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Pažadai ir darbai
Nežadėk, jei negali ištesėti. Šitaip apie pažadus kal

bėdavo mūsų senoliai, daug išminties ir logikos skleidę iš 
lūpų į lūpas, per šimtmečius sukaupę didelį dvasinės 
atsparos lobyną, kuris, deja, šiandien tapęs lyg muzie
jine vertybe.

ŠIŲ LAIKŲ gyvenime apie pažadų prasmę nedaug 
kalbama. Pažadais švaistomasi visur kaip kokiais 
raminančiais vaistais, kad tik tuo tarpu dingtų rū
pesčiai ir abejonės. Pažadų kiekiai ypač prapliumpa 

prieš valdžios pareigūnų bei institucijų rinkimus. Štai 
artinasi Kanados federaciniai rinkimai. Neišvengiamai 
pasipils pažadų srautas, apdailintas puošniais sukomer- 
cintais susirinkimais, apgaubtas spaudos, radijo ir tele
vizijos brangiai kainuojančiais skelbimais, įkyriais sava
norių talkininkų beldimais į duris, plakatų kalimais 
prieš praeivių akis. Tokia tvarka, pati paviršutiniškiau
sią demokratijos išraiška, sukelianti ir pramoginio 
džiaugsmo, ir pelno; kartu lyg ir uždeganti minias sukel
ti ovacijas pažadams. Kad kiekvienas kandidatas žadės 
pagerinti žmonių gyvenimą - tai jau visiems aišku. Išky
la betgi nauji neaiškumai - kas žadės? Garsiai jau pra
dedama galvoti, kad Kanadoje nebėra geriau pasiruošu
sių bei talentingų politinių asmenybių, kad jau pra
ėjo tie laikai, kai ne kiekvienas pretenduodavo būti vals
tybės vadovu. Rodos, ūžtelėjo kažkokia nauja banga, už
liejanti žmones kitokiu supratimu: jau reikia kažko ne- 
matyto-negirdėto, reikia keisti, reikia siekti originalu
mo, išdrįsti ne tiek vadovauti, kiek taikytis prie pasime- 
tusios minios, kuriai politika nebėra šalies gerovė. Su
mažinti mokesčiai ir padidinti atlyginimai, laisvė reika
lauti ir prieštarauti, bet nieko nebeduoti - štai ir visa 
politika.

SUGRIUVUS nusigyvenusiam komunistų režimui, 
Lietuvai, kaip ir kitoms iš vergijos išsilaisvinusiom 
tautom, jokio kito kelio nebuvo: demokratija tapo 
idealu. Kiek pasidarė įmanoma, kiek suspėta ir kaip su

prasta, imta rimtai sukti to idealo link. Pirmiausia - rin
kimai, nes nuo jų juk turėtų priklausyti, kaip toliau gy
vensim. To permainingo gyvenimo planuotojams atsivė
rė plati, bet dar miglota, be ryškesnių kontūrų, ateities 
vizija, kurioje svajonės susimaišė su konkrečiomis gali
mybėmis. Griuvus centralizuotam ekonominiam gyveni
mui, susipynus senų struktūrų likučiams su reformų sie
kiais, kiekvienam asmeniškai pajutus staiga užklupu
sius nepriteklių sunkumus, kai kuriems prasivėrus pro
goms išnaudoti laisvę ne statymui, bet šalies kenkimui, 
- priešrinkiminiai pažadai tapo iš dangus byrančiais 
saldainiais, nulėmusiais rinkimų eigą ir rezultatus. Deja, 
jie gana greitai apkarto. Tikrovė ir toliau rodė savo aš
trius dantis ir ėmė dar skaudžiau kandžioti bejėgiais 
pavirtusius balsuotojus, taipgi ir visą šalį. Taip savais 
keliais ir nuėjo: pažadai sau, darbai sau. O kartu prade
da išryškėti ir du skirtingi dalykai. Į valdžią sugrįžę so
vietinių laikų vadovai-specialistai sugebėdavo anais 
laikais iš centro gauti ir dalinti. Dabar gi reikia patiems 
užsidirbti, kad galėtum dalinti. Greičiausiai, kad šis skir
tumas nebuvo laiku suvoktas. Reformos ir organizavima
sis iš naujo reikalauja ir kitokios galvosenos, kitokio 
pasiruošimo. Valdžios pasikeitimų demokratinėse šalyse 
negalima lyginti su pokyčiais, kurie vyksta pokomunis
tinėse sistemose, dar ieškančiose savo veido ir savo ke
lio. Vargu ar viena pati vienmintiška ir atkakli daugu
ma tą kelią suras. Yra pavojus, kad piramidiškas jungi
nys gali išpūsti neklystamumo balioną. O tai jau ir kenk
tų demokratinio mąstymo susiformavimui, be kurio būtų 
sunku net spėlioti, kaip toliau gyvensime. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS
Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Dingusi karo galybė
Kanados karo ir prekybos lai

vyno veteranai gegužės pabai
goje prisiminė penkiasdešimt
mečio sukaktį, kuri buvo skir
ta pergalei prieš Vokietijos 
povandeninius laivus Šiaurės 
Atlante. Savaitę trukusian mi- 
nėjiman Britanijos Liverpuly
je įsijungė aštuoniolikos vals
tybių veteranai. Pergalės pa
radui Airių jūroje buvo sutelk
ti net 42 tų valstybių laivai. 
Jų paradą iš praplaukiančios 
karališkosios jachtos “Britan
nia” priėmė karalienės Elzbie
tos vyras princas Philip ir Nor
vegijos karalius Harald. Ka
nadai atstovavo tik modernių
jų ginklų neturinti fregata “Ni
pigon” ir 55 veteranai buvu
siame garlaivyje “The Lady of 
Mann”. Tiek jų Liverpulin bu
vo nuskraidinęs Kanados val
džios departamentas karo ve
teranų reikalams.

Dingusi Kanados karo galy
bė prisiminta tik spaudoje. 
Kai 1943 m. buvo drastiškai 
sumažinta ir beveik pašalin
ta vokiečių admirolo K. Doe- 
nitzo povandeninių laivų grės
mė, Kanados laivynas turėjo 
beveik 400 karo laivų. Jame 
tarnavo 96.000 vyrų ir mote
rų. Pagal šiuos duomenis Ka
nados karo laivynui tada pri

klausė trečioji vieta laisva
jame pasaulyje. Pusę per Šiau
rės Atlantą plaukusių trans- 
portlaivių nuo Vokietijos po
vandeninių laivų saugojo Ka
nados karo laivynas ir aviaci
ja. Antrojo didžiojo karo per
galei svarbaus tiekimo tarny
boje žuvo apie 6.000 Kanados 
prekybos ir karo laivyno jūri
ninkų, karo aviacijos lakūnų. 
Vyriausybė, švęsdama Kana
dos dieną, tik pernai karo ve
teranais pripažino ir tiekimo 
laivais plaukiojusius kana
diečius jūrininkus.

Kanados karo laivynas po
kario metais taip sumažėjo, 
kad dabar jau nepakanka lai
vų net pakrančių vandenims 
apsaugoti. Į karo veiksmus 
su Iraku tegalėjo įsijungti du 
Kanados karo laivai, Persų 
įlankon atplaukę po pusantro 
mėnesio. Karo aviacija dar 
turi kelias eskadriles su JAV 
pagamintais moderniais nai
kintuvais. Pakutinieji Kana- 
don grįžo š.m. sausio 19 d. iš 
jos bazės Vokietijos Baden- 
Soellingene, 1994 m. bus už
daryta ir Kanados mechani
zuotų pėstininkų bazė Vokie
tijos Lahre. Pėstininkų dabar

(Nukelta į 9-tą psl.)

Viršuje - KRYŽIAUS PROCESIJA Vilniuje Didįjį penktadienį, vadovaujama arkivyskupo-metropolito AUDRIO 
BAČKIO, ėjo nuo arkikatedors-bazilikos iki Trijų kryžių kalno. Apačioje - Velykų rytas prie arkikatedros: maldi
ninkai netilpo joje Nuotr. Alf. Laučkos

Gali nukentėti Lietuvos reikalai
Dėl Lozoraičio atleidimo

Taline anglų kalba leidžia
mas savaitraštis “The Baltic 
Independent” š.m. gegužės 7-13 
d.d. laidoje ryšium su Lozorai
čio atleidimu iš ambasado
riaus JAV-se pareigų savo ve
damajame rašo:

“Bandymas atleisti poną Lo
zoraitį yra mažai įtikinantis 
ypač todėl, nes jis yra aiškiai 
remiamas jo kandaus politinio 
oponento, irgi emigranto, Ka
zio Bobelio. Numatomas jo 
darbo perėmėjas be diploma
tinės patirties Amerikos lie
tuvis, vargu gali galvoti esąs 
labiau patyręs negu žmogus, 
kuris visą savo gyvenimą gar
sino Lietuvos bylą pasaulio 
scenoje. (...) Lietuvos presti
žas pasaulyje vargu pagerės, 
jeigu ją dešimtmečiais gynęs 
(asmuo) smulkių politinių są
skaitų suvedinėjimo pasekmė
je bus pašalintas”.

To paties savaitraščio toje 
pačioje laidoje Andrius Užkal
nis rašo:

“Ponas Gylys, Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris, balan
džio 29 d. pranešė, kad Vytau
tas Čekanauskas, 64 m. am
žiaus, Kalifornijos inžinie
rius ir nuo 1977 m. Lietuvos 
garbės konsulas Los Angeles 
mieste yra kandidatu vado
vauti (Lietuvos) ambasadai 
Vašingtone.

Pagal patikimus šaltinius, šis 
pasirinkimas stipriai buvo re
miamas kito asmens, turinčio 
su Kalfornija ryšius - chirur
go Kazio Bobelio, kuris dabar 
yra Lietuvos seimo Užsienio 
reikalų komisijos pirminin
ku. Yra manoma, kad ponas Bo
belis buvo aktyviu, o gal ir 
pagrindiniu, Lozoraičio at
šaukimo (iš pareigų) inicia
toriumi”.

Dar vienas asmuo, JAV-jų 
Valstybės departamento Bal
tijos kraštams skyriaus bu
vęs pareigūnas Paul Goble to
je pačioje laidoje rašo:

“Visi Vakarų politinio vysti- 
mosi tyrinėtojai žino, kad pir
mieji po nepriklausomybės at
gavimo valdžią keičiantieji 
rinkimai yra visiems kraštams 
kritiškas žingsnis. Lietuva šį 
egzaminą išlaikė, bet būtų klai
da ir gėda, jeigu žingsnis pir

myn būtų lydimas ambasado
riaus Lozoraičio ne laiku pa
šalinimu - veiksmu, kuris 
reikštų tris žingsnius pada
rytus atgal”.

Užsienio kreditai Lietuvai
Maskvos dienraštis “Izves

tia” š.m. gegužės 14 d. laidoje 
išspausdino ilgoką straipsnį 
apie Lietuvos valdžios bandy
mą nenaudingai panaudoti už
sienio kreditus:

“Štai kas Lietuvoje įvyko: 
naujojo ministerio pirminin
ko ir Lietuvos demokratinės 
darbo partijos vadovo Adolfo 
Šleževičiaus valdžia, gresiant 
mokytojų streikui, kurie, rei
kia pripažinti yra tik truputį 
virš neturto ribos, nutarė pa
kelti mokyklų pedagogams ir 
tuo pačiu ir kitiems biudžeto 
įstaigų tarnautojams 40% atly
ginimą, tai buvo tvirtai paža
dėta ir išleistas atitinkamas 
nutarimas.

Iškilo klausimas: iš kur pa
imti lėšas? Iš biudžeto? Jame 
skylės ir pinigų, deja, nėra. Ta
da buvo priimtas nutarimas pa
sinaudoti Vakarų kreditais. 
Šiam tikslui buvo reikalingi 
3-4 milijonai dolerių”.

Tačiau čia tuoj įsikišo Tarp
tautinis valiutos fondas: “Mes 
jums duodame pinigus ekono
mikos stabilizacijai, o jūs juos 
norite ‘pravalgyti’?” Į Vilnių 
atvyko TVF vadovas Adelbert 
Knebl. Lietuvos ekonomis
tams pasakyta, kad tuos pini
gus galima panaudoti tik lais
vai pramonei ir prekybai, nes 
kitaip kreditų davimas gali bū
ti nutrauktas. Buvo prieita 
prie kompromiso ir Šleževi
čiui pavyko surasti biudžete 
550 mil. talonų. Laikraštis ra
šo: “Tuo būdu susirėmime tarp 
laisvos rinkos ir socialinės 
orientacijos šalininkų laimė
jo pirmieji (...).

Pirmą kartą naujo užsienio 
(rusiškas terminas iš Sov. Są
jungos išsilaisvinusioms res
publikoms J.B.) valstybės gy
venime susidarė tokia padėtis, 
kad TVF privertė valdžią pa
keisti anksčiau priimtą nuta
rimą ir iš esmės parodė, kas 
yra namų šeimininkas, jeigu 
reikalas liečia užsienio kre
ditus”.

Kai Lenkijos liaudies res

publiką valdė E. Gierek, Vaka
rų valstybės per TVF paskoli
no Lenkijai milijardus dole
rių. Tie pinigai buvo panau
doti niekam nenaudingai sun
kiajai pramonei steigti ir “pra
valgymui”. Metus - kitus gyve
nimas krašte buvo lengvesnis, 
bet, kreditams pasibaigus, 
grįžo skurdas, ir LLR valdžia 
neįstengė netgi nuošimčių mo
kėti. Nuo to laiko TVF vadovai 
prižiūri, kad kreditai būtų 
duoti pelną nešančioms įmO- 
nėmS. Al i.Aukos valdybai

Lietuvos lenkų spauda jau 
kelinti metai rašo, kad Vaka
rų pasaulio ir Lenkijos lenkų 
aukos, skirtos Rytų Lietuvoje 
lenkiškumui palaikyti paskęs
ta lenkiškų organizacijų vei
kėjų kišenėse. Apie Vilniuje 
įvykusį J. Montvilos vardo fon
do visuotinį susirinkimą To
ronto lenkų laikraštis “Gaze- 
ta” š.m. gegužės 19-20 d.d. lai
doje rašo:

“Iš revizijos komisijos pa
skaityto protokolo neabejo
tinai paaiškėjo, kad Lietuvos 
lenkų kultūrai remti buvo pa
naudota vos 10% rubliais gau
tų fondo lėšų ir 1.3% valiuti
nių įnašų. Likę pinigai buvo 
išleisti ‘saviems reikalams’ 
ir, švelniai sakant, su statu
tu nesutinkantiems tikslams. 
Revizijos komisija dėl paja
mų ir išlaidų dokumentų sto
kos, kaip pasakė jos atstovas 
S. Krzywicki, turėjo daug sun
kumų nustatyti, kokiems tiks
lams fondas naudojo lėšas ir 
ką padarė su gautais daiktais. 
Visgi pavyko išaiškinti, kad 
didžiausia 20 tūkstančių do
lerių ir per 37 milijonų (pa
verstų doleriais) zlotų dalis 
buvo išleista pirkti butui, 
kurį nelabai žinoma, kaip ga
lima būtų panaudoti. Trūksta 
ir pirkimo dokumentų. Taip 
pat nėra pakvitavimų, nuro
dančių, kas atsitiko su įvairio
mis daiktinėmis dovanomis, 
kaip pvz. 2.5 tonos cukraus, 
kopijavimo mašinomis, televi
zoriais, baldais ir pan”.

Nors visuotinis susirinki
mas revizijos komisiją palai
kė, bet valdybos pakeisti ne
galėjo, nes balsavimo teisę 
turėjo tik apie 30-ties asme
nų fondo steigėjų grupė. J.B.

“Vilnijos” draugijos spaudos 
konferencija. Joje dalyvavo 
draugijos miestų ir rajonų pa
siuntiniai, Rytų Lietuvos vi
suomeninių, valdžios organi
zacijų atstovai. Kalbėję (dr. 
E. Gečiauskas, dr. K. Garšva, 
prof. K. Makariūnas ir kt.) nu
švietė ryškėjančias pastangas 
atgaivinti Armijos Krajovos 
(AK) būrius, prokuratūros be
jėgiškumą įveikti “autonomi
ninkų” bylą. Aptarti taip pat 
Vilniaus rajono tarybos rinki
mai, dėl kurių draugijos tary
ba priėmė rezoliuciją, nepri
pažįstančią rajono tarybos įga
liojimų, atleidimų iš darbo 
tautiniu pagrindu.

Lietuvos vyriausiąjį rabiną, 
Dovydą Smitą, grupę žydų 
bendruomenės priėmė prezi
dentas A. Brazauskas. Vyriau
siasis rabinas išreiškė pasi
tenkinimą pasirašyta katali
kų ir žydų bendruomenių sugy
venimo deklaracija, numatytu 
jo susitikimu su Šv. Tėvu Lie
tuvoje. Bendruomenės nariai 
papasakojo apie pasirengimą 
paminėti 50-ąsias žydų genoci
do metines, kitus reikalus.

Nors kainos neįkandamos, 
bent jau pamatys ko yra pa
saulyje. Tai apie “AgroBalt 
93” - antrąją tarptauti
nę žemės ūkio, maisto ir 
įpakavimo pramonės mugę, di
džiausią šių metų parodą Lie
tuvoje, ekonominiu ir politi
niu atžvilgiu svarbiausią vi
same Pabaltijyje. Joje daly
vauja 190 firmų iš 17 šalių, 
daugiausia Vokietijos (102). 
Lietuvai atstovauja firmos: 
Vilniaus AB “Tauras”, “Ali- 
ta”, “Litera”, AB “Utenos gė
rimai”, apie kurios alų sako
ma: “Vokiečių alus geras alus, 
lietuvių alus - puikus alus”. 
Atidaryme buvo prezidentas 
A. Brazauskas, ministeris pir
mininkas A. Šleževičius, Bal
tijos respublikų žemės ūkio 
ministerial, svečias Volfgang 
Grobi.

Raseinių žemėje lankėsi A. 
Brazauskas. Šiluva: apžiūrė
jo nusileidimo aikštelę - mal
dininkų susirinkimo vietas, 
nuėjo kelią, kurį rudenį ke
liaus popiežius Jonas-Paulius 
II; Viduklę: aplankyta N. ir 
R. Kučinskų šeima, auginanti 
3 savo vaikus ir 8 našlaičius, 
parapijos vaikų globos namai, 
įsteigti Viduklės klebono V. 
Aukštakalnio; Bernotai: Mai
ronio memorialinis muziejus, 
deja, apvogtas, nes muziejaus 
saugotojo etatui nėra iš kur 
paimti pinigų; Betygala: Jo
no Kuzminsko muziejus, bend
ra Lietuvos-Rusijos įmonė 
“Litmos”; Raseiniai: susitiki
mas su žmonėmis kultūros 
rūmuose.

“Labas rytas - rytoj litas”. 
Taip -nebus. Spaudos konfe
rencijoje pareiškė su premje
ru A. Šleževičium, finansų 
ministeriu E. Vilkeliu daly
vavęs Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas R. Visokavičius. 
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Konferencijoje aptarta dole
rio ir talono kurso santykis, 
banko ir vyriausybės politi
ka, tautinės valiutos, talono, 
stabilizavimo reikalai, lito 
įvedimo laikas, pajamų paskel
bimo būtinybė.

Vilniuje tarptautinės žur
nalistų federacijos generalinį 
sekretorių A. White priėmė 
A. Brazauskas, padėkojo už pa
ramą per sausio įvykius - jo 
pastangomis pasaulis po kelių 
valandų žinojo, kas atsitiko 
Vilniuje - apdovanojo Sausio 
13-osios atminimo medaliu.

Su mandagumo vizitu atvyko 
Švedijos gynybos ministeris 
A. Bjork. Jis susitiko su A. But
kevičium, jo pavaduotojais. 
Aptarta galimybė sudaryti 
bendrą Baltijos šalių sistemą, 
leidžiančią saugoti oro ir jū
ros erdvę.

Akciniame inovaciniame 
banke saugomos radioaktyvios 
atliekos. Anoniminio skambu
čio iškviesti- higienos centro 
specialistai vienoje saugyklo
je nustatė radioaktyvų foną, 
kai kur viršijantį įprastines 
normas iki 16 kartų, per valan
dą siekiantį 200 mikrorentge- 
nų. Bankas pristatė muitinės 
pažymą, kad 4 tonų krovinys, 
12 mil. JAV dol. vertės, pri
klausantis Rusijos firmai, į 
Lietuvą atgabentas legaliai, 
tik be radioaktyvioms medžia
goms įvežti reikalingo vyriau
sybės ir aplinkos apsaugos 
departamento leidimo.

Eidamas 101-uosius, po sun
kios ligos, sutrikus inkstams, 
gegužės 21 d. mirė Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis. Palai
dotas valstybės lėšomis Pet
rašiūnų kapinėse. Antkapį 
puošia vaiko figūra - velionis 
tikėjo, kad žmones sujungia 
vaikai, jie ištirpdo nepasiti
kėjimo ledą. Nekrologas “Tie
soje” baigiamas žodžiais - “da
lyvavo Atgimime - ir darbais, 
ir protu buvo dvasinės ištver
mės ir tvirtybės pavyzdys”. 
Sūnui Vytautui Landsbergiui, 
artimiesiems giminėms ir bi
čiuliams nuoširdžiausią užuo
jautą be daugelio kitų pareiš
kė Lietuvos respublikos prezi
dentas A. Brazauskas, seimas, 
LDDP tarybos prezidiumas, 
seimo LDDP frakcija.

Prieš 45-erius metus, gegu
žės 22-24 d., Lietuvoje prasi
dėjo pirmi didieji vežimai; 
operacija pavadinta “Pavasa
rio” vardu. Jos metu į Sibirą 
išvežta - 38249 žmonės.

Apie investavimo riziką fi
nansininkų žurnalas “Euro- 
money”. Atsižvelgdamas į įvai
rius ekonominius, politinius 
rodiklius, žurnalas Lietuvą 
tarp pasaulio šalių “tupdo” 
134-oje vietoje (1993 m. kovas), 
1992 m. - rugsėjis - 118-oje vie
toje. Estija atitinkamai - 126, 
117; Latvija - 133, 123. Po Lie
tuvos Uganda - (135, 127), Etio
pija (136, 126); Mauritanija 
(137, 140); Rusija (149, 129) 
ir kt. G. Gustaitė



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1993. VI. 1 - Nr. 22 (2257)

j^TEVlSKES ŽIBURIAI 
"t7 THE LJ_G H T _0 F HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. (416) 275-4672. FAX (416) 275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr.1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuviu katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata -»$35, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $40, garbės-$50 (Amerikoj-JAV dol.) oro paštu -$110. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular 
$35.00, supporter $40.00, honorary $50.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada.

Q RELIGINIAME GYVENIME

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

Lietuvos “Caritas” centro val
dyba kovo 23 - balandžio 22 lai
kotarpiu turėjo bendrus posė
džius su vyskupijų skyriais: Vil
niaus, Telšių, Vilkaviškio, Pa
nevėžio ir Kaišiadorių. Svarsty
tos galimybės plėsti šeimos, auk
lėjimo bei vargo mažinimo sek
cijų veiklų.

“In Christo” šūkiu balandžio 
12-16 d.d. Kaišiadoryse įvyko 
moksleivių ateitininkų sąjun
gos pavasario akademija, su
traukusi nemažą būrį jau nuo 
1989 m. veikloje dalyvaujančių 
jaunuolių. Paskaitas apie at-kų 
ideologiją ir Vatikano II susi
rinkimo dokumentus skaitė vi
sa eilė šios srities žinovų. Vaka
rais vyko diskusijos, konkursai 
ir pasilinksminimai.

Vilties šventė Kauno sporto 
halėje įvyko balandžio 17-18 d.d. 
Tai bendras lietuvių ir prancū
zų katalikiškų organizacijų ren
ginys, sutraukęs apie 4000 žmo
nių iš visų Lietuvos vyskupijų. 
Buvo svečių ir iš Belgijos, Ispa
nijos bei Portugalijos. Mišio- 
mis, maldomis, giesmėmis ir pa
mokslais pabrėžtas Dievo noras 
būti mūsų tarpe. Kun. Daniel 
Ange priminė, kad gyvenimo 
centrą sudaranti Eucharistija. 
Vysk. S. Tamkevičius perskaitė 
per kard. V. Sladkevičių gautą 
šv. Tėvo sveikinimo telegramą.

Evangelizacijos diena balan
džio 24 d. Panevėžyje sujudino 
vietinį, Utenos bei Zarasų jau
nimą, prisijungiant ir maldos 
grupei iš Kauno “Gyvieji akme
nys”. Salėje jauni žmonės mel
dėsi, giedojo, skaitė šv. Raštą, 
diskutavo. Po to giedodami per 
miestą žygiavo į šv. Petro ir Po
vilo šventovę dalyvauti Mišiose.

Kauno arkivyskupijos vaikų 
lopšelių-darželių auklėtojai ba
landžio 29 d. kunigų seminarijo
je susitiko su, iš Prancūzijos 
atvykusia, penkių asmenų gru
pe, kurios tarpe buvo pasižymė
ję katechetai kun. Pierre d’ Or- 
nellas ir Noelle le Due. Svečiai 
norėjo pasidalinti žiniomis, 
kaip religijos sąvokas perduo

PRANEŠIMAS 
AfA 

JUOZAS RIMKUS,
72 metų amžiaus, mirė 1993 m. gegužės 21 d. Šv. 
Juozapo ligoninėje Toronte, nuliūdime palikęs žmo
ną Mariją, dukterį Oktaviją ir brolį Stasį.

MIRTIES PRANEŠIMAS
Viešpatie, esi atlaidus, būk gailestingas 

šią žemišką kelionę užbaigusiam

AfA
APOLINARUI PETRUŠAIČIUI

Gimė Kybartuose 1925 m. gegužės 11 d. Po trumpos ligos 
mirė Čikagoje, 1993 m. gegužės 18 d.

Esame dėkingi sesutėms - Renatai ir Marijai už lanky
mą ir priežiūrą ligos metu.

Nuoširdus ačiū kun. A. Saulaičiui, SJ, atlikusiam laido
tuvių apeigas ir palydėjusiam į kapines.

Nuliūdęs brolis Vytautas ir žmona Birutė,
Kimberley, Ont.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ti mažamečiams. Kad vaikai ne
pajėgūs suprasti tikėjimo daly
kų, esanti tik dalis tiesos, nes 
Dievo Dvasia gyvena vaikuose 
ir norinti atsiskleisti.

Šiauliuose stokojant šventovių 
šv. Velykų rytmetį, kardinolui 
leidus, Prisikėlimo Mišios buvo 
aukojamos po atviru dangumi. 
Dalyvavo apie 5000 tikinčiųjų.

Lietuvos vyskupį konferen
cijos posėdyje gegužės 4 d. nu
tarta kreiptis į Lietuvos valdžią 
su prašymu leisti be mokesčio 
parapijos vardu perrašyti para
pijos namus, kuriuos dėl sovie
tinių įstatymų varžymo, kunigai 
statydavo savo vardu. Aptarti 
ir pasikeitimai sielovadoje. 
Kauno kunigų seminarijos rek
torius kun. Algis Baniulis, SJ, 
perkeliamas į Klaipėdą, rekto
riaus pareigoms numatytas Ro
moje studijas bebaigiantis kun. 
Artūras Jėgėlavičius. Šiuo me
tu Kauno kunigų seminarijoje 
mokosi 164 klierikai. Apgailes
taujama, kad ne visiems sekasi 
“išsiugdyti būsimam kunigui 
reikalingas dvasines savybes”. 
Diskusijose panagrinėta ši ne
lengva problema.

Tarptautinė vaikų globos or
ganizacija “SOS - Kinderdorf In
ternational” turi skyrių ir Lie
tuvoje. Jam vadovauja mons. 
Vytautas Kazlauskąs, Vilniuje 
įvykusiame susirinkime balan
džio 24 d. jis pranešė, kad visam 
darbui šiuo metu vadovauja 
Austrijoje įsikūrusio centro 
atstovas Thom Mavet, paskir
tas ir Baltijos kraštų vaikų kai
mų direktoriumi. Pastarasis 
paaiškino apie projekto orga
nizavimą Vilniuje. Pavilnyje 
paskirtas sklypas pasirodė per 
brangus. Organizacija turinti 
kitą sklypą Viršuliškėse. Kol 
kaimo statyba neįvykdyta, ku
riamas šeimas nutarta apgyven
dinti atskiruose butuose Vil
niuje. Dvi motinos jau prižiū
rinčios septynis vaikus. Kaimą 
tikimasi pastatyti iki 1994 me
tų vasaros. (žinios iš

“Katalikų bažnyčia Lietuvoje”)

Susitiko su opozicijos vadovu
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

premjeras A. Šleževičius ir 
krašto apsaugos ministeris A. 
Butkevičius gegužės 27 d. spau
dos konferencijoje paaiškino, 
kad dabar Lietuvoje vykdoma 
tokia politika, kurios tikslas 
— įsijungti į Vakarų Europos 
saugumo zoną, o taip pat su
daryti gerus santykius su kai
myninėmis valstybėmis Rytuo
se. Tokią politiką apspren
džianti Lietuvos geopolitinė 
padėtis.

Žurnalistų paklaustas, prem
jeras patvirtino, kad prieš ke
lias dienas jis buvo susitikęs 
su opozicijos vadovu V. Lands
bergiu, pastarojo iniciatyva. 
Aptarta daug aktualių klausi
mų, tarp jų ir dėl galimo bend
radarbiavimo su opozicija su- 
gyvinimo; kalbėta apie žemės 
ūkio reformą. Pasak premjero, 
pokalbis buvo dalykiškas, nau
dingas.

“Tiesiog kvaila būtų 
nepasinaudoti”

Tokiu pavadinimu straips
nis buvo išspausdintas laik
raštyje “Atgimimas” 18 nr. Š. 
m. gegužės pradžioje Lietuvo
je lankėsi iš Venezuelos “Com- 
bel” bendrovės pirmininkas 
Cohen ir vicepirmininkas Y. 
Tsodikov su 8-niais specialis
tais, tarp jų ir Prancūzijos 
bendrovių “Bouques” atstovai. 
Pastarosios bendrovės jau yra 
pastačiusios 27 naftos termi
nalus įvairiuose kraštuose.

Venezuelos verslininkai įsi
tikinę, kad “Bouques” Klaipė
doje pastatytų naftos termi
nalą per vienerius metus, pi
gesne kaina nei kitų žinomų 
pasiūlymų.

S. Cohen pasakė, kad esąs 
gerai susipažinęs su Lietu
vos energetikos klausimais, 
žinąs taipogi žmonių darbš
tumą, todėl galįs tikėtis šiam 
planui gerų rezultatų. Mažei
kių naftos perdirbimo gamyk
la galinti gaminti neetiliuo- 
tą benziną ir šalutinius naf
tos produktus. Jau dabar būtų 
galima pasinaudoti uosto įran
ga naftai iš laivų perimti Klai
pėdoje, nežiūrint, kad buvęs 
energetikos ministeris L. Aš
mantas pernai gruodžio 8 d. ki
taip teigė Lietuvos ambasado
riui V. Dambravai Venezue- 
loje.

“Jei valstybė suteiktų Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo
nei veikimo laisvę, mes galėtu
me ją modernizuoti, sukurti 
reikiamą infrastruktūrą (ter
minalas, naftotiekis), ir tai 
per trejetą metų, o gal net grei
čiau atsipirktų” — sakė S. Co
hen, pridurdamas, kad daugy
bėje šalių galima būtų par
duoti lietuvišką cementą. Da
bar cemento įmonės, stigda- 
mos mazuto, yra be darbo.

Lietuvos ambasadorius V. 
Dambrava jau pernai rudenį 
buvo užmezgęs ryšius su Vene
zuelos įmone Europoje “Ve- 
ba”, kuri naftą tiekia Vokie
tijai ir Švedijai. Pasak šios 
įmonės atstovų, Lietuvai naf
ta galėtų būti tiekiama Šiau
rės Atlanto, Kuveito ir Vene
zuelos įmonių Europoje.

Daugiau kaip pusmetį tru
kęs ambasadoriaus susiraši
nėjimas su Lietuvos valdžios 
įstaigomis baigėsi vertingo
mis derybomis, kurių rezul
tatais napasinaudoti būtų tie
siog kvaila — sakė V. Dambra
va.

“Combel” viceprezidentas Y. 
Tsodikovas, gimęs Vilniuje, 
mokąs lietuvių kalbą, tvirti
no, kad modernizuota Mažei

kių įmonė galėtų tapti šios 
srities įmonių vadove Rytų 
Europoje.

Lietuvos premjeras A. Šleže
vičius Venezuelos verslinin
kams sakė: “Lietuva yra atvira 
visiems pasiūlymams dėl kuro 
pristatymo. Tačiau tokie pro
jektai gali būti atrenkami 
konkurso tvarka.” “Esame įsi
tikinę, kad jį (konkursą) lai
mėtume, jei tik būtų atsižvelg
ta į ekonominę naudą jūsų ša
liai”,— tvirtino S. Cohen.

Neteisėtai išrinktas?
Sąjūdžio taryba, Lietuvos 

radijo pranešimu, kovo 26 d. 
kreipėsi į prezidentą A. Bra
zauską, Aukščiausiąjį teismą 
ir vyriausią rinkimų komisi
ją, kad būtų suspenduotas sei
mo narys Kazys Bobelis, nes 
jis buvęs nelegaliai išrink
tas. Lietuvos konstitucijos 
56 paragrafas aiškiai pasako, 
kad Lietuvos seimo narys ne
gali būti susietas su svetimos 
valstybės priesaika ar pasi
žadėjimu. Sąjūdžio grupė savo 
kreipimesi pažymi, kad JAV 
laiko Kazį Bobelį savo pilie
čiu, nežiūrint pastarojo tei
gimų dėl šios pilietybės atsi-’’ 
sakymo. Pasak radijo, kažin ar 
bus duota suspendavimui įvyk
dyti eiga, nes K. Bobelį palai
ko Lietuvos demokratų darbo 
partija, kuri padėjusi jam tap
ti Lietuvos seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininku.

Lietuviškas nerangumas
Seimo narys R. Ozolas spau

dos konferencijoje gegužės 
27 d. pareiškė, kad Lietuva 
nėra pasirengusi pozityviai 
spręsti santykių su Kalinin
grado sritimi. R. Ozolo nuo
mone, Lietuva turinti daug 
interesų ir galimybių, bet 
jas galinti prarasti. Kali
ningrado srityje pirmiausia 
reikia įsteigti ekonominę 
misiją, o vėliau konsulatą. 
Kaliningradas tam netrukdąs. 
Šios įstaigos galėjusios jau 
veikti, bet vis tas lietuviškas 
nerangumas. Šiuo atveju kalta 
esanti užsienio reikalų minis
terija.

R. Ozolas pateikė ir skaičius, 
kokias vietas Karaliaučiaus 
srityje yra užėmęs užsienio 
kapitalas: JAV-bių kapitalas 
sudaro 9%, Lenkijos — 26%, 
Lietuvos — tik 2%.

Lietuvos ir šios srities san
tykių klausimas esąs labai 
svarbus. Vėliau ar anksčiau jis 
iškilsiąs kaip labai rimtas de
rybų su Rusija ipazgas.

Estai veikia kitaip
Toronto dienraštis “The 

Globe and Mail” gegužės 25 d. 
laidoje išspausdino žinią, kad 
Estija savo karinėm jėgom 
ginklų nupirko iš Izraelio, 
atsisakydama sovietinių gink
lų. “Tai įvyko lūžis”, — pažy
mėjo ministeris primininkas 
M. Laar. Estija, pasak prem
jero, prisitaikys prie NATO 
(Šiaurės Atlanto šalių) kari
nių standartų ir kartu bus nu
trauktas šioje srityje priklau
symas nuo Rusijos. Gynybos 
ministeris H. Rebas pasakęs, 
kad Estijos kariuomenės pės
tininkai bus apginkluoti ne 
rusiškais ginklais.

Pasakė kalbą
Estijos užsienio reikalų mi

nisteris T. Velliste ir gynybos 
ministeris H. Rebas gegužės 
19-20 d.d. dalyvavo Vakarų Eu
ropos sąjungos,užsienio ir gy
nybos ministerių susitikime.

T. Velliste pasakė kalbą. 
Estija norinti kooperuoti su 
Vakarų Europos sąjunga, tikė
damasi pilnai įsijungti į Eu
ropos valstybių politinį gy
venimą. Estija norėtų taipogi 
sudaryti ryšius ir karinių rei
kalų srityje.

Ministeris išreiškė apgailes

AfA 
ANTANUI ŪSUI

mirus Lietuvoje,
jo seserį ONUTĘ GIRDAUSKIENĘ su šeima 
Toronte, seseris Lietuvoje - ELENĄ, STASĘ, broli 
JUOZĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime-

Juozas ir Sofija Sendžikai
Antanas ir Erika Kuraičiai

st. Catharines, Ont. Juozas ir Janina Šarūnai

tavimą, kad diplomatai nepa
jėgė taikingai išspręsti buvu
sios Jugoslavijos klausimą. 
Už visa tai reikėjo užmokėti 
aukšta kraujo kaina.

Estija taip pat esanti palies
ta posocialistinio pasaulio. 
Nors yra pripažinta Estijos 
nepriklausomybė, tačiau jos 
suverenitetas yra pažeidžia
mas svetimos kariuomenės bu
vimu jos teritorijoje.

Santykius tarp Baltijos vals
tybių ir Rusijos temdo pasta
rosios imperialistinė politi
ka. Su Rusija vyksta sunkūs pa
sitarimai. Su Lietuva jau pasi
rašytas susitarimas dėl kariuo
menės išvedimo, bet Estijai ir 
Latvijai Rusija pateikia vis 
naujus reikalavimus, priešin
gus ankstyvesniems įsiparei
gojimams. Pasak ministerio, 
Rusija turėtų vadovautis de- 
mokartiniais principais ir pai
syti tarptautinių įstatymų.

Estija esanti laiminga, kal
bėjo ministeris Volliste, kad 
galėjo atstatyti savo nepri
klausomybę su tarptautine pa
galba, be kraujo praliejimo.

Ta pati giesmė
Rusijos gynybos ministeris 

P. Gračiovas, lankydamasis 
Lietuvoje, spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad Maskva 
laikysis Jelcino dekreto ir 
kariuomenės išvedimas iš Es
tijos ir Latvijos bus sustab
dytas, iki bus pasirašyti do
kumentai su Ryga ir Talinu. 
Rusija nepatenkinta rusų žmo
nių teisėmis šiose dviejose 
Baltijos respublikose. Kariuo
menės išvedimas yra jungia
mas su rusų mažumos tariamų 
teisių pagerinimu.

Rusijos delegacijos su Lat
vija pasitarimų vadovas S. Zo
tovas žurnalistams gegužės 20 
d. pažymėjo, kad Latvijos no
ras išvesti Rusijos kariuome
nę iš jos teritorijos dar šiais 
metais Maskvoje yra laikomas 
ultimatumu. Pasak Zotovo, ka
riuomenė bus išvesta, kai susi
darys tinkamos sąlygos Rusijai 
tai padaryti.

Pareiškė nepasitikėjimą
Latvijos aukščiausiosios ta

rybos 20 narių, atstovaujan
čių įvairioms partijoms, pa
reiškė nepasitikėjimą minis- 
teriu pirmininku L Guodma- 
niu. Jie nepatenkinti prem
jero ekonomine politika.

Buvo siūloma, kad iki rinki
mų premjero pareigas perim
tų Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas. Tačiau siūlymas 
nesurinko Aukščiausiosios ta
rybos narių daugumos pritari
mo. L Guodmanis pasiliko mi
nisterio pirmininko pareigose 
iki įvykstančių krašte rinkimų.

Latvių protestas
Latvijos užsienio reikalų 

ministerija gegužės 27 d. įtei
kė Rusijos ambasadai Rygoje 
dvi protesto notas. Pirmoje 
protestuojama, kad Rusijos 
lėktuvai ir toliau pažeidinė
ja Latvijos oro erdvę. Nuo š. 
m. sausio mėn. jau užregist
ruota 314 pažeidimų. Antroje 
notoje — nusiskundžiama, kad 
Rusija vilkina ratifikuoti 
prekybos ir ekonominiais 
klausimais sutartį, pasirašy
tą 1992 m. spalio mėnesį.

Baltiečių bendradarbiavimas
Baltiečių parlamentarai ge

gužės 27 d. susitiko Rygoje ap
tarti būdus kaip kooperuoti, 
sudaryti Baltiečių tarybą, pa
našiai kaip kad yra sudaryta 
Šiaurės valstybių taryba. Tai
pogi buvo aptarta dabartinė 
baltiečių būklė. Parlamenta
rai sutiko iškelti ir tokius 
svarbius klausimus: bendras 
saugumas, išvalymas bendro
mis jėgomis pavojingų karo 
medžiagų. J. Andr.

MYLIMAM AUKLĖTOJUI
prof. VYTAUTI LANDSBERGIUI- 

ŽEMKALNIUI
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnums - klasės 
draugui GABRIELIUI ir profesoriui VYTAUTUI 
LANDSBERGIUI-

Aldona Bobėnaitė-Vaitonienė
Danutė Bobėnaitė-Staškevičienė
Zuzana Morkūnaitė-Stravinskienė 
Nijolė ŽHvitytė-Racevičienė 
Birutė Žilvitytė- Vytienė
Birutė Levickaitė-Pranienė
Regina Priščiapionkaitė-U Ibi e nė
Antanas Ulba
Jonas Nešukaitis
Aldona Zarembaitė

Viešpaties ramybėje užmigus
AfA 

JONUI PURONUI,
jo dukrai NIJOLEI BENOTIENEI su šeima gilaus 
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime-

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis ‘‘Gintaras’’

MYLIMAM TĖVELIUI
AfA 

JONUI PURONUI
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai NIJOLEI BENO
TIENEI, jos šeimai, giminėms bei artimiesiems -

Toronto Maironio mokykla

AfA 
STASIUI TOLVAIŠAI

mirus, 
sūnų PETRĄ, dukrą JŪRATĘ, gimines ir artimuosius
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

KLB Sudburio apylinkės valdyba ir nariai

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA 
VLADUI SKIRGAILAI 

mirus,
dukroms - SIGITAI ir GRAŽINAI, jų šeimoms, visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime - 

kun. Algimantas ir Rūta Žilinskai

AfA 
ANTANUI ŪSUI

Lietuvoje mirus,
seserį ONUTĘ GIRDAUSKIENĘ, seseris Lietuvoje - 
ELENĄ, STASĘ, broli JUOZĄ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame -

Konstancija ir Jonas Rugiai

AfA 
PRANUI JUOZAIČIUI

mirus,
žmoną MAGDALENĄ, dukras - JOANĄ, EMILIJĄ, 
VIDĄ ir sūnų RIMVYDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime -

Juzė ir Albinas Pliopliai

AfA 
PRANUI JUOZAIČIUI

mirus,

jo žmonai MAGDALENAI, dukroms - 
JOANAI, EMILIJAI, VIDAI, sūnui RIMVYDUI 
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą bei 

kartu liūdime-

J. G. Bakšai E. Jasiūnienė
J. J. Šarūnai A. O. Baltrūnai
P. Stepanauskas V. Gumauskas



Logopedas ARŪNAS ČIUBERKIS ir kinezioterapeutė SILVIJA KRIVICKAITĖ, abu iš Niujorko, aiškina spe
cialių kursų dalyviams neuro-vystymosi terapijų, Vilniaus 6-toj poliklinikoj. Kursus globojo “Catholic Medical 
Mission Board ir Landsbergio fondas Nuotr. Viktoro Kapočiaus
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Padėkime išsaugoti demokratinę Lietuvą
Atviras laiškas Kanados lietuviams

Socializmo griūtis, Sovietų 
Sąjungos vykdytos ekonominės 
blokados, sunki ekonominė re
forma susilpnino Lietuvos ūkį. 
Tačiau prieš metus Lietuvos 
pramonės gamyba jau stabili
zavosi, o gyventojų realios pa
jamos ėmė sparčiau augti. Tarp
tautinio valiutos fondo ir Lie
tuvos statistikos departamen
to duomenimis, 1992 m. vidu
ryje Lietuvos gyventojų rea
lus vidutinis (įvertinant kai
nų augimą) atlyginimas buvo 18 
procentų didesnis nei 1991 m. 
sausio 1 d., t.y. jau buvo atsta
tytas 1990 m. ir 1991 m. pirmo 
pusmečio pragyvenimo nuo
smukis ir pasiektas 1989 m. ly
gis. Žinoma, tai nereiškia, jog 
gyvenimas tapo lengvas ir ne
buvo daroma klaidų. Tačiau, 
lyginant su kitomis Baltijos 
valstybėmis ir NVS respubli
komis, Lietuva sparčiausiai 
vykdė ekonomines ir demokra
tines reformas, čia buvo aukš
tesnės, gyventojų realios pa
jamos.
i_Pastaruoju metu Lietuvos 

negriovė nei karas, nei žemės 
drebėjimai, nepatyrėme ir 
ekonominių blokadų. Tačiau 
mūsų pragyvenimas nuo praei
to rudens krito 3.5 karto, o pra- 
monės-gamybos lygis - 2.5 kar
to. Už tai valdančioji partija 
kaltina nepriklausomybės stip
rinimo ir reformų politiką ir 
dešiniųjų vyriausybę, “nuva
riusią” ūkį. Deja, valdančio
ji partija stabdo daugiau nei 
įpusėtas ūkio ir žemės refor
mas, keičia anksčiau vykdytą 
ekonominę-socialinę politiką.

1993 m. gegužės 1 d. Vilniuje 
įvykusioje steigiamojoje kon
ferencijoje įsteigta Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konserva
toriai). Ši partija siekia su
vienyti demokratinius judėji

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE

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

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

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 į Lietuvą 
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

mus ir kitas dešiniąsias poli
tines organizacijas. Pagrindi
niai steigėjai - Sąjūdis, Pilie
čių chartija (jungia mokslo, 
kultūros, sveikatos apsaugos 
ir švietimo ir kitų sričių inte
ligentiją), Politinių kalinių 
sąjunga, taip pat moterų ir jau
nimo organizacijos bei versli
ninkų klubai. Apie pusę par
tijos steigėjų yra asmenys, 
anksčiau nedalyvavę visuome
ninėse bei politinėse organi
zacijose. Į Tėvynės sąjungą 
įsilies ir Nepriklausomybės 
partija, dalis kitų smulkių de
šiniųjų grupuočių.

Steigiamojoje konferencijo
je dalyvavo apie 800 steigėjų. 
Numatoma, jog 1993 m. pabai
goje partijoje bus 10 tūkstan
čių narių. Partijos nariais tapo 
daug žymių mokslo ir kultūros 
darbuotojų, valstybės ir vi
suomenės veikėjų, grupė pa
žangių vietos savivaldybių 
vadovų. Tėvynės sąjunga da
bar turi daugumą seimo opo
zicinių frakcijų koalicijoje 
ir realias galimybes laimėti 
sekančius seimo ir vietinius 
rinkimus.

Steigiamosios konferenci
jos priimtoje programoje pri
tarta privataus sektoriaus, 
įskaitant individualių vals
tiečių ūkių, nevaržomos kapi
talo rinkos spartesnio plėto
jimo principams, Tėvynės są
junga pasisako už pilietinę 
visuomenę ir atvirą Lietuvos 
ekonomiką bei laisvą prekybą, 
užsienio investicijų skatini
mą, taip pat mažesnį pajamų 
perpaskirstymą per biudžetus 
ir kitus valstybinius fondus. 
Siekdami stiprinti Lietuvos 
tautą ir kuo plačiau į Lietu
vos respublikos gyvenimą 
įtraukti išeiviją, pasisakome 
už tai, jog užsienyje gyvenan

Mūsų agentai:
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

čių Lietuvos piliečių vaikams 
ir vaikaičiams būtų suteikta 
Lietuvos pilietybė.

Tėvynės sąjungos pirminin
ku - politiniu vadovu išrink
tas prof. Vytautas Landsber
gis. Tėvynės sąjungos valdybos, 
atsakingos už partijos politi
nę organizacinę ir vykdomąją 
veiklą, pirmininku - Gedimi
nas Vagnorius. Partijos pirmi
ninko pavaduotojais patvirtin
ti: A. Katkus, V. Stasiškis ir 
M. Laurinkus; valdybos nariais: 
E. Kunevičienė, Al. Bartkus, 
A. Skrebys, E. Zingeris, N. Ože
lytė, L. Andrikienė, A. Vaišno
ras ir V. Žiemelis. Be to, išrink
tas priežiūros komitetas: K. Sa
ja, S. Šaltenis, V. Aleknaitė, 
prof. A. Smailys, J. Dringelis.

Tėvynės sąjungos pagrindi
nis uždavinys - sutelkti Lietu
voje ir užsienyje gyvenančius 
tautiečius aktyviai politinei ir 
valstybinei veiklai, atrinkti ir 
paruošti kandidatus į Lietuvos 
ir vietos savivaldybių renka
mus ir valstybinius organus. 
Didžiausia 1990 m. klaida — 
svarbiausiuose valdžios insti
tucijų politinių pareigybių 
postuose paliko dirbti senųjų 
politinių jėgų atstovai, kurie 
nebuvo suinterestuoti demo
kratinėmis ir politinėmis per
mainomis, o neretai ir atvi
rai priešinosi ūkio ir teisė
tvarkos reformoms. Šių klaidų 
mes neturime kartoti.

Sunkioje Nepriklausomybės 
byloje neįkainojamą morali
nę, politinę ir finansinę para
mą Lietuvai suteikė Kanados 
lietuviai. Ypač aktyvią pagal
bą jautėme 1990-1992 metais. 
Už visa tai Kanados ir kraštų 
lietuvių bendruomenės ne
nuilstamiems veikėjams, vi
siems aktyviems Kanados lie
tuviams čia, Lietuvoje, mes 
jaučiame didžiulę pagarbą ir 
tariame nuoširdžiausius padė
kos žodžius. Kartu turime pri
pažinti ir savo klaidas - nesu
darėme tinkamų sąlygų, kurios 
įgalintų kuo efektyviau pa
naudoti jūsų veiklą.

Lietuva įveikė tik pusę sun
kaus Nepriklausomybės ir de
mokratijos įtvirtinimo kelio. 
Jūsų aktyvus dalyvavimas Lie
tuvos valstybiniame gyvenime 
yra labai reikalingas. Jūsų pa
rama ypač reikalinga naujo
sioms demokratinėms politi
nėms partijoms ir judėjimams, 
kurie dėl suprantamų priežas
čių negali tikėtis pagalbos iš 
aktyvią politiką Baltijos vals
tybių atžvilgiu vykdančių Rytų 
politinių jėgų ar komunistinio 
kapitalo pagrindu iš anksto su
kurtų politinių-partinių ko
mercinių struktūrų.

Tėvynės sąjungos valdyba 
maloniai kviečia Kanados lie
tuvius atkyviai įsijungti į šios 
suvienytų dešiniųjų jėgų parti
jos veiklą tikraisiais nariais 
ar rėmėjais.

Gediminas Vagnorius,
Tėvynės sąjungos valdybos 

pirmininkas

^SAMOGmA' Knygų rišykla |
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Praeitis netyli - ji šaukia
Mažosios Lietuvos praeitis dabarties žvilgsniu

PETRAS CIDZIKAS, Vilnius
Nuo seniausių laikų iki šių 

dienų kiekviena dora tauta 
nepamiršta savo praeities, pa
gerbia didvyrius, mirusius, 
ypač savo kankinius, tautžu- 
dystės aukas.

Pastaraisiais metais Lietuva 
susigrąžina iš sovietų imperi
jos tolimiausių žemių nukan
kintų sūnų ir dukterų palai
kus. Tačiau iki šiol liko už
miršti milijonas brolių ir se
sių lietuvių ir vokiečių, nu
žudytų Mažojoje Lietuvoje 
1944-1947 m.

Žlugus komunistinei prie
spaudai Rytų Europoje, Pabal
tijo valstybėms, taigi ir Lie
tuvai, atsiveria platesnės ga
limybės neprievartiniais bū
dais, Helsinkio ir Paryžiaus 
susitarimų dvasioje, atstaty
ti istorinę tiesą ir kreiptis į 
pasaulio sąžinę, vardan tų mi
lijonų, kurie patys kalbėti jau 
negali...

1943 m. Teherano konferen
cijoje Stalinas pareikalavo 
sovietams Karaliaučiaus kraš
to, motyvuodamas tuo, kad čia 
“iskono russkaja zemlia”.

Dar negavę JAV ir D. Brita
nijos sutikimo, sovietai 1944 
m. liepos 27 d. sudarė sutar
tį su komunistine Lenkijos 
valdžia - vadinamuoju “Liub
lino komitetu”, kurioje buvo 
numatyta, kad SSSR pasilaikys 
sau Karaliaučiaus kraštą, o 
lenkai - pietinę Rytprūsių 
dalį.

Iki Hitlerio šis kraštas buvo 
vadinamas Prūsų Lietuva. 1939 
m. čia 36.991 kv. kilometrų plo
te gyveno 2.488.122 žmonės, 
klestėjo žemės ūkis, miestai 
ir jų ekonomika.

1944 m. spalio 16 d. trečia
sis Gudijos frontas, vadovau
jamas gen. Černiachovskio, 
pradėjo didįjį Rytprūsių puo
limą. Raudonarmiečių smur
tas ir teroras privertė civilius 
gyventojus paniškai bėgti. So
vietų žvėriškumai buvo numa
tyti; viename iš įsakymų Čer- 
niachovskis rašė: “Iš fašistų 
krašto turi likti dykuma...”

PENKTADIENIAIS
IšToronto 22.10, Kopenhagoje 12.10 (šeštadienį)
Iš Kopenhagos 12.45, Vilniuje 15.15 (šeštadienį)

ŠEŠTADIENIAIS
Iš Vilniaus 10.30, Kopenhagoje 11.00
Iš Kopenhagos 13.25, Toronte 16.10
Skrydžiai BOEING 757 ir
Lithuanian Airlines TU 134 lėktuvais

Ten ir atgal nuo$824-
(Tik grįžimas. Ribota laiko pasiūla)

Į RYTUS
PENKTADIENIAIS
Išvykimo datos 1/2 Ten/Atoal

Gegužės 21 — birželio 11 $424
Birželio 18 — birželio 25 $509
Liepos 2 — rugpjūčio 20 $644
Rugpjūčio 27 — rugsėjo 3 $599
Rugsėjo 10 — rugsėjo 24 $519

l VAKARUS
ŠEŠTADIENIAIS
Išvykimo datos 1/2 Ten/Ataal

1
Gegužės 22 — birželio 5 $400
Birželio 12 — birželio 19 $460
Birželio 26 — liepos 3 $485
Liepos 10 — liepos 24 $575
Liepos 31 — rugsėjo 4 $625
Rugsėjo 11 — rugsėjo 25 $565

a ADVENTURES BRestaA'os,°9au,olam5:^I^IO^J 3OQQ.^

-1605 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. IV16F» 1 A6

Retail License nr. 2559030. Wholesale License nr. 2475066

(41 6) 533-8443

Uja Erenburgas rašė tokį 
tekstą kareiviams: “Žudykite! 
Žudykite! Juk nėra tokio tarp 
jūsų, kuriam būtų nekaltų vo
kiečių. Kalti visi - ir gyvieji 
ir negimę! Sekite draugo Stali
no direktyvą! Prievartaukite 
vokietes ir tokiu būdu palauž
kite jų rasinį išdidumą. Žudy
kite, šlovingieji ir nenugali
mieji raudonarmiečiai!”

1945 m. sausio 26 d. sovietų 
armija atkirto Rytprūsius. Ši
tame katile atsidūrė apie 1.750. 
000 žmonių. Kai balandžio 9 
Karaliaučius kapituliavo, iki 
galutinės nacių kapituliacijos 
teišsilaikė Sembijos krašto 
kampelis prie Piliavos miesto, 
iš kur vokiečiams laivais pavy
ko išgabenti tik 450.000 civi
lių ir 140.000 kareivių.

Štai keletas neutralių šalių 
paliudytų faktų. Gumbinėje gu
lėjo butuose per 70 lavonų: 
išžagintos moterys, vaikai su
daužytomis galvomis, seniai ir 
84 metų moteris suskaldyta 
kaukole. Ji, užsienio žinovų 
nuomone, taip pat buvo išprie
vartauta. Be to, rusai čia su
šaudė 50 prancūzų karo belais
vių. Žinovų nuomone, šios pik
tadarybės viršijo bet kokius 
iki tol patirtus karo žiaurumų 
įspūdžius. Vokietijos archy
vuose saugoma daug kaltina
mosios medžiagos.

Sovietų valdžia nerado nei 
laiko, nei progos pagerbti šias 
aukas.

Kai 1947-1948 m. Karaliau
čiaus krašto gyventojams buvo 
leista išvykti į Vokietiją, jų 
bebuvo tik 25.000 (iš 1.000.000 
1945 m.).

1943-1944 m. Maskva radijo 
bangomis savo atsišaukime į 
okupuotą Lietuvą visam pasau
liui skelbė:

“Mažoji Lietuva - tai kraš
tas nuo amžių lietuvių gyven
tas, jų prakaitu ir krauju lais
tytas ir jo grąžinimas Lietu
vai bus tik menkas, palyginti, 
medžiaginis ir moralinis atpil
das už tiek amžių patirtas iš 
kryžiuočių ordino ir pačių vo
kiečių neįkainojamas medžia- 

ginęs ir dvasines skriaudas. 
Ji bus grąžinta Lietuvai!”

Potsdamo susitarimai dar 
nereiškia Karaliaučiaus kraš
to prijungimo, ir šio krašto 
klausimas tebėra atviras.

Jeigu mes ir pasaulis nuty
lėsime Mažosios Lietuvos tra
gediją, jeigu neįvardinsim 
tautžudystės vykdytojo, jeigu 
pritrūks drąsos ir sąžinės, - ar 
tolimesnis tylėjimas nepasi
tarnaus naujiems nusikalti
mams? Mes, Lietuvos žmonės, 
negalime atsižadėti Mažosios 
Lietuvos. Ji netapo užkariau
tojų nuosavybe.

Tautžudystė ir žmogaus tei
sių nepaisymas yra sunkiau
sias, senaties termino neturin
tis nusikaltimas žmonijai ir 
žmoniškumui.

Mažoji Lietuva yra lietuvių 
tautos ir jos gentainių žemė 
nuo seniausių laikų. Jokia ki
ta tauta ar valstybė neturi pir
mumo teisės į jos teritoriją. 
Baigiantis karui, sąjunginin
kai pavedė Sovietų Sąjungai 
laikinai administruoti Mažą

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ • V3CT0IŪrI ", j,
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 įgi 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t. ’į?' 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.

Skambinti tel. 536-1 994. I

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

ją Lietuvą, įskaitant Karaliau
čių (Kaliningrado sritį). So
vietų Sąjunga, piktnaudžiau
dama pasitikėjimu išteriojo, 
išvarė, išžudė krašto gyvento
jus, sugriovė ūkį, kolonizavo 
šalį svetimais žmonėmis ir pa
vertė ją didžiule ir grėsmin
ga militarizmo baze. Lietuvos 
seimas turėtų kreiptis į Va
karų valstybes, prašydamas, 
kad iš Mažosios Lietuvos bū
tų atitrauktos visos karinės 
pajėgos ir kad ta šalis būtų 
vientisume su Lietuva.

Pernai liepos mėn. prasidė
jo kryžiaus žygis iš Vilniaus 
Katedros aikštės per Lietuvę ir 
Mažąją Lietuvą iki Baltijos jū
ros šiai tragedijai atminti. Žy
giuota iš Vilniaus per Vievį, 
Kauną, Marijampolę, Vilka
viškį, Virbalį, Kybartus ir to
liau per visą Mažąją Lietuvą 
iki Baltijos. Visuomenė pa
rėmė, palydėjo, dalyvavo. 
Tęskime pradėtus žygius.

Siūlome seimui paskelbti 
Mažosios Lietuvos atgimimo 
dieną, kurią paminėtume Prū
sų Lietuvos tautžudystę.
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<S> LAISVOJE ifvra ii ® LIETUVIAI PASAULYJE
SVEČIAS IŠ VATIKANO

Lietuvoje stiprėja pasiruoši
mai popiežiaus Jono Pauliaus 
II sutikimui. Vilniuje buvo per
tvarkyta jo viešnagės reikalams 
sudaryta speciali vyriausybės 
komisija. Jai dabar vadovaus 
ministeris pirm. Adolfas Šleže
vičius, o jos narių skaičius pa
didintas nuo 22 iki 26. Proble
mą sudaro didelės išlaidos Šv. 
Tėvo sutikimo bei jo apsaugos 
reikalams ir suplaukusioms ti
kinčiųjų minioms priimti. Biu
džetinėmis valdžios lėšomis jų 
nebus įmanoma padengti. Tad 
Vilniuje, Kaune ir kitose Lie
tuvos vietovėse jau yra įsteig
ti fondai aukoms rinkti. Lietu
vos mokyklos naujuosius moks
lo metus pradės vėliau, kai sve
čias bus grįžęs Vatikanan. Mo
kyklų ^pastatais galės pasinau
doti tūkstantinės tikinčiųjų mi
nios. Jonas Paulius II Vilniuje 
viešės dvi dienas, bet ten kas
dien grįš nakvoti valdžios su
grąžintuose Vilniaus arkivysku
pijos rūmuose. Šv. Tėvas lanky
sis Vilniaus arkikatedroje, Auš
ros Vartuose, iškilmingas Mišias 
atnašaus Vingio parke. Ten bus 
pastatyta architekto V. Nasvy- 
čio suprojektuota estrada. Bus 
giedamos Juozo Naujalio Mišios 
bei kitos lietuvių giesmės. Gie- 
dojiman įsijungs dešimt profe
sionalių muzikinių grupių, Vil
niaus lietuvių ir keturių lenkų 
šventovių chorai. Jungtinis len
kų choras giedos dalijant Komu
niją. Kauniečiams ir jų svečiams 
Šv. Tėvas Mišias laikys Kauno 
stadione, bet spaudoje prasita
riama ir apie altorių Santako
je. Mat ten jis būtų gerai mato
mas prie Nemuno ir Neries susi
rinkusioms minioms.

NENUSILEIS ŠIAULIUOSE
Buvo tikėtasi, kad lėktuvas 

su Šv. Tėvu galės nusileisti Zok
nių aerodrome, kur savo bazę 
turėjo Sovietų Sąjungos karo 
aviacija. Dabar paaiškėjo, kad 
sovietinės karo aviacijos nusi
leidimo technika nepakankamai 
saugi popiežiaus Jono Paulius II 
lėktuvui. Tad Zoknių aerodromo 
prie Šiaulių teko atsisakyti. At
rodo Šv. Tėvą iš Kauno orauosčio 
Karmėlavoje teks malūnspar
niu atskraidinti į Meškuičius 
Mišioms Kryžių kalne ir į Šilu
vą. Iš Šiaulių prie Kryžių kal
no tada 10 kartų per dieną kur
suos maldininkams skirtas trau
kinys, o į Šiluvą - septynis kar
tus. Ten ruošiamos aikštelės ma- 
lūsparniams nusileisti. Popie
žiaus Jono Pauliaus II reikalus 
su Lietuvos pareigūnais aptarė 
iš Vatikano atvykęs katalikų ži
nių agentūros CNS Romos biuro 
vedėjas mons. Agostinas Bonas, 
Šv. Tėvą užsienio kelionėse ly
dėjęs penkiolika kartų.

KITI SUTIKIMO PLANAI
Jono Pauliaus II sutikimui Lie

tuvoje skirtų pašto ženklų kon
kursą laimėjo šiaulietis Andrius 
Repšys. Jo keturių pašto ženklų 
piešiniuose yra Aušros Vartai, 
Kauno Santaka, Šiluvos koplyčia 
ir Kryžių kalnas su Šv. Tėvo por
tretu, pabrėžiančiu jo apsilan
kymą. Vilniaus mažajame teatre 
rež. Rimas Tuminas stato Karo
lio Wojtylos jaunystės dieno
mis parašytą pjesę “Priešais ju
velyrinę parduotuvę”. Tokia ta
da buvo dabartinio popiežiaus 
Jono Pauliaus II pavardė. Pasi

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Pristato jūsų artimiesiems maisto produktų siuntas, sudarytas Lietu-

SIUNTINYS nr. 3

voje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti nuo 5i iki 14 dienų, 
fSIUNTINYS nr. 2

Miltai ............................ ........... 10 kg Pupelių kava ................. ........  500 gr
Cukrus ......................... ........... 10 kg Arbata............................ ........  200 gr
Kumpis rūkytas ............ ............  3 kg Šokoladas.....................
Dešra rūkyta ................ ............. 3 kg Majonezas .................... ........  400 gr
Sviestas ....................... ............. 1 kg Šprotai .......................... ........  5dėž.
Sūris olandiškas ......... ............. 1 kg Aliejus saulėgrąžų ....... ............... 2I
Manų kruopos.............. ............. 2 kg Kiaušiniai ...................... .......  20vnt.
Lazdyno riešutai ......... ............. 1 kg
Apelsinai ...................... ............. 2 kg Kaina............................. .......  $95.00

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

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 ...... .............. 21
Manai......................... ..........  2 kg Kiaušiniai ......................... 10vnt.
Sūris lietuviškas........ ............2 kg Kaina........................ ...... $85.00

ruošti Šv. Tėvo sutiktuvėms pa
dės penkiolikoje Lietuvos šven
tovių vasaros mėnesiais sureng
tos religinės muzikos valandos 
“Musica sacra”. Koncertus su
rengs Muzikų rėmimo fondas su 
vadove L. Stulgiene ir Vilniaus 
jėzuitų Šv. Kazimiero šventovė
je įsikūręs Religinės muzikos 
centras, vadovaujamas vargo
nų virtuozo prof. Leopoldo Dig- 
rio. Tos koncertinės religinės 
muzikos valandos bus surengtos 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje, Marijampolėje, Ker
navėje, Šiluvoje ir Tytuvėnuo
se. Jos bus pradedamos Mišio- 
mis ir taps jas pratęsiančia re
liginių apeigų dalimi.

NEDARBAS LIETUVOJE
Statistinius nedarbo duome

nis gegužės 7 d. paskelbė Vilniu
je leidžiamas dienraštis “Lie
tuvos rytas”. Gegužės 1 d. Lietu
voje buvo užregistruoti 30.109 
bedarbiai, o darbo neturinčiųjų 
skaičius pakilo iki 100.764. Be
darbystės lygis rajonuose buvo 
dukart didesnis negu miestuose: 
rajonuose - 2,1%, miestuose - 
1%. Daugiausia bedarbių mies
tuose pagal turimą gyventojų 
skaičių užregistruota: Alytu
je — 1.200 (2%), Panevėžyje —
l, 800 (1,9%), Vilniuje — 6.800 
(1,6%). Mažiausia bedarbių tu
rėjo trys Lietuvos miestai: Kau
nas - 0,3%, Marijampolė - 0,5%, 
Klaipėda-0,9%. Rajonų grupėje 
nedarbas skaudžiausiai palie
tė Tauragės - 3,7%, Švenčionių
- 2,6%, lengviausiai Plungės ra
joną - 0,5% ir Pasvalio - 0,7%. 
Net 23% visų bedarbių Lietuvo
je sudarė pramonės įmonių dar
bininkai, 17% - žemės ūkio, 11%
- statybos darbininkai, 10% - 
prekybos ir visuomeninio maiti
nimo darbuotojai. Vidutinis be
darbio amžius - 40 metų.

PAVOJINGI PAŠARAI?
Italijos vyriausybė Lietuvai 

šiemet yra pažadėjusi nemoka
mai parūpinti 53.000 tonų kom
binuotųjų pašarų gyvuliams. 
Per pirmuosius tris šių metų 
mėnesius iš Italijos jau buvo 
atplukdyta 15.500 tonų pašarų. 
Jų labai reikia Lietuvos ūkiams, 
bet ketvirtasis laivas su 5.400 
tonų itališkų pašarų, kurie yra 
verti porą milijonų dolerių, bu
vo sulaikytas Klaipėdos uoste. 
Lietuvos veterinarinės tarny
bos direktorius Kazimieras Lu- 
kauskas neleidžia priimti Ita
lijos pašarinių grūdų dėl šio
je valstybėje išplitusios gyvu
lių snukio ir nagų ligos. Ji pa
vojinga ne tik galvijams bei 
kiaulėms, bet ir žmonėms. 1982
m. gyvulių snukio ir nagų liga
buvo užsikrėtę gyvulininkystės 
ūkiai ir šešiolikoje Lietuvos 
rajonų. Pašarinių grūdų labda
ros iš Italijos atsisako ir Lat
vijos bei Estijos veterinarinės 
tarnybos vadovai. Lietuva, ne
galėdama priimti Italijos dova
notų pašarų, atsiprašė jos vy
riausybę. Italijos ambasadorius 
Lietuvoje Franco Tempesta 
kreipėsi į Tarptautinį infek
cinės gyvulių ligos centrą Pa
ryžiuje, norėdamas patikrinti 
ar jo paskleista informacija 
apie gyvulių snukio ir nagų li
gą Italijoje yra teisinga. Mat 
tokiu atveju išlaidas laivui už 
neiškrautų grūdų sugrąžinimą 
turi padengti Italijos labdaros 
fondas. v. Kst.

Vasario 16 gimnazijos skautai Kaziuko mugėje. Pirmoje eilėje is 
M.LIPŠYS

JAUK, V. LEMKE ir 
Nuotr. M. Šmitienės

Skautų nesutarimai Lietuvoje
Lietuvos nepriklausomybės 

deimantiniai metai — kartu 
yra ir lietuviams skautams 
savas deimančiukas: 1918 m. 
lapkričio 1 d. Vilniuje pradė
ta skautiškoji veikla. Per 75- 
rius metus eita kartu su tauta 
okupacijų, pogrindžių bei 
tremties keliais. Kartu ir lais
vėjimo prošvaistėje skautija 
atgijo ir jau 1988 m. kėlėsi or
ganizuotis, skelbdama 1918 
metais pradėtą tęstinumą. 
Kiek galimybės leido, išei
vijos skautų vadovai-vės 
savo bendraminčiams skubėjo 
ištiesti pagalbos ranką. Jie 
ir toliau pasiruošę tai daryti.

Lietuvoje nepriklausomybės 
atstatymą paskelbus, burtis į 
laisvai veikiančią, patrauklių 
bei įdomių tradicijų turinčią, 
tarptautinėn sistemon įtel- 
pančią, jaunimo organizaciją 
entuziazmas buvo labai paki
lus. Nors trūko patyrusių va
dovų, skautiškos literatūros, 
uniformų, patalpų bei stovyk
lavimui priemonių — su neži
nia apie tolesnį tvarkymąsi — 
beveik visuose didesniuose 
miestuose steigėsi draugovės. 
Užsiliepsnojo miškuose lau
žai, skambėjo šūkiai ir dai
nos. Buvo ko tikrai pasidžiaug
ti. Tačiau jaunimas nė nenu
jautė, kad kažkur viršūnėse 
prasidėjo nesutarimai.

Jie nevienodai aiškinami. 
“Vilnijos skautas” 1 nr., reda
guojamas Edv. Sakalausko, 
paskelbė straipsnį, nurodan
tį, kad “po I-jo suvažiavimo 
LSS vadovybė, persikėlusi į 
Kauną, Vilniaus kraštui pąrą- 
mą praktiškai nutraukė”, kai 
kurios draugovės atsiskyru
sios ir perėjusios į Euroskau- 
tus, remiamus prancūzų. Ki
tos pasiskelbė nepriklauso
mos, bet iš LSS neišstojo. II- 
jame suvažiavime Kaune iš
ryškėjo daug principinių ne
sutarimų ir “jis buvo pakar
totas Vilniuje” 1992 m. gegu
žės 30-31 d.d. Tačiau proble
mų ir šis suvažiavimas neiš
sprendė.

Paprašytas savo požiūrius į 
nesutarimą pareiškė kun. A. 
Saulaitis, SJ, žinomas skau
tų ir kitų jaunimo organiza
cijų vadovas, kone pusę metų 
laiko praleidžiąs Lietuvoje. 
Jo nuomone, Lietuva iš esmės 
nesiskiria nuo kitų buvusių 
Sovietų imperijos daliuj są
jūdžiai suskilę, išskyrus Blai
vybės dr-ją; visur pilna buvu
sių LTSR pareigūnų (ateizmo 
dėstytojų, komjaunimo vado
vų), dabar grįžtančių dirbti; 
KGB veikia ir toliau; kai ku
rių dvasininkų laikysena skau
tų atžvilgiu rezervuota, nes 
skautai — ekumeninė organi
zacija; mintis, kad tikėjimas 
yra gyvenimo dalis, ne koks 
atskiras laikas, renginys, pro
grama, nevisai suprantama.

1989 m. balandžio mėn. su
važiavime dalyvavo daug 13-14

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-4 
vežame autobusu keleivius į Mont- 
realį ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” /A 
atstovas) yįį

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

m. amžiaus jaunimo. Nesutari
mai pasireiškę iš pat pradžių, 
“veikė ir veikia piktos valios 
žmonių”. 1992 m. dieną prieš 
II-jį suvažiavimą pasitraukė 
LSB vyr. skautininkas R. Ule
vičius su savo Klaipėdos skau
tais, nueidami pas Euroskau- 
tus. Iš suvažiavimo salės Kau
ne išėjo S. Gedgaudienė su 
dalimi jaunimo. Priežastis — 
suvažiavimas netinkamai pra
vestas dėl balsavimo teisių. 
Taip susidarė trys sąjungos.

Ryšiai su tarptautiniu sk. 
biuru daugiausia vyko per R. 
Malkevičių Kaune. “World 
Organization of the Scout 
Movement” (WOSM) nariai lan
kėsi Lietuvoje. Ši organiza
cija pritaria tokiam statutui, 
kuriame skautų sąjunga yra 
centralizuota (jos neskirstant 
į broliją, seseriją, akademi
kus). Spėjama, kad tai galėjo 
būti pagrindinė priežastis iš
eiti iš suvažiavimo Kaune, nes 
“panaikinama seserija”. Pagal 
WOSM ir WAGGS (skaučių biu
ras) nuostatus, skirstymasis 
registruojantis nepripažįs
tamas. Užsiregistravus savai
me mergaitės / moterys pri
klauso seserijai, berniukai / 
vyrai — brolijai. Valstybėje 
turinti būti viena skautų or
ganizacija, kuri gali būti fe
deracija ar pan.

Vėliausia ir gana svarbi in
formacija gauta iš WOSM 
kartu su gen. sekretoriaus 
Jacques Moreillon laišku (da
tuotu 1993. IV. 2) Lietuvos 
teisingumo ministeriui J. Pra
piesčiui. Jame rašoma, kad 
atsiskyrusi mažfhma atsisakė 
priimti LSS suvažiavimo, įvy
kusio 1992 m. balandžio mėn., 
sprendimą ir sušaukė antrąjį 
suvažiavimą gegužės mėn., 
nepranešdama apie jį sąjun
gos nariams ir be nustatytos 
darbotvarkės. Atsiskyrusi gru
pė kreipėsi į Lietuvos teisin
gumo ministeriją, nurodyda
ma, kad balandžio mėn. suva
žiavimas neteisėtas ir kad tos 
grupės vadovybė esanti tikroji.

Kadangi sprendžiamas abie
jų suvažiavimų teisėtumo 
klausimas, Tarpt, sk. biuras 
laiške teisingumo ministeriui 
prašo paskirti LSS pirminin
ką Feliksą Šakalį, ėjusį tas 
pareigas iki 1992 m. balandžio 
suvažiavimo, neatidėliojant 
iki 1993 m. liepos 1 d. sušaukti 
naują visuotinį suvažiavimą 
pagal darbotvarkę, kuri buvo 
nustatyta lankantis Domini
que Bernard Lietuvoje 1993 
m. vasario mėn.

Esą tai labai svarbu, nes 
33-čioji tarpt, skautų konfe
rencija, turinti teisę suteikti 
Lietuvos skautams tarptautinį 
pripažinimą, įvyksta 1993 m. 
liepos 19-23 d.d. Sekanti tokia 
konferencija bus tik 1996 m.

Nėra abejonės, kad šituose 
susiskaldymuose būta nema- fe?Sa5J525ZS?Sa52S?S2S?S2S2525?5JS?52S2SZS2S2S

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
A j j?- A LIETUVIŲ KREDITO

A zVlL/lvzV kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki ...........3%
santaupas.................................. 2.50
kasd.pal.taupymo s-ta............... 2%
90 dienų indėlius ....................... 5%
1 m. term, indėlius ................ 5.75%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 5.25%
3 m. term.indėlius ...................... 6%
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 “Talkoje”

London, Ontario
PASIMATYMAS SU BUVUSIU 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO PIRMI
NINKU VYTAUTU LANDSBERGIU 
įvyks 1993 m. birželio 7, pirmadie
nį, 7 v.v. Šiluvos Marijos parapijos 
salėje. V. Landsbergis lanko Ka
nados lietuvius su pranešimu apie 
Lietuvos seimo opozicijos veiklą, 
kartu supažindindamas su įsteig
ta “Tėvynės sąjunga” - dešinio
sios krypties politine partija. Pas
tarosios veiklai paremti bus tel
kiamos lėšos ir organizuojami rė
mėjų būreliai. Kviečiame visus 
šiame susitikime dalyvauti ir iš 
arčiau susipažinti su žmogumi, ku
ris vadovavo tautai nepriklauso
mybės atstatymo kovoje.

KLB Londono apylinkės valdyba

žai ir ambicinių motyvų. To
kie labiausiai apsunkina 
siekti vienybės. Tai patyrė ir 
išeivijos skautų (LSS) vado
vybė, 1992ji-m. bandžiusi raš
tais ir asmeniniais apsilan
kymais padėti surasti būdų 
išspręsti per ilgai nusitęsu
sius ginčus ir užbaigti nie
kam nenaudingą išsiblaškiusį 
skautavimą. Bandymai nepa
vyko.

Pasigirsta tvirtinimų, kad 
tie statutiniai ir registravi
mosi pasaulinėse institucijo
se nesutarimai pirmiausia ky
la iš per menko vadovų idėji
nio pasiruošimo, arba, kas dar 
blogiau, pasiduodant kursty
mams asmenų, įsipareigojusių 
kaip nors kliudyti atsistei- 
giančioms jaunimo ideologi
nėms organizacijoms — tam 
stiprėjančiam tautos atgimi
mo frontui, pasiruošusiam 
kovoti su savanaudišku mo
dernizmo vardu sklindančiu 
nihilizmu. Šalia to, kai kurie 
faktai paremia prielaidas, kad 
pasitaiko asmenų, žiūrinčių į 
vadovavimą jaunimui kaip į 
paprastą darbo karjerą, dėl 
kurios tenka sau ir kelią pra
siskinti bet kuriomis priemo
nėmis. Snk.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume ta, kurį 

Jis mums duoda "
The

Lougheed x Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

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.

JA Valstybės
A.a. Jonas Pleškys, gimęs 1935 

m. kovo 10 d. Žemaitijos Tveruo
se, mirė Kalifornijos Oaklande 
balandžio 14 d. Velionies tėvai 
1948 m. buvo ištremti Sibiran, o 
jis pats, atlikdamas karinę prie
volę, pasižymėjo dideliais gabu
mais ir buvo paskirtas Leningra
do aukštojon jūrininkystės mo
kyklon. Ją baigęs jūros karinin
ko laipsniu, velionis, būdamas 
tik 26-rių metų amžiaus, 1961 m. 
buvo paskirtas sovietų povande
ninio laivo kapitonu. Tą laivą 
su visa įgula jis nuplukdė Šve- 
dijon. Pabėgiman įsijungė ir vie
nas įgulos narys, velioniui pa
dėjęs pakeisti kompaso rodomą 
kryptį. Knygą kpt. J. Pleškio pa
bėgimo motyvais “The Hunt for 
Red October” parašė Thomas 
Clancy. Tuo pačiu pavadinimu 
Hollywoode buvo sukurtas fil
mas, kuriame pagrindinį vaid
menį atliko aktorius Sean Con
nery. Iš Švedijos velionis atvy
ko į JAV, kur jį globojo JAV žval
gybos ir saugumo institucijos. Jo 
ilgai ieškojo sovietų KGB agen
tai. Mat jam už pabėgimą sovieti
niu povandeniniu laivu buvo pa
skirta mirties bausmė. Nuo
sprendis buvo rastas Vilniaus 
KGB archyvuose. Pernai vasarą 
velionis lankėsi nepriklauso
mybę atgavusioje Lietuvoje. Ve
lionį pakirto piktybinis auglys 
smegenyse. Gvatemaloje liko jo 
dukra Jennifer su vaikaičiu, 
Lietuvoje - penkios seserys ir 
brolis. Pusę jo sudeginto kūno 
pelenų pasiliko dukra, o kita 
pusė buvo nuvežta Lietuvon.

Visame pasaulyje išsklaidytus 
Lietuvos karininkus nori su
jungti Vilniuje atgaivinta Lie
tuvos atsargos karininkų sąjun
ga. Jos vadovybė atgavo rūpes
tingai išsaugota prez. Antano 
Smetonos sąjungai dovanotą vė
liavą. Atgaivintas ir vėl leidžia
mas “Kardas”. Sąjungon įsijun
gia vis daugiau išeivijoje įsikū
rusių Lietuvos karininkų. Juos 
registruoja Lietuvos atsargos 
karininkų sąjungos centro valdy
bos pirm. Juozas Krakauskas, Jo
gailos 12-5, 2001 Vilnius. Jam 
reikia atsiųsti dvi 3x4 nuotrau
kas ir autobiografinius duo
menis.

A.a. Marija lešmantienė, bu
vusi klivlandietė, sausio 28 d. 
mirė Los Angeles mieste,, sulau
kusi, devyniasdešimt ketvertų 
metų. Senatvės dienas ten ji lei
do dukros Laimos globoje. Velio
nė, gyvendama Klivlande, ilgus 
metus reiškėsi lietuvių parapi
jų ir lietuviškųjų organizaci
jų veikloje.

Australija
Dr. Algis Kabaila, Lietuvos 

garbės konsulas Australijoje, 
gegužės 5 d. išsiuntė atsistaty
dinimo laišką Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriui Povilui Gy
liui. Jame pranešama, kad jis at
sistatydina dėl asmeninių ir ki
tų priežasčių, bet darbo nenu
trauks, kol nebus pakeistas kitu 
asmeniu. Dr. A. Kabailos prane
šimą “Mūsų pastogė” paskelbė 
gegužės 17 d. laidoje. “Lietuvos 
aide” gegužės 11 d. Danguolė 
Bičkauskienė rašo apie turėtą

Q\ /1 ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 533-0923 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

SIUNTINIAI < 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 

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

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

jūsų namų 
Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 

Galima apdrausti papildomai.
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

telefoninį pasikalbėjimą su dr. 
A. Kabaila. Atrodo, visiems rū
pi jo staigaus atsistatydinimo 
priežastys. Jų daugiau galima 
rasti D. Bičkauskienės “Lietu
vos aide” cituojamame telefo
niniame dr. A. Kabailos atsaky
me: “Kaip jau rašiau, atsisaky
ti šių pareigų nusprendžiau 
pats. Dėl asmeninių ir kitų prie
žasčių. Kol dar nepaskirtas žmo
gus į mano vietą, nenoriu plačiau 
kalbėti apie tas aplinkybes. Ma
nau, jei dabar kritiškai kalbė
siu apie Lietuvos padėtį, tai bus 
nenaudinga busimajam kandi
datui. Apie asmenines priežas
tis taip pat būčiau linkęs per 
daug nešnekėti. Galiu pasaky
ti, kad yra nusivylimo, neišsi
pildžiusių vilčių dėl Lietuvos, 
todėl manau, jog geriau pasi
traukti ir nenešioti kartėlio”.

Melburno lietuvių klubo nariai 
išrinko naują valdybą. Ją, pasi
skirsčiusią pareigomis, sudarė: 
pirm. Vladas Bosikis, sekr. Kęs
tutis Lynikas, klubo ižd. Narci
zas Ramanauskas, baro ižd. Algis 
Kairaitis, ūkvedys Benius Ber- 
žanskas, renginių vadovas Albi
nas Savickas, narys ryšiams ir 
konstitucijos klausimams dr. 
Jonas Kunca.
Vokietija

Naujoji VLB taryba, korespon- 
denciniu būdu išrinkta 1992 m. 
lapkričio 7 d., pirmosios sesijos 
suvažiavimą turėjo š.m. kovo 6 d. 
Vasario šešioliktosios gimna
zijai priklausančioje Romuvo
je. Naujojon tarybon buvo iš
rinkta 15, o suvažiaviman įsi
jungė 14 narių. VLB tarybos pre
zidiumo pirmininke buvo išrink
ta mokytoja Marija Dambriūnai- 
tė-Šmitienė, vicepirmininku - 
muzikas Petras Odinis, sekre
toriumi - dr. Saulius Girnius. 
VLB tarybos prezidiumas išrink
tas trejų metų kadencijai. Da
bartinė VLB krašto taryba suti
ko pasilikti dar vienerius me
tus ligšiolinėse pareigose. Ją 
sudaro pirm. Arminas Lipšys, 
vicepirm. Vincas Bartusevičius, 
sekr. Elena Tesnau, ižd. Anta
nas Šiugždinis, jn., ir narys And
rius Šmitas. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti tie patys nariai - 
Vilius Lemkė, Eugenija Lucie- 
nė, Jonas Vitkus. Garbės teismo 
pirmininku buvo perrinktas tei
sininkas Justinas Lukošius, na
riais išrinkti Alina Grinienė ir 
dr. Shulius Girnius. Kandida
tais liko Jonas K. Valiūnas ir ” 
Romanas Dirgėlas. Suvažiavime 
buvo aptarti Vasario 16 gimna
zijos reikalai. Lietuviai Vokie
tijoje yra tautinė mažuma. Vo
kiečiai neremia tautinių mažu
mų mokyklų. Išimtis buvo pada
ryta tik lietuviams, latviams ir 
vengrams dėl sovietinės okupa
cijos. Parama jų mokykloms bet
gi buvo teikiama ne per gyvena
mųjų kraštų švietimo ministeri
jas. Ji ateidavo iš federacinės 
Vokietijos vidaus reikalų minis
terijos. Dabar, toms šalims atga
vus laisvę, atkrinta ligšiolinės 
paramos pagrindas. Vis dėlto vo
kiečiai jos nenutraukia ir, atro
do, nenutrauks dar penkerius 
metus. Tolimesnė Vasario 16 
gimnazijos ateitis yra susieta 
su Vokietijos ir Lietuvos santy
kiais.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



1950 m. vasario 16 d. lietuviai pirmą kartą padėjo vainiką prie Argentinos išlaisvintojo gen. Jose de San Martin kapo

Susitiko Baltijos lygos veteranai
Penkiolikmetinis sukaktuvinis susirinkimas

Tolimas, bet stiprus frontas
Argentinos lietuviai kovoje už Lietuvos laisvę • Vieni iš pirmųjų pradėjo organizuotą veiklą • 

Lietuvių pastangas stebėjo ir rėmė plačioji visuomenė

ZEFERINAS JUKNEVIČIUS

Pirmieji lietuviai Argenti
noje pasirodė jau XIX š. pra
džioje. Vėliau keletas šeimų 
įsikūrė didžiuliuose Patago- 
mijos plotuose. Tarp 1920-30 
metų lietuvių skaičius pašoko 
net iki 40000. Tuo laikotarpiu 
susidarė pagrindai lietuviškai 
veiklai, kurion jungėsi ir šią 
tolimą šalį pasiekę pokariniai 
išeiviai.

Nauji siekiai
Lietuviai Argentinoje sten

gėsi kiek galima tvirčiau iš
laikyti tautinę gyvybę, lietu
višką dvasią. Tam tikslui stei
gė kultūrines bei visuomeni
nes organizacijas. Kai kurios 
iš jų veikia jau daugiau kaip 
80 metų. Turime tad savo spau
dą, mokyklas, savo nuosavas 
būstines ir šventoves, meno 
vienetus ir senelių namus ... 
Šalia veiklos nuo 1940 metų 
prasidėjo pats didžiausias 
rūpestis ir siekis - visomis ga
limomis priemonėmis prisi
dėti prie kovos už tėvynės lais
vės bei nepriklausomybės at
gavimą.

Kovai už Lietuvos išlaisvi
nimą įsisteigė Lietuvai išlais
vinti centras Argentinoje (LI- 
CA), pradėjęs veikti 1940 m. 
rugpjūčio 10 d. LICA tapo vie
na iš pirmųjų organizacijų pa
saulyje, pradėjusių kovoti ir 
ginti Lietuvos laisvės bylą.

Vasario 16-tos ir sibirinių 
trėmimų minėjimai virto rim
ties ir ryžto poreiškiais, ku
rių proga spaudoje pasipilda
vo protesto prieš Lietuvos oku
pantus rezoliucijos, protestai 
prieš genocidą ir Lietuvos 
draugų palankūs balsai. Spau
doje ir oro bangomis, parla
mentuose ir ministerių rašti
nėse mūsų oficialiųjų pareigū
nų ir tautiečių dėka teisingai 
buvo nušviečiama Lietuvos 
būklė ir atremiama melo pro
paganda.

Iki 1946 m. lietuviškosios 
veiklos širdimi Pietų Ameriko
je reikėtų laikyti Buenos Ai
res, kur veikė Lietuvos pasiun
tinybė Pietų Amerikai, vė
liau persikėlusi Urugavajaus, 
Montevidėjun, peronistams pra
dėjus gerinti santykius su So
vietų Sąjunga.

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 Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės ( .

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

Centro darbai
Lietuvai išlaisvinti centras 

Argentinoje nuo 1940 m. buvo 
čia tikras lietuviškosios poli
tinės veiklos variklis. Jis ren
gė patriotines šventes, skelbė 
tikrąjį lietuvių nusistatymą 
raudonųjų ir rudųjų okupantų 
atžvilgiu, organizavo pašalpą 
lietuviams tremtiniams, pateku
siems į Vakarų Europą, siuntė 
delegatus su memorandumais 
pas Argentinos prezidentus 
ir užsienių reikalų ministe- 
rius, stengėsi padėti dides
niam lietuvių išeivių skaičiui 
iš Europos atvykti ir sutvar
kyti savo gyvenimą .. . 1941- 
42-45 m. buvo pasiųsta finan
sinė parama lietuviams, atsi- 
dūrusiems sunkioje būklėje 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
Švedijoje.

Paminėtina LICA organizuo
ta didinga Lietuvių diena 1945 
m. Artėjant Antrojo pasauli
nio karo pabaigai, Argentinos 
lietuviai įsipareigojo kreiptis 
į laisvojo pasaulio sąžinę už 
brolius, kuriems okupantas bu
vo užgniaužęs žodžio bei veik
los laisvę. Buenos Aires buvo 
sušauktas masinis lietuvių su
važiavimas, kurio atgarsiai 
nuskambėjo po platųjį pasau
lį. Dalyvaujant visų Argenti
nos lietuvių kolonijų atsto
vams ir gavus linkėjimus iš ki
tose Pietų Amerikos šalyse gy
venančių lietuvių, tą dieną bu
vo paskelbti mūsų tautiečių 
troškimai ir ryžtas ginti savo 
tėvynę nuo sunaikinimo. Me- 
mor-ndumais ir telegramomis 
kreiptasi į valstjbių preziden
tus ir vyriausybes. Lietuvių 
dienos atgarsiai pasklido po 
Argentiną ir toli už jos ribų. 
Buenos Aires dienraščiai mir
gėjo didelėmis antraštėmis 
apie šį įvykį, kuris buvo pla
čiai komentuojamas ir radijo 
programose.

1946 m. Pietų Amerikos lietu
vių vardu buvo pasiųsta į Lon
doną Jungtinių Tautų asamb
lėjai telegrama, kurioje tarp 
kitko buvo prašoma “humaniš
kumo vardan imtis visų gali
mų žygių lietuvių tautos nai
kinimui sustabdyti, Lietuvoje 
siaučiamam terorui sudraus
ti, lietuvių deportacijoms į 
Rusijos gilumą sulaikyti”.

Paryžiaus konferencijos pro
ga LICA nusiuntė trijų didžių
jų valstybių ministeriams me
morandumą Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atgavimo 
reikalu. Tokių telegramų ir 
memorandumų turinys dažnai 
patekdavo į pasaulinę spaudą.

Pagalba ateiviams
Reikalui atsiradus, 1947 m. 

prie LICA buvo įsteigtas Emi
grantų komitetas, kurio tikslas 
buvo ieškoti būdų padėti lie
tuviams, norintiems atvykti į 
Argentiną. Ta proga ateivių 
reikalu įteikėme specialią pe
ticiją Argentinos prezidento 
žmonai Evai Peronienei. Tai 
padėjo gauti apie 3500 leidi
mų lietuviams atvykti į Argen

tiną. Tais pačiais metais ant
roji peticija buvo įteikta ir Ar
gentinos prezidentui. Dėka vi
suomenininko a.a. Igno Pad- 
valskio, kuriam talkininka
vo Argentijoje gimęs Zeferi- 
nas Juknevičius, tautiečių per
kėlimas buvo sėkmingai pa- * 
siektas, ir apie ketvertą tūks
tančių rado prieglobstį Argen
tinoje. Globojant anksčiau čia 
įsikūrusiems, naujieji ateiviai 
gavo darbus, sutvarkė savo gy
venimą. Kai kurie įsijungė į vi
suomeninę, socialinę bei tau
tinę veiklą, pagyvindami jau 
veikiančias organizacijas bei 
meno vienetus, įsteigdami nau
jų ansamblių. Vėliau daugu
ma persikėlė Šiaurės Ameri
kon ...

1950 m. vasario 16 d. ir Tau
tos šventės proga pirmą kartą 
visos lietuvių kolonijos var
du padėtu vainiku ir bronzinės 
lentos įmūrijimu buvo pagerb
tas Argentinos išlaisvintojas 
gen. Jose de San Martin.

Leidiniai
Lietuvos bylos skleidimui, 

kiek leido aplinkybės, irgi bu
vo daug daroma. LICA vardu 
buvo išleisti leidiniai lietu
vių kalba: “Naujosios telegra
mos”, 40 psl., “Tikros žinios”, 
40 psl., “Tėvynei”, 40 psl., ir 
“Lietuvai”, 40 psl.; ispanų kal
ba “Detras de la cortina de 
hierro” (Už geležinės uždan
gos, dokumentai apie Lietuvos 
okupavimą), 40 psl., Casimiro 
Verax (Kazimiero Čibiro; ver
timas Zeferino Juknevičiaus), 
“Diez anos de martirio” (De
šimties metų kančios), minint 
Lietuvos okupacijos dešimt
metį, 72 psl., 3000 egz . . .

Kongresai
Didesniam, glaudesniam ir 

nuoširdesniam Argentinos lie
tuvių bendradarbiavimui, LICA 
1956 m. sušaukė visų organi
zacijų ir spaudos atstovų su
sirinkimą, kuriame buvo iš
rinktas naujas veiklos cent
ras Argentinos lietuvių or
ganizacijų spaudos taryba 
(ALOST). Šios tarybos veikla 
tęsiama sėkmingai vadovau
jant jau čia gimusiems lietu
viams.

Minėdamas savo 20 metų 
veiklos sukaktį LICA 1960 m. 
gruodžio 3-9 d.d. sušaukė pir
mąjį Pietų Amerikos lietuvių 
kongresą, kurio tikslas buvo 
sustiprinti Lietuvos laisvini
mo veiklą ir subendrinti visų 
Pietų Amerikos lietuvių viso
keriopą darbuotę. Kongresas 
pasisekė labai gerai ir suju
dino kitose Pietų Amerikos 
valstybėse gyvenančius lietu
vius. Kongresai buvo toliau 
rengiami ne tik Buenos Aires, 
bet ir Urugvajaus Montevide- 
juj bei Brazilijos Sao Paulo 
miestuose. Aštuntasis ir pas
kutinis įvyko 1983 m. Venezue- 
loje.

Veiklos kraitis
Per visą veiklos laikotarpį 

Lietuvai išlaisvinti centras

1993 m. gegužės 8 d. daugu
ma Baltijos veteranų lygos Ka
nadoje narių šeštadieninę po
pietę praleido latvių “Dauga- 
vas vanagi” namuose. Po pasto
riaus F. T. Kristbergs invoka- 
cijos sukaktuvinį - 15-tąjį me
tinį susirinkimą atidarė lygos 
pirmininkas Ed. Ozols, pakvie
tęs pagrindinį pranešėją Lie
tuvos generalinį konsulą Ka
nadoje H. Lapą, kuris savo kal
boje pabrėžė, kad po daugelio 
metų visos trys Baltijos šalys 
vėl yra laisvų Europos kraštų 
gretose. Tačiau ir toliau ke
lia grėsmę Baltijos valstybių 
saugumui ir visos Europos sta
bilumui Rusijos kariuomenės 
daliniai, kurių vis dar neno-
rimą išvesti. Jelcino vyriausy
bė ir toliau bando tęsti impe
rinio galvojimo tradicijas, de
klaruodama savo teisę neva gin
ti pažeidžiamas tautinių mažu
mų teises Baltijos valstybėse. 
Vienas būdų šiuos kaltinimus 
atmesti galėtų būti nepriklau
somos ekspertų komisijos su
darymas. Tokią stebėtojų ko
misiją galėtų sudaryti Jung
tinių Tautų organizacija.

Estijos generalinis konsulas 
Kanadoje I. Heinsoo pasakė, 
kad Baltijos veteranų lyga yra 
geras baltiečių bendrai koor
dinuotos veiklos pavyzdys. Ši
taip galėtų koordinuoti savo 
veiklą ir Baltijos šalių politi
kai bei ekonomistai, spręs
dami panašius savo kraštų po
litinius ir ekonominius klau
simus. Latvija ir Estija jau yra 
žengusios ta linkme, pasirašy
damos bendros rinkos sutartį.

Susirinkimo dalyvius sudo
mino politinio apžvalgininko 
ir žurnalisto B. McDonald kal
ba, kuris pasakė, kad ilgalai
kė kova už Baltijos tautų nepri
klausomybę buvo apvainikuota 
pergale. Tačiau tokios organi
zacijos, kaip veteranų lyga, at-
siduria kryžkelėje, kai reikia 
rinktis naujas veiklos kryptis. 
O šios kryptys galėtų rūpin
tis Baltijos šalių nepriklau
somybės įtvirtinimu ir ekono
miniu išvystymu. Jis tiesiog 
patarė per parlamentarus arba 
tiesiogiai lygai (£reiptis į už
sienio reikalų ministeriją, siū
lant Kanados užsienio ekono
minio vystymo programas pa
kreipti Centrinės ir Rytų Eu
ropos kryptimi, žinoma, argu
mentuotai parodant, kokie tur
tingi ekonominiai ištekliai glū
di šiame regione. Šiaurės At
lanto sandraugai tai galėtų bū
ti naudinga. Toks kreipima
sis galėtų pastūmėti Kanados 
vyriausybę nauja kryptimi. 
Tarptautinė ekonominio vysty
mosi pagalba galėtų koncent
ruoti savo dėmesį ne vien į 
Aziją, Afriką, Pietų Ameri-

Argentinoje turėjo šimtus po
sėdžių, yra surengęs daug pa
radų, koncertų, davęs paskai
tų, kviesdamas geriausius lie
tuvius paskaitininkus ir vie
tinius, organizavęs įdomias 
programas, kurių atgarsiai vi
sada nuskambėdavo Argenti
nos spaudoje, per radiją ir te
leviziją. Centras per savo dau
giau kaip pusę šimtmečio kėlė 
ir gynė Lietuvos laisvės klau
simą visur, kur tik buvo galima 
ir reikalinga. Vieni darbuoto
jai keitė kitus ir su pasišven
timu tęsė Lietuvos laisvinimo 
darbą.

Dabar, Lietuvai jau prisikė
lus, LICA laiko savo darbą už
baigtu. Būdamas paskutinis šio 
centro pirmininkas, jaučiu pa
reigą paskleisti prisiminimų 
žiupsnelį. Ką atlikome, nėra 
palyginimo su atkakliais par
tizanais, Sibiro tremtiniais, 
viešai susideginusiais ar gynu- 
siais plikomis rankomis Parla
mento rūmus. Mes tik įstengėm 
skelbti pasauliui visų laisvės 
kovotojų ištvermę, siekius ir 
kančias.

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

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

ką. Atitinkamos ekonominio 
vystymosi programos galėtų 
būti įgyvendinamos ir Euro
pos, tuo pačiu ir Baltijos kraš
tuose. Tarkim, jei dabar 41% 
paramos biudžeto yra skiria
ma Azijai, 41% - Afrikai, 22% 
- Pietų Amerikai, tai B. McDo
nald nuomone, galima būtų 
aiškiai pademonstruoti, kad 
apie 20% paramos biudžeto su 
abipusiai naudinga perspekty
va galėtų būti nukreipta į Bal
tijos kraštus, jų ekonomikos iš
balansavimui ir kartu gynybi
nio pajėgumo didinimui. Tai 
be abejonės sustiprintų ir Eu
ropos stabilumą. Kartu tai ce
mentuotų abipusiškai naudin
gus Kanados ir Baltijos ša-
lių ryšius.

Baltijos veteranus sukakties 
proga taip pat sveikino M. Aba
rius, Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje centro valdybos pir
mininkas, latvių, estų, vete
ranų organizacijų ir Kanados 
kariuomenės atstovai. Po svei
kinimų Baltijos veteranų lygos 
(BVLC Medal of Merit) meda

Baltijos lygos veteraną suvažiavimo dalyviai š.m. gegužės 8 d. latvių “Daugavas vanagi” namuose Nuotr. A. Pūko

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 iri17akub. pėdos dėžės..............uin. $ 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 (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 JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

i
i
i
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i
j Perkėlimo mokestis - 4%
i
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Į Siuntėjas:..................................................
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....12.00.

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

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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Baltijos lygos veteranų pareigūnai A. KANGSEPP ir E. OZOLS įteikia organi
zacijos medalius Kanados lietuvių bendruomenės veikėjui J. KRIŠTOLAI
ČIUI ir Lietuvos gen. konsului Kanadoje H. LAPUI Nuotr. A. Pūko

liai buvo įteikti Lietuvos ge
neraliniam konsului Kanadoje 
H. Lapui ir KLB veikėjui J. 
Krištolaičiui. Užbaigdamas 
susirinkimą, lygos pirm. Ed. 
Ozols šiltai atsiliepė apie pir
mąjį lygos pirmininką, jos stei
gėją St. Jokūbaitį. Taip pat pa
minėjo apie galimus pasikei
timus lygos veikloje. Vis dau

giau karo veteranų dėl senat
vės, sveikatos yra priversti 
pasitraukti iš aktyvesnės or
ganizacinės veiklos. Muzi
kinėje programoje dalyvavo 
trijų Baltijos šalių atstovai. 
Lietuviams atstovavo Lilija To- 
rutaitė, dainininkė ir akor
deonistė, susilaukusi dalyvių 
įvertinimo. A. P.
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Prasmingiau paminėkime 
Lietuvos kančią

Praėjusių metų pabaigoje lietuvių išeivijos visuomenei 
pranešėme apie Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos 
užmojį, minint Lietuvos nepriklausomos valstybės atkū
rimo deimantinę sukaktį, išskirtinai prisiminti Lietuvos 
Didžiąją Kančią, patirtą per Antrąjį pasaulinį karą, bei 
jo palikimą - okupaciją ir jos įamžinimui paruošti ir iš
leisti Lietuvos kančios istoriją.

Sukaktį minėdama, vasario mėnesį PLB valdyba pa
skelbė Lietuvos kančios istorijos apimtį, sąmatą, darbo 
talkos užuomazgą Lietuvoje ir pranešė apie pradėtą darbą
- pirmas tomas jau atiduotas spausdinti.

Nors Lietuva okupantų buvo kankinama be pertraukos 
ištisus penkiasdešimt metų, ir dėl to sunku pasakyti, ku
riais laikotarpiais lietuviai labiausiai kentėjo, tačiau ryš
kiausi to kančios liudininkai lieka didieji lietuvių trėmi
mai į Sibirą, prasidėję 1941 m. birželio 14-15 d.d. ir daug 
kartų kartojęsi, kol arti pusės milijono Lietuvos gyventojų 
buvo išvežta į amžino įšalo žemę kentėti ir mirti. Todėl bir
želio mėnuo yra tapęs

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KANČIOS MĖNESIU 
ir kiekvienais metais to mėnesio keturioliktą ir penkioliktą
- pirmųjų trėmimų dienos yra gedulingai minimos.

Šiais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo deiman
tinės sukakties metais Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba kviečia išeivijos visuomenę kančios dienas pami
nėti plačiau, iškilmingiau ir ryžtis padėti mums jas įpras
minti šešiolikos ar daugiau tomų, lietuvių ir bent anglų kal
bomis išleistoje Lietuvos kančios istorijoje.

Kaip jau anksčiau jums buvo pranešta, Birželį - Lietu
vos Didžiosios Kančios mėnesį minėdama, Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdyba skelbia lėšų telkimo vajų Lie
tuvos kančios istorijai ir visus išeivijos lietuvius kviečia 
nors ir kuklia auka šį jos didelį, sunkų, bet ir labai svarbų 
darbą paremti. Netrukus Jūs gausite po asmenišką PLB 
valdybos įgaliotinių laišką, nuodugniau paaiškinantį už
mojo apimtį, sąmatą, kaip ir kur auką siųsti. Į daugelį iš 
Jūsų bus kreipiamasi asmeniškai žodžiu ar telefonu. Bus 
ir skelbimai spaudoje, nurodantys, kur ir kaip prie to darbo 
prisidėti. Labai prašome - atsiliepkite. Atsiliepkite tei
giamai, nepaisydami aukos dydžio. Už kiekvieną auką PLB 
valdyba bus jums labai dėkinga, nes ji prisidės prie Didžio
sios Lietuvos Kančios parodymo pasauliui, kartu įspėdama 
saugotis patiems didiesiems galiūnams ir saugoti mažuo
sius nuo tokių šiurpių ir brutalių okupacijų, kokias moder
niam dvidešimtojo amžiaus pasauliui nuožmia jėga buvo 
užkrovę žiaurūs diktatoriai Stalinas ir Hitleris.

Bronius Nainys,
PLB valdybos pirmininkas

su luronio auKstesniųju lituanistinių kursų absolventėmis supažindina 1992-93 mokslo metu užbaigimo iškilmių 
vadove LIDIJA PRANAITYTE (prie mikrofono). Kursus baigė - iš kairės: DAINA BATRAKS DAINA BATŪRAITĖ 
RAMUNE GAIZUTYTE, VILIJA KARKAITĖ, VILIJA LEKNICKAITĖ ir VAIVA UNDERYTĖ. Iškilmės įvyko 1993 m’ 
gegužes 14 d. Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. R Pranaičio

Toronto Maironio mokyklos mokslo metų užbaigimo šventėje gegužės 14 d. Prisikėlimo parapijos salėje įteikiami VIII 
sk. baigimo pažymėjimai. Iš kairės - aštuntos klasės auklėtoja D. KEBLINSKAITĖ. Lietuvos gen. konsulas Kanadai 
H. LAPAS, mokyklos vedėja G. PAULIONIENĖ, Toronto mokyklų tarybos pirm. kun. J. STAŠKUS ir baigimo pažymėji
mą priimantis abiturientas MYKOLAS BĖRIUS Nuotr. R. Pranaičio

Mokslo metų užbaigimo ir Maironio mokyklos 45-rių metų veiklos paminėjimo šventė 
gegužės 14 d. Prisikėlimo parapijos salėje Toronte

INGA PIVORIŪTĖ

Bendruomenių pirmininkai, susitikę pasitarimui Toronte 1993 m. gegužės 15 
d. Iš kairės į dešinę: V. MACIŪNAS - JAV lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkas, B. NAINYS - Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas. 
J. Kuraitė-Lasienė - Kanados lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmi
ninkė, A. VAIČIŪNAS - Kanados lietuvių bendruomenės valdybos pirminin
kas, dr. P. LUKOŠEVIČIUS - PLB atstovas Vilniuje

Kanados Lietuvių Bendruomenės žinios

Užgęsta salės šviesos, nu
tikta susirinkusiųjų šurmulys. 
Iš šiltomis spalvomis apšvies
tos scenos pasigirsta pirmieji 
maršo akordai (muz. J. Govė- 
das). Tolumoje išvystame pir
muosius aštunto skyriaus abi
turientus. Eina jie: Mykolas 
Bėrius, Mykolas Genys, Aras 
Ignatavičius, Silvija Juraitė, 
Stasys Kuliavas, Povilas Lek- 
nickas, Kristina Pilipavičiūtė, 
Silvija Pranaitytė, Lidija Pu- 
terytė, Arūnas Radtke, Aida 
Radzevičiūtė, Jonas Repšys, 
Linas Ruslys, Tomas Skrins- 
kas, Onutė Smalenskaitė, Dai
nius Šelmys, Corey Theiss, To
mas Zaleskis, - susikaupę ir 
rimti, spinduliuojantys jau
natviškai patrauklia lietuviš
ka šiluma. Karštais plojimais 
juos sutinka tą vakarą į Prisi
kėlimo parapijos salę atsku
bėję tėveliai, mokytojai, arti
mieji bei draugai.

Nė kiek neatsilikdami nuo

aštunto skyriaus baigusiųjų, 
žingsniuoja Aukštesniųjų li
tuanistinių kursų abiturien
tai, gal tiksliau būtų rašyti, 
abiturientės. Tai šešios, lyg 
liepos, aukštos, gražios lietu
vaitės: Daina Batraks, Daina 
Batūraitė, Ramunė Gaižutytė, 
Vilija Karkaitė, Vilija Leknic- 
kaitė, Vaiva Underytė. Visi iš
sirikiuoja kukliai išpuoštoje 
salės scenoje. Giedamas Lie
tuvos himnas, palydint pia
ninu muz. J. Govėdui.

Sveikinimai i
Scenoje išvystame visuomet 

jauną ir geros nuotaikos To
ronto Maironio mokyklos ve
dėja Giedrą Paulionienę. Ji 
sveikino abiturientus ir susi
rinkusius, pažymėdama, kad 
šie metai ypatingi - mokykla 
švenčia ir 45-rių metų sukak
tį. Vedėja trumpai apibūdino 
Maironio mokyklos ryšį su Lie
tuva okupacijos metais ir da
bartiniame laikotarpyje. Iš
ryškino mintį, kad į tėvynės

Sibirinių trėmimų minėjimas 
Toronte įvyks birželio 14, pirma
dienį, 7.30 v.v. anglikonų Šv. Pau
liaus šventovėje (227 Bloor St. E., 
prie Jarvis gatvės kampo).

Bendras Pasaulio, JAV ir Kana
dos lietuvių bendruomenių valdy
bų pirmininkų posėdis įvyko ge
gužės 15 d. Toronte. Buvo svars
tomos glaudesnio bendradarbiavi
mo galimybės; aptartas leidinio 
“Lietuvos kančios istorija” pro
jektas; išeivijos meninių grupių 
dalyvavimas Dainų ir šokių šven
tėje Lietuvoje 1994 m. vasarą ir 
kiti svarbūs klausimai.

KLB valdybos posėdyje gegužės 
17 d. patvirtintas laiškas Lietuvos 
respublikos prezidentui - A. Bra
zauskui dėl lietuviškų pasų išda
vimo išeivijoje.

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).

Humanitarinė pagalba Lietuvai: 
išsiųsta į Lietuvos ligonines 17 
lovų ir įvairios medicininės įran
gos bei medikamentų. Koordinavi
mo darbus atliko KLB valdybos hu
manitarinė komisija, vad. V. Ga- 
čionytės.

KLB valdybos Švietimo komisi
jos pirm. G. Paulionienė gavo iš 
Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nisterijos kvietimą, raginantį jau
nimą dalyvauti lituanistiniuose 
kursuose Lietuvoje šią vasarą, ku
rie pirmąkart specialiai organi
zuojami išeivijai.

Kilni ir prasminga auka: a.a. Juo
zas Starkevičius (Starke) savo tes
tamentu dalį turto paliko Kana
dos lietuvių bendruomenei - lietu
vybės stiprinimui išeivijoje. To
kia auka yra ne tik džiugi, bet ir 
įpareigojanti mus visus neužmirš
ti, kad esame lietuviai.

KLB valdybos pirm. A. Vaičiū
nas ir vicepirm. J. Kuraitė-Lasie
nė balandžio 28 d. dalyvavo Baltų 
federacijos surengtame susitiki
me su Kanados federacinės val
džios (TASK Force on Central & 
Eastern Europe) komitetu. Inf.

SOLD

Expect 
theoesf

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

DAIVA DALINDA, bba,
Broker Tel. (416) 231 -5000
Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Maloniai kviečiame naudotit
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

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

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

pristatymu į namus .......................... 4<%» + $1 4.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas. 
Kelionės į Lietuvą nuo............. $899.00

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.

padėties pasikeitimą turėjo 
atsiliepti bei pasikeisti ne tik 
mokykla, bet ir visa išeivija. 
G. Paulionienė pakvietė ir šio 
iškilmingo vakaro pranešėją 
Lidiją Pranaitytę, kuri pui
kiai atliko savo vaidmenį.

Pasveikinti baigusiųjų į sce
ną pirmasis pakilo Kanados ge
neralinis konsulas H. Lapas, 
sakydamas, kad šis vakaras yra 
abiturientų ilgų metų darbo 
vainikas. Konsulas palinkėjo 
scenoje sėdintiesiems, kad jie 
visuomet būtų ryžtingais, pasi- 
tikinaičiais savimi ir susipra
tusiais lietuviais.

Sveikino vakaro iškilmių da
lyvius ir klebonas kun. J. Staš
kus, Toronto lietuvių mokyklų 
tarybos pirmininkas. Jis lin
kėjimuose patvirtino, kad lie
tuviškas švietėjiškas darbas 
Toronte jau sėkmingai tęsiasi 
45 metus, o abiturientams - 
“nepamiršti to, dėl ko kiekvie
nas žmogus yra pašauktas-am
žinojo gyvenimo, tikėjimo 
Dievu”.

Kanados lietuvių bendruo
menės valdybos pirm. A. Vai
čiūnas palinkėjo sėkmės abi
turientams primindamas, kad 
mylėtų Lietuvą tokią, kokia 
ji yra.

Pažymėjimų įteikimas
Po sveikinimų buvo įteikia

mi mokyklos baigimo pažymė
jimai VIII skyriaus mokiniams. 
Stovinčiųjų scenoje pavardės 
nuaidėjo vedėjos pavaduoto
jos Rūtos Rusinienės sodria
me balse. Rankos paspaudimas 
konsulo H. Lapo, auklėtojos 
D. Keblinskaitės, vedėjos G. 
Paulionienės bei kunigo J. 
Staškaus, lydėjo mintį - ne, 
nuleisti rankų ateityje - skir
tą kiekvienam aštuntokui.

Aštunto skyriaus auklėto
ja Dalia Keblinskaitė įvadi
nėje premijų teikimo dalyje 
kreipėsi į susirinkusiuosius, 
kviesdama ištesėti ir skatin
ti vienas kitą, negailėti gero 
žodžio, remti dirbančiųjų pa
stangas, būti mokiniams tvirtu 
užnugariu. Auklėtoja tęsė - 
Lietuvos blankios spalvos, ta
čiau neatsiribokime nuo savo

GINTARAS

EXPRESS

kamieno, dirbkime skiepydami 
jaunose širdyse meilę Lietu
vai. Mokytoja, kreipdamasi į 
savo auklėtinius, prašė, kad 
jie nesustotų ties baigimu, at
vertų save naujom idėjom ryž
tųsi ateinantiems metams dar 
giliau pažvelgti į savo šaknis.

Išvardintos ir įteiktos VIII 
skyriaus premijos: už lietuviš
kumą - S. Kuliavui (S. Bube- 
lienės premija), stropumą - J. 
Repšiui bei A. Radzevičiūtei 
(abu apdovanoti A. Rinkūno 
premijom), geriausius pažy
mius - L. Puterytei (A. Pute- 
rio premija), ypatingi pagyri
mai teko mokiniams-C. Theiss 
ir M. Geniui.

Vėl susirinkusieji išgirsta 
iš scenos sklindantį mokytojos 
R. Rusinienės balsą. Šį sykį 
ji išvardina Aukštesniųjų li
tuanistinių kursų moksleives. 
Joms pažymėjimus įteikė kon- 
sulaš H. Lapas, kun. J. Staškus, 
auklėtoja L. Underienė ir ve
dėja G. Paulionienė. Visos abi
turientės aktyvios lietuviško
je veikloje, tad šie pažymėji
mai, rodos, lyg ir visiškas var
tų pravėrimas į savarankišką 
lietuvišką pasaulį.

“Norėčiau, kad išsineštumė- 
te ne gramatikos linksniavimą 
ar sintaksės taisykles. Norė
čiau, kad išsineštumėte lietu
višką dvasią, lietuvius drau
gus, prisimintumėte, kad esa
te lietuvškos bendruomenės 
pilnateisiai nariai, esate

naitis, I. ir B. Wilkinson’s ir B. 
Batraks. Ypatinga padėka iš
reikšta Toronto lietuviškos 
mokyklos bendradarbiams: R. 
Jonaitienei, Č. Senkevičiui, 
B. ir J. Danaičiams, B. Čepai
tienei už įdomų leidinį “Mūsų 
mokykla”.

Į sceną G. Paulionienė pa
kvietė Mairono mokyklos ir li
tuanistinių kursų vedėjus: V. 
Matulaitį, J. Andrulį, V. Bire- 
tą ir žmonas mirusių vedėjų - 
a.a. J. Jankaičio ir a.a. A. Rin
kūno.

Kanados lietuvių bendruo
menės švietimo medaliais ap
dovanoti - fotografas S. Dab- 
kus, mokytojos - R. Bukšaitytė 
ir V. Dailydienė. Jie visi Mai
ronio mokyklai savo paslaugo
mis tarnavo daugelį metų.

Meninė programa
Jaunatviškai džiugi buvo 

ir meninė vakaro programos 
dalis. S. Kuliavas, aštunto sky
riaus mokinys, skaitė savo kū
rybą “Laimė”: jeigu žmogus 
nori ir pasiryžta - aš tikiu, kad 
jis gali bet ką pasiekti ir atlik
ti. Išklausytos ir Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų abiturien
čių eiliuotos poetinės mintys.

Programa baigta muzika - 
dalyviai klausėsi kursančių at
liekamomis liaudies dainomis 
- “Buvo dūda Vilniuj”, “Aš pa
sėjau žalią liną”, “Ant kalno 
stovėjau”. Dainas paįvairino 
skudučių garsai ir kanklių me
lodija. Šiai daliai, nuotaikin-

Lietuvos vaikai”, kreipėsi į 
abiturientes mokytoja Laima 
Underienė, įteikdama abitu
rientėms premijas. Už aukš
čiausius pažymius - V. Unde- 
rytei, stropumą, draugiškumą
- V. Karkaitei, pasiryžimą - 
D. Batraks, V. Leknickaitei, 
lietuviškumą - D. Batūraitei, 
už darbštumą - R. Gaižutytei.

Baigusiųjų atsisveikinimas
Salėje susirinkusiems įdomu 

buvo klausytis abiturientų at
sisveikinimo kalbų. Aštuntokų
- L. Puterytės ir T. Skrinsko at
sisveikinime nestokojo nuošir
džių prisiminimų, padėkų, ir 
gyvo humoro. Lidija kalbėjosi 
su Tomu, kad dar ir dabar tebe
skaitanti “Tėviškės žiburius’.’. 
Atsimena, kaip kiekvieną sa
vaitę turėjo parašyti santrau
ką kokio nors straipsnio. Tvir
tino, kad visa tai atliko paėmus 
keletą sakinių, juos išrašius, 
net nereikėję straipsnio skai
tyti. Vaidindama studentę, Li
dija sakė Tomui, kad ir ir da
bar tebesinaudoja šiuo me
todu.

Tomas kreipėsi į mokytojus, 
dėkodamas už gerą mokymą, 
paskatinimą ir įdomias pamo
kas. O pagal mokyklos tradi- 
diciją, Lidija ir Tomas įteikė 
Aušrai Wilkinson sekančių me
tų baigusiųjų klasės atstovei 
mokyklos raktus.

V. Underytė ir V. Karkaitė 
sakė, kad šie užbaigimo me
tai jų tryliktieji mokslo me
tai, jų rimčiausi metai. Dėko- 
damos savo auklėtojai mokyto
jai L. Underienei, jos pažymė
jo, kad buvo paruošta labai 
stipri ir įvairi programa. Abi
turientės galėjo susipažinti ir 
susitikti su lietuvių dailinin
kais, istorikais, rašytojais ir 
muzikais. Už istorijos žinias 
bei draugystę, už meilę lietu
viškai dainai ir turtingos lie
tuviškos muzikos supratimą, jos 
tarė ypatingą padėką mokyto
jai G. Paulionienei ir muz. D. 
Viskontienei.
Pagerbti mokyklos darbuotojai

Pakvipo gardžiai viliojančio 
maisto kvapas. Abiturientai ir 
svečiai vaišinosi skaniai J. 
Gurklienės paruošta vakarie
ne. Ta pačia proga susirinku
sieji nuotaikingai dalinosi 
įspūdžiais.

Šiais metais Maironio mo
kyklą palieka - L. Andrulis ir 
D. Skukauskaitė. Pagerbti tė
vų komitete dirbę daugiau kaip 
10 metų: D. Gudelytė, R. Pra-

gai paaiškindama bei įtrauk
dama salėje sėdinčią publiką, 
vadovavo muz. D. Viskontienė. 
Ji ir paruošė dainininkes, sku- 
dutininkes bei kanklininkes. 
Beje, merginų tarpe buvo ir 
vienas jaunuolis - Linas Na
rušis.

Paskutinė scenoje pasirodė B. 
Batraks, tėvų komiteto pirmi
ninkė. Ji padėkojo visiems, pa
dėjusioms suruošti šias iškil
mes, o taipgi ir visiems daly
viams, kurie gera nuotaika 
prisidėjo prie šio vakaro pasi
sekimo. Po iškilmių pasivai
šinta kava ir skanėstais, besi
dalinant įspūdžiais apie gra
žiai suorganizuotą šventę.

Salės gale buvo išstatyta abi
turientų parodėlė. Tai buvo 
įvairių temų, įdomiai išdėstyti, 
gerom nuotraukom bei pieši
niais iliustruoti rodiniai, pa
reikalavę didėlio krūopšfu- 
md, laiko bei darbo. Dalyviai 
apie ją labai gerai atsilidpėi 1

VYTA CT AS KASTYTIS

Liepsna
Pradžioj 

maža. - - 
Kaip malonu 
sustingusias rankas sušilt.

Paskui 
didesnė vis. - - 
Įaitrinta kaitra 
palies ir veidą, ir akis.

Po valandos. —
Plačiai į aukštą dangą šovė: 
plevens, plasnos 
baisi tartum pirato vėliava.
Suomijos Laplandija 
1944 m. spalio 4 d.

Fiordas
Iš už kalną nei ežeras, nei upė 
Ateina rėžis mėlyno vandens.
Kalnai ant žemės klūpo 
Melsvajam rėžiui nusilenkt...

Geltona, balta, žalia — 
Mažyčiai žiburėliai ant uolėto 

kranto
Pasisuka miklią žuvėdrą keletas 
Ir klykdamos į jūrą krenta.

Atsimušė banga į uosto molą, 
Atsimušė ir išsigando, 
Balti purslai krūvon supuola, 
Įkąsti bando...

Talvikas, Norvegija 
1944 m. gruodžio 26 d.

mW

Toronto Maironio mokyklos 45-mečio iškilmėse gegužės 14 d. Prisikėlimo parapijos salėje pagerbti bendradarbiai, tal
kininkai, rėmėjai ir ilgametės mokytojos. Iš kairės: R. JONAITIENĖ, Č. SENKEVIČIUS, B. DANAITIENĖ, J. DANAI- 
TIS, B. ČEPAITIENĖ; R. BUKŠAITYTĖ, mokytojavusi 16 m., ir V. DAILYDIENĖ - 23 metus. Abi apdovanotos KLB 
švietimo medaliais Nuotr. R. Pranaičio



Dabartinė Lietuvos ekonomika _DR v SAMON1S
Pastabos, susipažinus su kelių autorių Vilniuje išleista ekonominiais klausimais knyga

Pernai Lietuvoje pasirodė R. 
Darulio, Juozo Kabašinsko, R. 
Morkūnaitės, J. Rainio ir A. Zu- 
bavičienės parengtas leidinys 
“Kapitalo Lietuva. Sprendimų 
technologija: Ekonominės re
formos korekcijos ir radikali- 
zacijos programa”.

Šios knygos autoriai užsi
brėžė sau labai ambicingą už
davinį. Joje bandoma įvertin
ti iki 1992 metų rudens vykdo
mą Lietuvos pokomunistinį 
ekonominį pertvarkymą. Au
torių žodžiais, pasiūlyti jos 
korekcijos ir radikalizacijos 
programą. Tokio labai reika
lingo ir sunkaus darbo prisi
ėmimas yra tikrai sveikinti
nas, liudija taipogi apie au
torių entuziazmą ir gerus no
rus. Konkretus šios knygos 
mano vertinimas, pastabos 
bei kitokia kritika yra išspaus
dinta pačioje knygoje. Šiame 
straipsnyje pateikiamos bend
resnio pobūdžio pastabos.

Teisingas pasirinkimas
“Neoklasikinės doktrinos” 

pagrindu knygoje kritikuoja
mas pokomunistinis ekonomi
nis pertvarkymas (transfor
macija). Tačiau tokių refor
mų tariamas neveiksmingu
mas nėra paaiškintas. Auto
rių žodžiai kaip “nenuostabu” 
dar nieko neįrodo. Kaip tik 
pažangiausios reformos (Len
kija, Rytų Vokietija) ta dokt
rina iš esmės ir remiasi. To
liau, nuosavybės atstatymas 
(restitucija), “vaučeriai” ar ta
lonai nėra jokia “lietuviška 
specifika”, kaip teigiama lei
dinyje. Nuosavybės neteisėtas 
atėmimas yra barbarizmas; vi
sa 200 metų Vakarų ekonomi
nė istorija remiasi nuosavy
bės teisių išsaugojimu. Naujų 
rinkos ir demokratijos dės
niais paremtų santykių nega
lima įtvirtinti bent jau iš da
lies neatstačius šio principo. 
“Vaučeriais” paremtas gamy
binio kapitalo išdalijimas vel
tui buvo pasiūlytas Nobelio 
premijos laureato Milton 
Friedman dar 1977 metais. 
Lietuva, pasirinkusi šį naują 
būdą, daugelio tarptautinių 
ekspertų ir pasaulinių finan
sinių institucijų buvo įvertin
ta kaip pralenkianti Centro 
Europą 1991-92 m. Tuo pačiu 
principu iš esmės remiasi ir 
šiuo metu pažangiausia pri
vatizacijos programa - Lenki
jos PPR. Lietuvoje padaryta 
klaidų šioje srityje, nes nebu
vo patenkinamai surašyti že
mės ūkio vienetai. Tačiau pri
vatizacijos iškrypimai ir ne
teisėti veiksmai iš dalies yra 
buvusios dvivaldystės pasek
mė (Sąjūdis viršuje, senos 
struktūros apačioje). Svarbiau
sia, kad buvo pasirinkta iš es
mės teisinga strategija, neklai
džiota klystkeliais, kuriais 
labai klaidžiojo Lenkija, Veng
rija ir kitos šalys. Beje, komu
nistinė nomenklatūra bei ma
fija ir tose šalyse parodė, kad 
gali labai daug! Privatizuoja
mų ūkio vienetų siūlymas sko
lon yra vienas iš blogesnių 
klystkelių, kaip tai jau patir
ta Čilėje ir kitur. Ne daug ką 
geresnis yra planas atiduoti 
įmones pirmiausia darbo ko
lektyvams, po to kitiems.

Talonų įvedimas - tai pras
ta, priverstinė išeitis. Lietu
va ir kitos posovietinės šalys

Kai kurios Algirdo 
Gustaičio knygos

TIKROJI LIETUVA, 79 žemėla
piai ir 172 iliustracijos. Didelio 
formato. Chicago, 1983 m.

KUNIGAIKŠČIO RADVILO ŽE
MĖLAPIS, 47 žemėlapiai ir 88 
iliustracijos. Didelio formato. 
Chicago, 1990, nors išspausdinta 
1992 m.

DNIEPRO UPĖ IR APLINKA 
NUO PRIEŠ-KRISTINIŲ LAIKŲ, 
96 žemėlapiai ir 97 brėžiniai, 
iliustracijos. Didelio formato. 
Vilnius, 1991 m., spausdino “Ry
tas”, Baltijos pr. 10, Klaipėda.

POTSDAMAS IR LIETUVA DE
GA. Aštuoniomis kalbomis apie 
Lietuvą, įskaitant atspaudus iš 
“Tėviškės žiburių”, POTSDAM 
AND LITHUANIA ARE BUR
NING. In eight languages regar
ding Lithuania. 4 žemėlapiai ir 
36 atspaudai. Didelio formato. 
Klaipėda, 1993 m. Platina A. Saba
liauskienė, Gintaro 7-15, Klaipė
da 5800.

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ 
AŠARĄ, 240 iliustracijų - nuot
raukų, atspaudų, žemėlapių. Ant
rojo Pasaulinio karo dienoraš
tis, 941 psl. Chicago, 1990 m.

Keletas knygų rankraščiuose. 

iš esmės buvo priverstos jais 
pasinaudoti dėl Maskvos ve
damos monetarinės (pinigų) 
politikos. Norint to išvengti, 
litą reikėjo įvesti tuoj po Mask
vos nepasisekusio perversmo
1991 m. rugsėjo mėn. Čia ne 
tik Lietuvos vyriausybės klai
da. Tarptautinis valiutos fon
das (TVF) ilgesnį laiką tikėjo 
“rublio zonos” burbulu ir vi
sas posovietines šalis ragino 
iš tos zonos bent kol kas neiti.
1992 m. birželio mėn. Estija 
iš tikrųjų savo kroną įsivedė 
prieš TVF norą, nors šis tuoj 
pat su jos sprendimu sutiko 
ir net šiek tiek padėjo, nes ne
norėjo prarasti savo įtakos.

Neigiama vertybės įtaka
Atrodo, kad programos pa

grindinė tezė - tai ūkio struk
tūros sutvarkymo būtinumas 
pokomunistinio pertvarkymo 
rėmuose, kitaip sakant, struk
tūrinė arba industrinė (pra
moninė) politika (industrial 

’policy). Autoriams atrodo, 
kad sisteminis pertvarkymas 
turi būti papildytas vastybės 
įsikišimu, siekiant smulkme
niškai nustatyti “pažangią” 
promonės šakų struktūrą, nes 
kitaip sisteminis pertvarky
mas neveikia ir nesuveiks. Iš 
tikrųjų, kai kuriose Vadarų ša
lyse (Japonija, Prancūzija) 
valstybė per savo politiką ban
do švelniai, netiesioginiais 
būdais daryti įtaką į pramo
nės struktūrą (sandarą).

Net jeigu vienoje ar kitoje 
valstybėje industrinė politika 
davė kažkokių tai teigiamų re
zultatų, tai tik išimtys. Apla
mai, pasaulio mastu patyrimas 
šioje srityje yra neigiamas. 
Aišku, kad valstybė nesugeba 
teisingai parinkti naudingų 
(perspektyvių) šakų pramo
nės įmonių. Palyginus su rin
ka, valstybiniai biurokratai 
neturi šioje srityje jokio pra
našumo. Maža to, jų sprendi
mai beveik visada blogesni už 
rinkos jėgų pasirinkimą. In
dustrinės politikos vedimas 
reikalauja gan tobulos ekono
minės bei politinės informa
cijos sistemos, kurios poko
munistinėse šalyse nėra ir dar 
ilgai nebus. Be to, reikia taip 
pat lėšų, kurių nei Lietuvos 
nei kitų atsistatančių šalių 
biudžetai dar ilgai neturės. 
Nemažiau svarbu ir tai, kad 
industrinei politikai vesti rei
kia turėti daug gerai išlavintų 
kadrų, (ūkinių vadovų, ir t.t.), 
o jų nepakanka net patiems 
būtiniausiems valstybės veiks
mams. Lietuvoje, prie esamų 
blogų sovietinės ekonomikos 
įpročių, industrinė politika 
atvestų prie valstybės “mato
mos rankos” (visible hand) 
sustiprinimo. Ir vėl valstybė 
pradėtų diktuoti ką reikia ga
minti ir kaip, kokia technolo
gija. Labai apsidžiaugtų se
nos struktūros ir įvairaus plau
ko biurokratai, kuriems atei
tų seni geri laikai, iškiltų nau
jos galimybės vardan “visuo
menės labo” ar “pažangos” pri
sipildyti savo kišenes, apip
lėšiant daugumą Lietuvos var
totojų.

Tai būtų labai žalingos pa
sekmės visam Lietuvos poko
munistiniam persitvarlį'mui 
(infliacija, valdžios ir verslo 
struktūrų persipynimas su ne
išvengiama milžiniška korup

■■
Šiuolaikinio meno centre Vilniuje kovo mėnesį veikė dail. VYTAUTO SAKALO darbų paroda mitologinių ir 
nacionalinių simbolių tematika. Nuotraukoje - V. Sakalo “Saulėmedis” Nuotr. Alf. Laučkos

cija, ekonominio augimo ati
tolinimas ir t.t.).

Labai svarbu pabrėžti, kad 
visos nedidelės ekonomikos 
turi būtinai labai intensyviai 
dalyvauti tarptautinėje preky
boje, investavime ir kitokia
me bendradarbiąyime. Pvz. 
Lietuva, kaip istoriškai žemės 
ūkio kraštas, galėtų pabandy
ti padėti savo ūkininkams at
sistoti ant kojų, kad jie galė
tų gaminti pasaulio rinkoje 
paklausius gaminius ir tokiu 
būdu didinti krašto eksportą. 
Nedaug Lietuvos pramonės 
įmonių ar jų šakų, dėl sovie
tinio palikimo, galės konku
ruoti pasaulinėje rinkoje.

Sveikintina yra leidinio au
torių siūloma skirtinga poli
tika privataus ir valstybinio 
sektorių atžvilgiu. Anščiau 
esu rašęs, kad dabar valsty
bė turėtų atitaisyti privataus 
sektoriaus atžvilgiu buvusią 
sovietinę politiką. Galima bū
tų pavartoti ir amerikietišką 
terminą “affirmative action”, 
taikomą pakelti socialinį juo
daodžių statusą. Pabrėžiu, 
kad reikia remti ne paskiras 
privačias įmones ar šakas, bet 
visą privatų sektorių.

Nauja ūkinė tvarka
Kaip ir visur rinkos ekono

mikos sąlygomis, valstybei 
priklauso pastovių sąlygų su
darymas vystytis ekonominei 
gerovei. Paprastai valstybei 
priklauso krašto, sveikatos 
apsauga, švietimas, krašto ke
liai ir panašios sritys. Ilgalai
kė ekonomikos plėtotė - tai 
svarbiausias valstybės užda
vinys rinkos ekonomikoje. Po
komunistiniuose kraštuose ri
botam laikui valstybė turi dar 
prisiimti ir aktyvaus rinkos 
ekonomikos pagrindų kūrėjo 
vaidmenį. Valstybės vaidmuo 
čia turėtų visų pirma pasi
reikšti rinkos ekonomikos bei 
demokratijos institucijų ug
dymu. Pokomunistinių šalių 
patirtis rodo, kad pertvarky
mo pažanga labai priklauso 
nuo to, kaip greitai galima tas 
institucijas atstatyti ir nau
jas įsteigti. Labai svarbu yra 
atstatyti dvipakopę bankų sis
temą (centrinis bankas ir kon
kuruojančių bankų tinklas).

Šį darbą reikia jungti su spar
čia privatizacija, siekiančia 
iš esmės pakeisti nuosavybės 
santykius, ir kas dar svarbiau - 
įmonių vadovybės ir priežiū
ros reikalus (corporate gover
nance structure and supervi
sion).

Programos autorių siūloma 
vastybinių įmonių pagerini
mas (sanacija) prieš jų priva
tizaciją yra utopija ir klystke
lis; tai veiksmingai gali atlik
ti tik nauji savininkai, kai šiek 
tiek paaiškėja įmonės ateities 
veiklos apimtis. Valstybė tu
rėtų steigti arba padėti steig
ti institucijas, padedančias 
vystytis privačiam verslui ir 
konkurencijai, pvz. antimono
polinė agentūra. Šiuo atžvil
giu leidinio autoriai turi gana 
įdomių pasiūlymų. Šalia to, 
būtina sudaryti naują socia
linės rūpybos sistemą ir tuo 
pačiu atpalaiduoti gamybos 
įmones nuo socialinių uždavi
nių, kurie yra nerealistiškai 
aukšti visiškai komunistinės 
sistemos nualintoje Lietuvo
je. Ši tema yra plati ir reika
linga daug daugiau dėmesio,

Pavasarį Lietuvoje ąžuolai sulapoja paskutiniai iš visų medžių. O vėlyvą 
rudenį tik sniegas nudrasko jų pageltusius lapus Nuotr. D. Meliūno

"Kavinė po kadagiais”
Australijoje gyvenančios Agnės Lukšytės drama

Australijoj gyvenanti ir pla
čiai lietuvių kultūriniame gy
venime besireiškianti rašy- 
toja-beletristė novelių kny
gos “Kalnų velnias” (1970 m.) 
autorė, šiemet išleido Vilniu
je pirmą savo dramą ir pirmą 
knygą Tėvynėj - “Kavinė po 
kadagiais”.

Agnė Lukšytė kilme iš Suba
čiaus, išsimokslinusi Kauno 
ir Vilniaus universitetuose 
(lituanistika, istorija, vokie
čių kalba), išeivijoj duoną pel
niusi iš kalbų mokėjimo: Vo
kietijoj - UNRRA organizaci
joj, Australijoj — įstaigose bei 
auklėjimo srity (darželio mo
kytoja, lietuvių radijo progra
mų kūrėja ir t."t")', visą laisva
laikį paskyrusi grožinei lietu
vių literatūrai, yra parašiusi 
nemažai prozos kūrinių, spaus
dintų ne vien knygoj, bet ir 
periodikoj (tikriausiai, turi 
ir rankraščiuose). Į Tėvynę 
su savo kūryba ji grįžo 1993 m. 
su originalia drama - apie di
dįjį 1945-tųjų metų Dresdeno 
bombardavimą.

negu įmanoma tai padaryti 
trumpoje apžvalgoje.

Sumuojant,-leidinyje pasiū
lyta programa iš tikrųjų pa
keistų ekonominį persitvaky- 
mą Lietuvoje, tačiau ne radi- 
kalizacijos linkme. Priešin
gai, daug labai svarbių atvejų 
nukreiptų ją klystkeliais.

Eugenijus Maldeikis, Ramūnas 
Darulis, Juozas Kabašinskas, Ra
sa Morkūnaitė, Gediminas Rainys, 
Audronė Zubavičienė. KAPITALO 
LIETUVA. SPRENDIMŲ TECH
NOLOGIJA: EKONOMINĖS RE
FORMOS KOREKCIJOS IR RA- 
DIKALIZACIJOS PROGRAMA. 
Vilnius: Ekonominių tyrimų cent
ras, Lietuvos pramonininkų aso
ciacija, 1992 m., 77 psl.

Keturių veiksmų (po dvi da
lis) drama vyksta Vokietijos 
kavinėj - kažkur Dresdeno 
miesto pakrašty, į kurią “šta
mo” valgyti ir prie kavos pa
sikalbėti užeina įvairių tau
tybių klientai. Įvairių tauty
bių (pabėgėliai ar vokiečių 
išvežti darbams) ir įvairių pro
fesijų žmonės. Daktaras, poe
tas, filosofuojantys šviesuo
liai, menininkai, kariai ir 
šiaip piliečiai; visi slegiami 
karo negandų, nežinios, bai
mės dėl bombų... Marta ir Jo
hanas, kavinės savininkai, su 
įvairiais klientais išsikalbė
dami, atskleidžia šiuos žmo
nių charakterio ir psichologi
nius niuansus. Be to, ypač Mar
ta,,nujaučia ir kažką dar bai
sesnio. Jų kavinės gražūs vit
ražai yra tokie nepaprasti, vi
lioją praeivius, bet gąsdiną 
pranašingų, net grėsmingų 
spalvų besikaitaliojimu. Mar
tą įtikina, jog tai reiškia dide
lę nelaimę. Tamsiai mėlyna 
visada nukrečia šiurpu, gel- 
tona-auksinė kiek apramina, 
vėl mėlyna, tamsiai mėlyna...

Dramoje vienu pagrindinių 
veikėjų yra Balsas, paslaptingo 
-slovako Spevačeko, vitražų 
kūrėjo-menininko, kuris viską 
žino, viską prisimena ir pra
našauja... Tasai slovakas ki
tados žuvęs dėl nelaimingos 
meilės, dabar jo “dvasia” pa
sireiškianti Balsu, yra tartum 
lengvų menininko-fatalisto 
pažiūrų. Iš užbūrimo jis išva
duojamas vitražus bomboms 
sudaužius, iš griuvėsių atvirs
ta vėl į jaunikaitį. Tai lyg vil
tingos ateities simbolis.

Šioje dramoje, be prancūzų, 
norvegų, vokiečių, yra ir ke
li lietuviai, dirbą prievarta 
vokiečių karo pramonėj. Dalis 
jų žūsta, kiti išbėga.

Veikalas įdomus, talentin
gai ir gera kalba parašytas. 
Ne vien užsieniečių, bet ir vo
kiečių psichologiniai skirtu
mai paryškinti. Drama užbai
giama SS karininko dvasiniu 
atsivertimu, tarsi viltis vokie
čių tautai. A.R.

Agnė Lukšytė “KAVINĖ PO 
KADAGIAIS”, 4 veiksmų dra
ma, išleista Vilniuje 1993 m. 
H. Meiliūno lėšomis; spaudė 
“Puntuko” leidykla, tiražas 
3,000. Dailininkė Vida Juškie
nė. Kaina nepažymėta.

Atsiųsta paminėti
“MŪSŲ MOKYKLA”, Kanados 

lituanistinių mokyklų metraštis 
1992-1993. Metraštyje dalyvau
ja Hamiltono vysk. M. Valančiaus, 
Kalgario Vytauto Didžiojo, Londo
no L. Eimanto, Montrealio lietu
vių, Otavos dr. Vinco Kudirkos, 
Toronto Maironio mykyklos.

Išleido Kanados lietuvių bend
ruomenės švietimo komisija. Spau
dai paruošė Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė ir Rimas Pranaitis. 
Korektūra - Irena Ehlers ir Čes
lovas Senkevičius. Viršelio iliust
racija - Paulius Augius. Spaudė 
Danaitis Associates Ine.
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Deimantinę Vasario šešiolikto

sios sukaktį Čikagos lietuviai pa
minėjo jai skirtomis įspūdingo
mis parodomis. Nuo jų šį kartą at
siliko Niujorko lietuviai, kasmet 
turėdavę su Vasario šešioliktąja 
susietą dailės darbų parodą. Šie
met jos atsisakė JAV LB Niujor
ko apygardos valdyba, teisinda
masi, kad dailės kūrinius sunku 
surankioti ir nenukentėjusius su
vežti Kultūros židinin. Ten jiems 
išstatyti reikia atremontuotų ir 
perdažytų lentų, pagerinto ap
švietimo, o tai pareikalautų ne
mažų išlaidų. Tradicinė paroda 
Kultūros židinyje Bruklyne ne
įvyko, bet kuklesnę parodą kovo 
20-21 d.d. Manhattene surengė 
Aušros Vartų parapija. “Darbi
ninko” pranešimu, jon skulptū
riniais darbais įsijungė Helen 
Mathews ir Algis Šalpukas, poe
zijos knyga - Laima Bukauskas, 
nuotraukomis - Arūnas Bukaus
kas, Laima Drobavičius, Nijolė 
Kudirka, Algis Norvilą, Auksė 
Trojanas, tapyba - Gytis Šimai
tis, piešiniais - Vida Krištolai
ty tė.

Išeivijos rašytojas Algirdas 
Landsbergis grįžo Lietuvon ten 
prieš 1992 m. Kalėdas Vilniuje 
“Vagos” išleista romano ir nove
lių knyga “Kelionės muzika”. Jon 
yra įjungtas A. Landsbergio ro
manas “Kelionė”, 1953 m. laimė
jęs tradiciniu tapusį dienraščio 
“Draugas” romanų konkursą, ir 
novelės iš rinkinio “Muzika, 
įžengiant į neregėtus miestus”, 
laimėjusio 1980 m. Lietuvių ra
šytojų draugijos grožinės lite
ratūros premiją. Jautrų įvadą šiam 
pirmajam savo kūrinių leidiniui 
atgimusioj Lietuvoj parašė pats 
A. Landsbergis 1991 m. liepos 
mėnesį Freeporte, Niujorke.

Deimantinei Vasario šešiolikto
sios sukakčiai skirtų parodų gran- 
din Čikagoje įsijungė ir Lietuvos 
dailininkai. Jų “Vilniaus grafikos 
ir akvarelės” parodą suorganizavo 
ir rinktinius darbus parūpino vil
nietė menotyrininkė Eglė Jaškū- 
nienė, parašiusi Algimanto Kezio 
redaguotą katalogą. Parodą savo 
patalpose Jaunimo centre kovo 7 - 
balandžio 18 d. surengė M. K. 
Čiurlionio galerija su jai talkinu
siu A. Keziu. “Vilniaus grafikos 
ir akvarelės” parodoje su įvairios 
technikos kūriniais dalyvavo net 
keturios dešimtys Lietuvos daili- 

‘ ninku - Ignas Budrys, Jūragis 
Burkšaitis, Taibė Chajt, Saulius 
Chlebinskas, Viktorija Daniliaus- 
kaitė, Irena Daukšaitė-Guobienė, 
Valerija Dichavičienė, Rimantas 
Dichavičius, Juozas Gelguda, Al
vydas Goštautas, Inga Gujytė, Ni
jolė Ingelevičiūtė-Vilutienė, Mo
nika Jonaitienė, Giedrius Jonai
tis, Danutė Jonkaitytė, Vytautas 
Jurkūnas, Remigijus Jusionis, Zi
nas Kazėnas, Rimvydas Kepežins- 
kas, Ramunė Kmieliauskaitė, El
vyra Katalina Kriaučiūnaitė, And
rius Lamauskas, Ramūnė Lebedy- 
tė, Vladas Lisaitis, Dalia Mažei
kytė, Vida Norkutė, Joana Plikio- 
nytė-Bružienė, Gediminas Prans- 
kūnas, Audrius Puipa, Jurgis Ras
lanas, Nijolė Rudzikaitė-Mala- 
kauskienė, Ada Skliutauskaitė, 
Jūratė Stauskaitė, Nijolė Šalte
nytė, Vija Tarabildienė, Jolanta 
Teišerskytė-Stoškienė, Roberta 
Vaigeltaitė, Kęstutis Vasiliūnas, 
Ramunė Vėliuvienė ir Mikalojus 
Povilas Vilutis.

Australijos sostinės Kanbe- 
ros teatriniame centre “Court
yard Theatre” š. m. kovo mėnesio 
antrojoje pusėje buvo vaidina
mas antram sezonui sugrįžęs dra
mos veikalas “Solitude My Mo
ther” (“Vienatvė — mano moti
na”), šiltai sutiktas Pertho meno 
festivalyje. Jo spektakliai, pa
ruošti moderniu monologų, laiškų 
ir skaidrių būdu, žiūrovams at
skleidžia Tasmanijos gamtos ty
rinėtojo Olego Truchano nuopel
nus Australijai. Jau esame rašę, 
kad šis senųjų Lietuvos totorių 
palikuonis, save vadinęs lietu
viu, gimė 1923 m. rugsėjo 22 d. 
Šiauliuose. Ten jis baigė gimna
ziją vokiečių okupacijos metais, 
dalyvavo Lietuvai nepriklausomy
bės siekusioje pogrindžio veik
loje. Po 1945 m. netgi buvo įsi
jungęs į lietuvių partizanų eiles. 
Iš Lietuvos į Vakarus pasitraukė 
slapta ir su kitais lietuviais iš 
DP stovyklų Vokietijoje atvyko 
Australijon. Apsigyvenęs Tasma
nijos sostinėje Hobarte, tyrinė
jo šios salos pietvakarių dalį. Ty
rinėjimų metu žuvo Gordono upė
je, ten vienas keliaudamas paties 
pasigaminta valtimi. O. Trucha
no vardu dabar yra pavadintas 
parkas Tasmanijos Huan Pine 
draustinyje ir du kalnai — vie
nas Tasmanijoje, kitas Vakarų 
Australijoje.

L. Beethoveno oratoriją “Kris
taus alyvų kalne” balandžio 9, Di
dįjį penktadienį, vilniečiams Šv. 
Jono šventovėje atliko Lietuvos 
simfoninis orkestras, Kauno vals
tybinis choras, solistai sopranas 
Regina Maciūtė, tenoras Algirdas 
Janutas, bosas Vladimiras Prud
nikovas su choro vadovu ir diri
gentu Petru Bingeliu, suorganiza
vusiu šio kūrinio atlikimą.

Prancūzų klasiko J. B. Moliero 
(1622-1673) “Tartiufą” Lietuvon 
sugrąžino, jį Vilniaus jaunimo 
teatre pastačiusi rež. Irena Bu
čienė. Scenografiją “Tartiufo” 
komedijos spektakliams sukūrė 
dail. Adomas Jacovskis, drabu
žius — dail. Virginija Izdelytė, 
muziką — kompozitorius Faustas 
Latėnas, pagrindinį Tartiufo vaid
menį — aktorius Vladas Bagdo
nas.

Suomių etnologinės literatū
ros paroda balandžio 23 d. atida
ryta Vilniuje, Lietuvos tautinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje. 
Parodai buvo sutelkta apie 250 
leidinių suomių, švedų ir anglų 
kalbomis. Juos sudarė knygos 
apie liaudies muziką, etnologi
jos vadovėliai, etnografinėse eks
pedicijose surinkta medžiaga, 
etninei kultūrai skirtų mokslinių 
konferencijų leidiniai ir nuotrau
kų albumai. Juos visus M. Mažvy
do bibliotekai padovanojo Hel
sinkio suomių literatūros drau
gijos biblioteka. Jos direktorė 
Heni Ilomaki, kalbėdama paro
dos atidaryme, džiaugėsi, kad 
dabar su Suomijos etnine kultūra 
galės susipažinti ir lietuvių tau
ta. Prie parodos surengimo pra
sidėjo Suomijos ambasada, Lie
tuvos ir Suomijos bičiulių drau
gija. Atidaryme dalyvavo Suomi
jos ambasadorius Taisto Tolva- 
nenas, Vilniuje viešėjusi Suomi
jos parlamento delegacija, Lie
tuvos seimo nariai.

Poetas kun. Antanas Strazdas 
(1760-1833) buvo prisimintas ir 
pagerbtas Karsakiškyje dviejų su
kakčių proga. Lietuva šiemet mi
ni jo mirties 160 metų mirties su
kaktį, o Karsakiškio gyventojai 
- jo darbą prieš 200 metų šio mies
telio mažytėje šventovėje. Kun. A. 
Strazdas 1793-95 m. čia dirbo ka
pelionu ir vėl buvo sugrįžęs 1804- 
06 m. Jo atminimas įamžintas da
bartinėje Nukryžiuotojo Jėzaus 
šventovėje atidengta memoriali
ne lenta, kurią su kun. A. Straz
do horeljefu ir portretu sukūrė 
Tomas Žiliukas. Apie kun. A. 
Strazdelį, vargo žmonių užtarė
ją ir guodėją, kalbėjo Karsakiš
kio parapijos klebonas kun. Fe
liksas Čižauskas, iš šio krašto ki
lę svečiai filologijos dr. Aloyzas 
Vidugiris ir Vytautas Žilys. Kun. 
A. Strazdo giesmes atliko iš Pa
nevėžio atvykęs “Muzikos” an
samblis ir skaitovai. Lietuvių kal
bos draugijos Panevėžio miesto ir 
rajono skyrius sukakties proga iš
leido E. Klinkienės sudarytą lei
dinėlį apie kun. A. Strazdo gyveni
mą ir kūrybą, nuotraukomis iliust
ruotą Karsakiškio miestelio isto
riją. Buvo aplankytas devynmetės 
mokyklos muziejus ir savanorių 
kapai. Atsiminimais dalijosi be
veik pusšimtį metų Karsakiškio ir 
apylinkių švietimui atsidavęs mo
kytojas Pranas Tamošiūnas.

Menininkų rūmuose Vilniuje 
surengtas Lietuvos chorvedžių 
seminaras buvo skirtas 1994 m. 
liepos 7-10 d.d. įvyksiančios Pa
saulio lietuvių dainų šventės or
ganizaciniams reikalams. Semi
naro dalyviams Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministerijos pa
skelbto konkurso “Daina dainų 
šventei” geriausias baigminės da
lies dainas atliko Jurijaus Kalco 
diriguojamas “Vilniaus” choras. 
Konkursan buvo įjungta apie 40 
gautų kūrinių. Beveik tokį pat 
skaičių teko atmesti dėl konkur
sinių reikalavimų pažeidimo. Ka
nados lietuviai ne konkurso bū
du dainų šventei pasiūlė dvi To
ronte gyvenančio kompozitoriaus 
Jono Govėdo dainas. Koncertui 
pasibaigus, konkurso laimėtojus 
paskelbė vertintojų komisija, va
dovaujama kompozitoriaus Jono 
Tamulionio ir busimosios šven
tės vadovo Petro Bingelio. Pirmą
ją premiją laimėjo Algirdo Klovos 
daina “Sadauto kupole rožė”, dvi 
antrąsias - Jūratės Baltramiejū
naitės “Upavo karvelėlis” ir Vy
tauto Juozapaičio “Dainų daine
lė” (tekstas vysk. Antano Bara
nausko). Už ją balsavo ir didžio
ji dalis seminare dalyvavusių chor
vedžių. Paskatinamoji premija 
paskirta Leonido Abario Mairo
nio tekstu sukurtai dainai “Palai
mintas laikais”. Premijų pasky
rimas neužtikrina šių dainų įjun
gimo šventės repertuaram y jęsį
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Parapijos kredito kooperatyvas

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

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

Šaudymo sporto vadovai Lietuvoje su juos aplankiusiu Pasaulio lietu
viu pirmųjų šaudymo varžybų organizatoriumi, ŠALFASS-gos šaudymo 
sekcijos vadovu Baliu Savicku iš Toronto. Nuotraukoje iš kairės: V. BLONS- 
KIS, J. BUDRYS, B. SAVICKAS, E. KALANTA, B. JUODIS, trūksta 
A. Strazdo Nuotr. B. SavickoMOKA UŽ:

90-179 d. term. ind. .. 
180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk 
palūk 
palūk 
palūk

4.50% 
4.50% 
4.75%
5.00%
5.25% 
5.75% 
6.25%
5.25%
5.50%
5.75%
6.00%
6.50%
7.00%
3.75% 
5.50% 
5.75%
6.00%
6.75% 
7.00% 
3.00%
3.00%

2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

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

ALI THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

■ ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION 

Greitas ir tikslus patarnavimas 

miAunA.
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T. V.

SPORTAS
-------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------
32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4K5. 

telefonas (416) 766-5367

Vytautas Kvietkauskas Toronte
Vykstantį į Pasaulio parolimpinio 

judėjimo konferenciją Edmonto- 
ne teko Toronte susitikti to judė
jimo Lietuvoje pirm. V. Kvietkaus- 
ką ir pasikalbėti invalidų sporto 
organizacijos reikalais. Konferen
cija yra pati pirmoji, į kurią renka
si žymūs pasaulio mokslininkai, tre
neriai, sporto žinovai ir techniš
kieji specialybių atstovai tarptau
tiniu mastu pasvarstyti invalidų 
sporto reikalus. Vis daugiau dėme
sio yra skiriama šiai nelaimingų 
žmonių problemai. Stengiamasi ras
ti atsakymą, kaip juos palaikyti vi
suomeniniame gyvenime sėkminges- 
niais. Pasaulyje yra 10% invalidų. 
Lietuvoje jų taip pat yra 10%.

Su Tarptautinio parolimpinio 
komiteto pirmininku Robertu Stew- 
ardu, kuris ir yra šios konferenci
jos pirmininkas, Lietuvos atsto
vams teko susipažinti 1992 m. par
olimpinio sporto olimpiadoje Bar- 
celonoje. Jis lietuvius kvietė at
siųsti savo atstovą į šią konferenci
ją. Taigi Vytautas Kvietkauskas ir 
ryžosi joje dalyvauti. Kitas skati-
nantis dalykas - tai jo paruoštas 
projektas: vieną iš Druskininkų sa
natorijų, Tarptautiniam parolim- 
piniam komitetui investuojant, pa
ruošti ir pritaikyti visų šalių inva
lidų naudojimui bei gydymui. Drus
kininkai, garsus kurortinis mieste
lis, su 9 sanatorijom. Po atsisky
rimo nuo Rusijos nustota 80% poil
siautojų iš buvusios Sov. Sąjungos. 
Jeigu šioje konferencijoje tuo susi
domėtų, tai ir invaldimas, ir Lietu
vai būtų naudinga. Lietuvos vyriau
sybė pritaria šiam projektui.

Lietuvos invalidų sportas 1990 m. 
susiorganizavo į federacijas: aklų
jų, kurčiųjų ir judėjimo sutrikimus 
turinčių žmonių. Šių federacijų jun
ginys ir sudaro Lietuvos parolimpi- 
nį komitetą, kurio pirmininkas yra 
renkamas ketverių metų darbo ka
dencijai. Komiteto narių darbas ne
apmokamas. Komiteto nariai daugu
ma yra įtakingi žmonės, vyriausy
bės bei seimo pareigūnai ir kt.

Lietuvoje tarp 400 aktyviai spor
tuojančių aklųjų ir silpnaregių yra 
sportininkų, pasiekusių tarptauti
niu mastu gerų rezultatų. 1992 m. 
Barcelonos IX Parolimpinėse žai
dynėse, Sigita Kriaučiūnienė lai
mėjo 2 sidabro ir 2 bronzos meda
lius. Danutė Linkevičiūtė-Šmidek - 
bronzos medalį. Malda Baumgartė - 
bronzą penkiakovėje. Vytautas Gri
nius - sidabro medalį penkiakovė
je. Jis Seule buvo laimėjęs parolim- 
pinių žaidynių čempionatą.

Lietuvos kurčiųjų krepšinio ko
manda 1992 m. laimėjo Europos ša
lių čempionatą Izraelyje. Ruošia
masi XVII kurčiųjų žaidynėms, ku
rios vyks Bulgarijos Sofijoje. Ju
dėjimo sutrikimus turinčių žmonių 
federacijoje sportu užsiiminėja per 
500 sportininkų-invalidų.

Vytautas Kvietkauskas, Lietuvos 
parolimpinio komiteto pirminin
kas, yra 41 m. amžiaus. Gimė Kau
ne, su tėvais atvyko į Vilnių. Baigė 
mokyklas ir Vilniaus universitete 
žurnalistiką. Dar studijų nebaigęs, 
pradėjo dirbti televizijoje. Buvo

Lietuvos parolimpinio komiteto pir
mininkas VYTAUTAS KVIET
KAUSKAS (kairėje), pakeliui į kon
ferenciją Edmontone, turėjęs pro
gos Toronte susitikti su ŠALFASS 
vadovybe. Jo kairėje-ŠALFASS-gos 
pirmininkas AUDRIUS ŠILEIKA 

Nuotr. Sig. Krašausko

laidų vedėju, dabar televizijos nau
jienų redaktorius. Jo žinioje dirba 
114 tarnautojų. Kanadoje - pirmą 
kartą. Amerikoje lankėsi tris kar
tūs. 1989 m. jis pirmas padarė pasi
kalbėjimą su St. Lozoraičiu. Antro 
vizito metu ruošė reportažus apie 
invalidų reikalus. Trečią kartą at
vyko, kai Lietuva buvo priimta į 
Jungtines Tautas. V.K. į klausimą, 
kas jį paskatino į parolimpinio ju
dėjimo darbus, paaiškino, kad tai 
įvyko 1990 m. jam išstačius kandi
datūrą į Aukščiausiąją tarybą. Toje 
pačioje apygardoje į deputatus kan
didatūrą buvo išstatęs rašytojas 
ir invalidų draugijos pirmininkas 
Jonas Mačiukevičius, dabartinis 
Lietuvos invalidų draugijos pirmi
ninkas prie vyriausybės. Jonas Ma
čiukevičius pamatęs, kad nelaimės, 
pasitraukė iš rinkimų su sąlyga, 
kad Vytautas įsijungtų į invalidų 
reikalus. Sig.K.

Organizuojamos varžybos
Šiais metais sukako 75-ri metai 

nuo Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo. Tai garbinga sukaktis, 
kurią norime pažymėti ir sporto ren
giniu - “Pasaulio lietuvių šaudymo 
sporto varžybomis”. Jos įvyks 1993 
m. rugsėjo 15-28 d.d. Hamiltone, 
Ont. Kanadoje. Varžybas pravesti 
yra sudarytas organizacinis ir var- 
žybinis komitetas. Org. komitetas: 
pirm. - Pranas Berneckas, vicepirm. 
Jonas Stankus, sekr. Algirdas Pū
kas, ižd. Jonas Nešukaitis. Varžy- 
binis komitetas: pirm. Balys Savic
kas, Antanas Šimkevičius, pik. Al
girdas Garlauskas, Juozas Usvaltas, 
Vytautas Svilas. Žinių ir registra
cijos adresai: Pranas Berneckas, 32 
Rivercrest Road, Toronto, Ont. M6S 
4HS, tel. 763-4429 arba Balys Savic
kas, 340 Dixon Rd., nr. 2004, Eto
bicoke, Ont., M9R 1T1, tel. 244-2267.

ŠALFASS-gos šaudymo sekcijos 
vadovas ir PLŠS varžybų vykdymo 
pirmininkas Balys Savickas šių me
tų vasario 28 d. buvo išvykęs į Lie
tuvą, kur dalyvavo paskutiniame po-

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.

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

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

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

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

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

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

sėdyje prieš varžybas. Posėdyje 
taip pat dalyvavo: V. Blonskis - 
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 
atsakingasis sekretorius, J. Budrys 
— Lietuvos kulkinio šaudymo federa
cijos pirmininkas, E. Kalanta - 
tarptautinės klasės kulkinio šau
dymo treneris ir A. Strazdas - trene- 
ris-teisėjas. Buvo nutarta varžytis 
keturiose šaudymo sporto rungtyse: 
1. Stendinis šaudymas, 2. Mažo kalib
ro kulkinis, 3. Centrinio dūžiklio 
kulkinis, 4. Pistoleto (mažo kalibro 
ir centrinio dūžiklio).

Lietuvoje pagal dailininko Sau
liaus Ambrusevičiaus projektą jau 
gaminami apdovanojimai. Lietuvos 
šaudymo federacija stengiasi gauti 
finansinę paramą kelionės išlai
doms į Kanadą padengti. Šio lygio 
renginiai visada reikalingi ne tik 
rengėjų entuziazmo, bet ir nemažų 
išlaidų, todėl maloniai prašome 
visus galinčius paremti auka (sąskai
tos nr. 10565 “Paramos” banke). Dė
kojame rėmėjams: Leonardui Kirki- 
liui, aukojusiam $500, Prisikėlimo 
parapijos kooperatyvui ir Kanados 
lietuvių fondui, aukojusiems po $200 
Taip .pat dėkojame Hamiltono me
džiotojų ir žūklautojų klubui Gied
raitis nariams, pasiryžusiems pri
imti 15 svečių iš Lietuvos. Varžybų 
programa bus paskelbta vėliau.

Rengėjai

Meisteris Rusija
Dortmunde ir Miunchene įvyku

sias pasaulines ledo ritulio pirme
nybes laimėjo Rusija, baigmėje 
įveikdama Švediją pasekme 3:1. 
Ledo ritulio lopšys Kanada, pus- 
baigmėje pralaimėjusi Rusijai 4:7, 
užėmė tik ketvirtą vietą. Tiesa, pir
menybių pradžioje Vokietijos ži- 
niasklaida Klevo lapo kraštą laikė 
1993 m. pirmenybių favoritu, nes 
kanadiečiai į pusbaigmę pateko be 
pralaimėjimų. Deja, laimėję prieš 
Suomiją 4:1, Kanados žaidėjai pra
dėjo savo naktines keliones po įvai
rias Bavarijos sostinės užeigas. Vo
kiečių spauda rašė, kad kanadiečių 
dalyvavimas pirmenybėse yra “same 
procedure as every year”. Kanada 
pamiršta, kad Europos ledo ritulio 
lygis nėra žemesnis už NHL. Yra pa
siūlymas pirmenybes rengti rude
nį, kad Kanada ir kitos dalyvaujan
čios valstybės galėtų sudaryti ge
riausią rinktinę iš savo piliečių, 
žaidančių NHL pirmenybėse, vyks
tančių tuo pačiu metu “Stanley” 
taurės rungtynėse.

Po pirmenybių buvo sudaryta sim
bolinė pasaulinė rinktinė: vartinin
kas P. Brizą (Čekija), gynėjai D. Man- 
son (Kanada) ir I. Bjakin (Rusija), 
puolimas E. Lindros (Kanada), V. 
Dahlen ir M. Renberg (Švedija). 
Laimėtojui taurę įteikė Vokietijos 
kancleris H. Kohl, pareikšdamas, kad 
ši pergalė prisidėjo prie B. Jelcino 
pozicijos sustiprinimo.

Vokietija-Lietuva 31:5. Atranki
nėse pasaulinėse rugby pirmeny
bėse (jos vyks 1995 m. Pietų Afriko
je), Lietuvos rinktinė susitiko Ber
lyne su Vokietija. Stebint 1 tūkst. 
žiūrovų aiškiai vyravo vokiečiai, 
laimėdami rungtynes prieš Lietuvą 
31:5(24:0).

OH S 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

4.50% už 90 dienų term, indėlius
4.50% už 6 mėnesių term, indėlius
4.75% už 1 m. term, indėlius
5.00% už 2 m. term, indėlius
5.25% už 3 m. term, indėlius
5.75% 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.

Mūsų Įstaigos: Mississaugoje
Holland Landing 
Barrie

Skautų veikla
• Šiais metais baigiasi LSS 

vadovybės kadencija. Gegužės 8 d. 
Pirmija išsiuntinėjo “Kvieslį” 
rinkimų reikalu. Kviečiami LSS 
nariai-rės, sulaukę 18 m. amžiaus, 
į korespondencinius vadovybės 
rinkimus. Sudaryta rinkimų komi
sija, pirm. v.s. fil. E. Vilkas, 23912 
Via Onda, Valencia, CA 91355. Va
dovybės rinkimų dalyviai turi 
būti užsimokėję nario mokestį už 
3 pastaruosius metus. Kandida
tai į vadovybę siūlomi ne jaunes
ni kaip 21 m. amžiaus ir turintys 
bent paskautininkio laipsnį. Kvie
čiami visi broliai ir sesės, švenčiant 
75 m. lietuviškos skautybės sukak
tį, rinkimuose gausiai dalyvauti ir 
siūlyti kandidatus. Naujai vado
vybei, šalia visų kitų darbų, teks 
veiklą derinti ir su Lietuvos skau- 
tija. M.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

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

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

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. a 16 metų patirtis
u Nemokamas Įkainavimas u Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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

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

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

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

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

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

KELIONĖS
Į LIETUVĄ
Garantuotai geriausios kainos!

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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



Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų absolventai atlieka muzikinę programų mokslo metų užbaigimo šventėje 
gegužės 14 <1. Prisikėlimo parapijos salėje, drauge minint ir Maironio mokyklos 45-metį. Il-je eilėje antra iš kairės - 
muzikos mokytoja DALIA VISKONTIENĖ Nuotr. R. Pranaičio
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1b SKAITTTOJAI PASISAKO
ŽURNALISTINIS ŠEDEVRIUKAS

Aurelijos Balašaitienės “Tėviš
kės žiburiuose” (1993. V.ll) pa
skelbtų straipsnį “Išeivijos tei
sės ir vaidmuo” laikau tikru žur
nalistiniu šedevriuku, nedažnai 
užtinkamu mūsų laikraščiuose. Ir 
įsigilinimo į klausimo esmę pras
me, ir argumentacijos logika. Ryš
kiu kontrastu atsispindi “Drau
ge” (1993.V. 13) paskelbtas Vytau
to Šeštoko straipsnis “Lietuvių 
išeivijos pilietybė ir jų investi
cijos į Lietuvą”. Straipsnio auto
rius pila “iš kepurės”, įrodinėda
mas, kad išeiviai turėtų turėti to
kias teises kaip po Pirmojo pasau
linio karo Lietuvos bajorai, gyve
nę Varšuvoje ar Krokuvoje, valdę 
dvarus Lietuvoje ir ją alinę. My
kolas Krupavičius žemės reforma 
toms žalingom privilegijom pa
darė galą. Juozas Kojelis,

Santa Monica, Calif.

KRYŽIŲ KALNAS
Kaip lietuviškoje spaudoje pra

nešta, š.m. rugsėjo mėnesį popie
žius Jonas-Paulius II lankysis 
Lietuvoje. Tai svarbus įvykis mū
sų tautos ir atgimstančios vals
tybės gyvenime, nes vėl viso pa
saulio akys bus atkreiptos į Lie
tuvą. Šiuo metu popiežius išreiš
kia padėką Lietuvos katalikams 
viso krikščioniško pasaulio var-

Įvairios žinios
“XXI amžius”, Lietuvos kata

likų laikraštis yra leidžiamas 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos personalinės įmonės Kau
ne. Redaguoja: E. Šiugžda, R. 
Jurelionis, J. Dovydaitytė, M. 
Buika ir A. Paškevičius. Šiuo 
metu išeina du kartus per savai
tę. Vakaruose skaitytoją pasie
kia per 7 dienas. Laikraštyje ra
šoma krikščionybės, kultūros, 
literatūros, mokslo ir politikos 
klausimais. Spausdinamos Lietu
vos įvykių naujienos. Redakcija 
kviečia laikraštį užsisakyti ir į 
jį rašyti išeivijos tautiečius.

Prenumerata oro paštu: ketvir
čiui - $25, pusmečiui - $45, me
tams $75. Savaitinis priedas vai
kams “Kregždutė”: ketvirčiui - 
$15, pusmečiui $25, metams - 
$35. Čekius rašyti redaktoriaus 
Edvardo Šiugždo vardu ir siųsti 
šiuo adresu: “XXI amžius” a/d, 
211 Kaunas, Lithuania. Inf. 

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

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

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

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

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

sfs

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)

du už didvyrišką kovą prieš tą 
nuožmų bedievių bolševikų smur
tą Lietuvoje.

Būdamas Lietuvoje popiežius 
nori aplankyti ir garsųjį Kryžių 
kalną, kaip simbolį lietuvių ka
talikų kovos prieš bedievišką ko
munizmą. Drauge su popiežium 
sulauksime tikro antplūdžio žur
nalistų bei vizitorių iš užsienio, 
kurie viską stebės ir perduos sa
vo spaudai. Juozas Skučas,

Montreal, Que.
Red. pastaba. Laiško antroje 

dalyje autoriaus pasiūlymai, lie- 
čią Kryžių kalno ir jo aplinkos apt- 
varkymą, yra ilgoki. Atsakingiems 
pareigūnams Lietuvoje tie daly
kai yra žinomi ir daroma tai, kas 
šiuo metu įmanoma. Didesnio 
masto pertvarkymai reikalingi 
ilgesnio laiko ir stambių lėšų, 
kurių dabar nėra.

SKIRTINGOS PAŽIŪROS
“TŽ” vasario 9 d. laidoje kaimy

nas iš Floridos Jonas Daugėla ap
kaltina mane objektyvumo stoka 
“TŽ” 1993 m. 1 nr straipsnyje. Išei
vijos spaudą seką žino, kad ko
lega Daugėla sugeba gabiai ra
šyti. Vienok, kartais pasitaiko, 
kad perskaitoma ne taip, kas iš 
tikrųjų kitų parašyta. Savo straips
nyje nelyginau Busho dorybių ar 
nedorybių su Clintono. Lyginau 
už ką pabalsavo mūsų tautiečiai 
seimo rinkimuose su tuo, už ką 
pabalsavo amerikiečiai 1992 m. 
prezidentiniuose rinkimuose. 
Yra tiesa, ką J. Daugėla (J.D.) pa
rašė apie Bushą. Vienok Busho 
politika manęs nestebino: apie 
globalistą (reiškia - antinacio- 
nalistą) G. Bushą nemažai rašiau 
ir tautiečius įspėjau jau 1979-1980 
metų vajaus metu. Matyt daugelis 
spaudos kolegų nekreipė į tai dė
mesio arba netikėjo. Tas pats bus 
ir su Clintonu: jau vajaus pradžio
je įspėjau spaudoje, kad William 
Jefferson Clinton (“pašalaitis”) 
yra tų pačių globalistinių grupuo
čių (Council on Foreign Relations 
ir Trilateral Commission) narys 
kaip ir G. Bush. Tad be pagrindo 
išeivija tikisi esminės permainos 
JAV užsienio politikoje. Ko gero 
Clintono pažadas nekeisti užsie
nio politikos bus jo vienintelis 
ištesėtas rinkiminis pažadas.

J. D. aiškiai įsismagino atsi
liepdamas į tai, kad Clintoną pa
vadinau “neaiškiu turistu” Mask
voje Vietnamo karo metu. Gal kam 
ir aišku, kodėl jis pasirinko tu
rizmui Maskvą vidury rusiškos žie
mos (dar ir dabar vargšas užki

męs... ) ir kaip jis - studen- 
tas-stipendininkas - išgalėjo ap
sistoti prabangiame “Nacional” 
viešbutyje, kuris kainavo apie 
$100 nakčiai, su $60 vakariene. 
Taipogi vargu ar tiesa, kad Clin
tono veiklai užsieniuose aiškinti 
“buvo ant kojų pastatytos visos 
JAV saugumo įstaigos ir visi šių 
įstaigų agentai”?

Iškilaus kolegos J. D. pažiūra 
dar kartą rodo, kad mūsiškių po
litikos autoritetų perdėm dėme
sys kreipiamas į JAV prezidentus, 
nesvarbu kurios partijos, yra ža
lingas Lietuvos bylai, nes tai nu
kreipia dėmesį nuo kongreso, per 
kurį galima labiau paveikti JAV 
politiką tautinių valstybių nau
dai. Prezidentinius rinkimus leng
vai manipuliuoja globalistinis 
elitas, kaip matėme ir pastaruo
siuose rinkimuose.

Vilius Bražėnas
PADĖKA

Mieli ir brangūs tautiečiai Ha
miltone. Mane ir mano šeimą la
bai sujaudino jūsų dėmesys ir pa
rama mums. Ponia Vaičionienė 
maloniai pristatė man į namus jū
sų dovanotą invalido vežimėlį ir 
penkiasdešimt dolerių. Už visa 
tai ir už jūsų jautrumą dėkoju iš 
visos širdies. Aš ir visa mano šei
ma su meile ir pagarba mini mums 
tokius brangius Hamiltono lietu
vius.

Man labai reikalingas jūsų do
vanotas invalido vežimėlis, apie 
kurį aš svajojau jau seniai, tačiau 
kai kreipiausi į mūsų gydymo 
įstaigą, nieko konkretaus priža
dėti negalėjo. Dabar gavęs iš jų- 
su dovanų, namuose, grįžęs iš dar
bo, galiu patogiai pailsėti per die- 
butą, leisdamas pailsėti per die
ną nuvargusioms savo kojoms. Va
sarą jis man bus labai reikalin
gas ir lauke. Todėl dar kartą nuo
širdžiai dėkoju visiems man padė- 
jusiems ir užjautusiems. Nuošir
džiausi linkėjimai visiems Hamil
tono lietuviams nuo manęs, mano 
žmonos Gabrielės ir visų trijų vai
kų - Martyno, Donato ir Tomo.

Linkime sveikatos, ir tepadeda 
jums Dievas.

Donatas Savickis su šeima, 
Lietuva

Aukojo “T. žiburiams”
$3,000.00 - Kanados lietuvių fon

das; $402.50 - Iš p.p. Kantautų fon
do; $200 - W. S. Kuzmas Limited, 
KLK moterų dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius, Kanados 
lietuvių katalikių moterų Delhi 
skyrius; $100 - KLK moterų drau
gijos Montrealio skyrius, H. G. La
pai, dr. R. Zabieliauskas, J. Vara
navičius, Dresher Insurance Bro
kers Ltd.; $75 - V. Dobilas; $60 -
N. A. Ankai; $50 - D. J. Ramanaus
kai, B. Stundžia, dr. J. Sungaila, 
dr. A. Pacevičius, J. G. Krištolai
tis; $40 - A. Bernotaitis, Pr. Gas- 
paronis; $30 - L. Abromonis; $25 - 
V. Matulaitis; $20 - J. Kojelis, A. 
Vaičiūnas, P. T. Pargauskai; $15 - 
J. Genys, V. Maciūnas, V. Abrama- 
vičius; $10 - A. Mileska, V. Anysas; 
$6 - T. Janukėnas; $5 - A. Lands
bergis, V. Blinstrubas, A. Sakalas,
O. Pusdešrienė, E. Šernienė, J. 
Čeplienė, Pr. J. Zaranka; $4.66 - L. 
Baltušis; $3-J. Dailydė, V. Žiaug- 
ra, C. V. Satkevičius, Z. Orentienė; 
$2 - J. Vyšniauskas, V. Vaškevi
čius, A. Tautkus.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$58 - K. Savonis; $50 - V. Bagdo

navičius, G. Sirutis, V. Simanas, 
A. Karosas, P. Armonas, A. Kudir
ka, A. Bertulis, Br. Girčys, A. Au- 
gūnas, N. Jakučinskas, VI. Levic
kas, VI. Tarvydas, Z. V. Gvalda.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė-P. Sakalas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$40 - A. Razma, J. Lelis, E. Še- 

pikienė, M. Aukštuolis, B. Čižikas, 
V. Norkevičius, B. Kušlikis, V. 
Žiaugra, V. S. Lenktaitis, A. Kiš
kis, B. M. Tamulis, B. Žutautas, 
J. Mikonis, A. Bernotaitis, A. Kai
rys, N. Zajančauskas, N. Cerekas, 
S. Naujokaitis, Z. Bersėnas, P. 
Zubas, A. Lukas, A. Astrauskas, E. 
Verikaitienė.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės ir rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie, siųsdami regu
liarią prenunu ratą, prideda ir 
auką.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jau nepakanka Kanados mi- 
nisterio pirm. L. B. Pearsono 
pasiūlymu 1956 m. įvestai 
Jungtinių Tautų taikos prie
žiūros tarnybai. Tada teko gel
bėti Sueso kanalo užėmime įst
rigusius Britanijos ir Prancū
zijos karius.

Gallupo instituto gegužės 
12-17 d.d. pravesti viešosios 
nuomonės tyrimai liudija, kad 
54% kanadiečių vis dar reika
lauja sumažinti biudžetines 
išlaidas krašto apsaugos mi
nisterijoje. Tik 12% apklau
sinėtų kanadiečių jas norėtų 
padidinti, o 26% - palikti da
bartiniame lygyje. Krašto ap
saugos ministerijos karinių 
išlaidų sumažinimą siūlo 
51% konservatorių rėmėjų, 53% 
— liberalų, 66% — NDP socia
listų. Didžioji dalis norėtų 
karines išlaidas sumažinti 20- 
50%. Lėšos Kanados krašto mi
nisterijai, mažinamos beveik 
visuose biudžetuose, dabar 
yra nukritusios iki 11,3 bili
jono dolerių. Jų nepakanka 
net išlikusioms nedidelėms 
karinėms pajėgoms aprūpinti 
moderniais ginklais.

Artėjantį karinių pajėgų 
bankrotą Kanadoje įtaigoja 
dviejų generolų pasitrauki
mas iš jų eilių š.m. pradžioje. 
Sausio 6 d. britų kilmės kana
dietis gen. John de Chaste- 
lain, generalinio štabo virši
ninkas, buvo paskirtas nau
juoju Kanados ambasadoriu
mi Vašingtone. Kovo 1 d. pasi
traukė ir gen. mjr. Lewis Mac- 
Kenzie, karinių dalinių vadas 
Ontario provincijoje. Jis su 
Kanados kariais daug kartų 
yra dalyvavęs Jungtinių Tau
tų taikos priežiūros tarnybo
je. 1992 m. vasarą vadovavo 
JT tarnyboj esančių 1.200 ka
rių grupei Bosnijoje-Hercego- 
vinoje.

L. MacKenzie dabar daro ap
mokamus pranešimus kanadie
čiams ir amerikiečiams apie 
savo patirtį pilietiniame Ju
goslavijos tautinių grupių ka
re, žada parašyti atsiminimų 
knygą apie darbą su Kanados 
kariais JT taigos priežiūrai 
kitose vietovėse. Bosniją-Her- 
cegoviną jis siūlo padalinti 
ir joje įsteigti atskirą musul
monų valstybę. Kanadai L. 

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.

66 MMCO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3,

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.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

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

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

TIK $6 ” $11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................... $1 1 ■
magic BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime S1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvesime jums į namus 

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai

Jums reikės tik paskambintiJums reikės tik paskambinti

POLIMEX

pristatymas.

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
’ namų pirkimo ir

pardavimo atstovas, 
į ŲUMT, patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų
įvertinimas.

MacKenzie pataria apriboti 
dabartinių karių tarnybą Jung
tinėms Tautoms arba padidin
ti jų skaičių Kanados karinė
se pajėgose.

Pasak L. MacKenzio, JT tar
nybai Kanados siunčiamų pro
fesinių karių eilės neturėtų 
būti papildomos pakankamo 
apmokymo neturinčiais atsar
gos vyrais. Girdėti skundų, 
kad siunčiamiesiems nepa
kanka ir modernesnių gink
lų. Kartais juos reikia pasiim
ti iš pasiliekančių Kanadoje. 
Spaudoje keistai nuskambėjo 
pranešimas, kad Somalijoje 
vieną kanadietį atsitiktinai 
nušovė kitas, prie jo valęs šau
tuvą. Profesinis karys ginklą 
valo jame nepalikęs šovinio. 
Tokią klaidą padaro tik nau
jokai.

Kanada šiemet atitraukia 
savo 575 karius iš Kipro salos, 
ten JT vardu net dvidešimt aš
tuonerius metus prižiūrėju
sius taiką tarp 500.000 graikų 
ir 200.000 turkų kilmės gyven
tojų. Švedija savo karius jau 
atšaukė 1987 m., o Danija at
šauks 1994 m. Kanadai jos ka
rių tarnyba ten kasmet kaina
vo apie 40 milijonų dolerių, 
o taikos problema tebėra neiš
spręsta. Sprendimą dabar ban
dys padaryti Kanados konstitu
cinių reikalų ministeris Joe 
Clark. Jį specialiu savo atsto
vu naujose derybose su Kipro 
gyventojais gegužės 21 d. pa
skelbė JT generalinis sekr. B. 
Boutros-Ghali.

Tai yra tik dalinio pobūdžio 
darbas, iš politikos pasitrau
kiančiam J. Clarkui iki Kana
dos parlamento rinkimų lei
džiantis pasilikti ligšiolinė
se pareigose. Derybose su Kip
ro salos graikų ir turkų vadais 
Jungtinėms Tautoms jis atsto
vaus be jokio atlyginimo, iš
skyrus kelionių Kipran išlai
das. Kanada savo karius iš Kip
ro nori atitraukti birželio mė
nesį. Gal kipriečiai šį kartą 
bus sukalbamesni, matydami 
jau beveik įpusėtą JT taikos 
priežiūros karių pasitrau
kimą? V.Kst.

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

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

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 783-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

“TŽ” leidėjai ...

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

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

RF/WKK

An independent member broker

1678 Bloor Street West 
.Toronto, Ontario M6P 1A9 

°hone:(416) 769-1616

West Realty Inc.

QrriuK- DRESHER lw 
f*jF| Real Estate

If-m lYl Member Broker

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

FIDI7CIJI7D INSURANCE OlVlLkJ 11 ILlV BROKERS

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

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

 Narys “Better Bussiness”biuro

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

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

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

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

— Gražiai praėjo Kapinių lankymo 
diena, nes oras buvo labai geras. 
Kapinėse Mišias su kitais penkiais 
kunigais atnašavo Londono Šilu
vos Marijos lietuvių parapijos kle
bonas kun. K. Kaknevičius, pamoks
lą pasakė klebonas kun. J. Staškus. 
Pamaldų metu giedojo mūsų para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
J. Govėdo, ir solistas R. Paulionis.

— Kapinių lankymo proga Anapi
lio moterų būrelis surengė dail. 
Sauliaus Jaškaus meno parodą Ana
pilio parodų salėje. Parodą ati
darė moterų būrelio pirm. Regina 
Celejewska.

— KLK moterų draugijos parapi
jos skyrius Anapilio salėje valgy
dino gausius kapinių lankytojus.

— Kanados lietuvių muziejuje 
vyko istorinių religinių rodinių 
paroda.

— Gegužės 25, antradienį, palai
dotas a.a. Stasys Tolvaišą, 67 m. am
žiaus.

— Reiškiame nuoširdžią užuojau
tą mūsų parapijos vaikučių choro 
ir “Sutartinės” vieneto vadovei muz. 
Nijolei Benotienei, mirus jos tėve
liui Lietuvoje.

— Prašome mūsų sveikuosius pa
rapijiečius atsižvelgti į mūsų 
paliegusiuosius parapijiečius ir 
nestatyti savo automobilių auto- 
aikštėje tose vietose, kurios skir
tos paliegėliams.

— Mišios birželio 6, sekmadienį, 
9.30 v.r. už Vanagų ir Vaitkevičių 
mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Eleną Javie- 
nę ir Jakubcevičių šeimą.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su kapinių lankymo 

diena Anapilyje, sekmadienio po
pietės lankytojų skaičius sumažėjo 
iki 95 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė Pranas Juodkojis iš Montrealio. 
Svečią supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos pirm. Vytas 
Kulnys.

— Nauji LN nariai: Gintaras Batū
ra, Rūta Becevičiūtė, Violeta Gri- 
gutytė ir Vida Vitkūnaitė, sumo
kėję $100 nario įnašą.

— Svetainei “Lokys” yra reikalin
gas laikinam darbui bufetininkas 
(“barmenas”). Prašoma skambinti 
LN vedėjui T. Stanuliui tel. 532-3311.

— Gegužės 30, sekmadienį, įvyku
sioje prof. R. Vaštoko paskaitoje 
“Iliuzinė Lietuva ir tikrovė”, daly
vavo apie 300 klausytojų. Paskaiti
ninkas peržvelgė išeivijos veiklos 
istoriją bei palietė priežastis iš
eivijos nusivylimo dabartine Lie
tuva. Paskaitoje plačiai diskutuo
ta galimi išeivijos ryšiai su Lietu
va ateityje. Prie įėjimo surinkta 
$430 aukų. Ši suma paskirta Sąjū
džio archyvų tvarkymui. Paskaitą 
rengė LN kultūros komisija.

Birželio 12, šeštadienį, 9 v.r. vyks 
vartotų drabužių ir daiktų išparda
vimas. Daiktai priimai LN darbo 
valandomis nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Daiktai gali būti paimti iš namų, 
skambinant LN vedėjui T. Stanuliui 
tel. 532-3311.

— Birželio 27, sekmadienį 12 v. 
Boyd Conservation vietovėje įvyks 
LN vyrų ir “Atžalyno” tradicinė 
gegužinė.

— Rugpjūčio 7-15 d.d. įvyks LN po
ilsio stovykla Wasagoje. Dėl infor
macijų skambinti A. Sukauskui tel. 
244-2790 arba E. Bartminui tel. 
249-0490.

Aukos Slaugos namams
$100 - K. Čeputis iš Otavos; 

$30 - L. Balsienė a.a. mokytojo Juo
zo Starkevičiaus atminimui. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6. Iš viso statybos 
fonde yra $884,451.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — N. Merkelis; $50 
— K. Meškauskienė.

A.a. Stasio Tolvaišos laidotu
vių proga (vietoj gėlių) Adomo 
Jakšto spaustuvei aukojo: $30 — 
D. J. Pajaujai; $20 — S. A. Zim- 
nickai, A. K. Pajaujai; $10 — V. 
Aleknevičienė.

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

KAUNE GALIMA IŠSINUOMOTI 
vieno miegamojo butą su pilnai 
aprūpinta virtuve bei karštu van
deniu. Butas antrame aukšte, ty
lioje gatvėje, patogus miesto tras- 
portas. Kaina $30 JAV savaitei. Jei
gu pageidaujate, galime būti vado
vu po Kauną ar Lietuvą, išnuomoti 
automobilį. Kreiptis: Antanas, Pra
monės prospektas 49-92, Kaunas 
3036, tel. 370-7-77-66-21.

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
— Ateinantis penktadienis — mė

nesio pirmasis. Pirmais mėnesio 
penktadieniais kunigai lanko li
gonius ir senelius prieglaudose 
ir namuose iš anksto susitarus. 
Mūsų šventovėje pirmais penkta
dieniais vyksta Šventoji valanda 
7 v.v., o 7.30 v.v. — Mišios. Prieš Mi
šias klausoma išpažinčių.

— Šis šeštadienis — mėnesio pir
masis. Pirmais mėnesio šeštadie
niais Gyvojo Rožinio draugija ren
kasi Rožinio kalbėjimui 10.30 v.r., 
Mišioms — 11 v.r. Pensininkų na
muose “Vilnius” Mišios — 5 v.p.p.

— Gegužės 25 d. palaidotas a.a. 
Juozas Rimkus, 73 m.; gegužės 28 d. 
palaidoti a.a. Vladas Skirgaila, 82 
m., ir a.a. Pranas Juozaitis, 79 m.; 
gegužės 31 d. palaidotas a.a. Petras 
Vaitiekūnas, 80 m.

— Tarptautinis karavanas, kuria
me lietuviai dalyvaus su savo pa
viljonu “Vilnius”, vyks birželio 18- 
26 d.d. Karavanui pasai jau plati
nami lietuvių bankuose ir mūsų sa
lėj pas B. Genčių sekmadieniais. 
Paso papiginta kaina $12 ir su lo
terijos bilietu, kuriuo galima lai
mėti Ford’o “van” automobilį, kelio
nę dviem žmonėm bet kur pasaulyje 
ir t.t. Paviljono rengimo komiteto 
pirmininkas — V. Taseckas tel. 824- 
4461. Lietuvių paviljonas vyks pa
rapijos patalpose. Esant pelnui, jis 
bus skiriamas Lietuvoje vykstan
čiom ateitininkų ir skautų stovyk
lom paremti.

— Parapijos biblioteka užsidarys 
vasaros atostogoms birželio 13 d. 
Bibliotekos vedėjas P. Jurėnas ir 
jo padėjėjas R. Žiogarys kviečia 
visus savo klientus apsirūpinti kny
gomis visai vasarai.

— Mišios birželio 6, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Ireną Jurkienę, 
a.a. Vincą Beresnevičių ir a.a. Vac
lovą Butvilą; 9.20 v.r. — už a.a. Stasį 
Merkelį; 10.15 v.r. — už a.a. Vaclovą 
Ulbą ir a.a. Petronėlę Jotkienę, už 
a.a. Antaną Štuikį — 3 metų sukak
tis, už a.a. Marijoną Petriką; 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

A.a. Prano Juozaičio atminimui 
vietoje gėlių A. ir J. Lapavičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Prano Juozaičio atmini
mui, užjausdama žmoną ir vi
są šeimą, Ona Trečiokienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Prano Juozaičio atmini
mui, užjausdami žmoną Magda
leną, sūnų ir dukras bei jų šei
mas, Vitkai, Vaitkai, Gataveckai, 
Kasperavičienė, Narušienė, 
Laurinavičienė, Macijauskai, 
Tribinavičienė, Pakalkai, Bri- 
diekai, Birštonai, Drikai, Gu
delienė, Petkevičiai, Ignatavi- 
čiai, Kanapka, Bernotienė, Žy
mantai, Beržanskiai, Dūdos, 
Gelažiai, Opanavičienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $250.

A. a. Pijui Domeikai Roches
ter, N.Y., mirus, užjausdami 
žmoną Anelę ir šeimą, Zenke
vičių šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

A. a. Natalijos Šalkauskienės 
atminimui Vanda ir Alfredas 
Kupitis “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Jono Bušausko dvejų me
tų mirties prisiminimui Stasė 
ir Sigitas Zubrickai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Antano Norkaus atmini
mui Petras, Liuda, Algis Jurė
nai, Algis ir Teresė Avižieniai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Marijos Garkūnienės at
minimui, užjausdama vyrą An
taną ir brolį Juozą Trečioką su 
šeima, Ona Trečiokienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Izabelė Matiukienė, mūsų 
brangi ir mylima mama, atsi
skyrė su šiuo pasauliu birželio 
10 d., prieš penkerius metus. 
Ji buvo “Tėviškės žiburių” nuo
latinė skaitytoja. Šia proga duk
tė Daiva Matiukaitė-Hajduczok 
su vyru Roman “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

Dr. Juozas Zagorskas, Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų 
fakulteto Bendrosios geogra
fijos, kartografijos katedros 
docentas, lydimas dr. Genovai
tės Bijūnienės, gegužės 28 d. 
lankėsi “Tėviškės žiburiuose” 
ir dalinosi žiniomis iš Lietu
vos. Artimiausiu laiku numaty
ta jo paskaita “Lietuvos geopo
litinė padėtis ir ekonomika” 
Lietuvių namuose.

JŪS PAVARGOTE VIEŠĖDAMI 
pas gimines ir ieškote ramaus poil
sio kampelio Lietuvoje? Siūlome at
skirą kambarį kaimo vienkiemyje 
(yra visi patogumai), netoli Klaipė
dos. Maitinam sveiku kaimo maistu 
(turime karvutę, gaminame dešras), 
vaikščiodami šalia esančio miško 
papievėmis, atsigausite ir pailsė
site. Paros kaina su maistu tik $10 
JAV. Už $40 JAV galime jus parsi
vežti tiesiai iš Vilniaus orauosčio, 
taip pat galime susitarti dėl išvykų 
į bet kokią vietovę Lietuvoje. Kreip
tis D. Bernotienė, Šilutės raj. Bika
vėnai, tel. 370-41-45-659.

Ant Nemuno kranto Birštone atidarytas Atminties takas su ąžuoliniais liaudies meistrų stogastulpiais, kurių 
jautrūs įrašai primena lietuvių tautos kančias ir stalinizmo aukas Nuotr. P. Šaltmirio

LITAS
KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame

SIBIRINIŲ
TRĖMIMŲ

birželio 14, pirmadienį, 7.30 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
Toronto anglikonų Šv. Pauliaus šventovėje (227 Bloor st.E., prie Jarvis gatvės kampo). 

Visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 
7 vai. vakaro šventovės kiemelyje. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir 
Sibire žuvusiųjų atminimą. Kanados baltiečių federacija

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Naujųjų ateivių susirinkimas 
įvyks birželio 6, sekmadienį, 
2 v.p.p., Toronto Lietuvių na
muose. A. Širvienė

Tarptautinis chorų festivalis 
“The Joy of Singing” prasidėjo 
šeštadienį, gegužės 29, Toronte. 
Festivalis tęsis visą birželio 
mėnesį. Lietuvių “Volungės” 
choras yra rengėjų pakviestas 
pasirodyti šiame festivalyje 
ketvirtadienį, birželio 24 d., 
6 v.v. Koncertas įvyks Trinity
— St. Paul’s centre — 427 Bloor 
St. West (prie Spadina Ave.). 
Bilietai užsakomi per Roy 
Thomson būstinę tel. 872-4255. 
Rengėjų nustatyta įėjimo kaina
— $8.50. Inf.

Kanados medicinos ir dantų 
gydytojai prašomi prisiųsti savo 
trumpas biografijas: kur baigė 
mokslus, kur dirba ir pan. Žinios 
reikalingos rengiamai knygai 
apie viso pasaulio išeivijos lie
tuvius gydytojus. Žinias siųsti: 
Dr. M. Budrienė, Lithuanian 
Research and Studies Center, 
5620 South Claremont Avenue, 
Chicago, IL, 60636-1039, USA.

Povilas Katilius, Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos vadovas, šios partijos sei
me frakcijos pirmininkas, gegu
žės 20-30 d.d. viešėjo, klebono 
kun. J. Staškaus globojamas, 
Anapilio sodyboje. Susipažino 
su sodybos vienetais, aplankė 
“Tėviškės žiburius”, dalyvavo 
kapinių lankymo dienos pamal
dose gegužės 30 d. ir po jų Ana
pilio didžiojoje salėje gausiems 
dalyviams padarė pranešimą. 
Apie pranešimą kitame “TŽ” 
numeryje.

Architektas Vytautas Petrulis, 
gyvenęs ir darbavęsis Toron
te, su šeima atvyksta Torontan 
dalyvauti Toronto universiteto 
1958 metų laidos architektų su
važiavime.

Uždara akcinė bendrovė (UAB) 
“Tunas” Vilniuje parengia do
kumentus pasui, palikimui gau
ti, teikia įvairias paslaugas, is
torinę, kultūrinę, komercinę 
informaciją lietuvių, anglų kal
bomis, organizuoja individua
lias išvykas. Adresas: Doc. Ro
manas Vasiliauskas, Mėnulio 
5-81, 2044 Vilnius, Lithuania. 
Tel. 46-00-76. (Sklb.)

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.

Kviečiame visus atsilankyti

VYTAUTO LANDSBERGIO,
Lietuvos seimo opozicijos vadovo ir Tėvynės sąjungos vado,

pranešimuose
Kanados lietuvių visuomenei:

HAMILTONE - birželio 6, sekmadienį, 11.30 v.r. iki 1 v.p.p.,
Aušros Vartų parapijos Jaunimo centro salėje tuoj po Mišių

TORONTE - birželio 6, sekmadienį, 1.30 iki 5 v. p. p., 
Toronto Lietuvių namų didžiojoje salėje

DELHI - birželio 7, pirmadienį, 4 vai. po pietų iki 6 v. v.
Šv. Kazimiero parapijos salėje

LONDONE - birželio 7, pirmadienį, 7.30 iki 9 v.v. Šiluvos
Marijos parapijos salėje

OTAVOJE -birželio 8, antradienį, 7 v.v., p.p. Balsevičių 
namuose.

Vytauto Landsbergio istoriniai nuopelnai atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę verti mūsų visų dėmesio ir paramos.

Tėvynės sąjungos rėmėjų Kanadoje iniciatyvinė grupė

“The Toronto Star” gegužės 29 
d. laidoje išspausdino straips
nį su nuotrauka apie Romą Kar- 
tavičių. Jis Mississaugos mies
te stato 175 namus ir gyvena vie
name savo jau pastatytame na
me. Kiti statybininkai mano, 
kad taip daryti yra pavojinga, 
o jis jiems atsako, kad tai yra 
savim pasitikėjimas. Jo namai 
statomi rūpestingai, todėl jų 
pirkėjai yra patenkinti.

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.

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.

ra VALHALLA
TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

4? ORO UNIJA

Bilieto kaina asmeniui nuo $884
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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

A. a. Marijos Garkūnienės at
minimui E. Apanavičius “Pa
galbai Lietuvos vaikams” au
kojo $50.

Anapilio autoaikštės vajui au
kojo: $200 — dr. J. L. Yčai; $100 
— prel. P. Gaida, S. Pusvaškis, 
M. P. Besąspariai, A. G. Sprai- 
naičiai.

BIRUTĖ PALČIAUSKAITĖ ieško 
dėdės Vaclovo Zujaus iš Prince Al
bert, Sask. Apie jį žinantys prašome 
skambinti tel. 695-7618 arba 625- 
6924 Toronte.

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.

Sibirinių trėmimų minėjimas, 
rengiamas KLB Montrealio apy
linkės įvyks birželio 13 d. AV para
pijoje. Po ekumeninių pamaldų 
parapijos salėje bus dienai pri
taikyta programa. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti.

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 SV RAKA, A.I.B.

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

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:

Certifikatus 1 m - .. ...... 5.75% Taupymo - special.............. . 2.25%
Certifikatus 2 m..... ...... 6.25% Taupymo - su gyv. dr.......... . 1.50%
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. - 364 d.

...... 5.00%
..... 4.50%

Taupymo-kasdienines.....
Einamos sąsk......................

. 1.75%
. 1.50%

120 d. - 179 d. ..... 4.50% RRIF-RRSP-1 m.term...... . 6.00%
60d. - 119d. ..... 4.50% RRIF-RRSP —2 m.term...... . 6.25%
30 d.- 59 d. ..... 3.00% RRIF-RRSP-taup........... . 2.00%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite ff

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

HEM0
OOOO SKAMBINKITE INFOR- 

HlIMb MACUOS IR APTARN-
VlV VVW AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis, Jr. BET KADA - 7 DIENAS

1450 DESEVE 
LASALLE, QUE.

Laurendau

Angers

i

DeLaVerendryę

JolicoeurĮ ° 
metro j

Drake

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

Telefonas pasiteiravimams (416) 535-5000

Vyt. Gruodžio rūpesčiu yra 
sudaryta galimybė Montrealio lie
tuviams pasiųsti siuntinius į Lie
tuvą. juos pristatant kiekvieną 
trečiadienį į Seselių namus. Visi 
kviečiami pasinaudoti tuo pato
gumu. N.B.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

I


