavičius, A. 
Braškys; $40 - M. Stankaitis, J. Lau- 
galys, L. J. Valevičius, V. Stukas, A. 
Lesčius, J. Graužinis, K. A. Rimkus, 
P. Rimkus, A. Misiūnas, P. Vitas, J. 
Kazlauskas, J. Janušaitis, A. Lukas, 
A. Pračkys, P. Piečaitis, E. Gumbe- 
lis, O. Berentas, J. Lapšys, F. Lac- 
kus, J. Ladyga, P. Ročys, Č. Žilionis, 
R. Kuliavas, A. Poškaitis, V. Men- 
cinskas, J. Lazdauskas, V. Kuraitis, 
J. Jurėnas, J. Sodaitis, J. Nevulis, 
A. Banaitis, P. Augaitis, A. Gelži- 
nis, G. Lemieux, P. Lapinskas, S. 
Paškauskas, B. Straukas, T. Igno
tas, O. Vilimas, A. Kernius, M. Le- 
višauskas, P. Seibutis, S. Starku- 
tis, G. Adomaitis, L. Vaitkevičius, 
A. Brakas, J. Baužys, S. Sinkus, A. 
Grajauskas, V. Starkus, V. Pulkau
ninkas, M. Žemeckas, V. Dunderas,
M. Ignatavičius, V. Kerbelis, A. 
Burbulevičius, D. Slavinskas, H. 
Petkus, dr. L. Levinskas, P. Noru- 
šis, J. Petravičius, B. Perkauskas, 
dr. J. Uleckas, S. Yokubynas, A. 
Vyniautas, S. Dargis, A. Vanagas,
A. Verbickas, J. Vaitkus, J. Valai
tis, V. Vindašius.

O. Trečiokas, A. Vibrys, J. Valai
tis, L. Zubrickas, N. Zelizniak, P. 
Stankus, R. Stepulaitis, M. Biekša, J. 
Citulis, P. Bigauskas, A. Bacevičius, 
J. Beržinskas, S. Čepas, I. Bumelis,
B. Čečkus, K. Astravas, L. Stepona
vičius, E. Jasin, R. Strimaitis, H. 
Sukauskas, L. Sabaliūnas, A. Saka
las, I. Pakarna, K. Beiga, A. Barkaus
kas, V. Čepėnas, R. P. Bosas, V. Le- 
višauskas, P. L. Murauskas, P. Nekro
šius, A. Mickus, V. Narušis, V. V. Mi
lukas, J. Mikulionis, V. Laurinai
tis, A. Matulaitis, M. Meiliūnas, K. 
Narščius, J. Mackevičius, P. Kano
pa, S. Juozapavičius, J. Kažemėkas, 
V. Jankus, J. Romikaitis, J. Riauka, 
D. Paškovičius, M. Ragauskas, A. Pus-

dešris, A. Pinkevičius, L. Radzevi
čius, P. Remeika, Č. Pšezdzieckis, K. 
Gimžauskas, R. Dumčius, J. Dvilaitis,
R. Galinauskas, K. Dubauskas, E. 
G. Iškauskas, A. Obcarskis, P. Oža- 
las, J. Račius, A. Pilius, J. Raškaus
kas, F. Ramonas, S. Poška, V. Vinge
lis, P. Pretkus, J. Raulinaitis, B. Gu- 
dinskas, A. Vaitkevičius, L. Garba- 
liauskas, A. Bliskis, J. Gris, R. A. Ge- 
lažnikas, B. Dumanski, Tėvai pran
ciškonai (Brooklyn, NY), J. Valiukas, 
V. Urbaitis, J. Tamošiūnas, E. Weir, 
G. Vaišvila, I. Vilimas, I. Vasiliaus
kas, A. Viskantas, R. Vaišvila, V. Ur
bonas, P. Juodikis, V. Kličienė, A. 
Kikilas, A. Klemka, A. Kalendra, S. 
Jaseliūnas, B. P. Jankauskas, Č. Ja
vas, J. Jeneckas, V. Kriščiūnas, V. 
Jakovickas, V. Kutkevičius, A. Krau
sas, L. Kaselis, E. Jasevičienė, V. 
Gečas, E. Dambriūnas, A. Šmitas, V. 
Grauzdys, Z. Grjganavičius, J. De
veikis, J. Geras, G. Zarkis, M. Zaka
revičius, V. Žalnieriūnas, B. Znotinas.

J. Znotinas, V. A. Žėkas, J. Šlei
nius, L. Stanevičius, R. Šomkaitė, 
G. Skrinskas, N. A. Slivinskas, M. 
Statulevičius, A. Šilbajoris, D. D. 
Šablinskas, P. Šukys, V. V. Starkus, 
A. Šeškus, G. Šutas, Z. Stanaitis, I. 
Baltakienė, F. Baronaitis, P. Abar- 
tis, P. Bilda, A. Barkauskas, V. Auš
rotas, B. Blekys, A. Aukštikalnis, 
E. Bulotienė, A. Čerškus, kun. V. Cuku- 
ras, A. Babonas, P. Bagdas, D. Breen, 
E. Albright, H. Adomonis, A. Gir
nius, A. Dūda, N. Otto, V. Prisče- 
pionka, M. Jonikas, I. Jurcevičius, 
E. Kuchalskis, J. Rugelis, A. R. Pa
vasaris, M. Rudzinskas, L. Svirplys,
S. Stanaitis, J. Nastajus, A. Masai- 
tis, D. Mogck, J. Valiulis, S. Mačiu- 
laitis, K. Matkevičius, R. Nixon, 
J. Laučka, S. Majauskas, R. Mita
las, M. Račys, P. Račiukaitis, V. 
Sližys, J. Stonkus, A. Staugaitis, 
A. Samsonas, J. Bendoraitis, P. Abro
maitis, V. Radzevičius, B. Cibuls
kas, V. Plečkaitis, V. Apanavičius, 
A. Arelis, S. Jaugelis, J. Žakas, A. 
Tutlys, B. Vitkus, L. Mačikūnas, Z. 
Brazauskas, J. Vingelis, A. Augai
tis, P. Poškus, D. Vaidilienė, A. Kuž- 
marskis, I. Punkris, V. Meilus, A. 
Staškevičius, A. Stulgienė, kun. J. 
Grabys, Tėvai pranciškonai (St. Ca
tharines, Ont.), J. Dalmotas, A. Da- 
mušis, A. Galdikas, B. Endzelis, A. 
Bielskus, A. Karnas, S. Poderys, K. 
R. Poškus, A. Pintulis, V. Matulevi
čius, H. Vaitaitis, M. Bagdonas, F. 
Barzdžius, A. Dombra, G. Liguckai- 
tė, L. Mockus, P. Dauginas, J. Grei
čiūnas, V. Štuikys, J. Trečiokas, B. 
Januškienė, dr. R. J. Barakauskas, A.

Aukos prezidentiniams rinkimams
Stasio Lozoraičio kandidatūrai į Lietuvos prezidentus paremti aukotojai

$1,250 - E. Bumeister; $1,000 - Pri
sikėlimo parapijos kredito koope
ratyvas, "Parama” kredito koopera
tyvas; $500 - A. E. Abromaitis, “Tal
ka” Hamiltono kredito kooperatyvas; 
$300 - M. Jakubauskas; $250 - V. J. 
Arštikaičiai; $200 - A. M. Bumbu- 
liai, V. Gustainis, G. Montvila.

$150-p. Liaukus.
$100 - K. Čepaitis, B. Lukošius, p. 

Liuima, M. Vasiliauskas, L. Balsie
nė, J. E. Čuplinskai, KLB Delhi-Til- 
Isonburg valdyba, KLK moterų drau
gijos Delhi skyrius, DLK Gedimino 
šaulių kuopa Delhi, Tautos fondo 
atstovybė-Tillsonburg, N.N., A. K. 
Ratavyčiai, A. Klemkienė, A. Kai
rys, B. J. Lukšiai, A. Aleliūnienė, 
Z. P. Augaičiai, M. Stankaitienė, 
V. Lapienė, M. V. Miceikai, J. Danys, 
A. S. Petkevičiai, Hamiltono šau
lių moterų kuopa, p. Koperskis, L. 
Paškus, E J. Bubnys, L. Gutauskas, 
K. Juzumas, J. Sungaila, V. Bireta, 
O. V. Anskis, P. Kuras, F. Urbaitis, 
J. Ranisav, F. Juozaitis, B. Nagys, 
J. Panrio.

$50 - A. Kynas, V. Daugelevičie- 
nė, A. Kupetis, E. Walenciej, A. D. 
Barkauskas, D. Zulonienė, R. Stalio- 
raitienė, A. Kličius, K. J. Batūra, V. 
Staškevičius, G. Kočius, H. Stepai- 
tis, J. Poška, V. Skrinskas, J. Jurė
nas, B. Dirsė, A. V. Kryžanauskai, 
J. R. Maleikai, V. Adomonis, V. Za- 
kubinskienė, S. Vilimienė, P. Ve- 
žauskas, N. Kulpa, Č. Senkevičius, 
T. Senkevičius, St. Dalius, B. Ves- 
lovas, V. Kezys, L. D. Stukas, St. Alek
sa, A. Petraitis, M. Pranaitis, A. 
Zarembaitė, A. Saulius, V. Radzevi
čius, S. Radzevičius, R. G. Paulio- 
niai, J. Andrulis, A. Stasys, B. Gu
tauskas, J. Uleckas, P. J. Malis, St. 
Žvirblys, B. Nevalinskas.

$40 - A. J. Urbonai, E. M. Zabu
lionis, A. Grigonis, P. Karaliūnas, 
T. Cipkienė, K. EI. Gudinskai, J. Ža
kas, p. Žulpa; $35 - M. Timukienė; 
$30 - A. Kalendra, A. Pacevičius, 
M. Heikis, J. Vitas, B. Gudinskas, P. 
Žulys, J. R. Pleiniai, p. Petrulienė, I. 
V. Ignaičiai, R. J. Žiūraičiai, V. 
Dimskienė.

$25 - I. Vibrys, I. Kairienė, O. J. 
Kirvaitis, A. Ledas, V. O. Taseckai, E. 
Ališauskienė, A. Rūkas, V. Matulai
tis, E. Senkuvienė, V. Skrinskas, S. 
Gaidauskas, S. Saplys, J. Plečkai

tienė, V. Demikis, M. Tamulaitienė,
K. Budrevičius, J. Jocas, A. Jankai- 
tienė, B. R. Jacka, L. A. Čepas, J. 
Uleckas, G. Uleckas, P. Čeponkus, J. 
Bukšaitis.

$20 - V. V. Baliūnai, A. Sagevičius, 
J. Petronis, P. Augaitis, P. Derliū- 
nas, A. Pažerūnas, J. Rovas, J. J. Va
liulis, A. Kairys, P. L. Murauskai, 
J. Aukštaitis, M. Gečienė, B. Truka- 
navičius, K. Kaminskienė, S. Čepo- 
nienė, A. Rūta, J. J. Varkavičius,
L. Pevcevičienė, K. Lukošius, D. Kli- 
bingaitienė, S. Martinaitis, V. Bal
sienė, G. A. Valiūnai, V. Balsys, V. 
Kazlauskas, Z. O. Girdauskai, A. Ši- 
pelis, Z. J. Stravinskas, U. Paliulis,
R. Dargis, S. Valickis, M. Povilaitie- 
nė, L. Saplys, A. Saplys, S. Kuzmic
kas, J. Stankevičius, p. Budrys, G. V. 
Butkys, J. Radzevičius, p. Timukas,
U. Bleizgys, S. Poderis, K. Grinys, O. 
Juodišius, A. V. Kulnys, B. Laučys,
L. Kirkilis, S. Kneitas, A. Martin
kevičius, M. Rudokienė, p. Repečka, 
B. Skablauskas.

R. S. Beržiniai, H. G. Rugienei, V.
M. Marcinkevičius, P. Vilutis, P. Z. 
Sakalai, J. Stanaitis, S. Eisman- 
tienė, M. Jonikas, M. Kybartas, J.
A. Skaisčiai, S. Stanevičius, P. Luko
šius, J. Astas, S. Domeika, p. Choro- 
manskis, V. Pilkauskas, R. Žiogarys,
J. Pacevičius, E. Radavičiūtė, K. 
Abromaitis, J. Gustainis, D. Vaidi
lienė, V. Bubelis, G. Racickas, A. 
Stanėnas, S. Sakalauskienė, A. Sen
kus, K. Lukošius, J. Greičiūnas, B. 
Saplys, A. Juozapavičius, V. Sen- 
džikas, D. Juozapavičiūtė, E. Šlekys,
B. J. Sriubiškis, V. Melnykas, A. 
Štuopienė, P. Čiurlys, p. Mažulai- 
tis, A. Kamaitis, p. Imbrasaitė, p. 
Petrašiūnas, K. Kaknevičius, N.N.

$15 - B. K. Žutautai, O. Jakima
vičius; $11 - A. Fabricijus; $10 - A. 
Ūkas, J. Augustinavičienė, O. Saba
liauskienė, p. Juzumas, V. Kėžinai- 
tis, A. Budninkas, L. Valaišis, A. Kuz- 
marskis, p. Vingevičienė, p. Žilėnas,
K. Žukevičienė, L. Oleka, S. Vaitkus, 
P. Lukošius, p. Stanulis, V. Kolyčius,
S. Kiršinąs, V. Montvilas, A. Ulba, V. 
Turūta, L. Radzevičius, G. Kocius, E. 
Bartminas, S. Dargis, A. Petryla, V. 
Stukas, P. Jankauskas, J. Zabulionis,
V. Kiškūnas, A. Ciplijauskas, H. Su
kauskas, K. Gaputis, A. J. Vieraičiai, 
E. Vindašienė, K. Simutienė, B. Ste

ponavičius, p. Gedrimai, A. Gedri
mas, K. Kareckas, G. Agurkienė, E. 
Ramanauskienė, M. F. Gudinskai, p. 
Dranginienė, p. Kresauskienė, L. 
Tamašauskas, V. Paškauskas, V. 
Birštonas, V. Gudaitis, A. Lemežys, 
A. Zalagėnas, B. Mackevičius, J. Ne- 
šukaitis, E. Kvederys, J. Dirmantas, 
A. Gaidelis, A. Grigaliūnas, p. Mar
kauskas, P. Linkevičius, V. Pečiulis, 
J. Karasiejus, A. Radzevičienė, G. 
Gudelis, p. Dabrowski, p. Naujokai
tis, p. Sonda, p. Gumauskas.

$6 - P. Pakarskienė, J. Hirsch; $5 
- A. Smailys, P. Imbrasas, A. Kai
rienė, S. Jurgutis, D. Zakarevičie
nė, C. Gutauskienė, N. Kuprevičie- 
nė, A. Bričkuvienė, F. Mačiulienė, 
P. Jurėnas, V. Palilionis, O. Beren
tas, M. Petronis, J. Norvaiša, E. Fira- 
vičienė, J. Šimkus, K. Dambaraitė- 
Janowicz, A. Skuodienė, p. Vaitekū
nas, p. Krivinskienė, A. Aušrotas, S. 
O. Dačkai, P. Gurklys, S. Škėma, L. 
Kecovienė, J. Stankus; $3 - V. Paulio
nis; $2 - J. Lelis, A. Supronas. Iš viso 
suaukota -$16,824.

Atsiprašome aukotojus, kurių pa
rašus negalėjome įskaityti. Nuošir
džiai dėkojame visiems aukotojams -

Stasio Lozoraičio kandidatūrai į 
Lietuvos prezidentus paremti 

komitetas Kanadoje

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 222-4021

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

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50 
1V2 kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”)  $11.25 
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar 
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ................. $ 1.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KELIONĖS 
Į LIE IT VA
Garantuotai geriausios kainos!

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

Bliūdžius, B. Paprockas, V. Šalvai- 
tis, V. O. Narušis, L. Pliūra, J. Tre
čiokas, J. Mackevičius, L. A. Rudis, 
P. Šostakas, V. Pečiulis, A. Augus- 
tinavičius, A. Balsas, H. Ilginis, B. 
Dundzys, V. Jasinevičius, S. Jurge
lis, K. Jasudavičius, J. Jasinevi
čius, A. Krakauskas, O. Vasis, A. Vin
dašius, A. Žiobakas, V. Augėnas, J. 
Ignatavičius, V. Danyla, A. J. Ber- 
sėnas, J. Lukoševičius, P. Serepi- 
nas, E. Blumas, V. Keturakis, J. Ko- 
zeris, B. Gylys, I. Ross, A. Ruginis, 
R. Sheras, D. Klibingaitis, C. Hef
fner, V. Grikietis, A. Dapkus, R. 
Fronczak, J. Adomonis, R. Pleiny- 
tė, V. Bildušas, W. Lackus, A. Ka
nonas, A. Gaurys, V. Paulionis, S. 
Bužinskas, S. Naikauskas, J. Pus- 
vaškis, A. Petkauskas, L. Leveckis, 
K. Sinkevičius, K. Šimkus, A. Duda- 
ravičius, T. Česnaitis, M. Gudjur- 
gis, P. L. Kazlauskas, J. Barkus, J. 
Rimkus.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė - J. Budnikas, dr. 
J. Senikas, A. Pivoriūnas, A. Stak- 
nys, A. Tamošiūnas, B. McKenny.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės ir 
rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ..15.00

Gavėjas ;

Tel:

r 
i 
i

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

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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Ryšium su Maironio mokyklos 45-rių metų veiklos sukaktimi STASYS DABKUS 
savo namuose buvo apdovanotas Kanados lietuvių bendruomenės medaliu. 
Medalį įteikė KLB švietimo komisijos pirm. GIEDRA PAULIONIENĖ (kairė
je), dalyvaujant ir Maironio mokyklos tėvų komiteto pirm. BIRUTEI BATRAKS. 
Stasys Dabkus, žinomas Toronto lietuvių fotografas, kelis dešimtmečius savo 
nuoširdžiomis fotografo paslaugomis tarnavo Maironio mokyklai ir aplamai 
Lietuvių bendruomenei N'uotr. D. Batraks

Piramidė
(Linksmadienio užrašai)

Koks dangaus panašumas! 
Pasidarė nebeaišku - rytas ar 
vakaras.

Minia stovėjo nugaras su
glaudusi. Vieni žiūrėjo į vaka
rus, kiti į rytus. Horizontai 
rausvi kaip prieš audrą. Ne
jauku. O baimę dar kėlė virš 
galvų ratą sukantys grifai. Ne
gi jie nujaučia, kad apsimoka 
laukti? Bet į dangų nė vienas 
akių nekėlė. Rytai ir vakarai - 
štai kas šiandien svarbu. Tai 
suprato kiekvienas miniažmo- 
gis. Po darbo įkaitusiems buvo 
malonu pailsėti piramidės še
šėlyje.

— Kada pasirodys faraonas?
- jau nekantravo vienos bend
rovės direktorius.

— Ateis, nebijok, - ramino 
kaimynas, - ir ne tuščiomis ran
komis ateis, paminėsi mano 
žodį.

Ir faraonas pasirodė: didelis, 
plačiapetis, tikras valdovas. 
Kai minią išvydęs nusijuokė, 
sudrebėjo, susvyravo po kojom 
žemė. Su tokiu geriau neprasi
dėk. Nė vieno lygaus jam čia 
nėra. Visi jau tai seniai žino
jo. Užteko peržengti mokyklos 
slenkstį, ir mokytoja viską iš
aiškino: jūsų draugas, jį my
lėkite, jo bijokite.

Šalia valdovo, ant pečių užsi
metęs maišą, kojas per kelius 
sulenkęs, kiūtino plikagalvis 
storuliukas. Sunkiai nešė, 
unkštė, bet šypsojosi. Už jo - 
pulkas nematytų tipelių. Tur
būt tarnai, nors apsirengę 
kaip ponai.

Minia kaip vienas, galvas 
pasukusi, sutiko faraoną ir jo 
palydą.

— Mieli ir brangūs žmonės!
- riktelėjo sustojęs faraonas. 
Nusigandusi minia sustiro.

— Gerai, kad pastatėte šią 
piramidę, - jau švelnesniu bal
su prabilo, - ji bus man ir ma
no ainiams, ji bus mūsų visų 
ateičiai, nes tik taip ir turi bū
ti; be piramidės, tai tik šunų 
draskomas, apšepęs kraštas ...

Į rytus žiūrinti minia pagar
biai nusilenkė. Į vakarus - sto
vėjo suakmenėjusi.

Pasilenkusiam faraonui sto
rulis kuždėjo į ausį:

— Ar aš tau nesakiau, kad tie 
tavo priešai ir kad su jais kalba 
trumpa: už grotų ...

— Nieko negaus, - sugriaudė 
faraonas ir nusispjovė į tą pu
sę, kur stovėjo vakariečiai, - 
trauk iš maišo medalius ...

— Tai taip sakant, gerbiamas 
faraone, po vieną nuo viršaus, - 
pasitikrino plikis, nenorėda
mas suklysti.

- O tai kaip nutarta, - burbte
lėjo valdovas, - tik nepamiršk 
paaiškinti.

Kas buvo arčiau ir girdėjo, 
ausis pastatė; kas toliau, su
sigūžę tik laukė, kas čia bus.

— Tai matote, gerbiamieji 
statybininkai, kas dirba, tas ir 
gauna, - pradėjo kalbą maišą 
praskėsdamas, - o darbas dar
bui nelygu, čia ne Amerika, kur 
užsimojei, ir vinis pati jau 
lenda į sieną, ir baigta ... tai
gi dabar tik norėčiau sužino
ti, kas dirbo visą gyvenimą, 
taip sakant, pakelkite rankas, 
kas jau buvote gavę po raudo
ną žvaigždę, arba po dvi, čia 
vistiek bus užskaityta .. . taip 
jau užprotokoluota ir įstatymas 
išleistas, kad kas jau tada ga
vote bent po vieną, tai ir dabar 
gausite; yra pagrindo taip da
ryti, nes esate kompetentingi...

Kilstelėjo rankų miškas. Be
veik visų, kurie stovėjo nusi
sukę į rytus. Kaip gražu! O va
kariečiai - nė krust. Faraonas 
tik dėbtelėjo į juos ir įkišo 
ranką į maišą.

— Dabar visiems po baltą 
žvaigždę, o gal ir po dvi... žiū
rėsim kiek liks, tik prašau tvar
kingai į eilę . ..

Rikiavosi profesoriai ir kar
vių melžėjos,sekretoriai ir pir
mininkai, savi ir svetimtaučiai. 
Iškilmių maršą grojo barzdotų 
nykštukų orkestras. Tarp muzi
kantų kojų visų spardoma mai
vėsi juoda katė, drąsesnė už 
visus - jai po kaklu tabalavo 
raudona žvaigždutė, tikriau
siai nuo tų laikų, kai pasišo
kėjusi perdrėskė buožės vei
dą, kad tas ją vis nuo pieno 
nuvydavo ...

— Spirk kaip reikiant! - rik
telėjo supykęs muzikantas.

- Fašiste, - tėkštelėjo lazde
le jam per kaktą būgnininkas.

Trompetistas, pametęs tak
tą, plerptelėjo - nebegalėjo 
suvaldyti juoko pagalvojęs 
apie politiką iškilmių kape
loje ...

Pagaliau - maišas išsemtas. 
Kažkas iš nusivylusių paleido 
garsią repliką:

— Gerai, kad medaliai ne iš 
bronzos, kitaip juos su visais 
atlapais naujieji prekybinin
kai nuplėštų ... Nuaidėjo 
santūrus juokelis.

— Prašau rimties! - šūktelė
jo plikis, - čia jums ne Gariū
nai ... ir kviečiu gerbiamąjį 
faraoną pasakyti kalbą.

Ir sakė, ir sakė: dėkojo, grau
denosi ir vėl dėkojo už supra
timą ir paramą, už darbą ir vi
sų piliečių nepakeičiamą gero
vę. Užbaigė žodžiais: “Pirami
dė, kurią bendru darbu man 
pastatėte - tai visų mūsų stip
rybė, pavyzdys visam pasau
liui. Joks priešas neįveiks jos 
stiprių sienų. Per amžius tas 
smaigalys bylos, kad čia do
rų darbininkų darniai pasi
darbuota ...”

Nuaidėjo ovacijos. Orkest
ras trenkė dar vieną maršą. Ir 
nieko kito nebeliko kaip tik 
apžiūrėti prieš saulę žėrin
čia piramidę. Artinosi prie jos 
faraonas, išdidi palyda, žvan
gėjo naujutėlaičiai medaliai, 
spraudėsi fotografai ir filmuo- 
tojai, užsienio valstybių amba
sadoriai ir delegatai. Visiems 
buvo aišku, kad tokia istorinė 
diena turi būti įamžinta pa
veiksluose ir raštuose.

Faraonas sustojo. Prieš akis 
piramidė kaip nulieta. Pa
glostė: švelni ir slidi. Tai bent 
darbas! Sulenktu pirštu pa
barškino. Susiraukė. Dar kar
tą pabarškinto. Garsas viską 
išdavė.

— Apgavikai! - nesavu balsu 
siaubo apimtas suriko valdo
vas. Išblyško, nuleido rankas.

- Popierinė, - sušnibždėjo 
sau po nosim ir nebeišlaikęs 
rėkė, - sakau piramidė popie
rinė! ...

— Degtukų, degtukų! - choru 
atsiliepė vakariečiai.

Č. Senkevičius

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Keletas
LEONAS BALTUŠIS

Su dideliu malonumu perskai
čiau Č. S. vedamąjį “Taisytina 
sparga” (“TŽ”, 1993 m. 15 nr.). Ve
damasis vertas rimto dėmesio ir 
reikia kas nors daryti. Cituoju: 
“Patirtis rodo, kad per pastaruo
sius dvidešimt metų susitelkė jau 
nemažas išeivijoje užaugusių 
spaudos bendradarbių būrelis. 
Vieni jų rašo dažniau, kiti rečiau, 
pasirinkdami atitinkamus laik
raščius ir žurnalus. Tačiau jau
čiama, kad šito būrelio greitai 
nebeužteks užpildyti nesiaurė- 
jančiai spragai”.

Turėtų būti labai aišku, kad lie
tuviška spauda vis daugiau per
gyvena bendradarbių ir skaityto
jų krizę. Amžius čia yra irgi labai 
svarbus faktorius. Mūsų laikraš
čių redaktoriai šiandien, beveik 
visi, virš 75 metų amžiaus.

Mes, įvairių laikraščių bendra
darbiai, irgi nelabai ką jaunes
ni. Imkime, kad ir mano atveii. Iš
bėgau 1944 m., tik ką baigęs gim
naziją ir būdamas 18 m. amžiaus. 
Šiandien jau pensininkas, ir dar 
visa laimė, kad jaunystėje buvau 
sportininkas ir dar kol kas laikaus. 
Prieš dvi savaites skausmai nuo 
sukalkėjimo buvo tokie stiprūs, 
kad su dešine ranka vos galėjau 
čekius išrašyti. Gerų specialistų 
dėka, ačiū Dievui, reikalai page
rėjo, ir vėl galiu rašyti.

Vedamasis iškelia ir keletą 
dėmesio vertų pasiūlymų: raši
nių konkursai, premijos už geriau
sią rašinį ir kas nors panašaus. 
Man atrodo, kad iniciatyvą turė
tų parodyti PLB švietimo komi
sija-

Noriu paminėti jauną ir gabų 
lietuvį jaunuolį Edv. Tuskenį. Vy
ras dabar apie 30 metų amžiaus. 
Baigęs Čikagos universitete istori
ją su MS laipsniu ir šiuo metu dir
bantis Miuncheno “Free Europe” 
radijo stotyje. Jei šis jaunas vy
ras šiandien yra puikus žurnalis
tas, tai turime būti dėkingi “Pasau
lio lietuvio” red. Br. Nainiui. 
Jis tą jaunuolį priėmė padirbėti 
redakcijoje, pamokydamas ir net 
lėšomis paremdamas.

Sau jokių nuopelnų neieškau, 
bet leiskite pacituoti mano vie
ną dalį trumpo laiškučio “PL” 
(1990 m. nr. 5): “Tokiam jaunam 
idealistui kaip Edv. Tuskenis, da
bar dirbančiam Vilniuje ir nema
žą žurnalistinės mokyklos pra

asmeninių pastabų
džią gavusiam iš “PL” redakto
riaus, man atrodo, reikėjo ir žur
nalisto premiją skirti. Tai būtų 
didelis paskatinimas jaunam žmo
gui moraliai ir materialiai. Edv. 
Tuskenio vienas straipsnis yra 
vertingesnis už šimtas korespon
dencijų, vis liaupsinančių tuos 
pačius veikėjus ir draugus”.

Noriu priminti ir Aurelijos M. 
Balašaitienės straipsnį “Apie 
kritiką ir recenzijas ...” (“TŽ” nr. 
12). Man ypatingai patiko aiškus 
ir logiškas žurnalisto ir reporte
rio sąvokų apibūdinimas. Ne pas
laptis, kad turime labai daug to
kių, kurie be paprasčiausiu kores
pondencijų, nelabai ką daugiau 
parašo. Čikagoje išgyvenau 35 me
tus ir daug visokių didelių “žur
nalistų” mačiau. Vienas toks tai ir 
dviejų gimnazijos klasių nebaigęs, 
mane sykį klausė, kodėl aš neužsi
rašau į žurnalistų sąjungą. Sako, 
reikia dviejų rekomendacijų. “Aš 
parekomenduosiu, o kitą surasim”. 
Sakau, žinai drauguži, pažįstu ta
ve dar iš Lietuvos, Augsburgo, 
Toronto, Windsoro, Čikagos ir gal 
tik dėl to tokių rekomendacijų 
man nereikia,

* * *
Ar redaktoriai gali padėti šią 

problemą sprendžiant? Taip. Jei 
aš šiandien karts nuo karto para
šau, tai reikia dėkoti tik lietuviš
kų laikraščių ir žurnalų redakto
riams. 1956 m. parašiau pirmą sa
vo gyvenime žiupsnelį atsiminimų 
iš vokiečių karo laivyno apmoky
mo stovyklos. Buvo išspausdinta 
“Kąrio” žurnalo nr. 7. Redakto
rius Zigmas Raulinaitis (ačiū Die
vui dar sveikas ir gyvas) parašė 
labai trumpą laiškelį: “Rašyt mo
kate - rašykite mums dažniau”. 
Man, tada esant tik 30 metų am
žiaus, tai buvo didelis pripažini
mas ir kartu paskatinimas rašyt.

“TŽ” pirmus žingsnius pradė
jau 1985 m. su keletu nuotraukų, o 
1986 m. (nr. 37) pirmą kartą para
šiau trumpą straipsnelį. Daugiau 
rašyt pradėjau tik 1991 m. grįžęs 
iš Lenkijos. 1992 m. sausio 14 d. 
laiške kun. dr. Pr. Gaida rašė: “Ne
sate rašto naujokas. Linkiu Jums 
ir toliau nebėgti iš mūsų spaudos 
puslapių”.

Nuo 1956 m. teko turėti reikalų 
net su 7 redaktoriais. Visus juos 
ir šiandien gerbiu, nes visi jie bu
vo ir dabar yra aukštos kultūros ir 
tolerancijos vyrai. Tik vieną kar
tą kiek pyktelėjau, kai mano vie

nas kritiškesnis laiškas buvo ne
išspausdintas, bet, jo mintimis pa
sinaudojant, buvo parašytas veda
masis. Po kelių dienų atsileidau, 
nes vėliau teko įsitikinti, kad re
daktorius turi būti ne tik džentel
menas, bet ir labai geras diplo
matas. * * »

Parašęs apie pusbrolį Vyt. Bal
tušį - Girinį, išsiunčiau visą ei
lę “TŽ” egz. į Lietuvą, Lenkiją ir 
Kaliforniją. Į Lietuvą iškeliavo 
viso 11 didelių vokų su laikraš
čiais. Ačiū Dievui, visi gavo ir vi
si labai dėkingi. Štai tik keletas 
atsiliepimų.

Balys Juodzevičius, Utenos 
Kraštotyros muziejaus vedėjas, ra
šo: “TŽ” gavau. Labai buvo įdomu 
susipažinti su tuo dideliu laik
raščiu, gerai redaguojamu, rūpes
tingai ir gražiai tvarkomu. Man 
tik gaila, kad turėjot dėl mūsų 
tiek išlaidų. Mes būtume pasida
rę kopijų vietoje. Atsiliepimą 
apie Jūsų rašinį “Utenio” laik
raščiui yra atsiuntęs Alfonsas 
Daunys. Šiomis dienomis žada 
spausdint”.

Elena Ruzgienė iš Panevėžio: 
“Nuostabiai viską gražiai apra
šėte. Miela skaityti, kai žinai, 
kad kas nors suprato mūsų išgy
ventus vargus”.

Janina Jazgevičienė iš Utenos: 
“Visa Utena dabar mane pažįsta, 
bet aš stribų nebijau. Bijau tik, 
kad nepadarytų ko nors mano sū
nui - invalidui. Jis gynė parlamen
to rūmus sausio 13 d. ir dabar pu
siau paralyžuotas”.

Prof. dr. Vytautas Skuodis: “La
bai ačiū už laišką ir laikraščius 
su Jūsų įdomiais ir vertingais 
straipsniais. Vykdydamas Jūsų pa
geidavimą, vakar prie Šv. Mikalo
jaus bažnyčios po Mišių atidaviau 
viską Br. Laukaitienei.

Dr. M. Žemaitienė iš Floridos 
atsiuntė labai nuoširdų laišką ir 
nepaprastai gražų, lietuvių liau
dies meistro, iš medžio išdrožtą 
Rūpintojėlį. Sako, tegul tai būna 
mūsų maža simbolinė padėka Jums 
už jūsų didelį darbą. Kitame laiš
ke A. Žemaitis rašė, kad žmona 
skaitė ir verkė, skaitė ir verkė ...

Kai ko ir pasimokiau. Nepasiti
kėk draugais, kurių nematei dau
giau kaip 40 metų, nes žmonės kei
čiasi. Buvo padaryta ir pora klai
dų, bet tai ne iš blogos valios, o 
tik dėl to, kad buvo suteikta klai-

Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai mokslo metų užbaigimo 
proga atliko programą Toronto lietuvių radijo valandėlėje “Tėvynės prisi
minimai". Iš kairės: VILIJA LEKNICKAITĖ, VILIJA KARKAITĖ, DAI
NA BATRAKS, kursų vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ, radijo valandėlės 
vedėja VIOLETA LAURINAVIČIENĖ. DAINA BATŪRAITĖ, VAIVA 
UNDERYTĖ ir RAMUNĖ GAIŽUTYTĖ Nuotr. M. Leknicko

“Varpas” tęsia tradiciją
JAV-se Varpininkų filiste

rių draugija tęsia Vinco Ku
dirkos 1889 m. Prūsijoje pra
dėtą “Varpo” leidimą. Dabarti
nis jų šūkis: “Žurnalas Tautos 
bei žmogaus laisvei, tautinei 
kultūrai ir lietuvybei”. Redak
torius Antanas Kučys tą.mintį 
vykdo. Anuometinis “Varpas” 
spausdino ne tiktai apie lie
tuvius, lietuvišką veiklą, bet 
spausdino ir platesnėmis te
momis rašinių. Tai lengva įsi
tikinti, susipažinus su per
spausdintais 5-se tomuose 
“Varpo” numeriais, išleistais 
lietuvių istorijos draugijos 
Čikagoje, 1989 m. Dabar JAV 
spausdinamas “Varpas” tęsia 
pirmtako darbą, paliesdamas 
praeitį, dabartį, kultūrinę, 
mokslinę veiklą.

“Varpo” 1992 metų 27 nr. ra
šo keliolika bendradarbių. 
Kiekvieno straipsnį aptarti 
gal neverta, skaitantis susi
darys pats savo nuomonę. Re
daktorius A. Kučys pasisakė 
dėl Lietuvoje 1992 m. balan
džio 21 d. Aukščiausiosios ta
rybos priimtos Lietuvos kons

titucijos. Ją gerokai pakri
tikuoja. Viena citata iš jo 
straipsnio:

“Konstitucijos 56 straipsnis 
šiuo atžvilgiu tolina išeiviją 
nuo Lietuvos. Panašiai yra ir 
su 78 straipsniu, reikalaujan
čiu iš prezidentinio kandida
to bent trejus metus iki rinki
mų išgyventi Lietuvoje. Tat, 
juo sekant, net iš Sibiro grį
žęs kai kuris tremtinys ar bu
vęs partizanas negalėtų būti 
renkamas į prezidento pos
tą” (33).

Žurnale ištisai spausdinta 
Lietuvos konstitucija. Su ja 
verta susipažinti, siūlyti nau
dingų pakeitimų.

Šiame numeryje gausu re
daktoriaus straipsnių, pasi
sakymų. Įdomus kito autoriaus 
straipsnis apie prie Negyvo
sios jūros atrastus, prieš Kris
taus laikus, įrašus, gaila, kad 
tiktai viena iliustracija. Dar 
pažymėti straipsniai: prof. 
A. Vasiliausko apie kainas 
ir pajamas Lietuvoje, dr. K. 
Karvelio apie Lietuvą ir Eu
ropą, Alg. Gustaičio apie Jo-

GERIAUSIA DOVANA - ŠILTAS VANDUO!
Tik $215 (JAV doL). Užsakykite giminėms ir draugams. 
Šis aparatas pritaikytas visoms Lietuvos sąlygoms. Už 
šitą kainą gaunate ne tik aparatą, jis patyrusių specialistų 
ir prijungiamas Lietuvoje. Rašyti “money order” firmai 
West Arcon, Inc.

Dėl daugiau informacijų ir užsakymų parašykite firmai: 
West Arcon, Ine., 111 East 14th Street, nr. 351, 

New York, NY 10003 ar skambinkite tel. (416) 656-3304. 
Niujorko valstijos gyventojai prideda 8.25% pardavimo mokesčius (sales tax).

Prašoma nurodyti giminių ar draugų adresą bei telefoną Lietuvoje.

dingą informacija.
Nusiunčiau 5 numerius žmonos 

seseriai ir 4 numerius buvusiam 
mūsų Augsburgo - Haunstetteno 
vienam krepšinio komandos žai
dėjui. Du kartus kalbėjome tele
fonu. Vienas iš tų lietuviškų mi
lijonierių. Sako: “Turiu akrą že

mės, na ir 4-is ‘Cadillac’us’, nors 
3 jau nelabai važiuoja ir reikia 
vis taisyt. Kaip tau atsilyginsiu 
už laikraščius?” Sakau, būsiu la
bai laimingas, jei užsiprenume
ruosi “TŽ”. Juk tik $35 doleriai, 
o laikraštis labai įdomus.

no Bretkūno raštus po 400 me
tų. Įdomus apžvalgų skyrius 
apie naujus leidinius.

Šio “Varpo” numerio kaina 
$5 JAV. Administratorė - Ele
na Rūkienė, 3346 W. 65th Pla
ce, Chicago, IL 60629. P.Jot.

Nereikia persėdimp. Kainos žemos.

PRANEŠIMAS
Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos

$7.00
$1.20

$4.50

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

3 kubinės pėdos..................................$2.00
Siuntiniai (Lietuvąlaivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ................................
arba 1 kg.........................................

Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg...................................................
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas (namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu į namus ................... 4%+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas.
Kelionės (Lietuvąnuo..............$799.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

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

GINTARAS

EXPRESS

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.

Nuo:

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

*kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

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

2 
ir 

bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro

Latvijos Dainų 
šventė 
Nepamirškite į 
planus įtraukt 
kur įvyks 
Dainų šventė!

vasaros 
Rygos, 

Latvijos

kraštus.

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK

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

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

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



Laureatų šventė Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Gegužės 2 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje buvo poeto 
Kazio Bradūno ir pianisto Pet
ro Geniušo, dviejų šiemet Lie
tuvos valstybine premija apdo
vanotų laureatų koncertas. Šį 
koncertą surengė lietuvių radi
jo valandėlės “Margutis” vedė
jas Petras Petrutis.

Koncertą pradėdamas P. Pet
rutis pasidžiaugė, kad atgims
tanti Lietuva atgaivino lais
voje Lietuvoje puoselėtą tradi
ciją valstybine premija apdo
vanoti įžymiausius įvairių kū
rybinių šakų kūrėjus. Šiemet 
šios premijos laureatams bu
vo įteiktos vasario 16 d. Vil
niuje.

Literatūros premija šį kar
tą buvo apdovanotas mums vi
siems gerai pažįstamas poe
tas Kazys Bradūnas, kurio kū
ryba jau ir anksčiau buvo ga
vusi visą eilę premijų.

Muzikos premija buvo pa
skirta Petrui Geniušui, kuris 
mums iki šiol buvo mažiau pa
žįstamas. Bet jis yra dalyvavęs 
nekartą tarptautinėse pianistų 
varžybose ir laimėjęs įvairių 
premijų. Jis yra koncertavęs 
Europoje, Amerikoje ir Japo
nijoje. 1992 m. Palm Beach, 
Floridoje tarptautinėse pianis
tų varžybose jis laimėjo pirmą 
vietą. Dėl to, kaip buvęs var
žybų laimėtojas, jis buvo pa
kviestas dalyvauti vertinimo 
komisijoje šiemet Palm Beach, 
Floridoje rengiamose varžy
bose.

Supažindindamas publiką su 
abiem laureatais, P. Petrutis 
ypač iškėlė ir pabrėžė, jog “šie 
abu laureatai yra gyva jungian
ti dvasinė jungtis tarp tėvynės 
ir išeivijos.

Abu laureatus sveikino ir 
gen. garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, savo žodyje nurodyda
mas, kad ši laureatų šventė įro
do, kad mes visi esame viena 
nedaloma tauta ir kad lietuvių 
kūryba gali gyvuoti ir būti puo
selėjama ne tik Lietuvoje, bet 
ir išeivijoje. PLB valdybos 
sveikinimą laureatamas at
siuntė jos pirm. B. Nainys, o 
Jį. perskaitė P. Petrutis.

Meninę dalį pradėjo muz. P. 
Geniušas, paskambindamas tris 
M. K. Čiurlionio preliudijas. K. 
Bradūnas tuoj po to skaitė iš 
savo knygos “Sonatos ir fugos. 
Susitikimai su Čiurlioniu”. K. 
Bradūnas pirmiausia paaiški
no, kad tai bus pokalbiai su 
Čiurlioniu apie jo ir visos žmo
giškos kūrybos paslaptis. Skai
tė: “Tebūnie”, “Saulės sonata”, 
“Pavasario sonata”, “Antroji fu
ga”, “Jūros sonata”, “Atsisvei
kinant” ir “Laivas”. Kai mūsų 
iškilusis poetas savo ramiu, 
švelniu balsu skaitė eiles, 
klausytojai sukauptai sekė tuos 
“pokalbius su Čiurlioniu”, ku
rie įkvėpė ne tik poetą išreikš
ti tai vaizdžiais poezijos pos
mais, bet ir klausytojus priver
tė pagarbiai nusilenkti didžia
jam Čiurlionio genijui.

Pirmosios dalies pabaigoje 
P. Geniušas dar paskambino 
Fr. Chopin Scherzo Nr. 1 B-mi- 
nor ir M. Clementi Sonatą Op. 

Vilniuje tautodailės galerijoje “Kuparas” veikė Užgavėnių kaukių paroda

26, F-scharp minor. Po pertrau
kos P. Geniušas skambino Br. 
Kutavičiaus Sonatą (pianissi
mo, mezzo-forte, fortissimo).

K. Bradūnas skaitė iš savo 
premijuotos knygos “Duona ir 
druska”: “Įsakymai sau”, “Ru
dens keliu” ir 6 eilėraščių cik
lą iš netolimos praeities (“Va
karas prie Vilniaus”, “Prisikė
limas”, “Ar atpažinsi”, “Perkė
limas”, “Vesti namo”, “Genties 
balsu”). Ir dar porą ilgesnių ei
lėraščių, kurie yra jo knygos 
“Sakmių” skyriuje (“Širvintos 
kranto kregždės”, “Gyvenimas 
be antraščių”), o užbaigė 2 nau
jais eilėraščiais: “Ryto apei
gos” ir “Kūryba”. Ir šie K. Bra
dūno posmai žavėjo klausyto
jus. Rodos, klausytum ir klau
sytum jų, taip artimai, giliai ir 
suprantamai jo poezija kalba 
žmogui.

P. Geniušas paskambino R. 
Wagner-Fr.Liszt Isoldes Lie- 
bestod ir Fr. Liszt Pastoralle, 
Au bord d’une source, 10-ją 
Vengrų rapsodiją. Klausyto
jams neatlaidžiai ir karštai 
plojant, dar paskambino vie
ną kūrinį.

Koncerto klausytojai buvo 
sužavėti P. Geniušo nuosta
biai atliktais kūriniais. Ką gi 
gali daugiau eilinis klausyto
jas, kaip aš, pasakyti? Buvo gra
žu, pianistas atliko viską su gi
liu įsijautimu ir puikiai perda
vė kūrinių nuotaikas klausyto
jams. Čia norėčiau pacituoti, 
ką pasakė Herbert Perez-Vidal 
“The Palm Beach Post” apie P. 
Geniušo skambintą Wagner- 
Liszt Isoldes Liebestod: “Ge
niušas tobulai atliko Wagner- 
Liszt “Isoldes Liebestod” iš 
“Tristano ir Izoldės”. O “He- 
raldo” (Ispanija) rašė: “Vir
tuoziškumo ir artistiško žave
sio kombinacija bei tikrai kū
rybingas originalumas duoda 
gerą pagrindą pranašauti Pet
rui Geniušui puikią karjerą”. 
“Darbininkas” - “Jo stiprybė 
yra jo inidividualus kiekvienos 
kompozicijos atlikimas, at
skleidžiantis kažką gilesnio 
muzikoje, negu klausytojai 
yra pratę girdėti”.

P. Geniušas keletą kartų per 
metus važiuoja į Japoniją To
kijo miestą, kur vadovauja pro
fesinių pianistų pasitobulini
mo kursams (Master).

Baigdama norėčiau bent po
ra žodžių paminėti ir Petrą 
Petrutį, kuris jau 26 m. vado
vauja seniausiam (61 metus ei
nančiam) lietuvių radijui 
“Margutis” ir Čikagos visuome
nę lepina aukšto lygio koncer
tais. Paklaustas, kiek iš viso 
tokių koncertų yra surengęs, 
pasakė: “Neskaičiuoju, bet jau 
labai daug”. Rudeniop (spalio 
9-10) jo kviečiamas atvyks Los 
Angeles lietuvių dramos teat
ras su K. Sajos “Barakuda” 
(rež. P. Maželis).

Linkime P. Petručiui ir jo 
“Margučiui” kuo gražiausios 
sėkmės informacinėje bei kul
tūrinėje darbuotėje.

Tiesa, P. Petrutis yra gyvę- 
nęs Toronte; tat šia proga jis 
sveikina torontiškius lietuvius 
ir "Tėviškės žiburius”, kuriuos 
jis laiko geriausiu laikraščiu!

Laureatų šventėje š.m. gegužės 2 d. Čikagoje. Iš kairės: pianistas PETRAS GENIUŠAS, poetas KAZYS BRADŪNAS 
ir radijo valandėlės “Margutis” vedėjas PETRAS PETRUTIS Nuotr. J. Tamulaiėio

Pabėgėliai bei išeiviai kuria ir svetur
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tėvynę praradusių talen
tingų rašytojų gyvenimus labai 
įdomiai nagrinėja didelio for
mato Ziuriche leidžiamas 
Šveicarijos kultūros žurna
las “Du”. 1992 m. gruodžio lai
da yra paskirta tėvynes pra- 
radusiems rašytojams, tą pa
brėžiant žurnalo viršelio mot
to: “Ne namie. Literatūros iš
eiviai”. Turinyje išsamūs 
straipsniai aprašo tarptauti
nio garso rašytojų, praradu
sių savo tėvynes, audringus 
gyvenimus ir jų įnašus į pa
saulinės literatūros lobyną. 
Vedamojo straipsnio autorius 
Dieter Bachmann, nagrinėda
mas svetimuose kraštuose 
gyvenančių išeivių ir pabėgė
lių rašytojų savijautą, įžval
giai tiria juos ištikusius sun
kumus, atsidūrus nepažįsta
mos kultūros ir svetimos kal
bos aplinkoje, kurioje jie jau
čiasi svetimi ir nepageidau
jami. Savo išvadas autorius 
užbaigia tinkamai parinkta 
Goethe’s citata: “Įsisąmoni
name tai, ką turime, ko netu
rime, kas esame ar kuo nesa
me, kai susiduriame su prie
šingybėmis. Todėl dauguma 
žmonių pasijaučia nejaukiai, 
kai draugijoje pasirodo sve
timas asmuo. Jis jiems ati
dengia tai, ko jie neturi, ir 
tada jie jo neapkenčia, arba 
savo kontrastu jis jiems ati
dengia tai, ką jie turi, o tada 
jie jį vėl niekina”. Nepaisant 
to, didžiadvasiai asmenys nu
gali visas kliūtis, išlieka ne
pažeisti savo dvasioje, jėgas 
ir įkvėpimą semiasi iš jaunys
tės ar vaikystės prisiminimų, 
nepraradę savo šaknų, nelei
dę terorui sužlugdyti talento.

Pirmo straipsnio autorius 
yra Prahoje gimęs žydas ra
šytojas Von Vilem Flusser. 
Nuo ankstyviausių vaikystės 
dienų jo gyvenimą lydėjęs po
sakis “ateinančiais metais Je
ruzalėje”, bet likimas jį blaš
kė nuo Prahos per Londoną į 
Sao Paulo Brazilijoje, iš ten, 
po daugelio metų, sugrąžino į 
Europą, šį kartą į Prancūziją. 
“Paslaptingasis tėvynės ilge
sys įsitvirtina žmoguje ir jį 
supančiuose daiktuose”, rašo 
jis. “Ryšiai, kurie jungia as
menį su gimtuoju kraštu, yra 
meilė ir draugystė, bet taip 
pat neapykanta ir priešai”. 
Tai, jo manymu, yra jausmų 
visuma, kurie tampa gimtuo
sius namus praradusios asme
nybės dalimi. Jis savo raštuo
se nagrinėja skirtumus tarp 
“tėvynės” ir “gyvenvietės” ir 
tarp “tėvynės ir jos praradi
mo”.

Sekančiame straipsnyje 
“Tarp Volgos ir Spree” apra
šomas Kijeve gimęs Friedrich 
Gorenstein, pavadintas “ru
sišku romantiku”, pergyvenęs 
nacių ir Stalino terorus. Jis 
1979 m. pabėgo iš Sovietų Są
jungos ir apsigyveno Berlyne. 
Anot straipsnio autoriaus, 
Gorenstein seka Gogolio ir 
Dostojevskio stilistine tra
dicija. Jo neseniai į prancū
zų kalbą išverstas romanas 
“Psalmė” susilaukė nepapras
tai gero Prancūzijos litera
tūros kritikų įvertinimo. Ne
prarado rašytojas ir humoro 
jausmo, sakydamas: “Su rusu 
galima susikalbėti prie vod- 
kos, bet su anglu tik prie ar
batos”.

Straipsnyje “Pasilikti Ta
line” aprašomas iškiliausias 
estų rašytojas Jaan Kross, ke
lis kartus nominuotas Nobelio 
literatūros premijai. Kross 
ne kartą svarstęs bėgti iš Es
tijos, kai ji buvusi “didžiųjų 
brolių” terorizuojama, bet ap

sisprendė dalintis savo tautie
čių likimu, o dabar džiaugiasi 
sulaukęs savo tėvynės laisvės. 
Iki 1970 metų jis išimtinai ra
šė istorinius romanus, bet da
bar jau išleido kelis naujus 
romanus ir eilę apysakų. Įdo
miausia jo kūrybos ypatybė 
esanti ta, kad jo raštuose 
“ignoruojama dabartis”, o jo 
ankstyvesnė kūryba apibūdi
nama kaip “tremtis tėvynėje”, 
radus auksinį vidurkį tarp iš
likimo ir prisitaikymo.

Christina Viragh gimė 1933 
m. Budapešte ir, būdama vos 
septynerių metų, tapo politi
ne pabėgėle Luzerne. Baigusi 
pradžios mokyklą, gimnaziją 
ir studijavusi filosofiją bei 
prancūzų ir vokiečių litera
tūras Friburgo ir Lauzannos 
universitetuose, ji vienerius 
metus praleido Kanados Win- 
nipege kaip pedagogė — kon
sultantė. Grįžusi į Lucerną, 
ji parašė savo pirmą romaną 
“Nepastovūs žmonės”. Tai 
esąs “literatūrinis įvykis, 
kuriame ąš preciziškų prisi
minimų yra sukurtas meno 
paveikslas”. Jame nesą au
tobiografinio elemento, tik 
gyvi prisiminimai, kaip ji pa
ti sako: “Jei . galima būtų iš
mokti palikti vietoves, nebūtų 
baimės į jas sugrįžti”.

Paul Nizon, Berne gimęs ru
sų išeivių sūnus, nuo 1977 m. 
gyvena Paryžiuje, bet yra pa
garsėjęs kaip vienas iškiliau
sių Šveicarijos rašytojų. Jo 
tėvas, Rusijos pirklių gildos 
narys, pabėgo nuo caro kari
nės prievolės, o kukli, tamsia
akė bernietė jį įsimylėjo ir 
už jo ištekėjo. Šveicarijos ir 
Vokietijos literatūriniuose 
sluoksniuose Paul Nizon įsi
tvirtino, 1963 m. parašęs ro
maną “Canto”. Tai esanti 
“knyga, skirta rašytojų mylė
tojams”. Prancūzijoje jis sa
vo literatūrinę karjerą pada
rė romanais “Paryžius — gyve
nimo puota” ir “Meilės metai”.

Novelistas ir romanistas 
Tschingis Aitmatow, kirgizo 
tėvo ir rusės motinos sūnus, 
šiuo metu yra Rusijos federa
cijos atstovas Liuksemburge 
ir yra plačiai žinomas vokie
čių literatūroje. Kadaise pri
verstas taikytis prie “socia
listinio realizmo”, laisvėje 
gyvendamas ir kurdamas, jis 
iš jo išsilaisvino ir “sukūrė 
unikalius kūrinius, kurie pri
traukė plačią skaitytojų ma
sę ir daug gerbėjų”. Straips
nyje minimos jo “pasaulinio 
garso” novelės “Akis akyje”, 

Hamiltono “Gyvataro” poros linksmam tautinių šokių sūkury

“Ankstyvieji varnai”, “Pirmoji 
pamoka” ir daugelis kitų. 
Straipsnio autorius jį apibū
dina kaip “tarpininką tarp 
uzbekų ir kirgizų, o raštuose 
— tarp Vakarų ir Rytų”. Užau
gintas dviejų motinų” (tarp 
dviejų kalbų, AMB), jis vieno
dai gerbia rusų ir kirgizų kal
bas, nes “kiekvienas žodis turi 
savo namus, o kiekvienas žmo
gus yra savo kalbos viešpats” 
. . . koks gražus pasakymas!

Rumunas Norman Manea, 
1936 m. gimęs Rumunijos Bu
kovinoje, savo gyvenimo kelią 
“ėjo stiklu”, 1986 m. negrįžęs 
į namus po studijų Vakarų 
Berlyne, sulaužęs sau pačiam 
padarytą pažadą likti Rumu
nijoje, siaučiant Ceausesco 
terorui. Gabiam literatui su
teiktos Amerikos Fulbright 
stipendijos dėka jis studija
vo Vašingtone. Pasiliko Ame
rikoje, nors, anot jo paties 
pasakymo, jis mieliau būtų 
likęs Europoje”, bet “Niujorko 
gatvėse matau veidus žmonių, 
kurie taip pat yra iš kažkur 
atvykę, taigi esu ne vienas” ... 
Jo tragiški pergyvenimai at
sispindi “Roboto biografijo
je” ir “Pasiruošime rojui”. 
Šalia eilės literatūrinių pre
mijų, 1992 m. jis buvo pripa
žintas garsiosios Mac Arthur’o 
premijos laureatu.

Skaitant tų rašytojų biogra
fijas, ne kartą kyla mintis, 
kodėl mūsų išeivijos rašytojai 
nesistengia prasimušti į tarp
tautinę literatūrą, o pasiten
kina uždaru išeivijos skaity
tojų rateliu. Nei kalba, nei 
tema rašytojo tautinės tapa
tybės nepažeidžia. Tai aišku 
ne vien iš minėtų rašytojų 
biografijų. Didysis vokiečių 
klasikas Šileris rašė apie lais
vės kovotoją šveicarą Vilių 
Telį ir prancūzę Orleano Mer
gelę, o Šekspyro nemirtinga
sis Hamletas buvo danas, Ro
meo ir Julija — italai... No
belio premijos laureatė ame
rikietė Pearl Buck išimtinai 
rašė apie Kiniją. Gimtojo kraš
to ilgesys, meilė savo tauti
nėms šaknims ar visuotinės 
žmonijos problemos, perleis
tos per rašytojo kūrybinę priz
mę, bet kuria kalba tam
pa “meno kūriniu”. Literatū
ra, muzika, poezija, proza ar 
bet kuri kita meno šaka turi 
unikalią kalbą, kuri nesiri
boja vien žodžių skambesiu, 
bet ataidi sunkiai nusakomos 
tarptautinės kalbos elemen
tais. Jų turime ieškoti ir mes.
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□ Kill.I IlilU II VEIKLOJE
Ateitininkių “Giedros” korpo

racijos 1993 m. 2.000 dolerių pre
mija paskirta Gintei Damušy- 
tei. Šios metinės premijos inicia
torius ir mecenatas prel. dr. Juo
zas Prunskis ja norėjo įvertinti 
veikliausią metų moterį, labiau
siai pasižymėjusią krikščioniškų
jų idealų tarnyboje. Tokia buvo 
išrinkta Gintė Damušytė, nuo 1979 
m. Lietuvių religinės šalpos įstai
goje Niujorke dirbusi jos vedėjo 
kun. Kazimiero Pugevičiaus pa
vaduotoja. Ši įstaiga 1980 m. su
organizavo Lietuvių informacijos 
centru pavadintą skyrių, kurio 
direktore tapo Gintė Damušytė. 
Informacijos centras jos pastan
gų dėka išaugo į kitataučių pla
čiai pripažintą patikimų žinių agen
tūrą apie sovietinę Lietuvos oku
paciją, jos atneštus ir vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus. Su šio
mis mintimis Gintei Damušytei te
ko dalyvauti JAV kongreso ap
klausos komisijoje, Helsinkio su
sitarimų apžiūros konferencijo
se. Anksčiau tokias “Giedros” kor
poracijos premijas laimėjo Juo
ze Daužvardienė, Čikagoje, Ni
jolė Sadūnaitė, laisvę atgavusi 
Sibiro kalinė, ir Alina Grinienė 
Miunchene.

Lietuviškų parodų ciklą Či
kagoje balandžio 5-9 d.d. papil
dė valdžios centre surengta pa
roda “Lietuvių įnašas Ilinojaus 
valstybei”. Ją surengti pasiūlė 
Ilinojaus gubernatoriaus J. Ed
garo asistentė Pat Michalski. Lai
kas beveik sutapo su deimantine 
Vasario šešioliktosios sukaktimi 
ir jai skirtais renginiais. Tad 
pasiūlymas buvo priimtas ir per 
trumpą laiką surasta nemažai nuo
traukų bei kitų rodinių. Rengėjų 
vardu Indrė Tijūnėlienė "Drauge” 
dėkoja daug medžiagos sutelku
siems Algimantui Keziui ir Jonui 
Tamulaičiui, profesionaliai pa
rašus paruošusiam architektui 
Rimantui Griškeliui, finansinių 
lėšų parūpinusiam Donatui Tijū
nėliui, patarėjams bei talkinin
kams Vincui Lukui, Leonui Nar- 
bučiui, Alei Kėželienei, Austei 
Vygantienei ir Laimai Šliobienei. 
Parodą laisvai galėjo lankyti vi
si norintieji. Užrakintoj stiklinėj 
spintelėj būvo išdėstyti tautodai
lės kūriniai, gintaro dirbiniai, 
iš Lietuvos gduti suvenyrinio po
būdžio gaminiai. Ant penkių sta
lų, apdengtų plastmasinėmis stal
tiesėmis, buvo išstatytos plasti
ka aptrauktos Juozo Palio Lietu
vos vaizdų nuotraukos, knygos, 
žurnalai, su Ilinojaus lietuvių 
gyvenimu bei jų darbais lankyto
jus supažindinančios nuotraukos, 
plakatai, Čikagos lietuvių ope
ros bei kitų renginių informaci
niai lankstinukai.

VIII-sis mokslo ir kūrybos sim
poziumas š. m. lapkričio 24-28 
d.d. įvyks Jaunimo centre Čika
goje ir Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Mokslinės programos 
komitetas prašo atsiliepti JAV, 
Kanadoje ir kitose šalyse gy
venančius lietuvius mokslinin
kus, kurie savo specialybės sek
cijose skaitys simpoziumui skir
tus pranešimus. Tie pranešimai, 
trunkantys 15-20 minučių, bus 
skaitomi lietuvių kalba. Jų te
mas nedelsiant reikia pranešti 
mokslinės programos komitetui, 
kreipiantis į jo pirm. Kęstutį 
Keblį, 15225 Seven Pines, Baton 
Rouge, LA 70817, tel. (504) 751- 
1252. Komitetui betgi būtų pa
togesnis tiesioginis pranešėjų 
kreipimasis į savo sekcijų va
dovus. Devynioms simpoziumo 
sekcijoms vadovauja: technolo
gijos — Almis Kuolas, 28864 
Crestridge Rd., Rancho Palos 
Verdes, CA 90274; griežtųjų 
mokslų (biologija, biochemija, 
chemija, jos technologija, fizika 
ir matematika) — Donatas Šatas, 
99 Shenandoah Rd., Warwick, RI 
02886; architektūros ir dailėty- 
ros — Algimantas Bublys, 5190 
Long Meadow, Bloomfield Hills, 
MI 48013; medicinos ir odonto
logijos — Arvydas Vanagūnas, 
237 So. Grove, Oak Park, IL 
60307; socialinių mokslų (eko
nomika, psichologija, sociolo
gija ir teisė) — Aldona Gaškie
nė, 2718 Bermuda Dunes, Mis
souri City, TX 77459; istorijos 
(istorija ir politiniai mokslai) 
— Leonas Sabaliūnas, 6593 Fle
ming Creek Rd., Ann Arbor, MI 
48105; literatūros (etnografija, 
kalbotyra ir literatūra) — Viole
ta Kelertienė, 5415 North Sheri
dan 190, Chicago, IL 60640; mu
zikologijos — Emilija Sakadols- 
kienė, 9509 Ocla Street, Silver 
Spring, MD 20901; filosofijos ir 
teologijos — Aldona Zailskaitė, 
11000 So. Kilpatrick, Oak Lawn, 
IL 60453.

M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus liaudies meno skyriaus vedėja 
Aušra Kargaudienė kauniečiams 
ir jų svečiams surengė įdomią 
parodą "Siuvinėtas ornamentas 
prijuostėse”, sutelkusi 50 rink
tinių rodinių iš Lietuvos muzie
jų fondų.

Grupė Lietuvos muzikos aka
demijos dėstytojų pasirašė sutar
tį vienerius metus pedagoginį dar
bą dirbti Venezueloje. Tarp jų yra 
keturi žymieji Lietuvos operos so
listai — tenoras Virgilijus Norei
ka, mezzo-sopranas Aušra Stasiū
naitė, baritonas Eduardas Kania
va ir bosas Vladimiras Prudniko
vas. Šion grupėn taipgi įsijungia 
instrumentalistai kontrabosistas 
V. Sereika, pianistas V. Končius 
ir smuikininkas R. Butvilą, savo 
vyrus Venezuelon lydinčios Lie
tuvos baleto solistės L. Bartuse- 
vičiūtė-Noreikienė ir R. Railaitė- 
Butvilienė. Venezueloje tikimasi 
pasirašyti ir koncertinės veiklos 
sutartis. ELTA šį savo trumpą 
pranešimą gegužės pradžioj bai
gia pastaba: “Tai jau nebe pirmie
ji mūsų menininkai, susiradę dar
bo užsienyje, tačiau tokia didelė 
grupė iš Lietuvos išvyksta pirmą 
kartą”.

Lietuvos dramos teatro vete
ranės Monikos Mironaitės am
žiaus aštuoniasdešimtmečiu! buvo 
skirtas jos kūrybinis vakaras ba
landžio 26 d. Vilniuje, Meninin
kų rūmų Baltojoje salėje. Ji gimė 
Rokiškyje 1913 m. balandžio 25 d. 
Eksperimentinio teatro vaidybos 
studiją Kaune baigusi 1934 m., 
porą metų redagavo "Vyturio” 
žurnalą vaikams, Kauno dramos 
teatre dirbo 1936-40 m. Tada įsi
jungė į Vilniaus dramos teatrą, 
1955-68 m. vaidino Rusų teatre 
Vilniuje ir grįžo Vilniaus dra
mos teatran. Yra sukūrusi apie 
100 vaidmenų lietuvių ir tarp
tautinių klasikų dramos kūri
niuose. Sukaktuvininkė talen
tingai deklamuodavo Kristijono 
Donelaičio, Antano Baranausko, 
Maironio, Vinco Mykolaičio-Pu
tino, Salomėjos Nėries eilėraš
čius, skaitydavo M. K. Čiurlio
nio laiškus Sofijai. Amžiaus aš
tuoniasdešimtmečiui skirtame va
kare Monika Mironaitė tuos M. 
K. Čiurlionio laiškus žmonai So
fijai Kymantaitei skaitė su ak
toriumi Laimonu Noreika. Sausa
kimšoje salėje vos tilpo iš įvairių 
Lietuvos vietovių suvažiavę Mo
nikos Mironaitės talento gerbėjai.

Pirmasis “Lietuvos gyventoją 
genocido” tomas, skirtas 1939-41 
m. aukoms, jau pasiekė skaity
tojus. Jį spaudai paruošė Prie
spaudos Lietuvoje tyrimo cent
ras, pasinaudodamas Lietuvos są
jūdžiui, J. Juzeliūnui ir M. Lau
rinkui anketomis, laiškais, pasa
kojimais, bylomis atsiųsta medžia
ga. Dokumentinėn Lietuvos kan
čių knygon įtraukta beveik 30.000 
Lietuvoje nužudytų, be žinios 
dingusių, susipažinusių su trem
timi bei koncentracinėmis stovyk
lomis gyventojų pavardžių. Prie 
vardyno pridedama išsami genoci
du pavadintos tautžudystės stu
dija, pirmą kartą skelbiami slap
ti A. Sniečkaus, A. Guzevičiaus 
potvarkiai, P. Gladkovo ataskai
tos, apibūdinančios 1941 m. bir
želio keturioliktosios tremties 
eigą. Knyga iliustruota tos trem
ties vietų žemėlapiais. Prideda
mas ir iki 1992 m. pasirodžiusių 
šios tremties svarbiausių leidi
nių sąrašas. Filosofijos, sociolo
gijos ir teisės institute surengto
se “Lietuvos gyventojų genocido” 
pirmojo tomo sutiktuvėse daly
vavo buvusios Lietuvos sąjūdžio 
komisijos stalinizmo nusikalti
mams tirti pirm. prof. J. Juzeliū
nas, sekr. M. Laurinkus, prof, A. 
Tyla ir vardyno sudarytojai.

Lietuvos mokslų akademija 
1992 m. akademiko A. Žukausko 
iniciatyva pradėjo rengti jau tra
diciniais tapusius akademinius 
skaitymus visuomenei. Jais popu
liarinamos mokslo žinios, visuo
menė supažindinama su įvairių sri
čių laimėjimais ir naujausiais ty
rinėjimais. Kovo 9 d. skaitymams 
buvo pasirinkta tema “Ekologinė 
situacija Lietuvoje: būklė, tyri
mai ir perspektyvos”. Savo pra
nešime prof. dr. Leonardas Kai
riūkštis kalbėjo apie dabartinę 
ekologinę Lietuvos būklę, kurią 
sąlygoja atmosferos ir vandens 
teršimas, dirvožemių rūgštėjimas, 
ilgalaikiai klimato pokyčiai, at
nešę pasaulinį atšilimą, naujo 
tipo ligas. Prof. dr. L. Kairiūkš
tis aptarė būdus gamtinės aplin
kos būklei pagerinti. Šia ekolo
gine tema planuojama dvi dienas 
truksianti konferencija su įvai
rių Lietuvos mokslininkų paskai
tomis. y. Kst.
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Darapuos 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.

Londono ir Hamiltono lietuvių jaunučiai krepšininkai prieš žaidynes 
Detroite. Hamiltono “Kovas” laimėjo prieš Londono “Tauro” komandą 

Nuotr. J. Urbono

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....... 5.75%
5 metų term, indėlius....... 6.25%
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.... 6.50%
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 l............... 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.

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

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

iškovojo olimpinį medalį Seulo olim
piniuose žaidimuose sovietinės rink
tinės sudėtyje, o pernai Barcelo- 
noje buvo Lietuvos komandoje ir ati
darymo ceremonijose nešė Lietuvos 
trispalvę, tačiau pergalių nepa
siekė (100 m ir 50 m distancijose 
jis buvo dešimtuoju).

Pernai Amerikoje gyvenančio lie
tuvio Audriaus Barzduko tarpinin
kavimo dėka, jis buvo pakviestas 
treniruotis Amerikon. Jį čia iškvie
tė Fort Lauderdale (Floridoje) plau
kimo klubo treneris Jack Nelson’as, 
kuris mūsiškiui suteikė geriausias 
sąlygas gyventi ir treniruotis. Tuoj 
po atvykimo į šį kraštą Mažuolis pa
siekė pora pergalių, kuriomis įrodė, 
kad jis yra pajėgus plaukikas. Tą 
patį jis patvirtino ir balandžio pra
džioje Nashville mieste įvykusiose 
Amerikos pirmenybėse, kur jis ap
lenkė ne tik geriausius amerikie
čius, bet ir kitų kraštų plaukikus 
ir išėjo nugalėtoju 100 m ir 50 m lais
vu stiliumi plaukime.

Apie jį plačiai rašė Amerikos 
spauda, net ir įtakingasis “The 
New York Times” įdėjo ilgesnį ra
šinį, pavadintą “When Water is War
mer on the Other Side of Fence” 
(Kada vanduo yra šiltesnis kitoje 
tvoros pusėje). Čia yra nupasako
jama liūdna būklė Lietuvoje: jei

iffi S 40
PARAMA KOOPERATYVAS

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

1 /t n Yt M6 VW Ali THE 
LCHOICE S&ĖS* ■ |N THE į^įg
MASKELL INSURANCE W0R!D
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 Ave. Tel. 535-1944

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Jaunučių krepšinio pirmenybės 
Detroite

1993 m. balandžio 24-25 d.d. Det
roite įvyko 1993-jų Š. Amerikos lietu
vių jaunučių krepšinio pirmenybės, 
kurias pravedė Detroito LSK “Ko
vas”. Varžybos buvo vykdomos 3-jose 
amžiaus klasėse - C, D ir E.

C klasėje dalyvavo 5 klubai: To
ronto “Aušra”, Hamiltono “Kovas”, 
Londono “Tauras”, Čikagos ASK “Li- 
tuanica” ir Detroito “Kovas”. Buvo 
žaidžiama dviejų minusų sistema. 
Pirmose rungtynėse Ham. “Kovas” 
nugalėjo Lon. “Taurą” 84:6. Kitoje 
pusėje ASK “Lituanica” įveikė “Auš
rą” 50:28 ir pasistūmė į laimėtojų 
pusės baigmę. Toliau pirmoje pusėje 
pernykštis laimėtojas Dėt. “Kovas” 
išėjo laimėtoju 39:30. Pralaimėtojų 
pusėje “Aušra” nugalėjo Lon. “Tau
rą” 43:12, tačiau suklupo prieš Ham. 
“Kovą” 25:44. Sekmadienį pralaimė
jusiųjų baigmėje po apylygės ko
vos ASK “Lituanica” prasmuko pro 
Ham. “Kovą” 34:32. Galiausiai dėl 
čempionato susitiko Dėt. “Kovas” 
su ASK “Lituanica”. Beveik ištisas 
rungtynes koviečiai vedė apie 10 
taškų skirtumu, tačiau į pabaigą 
ASK “Lituanica” stipriai susiėmė, 
bet pasivyti nepavyko, ir D. “Ko
vas” išpešė sunkią pergalę 50:48, 
apgindamas pernykštį titulą. Pagal 
užimtas vietas komandos pasiskirs
tė: 1) Dėt. “Kovas”, 2) ASK “Lituani
ca”, 3) Ham. “Kovas”, 4) “Aušra” ir 
5) Lon. “Tauras”.

D klasėje žaidė 7 komandos: Ha
miltono “Kovas”, Londono “Tauras”, 
Toronto “Aušra” I, Toronto “Aušra” 
II, Toronto “Vytis”, Čikagos ASK 
“Lituanica” ir Klivlandp “Žaibas”. 
Varžybos buvo vykdomos modifikuo
ta vieno minuso sistema su paguo
dos ratu pralaimėtojams. Pirmame 
rate “Žaibas” nugalėjo “Aušrą” II 
53:6, “Vytis” Įveikė “Taurą” 35:23 
ir ASK “Lituanica” laimėjo prieš 
“Aušrą” I 19:15. Antrame rate “Žai
bas” paklupdė pernai metų čem
pioną Ham. “Kovą” 39:21, o ASK 
“Lituanica” nugalėjo “Vytį” 26:14. 
Pralaimėtojų pusėje “Aušra” II įveir 
kė “Taurą” 28:12, tačiau po to tu
rėjo nusileisti Ham. “Kovui” 25:37, 
gi “Aušra” I praslydo pro “Vytį” 
14:12. Sekmadienį rungtynes dėl 
IH-čios vietos sunkiai laimėjo Ham. 
“Kovas” prieš “Aušrą” I 27:25. Baig
mėje dėl čempionato “Žaibas” visiš
kai vyravo prieš ASK “Lituanicą” ir 
rungtynes laimėjo 45:16. Pirmas 4 
vietas komandos užėmė: 1) “Žaibas”, 
2) ASK “Lituanica”, 3) Ham. “Kovas” 
ir 4) “Aušra” I. Paminėtina, kad 
“Aušros” II-ją komandą D klasėje 
sudarė tik mergaitės. Kai kuriose 
komandose mergaičių dar turėjo ir 
Hamiltono “Kovas” bei Londono 
“Tauras”.

E klasėjo dalyvavo 6 komandos: 
Hamiltono “Kovas”, Toronto “Auš
ra”, Toronto “Vytis”, Klivlando “Žai
bas” I-ji ir II-ji ir Detroito “Kovas”. 
Buvo žaidžiama modifikuota vieno 
minuso sistema su paguodos ratu 
pralaimėtojams. Pirmame rate “Žai
bas” I laimėjo prieš Dėt. “Kovę” 
31:14 ir “Vytis” prieš “Žaibą” II 22:4. 
Antrame rate Ham. “Kovas” nugalė
jo “Žaibę” I 28:13, o “Aušra" įveikė 
“Vytį” 21:16. Pralaimėtojų pusėje 
“Žaibas” I laimėjo prieš “Žaibą” II 
36:8, o “Vytis” nugalėjo Dėt. “Kovę” 
22:10. Sekmadienį rungtynėse dėl 
3-čios vietos laimėtoju išėjo “Vy
tis” prieš “Žaibą” I 22:19. Baigmėje 
dėl čempionato laimėjo Ham. “Ko
vas ”, įveikęs “Aušrą” 27:18. Pirmos 
4 komandos išsirikiavo: 1) Ham. “Ko
vas”, 2) “Aušra”, 3) “Vytis” ir 4) “Žai
bas” I.

Pirmenybės praėjo labai sėkmin
gai, tiek iš organizacinės, tiek ir iš 
sportinės pusės. Šiais metais daly
vavo 18 komandų, pernai jų buvo 12. 
Žaidimo lygis neabejotinai pakilo, 
nes klubai pradėjo daugiau dėmesio 
kreipti į jaunesniojo prieauglio ruo
šimą. Jaunučių pirmenybių vykdy
mas atskirai nuo pagrindinių žai
dynių pasirodė naudingas dėl kelių 
priežasčių: a) jaunučiai buvo dė
mesio centre, užuot likę kitų var
žybų šešėlyje, b) klubų treneriai-va- 
dovai galėjo savo laiką ir dėmesį 
skirti 100% jaunučių komandoms, 
užuot lygiagrečiai rūpinęsi ir kitų 
komandų priežiūra bei savo pačių 
dalyvavimu, c) jaunučių varžybų vyk
dymas atskirai sumažina apkrovimą 
pagrindinių žaidynių ir tuo visaip 
palengvina jų pravedimą.

Detroitiškiai, turėdami didelę pa
tirtį didesnių varžybų surengime, 
šioms žaidynėms pasiruošė labai 
kruopščiai. Organizacinis komitetas, 
kurio vadovas buvo klubo pirminin
kas Algis Rugienius ir Sauliaus Pol- 
teraičio vadovaujamas varžybinis 
komitetas sutelkė gausų būrį talki
ninkų, kas užtikrino sklandų ir punk
tualų varžybų vykdymą. Neeilinį 
vaišingumą rengėjai parodė šeš
tadienio vakare, surengdami daly
viams ir palydovams pobūvį ir pui
kias vaišes nemokamai Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Žaidynės vyko 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
salėje ir Catholic Central High 
School sporto salėje, Redford, Mich. 
1994 m. ŠALFASS:gos jaunučių krep
šinio pirmenybės numatomos Kliv- 
lande, JAV. amb

Raimundo Mažuolio pergalės
Amerikos spaudoje vis dažniau 

užtinkame plaukiko Raimundo Ma
žuolio pavardę. Šis 21 metų jaunuo
lis jau ne pirmi metai reiškiasi 
plaukimo sporte. Prieš 5 metus jis

dar buvo randamas pilnas baseinas 
Lietuvoje, tai vanduo ten šaltas; 
vėliau jau ir vandens nebuvo.

Po paskutinės pergalės pasikalbė
jimą su Mažuolių perdavė “Ameri
kos balso” radijo programa, kur 
pažymėjo, kad visose varžybose 
plaukia Lietuvos vardu. Rugpjūčio 
mėnesio pradžioje jis dalyvaus Eu
ropos pirmenybėse Anglijoje, o 
vėliau - pasaulio pirmenybėse, o 
po trejų metų - vėl olimpiniuose 
žaidimuose, kurie šį kartą bus At
lantoje, JAV. Ed. Šulaitis

Rūpinamasi auklėjimu
Vilniaus pedagoginio universite

to docentas D. Radžiukynas moksli
nės konferencijos “Istorinė patirtis 
- sporto ateičiai” metu 1993 m. ba
landžio 6 d. Kaune savo mintis iš
reiškė tema “Visuomenė ir sportas”. 
Jis sakė, kad reikia ypatingo dėme
sio, skirto jaunuolio auklėjime jo 
dvasingumui, etikai ir dorumui...

Ispanai apie Sabonį
Ispanijos ABC krepšinio lygos ko

manda “El Real Madrid”, kurioje žai
džia Arvydas Sabonis, lygos pirmeny
bių pusfinalyje įveikė “Estudiantes” 
komandą 73:66. Apie Sabonio žaidi
mą Ispanijos laikraštis “La Vanguar- 
dia” š.m. balandžio 20 d. laidoje rašo: 
“Sabonio vaidmuo buvo lemiantis. 
Centro žaidėjas, lietuvis, ne tik iš
kovojo 24 taškus su gerų metimų 
vidurkiu (16 metimų - 8 pataikymai), 
bet paėmė 21 nuo lentų atšokusį ka
muolį (11 nuo savo ir 10 nuo prie
šininkų lentos) ir buvo “Estudiantes” 
krepšininkams ta užtvara, dėl ku
rios ligi paskutiniųjų žaidimo mi
nučių, turėdami progą laimėti, nie
kad šios sensacijos nesugebėjo įvyk
dyti”. J.B.

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
5.75% už 4 m. term, indėlius
6.25% 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.
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

5.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
7.00% 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.)

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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

! J

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Toronto “Aušros” jaunieji krepšininkai balandžio 24-25 d.d. žaidė jaunu
čių krepšinio pirmenybėse Detroite. Nuotraukoje su savo treneriu - STEPU 
IGNATAVIČIUMI Nuotr. J. Urbono

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

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

VAp CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

Mūsų Įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

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

Mercury ir Yamaha motorai

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju Į namus

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

Skautų veikla
• Minint “Skautų aido” 70 m. 

gyvavimo sukaktį, prisimintina, 
kad “SA” trylika metų (1951-1963) 
buvo leidžiamas Toronte. Įvai
riais darbais, talkomis ir nuola
tiniais įsipareigojimais per tą 
laiką prisidėjo labai daug žmo
nių, kurie dirbo be medžiaginio 
atlyginimo, o tik pritardami idė
jai. Per ilgas sąrašas būtų čia 
juos visus išvardinti. Tebūna 
leista šia proga prisiminti pačius 
ryškiausius bendradarbius. J. ir B. 
Danaičiai žurnalą spausdino ne 
komerciniais tikslais. Nuolati
niais redakcijos talkininkais bu
vo - O. Gailiūnaitė, B. Stundžia, 
M. Vasiliauskienė, L. Čepienė, V. 
Čepaitė (Miškinis), V. Bražėnas, T. 
Remeikis, V. Tamulaitis (Los An
geles). Administratoriais dirbo - 
P. Pundzevičius, J. Pažėra, V. Ma
cas, V. Rušas, L. Eimantas. Išsiun
timu rūpinosi - V. Sendžikas, M. 
Empakeris, J. Karasiejus. Meni
niais darbais talkino - A. Docius, 
V. Bričkus, T. Valius, J. Špakevi- 
čius, A. Muliolis, V. Girnius. Lėšų 
telkime pasižymėjo - D. Keršienė, 
V. Kalendrienė, B. Juodelis, o 
ypač B. Abromaitienė, kuri ir po 
daugelio metų dar vis sėkmingai 
renka aukas “Skautų aidui” pa
remti. Šios sukakties proga ji ad
ministracijai pasiuntė $2000. S. M.

• “Romuvos” valdybos posė
dyje gegužės 14 d. aptarti stovyk
los rengimo reikalai. Stovykla 
įvyks rugpjūčio 1-7 d.d. vilkiukams 
ir paukštytėms (žiūr. skelbimą). 
Registruotis pas v.s. D. Keršienę, 
487 Windermere Ave., Toronto, 
Ont. M6L 3L5. Birželio 12 d. ren
giama iškyla į stovyklavietę pra
dėti priešstovyklinius darbus. 
Ūkvedžių ir šeimininkių pasita
rimas - birželio 16 d., 7.30 v.v. 
skautų būkle.

• Stovyklavietei reikia: 2 šal
dytuvų, 1 ledaunės, 1 skalbimo 
mašinos, 1 džiovintuvo. Būtume 
dėkingi, jei kas galėtų paauko
ti ar prisidėti pinigine auka. 
Kreiptis į A. Kaminską (416) 766- 
5762. Išduodami pajamų mokesčio 
kvitai. Taipgi stovyklai reikia 
savanorių vandens saugų (life
guard). Skambinti tuntininkams 
(416) 233-9092. A.B.

• Ištekančiai ps. Juditai Melny- 
kaitei gegužės 16 jd. buvo sureng
tas mergvakaris. Toronto skauti- 
ninkės sveikina sesę, kurios su
tuoktuvės su Mindaugu įvyks lie
pos 3 d. Vilniuje. I.P.

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ “V3CT0RJĮĮ ”,
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 įŪ 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų). l|Į''
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.'Q 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai, 'K* 
Skambinti tel. 536-1994. fl

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI ___ _  ■ —___■ __ . ■
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

LEDAS RE FRIGE RA TION
Taisau ir prijungiu visų rūšių 

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

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

Skambinti R. Jareckui 
tel. 767-8711 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)
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LAIŠKAS IŠ MAŽEIKIŲ
Parašęs “Keletas asmeninių 

pastabų", gavau laiškų iš Stasės 
Gapševičienės. Tai viena iš tų dar 
dviejų gyvų ryšininkių, kurios par
gabeno, o vėliau ir palaidojo su 
visomis religinėmis apeigomis 
mano pusbrolį.

Moteris kilusi iš mažažemių ūki
ninkų bei labai didelės šeimos. 
Išvežta į Sibirą ir iškalėjusi 10 
metų. Grįžo į Lietuvą 1956 m., bet 
niekur negaudama darbo ir visų 
visą laiką vadinama “bandite”, po 
kelių mėnesių grįžo atgal į Sibi
rą. Po kiek laiko susipažino su 
žemaičiu, tokio pat likimo vyru, ir 
ištekėjo. Grįžo į Lietuvą 1959 m. 
ir pagaliau po didelių vargų ir 
pastangų gavo darbą Mažeikių li
goninėje. Šiuo metu našlė, turi 
sūnų. Štai paskutinis St. Gapševi
čienės laiškas, rašytas 1993 m. ba
landžio 8 d.

“Jums labai dėkoju už žurnalus 
(TŽ?) ir laišką. Radau labai įdo
mių straipsnių ir labai ačiū už 
“Girinio” nuotrauką, kuri man 
brangi ir miela. Dar kartą lietu
viškas ačiū. Labai patiko, labai 
įdomūs “Tėviškės žiburiai”. Vie
nintelė nuotrauka iš brolių par
tizanų. Kai mane areštavo, viską 
sunaikino.

Pas jus turbūt viskas gerai, o mes 
įkritome į duobę ir nežinia kada 
beišlipsime. Labai pabrango tran
sportas, o maistas, tai jau baisu

STASĖ GAPŠEVIČIENĖ, buvusi 
VYTAUTO BALTUŠIO - GIRINIO 
partizanų kuopos ryšininkė ir Si
biro tremtinė. Nuotrauka daryta 
1990 m. Mažeikiuose prie kalinių 
kryžiaus 

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

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

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

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

Speciali kaina pavasarį ................................. $11 29
(leidžiamas lagaminų svoris 140 svarų plius rankinis bagažas)

F»AVASARIIMIS 
vietų išpardavimas gegužės mėn. su FINNAIR 
VILNIUS <per Rygą) ................ $975
TALINAS ..................................................... $875
KIJEVAS, ST. PETERSBURGAS............ $895

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

Leidžiama bagažo svoris iki 140 svarų.

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

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

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

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

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

darosi. Nueini į parduotuvę - pasi- 
žvalgai, akis papeni ir išeini su 
skaudančia širdimi. Apie mėsą 
reikia užmiršt.

Pirma kaltino Landsbergį, o 
dabar tyli išpūtę akis. Žmonės pa
liko žiaurūs, pavirto visi sava
naudžiais, o aš daug kam pasakau: 
ką išsirinkot, tą ir turit. Mes jau 
bado ir vargo matėm Sibire, o tėvy
nėje mums nebaisu. Reikia džiaug
tis laisve, o ne prikimštu pilvu. 
Gal tai ir turėjo įvykti, nes jeigu 
būtų išrinkę Lozoraitį, tai būtų 
jį ir varginę tie kairieji.

Leonas Baltušis,
Minocqua, Wise.

LAIPSNIUOTI POETAI
“TŽ” 1993.IV.20 d. laidoje, 7 psl., 

komentuodamas “Metmenyse” iš
spausdintą Aido Marčėno straips
nį, supažindinusį su geriausiais 
Lietuvos poetais, gimusiais po 
1960-jų, pavadintais “lietuvių poe
zijos seržantais", Alfonsas Nakas 
įterpia klausimą “(kodėl ne pus
karininkiais?)”.

Įdomu, kaip pagal analogiją 
klausiamoji įtarpa skambėtų, jei 
kada nors kieno nors straipsnį, 
supažindinantį su geriausiais Lie
tuvos poetais, gimusiais po 1900- 
jų, pavadintais “lietuvių poezi
jos generolais”, Alfonsas Nakas 
komentuotų . . .? A. Bliudakis

SKIRSTANT ŽMONES
“TŽ” vedamajame “Dešinieji ir 

kairieji” suplakėte laisvamanius 
su komunistais ir prisitaikėliais 
- lietuviško politinio gyvenimo 
padugnėmis. Galbūt turėjote min
tyje bedievius, ateistus, ir žodis 
“laisvamanis” buvo tik žioptelėji
mas (slip of the tongue). Jei, ta
čiau, iš tikrųjų turėjote mintyje 
laisvamanius, turiu priminti: ne 
laisvamaniai nusiaubė aisčių kraš
tą kalaviju, ne jie degino gyvus 
nekaltus žmones inkvizicijos me
tais, ne laisvamaniai prižiūrėjo 
krematoriumų krosnis, bet uni
formuoti sargai, kurių diržo sag
tys sakė, kad “Dievas su mumis”. 
Ir ne laisvamaniai žudo nekaltus 
Bosnijos gyventojus vien dėlto, 
kad musulmonų Dievas kitoks. 
1993 m. kovo mėnesį 3 metukų Jo
nathan Ball nužudė ne laisvama
niai, bet žmonės, galbūt prieš po
rą dienų buvę prie “Dievo sta
lo . . .” Vyt. Abromaitis,

Putnam, CT
Red. prierašas. Vertinant žmo

nes ar grupuotes, kurioms jie pri
klauso, lengvai gali iškilti pavo
jus kolektyvinę atsakomybę pri
skirti individui ar atvirkščiai. O 
aptarti “politines, padugnes”, jei 
tokios egzistuoja, vargu ar būtų 
įmanoma.

Nepr. Lietuvoje laisvamanybė 
reiškėsi ateizmo platinimu. “Lais
vamanių etinės kultūros draugi
ja” veikė 1924-1941 m. laikotar-

Dalis jūreivių iš Lietuvos prekinio laivo “Kapitonas Stulpinas”, gegužės 2 d. atplaukusio į Hamiltono uostą, 
aplankė Šv. Jono lietuvių kapines Anapilyje-Mississaugoje Nuotr. K. Deksnio

piu ir turėjo 150 skyrių. Nuo 1934 
m. organizacijoje sustiprėjo ko
munistų įtaka (Didž. tarybinė enckl. 
VI t.). Aktyvūs tos dr-jos veikėjai 
- M. Gedvilas ir P. Pakarklis 1940 
m. tapo liaudies vyriausybės komi
sarais. Aplamai, okupantų Lietu
voje atrastas organizuotas ateiz
mas padėjo jiems išspręsti gana 
daug pradinių problemų.

IEŠKO LEIDĖJO
Mindaugas Babonas - 1941 m. 

birželio tremtinių vaikas. Užau
gęs, mokęsis, dirbęs Sibiro šach
tose, išsaugojo amžiną Lietuvos 
ilgesį, ryžtą grįžti namo ir visas 
jėgas skirti savo gimtinei.

Likimas leido šiam dideliam no
rui išsipildyti.

Aktyvus Lietuvos atgimimo vei
kėjas, atviros širdies, kantrus ir

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

siuntinius į LIETUVĄ.

pristatymas.TIK $6k $11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ............................................. $1 1 .
MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums t namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE

V.I.M. PARCEL
EXPRESS Ine.

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., 
St. Catharines, Ont. L2M 4T9 

tel. (416) 646-9909

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

darbštus žmogus ilgai puoselėjo 
sumanymą - parašyti knygą apie 
savo šeimos ir kitų lietuvių trem
ties odisėjas. Šiandien jis jau tu
ri tos knygos rankraštį. Tačiau 
knygai išspausdinti trūksta lėšų. 
Vienintelė viltis - tautiečių užsie
nyje parama. Todėl, paremdamas 
Mindaugo Babono sumanymą, 
kreipiuosi į savo tautiečius ir aš: 
ši knyga yra Lietuovos istorijos 
dalis. Mieli tautiečiai, suremkime 
pečius ir šiam tikslui - Mindaugo 
Babono knygos leidybai.

Reikalinga nemaža suma - vie
nas tūkstantis JAV dolerių. Ga
linčius paremti prašome atsiliep
ti: Mindaugas Babonas, Kauno 
raj., Garliava, Arimų g. 15, Lithua- 
nia' Robertas Keturakis,

rašytojas

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

TORONTO"
Padėkime kovoti su vėžio li

ga Lietuvoje. Toronte yra įsi
steigęs Lietuvos kovai su vėžiu 
draugijos skyrius. Jis stengia
si remti draugijos darbus. Nario 
mokestis - $4 metams. Pernai iš 
viso surinkta $300 nario mokes
čio bei aukų ir buvo pasiųsta į 
Lietuvą. Draugijos valdybos 
pirmininkė dr. E. Eringienė at
siuntė aukotojams padėkos laiš
ką. Kviečiame padėti baisia vė
žio liga sergantiems. Nario mo
kestį ir aukas prašoma siųsti 
arba teirautis: Danutė Barkaus
kienė tel. (416) 766-7066, Ada 
Ledienė tel. (416) 769-6534, Mo
nika Povilaitienė (pirm.), tel. 
(416) 769-0948, 260 Scarlett Rd., 
Apt. 1301, Toronto, Ont., M6N 
4X6.

PADĖKA
Norėčiau dar kartą išreikšti nuo

širdžią padėką visoms rengėjoms, 
ypač vyriausioms rengėjoms-Lai
mai Dambrauskaitei, Dainai Pute- 
rienei, Daliai Rocca ir Daliai Vaš- 
kevičiūtei už puikiai suruoštą man 
mergvakarį.

Didelis ačiū priklauso Daliai 
Viskontienei ir “Volungės” choris
tėms už sveikinimus bei dainas, 
Linai Kuliavienei už puikų prave- 
dimą ir visoms kitoms, kurios vie
naip ar kitaip prisidėjo prie merg
vakario.

Mindaugo ir savo vardu dėko
ju rengėjoms ir viešnioms už ver
tingas bei naudingas dovanas.

Labai ačiū -
Judita Melnykaitė-Gabrienė

Ieško darbo
Du studentai iš Lietuvos (mer

gina ir vaikinas) ieško iškvietimo 
į Kanadą ir įsidarbinimo bet ko
kiems vasaros darbams. Lėšos rei
kalingos mokslui tęsti. Kelionpi
nigius grąžins, gavę atlyginimą 
už darbą. Rašyti: Daiva Kubertavi- 
čiūtė, Lauko 1-9, Alytus 4580, Lit
huania.

Įvairios žinios
JAV LB švietimo tarybos moky

tojų, tėvų ir jaunimo studijų sa
vaitė įvyks š.m. rugpjūčio 15-22 
d.d. Dainavoje. Registraciją 
tvarko Vida Brazaitytė: 9201 S. 
Moody Ave., Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. 708-598-8331.

Lietuvos ambasada Vašingto
ne kartu su JAV - Baltijos biz
nio taryba birželio 10-11 d.d. ren
gia konferenciją tema “Verslo ir 
investicijų galimybės Lietuvo
je”. Registracija Dupont Plaza 
viešbutyje, 1500 New Hampshire 
Ave., NW, tel. (202) 483-6000, bir
želio 10, 8-9 v. ryto. Atidarys am
basadorius St. Lozoraitis. Kal
bės lietuviai ir nelietuviai įvai
rių verslų žinovai. Nemažai lai
ko skirta diskusijoms. Daugiau 
informacijų ir registracijos an
ketų galima gauti ambasadoje: 
2622 16th St., NW, Washington, 
DC 20009, tel. (202) 234-5860. fak
sas (202) 328-0466. Registruotis 
prašoma iki birželio 4 d. Kamba
rius viešbutyje užsisakyti iki 
birželio 2 d. Inf.

Dariaus ir Girėno transatlan
tinio skrydžio 60 m. sukaktį pa
minėti ruošiasi Čikagos lietu
viai. Dėl lėšų stokos, deja, jiems 
tenka atsisakyti daug projektų - 
nukaldinti proginį medalį, ati
dengti memorialinę lentą Mid
way orauostyje, sukurti' filmą 
apie lakūnų gyvenimą ir pasi
ruošimą garsiajam skrydžiui. 
Minėjimo komitetas tėra gavęs 
$1666 aukų. Renkamos jos ir 
toliau, nes kai kurie projektai 
galės būti atlikti po minėjimo. 
Ruošiamas specialus leidinys, 
kuriame bus išspausdintos au
kotojų pavardės. Aukas siųsti: 
Darius - Girėnas Commemora
tion Fund, V. Ramonis, 6500 So. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629.

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.) 7fi3-RR77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 BloorSt. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

66 MINUCO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS, 

TEL (416) 252-6741

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

Savininkas Jurgis Kuliešius Su8ltarus užsakymus paimame ir pristatome. 
 Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

Juozas (Joseph) NORKUS 
’ namų pirkimo Ir

pardavimo atstovas, 
į UWUXL. patarnauja lietuvių kalba.

RF/MBK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 

"Toronto, Ontario M6P 1A9
An independent member broker °hone: (416) 769-1616

Onluni- DRESHER L,d-f QI Real Estate
nnl 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 (staiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

n r> ir c ui? o insurance O IvlLkJllILlv 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

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

“TŽ” leidėjai r

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

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

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

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

— 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 vai. 
Mišias Anapilio autobusėlis maldi
ninkus atveš ir atgal parveš įprasta 
sekmadienio tvarka. Mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius ren
gia kapinių lankymo dienos pietus 
Anapilio salėje. Anapilio moterų 
būrelis tą dieną rengia dail. Sau
liaus Jaškaus meno parodą Anapilio 
parodų salėje. Parodos atidarymas 
-po 9.30 v.r. Mišių.

— Ryšium su kapinių lankymo die
na, tą savaitgalį pamaldos Wasa
gos Gerojo Ganytojo koplyčioje bus 
gegužės 29, šeštadienį, 2 vai. po pietų.

— Gegužės 20, ketvirtadienį, palai
dotas a.a.'Juozas Starkevičius, 79 m. 
amžiaus.

— Prašome mūsų sveikuosius pa
rapijiečius atsižvelgti į mūsų pa
liegusius parapijiečius ir nestatyti 
savo automobilių autoaikštėje tose 
vietose, kurios skirtos paliegėliams.
- Anapilio autoaikštė dėl stokos 

pinigų nebuvo tinkamai įrengta ir 
pradžioje buvo padėtas per silpnas 
pagrindas. Reikia tvirtesnio grindi
nio prieš pradedant asfaltavimą, o 
tai reikalauja daug lėšų. Kadangi 
Anapilis dar tebėra skoloje, tai skel
biamas Anapilio autoaikštės vajus. 
Tautiečiai prašomi aukų. Aukoto
jams gale metų bus išduodami pakvi
tavimai atleidimui nuo pajamų mo
kesčių.

— Iš Lietuvos sugrįžo Kanados lie
tuvių archyvo -muziejaus vedėja dr. 
Rasa Mažeikaitė. Kapinių lankymo 
dienai ji ruošia naujas parodas mu
ziejaus patalpose.

— Kanados lietuvių muziejaus Ana
pilyje lankymo valandos: sekmadie
niais - nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; pir
madieniais - nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— Mišios gegužės 30, sekmadienį, 
9.30 v.r. už Ivanauskų šeimą, 11 v.r. 
už parapiją; Wasagoje gegužės 29, 
šeštadienį, 2 v.p.p. už Gudų šei
mos mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Išnuomojamas 4-ių miegamųjų 

butas prie LN. Skambinti V. Dreše- 
riui tel. 233-3334 arba LN vedėjui 
T. Stanuliui tel. 532-3311.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 150 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė: Bronė Kavaliauskienė iš Kau
no, Tomas Ruvinas iš Izraelio, Be
nius Jackus iš Sun City, Arizona, 
JAV; Daina, Daiva, Tomas, Darius ir 
Rasa Kūrai iš Londono, Ont. Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos pirm. V. Kulnys.

— Svetainei “Lokys” yra reika
lingas laikinam darbui baro pada
vėjas. Suinteresuoti prašomi skam
binti LN vedėjui T. Stanuliui tel. 
532-3311.

— Gegužės 30, sekmadienį, LN sek
lyčioje 12 v. yra šaukiamas LN vyrų 
valdybos posėdis. Dalyvavimas bū
tinas.

— Gegužės 30, sekmadienį, 6 v.v. 
LN kultūros komisija rengia prof. R. 
Vaštoko paskaitą “Iliuzinė Lietuva 
ir tikrovė”. Įėjimas-laisva auka.

— Birželio 12, šeštadienį, 9 v.r. 
įvyks LN visuomeninės veiklos komi
teto rengiama vartotų drabužių ir 
daiktų išpardavimas. Daiktai pri
imami Lietuvių namuose darbo valan
domis nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Negalin
tys pristatyti drabužius ar daiktus 
į LN prašomi skambinti LN vedėjui 
tel. 532-3311 ir jūsų daiktai bus pa
imti iš namų pagal susitartą laiką ir 
datą.

— Birželio 27, sekmadienį, 12 v. 
Boyd Conservation vietovėje įvyks 
LN vyrų ir tautinių šokių grupės 
“Atžalynas” tradicinė gegužinė. 
Numatoma įvairi šokių ir sporto 
žaidimų programa bei kitos staig
menos.

— Rugpjūčio 7-15 d.d. įvyks LN 
poilsio stovykla Wasagoje. Dėl pla
tesnių informacijų skambinti A. 
Bukauskui tel. 244-2790 arba E. Bart- 
minui tel. 249-0490.

— Spektaklių “Mindaugas” ir “Val
džia” vaizdajuostės bus rodomos 
gegužės 30, sekmadienį, 1.30 v.p.p. ir 
birželio 13, sekmadienį, tuo pa
čiu laiku.

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

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.

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį per 10.15 v.r. 

Mišias giedojo naujai susidariusi 
jaunuolių grupė, kuri tęs giedojimą 
šventovėje po vasaros atostogų. Gru
pei vadovauja D. Viskontienė ir D. 
Radtke.

— Pakrikštyti Michael - Stephen, 
Kristinos (Norkutės) ir Andrew Py- 
lypiv sūnus; Andrius-Paulius, Danos 
(Styraitės) ir Gary Moulton sūnus.

— Susituokė Aldona Biskytė ir dr. 
Stasys Dubickas, Vaida M. Jay ir Al
vydas Petrauskas.

— Gegužės 19 d. palaidota a.a. Ona 
Kavaliauskienė, 81 m.
• — Registracijos blankai į vasaros 
vaikų stovyklas, kurios vyks “Kretin
gos” stovyklavietėje, Wasaga, Ont, 
yra gaunami klebonijoje. Stovyklos 
vyks šia tvarka: lietuviškai kalban
tiems vaikams nuo liepos 4 iki liepos 
17 d., lietuviškai nekalbantiems lie
tuvių kilmės vaikams nuo liepos 18 
iki liepos 31 d. Stovyklas jau vienuo
liktą kartą organizuoja L. Kulia- 
vienė tel. 766-2996.

— Parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija organizuoja jaunų šeimų 
stovyklą Wasagoje, “Kretingos” 
stovyklavietėje liepos 31 - rugpjū
čio 7 d.d. Informacijas teikia Anita 
tel. 251-2657, Indrė 604-9261 ar Bi
rutė tel. 827-7941.

— Gregore Botte, OFM, šį rudenį, 
spalio 5-19 d.d., organizuoja kelionę 
į Šv. Žemę. Per dvi savaites bus ap
lankytos svarbiausios Kristaus gyve
nimo vietos. Kelionės kaina - $2,980, 
į kurią įeina visos išlaidos su 3 val
giais kasdieną. Informacijų galima 
gauti mūsų klebonijoje ar pas T. Gre
gory tel. 536-8195.

— Mišios gegužės 30, sekmadienį, 
8.30 v.r. - a.a. Adomą, a.a. Mariją ir 
a.a. Vytautą Kiaupas, 9.20 v.r. - už 
a.a. Vytautą Vingelį, 10.15 v.r. - už 
gyvas ir mirusias motinas (novena), 
už a.a. Emiliją Banėnienę, už a.a. 
Klemensą ir Tatjaną Darbius, 11.30 
v.r. - už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

ŽYMUSIS LIETUVOS ARCHI
TEKTAS a.a. VYTAUTAS LANDS
BERGIS-ŽEMKALNIS, sulaukęs 
100 metų, mirė š.m. gegužės 21 
d. Vilniuje. “Tėviškės žiburiai” 
sūnui prof. Vytautui Landsber
giui, buvusiam Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkui, kuris yra 
lankęsis laikraščio redakcijoje, 
ir jo šeimai reiškia gilią užuo
jautą.

A.a. Augustinas Ašoklis, gy
venęs Toronte, 1993 m. gegužės 
6 d., staiga mirė' Čikagoje. Pa
laidotas gegužės 11 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. E.K.

Anapilio autoaikštės vajui au
kojo: $100 - A. Lukošienė.

Religinei Lietuvos šalpai su
rinkta $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $50-V. Daugelavičienė.

A.a. sesers Podencijos Sadaus
kaitės atminimui Natalija Na
vickienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A.a. Jono Karkos atminimui 
Ieva ir Leonas Adomavičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Prano Pargausko, miru
sio gegužės 29 d., trečiųjų mir
ties metinių prisiminimui sū
nus Pranas Pargauskas su šeima 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Petrui Sekoniui mirus 
Lietuvoje, nuoširdžiai užjaus
dami brolį Adolfą su žmona Tek
le, Kristina ir Bronius Žutau
tai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

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

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

DVI LIETUVĖS ieško darbo ilges
niam laikui. Viena iš jų kalba angliš
kai. Skambinti tel. 656-1796 Toronte.

VALHALLA
TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius

MM
4*. ORO LINIJA 4^ 

Bilieto kaina asmeniui nuo $824
Skrydžiai nuo gegužės iki pabaigos rugsėjo 
Išskrendama kiekvieną penktadienį. Grįžtama kiekvieną šeštadienį. 

Skambinkite: Anita arba Birgit (416) 737-0300 

Tolimo nuotolio- 1 -800-265-0459

Lilija arba Vladas 

(416)533-1121
Ontario registracijos nr. 4131462

dar galima užsiREGisTRuoTi i Prisikėlimo parapijos

ŠEIMŲ STOVYKLĄ,
kuri (vyks nuo liepos 31, šeštadienio iki rugpjūčio 7, šeštadienio.

• vaikų programos • sportas • dainavimas • menas
• maudymasis Wasagos paplūdimyje • vakariniai laužai.

Dėl registracijos skambinkit Anitai tel. (416) 251-2657, Indrei tel. (416) 604-9261
arba Birutei tel. (416) 827-7941. Pabendraukite su kitom šeimom gražioje

Kretingos stovyklavietėje, Wasagos gamtoje.

KANADON ATVYKSTA VY-
TAUTAS LANDSBERGIS. Dabar
tinis opozicijos vadas Lietuvos 
seime, buvęs Aukščiausiosios ta
rybos ir Sąjūdžio pirmininkas, 
Vytautas Landsbergis atvyksta į 
Kanadą ir čia viešės birželio 5-10 
d.d. Šia proga numato duoti visuo
menei pranešimus. Toronte pra
nešimas numatytas birželio 6, 
sekmadienį, 1.30 vai. po pietų, 
Lietuvių namų didžiojoje salėje. 
Tariamasi dėl pranešimų visuo
menei kitose apylinkėse. Apie 
juos bus pranešta vėliau. Vy
tauto Landsbergio karžygiška 
veikla atstatant Lietuvos nepri
klausomybę verta mūsų visų dė
mesio, o besitęsiantys jo darbai 
- pritarimo ir paramos.

Iniciatyvinė grupė Kanadoje 
Tėvynės sąjungai remti

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” AD
MINISTRACIJA kapų lanky
mo dieną gegužės 30, sekma
dienį, bus atidaryta nuo 1 v.p.p.

Kviečiame į Suvalkų krašto 
lietuvių išeivijos sambūrio ren- 
giamągegužinę birželio 6 d., Wil
ly Farm ūkyje, netoli Fergus. 
Pradžia 12 v. Programoje: lau
žas, žaidimai, staigmenos vai
kams. Dėl platesnės informaci
jos skambinti Kaziui Pajaujui, 
tel. 621-5468. SKLIS valdyba

Toronto miesto planų, brėži
nių bei dokumentų, apimančių 
1834-1900 laikotarpį, paroda 
veiks nuo birželio 12 iki rugsė
jo 26 d. “The Market Gallery” 
patalpose, antrame aukšte, 
Front ir Jarvis gatvių kampas. 
Lankymo laikas nuo trečiadie
nio iki penktadienio 10 v.r. - 
4 v.p.p.; šeštadieniais 9 v.r. - 4 
v.p.p.; sekmadieniais 12 v.r. - 
4 v.p.p. Daugiau informacijų 
galima gauti paskambinus tel. 
(416) 392-7604.

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos Delhi skyrius 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$200.

A.a. Jono Kšivickio, gero bi
čiulio atminimui, užjausdartii 
žmoną Aliną, Jerome ir. Evelyn 
Vingiliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A.a. Jurgio Gudinsko viene- 
rių metų mirties prisiminimui J. 
ir P. Dovidaičiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A.a. Vytui Kavaliauskui, Sto- 
ville Ont. mirus, užjausdami 
jo žmoną Olgą, sūnų Ričardą su 
šeima, visus gimines ir artimuo
sius, vietoje gėlių Viskontai “Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

Juozas Erslavas iš Thunder 
Bay, Ont., “Tėviškės žiburių” lo
terijoje laimėtus $500 paskirstė 
šitaip: $250 “Tėviškės žibu
riams” ir $250 Lietuvos našlai
čiams. Pastarieji pinigai perduo
ti Lietuvos religinei šalpai. Nuo
širdi padėka “Tėviškės žiburių” 
ir Lietuvos našlaičių vardu dos
niam aukotojui.

PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

Turime kultivatorių, traktorių nuo 
2 iki 6 cilindrų ir įvairių padargų. 
Skambinti Vytui ar Genei Kairiams 
ir atsiųsime jums duomenis ir nuo
traukas. Tel. 416-643-3334.

ROMUVOS” STOVYKLA 
1993 m. rugpjūčio 1-7 d.d. 
REGISTRACIJA birželio 1 d., 7.30-9 v.v.

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje.
MOKESTIS: $180 vienam, $340 dviem, $480 trim, $610 keturiems 

iš tos pačios šeimos.
Kviečiame šeimas drauge su mumis stovyklauti. (Moka tik už maistą).

Dr. Petras ir Irena Lukoševi
čiai, savanoriškos talkos tarny
bose ilgesnį laiką dirbę Lietu
voje, grįžę į Torontą, gegužės 
18 d. Prisikėlimo par. svetainė
je, gausiai susirinkusiems tau
tiečiams vaizdingais pavyz
džiais palietė tenykščio gyveni
mo sunkumus ir problemas. Su
sirinkimą atidarė ir rengėjų var
du kalbėtojus pasveikino Prisi
kėlimo par. tarybos pirm. B. Če
paitienė.

Sociologė Irena Lukoševičienė, 
dirbusi medicinos akademijoje 
ir Vytauto Didžiojo un-te, sa
vo pranešime išdėstė visą ei
lę negerovių, kurias bandoma 
nugalėti. Didžioji problema - 
sovietinio laikmečio palikti ply
šiai visuomenėje. Pvz. skaudūs 
tarpai jaučiami tarp gydomojo 
personalo ir ligonių, tarp sene
lių ir jų globėjų, tarp mokyto
jų ir mokinių, net tarp tėvų ir 
jų vaikų, kurių tūkstančiai ne
belanko mokyklų ir valkiojasi 
gatvėmis. Mažinti tuos tarpus - 
sunkus pasiaukojančių sociolo
gų darbas, kuris apsunkinamas 
dar ir tuo, kad ligi šiolei nepa
sirodęs joks socialinės apsau
gos įstatymas. Liūdną tikrovę 
kalbėtoja pašviesino, nurodyda
ma vieną kitą pavyzdį apie at
liekamus stačiai misijonięriš- 
kus darbus.
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Dr. P. Lukoševičius, PLB atsto
vas Vilniuje, palietė Lietuvos 
konstituciją, paaiškino vyriau
sybės struktūrą ir pranešė, kad 
yra parengtas pilietybės įstaty
mo pakeitimas: į Vakarus išvy
kę išeiviai galės turėti dvi pi
lietybes. Perskaitė sąrašą PLB 
apylinkių, kurių nemažai jau 
esama Rusijoje ir kuriems žada
ma paskirti specialų konsulą. 
Esama betgi daug ir ardomojo 
darbo. Yra projektas Lietuvos 
seime turėti du išeivių atstovus - 
vieną iš Vakarų, kitą iš Rusijos. 
Kaip agronomijos specialistas 
kalbėtojas nurodė žemės ūkio 
sugriovimo, turto išgrobstymo 
bei netvarkos išsiplėtimus ir 
pagyrė kons. H. Lapo iniciatyva 
pradėtą sėkmingą traktorių va
jų. Pabaigai perskaitė prez. A. 
Brazauskui PLB vardu parašytą 
ir nusiųstą laišką, kuriame iš
reiškiamas nepritarimas dėl am
basadoriaus St. Lozoraičio at
leidimo iš pareigų Vašingtone.

Dvi valandas užtrukęs susirin
kimas, dėl laiko stokos, ribo
jant klausimus, baigtas kavute, 
skanėstais ir įspūdžių pasida
linimu. S.

NORDLAND EXPRESS
1650 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 4A8 

praneša, kad yra atidarytas 
naujas mūsų skyrius 

šiaurinėje Toronto miesto dalyje

Town Press—164 Willowdale Ave., North York 
Nuo pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. - 5 v.p.p.

Telefonas pasiteiravimams (416) 535-5000

Finch Avenue

Yonge
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Town Press
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N 
e

Toronte apsigyvenančių atei
vių - naujųjų kanadiečių tema, 
plečiant daugiakultūrės san- 
plakos mintį, su šūkiu “iš suvi
rinimo katilo į mozaiką”, atida
ryta įdomi spalvotų nuotraukų 
paroda - 255 Spadina Rd. Ji 
veiks iki spalio 17 d. Dėl lanky
mo laiko bei kitos informacijos 
skambinti Angela Lozzo 397- 
0774. Parodą surengė Toronto 
archyvas ir Ontario tautybių 
istorijos dr-ja.

Motinos dienos proga gegužės 
9 d. Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos grupė jaunuolių, vado
vaujamų Ingos Pivoriūtės, ir 
dainos grupė “Sutartinė”, va
dovaujama Nijolės Benotienės. 
lankėsi “Vilniaus” rūmuose. Mi
nėjimą atidarė Toronto lietu
vių pensininkų klubo pirm. A. 
Sukauskas. Klubo renginių va
dovė T. Kobelskienė pasveikino 
atvykusį jaunimą praskaidrinti 
senučių ir motinų prailgusias 
dienas. Malonu buvo stebėti 
toje pačioje menėje jaunyste 
švytinčius veidus kartu su ži
lagalvių senučių džiaugsmu 
besigėrinčius skambia daina 
ir maloniu lietuvišku žodžiu. 
Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba yra dėkinga KL 
jaunimo sąjungai ir “Sutarti
nei” už suteiktą džiaugsmą vy
resnei kartai. Linki jiems ne
pavargti siekiant savo užsibrėž
tų tikslų. .TLPK valdyba

Dėmesio Kanados lietuvių jau
niui. Kviečiame jus nuvykti į 
Vokietiją, Vasario 16-sios gim
naziją, bent metams, išmokti 
vokiečių kalbą, pasitobulinti 
lietuvių kalboje bei įgyti krikš
čioniškos lietuviškos dvasios. 
Mokslas yra užskaitomas Kana
dos (taip pat ir JAV-se) švieti
mo vadovybės bei pripažinti 
kreditai. KLB švietimo komisi
ja šiais metais duoda finansinę 
paramą (stipendijas) bei parū
pina skrydžio bilietus į Vokieti
ją ir atgal Kanados lietuvių jau
nuoliams, kurie lankys Vasario 
16-sios gimnaziją. KLB švietimo 
komisija nuoširdžiai dėkoja 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvui už $2000 ir “Para
mos” kredito kooperatyvui už 
$1200 aukas Vasario 16-sios gim
nazijai. Dėl kitų informaci
jų prašoma kreiptis: Aušra Kar- 
kienė tel. (416) 763-4025 ir Da
na Šakienė tel. (416) 233-4878.

KLB švietimo komisijos 
narės

Montrealio lietuvių kredito uni
jos “Litas” metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 16 d. AV parapijos sa
lėje. Susirinkime iš 2397 "Lito” na
rių dalyvavo 188 ir 8 svečiai. Iš val
dybos pirmininkės Rūtos Pocauskai- 
tės-Rudinskienės ir vedėjo Bruno
no Bulotos pranešimų paaiškėjo, 
kad aktyve yra $29,400,000 arba 
2,8% mažiau negu pernai. Pelnas 
buvo $80,000 arba $25,000 mažesi 
nis už praeitų metų. Bet “Lito” re
zervas pasiekė du milijonus dole
rių arba 7% nuo pagrindinio kapi
talo, kas atitinka Kanados ir tarp
tautinius reikalavimus. Tuo būdu 
buvo perviršyta Desjardins fede
racijos, kuriai “Litas” priklauso, 
turimą 5,78% vidurkį.

Po neesminių diskusijų prieita 
prie valdybos ir komisijų sudary
mo. Rinkimų1 nebuvo, nes į laisvas 
vietas tebuvo tik po vieną kandi
datą. Dabar valdybą sudaro: R. Po- 
causkaitė-Rudinskienė, Albina Ast
rauskienė, Lydija Dragūnienė, Au
gustinas Mylė ir Arūnas Staškevi
čius. Revizijos komisija: Joana 
Adamonytė, Alfredas Pališaitis ir 
Juozas Šiaučiulis. Kredito komisi
ja: Justas Kibirkštis, Vincas Pie- 
čaitis ir Paulius Rutkauskas. “Li

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

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: 39O7A Rosemont Boulevard

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

MOKA UŽ:

IMA UŽ:
Nekilo, 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. ..L. ... 1.50%

1 metų .............. ... 5.00% Taupymo-kasdienines .... ... 1.75%
180 d.-364 d. ... ... 4.50% Einamos sąsk.................... ... 1.50%
120 d. - 179 d. ... ... 4.50% RRIF-RRSP-1 m.term. .. ... 6.00%
60 d. - 119 d. ... ... 4.50% RRIF-RRSP-2 m.term. .. ... 6.25%
30 d. - 59 d. ... ... 3.00% RRIF - RRSP - taup......... ... 2.00%

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

EVROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliamo 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 ASE
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Vytas Gruodis, Jr. BET KADA - 7 DIENAS
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NAUJAI IŠLEISTA “Du gaideliai” 
plokštelė - CD, dainelės vaikams. 
Prašoma kreiptis tel. 416-689-7464. 
Kaina - $16. Perkant didesnį kiekį, 
duodama nuolaida. Galima gauti ir 
pas St. Prakapą.

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

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir "Stainguard”.

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

to” vedėjas B. Bulota su aštuoniais 
tarnautojais sklandžiai aptarnauja 
interesantus. Po susirinkimo Ane
lė Keršienė su padėjėjais visus pa
vaišino skania vakariene.

Montrealio skautų “Geležinio 
vilko” tuntas susijungė su skaučių 
“Neringos” tuntu. Vadinsis “Gele
žine vilko-Neringos” tuntas. Jam va
dovauja Gintaras Nagys ir Audra 
Žurkevičiūtė.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
įvyks birželio 13 d., rengiamas Bai
tų tarybos Montrealio skyriaus. Ei
lės tvarka šiemet juo rūpinasi lie
tuviai. Tą dieną 3 v.p.p. bus Ekume
ninės pamaldos Aušros Vartų šven
tovėje, po to salėje - susitikimas.

A.a. Magdalena (Naujalytė) Du
dėnienė mirė gegužės 7 d. Iš Šv. Ka
zimiero šventovės gegužės 11 d. pa
laidota Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi trys dukterys su šeimo
mis ir kiti artimieji. B.S.

Raymond Filip, lietuvį poetą, ra
šantį anglų kalba, Lietuvos rašytojų 
sąjunga pakvietė dalyvauti meti
niame tarptautiniame poezijos festi
valyje “Poezijos pavasaris” gegužės 
26-31 d.d. Kaune ir Vilniuje.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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.

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.


