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Užmiršti ar neužmiršti?
Lietuvai pradėjus įtvirtinti atgautą nepriklausomy

bę, ypač po visų referendumų ir rinkimų, pasigirdo bal
sų, siūlančių užmiršti okupacijų padarytas nuoskaudas 
ir pradėti naują tautos gyvenimo laikotarpį be dar vis 
persekiojančių netolimos praeities šešėlių. Lietuva _
tarsi naujai gimęs kūdikis, kuriuo ir tereikėtų rūpintis. 
VARGU ar užuomaršomis tapusios auklės bus ge

ros, nebenorėdamos prisiminti, kas buvo vakar. 
Tai tik savęs apgaudinėjimas, nes nėra įmanoma 

užmiršti, nėra ir jokio reikalo. Siūlymas užmiršti gali 
būti naudingas tik tiems, kurie jaučiasi praeityje nusi
kaltę ar nusikaltimus toleravę po to, kai Sovietų Sąjun
ga atsistojo karo laimėtojų pusėje su trimituojančia pro
paganda, kad Raudonoji armija “išlaisvino” tautas, ku
rioms teks amžiais gyventi laimingoje darbo žmonių vals
tybėje nuo Palangos iki Vladivostoko. Nenuostabu tad, 
kad šitokioje perspektyvoje pataikavimas “išlaisvinto
jui” ir politinis kolaboravimas kai kam atrodė vieninte
lis realus ir protingas sprendimas. Nėra naujiena, kad 
kiekviena okupacija iššaukia kolaboravimą. Ir kodėl rei
kėtų visa tai pamiršti ir bijoti aiškintis? Kad kolabora
vimas turi dviveidiškumo žymę, ne vienu atveju parodė 
Antrojo pasaulinio karo okupantų statytiniai. Šiandien 
gal tik būtų per anksti nustatinėti, kuri veido pusė buvo 
tikresnė ir ryškesnė. Jei kas nors dabar bando tuo užsi
iminėti, greičiausiai tai daro tam tikro politinio siautu
lio ar madingos krypties poveikyje. Per praėjusį karą 
mūsų tautoje iškilo du vadovaujantys kolaborantai: P. 
Kubiliūnas ir A. Sniečkus. Pirmasis raudonųjų buvo lai
komas tėvynės išdaviku, ir komunistinių okupantų pati
kėtiniai per savo agentus jį sudorojo. Antrasis, kadangi 
stovėjo karo laimėtojų pusėje, buvo kurį laiką aptaria
mas kaip gudrus prisitaikėlis, gelbėjęs Lietuvą. Kaip 
beanalizuotume abiejų dviveidiškumą, vienas dalykas 
tuo tarpu yra aiškus: per tarnavimą okupantui nukentė
jo daug nekaltų žmonių.

UŽTAT sunku patikėti, kad dėl tos padarytos 
skriaudos dirbtinis, prisiverstinis užmiršimas 
galėtų tautą sparčiau vienyti, ardyti kylančius 
susipriešinimus, kurių labiausiai bijoma, nors bando

ma laisvai galvoti: ne vienas iš Lietuvą "gelbėjusių” pa
dėjo okupantui iškreipti tiesą, paminti moralę, dalyvau
ti nusikaltimuose, skriausti kitaip manančius. Todėl 
atrodo, kad šitoji karta, kaip ji besistengtų, turės pergy
venti tą nemalonų atstatytos nepriklausomybės tarpsnį. 
Tai natūrali slinktis, užgriuvusi visus, tik ne tose pačio
se pasikeitusio gyvenimo pakopose. Reikia tikėtis, kad 
ateinančioji karta bus žymiai vienodesnė, jei neužpuls 
vėl kokie nenumatyti ir nauji bandymai, kuriuose tauta 
lengviausiu būdu skirstosi į silpnuosius ir stipriuosius. 
Tiesos žinojimas gali padėti greičiau apsispręsti kurioje 
pusėje būti, kad silpnieji neatrodytų stiprūs, o stiprieji 
geriausiu atveju — nuo gyvenimo atitrūkę užsispyrėliai. 
Joks vaikaitis nebus atsakingas ar smerkiamas už tai, 
kad jo senelis buvo kolaborantas; joks partizanų ar trem
tinių palikuonis nebus privilegijuotas, jei pasirinks silp
nųjų pusę. Užtat praeitis turi būti visiems vienodai ži
noma. Kiekviena jos išpjova ateinančiom kartom padės 
lengviau orientuotis tiesos linkme. Noras ką nors nu
slėpti prieštarauja tiesai. Užmiršimo siūlymas jau savai
me kažką slepia. Kalčių išpirkimas daug daugiau pasi
tarnautų tautos istorijai. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Cigarečių įtaka defcitams
Kanados ir provincinių vy

riausybių susirūpinimą, meti
niais biudžetų deficitais at
skleidė gegužės 30-31 d.d. Ota
voje įvykusi finansų ministe- 
rių konferencija. Ji patvirti
no jau daugeliui kanadiečių 
žinomus faktus apie deficitų 
atneštas skolas. Kanados vy
riausybės skola šiemet paki
lo iki 491 bilijono dolerių, pro
vincijų - iki 155 bilijonų. De
ficitus šiemetiniuose biudže
tuose sumažino Kanados finan
sų ministeris Don Mazankows- 
ki ir aštuonių provincijų finan
sų ministerial. Tačiau ir tie 
sumažinti deficitai bendrą 
įsiskolinimą vis dėlto padi
dino daugiau kaip 50 bilijo
nų dolerių.

Jokių ypatingų nutarimų šio
je konferencijoje nebuvo pa
daryta. Kovoje su deficitais 
kalbėta apie didesnį Kanados 
ir provincinių vyriausybių 
bendradarbiavimą. Saskače- 
vano finansų ministerė Jani
ce MacKinnon deficitų mažin- 
tojams priminė, kad negalima 
užmiršti ir darbų parūpinimo 
bedarbiams. Kvebeko finansų 
ministeris Gerard Levesque 
patarė Kanados valstybiniam 
bankui nedidinti dolerio ver
tės paskolų palūkanų pakėli
mu. Ontario finansų ministe
ris Floyd Laughren laikėsi pa
našios nuomonės, siūlydamas 
daugiau duoti laiko ekonomi

niam krašto atkutimui su ma
žesne dolerio verte. Neaiški 
Kanados konservatorių atei
tis finansų ministeriui D. Ma- 
zankowskiui neleido padaryti 
jokių įsipareigojimų. Niekas 
nežino, kas netrukus bus iš
rinktas Kanados progresyvių
jų konservatorių vadovu ir ku
ri partija rudenį laimės par
lamento rinkimus.

Tokiose aplinkybėse žurna
listas Peter Moon gegužės 29 d. 
Toronto dienraštyje “The Glo
be and Mail” paskelbė gerai 
paruoštą straipsnį apie ciga
rečių kontrabandą. Dėl jos 
kaltė tenka Kanados ir provin
cijų vyriausybėms, beveik vi
suose biudžetuose besaikiškai 
didinusioms akcizo mokestį 
tabakui ir ypač cigaretėms. 
Mat finansų ministerial buvo 
tikri, kad rūkoriai patriukš
maus, bet neįstengs mesti šio 
įpročio. Cigaretės bus perka
mos, nepaisant per aukštos kai
nos. Padidės valdžios pajamos 
biudžetiniams deficitams su
mažinti.

Kanadoj pagamintos ciga
retės buvo eksportuojamos į 
JAV be kanadiečiams užkrau
to akcizo. Jos ten turėjo var
žytis su gerokai pigesnėmis 
amerikietiškomis cigaretėmis. 
Tai, žinoma, pastebėjo grei
to praturtėjimo siekiantys

(Nukelta į 2-rą psl.)

Įvairių tautų kalinių kapai Sibiro Karlage Nuotr. H. Paulausko

Kaip KGB persekiojo grįžusius kalinius
Saugumo generolas majoras G. K. Vaigauskas 1986 metų leidinyje “Lietuvių nacionalistų 

kenkėjiška veikla ir kova su ja” supažindina su 1954-1967 laikotarpiu
Geras komunistinės imperi

jos saugumietis į kiekvieną jo 
aplinkoje esantį žmogų žiūrė
jo su nepasitikėjimu, įtarimu, 
išimties nedarant net ir pa
tiems aukščiausiems partijos 
pareigūnams, kurių ne vienas, 
kaip žinome, kad būtų saugiau 
“dėl viso ko” buvo sunaikin
tas. Ko gi tad galėjo tikėtis iš 
įkalinimų grįžę tautiečiai, ku
rių dauguma dar tvirčiau ry
žosi sakyti tiesą, gal ir pergy
venimų padrąsinti: blogiau 
nebus.

Sekimas iš įkalinimo grįžu
sių veikėjų buvo laikomas ypa
tingu uždaviniu, kurį gerai at
likti tegalėję specialiai pasi
ruošę agentai. Į Lietuvą baus
mes atlikusių ar amnestuotų 
politinių kalinių labai daug 
grįžo 1954-1958 m. Buvę žino
ma, kad daugelis jų įkalinimo 
vietose, lageriuose ar tremty
je liko priešiški valdžiai, vie
nijosi į grupes, kūrė kovos su 
sovietine valdžia naujus meto
dus. LTSR saugumui atskleisti 
tokią priešvalstybinę veiklą 
daug padėjo KGB centriniai 
bei teritoriniai padaliniai.

Grąžintas ir pakeistas
Šiuo laikotarpiu priešiškai 

nusistačiusius žmones palauž
ti pradėtas vartoti “perauklė
jimo” metodas. Tiesa, jis ne
buvo visai naujas, bet jo varto
jimui dirva vis darėsi plates
nė. Į lagerius buvę siunčiami 
specialūs darbuotojai, žymūs 
inteligentijos atstovai, gimi
nės ir priešiškos veiklos atsi
sakę pogrindžio veikėjai. Ap
rašomas būdingas atvejis.

Sužinota, kad Dubravoje apie 
Antanaitį grupuojasi kovos 
prieš sovietinę valdžią neat
sisakę asmenys. Antanaitis gi
męs darbininkų šeimoje, dar 
būdamas nepilnametis išėjęs 
su partizanais. Visi jo giminės 
betgi buvo žymūs gamybos pir
mūnai ir aktyvistai, apgailes
tavę Antanaičio pakliuvimą į 
pinkles. Tuo pasinaudojo bud
rus Saugumas. Antanaitį grąži
no Lietuvon ir uždarė tardymo 
izoliatoriuje “perauklėjimui”. 
Panaudota motina ir dėdė ko
munistas. Jų pokalbiai sekti 
klausymo aparatais. Po kurio 
laiko Antanaičiui buvo leista 
apžiūrėti Vilnių, dalyvauti 
operos bei dramos spektak
liuose. Ir taip palaipsniui An
tanaitis ėmęs keistis. Prisidė
jo dar ir agentas Stasys, apgy
vendintas toje pačioje kamero
je. Prieš paleidimą į laisvę jis 
buvo užverbuotas sekti kitus 
iš įkalinimo grįžtančius tau
tiečius.

Užverbuoti nelengva
Įkalintas už bandymą nele

galiai pereiti Sovietų Sąjun

gos sieną, už priešvalstybinės 
literatūros saugojimą ir plati
nimą Bulota rašė eilėraščius, 
palaikė ryšius su kunigais, ku
rie jį rėmė. 1958 m. pastebė
tas jo nusivylimas, pradėjęs ra
šyti apie gyvenimo betikslišku
mą, ketinęs net nusižudyti. 
Saugumas nu®»rė; su juo už
megzti asmeninį ryšį. Saugu
miečių aiškinimus apie po
grindžio daromas piktadary
bes prieš tautą iš pradžių Bu
lota priėmęs neigiamai, tikė
jęs, kad kunigai ir nacionalis
tai esantys tikrieji patriotai. 
Kiekvienam susitikimui su Bu
lota saugumiečiai turėdavę 
kruopščiai ruoštis. Bulota pa
galiau susipažino su respubli
kos poetais, jų tarpe su KGB 
agentu Vytautu, kuris jam pa
daręs didelės įtakos, o ypač 
poeto Miškinio kalba rašytojų 
suvažiavime. To užteko, kad 
Bulota būtų įtrauktas į slap
tą bendradarbiavimą su saugu
miečiais. Šitai rodo, kiek daug 
reikėjo dirbti, kad pasiektų 
užverbuoti numatytą asmenį.

Nauja organizacija
Iš įkalinimo grįžęs Vytautas 

Vaineikis Saugumui pareiškęs, 
kad, atlikdamas bausmę, padė

Šį dvylikos metrų kryžių 1990 m. pastatė lietuviai, pagerbdami 1954 m.
Kengyro lageryje žuvusius sukilėlius Nuotr. H. Paulausko

jęs saugumiečiams sekti savo 
likimo draugus ir dabar norė
tų tęsti slaptą bendradarbia
vimą su sąlyga, kad jam iš anks
to būtų išvardinti asmenys, ku
riuos reikės stebėti. Atsaky
mas buvęs neigiamas. Kiek vė
liau paaiškėjo, kad Vaineikis, 
steigdamas priešvalstybinę or
ganizaciją, norėjo įeiti į KGB 
agentūrinį tinklą, kad apsaugo
tų save ir steigiamą organiza
ciją. Dėl ryšių laiškais su baus
me tebeatliekančiais kaliniais 
Vaineikis įtartas pogrindine 
veikla ir pradėtas sekti. Per 
užverbuotą buvusį partizanų 
grupės vadą Kalinauską, vė
liau per agentą Pamyrą, gau
ta informacija apie susiorgani
zavusią “Laisvės kovos sąjun
gą”, sukurtą 1954 m. Vorkutos 
kalinių. Organizacijos užmo
jai buvę gana platūs: organi
zuoti teroristinius veiksmus, 
sabotažą, leisti ir platinti laik
raščius bei atsišaukimus, brau
tis į Vidaus reikalų ministe
riją bei KGB agentūras. Buvo 
atlikta ir keletą išsprogdini
mų. Per agentą Kalinauską 
gauta kopija atsišaukimo, iš 
kurio saugumiečiai patyrė, kad 
organizacija ruošiasi nuvers- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Neeilinėje Baltijos valsty
bių tarybos konferencijoje Ry
goje susitiko Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vadovai - A. 
Gorbunovas, A. Brazauskas, L. 
Meri. Apsvarstyta šalių tarpu
savio bendradarbiavimas, san
tykiai su Europos bendruome
ne. Priimta bendra deklaraci
ja, skirta Europos bendruome
nės vyriausybių vadovams; EB 
raginama apgalvoti, kaip ga
rantuoti Europos integracijos 
vyksmo plėtotę, remiantis vi
so regiono saugumo ir plėtros 
interesais.

Lietuvos, Latvijos, Estijos 
kariškių taktinės pratybos. Pir
mą kartą Baltijos šalių istori
joje Adažių poligone, netoli 
Rygos, įvyko trišalės karinės 
taktinės pratybos, kuriose da
lyvavo Lietuvos “Geležinio vil
ko”, Estijos, “Juodųjų kauko
lių“, Latvijos “Lūšių” kariai. 
Po visų varžybų geriausia kuo
pa pripažinta Latvijos žvalgy
bos desanto kuopa, antrąja - 
Estijos pėstininkų kuopa, tre
čiąja - “Geležinio vilko” kuo
pa. A. Butkevičiaus nuomone, 
pratybos buvo labai naudin
gos - ateityje jungtiniai Pabal
tijo batalionai galėtų įeiti į 
Jungtinių Tautų taikos palai
kymo pajėgas.

Jau galutinai suderinta po
piežiaus lankymo vietos - Vil
nius, Kaunas, Šiauliai, Šiluva - 
sutikimo ceremonialas, trans
portas, apsauga, kiti reikalai. 
Tai padaryta išplėstiniame 
posėdyje, kuriame, be vyriau
sybinės komisijos komiteto, 
dalyvavo Vatikano atstovas, 
popiežiaus kelionių vyriau
siasis organizatorius kan. 
Robertas Tucci, SJ. Kartu su 
popiežium atskris 30 jo paly
dovų, 53 nušviečiantys vizitą.

Iš vyriausybės rezervo fondo 
skiriama: 10 mln. talonų kul
tūros ir švietimo ministerijai - 
iškeliamų iš Vydūno namo Til
žėje gyventojų butams pasta
tyti; 30 mln. talonų vidaus rei
kalų ministerijai - Trakų spor
to bazės rekonstravimo išlai
doms apmokėti, 4 mln. talonų - 
paminklui žuvusiems Medi
ninkuose statybos išlaidoms 
apmokėti; 40 mln. talonų Kai
šiadorių rajono valdybai - ma
gistralinių, inžinerinių tink
lų Kaišiadoryse tiesimo išlai
doms apmokėti; 20 mln. talo
nų Palaimintojo Jurgio Matu
laičio parapijai - šventovės 
statybai.

Kreipimasis į Lietuvos Pre
zidentą A. Brazauską, Gudijos 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninką S. Šuškevičių, į visus gu
dus, lietuvius. Trisdešimties 
Lietuvos kultūros ir mokslo 
veikėjų pasirašyto kreipimosi 
mintis - sudarykime tautinėms 
mažumoms sąlygas, numatytas 
Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje. Gudijoje iki šiol 
“yra pareigūnų, vis dar neno
rinčių net girdėti apie atgims
tančią lietuvybę, linkusių tęs
ti nutautinimo politiką”, parei
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Žurnalisto Juozo Žygo 75 metų amžiaus sukaktis

gūnų, kurie mūsų tautiečių ne
laiko autochtonais, “nors čia 
nuo amžių yra etninės lietuviš
kos žemės”. Labai rimtai pa
rengtas, pagrįstas šaltinių sta
tistikos duomenimis, kalbos, 
istorijos faktais, didelis, skau
džią tikrovę atskleidžiantis, 
kreipimasis baigiamas kvieti
mu: “Stiprinkime ekonominius 
ir kultūrinius ryšius, sudary
kime kuo geriausias sąlygas gu
dams Lietuvoje ir lietuviams 
Gudijoje steigti mokyklas gim
tąja kalba, plėtoti tautinę kul
tūrą. Atkurkime mūsų bendrą
sias vertybes!” Be kitų jį pasi
rašė Just. Marcinkevičius, E. 
Mieželaitis, E. Matuzevičius, V. 
Merkys, J. Dvarionas, V. Daujo
tytė, P. Čibiras, A. Tyla, Z. Zin
kevičius, J. Avyžius, J. Šimelio- 
nis, A. Griška.

Akciniame inovaciniame ban
ke aptiktą radioaktyvią me
džiagą (berilį) tiria fizikos 
institutas, o jos patekimo ap
linkybes - vidaus reikalų mi
nisterijos tardymo departa
mentas. Nustatyta, kad beri
lis atkeliavo iš Rusijos; jį įsi
leisdami, muitininkai deramai 
neįvykdė savo pareigų. Be to, 
nustatyta, jog tarp berilio yra 
radioaktyvių urano - 235 ir 
cezio -137 priemaišų.

Maisto produktų kainos Vil
niuje ir kitų miestų parduotu
vėse (apskaičiuota pagal talo
no kursą): jautiena - Vilnius 
(473-907), Ryga (359-542), Tali
nas (513-1075), Minskas (192); 
kiauliena - Vilnius (660-1295), 
Ryga (741-945), Talinas (703- 
1068), Minskas (297); vištos - 
Vilnius (484-566), Ryga (865), 
Talinas (725), Minskas (352); 
virta dešra - Vilnius (510-817), 
Ryga (1014), Talinas (920), Mins
kas (330); sviestas - Vilnius 
(550-735), Ryga (897), Talinas 
(935), Minskas (363); pienas - 
Vilnius (55), Ryga (109), Tali
nas (103), Minskas (9,40); duo
na - Vilnius (42-64), Ryga (175), 
Talinas (141), Minskas (16-20); 
cukrus - Vilnius (240-255), Ry
ga (316), Talinas (231), Mins
kas (110-119); bulvės - Vilnius 
(30-37), Ryga (62), Talinas (42), 
Minskas (28-30).

Sąjūdžiui - penkeri! Sukak
tis suėjo birželio 3-čią. Ta pro
ga seime Sąjūdžio iniciatyvi
nės grupės narius pasveikino, 
atminimo dovanas įteikė pre
zidentas. Tylos minute buvo 
pagerbtas prof. Č. Kudaba.

Lietuvos alpinisto svajonė 
pasiekta: Vladas Vitkauskas, 
vienas įkopė į Everestą!

Oi žirge, žirge... Suvažiavę 
iš visos Lietuvos į žemės ūkio 
ministeriją įkūrė arklių au
gintojų organizaciją, kuri rū
pinsis genofondo išsaugojimu; 
sausio 1-os duomenimis, ark
lių ir sportinių žirgų buvo apie 
79 tūkst. Organizacijos prezi
dentu išrinktas H. Martuzevi- 
čius.

G. Gustaitė
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Kaip KGB persekiojo...
(Atkelta iš 1-mo psi.) vęs liaudininkų veikėjas To-

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

ti LTSR valdžią. Vainekis vei
kė plačiai - turėjęs užmezgęs 
ryšius su visais didesniais Lie
tuvos miestais. Agentas Algir
das pažadėjo Vaineikiui rašo
mąja mašinėle padauginti atsi
šaukimų. Šiose pinklėse jis bu
vo suimtas. Kratos metu jo bu
te rastas atsišaukimo origina
las, pistoletas ir radijo siųs
tuvas. Tardyme prisipažinęs, 
kad bandęs atkurti LLKS (Lie
tuvos laisvės kovotojų s-ga). Jo 
bylos metu atskleistos dar trys 
pogrindžio organizacijos. Dėl 
šitos veiklos LTSR saugumo 
siūlymu Maskva 40-čiai žmo
nių nebeleido grįžti Lietuvon, 
ir jie turėję atlikti likusį baus
mės laiką,

Tautinis komunizmas
Iš tremties grįžęs Kazys Ske- 

bėra sumaniai veikė studentų 
tarpe. Jo pastangomis buvo iš
platinta daugiau kaip 200 
priešsovietinio turinio knygų. 
1957 m. buvo susektas “Nacio
nalinis liaudies frontas”, ku
rį daugiausia sudarė įvairių 
žinybų intelektualai. Organi
zacijos tikslas buvo skleisti 
tautinio komunizmo idėją - iš
silaisvinti iš Maskvos kontro
lės net iki išstojimo iš Sovie
tų Sąjungos, orientuojantis į 
Skandinavijos kraštus. Nors 
organizacija formaliai buvo 
užgniaužta, nėra abejonės, jos 
idėja išliko iki nepriklauso
mybės atstatymo. Yra galima 
prielaida, kad ta idėja kai ku
riose grupėse dar ir dabar yra 
gyva. Sekant įtartinus asmenis, 
sėkmingai naudotas sukiršini- 
mo būdas rašant kompromituo
jančius feljetonus bei kitas 
pašaipas. Taip buvęs iš po
grindžio veiklos išvestas bu- 

Maloniai kviečiame naudotis 
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 ................................................$7.00
arba 1 kg.......................................................$1.20
Siuntiniai (Lietuvąlėktuvu:
1 kg .................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas į namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu į namus .......................... 4% +$14.00
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.

GINTARAS

EXPRESS

liušis, tautininkas Nosevičius 
ir daugelis kitų. KGB vertė 
viešai pasisakyti buvusius 
“buržuazinio nacionalizmo” 
autoritetus ar ideologus pri- 
sipažįstant klydus. Šitais pa
skelbimais stengtasi nuteikti 
mases susitaikyti su realybe, 
priimti veikiančią sistemą, 
o kultūrinės veiklos akcentas 
turėjo tikslą tolinti visuome
nę nuo politikavimo.

Atoslūgis
Leidinyje skelbiama, kad 

buvęs Klaipėdos krašto guber
natorius Krukauskas parašė 
eilę straipsnių apie lietuvius, 
talkinusius vokiečių naciams 
atplėšiant Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos. Taipgi teigia
ma, kad iš kalėjimo sugrįžęs 
buvęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris J. Urbšys liu
dijęs karo nusikaltėlio Glob- 
kės byloje Berlyne ir kalbė
damas “teisingai įvertino Lie
tuvos įstojimą į TSRS tautų 
šeimą”. Lietuvos komunistų 
paritjos XHI-tame suvažiavi
me 1961 m. pagirta ir gerai 
įvertinta KGB veikla. 1960- 
1967 m. laikotarpiu pogrin
džio veikla sumažėjusi tris
kart. Nemažą įtaką gyventojų 
sluoksniuose turėjusi paskelb
ta dokumentacija apie nacio
nalistų nusikaltimus karo me
tu. Nusikaltėlių gyvenamose 
vietovėse buvo rengiami su
sirinkimai, nusikaltimai aiš
kinti spaudos, televizijos bei 
radijo laidose. Įtikinamai at
skleisti ryšiai su naciais. Be 
to, tuo laiku kaip tik susilpnė
jusi tarptautinė įtampa. Pra
sidėjęs aiškesnis prisitaiky
mas prie gyvenimo, kuris, atro
dė, nebegalėsiąs niekada keis
tis. Tačiau taip neįvyko. Snk.

Nekeis sprendimo
ELTOS žiniomis, preziden

tas A. Brazauskas birželio 3 d., 
minint prezidentavimo šimtą
ją dieną, pareiškė, kad Lie
tuvos ambasadorius JAV-se 
Stasys Lozoraitis atšauktas 
iš pareigų ne dėl politinių 
motyvų, bet siekiant efekty
vesnio ir aktyvesnio ambasa
dos darbo. Sprendimas dėl S. 
Lozoraičio yra teisėtas ir A. 
Brazauskas nemanąs jo keisti.

Premjero vizitas
ELTOS žiniomis, Suomijos 

ministerio pirm. E. Ako kvie
timu, Lietuvos ministeris 
pirm. A. Šleževičius birželio 
6 d. išvyko į Helsinkį. Tai pir
masis A. Šleževičiaus oficia
lus vizitas užsienyje. Kartu 
išvyko ir vyriausybinė dele
gacija.

Aukštas įvairių ūkio šakų 
išvystimo lygis, šio krašto ar
tumas Lietuvai, sudaro galimy
bes abiem kraštam plėsti nau
dingą bendradarbiavimą — 
pasakė ELTOS koresponden
tui Lietuvos premjeras. Lie
tuvos vyriausybė imsis prak
tinių veiksmų santykiams nu
statyti.

Lietuvos energetikos, žemės 
ir miškų ūkio plėtros, medie
nos perdirbimo ir maisto pra
monės modernizavimo srityje 
suomiai Lietuvai gali būti la
bai naudingi. Dar yra ir atski
ra tema — didžiojo kelio “Via 
Baltica” statyba. Pasak prem
jero, labai nenormalu, kad 
iki šiol abiejuose kraštuose 
nėra sutvarkytas ambasadų 
reikalas.

Rūpinsis investavimu
Lietuvos prezidentas A. Bra

zauskas birželio 3 d. priėmė 
JAV bendrovės “Interatlantic 
Trade and Development” savi
ninkus V. Valatkaitį ir B. Og- 
deną. Ši bendrovė padėjo leng
vatinėmis sąlygomis atidaryti 
taip vadinamą 40 mil. dol. kre
dito liniją. Šį kreditą garan
tavo JAV vyriausybė. Kreditą 
leidžiama naudoti investavi
mui, įrengimams bei prekėms 
pirkti. ZJf;J

Ši bendrovė steigia Lietu
voje investavimo bendrovę, 
kurios tikslas — ieškoti už
sienio investitorių, steigti 
prekybinius projektus, pade
dančius eksportuoti Lietuvos 
gaminius. Taip pat su “Lietu
vos buitine technika” steigia 
bendrą įmonę. Galvojama 
įsteigti bendrovę, kuri rūpin
tųsi naftos pirkimu ir prista
tymu į Mažeikių naftos perdir
bimo įmonę. Galimas dalykas,

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kontrabandininkai. Dabar tos 
kanadiškos cigaretės slapta 
grąžinamos Kanadon. Speku
liantai čia kartoną su 200 ci
garečių pardavinėja po 30-35 
dolerius, o vietinei rinkai skir
tos tokios pat cigaretės su akci
zu krautuvėse kainuoja 42-45 
dolerius.

Kontrabandos būdu iš JAV 
susigrąžintos kanadiškos ci
garetės slapta pardavinėjamos 
jau visoje Kanadoje, net ir jos 
šiaurinėse dalyse. Atlikti ty
rimai liudija, kad 1992 m. Ka
nados ir provincijų vyriausy
bės dėl kontrabandinių cigare
čių neteko daugiau kaip bilijo
no dolerių akcizo pajamų, o 
šiemet tas nuostolis peržengs 
porą bilijonų dolerių. Mat spė
jama, kad dabar beveik penk
tadalis Kanadoj surūkomų ci
garečių yra kontrabandinės. 
Prarandama daug dolerių de
ficitams sumažinti.

Pasak žurnalisto P. Moono, 
istorija kartojasi. Buvo laikai, 
kai prohibiciniai įstatymai 
JAV neleido gerti ir gaminti 
alkoholinių gėrimų. Tada jie, 
visokiais būdais nelegaliai 
įsivežami iš Kanados, išugdė 
gangsterių gaujas Čikagoje ir 
kituose JAV miestuose. Dabar 
taip pat dėl nevykusio įstaty
mo iš JAV į Kanadą plūsta ci
garetės. Jomis pradeda pre
kiauti italų Mafijos, vietna
miečių ir kiniečių nusikaltė
lių grupės. Su kontrabandi
nėm cigaretėm atkeliauja ir 
narkotikai, ginklai krimina
liniams nusikaltėliams, už 
tūkstančius dolerių atgabe
nami nelegalūs ateiviai.

Pagrindiniai kontrabandi
nių cigarečių įvežėjai Kana- 

bendrovė prisidės ir prie naf
tos terminalo statybos.

Baigia išlaisvinimo misiją
Lietuvos persitvarkymo są

jūdžio penkerių metų veiklos 
sukaktis birželio 3 d. buvo pa
minėta Lietuvos Mokslų aka
demijos salėje — Sąjūdžio lop
šyje.

Pirmasis Sąjūdžio tarybos 
pirm. Vytautas Landsbergis 
pasveikino susirinkusius, pri
mindamas Sąjūdžio kelią nuo 
gimimo dienos toje pačioje 
Mokslų akademijos salėje. 
Prisiminė, kaip vieni kitus 
ragino “galų gale ko nors im
tis”, priešintis. Iš to nepa
klusnumo ir gimęs Sąjūdis, iš
kėlęs naujus uždavinius: at
statyti demokratiją, valstybin
gumą, suverenitetą. Sąjūdis 
baigia Lietuvos išlaisvinimo 
misiją — po trijų mėnesių bus 
išvesta buvusi sovietinė ka
riuomenė. Bet išsilaisvinti 
dvasiškai reikia daugiau lai
ko. Šis darbas dar nebaigtas. 
Sąjūdis gyvena, keičia Lietu
vos gyvenimą ir pats keičiasi 
— kalbėjo prof. V. Landsber
gis.

Susirinkimą sveikino Lietu
vos politinių kalinių sąjun
gos vardu seimo narys B. Ga
jauskas. Prisiminimais dali
nosi kun. V. Aliulis, seimo 
narys A. Saudargas ir kiti.

Galimi pilietybės pakeitimai
Š. m. sausio mėn. sudaryta 

komisija parengė Lietuvos 
pilietybės įstatymo pakeiti
mus bei papildymus. Su jais 
gegužės 31 d. seime supažin
dino žmogaus ir piliečio tei
sių bei tautybių komiteto na
rys ir šios komisijos vadovas 
R. Markauskas.

Numatyta palengvinti pilie
tybės atgavimą buvusiems Lie
tuvos piliečiams ir jų vaikams, 
gyvenantiems ne Lietuvoje. 
Taipogi numatoma preziden
tui duoti galimybę suteikti 
Lietuvos pilietybę asmenims 
už ypatingus nuopelnus. Tau
tybių departamentas siūlo pa
taisą, kuri palengvintų pilie
tybės gavimą ^pensinio am
žiaus asmenims, nemokan
tiems lietuvių kalbos.
Įregistruota Tėvynės Sąjunga
V. Landsbergis gegužės 31 d. 

spaudos konferencijoje pra
nešė, kad oficialiai valdžios 
įstaigoje įregistruota Tėvy
nės sąjunga — Lietuvos kon
servatoriai. Šios partijos jau 
įsteigta 30 skyrių rajonuose 
bei miestuose.

Pasak pirm. V. Landsbergio, 
konservatoriai skatina pasi- 

don yra indėnai. Žurnalisto P. 
Moono surinktais duomenimis, 
80% kontrabandinių cigarečių 
rinką Kanadoję pasiekia per 
indėnų Akwesasnes rezervatą, 
kuris yra pasienyje tarp On
tario, Kvebeko provincijų ir 
Niujorko valstybės. Mohawk 
genties indėnai kanadiškas 
ir amerikietiškas cigaretes 
legaliai nusiperka JAV ir lai
ko amerikiečiams priklausan
čioje rezervato dalyje. Kana
dos įstatymai indėnus taip pat 
atleidžia nuo .kitiems gyven
tojams privalomų mokesčių. 
Tad ir kanadiškoje rezerva
to dalyje savo reikalams jie 
gali turėti neapmokestinamų 
cigarečių.

Akwesasnes rezervato dalis 
Ontario provincijoje yra prie 
Cornwall miestelio. Rezerva
tui priklauso didoka Cornwall 
sala Šv. Lauryno upėje. Šiau
rinė salos pusė yra Kanados 
teritorija, pietinė - JAV. Tos 
dalies specialiose prieplauko
se kontrabandinės cigaretės 
sukraunamos į 150 km greičiu 
skriejančius greitlaivius. Nak
ties metu jie be jokių naviga
cinių šviesų cigaretes nuve
ža Šv. Lauryno upe Ontario 
pusėn.

Žurnalistui P. Moonui teko 
sutikti net milijonieriumi ta
pusį vieną indėną, turinti du 
gražius namus rezervate, pus
tuzinį automobilių, aštuonis 
greitlaivius kontrabandinėm 
cigaretėm vežioti. Šiuo metu 
ginkluotos indėnų grupės jau 
atiminėja kontrabandos siun
tas viena nuo kitos, negalėda
mos pasidalinti lobio. Kana
dos RCMP ir Ontario provinci
nė policija, atrodo, vengia su
sikirtimo su gerai ginkluotais 
indėnais. V.Kst. 

tikėjimą žmogumi ir pačiu sa
vimi, taip pat iniciatyvą bei 
kūrybiškumą. Tai žmogus, ver
tinantis nuosavybę, šeimą, vie
tą, kurioje gyvena bei dirba, 
sudarydamas gerovę savo šei
mai ir savam kraštui.

V. Landsbergis taipogi in
formavo, kad tekę dalyvauti 
Gudijos liaudies fronto Ul
ine suvažiavime. Pastarasis 
niekad nėra kėlęs ir dabar 
nekelia jokių teritorinių 
reikalavimų Lietuvai.

Nestatys naftos terminalo
Lietuvos vyriausybė birže

lio 2 d. nusprendė atsisakyti 
brangaus ir ilgai trunkančio 
naftos-chemijos eksporto ir 
importo terminalo statybos. 
Vietoj jo bus projektuojama 
bei statoma naftos bei jos pro
duktų importo ir eksporto jū
rinė gravitacinė platforma 
su naftotiekiu į Mažeikių vals
tybinę naftos perdirbimo įmo
nę.

Numatomas statinio pajėgu
mas — 12 mil. tonų naftos ir 
apie 5 mil. tonų jos produktų. 
Mokslininkų nuomone, geriau
sia vieta — Būdingė. Bet minis- 
terių nuomonės skiriasi. Šis 
klausimas bus nuspręstas kita
me ministerių kabineto posė
dyje.

Ant gero kelio
Reuterio pranešimu, Estija 

savo reformomis tapo pavyz
džiu kitoms Rytų Europos ša
lims, norinčioms atsiskirti 
nuo Rusijos vyravimo. Šiame 
krašte infliacija tik 2% per 
mėnesį, rublis išstumtas iš 
rinkos, tvirtai tvarkomi pini
giniai reikalai.

“Estija yra pasisekimo is
torija, politinis ir ekonomi
nis stebuklas”, — sakė S. Tal
bott, JAV ambasadorius nau
joms nepriklausomoms Rytų 
Europos valstybėms.

Patys estai apie save sako, 
kad jie buvo europiečiai bu
vusioje Sov. Sąjungoje. Mums 
tai yra dinamiškas periodas 
apsispręsti, ir tai turime 
labai greitai nustatyti nau
jus ekonominius ryšius”, — 
spaudos žmonėms pareiškė 
prezidentas L. Meri.

Estijos verslo, išsivadavu
sio iš sovietinės įtakos, gy
vumas jaučiamas senajame 
Taline, kur europietiška pre
kyba vyko jau viduramžiais. 
Taline galima sutikti švedų 
ir suomių varslininkus kartu 
su gražiai apsirengusiais es
tais verslininkais, nešinais 
odinius portfelius ar vietinius 
verslo laikraščius.

Pinigų stabilumas, o taip 
pat ir ramus atsiskyrimas nuo 
Rusijos be etninių konfliktų, 
patraukė užsienio kapitalą. 
Jau Estijos ekonomikon įplau
kė 508 mil. dolerių.

“Svetimtaučiai vis daugiau 
ir daugiau įveža pinigų. Mums 
pirmiausia rūpi privatizuoti 
savo ekonomiją kaip galima 
greičiau. Mes vykdome išskir
tinai liberališką prekybos po
litiką ir norim daugiau pre
kybos su Vakarais”, — kalbėjo 
premjeras Laar Reuterio ko
respondentui.

Estijos ministerijų parei
gūnai Švedijoje ir Suomijoje 
dalyvavo seminare, kuriame 
buvo svarstomi ekonominiai 
ir politiniai Europos išsi
vystymo klausimai, taipogi 
ekonominė padėtis Estijoje 
ir Rusijoje. Buvo atkreiptas 
dėmesys į Šiaurės valstybių 
valdžios valdymo sistemas.

Oficialus vizitas
Vokietijos parlamento (Bun

destag) pirmininkė R. Suss- 
muth, lydima vokiečių-baltie- 
čių klausimais parlamentinės 
grupės narių, lankėsi Latvi
joje su oficialiu vizitu. Su
sitikime su Aukščiausiosios 
tarybos pirmininku A. Gorbu
novs, ji ypač iškėlė 105 Vokie
tijos parlamento narių norą 
stiprinti Latvijos nepriklau
somybę. Ji pritarė Latvijos 
pinigų politikai ir buvo pa
tenkinta palyginti žema inflia
cija. Taip pat domėjosi atei
nančiais parlamento (Saeima) 
rinkimais. R. Susmuth remia 
Baltijos kraštų įsijungimą į 
Europos bendruomenę ir pa
žadėjo pagalbą, kad būtų grei
tai ir visiškai išvesta Rusijos 
kariuomenė iš Latvijos.

Miestų bendradarbiavimas
Prancūzijos senatorius J. P. 

Chambriarre pasiūlė užmegzti 
(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
NATALIJAI ŠALKAUSKIENEI

mirus, 

gilią užuojautą reiškiame NATALIJAI LIAČIENEI,
jos šeimai, giminėms ir artimiesiems -

Baltiečių moterų taryba

AfA
MIELAM TĖVELIUI

JONUI PURONUI 
IR MIELAI MAMAI 

TEKLEI BENOTIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžią užuojautą reiškiame NIJOLEI ir ALBERTUI 
BENOTAMS, jų dukrelėms bei visiems artimiesiems ir 
kartu liūdime -

Dana, Zita, Daina, Audra, Paulius, 
Gintaras ir Aras, “Sutartinė" dainos vienetas

AfA 
MIELAI

TEKLEI BENOTIENEI
iškeliavus Praamžiaus globon, gilią užuojautą reiškiame 
jos vaikams - ALBERTUI BENOTUI su šeima, POVILUI 
BENOTUI su šeima, dukrai IRENAI MERKIENEI su 
šeima, vaikaičiams, provaikaičiams ir VINCUI ŽAKUI.

Likę liūdesyje - Vilija ir Ignas Šajaukos
Aldona ir Algirdas Milevičiai

AfA 
PRANUI JUOZAIČIUI

po ilgos ir sunkios ligos, palikus šį pasaulį, jo žmoną 
MAGDALENĄ ir visą šeimą nuoširdžiausiai 

užjaučiame -

/. A. Kusinskiai L. H. Kanšaičiai
V. A. Ulbinai O. Bliskienė

PADĖKA
■' i':"'!’ ■■ '■ <?<'■ f; s-d’-.1'

MYLIMAI MOTINAI

a.a. MORTAI SAVICKIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems Prisikėlimo pa
rapijos kunigams už paskutinius patarnavimus, išlydint 
velionę į amžinybę. Ypatinga padėka kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, už prasmingą ir jautrų atsisveiki
nimo pamokslą. Dėkojame karsto nešėjams, visiems 
giminėms, draugams ir pažįstamiems užprašiusiems 
Mišias, atsiuntusiems gėles ir išreiškusiems užuojautą 
raštu ir žodžiu.

Sūnus Vitas su šeima

PADĖKA

Mielam vyrui ir tėveliui

AfA 
ALFONSUI LUKOŠIUI

po ilgos ligos mirus 1993 m. balandžio 19 d., nuošir
džiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams-klebo
nui A. Simanavičiui, OFM, E. Jurgučiui, OFM, L. Januš
kai, OFM, už paskutinius patarnavimus, palydėjimą į 
amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapines Missis- 
saugoje ir raminančius žodžius; D. Radtkei už gražias 
giesmes Mišių metu ir kapinėse; karsto nešėjams, vi
siems draugams ir pažįstamiems, atsilankiusiems į 
koplyčią Rožiniui, užprašiusiems Mišias už velionį, už 
gėles ir užuojautas žodžiu bei raštu. Dėkoju savo duk
rai, kuri mane globojo, jos vyrui už parodytą jautrumą; 
ačiū J. Gurklienei už puikius pusryčius, ponioms už 
pyragus.

Pasiliekame jums visiems dėkingi -

žmona Aniceta, dukra Irena ir jos vyras

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
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Seimo nario viešnagė Anapily Būtini ilgalaikiai ryšiai su kraštu
Povilas Katilius, Lietuvos 

krikščionių partijos vadovas 
ir šios partijos seime frakci
jos pirmininkas, gegužės 28-30 
d.d. buvojo Anapilio sodyboje, 
Mississaugoje, netoli Toronto.

Gegužės 30, sekmadienį, po 
kapinių lankymo dienos pa
maldų Anapilio didžiojoje 
salėje šventės dalyviams pa
darė pranešimų.

Su svečiu publiką supažin
dino klebonas kun. J. Staškus. 
P. Katilius, elektros inžinie
rius, yra buvęs Kauno miesto 
tarybos narys. Balandžio 24-25 
d.d. Vilniuje krikščionių de
mokratų konferencijoje buvo 
išrinktas valdybos pirmininku.

Svečias, sveikindamas gau
sius dalyvius, tvirtino, kad 
išeivija yra labai svarbi tau
tos dalis.

Savo pranešime pirmiausia 
pažymėjo, kad tauta tėvynėje, 
Sąjūdžio vedama, buvo drąsiai 
pakilusi į kovą už nepriklau
somybę ir tą kovą laimėjo. 
Sąjūdis turėjo daugumą Aukš
čiausiojoje taryboje, bet ją 
ilgainiui prarado, kai iš jos 
pasitraukė su 10-čia tarybos 
narių pažangos judėjimas, 
atlikęs neigiamą vaidmenį, 
susidedamas su kairiųjų ta
da buvusia opozicija.

Aplamai, kelyje už laisvę 
buvo vieningai žygiuota tuo 
pačiu keliu. Sąjūdis atliko 
didelę istorinę misiją. Kai 
prasidėjo nepriklausomybės 
įtvirtinimas, daugelio keliai 
išsiskyrė. Natūralu, kad tu
rėjo atsirasti politiniai jun
giniai — partijos, kuriomis 
remiasi visų demokratinių 
kraštų politinė veikla.

Viena iš pirmųjų partijų 
atsisteigė krikščionių de
mokratų partija. Ji dabar vi
same krašte turi 800 narių ir 
44 skyrius įvairiose krašto 
vietovėse. Ji ir toliau organi
zuojasi ir stiprina savo gretas.

Neseniai įsisteigė nauja 
partija Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai). Tai ar
tima krikščionims demokra
tams partija. Jos abi gali už
imti dešinįjį ir vidurinį po
litinio gyvenimo kelią. Dabar
tinė Lietuvos valdžios padė
tis yra laikina. Toks žinoji
mas kaip tik įkvėpia jėgų stip
riai darbuotis Lietuvos atei
čiai. Juk tie, kurie valdė Lie
tuvą 50 metų, negali būti Lie
tuvos ateities kūrėjai.

Veikia Lietuvoje socialde
mokratai ir tautininkai. Pas
tarųjų ateitį sunku numatyti. 
Dar nėra ženklų, kurie rody
tų, kaip vystysis šios partijos 
veikla, kokia bus jai žmonių 
parama. Dar yra liberalų ju
dėjimas ir Centro sąjunga, ku
ri, pasak pranešėjo, neturinti 
ateities.

Šiuo metu Demokratinė dar
bo partija yra didžiausia, tu
rinti 15,000 narių, iš kurių 
10,000 priklausė buvusiai ko
munistų partijai. Tai didelė 
dabartinė politinė jėga, kuri 
ilgainiui išblėsianti. Iš tik
rųjų, ateitis priklausanti 
krikščionims demokratams ir 
Tėvynės sąjungai.

Buvusių komunistų yra vi
suose judėjimuose. Tik jie 
nevienodi. Vieni pripažįsta 
komunistų ir savo klaidas, 
norėdami jas atitaisyti. Kiti 
nenori įvertinti savo praeities, 
Su šiais nebūsią galima atsta
tyti Lietuvos.

Labai dažnai kaltinamas 
Sąjūdis, kad jo vadai atėjo va
dovauti be pasiruošimo, neva 
dėl jų nemokšiškumo ir įvyku
sios visos ekonominės nelai
mės.

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.

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.

Pasak P. Katiliaus, klaidų 
nebuvo galima išvengti. Per
einant iš vienos sistemos į ki
tą nebuvo pavyzdžio, kuriuo 
būtų galima pasinaudoti. Ir 
pačiai komunistinei sistemai 
buvo atėjęs laikas sugriūti. 
Griuvimas turėjo atnešti ir 
matomus trūkumus. Taip be iš
imties įvyko visuose buvusiuo
se komunistiniuose kraštuose.

Žemės ūkio reformoje ne
buvo prievartos. Žmonės ga
lėjo pasirinkti vieną ar kitą 
išeitį. Tačiau ūkio vadovai 
buvusios sistemos patyrimą 
pavartojo savo asmeninei nau
dai — patys išgrobstė turtą, 
kad labiau griautų naują sis
temą. Tai ir buvo iš esmės pa
čios didžiosios klaidos, kad 
nesugebėta sutramdyti pikt- 
naudžiautojus.

Sovietiniais laikais buvo 
auginama daug gyvulių. Vie
tinių pašarų neužtekdavo. 
Centras jų parūpindavo iš 
užsienio. Gyvulių perteklius 
buvo skirstomas centro nuo
žiūra. Sugriuvus atsiskaity
mams su Rusija, Lietuvos ūkis 
nebegalėjo išlaikayti to paties 
gyvulių skaičiaus. Sukriko at
siskaitymai su Rusija. Apla
mai, Rusija yra daugiau sko
linga Lietuvai, negu Lietuva 
Rusijai už kurą ir žaliavas.

Panašios sunkenybės ištiko 
ir Lietuvos pramonę. Jos su
menkėjimas buvo neišvengia
mas. Juk reikėjo atsisakyti 
tokių sovietinių įmonių, ku
rios Lietuvai visiškai nerei
kalingos.

Kokie didžiausi dabartiniai 
pavojai Lietuvai? Dar vis kyla 
pavojai iš imperialistinių ru
sų užmačių. Rusija stengiasi 
išlaikyti Lietuvos priklauso
mybę savo energetikos ištek
liais. Jos yra trukdomas ir naf
tos terminalo statymas. Lietu
vos dabartinė valdžia, atrodo, 
tų pavojų nejaučia ir jų neįver
tina. Trojos arklio vaidmenį 
gali atlikti ypač bendros lie- 
tuvių-rusų įmonės. Todėl sei
mo opozicija turinti sulaukti 
plačios paramos iš visur, kad 
ji galėtų sėkmingai priešintis 
tokiems planams, kurie yra 
kenksmingi Lietuvai.

Svečias atsakinėjo ir į klau
simus. Pvz. tarp atsakymų bu
vo pažymėta, kad atskiri ūki
ninkai šį pavasarį žemę daug 
geriau įdirbo negu ūkinės 
bendrovės. Mat privačiuose 
ūkininkuose reiškiasi nepa
lyginamai didesnis darbštu
mas ir rūpestis laiku atlikti 
ūkio darbus.

Yra prošvaisčių, kad grei- 
tokai bus įvestas litas, nes 
Lietuvos bankas daro rimtas 
pastangas stabilizuoti taloną.

Nusikaltimai Lietuvoje ne
mažėja. Jų būtų mažiau, jei 
policija pavyzdingai atliktų 
savo pareigas. Jai ypač reikia 
naujo kraujo.

Pranešimo dalyviai nuošir
džiais plojimais išreiškė sve
čiui iš Lietuvos padėką už da
lykiškai, ramiu tonu, pavaiz
duotą dabartinę Lietuvos būk
lę. A.

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, RytųToronte,

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

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

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

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

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

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

tel. 222-4021

Nordland dėžės:
1 ir 17a kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės ......................... ,... $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”j $ 7.50 

172 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

Buvęs Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDS
BERGIS, 1993 m. birželio pradžioje aplankęs visą eilę lietuvių telkinių 
Kanadoje Nuotr. Alf. Laučkos

Rūpestis - kokia bus Lietuva?
Lietuvos seimo opozicijos vadovo prof. Vytauto Landsbergio 

pranešimas Toronto lietuviams

Vytautas Landsbergis, pa
kviestas iniciatyvinės grupės 
Tėvynės sąjungai remti, su pra
nešimais birželio 5 d. atskrido 
į Torontą. Pagal sudarytą tvar
karaštį pirmąjį pranešimą pa
darė Hamiltone birželio 6 d., 
po pusvalandžio jau buvo to- 
rontiečių tarpe ir kalbėjo To
ronto Lietuvių namų perpildy
toje Karaliaus Mindaugo me
nėje.

Susirinkimą pradėjo K. 
Manglicas, pakviesdamas H. 
Stepaitį, kuris, pristatyda
mas V. Landsbergį, pabrėžė, 
kad pastarasis išvedęs Lietu
vą į nepriklausomybę, gavu
sią pasaulio pripažinimą, ir 
priminė išeivijos užduotis 
remti 40% sudarančias tautos 
grupuotes, orientuotas be oku
pacinės praeities priemaišų.

Nesibaigiančiais nuoširdžiais 
plojimais sutiktas ir į sceną 
palydėtas prof. V. Landsber
gis pasveikino gausius klausy
tojus, prisiminė pirmąją vieš
nagę Kanadoje 1990 metais ir 
padėkojo Kanados lietuviams 
už milijono dolerių vajų, ku
ris šio krašto išeivius išski
ria specialiu bruožu. Apibū
dino pasunkėjusią ekonominę 
būklę, rišamą su politika iki 
tokio laipsnio, kad šiandien 
Lietuvoje niekas nebeprisipa- 
žįsta už ką per rinkimus bal
savo. Iš kitos pusės vadovybė 
stengiasi įsitvirtinti. Konsti
tucinis teismas negauna patal
pų, kad negalėtų posėdžiau
ti. Opozicijai bandoma užriš
ti burnas ir tuo pačiu metu ji 
kviečiama vienybėn. Tačiau 
jau kai kurie LDDP nariai sei
me pradėję jausti atsakomybę. 
Daugumą turėdami, LDDP na
riai seime pagal reikalą sku
ba “mechaniškai” nubalsuoti 

įstatymus, jų projektų plačiau 
nediskutuojant. Privatizaci
jos samprata skirtinga nuo bu
vusios vyriausybės. Norima 
daugiau žemės palikti buvu
siems kolchozams - bendro
vėms. Aplamai požiūris į re
formas - susovietinto žmogaus 
akimis.

Tėvynės sąjungos uždavinys
- atstatyti žmogų. Po Lietuvos 
išlaisvinimo išeivija nega
linti likti pasyvi ar abejinga. 
Šiandien didysis visų rūpestis
- kokios Lietuvos mes norime. 
Juk ne vistiek, kad dabartinė 
Lietuva lengvai prieinama Va
karų blogybėms, kad plinta ko
rupcija, siekianti gal net val
džios sluoksnius, kad žmonių 
moralė smunktfhti. Jei Lietuva 
taptų antra Panama, į ją ne
ateitų JAV, bet Rusija. Pasta
roji atsirastų tvarkę padary
ti. Gal tos negerovės ir toleruo
jamos, kad tai įvyktų? Išeivi
jai turėtų rūpėti, kokia bus Lie
tuva. Tėvynės sąjungos skyriai 
steigiami visoje Lietuvoje. 
Lauktina, kad ir išeiviai pa
remtų tą svarbų Lietuvos atgi
mimo užmojį ir padėtų išsaugo
ti taip sunkiai iškovotą nepri
klausomybę. Pasitaiko ir įžū
lių “vienybės” siūlymų. Skam
binęs komunistų partijos sekr. 
M. Burokevičius ir siūlęs vis
ką pamiršti ir tartis. Buvę at
sakyta: “Nueikit į Antakalnio 
kapines ir susitarkit”.

Kalbėtojas atsakinėjo į gana 
gausius klausimus. Šiai daliai 
vadovavo Vyt. Bireta. Kavute ir 
įspūdžių pasidalinimu baigtas 
šis įspūdingas susirinkimas. S.

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

GABIJA PETRAUSKIENĖ
Autorė Ontario provincijos NDP 

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

Dalintis savimi ir savo talen
tais yra didžiausias atpildas 
žmogui. Tokią galimybę šian
dien suteikia darbas visose 
srityse Lietuvoje. Išeivijos 
lietuvių patirtis, žinios, gyve
nimo pasaulėžiūra, darbo or
ganizuotumas bei etika, bend
radarbiavimo ir bendravimo 
stilius, suteikia Lietuvos žmo
gui daug naujų, anksčiau ne
patirtų galimybių. Patiriamas 
abipusis pasitenkinimas ir dėl 
to verta dalintis savo sumany
mais bei sugebėjimais Lietu
voje.

Talkininkų iš užsienio su
ėjimuose Vilniuje tekdavo iš
girsti “nusiskundimą” - jau
tiesi “išsunktas” ar “išgręžtas”. 
Tas jausmas apima, vietiniams 
pareiškus norą viską išmok
ti. Lietuvoje 1992 m. buvo be
galinis skubotumas - noras kuo 
greičiau pasivyti vakarietišką 
pasaulį, viską iš karto! Iš to 
skubotumo kilo pavojus, kad 
bus pasisavintos idėjos, ku
rios dar nepilnai suprastos 
ir kurių įgyvendinimas itin 
sunkus ir pareikalaujantis daug 
daugiau laiko nei norėta. Pavyz
džiu galima laikyti psicholo
gą. Kas nors perskaitęs vieną 
ar kitą B. F. Skinner’io ar S. 
Freud’o veikalą jau save vadi
na išsimokslinusiu psicholo
gu, galinčiu priimėti konsul
tacijoms bei analizei klien
tus. Tai pavojus pakenkti žmo- 
gui-klientui, kurio apsaugo
jimui Vakaruose kaip tiktai ir 
yra sukurta profesinė sąjunga, 
nustatanti griežtas kvalifika

cijas bei praktikos standar
tus. Tai galioja ne tiktai psi
chologams, bet ir naujai besi
kuriantiems socialiniams dar-

Politiniai dabarties vingiai
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

ryšius tarp mažų Prancūzijos 
ir Latvijos miestų. Tokiu bū
du prasidėtų tarp šių kraštų 
žmonių kooperavimas. Senato
rius pradėjo pokalbius su ma
žų miestų vadovybėmis Pran
cūzijoje. Kontaktų sudarymas 
galėtų įvykti per du ar tris 
mėnesius.

Susitiko gynybos ministerial
Latvijos gynybos ministe- 

ris T. Judzis Vilniuje pirmą 
kartą susitiko su Rusijos gy
nybos ministeriu P. Gračiovu. 
Pastarasis pareiškė, kad Rusi
jos kariuomenės išvedimas tu
ri būti sprendžiamas vyriau
sybių viršūnių. P. Gračiovas 
pripažino, kad Rusijos kariuo
menė iš Latvijos galėtų būti 
išvesta ir šiais metais, bet pri
dūrė, kad Rusijos interesai 
reikalauja, jog kai kurie ka
riniai įrengimai Latvijoje tu
rėtų pasilikti, kaip pvz. rada
ro stotis Skrundoje, Liepojos 
laivyno bazė, Ventspilės oro 
erdvės stebėjimo centras. Taip 
pat Rusija siejanti kariuome- 

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

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.
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buotojams bei kitų humanita
rinių sričių specialistams. Ma
žiau liečia griežtųjų mokslų 
sritis.

Lietuvoje aplamai, labai 
stinga žmonių, kurie atidžiai 
tave išklausytų. Besiklausan
tysis dažniausiai užima domi
nuojančią, autoritentingą po
ziciją. Lietuvos žmogus prie 
tokio stiliaus yra pripratęs 
ir jam nuostabu, kai jis noriai 
išklausomas. Kartais pakak
davo ir tokio užsieniečio įna
šo, kai jis atidžiai išklausy
davo kuriuo nors reikalu besi
sielojantį asmenį. Išklausyta
sis tapdavo tvirtesnis savo įsi
tikinimuose, nes jį išklausė 
asmuo iš kitur atvykęs gal net 
kai kuriom mintims pritaręs. 
Tai buvo didžiausias paskati
nimas drąsiau tęsti pradėtą 
darbą toliau su didesniu savi
mi pasitikėjimu.

Lietuvos inteligentija yra 
plačiau apsiskaičiusi negu va
kariečių, tačiau siaura pasau
lėžiūra apriboja jų sugebėji
mą tas žinias tinkamai panau
doti plačiu mastu. Tai pasek
mė sistemos, kuri sąmoningai 
laikė didelę daugumą savo pi
liečių uždarumo būklėje ne tik 
valstybine tarptautinių ryšių 
prasme, bet ir asmeninio bend
ravimo -juk kaimynas bijo kai
myno ... Ši būsena kaip tik
tai ir paliko be galo gilius pėd
sakus kiekvieno asmens įvaiz
dyje apie save. Užtat būtini 
asmeniniai kontaktai - ne vien
kartiniai, bet ilgalaikiai ir tie
siogiai asmeniški. Tai didžiau
sia Lietuvai parama.

Nepaisant didelio skaičiaus 
žmonių, kurie ieškojo ir troško 
ryšių su užsieniečiais, buvo 
pakankamai tokių, kurie išei
vių ir užsieniečių nenorėjo. 
Pastarieji užsispyrusiai kal
bėjo, kad tai, kas sovietų lai
kais gerai padaryta, buvo su
griauta, o laukiamas gražusis 
rytojus pasirodo tamsus, ir dėl 
jo dar reikės ilgai dirbti, no
rint atstatyti nepriklausomy- 

nės išvedimą ir su rusų mažu
mos bei karo veteranų Latvi
joje socialine gerove.

Kariuomenės ir 
visuomenės diena

Gegužės 30 d. Kaune buvo 
surengta Kariuomenės ir vi
suomenės diena “Laisvę bran
ginti ir ją ginti”.

Tokios dienos Lietuvoje bu
vo rengiamos nuo 1935 metų. 
Pastaroji šventė — penktoji 
iš eilės ir pirmoji atgavus 
dabartinę nepriklausomybę.

Šventė prasidėjo Vytauti- 
nės vėliavos pakėlimu Vytau
to Didžiojo karo muziejaus 
bokšte, karių orkestrų kon
certais sodelyje ir Laisvės 
alėjoje. Po karinių dalinių 
parado ir karo technikos ap
žiūros buvo padėti vainikai 
prie Nežinomo kareivio kapo, 
Laisvės paminklo ir 1863 m. 
sukilimo vado kun. Antano 
Mackevičiaus žuvimo vietoje.

Kariuomenės ir visuomenės 
dieną organizavo krašto ap
saugos ministerija ir Vytau
to Didžiojo karo muziejus.

J. Andr. 

bės Lietuvai davusį vargą. Tai
gi, dirbant Lietuvoj reikia bū
ti pasiruošusiam susitikti ir 
su tokia nuostata.

Sunku išvengti nusivylimo
Norintis dirbti Lietuvoje 

užsienietis privalo užsigrū
dinti: nelaukti žodžio “ačiū”, 
pasikliauti grynai savimi ir 
savo jėgomis, tikros ir ilga
laikės atramos neieškoti, būti 
pasiryžusiam išgyventi nepato
gumus, maisto ir prekių trūku
mus, tam tikrą diskriminaciją 
prieš užsieniečius, pasiruoš
ti apgavystėm (nes susitarimai 
ar net sutartys nevisuomet iš
laikomos, keičiamos nepasita
rus), pasiruošti būti taikiniu 
vagims ir apkalboms.

Darbo atpildas tačiau dide
lis: dalyvavimas nepakartoja
mame ir istoriniame kūrimosi 
procese, pajutimas, kad tu, ta
vo darbas ir tavo žinios yra tik
rai reikalingos, kaip lietuvis 
užsienietis dalyvauji Lietuvo
je - krašte, kuriam bent dva
siškai kažkaip tu priklausai.

Buvo tekę susitikti su ne 
Lietuvoje gimusiu jaunimu, 
dirbusiu Lietuvoje. Sunkiai 
suprasdavau jų didžiulį nusi
vylimą. Jiems pavydėdavau ga
limybės be įsipareigojimų lais
vai nuvykti darbui Lietuvon! 
Nesuprasdavau jų vidinio plė- 
šymosi dėl tos pačios Lietu
vos, kurią norisi kartu ir keik
ti, ir mylėti. Jie skundėsi di
džiuliu nusivylimu ir grįžo pa
tyrę asmeninį skausmą. Pabu
vus ten, dabar jaučiu tą patį 
plėšymąsi. Galėjau su šeima 
metams vykti darbui į Austra
liją. Atidirbus grįžtum atgal 
niekam neužkliuvus, nors iro
niška, juk darbas būtų atlik
tas ne lietuviams. Pažįstami 
su įdomumu teirautųsi apie 
kraštą, ką matei, ką žmonės 
dirba, ką dirbai.

Nedėkingos sąlygos
Tačiau kitaip su Lietuva. 

Darbas Lietuvoje surištas su 
aukšta rizika, rizika tapti 
smalsumo objektu. Gali patir
ti kišimąsi į tavo asmeninius 
reikalus, apkalbinėjimą, su
laukti šmeižtų iš žmonių, ku
rie nežinia ko iš tavęs nori ir 
kurių iš tikrųjų nepažįsti, su 
kuriais net nesi dirbęs. Gali 
patirti smurtinių staigmenų, 
skaitydama apie save Lietuvos 
spaudoje, parašytų nepažįsta
mo iš dabartinės Lietuvos Ka
nadoje gyvenančio apsimetu- 
sio “išeivio”, kalbančio neva 
išeivijos vardu. Pakanka ir tik
rų išeivių, kurie dergia, kad 
sumenkintų, nusmukdytų kito 
žmogaus pasiekimus ar darbą. 
Lietuvoje ir kai kurioje išei
vijos spaudoje spausdinami 
straipsniai nepatikrinus fak
tų. Dėl to ir nebetinka posa
kis: kur dūmai, ten ir ugnis.

Taigi darbas Lietuvoje asme
niškai rizikingas. Ne visi šio 
darbo imsis. Daug ką nuo jo at
baidys. Tie, kurie dar turi gi
lius jausmus Lietuvai, gali pa
sitenkinti dolerine auka, o ne 
asmenine. Duok, Dieve, daugiau 
pasiryžėlių vykti Lietuvon at
virom akim, kurie nebijotų im
tis aukštos rizikos. Tokių Lie
tuvai reikia daug ...
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STATYBININKŲ PARAMA
Rusijos vadovai teisinasi, kad 

buvusių sovietinių kariuomenės 
dalinių atitraukimų iš nepri
klausomų Baltijos respublikų 
sulėtina jiems skirtų patalpų 
stoka Rusijoje. JAV prez. B. 
Clintonas netgi prasitarė, kad 
kareivinių statyboms reikėtų 
parūpinti finansinės paramos. 
Baltijos taryba į tai reagavo 
specialiu pareiškimu, kurį ba
landžio 8 d. pasirašė Estijos 
prez. L. Meris, Lietuvos prez. 
A. Brazauskas ir Latvijos aukš
čiausiosios tarybos pirm. A. 
Gorbunovas. Jie siūlo tokių JAV 
finansuojamų kareivinių staty- 
bon Rusijoje įjungti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos statybinin
kus, turinčius didelę patirtį. 
Mat jiems teko savose teritori
jose statyti dabar nenorimus 
palikti pastatus okupacinei so
vietų kariuomenei.

AMNESTIJA IR PILIETYBĖ
Prezidentūroje balandžio 21 

d. savo posėdį turėjo malonės 
teikimo komisija, kuriai pri
klauso Lietuvos aukščiausiojo 
teismo pirm. M. Lošys, teisin
gumo ministeris J. Prapiestis, 
vidaus reikalų ministeris R. 
Vaitiekūnas, generalinis pro
kuroras A. Paulauskas, prezi
dento kanceliarijos vedėjas A. 
Meškauskas, prezidento patarė
jas valstybės ir teisės klau
simais R. Andrikis. Komisijos 
posėdžiui pirmininkavo Lietu
vos prez. A. Brazauskas. Komi
sija svarstė 81 nuteistojo ma
lonės prašymus. Pilnas ar tik 
dalinis patenkinimas buvo su
teiktas dvylikai prašymų. 
Prez. A. Brazauskas taipgi pa
skelbė kelis sprendimus, gyven
tojams leidžiančius atsisakyti 
Lietuvos pilietybės. Pilietybės 
komisijon šiemet per du mėne
sius šiuo reikalu kreipėsi apie 
700 rusų, gudų, ukrainiečių bei 
kitų tautybių atstovų, norinčių 
išvykti istorinėn savo tėvynėn. 
Gauti Lietuvos pilietybę nori 
apie 3.000 kitataučių. Lietuvos 
pilietybės atsisakė ir keliasde
šimt lietuvių, siekusių nuolati
nio apsigyvenimo užsienyje.

KATEDRA LAUKIA ŠVENTŲJŲ
Senoji Vilniaus arkikated

ra, sugrąžinta tikintiesiems, vis 
dar laukia okupacinio sovietų 
režimo 1950 m. nuo jos fronti- 
nės dalies viršaus nuverstų tri
jų statulų — šv. Kazimiero, šv. 
Elenos ir šv. Stanislovo. Įdomų 
Tomo Srėbaliaus rašinį šia tema 
paskelbė “Lietuvos aidas” gegu
žės 18 d. Statulų atkūrimu ir at
statymu rūpinasi Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministerija. 
Jų projektui buvo pasinaudota 
nuotraukomis, iš gipso nulipdy
tomis sumažintomis skulptūrų 
kopijomis, atitinkamų matme
nų maketu. T. Srėbalius pasa
koja: “Tik 1991 m. rugpjūčio 1 
d. buvo pasirašyta sutartis tarp 
Vilniaus dailės muziejaus ir 
Vytauto Navicko skulptūros 
įmonės. Už trijų skulptūrų iš
kalimą ir pastatymą muziejus 
įsipareigojo sumokėti 180.628,24 
rub. Sutartyje nustatyta, kad 
šv. Stanislovo statula turi bū
ti užbaigta iki 1991 m. gruodžio 
31 d., šv. Kazimiero — iki 1992 
m. gegužės 31 d., šv. Elenos — iki 
1992 m. gruodžio 31 d. Paskui 
jos visos turi būti specialiu

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 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

ŠVENTINIS SIUNTINYS

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

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

Medus........................... ............ 1 kg Apelsinai ...................... ............. 2 kg
Dešra rūkyta ................. ............ 3 kg Citrinos šviežios.......... .........  500 gr
Kumpis rūkytas ............. ............ 3 kg Kava pupelių................ .........  500 gr
Sūris oland..................... ............ 1 kg Kava tirpstanti ............. .........  200 gr
Sviestas........................ ............ 1 kg Mielės .......................... .........  100 gr
Miltai ............................. ............ 2 kg Majonezas ................... .........  400 gr
Cukrus ......................... ............ 3 kg Prieskoniai ................... .........  200 gr
Ryžiai ........................... ............ 2 kg Šokoladas.................... .........  500 gr
Sausainiai..................... ............ 2 kg Kiaušiniai ..................... ........  20vnt.
Kakava ......................... ............ 1 kg Aliejus saulėgrąžų ...... ............. 4 Itr.
Šokol. saldainiai........... ............ 1 kg
Razinos ........................ ............ 1 kg Kaina (30.4 kg) ........... ....... $100.00

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

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

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

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

būdu dažomos, ir tai užtruktų 
dar penkis mėnesius, t. y. iki 
gegužės mėnesio. Deja, apsilan
kęs V. Navicko dirbtuvėje, dar
bų galo dar nemačiau”. Mat ten 
jo laukė tik iš vario lakštų su
virinta šv. Stanislovo statula 
ir baigiama šv. Elenos.

VĖLAVIMO PRIEŽASTYS
V. Navickas skundėsi, kad 

daug laiko pareikalavo skulptū
roms reikalingo vario, nerūdi
jančio plieno ir aukso sutelki
mas. Iš anksto pinigų niekas 
nedavė, mokėjo tik už atliktą 
darbą. Jo terminai buvo nerea
lūs, primesti Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministerijos, įkai
niai per maži. Net ir tai, kas 
dabar padaryta, buvo pasiekta 
su finansine arkikatedros kle
bono mons. K. Vasiliausko pa
galba. Vilniaus dailės muzie
jaus direktoriaus pavaduotojas 
A. Kulikauskas ir Vilniaus arki
vyskupijos kurijos architektas 
E. Misiulis betgi yra kitokios 
nuomonės. Jiedu pasakojo T. 
Srėbaliui, kad V. Navickas pats 
sudarė darbų atlikimo grafiką, 
nustatė kainas ir pateikė me
džiagų sąrašą. Pagal tą sąrašą 
jam iš Jonavos buvo atvežtos 
3 tonos vario, nerūdijančio plie
no vamzdžių ir kampuočių. Pa
sak jų, visi V. Navicko reikala
vimai buvo įvykdyti. V. Navickas 
yra vienintelis meistras Lietu
voje, darantis tokius sudėtin
gus vario darbus. Jam yra žino
ma jų atlikimo grafika. Tris 
šventųjų skulptūras V. Navickas 
dabar žada užbaigti ir atstatyti 
dar prieš popiežiaus Jono Pau
liaus II atvykimą. Kyla betgi 
rimtas klausimas, ar jas bus 
įmanoma apsaugoti nuo suįžūlė- 
jusių vario vagių nepriklauso
mybę atgavusioje Lietuvoje? 
Ligšiolinės komisarais pasiva
dinusių policijos vadų pastan
gos yra nesėkmingos.

VOKIETIJOS DOVANA
Mecklenburgo-Pomeranijos vi

daus reikalų ministerija Lie
tuvos policijai atsiuntė 45 so
vietinius “Žigulius”, 20 autobu
siukų ir 15 sunkvežimių. Ši sri
tis anksčiau prįkĮausė sovietų 
okupuotai Rytų Vokietijai. Jos 
vidaus reikalų jMnisterija so
vietinius automobilius dabar 
pakeičia vokiškais. Prie dova
nojamų automobilių siuntos vo
kiečiai pridėjo tūkstantį radi
jo siųstuvėlių ir 10.000 apran
gos reikmenų. Jie finansavo ir 
dovanų siuntos atgabenimą jū
ros keltu iš Mukrono Klaipėdon. 
Jos perdavime Vilniuje Vokie
tijai atstovavo ambasado
rius Reinhart Kraus, Mecklen
burgo-Pomeranijos vidaus rei
kalų ministerijos atstovas 
Friedrich Wilhelm Heidema- 
yer, Lietuvai — jos vidaus rei
kalų ministerio pavaduotojas 
Petras Liubertas, kitas vidaus 
reikalų ministerio pavaduoto
jas ir vidaus kariuomenės va
das gen. Alvydas Svetulevičius. 
Taip jį pavadino dovanotų au
tomobilių priėmimą “Tiesoj” 
gegužės 4 d. aprašiusi Tatjana 
Ovčinikova. Susidaro galbūt 
klaidingas įspūdis, kad atgi
musios Lietuvos vidaus reikalų 
ministerija, tvarkanti polici
jos reikalus, jau turi ir savo 
vidaus kariuomenę. V. Kst

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus >

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Tiįr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos vaikai 1992-93 mokslo metų užbaigimo išvykoje į Dundas. Ontario, 
gegužės 15 d. žaidžia, lenktyniauja ir džiaugiasi gautais pažymėjimais Nuotr. S. Bakšio

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS šeš

tadieninės lietuvių mokyklos už
baigimo gegužinė įvyko gegužės 
15, šeštadienį, Dundas parke. 
Šventė prasidėjo mokyklos vedė
jos O. Stanevičiūtės žodžiu. Ji 
pasveikino šventės dalyvius, pa
dėkojo mokyklos rėmėjams, tėvų 
komitetui, tėveliams, mokytojams. 
Buvo pažymėti mokiniai, kurie ne
praleido arba mažai praleido pa
mokų. Mokytojos įteikė mokiniams 
baigimo pažymėjimus. Toliau se
kė linksmoji dalis - žaidimai. 
Sumanių mokytojų ir mokyklos 
vedėjos O. Stanevičiūtės pagal
ba mokiniai buvo suskirstyti į 
tris komandas, kurios tarp savęs 
varžėsi. Kadangi visos komandos 
labai stengėsi, tai buvo apdova
noti visi. Tėvų komitetas paruo
šė skanius pietus. Visų nuotaika, 
buvo gera. Šventės pabaigoje mo
kiniai buvo paraginti dalyvauti 
vasaros stovykloje nuo liepos 5-31 
d.d. G. Liaukienė

“GINTARAS”- VASAROS stovyk
lavimas vaikams dienos metu vyks 

>nuo liepos 5 iki liepos 30 d.d., 
9 v.r. - 12 v. Christ the King mokyk
loje (šalia Hamiltono katedros ir 
netoli lietuvių šventovės). Vaikai 
priimami nuo 3 iki 13 m. amžiaus. 
Registruotis pas Oną Stanevičiūtę 
tel. 416-627-0624. Kaina $12 vienai 
savaitei, vienam stovyklautojui; 
$22 - dviem stovyklautojams; $30 - 
trim stovyklautojams. Inf.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
POS valdyba š.m. birželio 20, sek
madienį, 12 v. rengia tradicinę Jo
ninių gegužinę Hamiltono medžio
tojų ir žūklautojų klubo gražio
je sodyboje, kuri yra netoli Kale- 
donijos. Programoje - lietuviški 
maisto patiekalai, koldūnai, cepe- 
liniai ir kopūstai su dešrelėm, pri
ziniai šaudymai, laimikių loteri
ja, muzika. Jonai ir Jonės bus pa
vaišinti pietumis ir vynu. Iš Medi
ninkų pasienio punkto tragedijos 
liko gyvas vienas sunkiai sužeis
tas tarnautojas Tomas Šernas. Jis 
dar gydosi ir yra reikalingas pa
galbos. Gegužinės rengėjai dalį 
pelno numatę skirti jo gydymui. 
Kuopos šauliai kviečia visus lie
tuvius iš toli ir arti į šią tradici
nę Joninių gegužinę gausiai atsi
lankyti. Rengėjai laukia visų.

Hamiltono šaulių kuopos valdyba
“PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS” organizacijai Hamiltone 
aukojo: $40 - M. J. Stankai; $20 - 
G. Agurkienė, A. Bungardienė, 
S. Domeikienė; $10-V. L. Kybartai.

“Pagalba Lietuvos vaikams” 
komitetas

Winnipeg, Manitoba
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

40-ties metų sukaktis paminėta 
gegužės 16 d. Sukakties minėjimą 
šventovės salėje pradėjo parapi
jos komiteto pirm. J. Grabys, da
lyviams pristatydamas viešnią Su
san Heubert, anglų kalbos mokyto
ją, kuri su keturiolika bendradar
bių iš Manitobos ir dar keliais iš 
kitų Kanados vietovių išvyksta į 
Lietuvą dėstyti anglų kalbą.

Prel. J. Bertašius, peržvelgda
mas misijos pradžios veiklą, pa
brėžė, kad šios dienos pobūvis 
yra tik prisiminimas mūsų lietu
vių parapijos pradžios, o tikras 
40 metų šventovės statybos minė
jimas bus surengtas vėliau. Per
skaitęs šventovės statymo pradi
nius laiškus, išsiuntinėtus Kana
dos ir JAV dvasininkijai ir pasau
liečiams lietuviams, klebonas pa
žymėjo, kad pirmosios aukos šven
tovės statybai buvo gautos iš kon
sulo P. Žadeikio ir vyskupo V. Briz- 
gio. Tarp gausių aukų ir moralinių 
paraginimų nemažai buvo neigia
mų ir nemalonių atsiliepimų. Ve
lėnos kasimo metu iš vietos lie
tuvių buvo surinkta 315 dol. ir su 
jais buvo pradėta šventovės sta
tyba. Tačiau visos kliūtys buvo nu
galėtos, ir ši maža lietuvių kolo
nija jau 40 metų meldžiasi ir buria
si savoje lietuviškoje šventovė
je. Prel. Bertašius su liūdesiu pri

minė, kad iš pirmojo statybos ko
miteto šiandien tik trys asmenys 
yra gyvųjų tarpe. Parapija vis ma
žėja ir sensta, padarytas pasiūly
mas susitarti ir persiųsti visus 
šventovės statybos dokumentus 
Kanados lietuvių muziejui-archy- 
vui Anapilyje.

E. Fedaras dalyviams parodė 
skaidres iš šventovės statybos, 
suaugusiųjų ir jaunimo kultūrinės 
veiklos, pobūvių ir išvykų į gam
tą, papildydamas ištraukomis iš 
“Tėviškės žiburiuose” spausdin
tų korespondencijų. Vėliau visi 
dalyviai, vaišindamiesi parapi
jos komiteto moterų ir talkinin
kių paruoštais užkandžiais, pyra
gais ir kava, dar ilgai dalinosi para
pijos įsteigimo prisiminimais. EKK

Pasižymėjusi lietuvaitė
Š.m. gegužės mėn. Arkansas vals

tijos laikraštyje “Pine Bluff Com
mercial” skaitome apie Julijos 
Vindašiūtės pasiekimus. Ji vėl pa
gerbta tarp septynių kitų verslinin
kų metiniame Arkansas “Small 
Business Awards Luncheon” metu. 
Tai metinis daugiausia visuome
nei pasidarbavusių mažos apimties 
verslininkų pageriamas, rengiamas 
bendrai “Arkansas Chamber of 
Commerce” ir “Associated Indust
ries of Arkansas” organizacijų. 
Pagrindinis šio pagerbimo kal
bėtojas buvo valstijos guberna
torius Jim Guy Tucker.

Prieš keletą mėnesių “Arkan
sas Business” žurnale išspaus
dino dar kitą straipsnelį, kuria
me rašoma: “Kai Julija Vindašiū- 
tė, 31 metų (Executive Director 
of the Good Faith Fund - vykdo
moji direktorė ‘Pasitikėjimo fon
do’) atvyko iš Čikagos į Arkansas, 
jai buvo pasakyta, kad užtruks ma
žiausia 10 metų, kol bus žmonių 
priimta kaip . tikra arkansietė. 
Tačiau tik ketveriems metams 
praėjus, jau matome ją įsijungu-

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A j A LIETUVIŲ KREDITO 
JL IVJLIVAl KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

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

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

šią į Arkansas gyvenimą, lyg tai 
ji čia būtų gyvenusi visą laiką. 
Vindašiūtė, gyvenanti Pine Bluff, 
darbuojasi su keliomis visuome
nės organizacijomis, kurios, anot 
Julijos, puikiai derinasi su jos pa
grindiniu darbu, kaip banko direk
torės ‘Pasitikėjimo fonde’, kuris 
buvo įsteigtas 1988 m. Southern 
Development bendrovės teikti ri
zikingas paskolas besikuriantiems 
smulkiems verslininkams.

Julija yra vadovė (Chairman of 
the Board) Community Resources 
Group, Springdale mieste, įkurta 
kaip pelno organizacija mokyti 
ir teikti techninę pagalbą mažiau 
pasiturintiems miesteliams ne tik
tai Arkansas valstijoje, bet ir 
septyniose aplinkinėse valstijose.

Kanadoje gyvenę Julijos tė
vai yra gerai žinomi San Fran
cisco mieste Kalifornijoje, lie
tuvių bendruomenės nariai. Mama 
- Onutė Vėlyvytė-Vindašienė, sėk
mingai užsiima namų prekyba, 
tėvas - Alfonsas Vindašius, elekt
ronikos bendrovių steigėjas ir 
konsultantas. V. Š.

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

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).

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

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

JA Valstybės
Lietuvių prekybos rūmai Ame

rikoje (Lithuanian Chamber 
of Commerce of America) gegu
žės 16 d. paminėjo savo veiklos 
šešiasdešimtmetį. Ši JAV lietu
vių organizacija Čikagoje jun
gia jų prekybininkus ir intelek
tualus. Sukaktis paminėta iškil
mingu pokyliu Čikagos Ever
green Parko priemiestyje, Mar
tinique restorane. Jungtis bu
vo panaudota ekonominiams, 
kultūriniams ir Lietuvos lais
vinimo reikalams. Šešiasdešimt
mečio darbus atspindėjo šiai 
sukakčiai išleistas specialus 
leidinys. Jin buvo įjungtas ir 
žymiausiu metų žmogumi pa
skelbtas krepšininkas Šarū
nas Marčiulionis, svečias iš 
Lietuvos, dabar krepšinį žai
džiantis San Francisco NBA 
Golden State Warriors koman
doje. Lietuvių prekybos rūmų 
žymeniu jis buvo pagerbtas už 
humanitarinę veiklą, susietą 
su našlaičių ir neregių vaikų 
globa Lietuvoje. Ir šio sukak
tuvinio pokylio pelnas buvo 
paskirtas Lietuvos vaikams. 
Šią organizaciją ir jos lau
reatą Š. Marčiulionį sveikino 
Lietuvos garbės konsulas Či
kagoje Vaclovas Kleiza. Svei
kinimus atsiuntė Ilinojaus gu
bernatorius Jim Edgar ir Čika
gos burmistras Richard J. Da
ley. Rūmų šešiasdešimtmečio 
veiklą aptarė šios lietuvių or
ganizacijos prez. David H. Mac- 
kiewich, kuris taipgi yra ir di
džiausio lietuvių banko Stan
dard Federal vadovas bei direk
torių tarybos pirmininkas. Lie
tuvių prekybos rūmus įsteigė jo 
senelis Justinas Mackevičius. 
Žymiausio metų žmogaus žyme
nį Š. Marčiulioniui įteikė D. 
H. Mackiewich ir lietuvių para
pijos Marquette Parke klebonas 
kun. J. A. Kuzinskas. Pokylis 
baigtas šokiais, kuriems grojo 
Sauliaus Gylio “Žiburio” kapela.

Australija
Poetas kun. Ričardas Miku

tavičius, pakviestas Adelaidės 
lietuvių kapeliono kun. J. Pet
raičio, gegužės 19 d. atskrido 
Australijon pravesti rekolekci
jų didžiosiose lietuvių koloni
jose. Susidomėjimas svečiu iš 
Kauno yra labai didelis, nes 
jis yra ne tik poetas, bet ir 
gteras pamokslininkas bei or
ganizatorius. Jam teko būti Vy
tauto Didžiojo šventovės rekto
riumi, sugebėjusiu ją atnaujin
ti ir jon vėl sutraukti Kauno 
inteligentiją. Vytauto Didžio
jo šventovę dabar perėmė pran
ciškonai, o kun. R. Mikutavi
čius buvo paskirtas gerokai di
desnės Šv. Mykolo Arkangelo 
(Įgulos) šventovės rektoriumi. 
Sovietinės okupacijos metais ji 
buvo paversta Lietuvos skulp
tūros ir vitražo muziejumi.

Išeivijos lietuvių vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, dalyvavęs 
a.a. prel. Petro Butkaus laidotu
vių išleistuvinėje dalyje (palai
kai išvežti Lietuvon), balandžio 
24 d. lankėsi Sidnio lietuvių so
dyboje Engadinėje, kur buvo su
rengti pietūs velioniui prisimin
ti. Tai buvo jau antras vysk. P.

D\/| ELECTRICAL 
DvL ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

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

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

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

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

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

jūsų namų
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

Baltakio, OFM, apsilankymas 
Engadinėje. Šįkart su juo į pie
tus įsijungė ALB Sidnio apylin
kės valdybos vicepirm. Antanas 
Kramilius, Sidnio lietuvių kape
lionas kun. Povilas Martūzas ir 
Adelaidės lietuvių kapelionas 
kun. Juozas Petraitis, MIC. Ge
dulinius pietus vysk. P. Balta
kis, OFM, svečias iš Bruklyno, 
pradėjo sukalbėta malda prisi
mindamas a.a. prel. P. Butkų ir 
anksčiau mirusius Lietuvių so
dybos gyventojus. Australijon 
atvykusį vysk. P. Baltakį, OFM, 
sveikino Sidnio lietuvių mote
rų socialinės globos draugijos 
pirm. Jūratė Traškienė.

Britanija
D. Britanijos lietuvių sąjun

gos (DBLS) 45-tasis suvažiavi
mas įvyko Lietuvių namuose 
Londone balandžio 24-25 d.d. 
Jame dalyvavo DBLS keturioli
kos skyrių 21 atstovas, centro 
valdybos ir tarybos 8, kitų or
ganizacijų 6 atstovai, suvažia
vime turintys 687 balsus. Su
važiavimo dalyvius sveikino 
Lietuvos ambasadorius Vincas 
Balickas. Raštu buvo gauti svei
kinimai iš Petro Varkalos, kun. 
dr. Stepo Matulio, MIC, ir Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
rio Povilo Gylio. Metinės DBLS 
veiklos pranešimą padarė cent
ro valdybos pirm. Jaras Alkis, 
tarybos pranešimą — Kastytis 
Baublys. Buvo ir keli finansi
nių fondų atstovų pranešimai. 
VLIKo — Tautos fondo atstovy
bės Britanijoje pirm. Klemen
sas Tamošiūnas žadėjo tartis 
su Tautos fondo valdyba JAV 
dėl čia surinktų pinigų pa
skirstymo. Jis nori, kad tuos 
pinigus būtų leista paskirsty
ti Lietuvos ambasados Brita
nijoje nuožiūra. Apie Tauti
nės paramos fondą, įsteigtą 
Lietuvos politiniams kali
niams bei jų šeimoms remti, 
kalbėjo Juozas Benderius. Jis 
pranešė, kad aukos jau nebus 
renkamos, o turimos lėšos bus 
atiduotos Lietuvos tremtinių 
sąjungai ir Sausio trylikto
sios brolijai. Su Pagalbos 
Lietuvai fondo reikalais su
važiavimo dalyvius supažindi
no Klemensas Tamošiūnas, su 
Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
skyriaus Britanijoje fondu — 
Balys Butrimas. Padaryta prie
kaištų, kad tie gausūs fondai 
aukas skirsto nepasitarę su 
DBLS centro valdyba.

DBLS atstovų suvažiavime ba
landžio 25 d. buvo perrinkta da
lis centro valdybos narių. Ji per
sitvarkė ir pareigomis pasi
skirstė gegužės 8 d. posėdyje. 
Ją dabar sudaro: pirm. Jaras 
Alkis, vicepirmininkai Stasys 
Kasparas (visuomeninė veikla) 
ir Antanas Ivanauskas (rengi
niai), sekr. Vida Gasparienė 
(kultūrinė ir visuomeninė veik
la), sekr. Vincent O’Brien (DBLS 
reikalai), ižd. Jonas Juozapa- 
vičius-Millar, narys jaunimo 
reikalams Povilas Markevičius. 
Atstovų suvažiavime už nuopel
nus lietuviškoje veikloje DBLS 
garbės nariais buvo paskelbti 
Steponas Nenorta, Juozas Ben
derius, Napoleonas Žvirblis 
ir Jonas Zokas.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



Krauju apšlakstyti puslapiai
Susipažinus su knyga

KAZ. GAPUTIS

Po 1991 m. sausio 13 d. tra
giškų įvykių Lietuvoj išleista 
knyga, kurioje įvykis plačiai 
aprašytas. Jau knygos pavadi
nimas ir išvaizda (juodi ir bal
ti lapai) daug ką pasako. Pir
mame puslapyje skaitome: 
“Niekas negali nugalėti tau
tos, einančios į laisvę, ne
priklausomybę ... Jūsų ran
kose krauju apšlakstyti isto
rijos puslapiai. Tai įvykių liu
dininkų įspūdžiai, užrašai, 
nuotraukos, politikų ir kultū
ros veikėjų pareiškimai, pro
testo telegramos, pasaulio pa
sipiktinimas, demokratinių jė
gų parama, milijonų solidaru
mas ..

Knygoj smulkiai aprašyta 
nuo 1990 m. rugpjūčio 29 d. 
įvykių raidos chronologija, 
o jau gruodžio 1 d. paskelbtas 
Gorbačiovo įsakas — Lietuvos 
vyrų šaukimas į rusų armiją 
bei diktatoriški nurodymai 
visos tautos demokratiškai 
išrinktai Aukščiausiajai ta
rybai. Sausio 7 d. rusų gyny
bos ministerio D. Jazovo nu
rodymu, Lietuvoj įvedama de
santininkų divizija specialiam 
uždaviniui atlikti. Toliau kny
goj skaitome Lietuvos, Latvi
jos, Estijos Aukščiausiųjų ta
rybų bei Jelcino ir kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus pro
testus Gorbačiovui ir Jungti
nėms Tautoms. Sausio 11 d. de
santininkai užima spaudos ir 
krašto apsaugos rūmus Vilniu
je bei Šiauliuose, vairuotojų 
mokyklas Kaune.

1991 m. sausio 13 d. kruvinu 
keliu rusų kariuomenė paima 
radijo ir televizijos pasta
tus ir bokštą. Ginant Lietu
vos laisvę, šimtai sužeistų ir 
13 nužudytų. Juoduose knygos 
lapuose baltom raidėm apra
šomas sausio 16 d. Katedros 
aikštėj atsisveikinimas su 
žuvusiais. Kalba pravoslavų 
arkivyskupas ir poetas J. Mar
cinkevičius “... tai pirmosios 
mūsų Nepriklausomybės au
kos ... nužudyti, tankų vikš
rais sutraiškyti beginkliai

BAU YS A UGINAS

Nesibaigiančioj arkčio nakty

MANO genties svetingi namai, 
Mirties pageliam glėby 
Surakinti,
Dūsta užsnūdę po ledo pluta 
Nesibaigiančioj arkčio nakty, 
Ledynų griūties užversti, 
Vergijos karste užkasti —

Prisikėlimo litaniją gieda 
Gyvos palaidotos širdys - 
Ir niekas niekas negirdi, 
Kaip sunkiai ir skaudžiai rieda 
Ašaros mano brolių ir sesių - 
Ir, Dieve, ar rasiu, 
Kasjasatšildys?-

Laisvės deglai užpūsti- 
Lediniam kapo dugne sumesti—

Metų vėjovartoj veltui dairais- 
Diena - kaip varpa tuščiavidurė, 
Pavasariai bėga sausais stagarais, 
Laiko erškėčiai į širdį duria 
Aš stoviu nevilties pusnyse 
Nušarmusia dvasia —

Sodyba prie ežero

“Lietuva 1991.1.13”
žmonės, kurie niekam negrasi
no, niekam nekėlė jokio pavo
jaus. Savo rankomis jie laikė 
apglėbę ne svetimą, ne užgrob
tą, o Savo žemę, jų akys buvo 
pakeltos į Savo dangų, o į au
tomatų šūvius jie atsakė skan
duodami: Lie-tu-va! Jie ir krito 
su šiuo žodžiu lūpose, nusineš
dami jį prie Dievo kojų” ...

Sausio 13 d. kruvinųjų įvy
kių liudytojai buvo visa Lie
tuva. Todėl į leidėjų kvieti
mą pasidalinti įspūdžiais at
siliepė šimtai. Knygoj įrašy
tos net 525 pavardės žmonių, 
kurie perdavė liudijimus, o 27 
fotografai pateikė nuotraukas. 
Atgarsių skyriui atspausdinti 
ir radijų pranešimai: “Lais
vosios Europos”, “Amerikos 
balso”, “Laisvės”, “Radijo 
France International”, Vati
kano, Švedijos ir kitų. Demo
kratinį procesą, prasidėjusį 
Baltijos valstybėse, ir rusų 
armijos veiksmus pasipiktinę 
aprašo ir cituoja Šiaurės ša
lys, daugelis pasaulio vals
tybių bei pavieniai asmenys. 
Rašytojas J. Avyžius rašo:

. Būkim tikri: pasaulis 
žino, ko verta tarybinės pro
pagandos ‘tiesa’ ”. O J. Vaičiū
naitė: . Norėčiau užbaigti
perfrazuota savo dėdės poeto 
P. Vaičiūno fraze: ‘Ei pasau
li, mes be laisvės nenurim
sim’ ”. Gi menininkas H. Ku- 
rauskas, sovietiniais laikais 
apdovanotas darbo raudono
sios vėliavos ordinu, rašo: 
“Mane degina Kremliaus do
vana, tas ordinas. Pasiimkit 
jį, gal prireiks jo kokiam Ju
dui ar kaip blizgės grobiom 
žuvim gaudyti”.

Knyga gražiai išleista, pa
teikti dokumentai, pikti kalti
nimai tiems, kurie kvietė sve
timos valstybės karinę jėgą ir 
kėsinosi į Lietuvos nepriklau
somybę. Galbūt kai ką reiktų 
sutrumpinti, gal papildyti - 
verčiant į anglų ar kitą ku
rią svetimą kalbą. Labai tiktų 
užsienio bibliotekoms. Knygo
je tautų tyrinėtojai ir isto
rikai rastų daug naudingos me
džiagos.

Tačiau pro nesibaigiančių 
speigų naktis

Dar spinksi rūkstanti vilties dagtis, 
Lyg vergo ašara giesmėj
Prisikėlimo —
Daina, kuri vergijos sopuliuos gimei, 
Kaip lūkesčių slaptųjų aidas, 
Tave per pūgą neš pabudęs

laisvės vėjas,
Lyg šviesą vėliavą likimo, 
Tartum a u r o r a borealis

Ir kloniai nusipurto sniego skrandas, 
Žolė ledinį karstą ja u prasikala ir 

kelias—

Irtu, daina, musguodi ir sakai:
- Mes dar gyvi! Gaivinami vilties, 
Pabusime iš nesibaigiančios

nakties-
Ir laisvė - kaip saldi beržų sula, 
Kaip saulėje eglišakių sakai, 
Užlies pavasario pašvaistėm 
Mano žemę----

Iš rinkinio “Metaforų smuikas” 
Klivlandas, 1992

Sukaktuvininkas JUOZAS ŽYGAS su popietės pravedėja I. KRIAUČELIŪNIENE ir savo dukra RAMONA
ŽYGAITE-GRAUŽINIENE Nuotr. B. Jasaitienės

Plunksnos bičiulis iš Biržų krašto 
Žurnalisto JUOZO ŽYGO 75 metų amžiaus sukaktis

VL. RAMOJUS

Kai 1978 m. vėlų rudenį iš Či
kagos persikėliau į sostinę Va
šingtoną, tarnybos buvau pri
verstas atidžiai sekti lietuviš
ką spaudą, kurioje ilgainiui 
pradėjo reikštis ir nauji var
dai. Jų tarpe savitu originaliu 
stiliumi ir ypač informacijos 
gausumu bei glaustu jos pa
naudojimu pasižymėjo čika- 
giškio Juozo Žygo straipsniai. 
Pirmoji į juos dėmesį atkrei
pė mano žmona, į Vašingtoną 
atėjusiuose lietuviškuose laik
raščiuose ieškodama, jos žo
džiais, “gaspadorišku sąmo
jum” parašytų J. Žygo straips
nių.

Taip jau atsitiko, kad pasi
traukus pensijon grįžom į “sa
vosios” Čikagos priemiestį ir 
apsigyvenom toje pat gatvėje, 
tiesiog kaimynystėje, kur kiek 
seniau iš Marquette Parko iš
trūkęs apsigyveno ir J. Žygas. 
Labai greitai susidraugavom, 
nes abu jungia tie patys užda
viniai - sekti išeivijos ir Lie
tuvos gyvenimą, galimai grei
čiau gauti tikslias informaci
jas savo straipsniams. J. Žygas 
tapo tiek nuoširdus bičiulis, 
kad reikalui iškilus mane ir 
žmoną nuveža į įvairius kultū
rinius renginius, kurių Čikago
je netrūksta. “Draugo” redak- 
cijon beveik kiekvieną antra
dienį jo automobiliu nuvežam 
savo savaitinius straipsnius ir 
bevažiuodami aptariam įvairius 
įvykius. Kartais nuomonės ne
sutinka, bet tai mūsų neišski
ria, o priešingai dar labiau 
suartina.

Tai toks yra mūsų naujasis 
kaimynas ir bičiulis Juozas Žy
gas. Balandžio 30 d. jis atšven
tė savo amžiaus 75 m. sukaktį 
vidudienio pokalbių klubo or
ganizatoriaus ir nuolatinio jo 
mecenato dr. L. Kriaučeliūno 
suruoštuose priešpiečiuose 
viename priemiesčio restora
ne, dalyvaujant 7 klubo na
riams - dr. L. Kriaučeliūnui, 
J. Žygui, prel. J. Prunskiui, 
T. Blinstrubui, A. Juodvalkiui, 
M. Valiukėnui ir VI. Būtėnui 
(daugumas jų, išskyrus T. Blinst- 
rubą, neprikl. Lietuvoje studi
javusį žurnalistiką, yra laikraš
tininkai) su žmonomis ir “Drau
go” redaktorei D. Bindokienei. 
Tuose priešpiečiuose buvo pa
sakyta eilė kalbų, ir mūsų iški
lusis laikraštininkas, kartais 
bendradarbiaująs ir “Tėviškės 

Nuotr. D. Meilūno

žiburiuose”, buvo atitinkamai 
pagerbtas.
Kitą, kiek platesnės apim

ties pagerbimą gegužės 23 d. 
“The Old Barn” restorane, Či
kagos priemiestyje suruošė jo 
dukra Ramona ir žentas Algis 
Graužiniai bei sūnus Edmun
das. Šį kartą dalyvavo apie 
40 pačių artimiausių sukaktu
vininko bičiulių bei atstovų 
tų organizacijų, kuriose jis ak
tyviai dalyvauja. Prieš patei
kiant pietus sukaktuvininko 
dukra Ramona, vienos finansi
nės įstaigos viceprezidentė, 
šiltu žodžiu prisiminusi savo 
tėvelį, nes, jos žodžiais, “bu
vau taip išmokinta, kad reikia 
gerbti tėvelius”, maldą sukal
bėti pakvietė pagarbų laikraš- 
tijos veteraną prel. J. Pruns- 
kį, o pagerbtuvių programėlę 
pravesti vusomenininkę L 
Kriaučeliūnienę. Pastaroji, 
prieš pristatydama kitus kal
bėtojus, tarė: “Su metais pa
juntame gyvenimo kainą, su 
metais jausmai užsigrūdina, 
gyvenimo kelias ilgas, vingiuo
tas, perpintas ir džiaugsmu, ir 
liūdesiu. Bet mes visi J. Žygui 
linkime ilgai būti Šveikam .. .” 
Tada buvo pakeltos šampano 
taurės ir sugiedota “Ilgiausių 
metų”!

Ilgesnę kalbą, nušviesdamas 
kai kuriuos biografinius bruo
žus, pasakė žurn. A. Juodvalkis, 
pastebėdamas, jog J. Žygas yra 
tikras nepriklausomos Lietu
vos sūnus, nors gimęs 1918.IV.30 
Rygoje, bet greitai tėvų parvež
tas Lietuvon ir augęs bei gim
naziją lankęs Biržuose (rajono 
laikraštis “Biržiečių žodis” 
1993.IV.21 nr. atspausdino 
spalvingus J. Žygo prisimini
mus apie praleistas dienas 
Biržų gimnazijoje), o ją baigė 
Kaune. Žurnalistinę veiklą 
pradėjo Hanau stovykloje, įsi
jungęs į gyvą tos stovyklos kul
tūrinį gyvenimą. Atvykęs į JAV, 
apsigyveno Klivlande, o paskui 
persikėlė į Čikagą. Kurį laiką 
vadovavo filatelistų draugijai 
“Lietuva”, parašė veikalą “Pir
mieji Lietuvos pašto ženklai”, 
kuris buvo išleistas mažu ti
ražu.

Išėjęs į pensiją, kaip spau
dos žmogus įsitraukė į įvairių 
organizacijų veiklą: LB Socia
linių reikalų tarybą, Jaunimo 
centrą, Lietuvių fondą, Dainų 
bei Tautinių šokių švenčių ren
gimo komitetus ir aplamai be
veik į visą Čikagos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Prasidė
jus tautiečių atvažiavimui iš 
besilaisvinančios ar jau išsi
laisvinusios Lietuvos, A. Juod
valkio žodžiais, žurnalistai 
gal pirmieji suvokė tėvynai- 
nių-paprasčiausių duoneliau
tojų tikslus ir pirmieji juos 
pradėjo kelti spaudoje. Su
kaktuvininkas vienas iš pir
mųjų pradėjo skelbti atvyks
tančiųjų tikslus ir parodė jų 
savanaudiškumą. Baigdamas 
A. Juodvalkis pastebėjo: “Be 
jo kritiškos plunksnos dažnai 
nesusigaudytume dabartinia
me Lietuvos gyvenime. Jo mėgs
tamiausios temos iškelti Lie
tuvos vyriausybės vedamą 
kreivą politiką, ypač po buvu
sių ar esamų komunistų laimė
jimo”.

Po pagrindinio kalbėtojo 
A. Juodvalkio, kuris sukaktu
vininką pasveikino ir Lietuvių 
žurnalistų sąjungos cv vardu, 
dar kalbėjo “Draugo” renginių 
komiteto narė ir Lietuvių fon
do darbuotoja M. Reinienė, 
Jaunimo centro valdybos pirm. 
S. Endrijonienė, Tautinės są

jungos atstovė E. Valiukėnie- 
nė, LB Socialinių reikalų ta
rybos pirm. B. Jasaitienė, buv. 
Lietuvių fondo v-bos pirm. adv. 
A. Ostis ir vidudienio pokalbių 
klubo organizatorius bei me
cenatas dr. L. Kriaučeliūnas.

Nuskambėjus sveikintojų kal
boms, iš kurių ypač įstrigo M. 
Remienės tarti viltingi žodžiai: 
“Linkiu, kad sekanti žurnalis
tų premija būtų tau paskirta, o 
Lietuvių fondas tą tūkstantį 
tikrai turės”, sukaktuvinin
kui buvo įteikta bendra visų 
dalyvių dovana - rašomoji ma
šinėlė.

Pagaliau popietės vadovė I. 
Kriaučeliūnienė, tikrai taik
liai ir poetiškai ją pravedusi, 
pakvietė žodį tarti patį sukak
tuvininką, anot savaitraščio 
“Dirva”, tikrą plunksnos meist
rą, turintį lakią vaizduotę bei 
aštrią plunksną. Jis padėkojo 
visiems atsilankiusiems į šį 
jo vaikų suruoštą susitikimą- 
pagerbimą, padėkojo A. Juod
valkiui, padariusiam tokią tur
tingą jo gyvenimo apžvalgą, “iš 
kurios daug ką sužinojau apie 
save, ko nežinojau”. Nuošir
džiai padėkojo Kriaučeliū- 
nams už suruošimą jo pager
bimo balandžio 30 d., kai buvo 
tikroji jo gimimo diena, ir už 
suteiktą pagalbą sunkesnėse 
valandose, ypač kai reikėjo 
turėti reikalų su ligonine. J. 
Žygas savo kalbą baigė tvirti
nimu, kad “didvyriu savo gyve
nime niekad nebuvau”.

Taip po trijų smagiai praleis
tų valandų skirstėmės namo, 
palinkėję mielam bičiuliui ir 
pareigingam spaudos bendra
darbiui Juozui Žygui dar ilgų 
ir kūrybingų metų.

V. SAKALAS, “Keturkampeivis pat
riotas”. Paroda Šiuolaikinio meno 
centre Vilniuje Nuotr. Alf. Laučkos

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ EGZODO LITERA

TŪRA 1945-1990. Redagavo Kazys 
Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris. 
Leidėjas - mecenatas: Lietuvių 
fondas, apmokėjęs visas paruo
šos ir leidybos išlaidas. Čikaga, 
1992, 862 psl. Kaina - $30 JAV.
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d h in Ilil VI II VEIKLOJE
Čikagiečio dail. Vlado Vaitie

kūno padovanotų trisdešimt sep
tynių tapybos ir grafikos darbų 
parodą surengė Klaipėdos pa
veikslų galerija. Jis yra gimęs 
1906 m. lapkričio 1 d. Titonyse, 
dabartiniame Šiaulių rajone, Kau
no meno mokyklą baigęs 1934 m., 
dirbęs paišybos mokytoju Lietu
vos gimnazijose ir Čikagos aukš
tesniojoje lituanistinėje mokyk
loje. Dail. V. Vaitiekūno tapy
bos kūriniams būdingos trys pa
kopos — realistinės nuotaikos, 
polinkio simbolizman ir perėjimo 
į simbolinius abstraktus.

Kompozitoriaus Broniaus Jo
nušo (1899-1976) stipendiją jo 
atminimui įamžinti yra įsteigusi 
velionies našlė Emilija Jonušienė. 
Tūkstančio dolerių stipendija kas
met paskiriama lietuviui studen
tui ar studentei bet kurios pasau
lio šalies aukštojoje mokykloje. 
Jie betgi savo tiesiogines studi
jas turi papildyti lituanistikos ži
nių tobulinimu bei lietuviška veik
la. Šiemet bus paskirta šešiolikto
ji B. Jonušo stipendija, o jomis 
lig šiol jau pasinaudojo 20 jaunuo
lių. Norintys gauti šiemetinę sti
pendiją prašymus turi atsiųsti iki 
liepos 1 d. šiuo adresu: Broniaus 
Jonušo stipendija, 9927 Devon
shire, Omaha, NE 68114, USA. 
Prie jų reikia pridėti bet kurios 
lietuvių organizacijos rekomenda
ciją ir savo lietuviškos veiklos ap
rašymą. Stipendiją paskirs šiam 
tikslui sudaryta komisija.

Algirdas Landsbergis, JAV 
gyvenantis rašytojas ir dramatur
gas, antrą kartą lankėsi Lietuvo
je. Šį sykį jis atvyko kaip “Ame
rikos balso” korespondentas į 
tarptautinį teatrų LIFE festiva
lį Vilniuje. Lietuvos rašytojų są
junga gegužės 11d. savo klube su
rengė A. Landsbergio kūrybos va
karą. Susirinkusius dalyvius su 
buvusio kauniečio, Kauno jėzuitų 
gimnazijos auklėtinio, kūriniais 
supažindino literatūros kritikas 
ir “Vagos” leidyklos red. Alek
sandras Krasnovas. “Vaga” pernai 
prieš Kalėdas išleido A. Lands
bergio knygą “Kelionės muzika”, 
jon įjungusi romaną “Kelionė” ir 
novelių rinkinį “Muzika, įžengiant 
į neregėtus tniėstus”. Romanas 
yra laimėjęs dienraščio “Drau
gas” konkursą 1953 m., o nove
lių rinkinys — Lietuvių rašyto
jų draugijos 1980 m. premiją. 
LIFE festivalin A. Landsbergis 
atvyko su dovana. “Tiesos” skai
tytojus su ja supažindina Milda 
Augulytė: “Jo dovana ir LIFE 
pasveikinimas — nauja pjesė ‘Ko
mediantai’, parašyta pernai. Tai 
grakščios išmonės, kartaus humo
ro ir mistiškų detalių kupinas 
kūrinys, pasakojantis apie gru
pelę aktorių, norinčių palaikyti 
teatro ugnelę šalyje, kurioje teat
rai uždrausti. Pjesėje skamba 
daug citatų iš įvairių pasaulio 
dramaturgijos kūrinių, veikia 
pats V. Šekspyras, kuris hero
jams kartais padeda, o kartais 
ir pakenkia . . .” Pasak A. Lands
bergio, vakaro dalyviams skai
čiusio “Komediantų” pjesės iš
trauką, ji esanti ne vien sovietų, 
bet ir Vakarų gyvenimo alegorija.

Tą vakarą buvo sustota ir prie 
anoniminio autoriaus pjesės “Pa
sivaikščiojimas mėnesienoje”, ku
rią Niujorke amerikiečiams pa
statė rež. Jonas Jurašas. Ieš
kant tikrojo autoriaus, tada bu
vo minima ir Landsbergio pavar
dė. Paprašytas atsakyti į tada ki
lusį spėliojimą, A. Landsbergis 
“Lietuvos aido” atstovui Jonui 
Baramauskui pasakojo: “Čia pa
prasčiausias nesusipratimas. Aš 
tą pjesę esu tik išvertęs. Dar 
plakatą turiu. Autoriaus pavar
dės neskelbė, nes nenorėjo jam 
bėdos padaryti, nenorėjo, kad į 
lagerį patektų. Slapyvardį para
šė. Tai Juozo Glinskio pjesė. Ir 
Jurašas, režisavęs pjesę, auto
riaus pavardės nepaskelbė. Klai
dos nepadarė, nes joje labai aštri 
ir labai išraiškinga visos sovietų 
santvarkos kritika, parodytas jos 
absurdiškumas ir nusikalstamu
mas. Pjesė buvo pastatyta avan
gardiniame Niujorko teatre “Teat
ras naujam miestui”. Tada ir aš ne
žinojau, kad tai Glinskio pjesė, 
tik iš struktūros nuspėjau, nes 
priminė jo ‘Grasos namus’. Paju
tau Glinskio ritmą, bet niekam 
nesakiau . . .” Dalydamasis at
siminimais, A. Landsbergis kal
bėjo apie Joną ir Adolfą Mekus, 
su kuriais jam teko gyventi po
karinėje Vokietijoje, išeivijos 
rašytojus Kostą Astrauską, Algi
mantą Mackų ir Kazį Bradūną. Jis 
taipgi humoristiškai aptarė savo 
pirmąjį grįžimą Lietuvon 1991 m. 
ir atvykimą Rašytojų sąjungos po
sėdžių salėn, kur prie ilgo stalo 
jo laukė palikta tuščia kėdė.

Stasę Jakševičiūtę-Venclaus- 
kienę (1874-1958), aktorę, labda
ros veikėją, išauginusią apie šim
tą našlaičiais tapusių vaikų, Mo
tinos dienos proga prisiminė ir 
pagerbė šiauliečiai. “Aušros” mu
ziejaus antruosiuose rūmuose, 
kadaise priklausiusiuose Stasei 
ir advokatui Kazimierui Venclaus- 
kiams, buvo pastatyta skulpto
riaus Antano Šnaro sukurta skulp
tūra “Motinystė”. Šią simbolinę 
velionės atminimui skirtą skulp
tūrą pašventino Šv. Petro ir Povi
lo parapijos klebonas mons. Kleo
pas Jakaitis. Velionė buvo profe
sionali aktorė, dirbusi rusų teat
ruose, 1899 m. dalyvavusi pirma
jame lietuviškame spektaklyje Pa
langoje, kai ten buvo suvaidinta 
komedija “Amerika pirtyje”. Naš
laičius ir globos reikalingus vai
kus ji pradėjo auginti I D. karo 
metais, jau ištekėjusi už advoka
to Kazio Venclauskio, socialde
mokratų veikėjo. Šį darbą tęsė 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais, o vokiečių okupacijoje gel
bėjo žydų vaikus. Jos vyras mirė 
1940 m. ir yra palaidotas senosio
se Šiaulių kapinėse. Dabar jo var
du pavadinta viena gatvė Šiauliuo
se. Velionė, 1944 m. pasitraukusi 
iš Lietuvos su dvidešimčia globo
tinių, dukromis Danute ir Gražby- 
le, atvyko į JAV ir dabar yra pa
laidota Waterburyje. Skulptūros 
atidengime kalbėjo velionės au
gintinė Aldona Vinklerienė ir glo
botinė Stasė Tamulienė. Lietuvos 
vaikų fondo pirm. Juozas Nekro
šius pranešė, kad yra įsteigta me
tinė Stasės Venclauskienės stipen
dija našlaičiui studentui, ir ją 
įteikė Šiaulių pedagoginio insti
tuto pirmakursei Sonatai Kirie- 
tytei.

Tarptautinis teatrų festiva
lis LIFE, kuriam buvo ruoštasi 
porą metų, įvyko Vilniuje gegužės 
9-23 d.d. Tai buvo pirmas toks 
renginys nepriklausomybę atga
vusioj Lietuvoj, angliškai pava
dintas Lithuanian International 
Theatre Festival. Jo santrumpai 
LIFE panaudotos dvi pirmosios 
raidės, paimtos iš angliško pa
vadinimo žodžių Lithuanian ir 
FEstival. LIFE renginio garbės 
prezidentu buvo paskelbtas rež. 
Eimuntas . Nekrošius, Europos 
teatrų sąjungos, premijos lau
reatas, patarėju —- Bernard Sah- 
lins, Čikagos tarptautinio teat
rų festivalio vadovas. Festiva
liui vadovavo jo iniciatorė Rūta 
Vanagaitė-Wiman, administraci
niais reikalais rūpinosi Valė Au
gulytė. Oficialoji LIFE festiva
lio atidarymo dalis įvyko Lietu
vos seimo rūmų Prezidento salėje. 
Ten gegužės 10 d. LIFE festiva
lio aktorius, režisierius, rėmė
jus, diplomatinio korpuso atsto
vus priėmė ir pasveikino prez. 
Algirdas Brazauskas. Jiems taip 
pat dėkojo LIFE festivalio vado
vė R. Vanagaitė-Wiman, dalyvius 
supažindinusi su festivalin įsi
jungusių Ispanijos, Japonijos, 
Rusijos, Suomijos, Švedijos ir 
Vengrijos teatrų atstovais. Rė
mėjų vardu kalbėjo atviros Lie
tuvos fondo valdybos pirm. Irena 
Veisaitė, Norvegijos ir Kazach
stano firmų atstovai. Ispanų 
teatro “Xarxa” muzikantai ispa
niškomis dūdelėmis pagrojo Lie
tuvos himną.

Vilniečiams ir jų svečiams 
turbūt didžiausią įspūdį paliko 
tos dienos vakaro ispanų teatro 
“Xarxa” spektaklis “Magiškoji 
naktis”. Mat jam jie Vilniaus pa
dangėje panaudojo pusę tonos ki- 
nietiškos ir kitos technikos at
sivežtų žaismingų sprogmenų. 
Kalbama, kad tą vakarą Vilniaus 
centre buvo pasiektas Lietuvos 
rekordas: sproginėjančių raketų 
žaismas truko 50 minučių. Tech
nikos bibliotekoje buvo sureng
ta LIFE festivaliui skirta tarp
tautinė knygženklių paroda “Teat
ras ir gyvenimas”. Konkursinėn 
parodon įsijungė ne tik Lietuvos, 
bet ir Argentinos, Bulgarijos, 
Italijos, Lenkijos, Ukrainos bei 
kitų šalių knygženklių kūrėjai. 
Pagrindinę premiją laimėjo vil
nietė grafikė Elvyra Katalina 
Kriaučiūnaitė. “Kuparo” tauto
dailės galerijoje festivalio daly
vių laukė raganos bei pasakų vei
kėjai, J. Misiūnaitės sukurtos Lie
tuvos teatro atstovų figūros. įspū
dingai atrodė tenoro Virgilijaus 
Noreikos figūra, aprengta Otelo 
drabužiais, įvertinta 24.900 talo
nų. Parodos lankytojams ji primi
nė ne tik Venezuelon išvykusį V. 
Noreiką, bet ir jo gerai atlieka
mą Otelo vaidmenį G. Verdžio 
operoje. LIFE festivalin buvo 
atvykę du JAV lietuviai — 1992 
m. Lietuvos kultūrinės premijos 
laureatas poetas Kazys Bradūnas, 
rašytojas ir dramaturgas Algir
das Landsbergis. v. Kst.
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I M O
Parapijos kredito kooperatyvas

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
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%

1 
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). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

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

1 East Mal1 Crescent 
lylAr F Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Professionals Inc. Res. 231.2339
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 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION 

t Greitas ir tikslus patarnavimas

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

Hamiltono “Kovo” jaunučių iki 10 m. amžiaus E klasės krepšinio komanda 
Š. Amerikos lietuvių žaidynėse Detroite, 1993 m. balandžio 24-25 d.d. lai
mėjusi pirmų vietą ir tapusi šių metų Š. Amerikos lietuvių jaunučių čem
pione. Nuotraukoje - komandos treneris Vyt. Stukas (kairėje) ir treneris bei 
klubo pirmininkas Arvydas Šeštokas

TV.

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

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

Užmojis dar nenumarintas
“Lietuvos sporto istorija bus 

parašyta”. Su tokiu šūkiu res
publikinėje mokslinėje konferen
cijoje, Lietuvos kūno kultūros insti
tute Kaune 1993 m. balandžio 6 d. 
grįžta prie sumanymo, gimusio dar 
prieš kelerius metus parašyti “Lie
tuvos sporto istoriją”, apimančią 
laikotarpį nuo devynioliktojo šimt. 
vidurio iki šių dienų, joje įjungiant 
ir po pasaulį išsisklaidžiusių lie
tuvių sportinio gyvenimo apraiškas.

Šioje konferencijoje vienas iš re
zistencijos atstovų V. Kazlauskas 
pasakojo apie sportininkus, rezis
tencijos dalyvius. Jis nuogąstavo, 
kad galbūt, rezistentų tema nebus 
įtraukta į Lietuvos sporto istoriją. 
Jis galvojo, kad istorija jau para
šyta, ir šis politinio atspalvio lai
kotarpis gal ir nebuvo pageidauja
mas? Į jo nuogąstavimus atsiliepė 
vilnietis, istorijos mokslų dakta
ras H. Šadžius, kuris vadovavo kon
ferencijai ir yra vienas iš pagrin
dinių knygos redaktorių. Jis pa
reiškė, kad dabar jau yra dingęs 
politizuotas spaudimas, ir sporto 
istorija bus parašyta objektyviai. 
Jis pareiškė, kad per 50 metų ma
tyta juokingų atvejų, kai spaudoje 
iš nuotraukos dingdavo garsus krep
šininkas (Leonas Baltrūnas. RED.) 
1937-1939 m. Europos čempionas ar
ba iš stalo teniso istorijos išjung
tas A. Saunoris, ar kaip Europos 
čempionų krepšininkų nuotraukoje, 
viename 1987 m. laikraštyje vietoj 
Vyčių atsirado kažkokie neaiškūs 
ženklai.

Taigi istorija turėtų būti para
šyta objektyviai, kaip matome iš 
šio dr. Šadžiaus atsakymo rezisten
cijos atstovui. Mums, darbuoto
jams, šioje Atlanto pusėje kyla klau
simas, kaip bus su mūsų Š. Amerikos 
išeivijos sportine dalimi? Jos ilgų 
metų veiklos laikotarpį jau yra ap
rašęs V. Kazakevičius, vienas iš re
dakcinio kolektyvo narių, kurio 
tekstu susipažinę likome nepaten
kinti, nes rašinyje neobjektyviai 
pristatoma Š. Amerikos, ypatingai 
naujų, pokario ateivių po 1944 m. 
buvusi sportinė veikla. Savo nepa
sitenkinimą pagrįstai pareiškėme 
vyr. redaktoriui dr. H. Šadžiui. Ta
čiau iš jo atsakymo negavome. Po

ilgos pertraukos ŠALFASS-gos c. 
valdybą pasiekė laiškas jau iš Lie
tuvos kūno kultūros ir sporto de
partamento generalinio direkto
riaus A. Raslano, kuriame rašoma, 
kad Š. Amerikos išeivijos dalį tu
rėtume suredaguoti mes patys. Laiš
ke išdėstytos sąlygos, duotas dar
bui atlikti laikas ir kt. Nedelsiant 
susiorganizavome ir ruošėmės šį už
davinį atlikti. Susitarta buvo su 
atsakingais žmonėmis, kurie mielai 
įsipareigojo imtis darbo. Tuo reika
lu pasiųsta keletas laiškų jau nau
ju adresu, taigi, A. Raslanui, ku
riuose buvo iškelta keletas disku
tuotinų klausimų, o greta ir bend
ro pobūdžio išsiaiškinimai, liečian
tys techniškuosius reikalus. Taip ir 
nubėgo metai, o atsakymo jokio...?! 
Pagalaiu, “Lietuvos sporte” 1993 m. 
balandžio 8 d. laidoje vėl skaito
me, apie ryžtą Lietuvos sporto isto
riją parašyti ir veikalą išleisti.

Susidarė nemaloni padėtis. Mūsų 
žmonės, kurie buvo sutikę parašyti 
Š. Amerikos sportinės veiklos dalį, 
atsisakė ankstesnių įsipareigoji
mų vien tik dėl stokos ryšių su Lie
tuva. Pagaliau norisi pareikšti, 
kad didelius darbus įgyvendinant, 
visuomet susiduriama su nenumaty
tais sunkumais. Šiuo atveju reika
lai rieda nenumatytai sunkia link
me. Pradėtą pokalbį su bendradar
biais, (jie čia ar už vandenynų) rei
kėtų atnaujinti ir užbaigti iki ga
lo. Reikėtų ir aiškaus bendradar
biavimo. Sigitas Krasauskas

Golfo žinios
Tarpmiestinis ŠALFASS-gos me

tinis golfo turnyras įvyks 1993 m. 
rugsėjo 4-5 d.d., Darbo dienos sa
vaitgalį, Ypsilanti, MI, toje pačio
je vietovėje, kaip ir praeitais me
tais. Jį rengia Čikagos lietuvių gol
fo klubas. Dalyviai vėliau bus in
formuojami plačiau apie šio turnyro 
programą, golfo laukų ir viešbučių 
adresus ir kt.

Rengėjai nori įspėti golfininkus, 
kurie ruošiasi dalyvauti šiame tur
nyre, nedelsiant užsisakyti kamba
rius (“Radisson By The Lake” viešbu
tyje, tel 313-487-2000). Tą patį sa
vaitgalį Michigan’o universitetas 
žaidžia pirmas šio sezono “Foot
ball” rungtynes ir dėl to gali būti 
sunkumų viešbučiuose gauti kamba-

rį. Užsisakant kambarį būtinai pa
minėti, kad esate “Lithuanian Golf 
Tournament” dalyvis.

Taip pat pranešame, kad registra
ciją ir “pievelių” (Green Fees) mo
kestį šiais metais reikės atsiųsti 
paštu bent 10 dienų prieš turnyrą. 
Smulkesnė informacija su registra
cijos blankais bus išsiųsta kiek
vieno miesto golfo vadovams.

Al. Žvinakis, 
org. k-to pirmininkas

♦ ♦ ♦
1993 m. gegužės 15 d. Nottawasa- 

ga golfo laukuose buvo sužaistas 
trečiasis šio sezono Toronto lietu
vių golfo klubo tarpusavio turny
ras. Jame dalyvavo 34 golfininkai, 
kurie vietomis pasiskirstė: Kęstu
tis Eimantas su 76 smūgiais tapo 
turnyro nugalėtoju. Antroje vietoje 
su 78 - Romas Šimkus ir trečioje vie
toje liko Audrius Eimantas, pasie
kęs 83 smūgius. Išlyginamųjų smū
gių varžybose: I v. Vaidotas Vaičiū
nas 59(92), II v. Ramūnas Saplys 66 
(81), III v. Eugenijus Kuchalskis 
67(86) ir IV v. Algis Simanavičius 
68(87). Moterų klasė: I v. I. Kyman- 
tienė 70(92), II v. J. Ignatavičienė 
71(103). Sviedinio primetime ar
čiausia vėliavėlių dovanas laimė
jo: E. Kuchalskis, Aug. Simanavi
čius ir K. Eimantas. Nežinomosios 
skylės laimėtoju tapo St. Kėkštas 
ir turnyro dalyvio laimikis teko K. 
Eimantui. Turnyrui vadovavo A. 
Jonikas ir klubo pirm. A. Zaleskis.

Mirė Vladas Skirgaila
Tai vienas iš po Pirmojo pasau

linio karo atsikuriančios Lietuvos 
sporto entuziastų. Gyveno Kauno 
Šančiuose, buvo Šančių sporto klu
bo “Kovas” narys-rėmėjas. Mokėsi 
Kauno “Aušros” berniukų gimnazi
jos komerciniame skyriuje, vakari
nėse klasėse, kurias baigė apie 
1930-31 metus.

1927 m. “Aušros” auklėtiniai - VI. 
Skirgaila, A. Mironas, Raila ir Vale
vičius - kviečiami Lietuvos dvirati
ninkų sąjungos (LDS) Kauno sporto 
klubo vedėjo K. Markevičiaus, įsto
jo į jį ir pradėjo treniruotis sun
kiojoje atletikoje - bokse. Dar tais 
pačiais metais VI. Skirgaila laimė
jo Lietuvos plunksnos svorio čem
piono vardą, o A. Mironas - gaidžio 
svoryje.

Tuo metu LDS Kauno klubas išau
gino žymius įvairių sporto šakų 
sportininkus. Turėjo stiprią mo
terų krepšinio komandą, trumpų ir 
ilgų distancijų bėgikus - brolius 
Vi. ir L. Bakūnus, Šimaną, dvira
tininkus - Preisą, Vilpišauską, sun
kaus svorio Baltijos kraštų čem
pioną Juozą Vincą ir kitus gerus 
boksininkus.

Baigęs gimnaziją, Vi. Skirgaila 
lankė Vytauto didžiojo universite
tą Kaune. 1933-36 metais tarnavo 
Lietuvos kooperacijos banke Kau
ne. Po to perėjo dirbti “Lietūkio” 
(Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų 
sąjunga) centran Kaune, atskaito
mybės skyriun.

1950 m. atvyko į Torontą. Buvo 
vedęs, augino dvi dukreles. Ir čia 
VI. Skirgaila jungėsi į sporto veik
lą, ypač “Vyčio” klube. Buvo nuo
širdus, draugiškas ir malonaus bū
do žmogus. Mirė Toronte 1993 m. 
balandžio 23 d., sulaukęs 82 m. Pa
laidotas Šv. Jono lietuvių kapinė
se Mississaugoje. Paliko dvi dukras 
su šeimomis. Velionies žmona miru
si prieš dešimt metų. L. Adomavičius
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PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.50% už 90 dienų term, indėlius
4.50% už 6 mėnesių term, indėlius
4.75% už 1 m. term, indėlius
5.00% už 2 m. term, indėlius
5.25% už 3 m. term, indėlius
5.75% 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
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 

' Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimai 
i----------------------- —------------------------------------------------------

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

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

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

Vaizdas iš atrankinių futbolo rungtynių 1994 m. pasaulio čempionatui, 
1993 m. balandžio 14 d. Vilniuje žaidė Lietuva su Albanija. Akimirka prie 
albanų vartų. Rungtynes laimėjo Lietuva rezultatu 3:1. Sekančias rungty
nes su Š. Airija, žaistas 1993 m. gegužės 25 d. Vilniuje, Lietuva pralai
mėjo 0:1 Nuotr. V. Kapočiaus

Skautų veikla
• Birželio 12 d. - skautų vy

čių ir vyr. skaučių iškyla į Otavą ir 
White Water.

• Birželio 1 d. į Jubiliejinę sto
vyklą, kuri vyks Rako stovykla
vietėje nuo liepos 31 iki rugpjūčio 
11, užsiregistravo nemažas skai
čius skautų-čių. “Romuvoj” nuo 
liepos 31 iki rugpjūčio 7 stovyk
laus vilkiukai ir paukštytės. Vi
si užsiregistravę ruošiasi švęs
ti deimantinę Lietuvos nepkr. 
sukaktį.

• 1995 m. rugpjūčio 1-11 d.d. 
olandų skautai rengia 18-tąją Pa
saulinę “jamboree” (tarp. sk. sto
vyklą) kuri įvyks Flevoland pro
vincijoj. Tai vietovė, prieš 40 me
tų atkovota nuo jūros ir pavers
ta dirbama žeme su naujais miš
kais, parkais bei stovyklavimui 
paruoštų 12 stovyklaviečių, talpi
nančių 2,500 stovyklautojų. At
stovauti Kanadai planuojama siųs
ti 1000 skautų 14-18 metų amžiaus. 
Šiam kontingentui reikės 112 va
dovų. M.

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t . .Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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, 
(staigų 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. n 16 metų patirtis
• Nemokamas įkainavimas ■ 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

SOLD
I COLDUieiX.
I BANKĮBRa

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesf

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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

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

KELIONĖS 
Į LIETUVĄ
Garantuotai geriausios kainos!

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai



Moksleivių ateitininkų vasaros
stovykla “Tautinė laiko raketa”
Jaunųjų at-kų sąjungos 1993 m. va

saros stovykla vyks Dainavoje liepos 
11-24 d.d. Stovyklinė tema “Tautinė 
laiko raketa”, supažindins stovyk
lautojus su Lietuvos papročiais ir 
tradicijomis, švenčiant įvairias 
šventes. Kiekvienai stovyklos die
nai yra skiriamas tam tikras mėnuo, 
kuriame švenčiama kokia nors 
šventė:

Sekmadienis, liepos 11 d. — sausio 
mėnuo. Atvykę į stovyklą paruošime 
“Tautinės laiko raketos” plakatą 
ir iškabinsime valgykloje. Vakare 
linksminsimės ir susipažinsime 
vienas su kitu “Naujų metų” baliuje.

Pirmadienis, liepos 12 d. — vasa
rio mėnuo. Šią dieną padėsime “pre
zidentui” atkurti nepriklausomą 
Lietuvą. Pavakary suprojektuosime 
sau kaukes ir vyksime į Užgavėnių 
laužą.

Antradienis, liepos 13 d. — kovo 
mėnuo. Dienos metu susipažinsime 
su Užgavėnių ir Gavėnios papro
čiais. Vakare vyksime į “Kaziuko 
mugę”. Būsime apdovanoti “Kaziuko 
širdele”.

Trečiadienis, liepos 14 d. — ba
landžio mėnuo. Susipažinsime su 
Verbų sekmadienio papročiais. 
Vakare susikaupsime ir prisimin
sime Jėzaus kančias Didįjį penk
tadienį.

Ketvirtadienis, liepos 15 d. — ge
gužės mėnuo. Susipažinsime su Ve
lykų papročiais: dalyvausime Mi
šiose, dažysime margučius, valgy
sime velykinius pusryčius, o vaka
re žaisime įvairius velykinius žai
dimus.

Penktadienis, liepos 16 d. — bir
želio mėnuo. Susipažinsime su Sek
minių papročiais. Sustiprinsime 
savo tikėjimą. Sekminėse leidžia
ma vaikams gaminti pusryčius — 
vaikai keps kiaušinienę mūsų vi
sai stovyklautojų šeimai. Vakare 
vyksime į linksmą “Joninių laužą”!

Šeštadienis, liepos 17 d. — liepos

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

mėnuo. Šiandieną prasideda se
niai lauktoji JAS ateitininkų kon
ferencija! Atvyksta net dviem die
nom gerb. vyskupas Paulius Balta
kis, OFM! Pradėsime šią iškilmin
gą dieną Mišiomis. Susipažinsime 
su at-kijos istorija. Vakare vyksta 
iškilminga puota vyskupo P. Bal
takio, OFM, garbei.

Sekmadienis, liepos 18 d. — rug
pjūčio mėnuo. Rytą pradėsime Žoli
nių procesija, nešdami laukų gėles, 
augalus ir žoles į Mišias pašventi
nimui. Po Mišių vyks JAS konferen
cija. Konferencijos metu kalbės 
vysk. P. Baltakis, OFM, supažindin
damas su popiežiaus kelione į Lie- _ 
tuvą. Vakare bus talentų pasirody
mas.

Pirmadienis, liepos 19 d. — rug
sėjo-spalio mėnesiai. Susipažinsime 
su Tautos švente. Pavakary išvyksi
me į rudens išvyką gamtoje susipa
žinti su įvairiais medžiais, auga
lais ir gyvūnais. Vakare atkursime 
senovės Lietuvos laikus prie Tau
tos šventės laužo.

Antradienis, liepos 20 d. — lap
kričio mėnuo. Susipažinsime su 
Vėlinių papročiais ir pomirtiniu 
gyvenimu. Melsimės už visus miru
siuosius, ypač tuos, kurie prarado 
savo gyvybę, kovodami už Dievą ir 
Lietuvą.

Trečiadienis ir ketvirtadienis, 
liepos 21-22 d.d. JAS olimpiada! Var
žybos! Žaidimai! Pasirodymai!

Penktadienis, liepos 23 d. — gruo
džio mėnuo. Šią dieną ruošiamės 
Kūčioms ir Kalėdoms. Vakare — ka
lėdinis vaidinimas, giesmės ir žai
dimai!

Šeštadienį, liepos 24, pabaiga 
mūsų mėnesių kelionės! Susipakuo
sime lagaminus — ne tik drabužius, 
bet ir šimtus gražių prisiminimų . . .

Birutė Bublienė

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

“TŽ” leidėjai

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ “
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 įy 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles Įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t. ' jT, 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1 994. ii

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės (tvirtinti 
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

1S METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS KANA
DOJE LIETUVIŠKAS PROFESIONA
LUS KELIONIŲ BIURAS KVIEČIA 
KELIAUTI KARTU!

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

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

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

PZVy/ASARIIMIS 
vietų išpardavimas gegužės mėn. su FINNA1R 
VILNIUS (per FSygzO ................ $975
TALINAS ................................................... $875
KIJEVAS, ST. PETERSBURGAS ............ $895

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)

Toronto lietuvių dramos teatras “Aitvaras” gegužės 16 d. Toronto Lietuvių namuose suvaidino Sofijos Čiurlio
nienės “Tie metai”. Iš kairės: V. Taseckas, B. Tarvydas, P. Steponaitis, O. Taseckienė, A. Baziliauskas, L. Gaižutienė

Nuotr. R. Tarvydienės

Svarbus suvažiavimas
JAV LB visuomeninių rei

kalų taryba birželio 19-20 d.d. 
Detroito priemiestyje, South
field, MI, Kultūros centre, 
šaukia visuomeninę-politinę 
konferenciją, į kurią kviečia
mi Šiaurės Amerikoje veikian
čių lietuviškų organizacijų 
darbuotojai, spaudos atsto
vai, Lietuvai paramą teikian
čių organizacijų bei vienetų 
vadovai, bei ryšiais su Lietuva 
besirūpinantys visuomeninin
kai.

Konferencijos tikslas - per
žiūrėti išeivijos ryšius su Lie
tuva, po visų rinkimų atsira
dus bendradarbiavimo atoslū
giui, stebint naujos Lietuvos 
vyriausybės politinius posū
kius ir tautos susipriešinimą.

Numatyta plati paskaitų bei 
svarstytų programa. Kalbėto
jais pakviesti išeivijos veikė
jai, žymesnių Lietuvos poli
tinių partijų pirmininkai bei 
Lietuvos ministeris pirm. 
Adolfas Šleževičius.

Registruoja ir platesnes in
formacijas teikia A. Rugie
nius, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302- 
1511, tel. (313) 642-7049. Inf.

Tautos fondo 
susirinkimas

Kaip praneša Tautos fondo 
taryba, š.m. gegužės 8 d. Niu
jorke, Kultūros židinyje, įvyko 
Tautos fondo metinis susirin
kimas. Šiame susirinkime, sa
koma pranešime, Tautos fondo

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

pristatymas.

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Jums reikės tik paskambinti

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS inc.

nariai turėjo progą šios orga
nizacijos reikalus spręsti be 
pašalinės įtakos.

Susirinkimą sveikino amba
sadorius prie Jungtinių Tautų 
A. Simutis, JAV Lietuvių bend
ruomenės ir ALTos atstovai. 
Raštu sveikino vysk. P. Balta
kis, OFM. Ilgesnį informacinį 
žodį tarė Tautos fondo atstovy
bės Lietuvoje pirmininkas p. 
Skaisgiris.

Susirinkimui pirmininkavo 
buvęs TF tarybos pirm. A. Spe- 
rauskas. Priėmus darbotvar
kę, užkliuvo protokolo reika
lai. Buvo pasiūlyta pataisų, 
su kuriomis nesutiko pirmi
ninkaujantis. Truko ilgi gin
čai. Pagaliau nutarta balsuo
ti. Balsų dauguma protokolas 
buvo nepriimtas. Pirmininkau
jantis, kaip rašoma “Darbinin
ko” 20 nr., gana vienašališkai 
ignoravo pasiūlymus. Daugu
ma susirinkimo dalyvių nuta
rė ignoruoti pirmininkaujan
tį, išsirinko kitą pirmininką 
ir paskelbė naujos Fondo tary
bos rinkimus. Buvo išrinkta 
15 asmenų taryba iš Niujorko 
ir Connecticut apylinkių. Pa
reigomis pasiskirstė: pirm. 
J. Giedraitis, vicepirminin
kai - J. P. Nasvytis ir J. Valai
tis, sekr. M. Žukauskienė, di
rektoriai - J. Lukoševičius, B. 
Nemickas, E. Remėza, V. Ste- 
ponis, R. Vaičaitis, J. Vainius, 
A. Vakselis, p. Vėbraitė-Gust, 
A. Vedeckas, J. Vilgalys, J. Vy- 
tuvienė. Revizijos komisija pa
siliko ta pati: L. Lileika, L. Šid
lauskas, L. Tamošaitis. Valdy
bos pirmininku išrinktas A. 
Vakselis, kuris sudarys valdy
bos sudėtį.

Per rinkimus A. Sperauskas 
paskelbė, kad susirinkimas 
baigtas ir kartu su J. Bobeliu, 
A. Budreckiu, V. Jokūbaičiu ir 
dar kitais keliais nariais, neš- 
damiesi susirinkimo dokumen
tus, išėjo iš salės.

Pasak R. Kezio paskelbtoje 
lietuvių radijo programoje, 
praėjusių metų susirinkimo ei
gą kontroliavo buvęs VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis. Jis 
turėjęs 45% VLIKo valdybai 
priklausnčių balsų, dar susi
rinkęs įgaliojimus visiškai 
diktavo susirinkimui. Pagal jo 
nuožiūrą buvusi išrinkta TF 
taryba - VLIKui užsidarius, 
buvo prarasti 45% balsų.

Dabar bijomasi, kad mažu
ma, išėjusi iš susirinkimo, ga
li pradėti bylinėtis. A.

Š Y P S E N O S
Tūkstančiai profesorių

Susitikime su kūrybine ir 
partine inteligentija Gorba
čiovas bara lietuvių profesūrą, 
kam ši “drumsčia” liaudžiai 
protą. Už lango, Katedros aikš
tėje, vyksta Lietuvos gyvento
jų sueiga. Priėjęs prie lango, 
Gorbačiovas klausia:

— Kiek čia jų susirinko?
Vadimas Medvedevas atsa

ko:
— Trys šimtai tūkstančių. 

Ir visi profesoriai.

Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 
Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

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
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.

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

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 7R3-RR77

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

(staigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

66 MIMICO AVĖ.
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS,

TEL (416) 252-6741

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

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

Nemokamas namų 
įvertinimas.

West Realty Inc.
1678 Bloor Street West pp 
Toronto, Ontario M6P 1A9 | p

An independent member broker °hone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲUlM*. patarnauja lietuvių kalba.

r. Es?rr* IB Real Estate
~Tr=m AHI 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.

ODI7QIJI7D INSURANCEU JKlLaJnLILIV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness”biuro

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

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

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

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

r
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IS TORONTO
Anapilio žinios

— Gegužės 29, šeštadienį, pakrikš
tytas Jono ir Aidos (Dovidaitytės) 
Rickų sūnus Tomas-Juozas-Pranas.

— Birželio 3, ketvirtadienį, palai
dota a.a. Teklė Benotienė, 87 m. am
žiaus.

— Prašome mūsų kapinių lankyto
jus į kapinių šiukšlių dėžes nedėti 
fotelių, sofų, lovų, čiužinių ir pa
našių kapinėse tikrai nenaudojamų 
daiktų.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sekma
dieniais nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; pir
madieniais - nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— Mišios birželio 13, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Justiną ir Aloyzą 
Ramonus, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Marcelę Joku- 
baitienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Birželio 13 d. pamaldų švento

vėje nebus.
— Sekančios pamaldos birželio 

20 d., 9.30 v.r.
— Klebono pareigas einantis kun. 

P. Dilys birželio 8 d. išvyko į Čikagą 
dalyvauti religiniuose susirinki
muose. Jis grįš Torontan birželio 
18 d. Parapijos reikalais prašoma 
kreiptis pas parapijos sekretorę 
Ireną Delkuvienę tel. 233-8510.

Lietuvių namų žinios
— Ryšium su Lietuvos seimo opo

zicijos ir Tėvynės sąjungos vadovo 
prof. Vytauto Landsbergio praneši
mu sekmadienio popietės lankyto
jų skaičius padidėjo iki 258 as
menų. Svečių knygoje pasirašė: A. 
Mališauskaitė-Ažiūnienė, V. Bloz- 
nelienė iš Vilniaus; M. Semaškie
nė iš Šiaulių, dantų gydytoja Da
nutė ir gydytojas anesteriologas 
Gintaras Gudinavičiai iš Kauno, V. 
Pociuvienė iš Plungės. Svečius su
pažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys Kęstutis Rau
dys.

— Birželio 12, šeštadienį, 9 v.r. 
vyks vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas. Paskutinė proga atvežti 
daiktus į LN raštinę tarp 9 v.r. ir
5 v.p.p. Daiktai gali būti paimti iš 
namų, skambinant LN vedėjui T. 
Stanuliui tel. 532-3311.

— Svetainei “Lokys” yra reika
lingas laikinam darbui bufetinin- 
kas. Skambinti LN vedėjui T. Sta
nuliui tel. 532-3311.

— Birželio 27, sekmadienį, 12 vai. 
įvyks LN vyrų ir “Atžalyno” gegu
žinė. Plačiau prašom žiūrėti “TŽ” 
skelbime.

— Rugpjūčio 7-15 d.d. įvyks LN 
poilsio stovykla Wasagoje. Dėl in
formacijų skambinti A. Sukauskui 
tel. 244-2790 arba E. Bartminui 
tel. 249-0490.

Aukos slaugos namams
A. a. Prano Juozaičio atminimui 

aukojo: $50 — Kajetonas ir Elzė Lin- 
kos iš Midlando, S. A. Draugeliai; 
$20 — P. Linkevičius iš Oakvilės. 
Iš viso statybos fonde yra $884,571. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Toronto slaugos namai
Jau praėjo du mėnesiai nuo pas

kutinio pranešimo Lietuvių namų 
metiniame susirinkime apie Slau
gos namų statybos projekto vyk
dymą. Pirmasis svarbus žingsnis 
yra gauti Toronto Transit Com
mission (TTC) leidimus statyti 
Slaugos namus virš Bloor-Dan- 
forth požeminio traukinio tune
lio linijos. Antra, kad šis pro
jektas būtų ekonomiškai įmano
mas, ketvirtame ir penktame aukš
te numatoma įrengti 36 butus, 
kurie šiomis papildomomis nuo
momis būtų išlaikomi federaci
nės ir provincinės valdžios.

Šiuo metu jau yra susitarta su 
architektais, kurie iki š.m. liepos
6 d. paruoš planus reikalingus 
TTC bendrovei. Labai svarbu gau
ti TTC sutikimą atlikti būtinus 
gręžimus tyrimams. Po to Slaugos 
namų inžinieriai ir TTC nustatys 
atitinkamą pamatų sistemą.

Bendrą projekto planą kuris bu
vo Toronto miesto statybos de
partamento 1988 m. priimtas, ne
įmanomas įvykdyti. Reikia gauti 
naują planų patvirtinimą. Šie du, 
TTC ir miesto leidimai, turi būti 
sprendžiami kartu. Tikimasi, kad 
šie pradiniai klausimai bus iš
spręsti dar šios vasaros metu. Dau
gelį šių sprendimų taipgi turi pa
tvirtinti sveikatos ministerija.

Turėdami naujų žinių apie šią 
svarbią statybą, stengsimės kiek 
galima greičiau pranešti savo vi
suomenei, skelbti jas spaudo
je. V.K.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kun. Romualdas Ramašauskas, 

Kauno arkivyskupijos Krakės ir Pa- 
jeslio parapijų klebonas, praėjusį 
sekmadienį sakė pamokslus per vi
sas Mišias. Kun. Romualdas savo kai
mo parapijose, kuriose yra apie 
2500 žmonių, yra pradėjęs vaikų 
gelbėjimo programą, suburdamas 
(šiuo metu) 32 vaikus į parapijos 
išlaikomą našlaityną. Dauguma vai
kų nėra tikri našlaičiai, bet alko
holikų tėvų apleisti vaikai. Kun. 
Romualdo kelionės tikslas - ieško
ti lėšų našlaityno išlaikymui, nes 
parapija nėra pajėgi išlaikyt tiek 
vaikų, kurių skaičius gali pakilti 
iki 50.

— Parapijos tretininkų kongrega
cijos Mišios ir paskutinis susirin
kimas prieš vasaros atostogas - šį 
ketvirtadienį, 10 v.r. šventovėje.

— Parapijos choras ateinantį sek
madienį giedos paskutinį kartą 
prieš vasaros atostogas.

— Susituokė Silvija Akelaitytė 
su Richardu S. Wasiu.

— Birželio 3 d. palaidotas a.a. Vik
toras Szpak, 83 m.

— Jaunų šeimų gegužinė - atei
nantį sekmadienį pas Iloną ir Pau
lių Tarvydus. Mišios 11.30 v.r., po to 
pietūs, žaidimai ir maudymasis. In
formacijų galima gauti pas Snaigę 
tel. 766-9241 ar Indrę tel. 604-9261.

— Alkaniems Lietuvoje mūsų pa
rapija kas mėnesį siunčia $1,250. 
Vilniaus arkivyskupijos vargšų 
valgyklai “Betanija” ir $1,250. Kau
no “Caritas” globojamai vargšų val
gyklai. Tai pinigai, surinkti para
pijos vajaus alkaniems Lietuvoje, 
minint parapijos 40-metį. Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis savo 
laiške rašo: “Nuoširdžiai dėkoja
me už jūsų gerą širdį ir rūpestį, ku
rį mūsų “Betanijos” valgyklėlės 
vargšai jau ne pirmą kartą patiria 
iš jūsų parapijos. Labai prašau ma
no vardu padėkoti visiems, kurie 
auka ir malda prisimena mus ir pa
deda”.

— Mišios birželio 13, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Bubelių šeimos mi
rusius, 9.20 v.r. - už Gegužių šeimos 
mirusius, 10.15 v.r. - už a.a. Adol
finą ir Kazimierą Alseikas, už a.a. 
Antaną Sapijonį ir a.a. Antaną Bal
nį, už Antano šeimos intenciją, 11.30 
v.r. - už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

Aukos Anapilio 
autoaikštės vajui
Anapilio autoaikštės vąjui aukojo: 

$200 - A. N. Beųotai (a.a. Teklės 
Benotienės ir a.a. Jono Rurono at
minimui), V. Staškevičius, E. Ažu- 
balienė, P. Kripas; $100 - P. E. Ali
šauskai, E. J. Gudai, S. Dabkus, P. 
Kučinskaitė, R. N. Zeliznak, J. J. Ša
rūnai, J. Bakis, P. Ročys, V. V. Ba- 
liūnai, V. Dubickas, A. Vaičeliūnas, 
M. Timukas, B. Stalioraitienė, A. M. 
Pranevičiai, A. Petraitis, J. J. Bir- 
geliai, A. I. Žemaičiai, O. G. Melny- 
kai (a.a. Jurgio Gudinsko atminimui), 
E. Kronas, I. Vibrienė, D. Pargaus- 
kaitė, E. Bartminas, J. M. Astraus
kai, J. Tamoliūnas, J. Stankaitis, 
B. G. Čižikai; $50 - J. O. Kirvaičiai, 
V. Radzevičius, S. Radzevičius, J. 
P. Dovidaičiai, E. Jasevičienė, S. 
Kuzmickas, B. Znotinienė, A. Mar- 
cis, L. Abromonis, O. Adomanskie- 
nė, M. E. Kazakevičiai, Z. Beržans- 
kis, J. Januškevičius, R. O. Beren- 
tai, J. Rukša; $25 - J. Zabulionis; 
$20 - H. P. Juodvalkiai, J. Linkūnai- 
tis, T. Stanulis, L. Sukauskienė, A. 
Kazanavičius, G. Gaižutienė, I. Pata- 
šienė, A. Medelis, S. Kalytis; $10 - 
V. Timošenko, T. Renkauskienė, L. 
Petravičius; $5 - G. Šutas, J. Koze- 
ris; $2 - P. Skrupskas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms aukojo: 
$100 - N. Strazdienė, A. Vaičeliū
nas, J. M. Astrauskai, B. Vaišnoras, 
J. Asmenavičius; $60 - J. Rupniak; 
$50 - V. Jasinevičienė, B. Januškie
nė, K. D. Batūros, V. Kubilienė, S. 
Kuzmickas, S. Domeika, L. Einikis, 
J. Jocas, V. Jocas, O. Adomauskas, 
A. Dobienė, J. Januškevičius, B. G. 
Čižikai, O. Skėrius, J. Jacikas, B. 
Znotinienė, E. Juzėnienė, P. L. Mu
rauskai, B. Skvereckienė, B. Gali
nienė, E. Raudys, J. O. Kirvaičiai, 
M. Vaišvila, M. Povilaitienė, A. I. 
Zalagėnai; $40 - V. Timošenko; $30 
- O. Ražauskas; $25 - M. Šeflerienė, 
E. Girėnienė, J. Kukutis, V. Indris, 
G. Šutas, T. Renkauskas, A. Petkevi
čius, A. Ledienė, M. Lapienis, L. 
Griškonis; $20 - A. Rūkas, J. Žakevi
čius, R. Choromanskis, M. Karasie- 
jienė, E. Jaškus, J. Kalainis, S. Ver
bickas, J. Zabulionis, A. Lukošie
nė; $10 - A. Jankaitienė, P. Dar- 
žinskas.
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Toronto Lietuvių namų ir “Atžalyno ffl MONTREAL
birželio 27, sekmadienį, 12 valandą, 
Boyd Conservation Area, Cliffside 1 
Programoje: sportas, žaidimai, šokiai, loterija. 
Užkandžių ir gaivinančių gėrimų rasite vietoje.

Autobusas nuo Lietuvių namų ir nuo “Vilniaus” rūmų išeina 1 v.p.p., grįžta - 6 v.v. Kelionė ten ir atgal 
nemokama. Aikštėse vietos ribotos - nevėluokite! Laukiame!

Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis ir “Atžalynas”

PAVILJONAŠ “VILNIUS”
tarptautiniame Toronto “Karavane”

veiks Prisikėlimo parapijos salėse (1011 college street)

1993 m. birželio 18 — 26 d.d.
Paviljono atidarymas - birželio 18, penktadieni, 6 v.v.
Programą atliks Toronto lietuvių jaunimo ansamblis

"Atžalynas"
Bus paroda, kurią rengia Tautodailės instituto

Toronto skyrius
Veiks bufetas su lietuviškų valgių patiekalais bei 

pyragais ir gėrimų baras.
“Vilniaus” paviljonas bus atidarytas kasdien nuo 6 v.v.

Šeštadieniais ir sekmadienį- 3 v.p.p.

įėjimo pasai perkant iš anksto
— $12 asmeniui gaunami: 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve, “Paramoje” ir sek
madieniais pas B. Genčių po 
pamaldų salėje arba tel. 532-8531. 
Maloniai kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti.

Rengimo komitetas

GAMINU koldūnus su mėsa ir pri
statau į namus. Kaina 100 vienetų - 
$15, pristatymas - $2. Už surinktus 
pinigus šelpiu Lietuvoje badaujan
čius pensininkus ir daugiavaikes 
šeimas. Skambinti Aldonai tel. 233- 
5996 Toronte.

Tarptautinis chorų festivalis 
“The Joy of Singing” vyksta To
ronte birželio mėn. Festivalyje 
dalis “Volungės” choristų kartu 
su kitais Ontario chorų federaci
jos nariais (iš viso apie 300 cho
ristų) atliks didingą religinės 
muzikos koncertą birželio 12, 
šeštadienį, 3 v.p.p. Šv. Pauliaus 
anglikonų šventovėje, 227 Bloor 
St. East (prie Jarvis St.). Bus at
liekami du žymūs aštuoniolikto 
šimtmečio kūriniai - L. Cherubi- 
ni’o “D” dur Requiem ir G. Vi- 
valdži’o “Gloria”. Diriguos gar
sus švedų muz. Eric Ericson, gie
dos solistės su pilnos sudėties 
orkestru. Dėl bilietų (kaina $20) 
teirautis Roy Thomson salės būs
tinėje tel. 872-4255.

“Volungės” choras prieš vasa
ros atostogas birželio mėn. pa
baigoje užbaigs savo 1992-93 me
tų veiklą. 1993-94 metų veiklos 
kalendorių sudarė muzikos va
dovai - Dalia Viskontienė ir Jo
nas Govėdas. Norintys įsijung
ti į volungiečių eiles yra kvie
čiami ir skatinami susisiekti su 
muz. D. Viskontiene tel. 762-8098 
iki birželio mėn. pabaigos. Veik
la pradedama rugsėjo pradžio
je. A.N.

Wasagos Gerojo Ganytojo misi
jos salėje, š. m. liepos 3 d., šeš
tadienį, įvyks koplyčios šventi
nimo pietūs. Meninę programą 
atliks Toronto “Gintaro” kaimo 
kapela. Bilietai platinami sek
madieniais Wasagos misijos sa
lėje po pamaldų. Prašoma iš 
anksto juos įsigyti, nes vietų 
skaičius ribotas. Bilieto kaina 
— $20 asmeniui.

Liepos 4, sekmadienį, iškil
mingos Gerojo Ganytojo koply
čios šventinimo Mišios, atna
šaujamos vysk. P. Baltakio, OFM. 
Per pamaldas giedos Anapilio 
parapijos choras ir Wasagos 
vyrų dainos vienetas. Pavaka
rėje — lauke lietuviška gegu
žinė, gros “Gintaro” kapela.

Rengėjai
Inž. Gediminas Kurpis, kaipo 

paruošiamosios komisijos pir
mininkas, šių metų pradžioje 
baigė redaguoti “IEEE standar
tinių elektros ir elektronikos 
terminų žodyno” laidą. Tai per 
1600 puslapių leidinys, kurį iš
leido Elektros ir elektronikos 
inžinerijos institutas (IEEE), 
tarptautinė organizacija, turinti 
300.000 narių, su centru JAV- 
se. Šiuo metu G. Kurpis yra tarp
tautinės elektroninių jungiklių 
konferencijos, įvyksiančios š. 
m. birželio 14-17 d.d. Banffe 
(Albertos prov.), rengimo komi
teto narys. Konferencijoje jis 
skaitys paskaitą apie elektro
ninių kryžminių jungiklių pa
naudojimą Kanados telefono 
tinkle.

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323.

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

AV parapijoje gegužės mėnesį 
kiekvieną vakarą, išskyrus šešta
dienius, vyko gegužinės pamaldos, 
sekmadieniais litanija buvo gieda
ma po 11 vai. Mišių. Nemažas skai
čius žmonių dalyvavo pamaldose. 
Kun. S. Šileika, SDB, vadovavo pa
maldoms. Reikia tikėtis, kad kitais 
metais jose dalyvaus dar daugiau 
žmonių.

AV šventovėje pakrikštyta Sand
ros Givis ir Earl Lippiatt dukrelė 
Hayley Francis vardu.

Šauliai lankė mirusiųjų kapus 
Cote-des-Neiges kapinėse. Kartu da
lyvavo kun. S. Šileika, SDB, ir vado

vavo atitinkamoms maldoms. Mont- 
realyje buvo graži tradicija rudenį 
šiose kapinėse apeiti Kryžiaus ke
lius ir sukalbėti Rožinį už mirusius. 
Tačiau dabar tai atlikti nebegalima, 
nes kapinių administracija nugrio
vė senas Kryžiaus kelių stoteles, 
kurias vandalai nesiliovė perse
kioję.

Nemažai montrealiečių lanko Lie
tuvą. Kelias grupines keliones orga
nizuoja Liudas Stankevičius. Tačiau 
ir pavienę keliautojų yra gana daug. 
Ypač nemažai žmonių rengiasi ap
lankyti Lietuvą tuo metu, kai ją pir
mą kartą istorijoje lankys Šv. Tė
vas. N.B.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L.7

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

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

O MONTREALIO LIETUVIŲ 
L KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Š. m. birželio 20, sekmadienį, 2.30 v.p.p. 
Toronto Lietuvių namuose (B salėje, 1573 Bioorst. w.) 
Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos katedros 

docentas dr. JUOZAS ZAGORSKAS skaitys 

paskaita - 
“Lietuvos geopolitinė padėtis ir ekonomika”
Visi kviečiami dalyvauti šioje įdomioje paskaitoje, 
įėjimas - laisva auka. Rengia Lietuvių namų

kultūros komisija

Jūsų asmeninis kompiuteris 
“nesupranta lietuviškai?”

Nesirūpinkit, firma BALTIC AMADEUS jį išmokys!
Jūs galėsite rinkti lietuvišką tekstą, matyti jį ekrane ir at
spausdinti. Firma siūlo klaviatūros ir spausdintuvų tvarkyk
les (drivers), lietuvių kalbos rašybos tikrinimo programą, 
lietuvių-anglų-lietuvių kalbų kompiuterinį žodyną ir kitas 
programas IBM PC tipo kompiuteriams.

Išsamesnę informaciją teikia 
BALTIC AMADEUS

atstovas Kanadoje Viktoras Kulikauskas
tel. 842-2733

A. a. Alfonso Lukošiaus atmi
nimui žmona Aniceta ir duktė 
Irena “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Juozui Rimkui mirus To
ronte, užjausdami žmoną Mari
ją ir dukrą, S. Rimkus, V.K.D. 
Balčiūnai, T. S. Urbantai Sar- 
nijoje “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Vytauto Ručio atminimui 
sūnus Ričardas Ručys “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Jono Kšivickio atmini
mui, užjausdami žmoną Aliną 
ir kitus artimuosius, Marija ir 
Steponas Šetkai, St. Catharines, 
Ont, “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50; Br. E. Gudinskai, Sim
coe, Ont, — $25.

A. a. Teklės Benotienės atmi
nimui vietoje gėlių P. I. Siniaus- 
kai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. Miro Chainausko 3-jų 
metų mirties prisiminimui Da
na Chainauskienė ir šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $100 - J. Staškevičius; $50 
-P. E. Ališauskai.

Paieškojimai
Melisa, Julija M., gimusi 1970 m. 

birželio 10 d. Toronto Western li
goninėje, pakrikštyta 1970 m. rug
pjūčio 23 d. St. Rose of Lima šven
tovėje Scarborough, Toronto, ieško 
motinos. Ji prašo motiną skambinti 
tel. 1-705-688-1415 arba rašyti 56 
St-James, Sudbury, Ontario P3E 3S4

Antanina Gečaitė-Rinekienė 
ieško savo mamos Onos Gečaitės, 
gimusios 1921 m. Vainuto valsč., 
Tauragės apskr., 1944 m. pasitrau
kusios į Vokietiją. Antanina pasi
liko su mamos tėvais Lietuvoje. 
Ji labai norėtų sužinoti, kaip gy
vena jos mama. Pati ar žinantys 
apie ją prašomi rašyti šiuo adre
su: Antanina Gečaitė-Rinekienė, 
Vainuto paštas, Šilutės rajonas, 
Lithuania.

Vaclovas Liūgą su šeima iš 
Australijos svečiavosi pas drau
gus Toronte. Aplankė lietuvių 
šventoves, įstaigas. Lydimi archt. 
Algimanto Banelio, lankėsi ir 
“Tėviškės žiburiuose”, domėjo
si jų leidyba.

įvairios žinios
American Trans Air praneša, 

kad nuo 1993 m. birželio 2 d. pra
dėti nauji skrydžiai iš Niujorko į 
Rygą. Į ten skrendama trečia
dieniais ir šeštadieniais; iš Ry
gos ketvirtadieniais ir sekma
dieniais. Daugiau informacijų 
teikia Mary Cochran, tel. (317) 
240-7473.

Lietuvos nuolatinės misijos 
prie Jungtinių Tautų praneši
mu, Latvijos misijoje gegužės 
24 d. įvyko baltiečių posėdis, 
kuriame aptartas svetimos ka
riuomenės išvedimo klausimo 
kėlimas JT-tose.

Patarėja G. Damušytė gegužės 
25-28 d.d. atstovavo Lietuvos 
delegacijai JT vystymosi fondo 
(UNDP) sesijoje, kurioje pri
imta rezoliucija techninio bend
radarbiavimo su kraštais, perei
nančiais į laisvąją rinką, rei
kalu.

JT generalinės asamblėjos 
pirm. Stoyan Ganev’as amba
sadoriaus A. Simučio tarpinin
kavimu, pakviestas į Lietuvą, 
kurioje numato lankytis liepos 
pradžioje.

• Nebūtų lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

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.

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

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

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

IMA
Nekiln. turto nuo 7.25%,

RRIF-RRSP-taup...........
UŽ:

asmenines - nuo 7.00%

. 2.00%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 1Ū" 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

99

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNAVIMAS

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

mm LASALLESQUE

848-9693
Vytas Gruodis, Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN
AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

VALHALLA
O, TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

4?. ORO LINIJA

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

Skambinkite: Anita arba Birgit (416) 737-0300 
Tolimo nuotolio - 1-800-265-0459

Ontario registracijos nr. 4131462

REIKALINGA vaikui auklė ir namų 
šeimininkė, kuri galėtų gyventi 
kartu. Skambinti tel. 881-0290.

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.

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.

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.

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


