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Lietuva ir išeivija
Jau nuo senesnių laikų plačiojoje išeivijoje, išskyrus 

nedidelę Maskvos remiamų “pažangiųjų” grupelę, dau
gumos požiūris į Lietuvą buvo vienodas: jei tėvynė oku
puota, reikia stengtis prisidėti prie jos laisvinimo. Tai 
buvo vieningas ir aiškus nusistatymas, nejungiamas su 
jokia partija ar politine pasaulėžiūra.

I
IETUVAI atgavus nepriklausomybę, įvykus tam di
džiajam stebuklui, išlaisvinimo pastangos virto isto- 
-^rija. Tačiau nuo Lietuvos nenusisukta. Atvirkščiai 
- išeiviją ėmė spausti nauji įsipareigojimai, nauji planai, 

pažadai, vajai, šalpa, profesinės talkos. Ko laisvę atgavu
siai Lietuvai labiausiai reikia, - nuomonės tarpais įvai
ravo. Dauguma betgi sutiko, kad finansinė parama, nors 
ji būtų dieną-naktį siunčiama, su niekuo neprasilenks. 
Kai kurios kitos sritys tolydžio ėmė susilaukti kritikos. 
Dėl jų ir išeiviai nevienodai galvojo. Daugiausia klausi
mų kėlė profesinės talkos ir verslinės investicijos. Ne 
visiems išeiviams šiose srityse sekėsi užmegzti aiškesnę 
pradžią. Priežastys buvo įvairios ir glūdėjo abiejose pu
sėse. Nemažai sumanymų laukia savo eilės, svarstant abi
pusės naudos klausimus, dairantis tvirtesnio nusistovė- 
jimo, politinio stabilumo, laukiant lito ir kitų sustiprė
jimų. Seimo ir prezidento rinkimai tuo tarpu dar nieko 
nepakeitė, o rezultatai išeiviją tik dar labiau sumaišė. 
Kai kurių lūkuriavimą daugiau pateisino, nes rytojus ro
dėsi dar vis ne tas, kurio norėjosi. Sunku pasakyti, kiek 
ir kam tas apsilpnėjęs ryžtingumas pakenks. Tik pasigirs
ta balsų, jog reikia palaukti, reikia įsitikinti, kad iš
rinkti Lietuvos valstybės vadovai yra ir visos tautos vado
vai, ne savosios partijos ar srovės, kurios ištakos tautai 
niekada nebuvo priimtinos.

P
ANAŠŪS balsai išeiviją pasiekia ir iš Lietuvos. 
Kartais jie net skardesni: jūs, išeiviai, dar nesuga
dinti lietuviai, darykite viską, kad anų vergijos lai
kų didžiūnai, dabartiniai vertelgininkai žmonėmis ir gė

rybėmis liautųsi siautę. Tai gana giliai geliantys apelia
vimai, prieš kuriuos nublunka ir geranoriškos reikmenų 
siuntos. Ir taip iškyla naujas vaizdas: didžioji problema 
- ne ekonominiai nepritekliai, bet egoistinis mąstymas 
su dar plūduriuojančiomis senos tvarkos drumzlėmis. 
Apsiraminimui ir vilčiai skaitome kai kurių filosofų pa
reiškimus, kuriais įrodoma, kad dauguma dar nereiškian
ti tiesos. Todėl ir tas rankų miškas seime nebūtinai galu
tinis antspaudas. Tačiau viso to poveikiai yra gyvi, įta
kojantys. Ir kai šiandien labiausiai reikėtų bendro rit
mo ir tos pačios linkmės, jaučiamas tik išsiblaškymas, 
skersakiavimas, o geriausiu atveju - pasyvumas. Oficiali 
žiniasklaida ir valstybinės institucijos ragina visus vie
nodai jungtis į bendrą darbą, užmiršti kaltinimus ir ar
chyvus, daryti tai, kas šiuo metu Lietuvai naudinga, pa
sitikėti demokratiškai išrinktais pareigūnais. Laisvoji 
spauda betgi nevienodai interpretuoja reiškinius bei tų 
pačių žmonių elgesį. Išeiviai per daugelį metų jau yra 
atpratę nuo minties uniformiškumo; todėl kiekviena nuo
monė ar komentaras nėra atmetami vien dėl to, kad jie 
ne valdžios žiniaraščiuose išspausdinti. Kaip galima bu
vo nesunkiai pastebėti, po rinkimų išeivijos laikysena 
Lietuvos valdžios atžvilgiu atvėso. Sunku pasakyti, ar ji 
pasikeis. Šiokio tokio pokyčio galima laukti po birželio 
19-20 d.d. konferencijos Detroite, kurioje, reikia many
ti, bus stengiamasi ieškoti atitinkamos jungties vieniems 
kitus geriau suprasti, kad pažiūrų bei nuomonių skir
tingumai nestotų skersai kelio nepriklausomybės įtvir
tinimui. Č.S.

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujojo biudžeto problemos
Visoje Kanadoje plačiai nu

skambėjo gegužės 19 d. Ontario 
NDP socialistų vyriausybės 
paskelbtas biudžetas. Naujo
ji demokratų partija ir jos so
cialistinė premjero Bob Rae 
vyriausybė šioje provincijo
je drastiškomis priemonėmis 
ryžosi pašalinti 17 bilijonų do
lerių deficito grėsmę. Finan
sų ministeris Floyd Laughren, 
sumažinęs valdžios išlaidas 
ir gerokai padidinęs provinci
nį pajamų mokestį, 1993-94 
biudžetiniams metams numa
tė 43,9 bilijono dolerių paja
mų, 53,1 bilijono išlaidų ir tik 
9,2 bilijono deficitą.

Biudžetan buvo įjungta ir 
premjero Bob Rae idėja pasi
rašyti socialinę sutartį su On
tario valdžios tarnautojų uni
jomis, turinčiomis beveik mi
lijoną tarnautojų. Ta sutar
timi buvo užsimota užšaldyti 
ar net sumažinti jų dabarti
nį atlyginimą trejiems metams 
ir tokiu būdu vyriausybei su
taupyti porą bilijonų dolerių. 
Derybos dėl šios sutarties su
darymo bei jos pasirašymo su 
unijų vadais buvo pradėtos 
balandžio 5 d. Jas buvo tiki
masi užbaigti ir sutartį pasi
rašyti iki birželio 4 d. Tad ge
gužės 19 d., kai buvo paskelb
tas naujasis Ontario biudže
tas, dar niekas nežinojo, kaip 

baigsis socialinės sutarties 
derybos, o jos numatytas iš
laidų sumažinimas jau buvo 
įtrauktas biudžetan.

Tai liudija Ontario premje
ro Bob Rae įsitikinimą, kad 
valdžios tarnautojų unijų va
dai pritars jo sumanymui ir 
pasirinks lengviausią būdą 
kovai su besaikiu deficitu. To
kią išvadą skatino ligšiolinė 
darbo unijų parama Kanados 
ir provincijų NDP socialis
tams. Unijų vadai ne tik ragin
davo savo narius balsuoti už 
NDP socialistus parlamentų 
rinkimuose, bet ir parūpinda
vo finansinių lėšų partinei 
veiklai. Unijos turėjo didelės 
įtakos 1990 m. spalio mėnesį 
Ontario NDP socialistų ir jų 
vado Bob Rae netikėtai laimė
tiems parlamento rinkimams.

Pagrindine kliūtimi sociali
nės sutarties derybose tapo 
valdžios tarnautojų unijų iš
sikovoti dabartiniai atlygini
mai. Jų suvaržyti ir ypač su
mažinti unijos neleisdavo jo
kioms vyriausybėms. Tad ne
nuostabu, kad pasipriešinimo 
neišvengė ir Ontario NDP so
cialistų premjero Bob Rae vy
riausybė, sutarties derybose 
padariusi nuolaidų unijų va
dams. Jiems buvo užtikrinta, 
kad atlyginimų suvaržymas

(Nukelta j 9-tą psl.)

Lietuvos seimo opozicijos vadovas ir Tėvynės sąjungos (konservatorių partijos) vadas prof. VYTAUTAS LANDS
BERGIS (viršuje) kalba Toronto lietuviams Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje 1993 m. birželio 6 d. Apa
čioje-dalis klausytojų Nuotr. St. Varankos

Išeivija naujų uždavinių akivaizdoje
Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS, Lietuvos seimo opozicijos vadovas ir Tėvynės atgimimo 
sąjungos vadas, lankydamas didesniuosius Kanados lietuvių telkinius, lydimas dr. Rimo 
Petrausko ir inž. Eugenijaus Čuplinsko, birželio 7 d. trumpam sustojo Anapilio sodyboje, 

Mississaugoje ir sutiko atsakyti į “Tėviškės žiburių” bendradarbio klausimus

— Tėvynės sąjungai remti 
Toronto iniciatyvinės grupės 
pranešimas apie Jūsų atvyki
mą daugumai čia gyvenančių 
lietuvių buvo staigmena. Bū
tų įdomu sužinoti, kas Jus pa
skatino ryžtis vėl aplankyti Ka
nados lietuvius, kurie dar la
bai maloniai prisimena Jūsų 
pirmąją viešnagę 1990 m. gruo
džio 9 d. ?

— Mane pakvietė atvykti pas 
Kanados lietuvius patys Kana
dos lietuviai, iniciatyvinė gru
pė, kuri čia susikūrė, pasiry
žusi paremti Tėvynės sąjungos 
arba Lietuvos konservatorių 
partijos įkūrimą. Konservato
rių partija veiks Lietuvoje, 
bet ir ne tiktai Lietuvoje, ir 
išeivijoje, kur atsiras norin
čių įsteigti skyrius. Atrodo, 
kad Kanada bus pirmoji.

— Sąjūdžio pralaimėjimą Sei
mo rinkimuose aptariant, tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje 
daugelio buvo prieita išvadų, 
kad didžioji pralaimėjimo 
priežastis buvo stoka ryšių su 
periferijomis ir nepraktiški 
įstatymai žemės ūkio sistemai 
keisti. Kiek šiose prielaidose 
Jūs rastumėte tiesos?

— Stoka ryšių su periferijomis 
yra ne visai tikslus atsakymas. 
Jeigu suprasime periferijų 
problemą kaip valdžios pro
blemą, tada taip. Bet daug kur 
periferijoje vietinė valdžia 
buvo nepalanki arba net prie
šiška Lietuvos parlamento pa
tvirtintoms ir vyriausybės vyk
domoms reformoms. Tokia dvi
valdystė turėjo atsiliepti nei
giamai ir krašto ūkiui, ir žmo
nių nuotaikai, - turėjo kelti 
nepasitenkinimą. Kur žmonės 
matė to savo nepasitenkinimo 
pagrindinę priežastį, jie ga
lėjo ir apsirikti. Galbūt teisin

giau būtų buvę ir aiškesnis at
sakymas būtų buvęs gautas, jei
gu Lietuvoje būtų rengti pir
miau savivaldybių rinkimai, o 
po to - parlamento. Tačiau to
kio pasirinkimo irgi nebuvo ga
lima padaryti.

Pagrindinė politinė kova 
vyko Lietuvos parlamente, kur 
reforminė Sąjūdžio kryptis jau 
buvo atsidūrusi mažumoje, ga
lima sakyti, nuo 1991 metų. Ir 
todėl parlamente klausimas 
turėjo būti irgi išspręstas, bū
tent naujų parlamento rinki
mų būdu. Dėl įstatymo žemės 
ūkio sistemai keisti, aš nega
lėčiau vertinti pačių įstatymų, 
kaip nors juos peikdamas to
dėl, kad pagrindinius įstaty
mus Aukščiausioje taryboje 
mes priėmėme gana kompro
misinius, vykstant didelei po
litinei kovai tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų jėgų. Kitas dalykas 
kaip tie įstatymai buvo įgyven
dinami, kokie buvo vyriausy
bės priimami poįstatyminiai 
aktai ir kaip juos įgyvendino 
žemės ūkio ministerija. Ten 
buvo ir gerų, ir blogų dalykų. 
Nesėkmingus dalykus buvo 
mėginama taisyti. Kai kas pa
vykdavo ir pataisyti, o pasiprie
šinimas, įstatymų ir potvarkių 
nevykdymas buvo nuolatinis 
reiškinys. Todėl pagrindinė 
mūsų nesėkmių priežastis bu
vo ne patys įstatymai kaip to
kie, o valdžios problema.

— Nėra abejonės, kad Jūs 
sekėte porinkimines išeivijos 
nuotaikas, atspindinčias ir po
litinius požiūrius, kurie, rei
kia manyti, yra pakankamai 
artimi Tėvynės sąjungos mąs
tymui. Jei tai tiesa, kokiam 
pagrindiniam vaidmeniui “iš to
lo" galėtų dabar įsipareigoti 
išeivija, kai Lietuvoje glaudi- 
nasi dešiniojo sparno grupės?

— Aš manau, kad išeivija per
siorientuos ir prisitaikys prie 
naujos padėties Lietuvoje ir 
naujos padėties, kurioje dabar 
yra pati Lietuva tarptautiniu 
požiūriu. Dabar Lietuvos nebe
reikia vaduoti iš Sovietų Są
jungos aneksijos: Lietuva yra 
vėl pripažinta nepriklausoma 
valstybe. Pavergtos tautos, pa
vergtos šalies problema nebe
būtų suprantama. Tačiau yra 
problema ir klausimas: kokia 
bus nepriklausoma Lietuva, 
kokiu keliu ji eis, kokia kryp
timi? Ir tas išeivijai neturi bū
ti vis vien. Ir aš tikras, kad ne
bus vis vien. Išeivija rems nebe 
Lietuvos nepriklausomybės po- 
litką apskritai, o konkrečią vie
nos ar kitos partijos politiką 
Lietuvoje. Atitinkamai išeivi
joje atsiras ir paramos židi
niai vienai ar kitai politinei 
partijai. O kad Lietuvai reika
linga humanitarinė pagalba, 
reikalinga pašalpa, tai, žinoma, 
išlieka kaip uždavinys išeivi
jai, geros valios apraiška ir tai, 
ko Lietuva laukia.

— Sekantiems Lietuvos spau
dą akivaizdu Jūsų, kaip Seimo 
opozicijos vadovo, taiklios pa
stabos vyriausybei. Išeiviją la
biausiai jaudina pranešimai 
apie konstitucijos pažeidimus, 
apie aukščiausiųjų teismų val
džiai pataikaujančius nuo
sprendžius. Ar yra kas nors 
daroma tom žalingom negero
vėm pašalinti, ir ar iš viso ga
lima ką nors padaryti?

— Visa, ką gali padaryti opo
zicija, tai apeliuoti į visuome
nės nuomonę Lietuvoje, kai ka
da ir į tarptautinę nuomonę. 
Jeigu Lietuvoje yra, ir toliau 
bus, pažeidinėjama demokra
tija, žmonės tą turi suprasti. Ir 
Lietuvoje, ir tikriausiai kriti-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Suomijoje viešėjo Lietuvos 
respublikos vyriausybės dele
gacija (J. Biržiškis - susisie
kimo ministeris, R. Karazija - 
žemės ūkio ministeris ir kiti), 
vadovaujama ministerio pir
mininko A. Šleževičiaus. Per 
susitikimą su Suomijos minis- 
teriu pirmininku Esku Ahu 
pripažinta, kad dabartinė pre
kyba nepatenkina nė vienos 
pusės - ji nesiekia nė procen
to eksporto-importo apimties; 
Lietuvoje bendrų Lietuvos- 
Suomijos įmonių nedaug - 
24. Nurodytos palankiausios 
bendradarbiauti ekonominės 
sritys - energetika, miškų ūkis 
ir pramonė, maisto pramonė, 
Via Baltica projektas.

“Baitops” - Baltic opera
tions” - Baltijos jūroje dau
giau kaip 20 metų JAV inicia
tyva organizuojamos karinės 
pratybos. Šiemet dalyvauti 
jose pakviesta 12-kos šalių ka
riniai jūrų laivynai ir aviaci
jos pajėgos. Šalia JAV, Dani
jos, Vokietijos, Didžiosios Bri
tanijos, Švedijos, Rusijos bei 
kitų šalių dalyvauja ir Lietu
vos fregata - F-II; latviai, es
tai - kaip stebėtojai.

Lito komiteto pareiškimas. 
Jame grįžtama prie ankstes
nio (balandžio 28 d.) pareiški
mo ir paaiškinamas daug kal
bų sukėlęs neteisėtai uždirb
tų pinigų klausimas. Birželio 
9 d. pareiškime teigiama: “In
dėliai, padėti iki 1991.11.26 
turi būti indeksuoti”. Tai pa
darys Lietuvos vyriausybė, at
sižvelgdama į savo išteklius. 
Nustatyti, kokie pinigai su
kaupti neteisėtai - privalo pro
kuratūra, mokesčių inspekci
ja. Nuolatinėje prezidento ra
dijo valandėlėje buvo pareikš
ta nuomonė dėl indėlių kom
pensavimo santykio - 1:10.

Seimo darbai. Po dviejų mė
nesių svarstymų kone vienin
gai priimtas labai svarbus įsta
tymas “Dėl baudžiamojo pro
ceso, baudžiamojo ir administ
racijos teisės pažeidimų ko
deksų pakeitimų ir papildy
mų”. Anot E. Bičkausko, vie
no parengėjų, tai baudžiamo
sios teisės reformos pradžia, 
kuri ypač reikalinga, žinant, 
kokia nusikalstamumo padė
tis. Seime svarstytas Tėvynės 
santaros frakcijų pateiktas 
nutarimo “Dėl seimo nario K. 
Bobelio įgaliojimų nutrauki
mo” projektas, kuriame jis 
kaltinamas, kad seime atsidū
rė “šiurkščiai pažeisdamas” 
rinkimų įstatymą. Po ilgų gin
čų, aiškinimosi, balsuojant 
projektas atmestas. Užjudinę 
seimą, visuomenę, seimo pir
mininko, kanclerio rinkimai 
atidėti kitai savaitei.

Vėl terminalo reikalai. Spau
doje skelbiama: “Priimtas ga
lutinis (?) sprendimas projek
tuoti ir statyti jį Būtingėje”. 
Po įvairių žinybų, taip pat JAV 
“Fliuor Daniel” firmos, specia
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Lenkijos ambasadoriaus Lietuvoje pasisakymai
Tarp gedulo ir džiaugsmo

Skęsti begaliniame gedule yra beprasmiška apraiška
Burės tarp Karibų salų

Penkių draugų kelionė jachta su Lietuvos vėliava 
Pavėluotas laiškas kunigui Domeikai

Prieš vienerius metus mirė a.a. dailininkas kun. Juozas Domeika
Dailininkas, siekiantis gilesnių išraiškų 

Daii. Sauliaus Jaškaus paroda Anapily
Poezijos dienos Čikagoje

Vinco Mykolaičio-Putino šimtmetis ir Čikagos poetai

listų ir ekspertų pasiūlymų 
atsisakyti brangaus, techniš
kai sudėtingo terminalo su es
takada bei vamzdynu, apsisto
ta prie platforminės statybos 
ne Melnragėje, o Būtingėje. 
Ji bus 4,3 proc. pigesnė, be to, 
ne tokia grėsminga ekologiniu, 
socialiniu požiūriu.

Nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Didžiojoje Bri
tanijoje ir Šiaurės Airijos ka
ralystėje Vincas Baliukas už 
ilgametį ir sąžiningą darbą 
(55-ri diplomatinėje tarnybo
je) Lietuvos respublikos pre
zidento dekretu apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino 3-ojo laipsnio 
ordinu; pirmas apdovanoji
mas šiuo ordinu diplomato 
po nepriklausomybės atga
vimo.

“Kelione esu labai patenkin
tas” - pasakė Stasys Baras, Lie
tuvių fondo pirmininkas. Lie
tuvoje jis susitiko su preziden
tu, V. Landsbergiu, Č Juršėnu, 
aukštųjų mokyklų rektoriais, 
kalbėjosi, kaip paskirstyta 
fondo paaukotas milijonas do
lerių švietimui, kultūrai - M. 
K. Čiurlionio galerijai, sim
foniniam orkestrui, stipendi
joms.

Karaliaučiaus lietuvių bal
sas - padėkite! Sigitas Šam- 
borskas, Fondo Karaliaučiaus 
krašto lietuviams remti pre
zidentas, kreipėsi į Klaipėdos 
rajono tarybą ir valdybą, pra
šydamas padėti Karaliaučiaus 
krašte dirbantiems lietuvių 
kalbos mokytojams ir šiemeti
nei tautinei vaikų stovyklai. 
Prašo skirti 50.000 talonų pa
šalpą. (Fondo einamosios sąs
kaitos nr. 700546 Vakarų ban
ke, banko kodas - 260101707). 
Prašyme graudžiai pamąsto
ma, kad apie lygias rusų Lie
tuvoje ir lietuvių Rusijoje tei
ses galima tik pasvajoti.

Lietuvos musulmonai, toto
riai baigė švęsti islamo šventę. 
Po šventinio namazo (maldos) 
Lietuvos totorių kultūros cent
re ne vienas su šeima išvyko 
į savo parapiją: Raižių km., 
Alytaus raj., Kauną, Keturias
dešimties totorių km., Nemė- 
žį, Vilniaus raj. (Keturiasde
šimties totorių kaime mečetė 
pastatyta 1558 m.; Nemėžio 
mizare (kapinėse) palaidoti 
kunigaikščiai Kričinskiai, ku
rių protėvis Naimanbekas su 
Vytauto pulkais kovojo prie 
Žalgirio).

“Kalnų nugalėti neįmanoma, 
tuo labiau Everesto. Jei kas 
kopia į kalnus tokiu tikslu la
bai nusivilia. Mane į kalnus 
vedė tikėjimas, kuris ir padė
jo įveikti visus sunkumus” - 
pasakė Vladas Vitkauskas (gi
męs Viduklėje), gegužės 1 d. 
pasiekęs Everestą, iškėlęs ten 
trispalvę. Jis - pirmas lietu
vis Evereste!

G. Gustaitė
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prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS (viduryje) pokalbyje su Lietuvos 
generaliniu konsulu Kanadai HARIU LAPU (kairėje). Nuotraukos deši
nėje GRAŽINA LAPIENĖ Nuotr. St. Varankos

Išeivija naujų uždavinių akivaizdoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

kos balsy bus girdima ir iš už
sienio šaliy, ir su tuo Lietu
vos valdžia turės skaitytis. 
Tam, kad galėty būti sutelkia
ma visuomenės nuomonė pa
čioje Lietuvoje, labai svarbu 
yra turėti galimybę kalbėtis 
su žmonėm, teikti jiems visą 
informaciją, ir teikti visą nuo
monių ir vertinimų skalę. Čia 
mes ir susiduriame su didele 
kliūtimi: dabartinės valdžios 
noru turėti informacijos mo
nopolį, uždarant Lietuvos vals
tybės televiziją opozicijos in
formacijai ir opozicijos nuo
monėms. Žinoma, tai yra ir de
mokratijos principo pažeidi
mas ir yra žala demokratijos 

vystimuisi Lietuvoje. Galbūt 
nuo čia turėtų prasidėti pasi
priešinimas toms negerovėms, 
jų tarpe informacijos monopo
liui. Ir todėl galimybė, kad Lie
tuvos žmonės matytų ir nepri
klausomos televizijos progra
mas, valdžios nekontroliuoja
mas, pateikiančias visapusiš
kai objektyvią informaciją, yra 
labai svarbu. Todėl Kanados 
lietuvių bendruomenės daly
vavimas pastangose kartu su 
Amerikos lietuvių bendruome
ne ir su privačia iniciatyva tu
rėti vieną televizijos kanalą 
Lietuvoje su informacija Lie
tuvai yra labai svarbi. Jeigu 
pavyks tą apginti, - nors Lie
tuvos dabartinė valdžia buvo 
linkusi uždaryti šitą kanalą, 
neleist jam veikti, - jeigu pa
vyks tai apginti, čia irgi bus 
išeivijos indėlis į demokratijos 
kūrimą Lietuvoje.

— Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) partijų gru
puotėje, bent jau formaliai, 
yra naujagimis, turbūt jau ne
šantis seniai laukto ir reika
lingo naujo politinio dvelks
mo. Kokie pagrindiniai ir pir
miniai tos partijos uždaviniai?

— Pagrindiniai Tėvynės są
jungos arba Lietuvos konser
vatorių partijos uždaviniai yra 
ginti demokratiją ir nepriklau
somybę valstybės mastu, bet 
taip pat skatinti Lietuvos vi
suomenės pilietinį ir asmeny
binį atgimimą, atkreipiant dė
mesį ir skatinant žmogaus as
mens vertės ir atsakomybės po
jūtį, nes sovietinio socializ
mo dešimtmečiais ir žmogus 
buvo paniekintas, ir jo atsako
mybė buvo išnaikinta: atsako
mybės jausmas iš žmonių gal
vos. Buvo skiepijamas požiū
ris, kad viską sprendžia val
džia, o eilinis žmogus tik pa
klusniai vykdo ir tiktai laukia, 
ko valdžia jam duos arba ne
duos, kaip padalins gėrybes, 
kuriomis disponuoja tokia ar 
kitokia valdžia. Šitas požiū
ris yra labai žalingas. Jis yra 
iš esmės pasyvus, kolektyvisti- 
nis, neleidžiantis atsiskleisti 
iniciatyvai, išradingumui ir, ži
noma, atsakomybei. O atsako
mybė ir noras ką nors kurti yra 

vienodai svarbūs ir ūkio srity
je, ir valstybės gyvenimo srity
je. Mes norime, kad žmogus 
jaustųsi savininkas, atsakin
gas už savo šeimos ir tuo pačiu 
už krašto gerovę. Ir norime, kad 
žmogus jaustųsi pilietis, kuris 
sprendžia apie valstybės reika
lus kartu su kitais piliečiais 
ne aklai, ne mechaniškai, o 
kritiškai vertindamas: kaip kas 
yra ir kaip dalykai klosis.

— Vis plačiau kalbama ir vie
šai skelbiama, kad po visų rin
kimų nemaža dalis balsuotojų 
už LDDP esą nusivylę, nes pa
žadėtas ekonominės būklės ge
rinimas dar vis neduoda lau
kiamų rezultatų. Ar tai yra re
formų stabdymo pasekmė ar 
dar kas nors?

— Taip pat LDDP daug žadė
jusi, nieko iki šiol nesugebėjo 
padaryti žmonių gyvenimui pa
gerinti, o net priešingai: žmo
nių gyvenimo lygis nusmuko 
keletą kartų, ir padėtis stai
giai blogėja. Ir ne tiktai refor
mų stabdymo pasekmė, - nors, 
žinoma, tai turi didelės reikš
mės, - tai yra ir stoka plano, 
stoka programos. Nes jeigu bu
vo žmonėms skelbiama, kad bu
vusieji komunistai turi gerus 
ryšius Rusijoje, atkurs drau
giškus, palankius arba nuolan
kius ryšius su Rusija ir užtai 
gaus pigesnių žaliavų, naftos, 
energijos resursų, - visa tai 
pasirodė tuščios kalbos. Už 
dyką ir net šiek tiek pigiau nie
ko negalima gauti iš Rusijos. 
Yra tiktai pasaulinės kainos 
ir priedo - politinis spaudi
mas, kurio iš Vakarų nebūtų: 
iš ten reiktų tiktai pirkti. Be 
to, didelė kliūtis yra ankstes
nės sovietinės valdžios žmo
nių įpročiai tvarkyti ūkį bū
tent anoje sistemoje. Jie gi
riasi savo kompetencija, bet 
ne visi susimąstę klausydami 
šitų pasigyrimų: kokia tai kom
petencija, kokios sistemos, 
kokio laiko? Praeities kompe
tencija netinka dabarčiai ir 
ateičiai, ir to rezultatus mes 
matome.

— Konkretiems uždaviniams 
atlikti reikia turėti pakanka
mai lėšų. Turint galvoje sun
kią ekonominę būklę Lietuvo
je, kyla klausimas, kaip Tėvy
nės sąjunga mėgins spręsti sa
vo finansines problemas?

— Tėvynės sąjunga neturi iš 
anksto paslėptų lėšų savo veik
lai. Tėvynės sąjunga galės 
remtis žmonių parama pačioje 
Lietuvoje, galbūt šiek tiek 
gaus paramos ir iš išeivijos. 
Tėvynės sąjunga turės verstis 
tautoj ir kompensuoti lėšų 
trūkumą atviru, tiesioginiu, 
nuoširdžiu bendravimu su Lie
tuvos žmonėmis, būsimais 
rinkėjais, kad gautų jų pasi
tikėjimą ne papirkimu, ne do
vanomis, ne vaišėmis ir ne di
deliais laikraščių tiražais.

Prisipažino padaręs klaidą
“Lietuvos rytas” birželio 

12 d. laidoje rašo, kad prezi
dentas A. Brazauskas ir prezi
dentūros darbuotojai susitiko 
su Demokratinės darbo parti
jos seimo frakcijos nariais.

Kaip rašoma dienraštyje, ra
dijas “Laisvoji Europa” pra
nešė, jog prezidentas A. Bra
zauskas prisipažino padaręs 
klaidą, atšaukdamas Stasį Lo
zoraitį iš Lietuvos ambasa
doriaus JAV pareigų. Tokiam 
sprendimui įtaką padaręs už
sienio reikalų ministeris P. 
Gylys.

Prezidento vyriausias pata
rėjas R. Rajeckas susitikime 
atvirai kritikavęs ministerio 
P. Gylio veiklą. Patarėjas apie 
S. Lozoraičio atšaukimą suži
nojęs iš žurnalistų.

S. Lozoraičio atleidimas iš 
pareigų iškilęs po P. Gylio ir 
dr. K. Bobelio bendros kelio
nės į užsienį. Pasak informa
cijos šaltinių, P. Gylio veik
la nepasitenkinimą išreiškęs 
ir premjeras A. Šleževičius.

Rusiška meška tebėra gyva
“The Ottawa Sun” gegužės 

31 d. išspausdino žinomo žur
nalisto E. Margolis straipsnį 
“Russian bear isn’t dead”. Ja
me rašoma, kad 26 mil. rusų 
gyvena naujose nepriklauso
mose valstybėse. Kazachsta
ne, kai kuriose Baltijos vals
tybėse rusų- mažuma sudaro 
40% visų gyventojų. Ukraino
je gyvena 20% rusų. Jie, pa
sak straipsnio autoriaus, su
daro šiuose kraštuose penk
tąją koloną, kuri Maskvos ga
li būti panaudota bet kokiu 
laiku ateityje.

Esą mažai kreipiamas dė
mesys Vakaruose, kad 70% 
naujų valstybių pramonės bu
vo įjungta į sovietų ekonomi
ją. Čekai, lenkai ir vengrai 
gali savo pramonę pakreipti 
Vakarų kryptimi, sunkiau tai 
padaryti kitiems kraštams.

Prezidentas Jelcinas ir jo 
politiniai priešai pilnai su
tinka vienu klausimu: visa te-

— Šalia visų rūpesčių, ku
riuos išeivijai tenka kartu su 
tauta pergyventi, ramybės ne
duoda nemalonios patirtys apie 
susovietintus žmones, augan
čius nusikalstamumus, apla
mai moralinį nuosmukį. Ką ga
lėtumėte apie tai pasakyti?

— Augantis nusikalstamu
mas yra ne tiktai socialinė blo
gybė: tai, kas dabar Lietuvoje 
matoma, yra ir politinis pavo
jus. Jis būtų ypatingai dide
lis, jeigu šešėlinė ekonomika, 
organizuotas nusikalstamu
mas, susijungtų ir susivienytų 
su valdančia partine nomen
klatūra. Tokių ryšių yra ir 
prieš tą pavojų mes galime ko- 
.voti tiktai viešai, kritiškai, aš
triai apie tai kalbėdami, reika
laudami iš dabartinės valdžios 
ryžtingos kovos prieš nusikals
tamumą. Jeigu ji norėtų, turi 
tam daug daugiau galimybių, 
nes visos valdžios grandys yra 
vienos partijos rankose. Nėra 
tos padėties, kurioje mes bu
vome, kai naujų įstatymų pri
ėmimas ir valdžios sustiprini
mas susidurdavo su dideliu pa
sipriešinimu, kai pasiūlymai 
suteikti vyriausybei teisių at
leidinėti iš darbo korumpuo- 
tus arba įstatymų nevykdan
čius savivaldybių valdinin
kus buvo interpretuojama 
kaip pasikėsinimas į demokra
tiją. Ne taip seniai mes buvo
me liudininkai, kai policijos 
ryžtingi, tvirti veiksmai prieš 
reketininkus buvo kritikuoja
mi kairiojoje spaudoje kaip 
žmogaus teisių pažeidimas. Te
gu dabartinė valdžia apsi
sprendžia: ar ji gins reketinin
kų teises, ar ji spręs šią itin 
pavojingą Lietuvai problemą, 
nes tai Lietuvos kompromita
cija, kuri užkerta kelią ir in
vesticijoms, ir tarptautiniam 
bendradarbiavimui, nepapras
tai smukdo Lietuvos prestižą, 
iš esmės stumia ją į Rytus, į vi
sų Rusijos mafijų jūrą.

— Ačiū už pluoštelį minčių 
mums visiems labai rūpimais 
klausimais. Tikime, kad jūsų 
atsakymai “TŽ” skaitytojų bus 
priimti kaip svarbūs orienta
ciniai paaiškinimai. Linkime 
jums sveikatos ir ištvermės 
sudėtinguose opozicijos už
daviniuose ir darbuose tėvy
nei, kurios ateities viziją pa
deda atskleisti Tėvynės sąjun
gos tikslai. Snk. 

ritorija, priklausiusi Sov. 
Sąjungai, turi pasilikti Ru
sijos interesų įtakoje.

Straipsnio autoriaus teigi
mu, tragiška yra tai, kad Va
karai ignoruoja Rusijos kės
lus ir nebando panaudoti di
delių istorinių galimybių, su
žlugus sovietų imperijai.

Prieš 4-rius metus sovietų 
tankų armijos galėjo prie Ang
lijos kanalo atsirasti per 10 
dienų. Dabar šie tankai yra, 
pasitraukę 1,200 mylių į ry
tus. Tarp Rusijos ir Europos 
atsirado Lenkija su 38 mil. gy
ventojų, o Ukraina su 52 mil. 
gyventojų. NATO turėtų tuos 
kraštus panaudoti būtinai sa
vo strategijai

Bet Vakarai mažai tuo rūpi
nasi. Pvz. Lenkijos pagalbai 
suteikė tik trupinius, o Ukrai
na net nelaikoma pilna vals
tybe, neilgam atsiskyrusia 
nuo Motinos-Rusijos.

Vašingtonas į Ukrainą net 
skersakiuoja, nes pastaroji 
dar vis atsisako sunaikinti 
atominius ginklus, paveldė
tus iš Sov. Sąjungos. Ji tai 
daro ir todėl, kad bijo, jog 
ir vėl, kaip 1920 m., Rusijos 
kariuomenė nepajudėtų į 
Ukrainą.

Žemės ūkio reforma
“Sąjūdžio žiniose” 1993 m. 

gegužės 5 d. nr. Vytautas 
Landsbergis rašo apie Lietu
vos kaimo tragediją. Jis buvo 
griaunamas tris kartus. Nuo 
1941 iki 1951 m. ūkininkai bu
vo tremiami ar atimama jų že
mė ir kitas turtas, išnaikinti 
vienkiemiai. 1966-1967 m. bu
vo įgyvendinta absurdiška 
LKP programa kaimą paversti 
miestu. Trečią kartą kaimas 
smūgius patyrė jau atgavus 
nepriklausomybę. Tai LKP ir 
LDDP peršama dvivaldystė ir 
pasipriešinimas 1990-1992 m. 
žemės ūkio reformai. Kai ku
rie vietiniai pareigūnai bei 
įmonių vadovai savivališkai 
pasisavino geriausią dalį 
bendro žemdirbių turto, lei
do išgrobstyti likusį turtą, 
išpardavinėjo net veislinius 
gyvulius, pasinaudodami re
formos ir valdymo netobulu
mais. Tai padaryta kaimui di
delė žala, kurios buvo galima 
išvengti. Teisingumas vėliau 
ar anksčiau turėsiąs tarti sa
vo žodį.

Latvijos parlamento rinkimai
Birželio 5-6 d.d. įvyko Lat

vijos parlamento (Saeima) rin
kimai. Rinkimus stebėjo apie 
60 užsienio stebėtojų iš 11 
kraštų, kaip skelbia BNS ži
nių agentūra. Parlamentas bu
vo renkamas iš 100 narių.

Latvijos kelio nauja parti
ja, sudaryta koalicija iš poli
tikų, profesionalų, daugiau
sia remiama ir išeivijos lat
vių, birželio 7 d. duomenimis, 
gavo 36.1% visų balsuotojų. 
Šiai partijai vadovauja Aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas A. Gorbunovs ir užsienio 
reikalų ministeris A. Andre- 
jevs.

Latvijos nepriklausomybės 
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judėjimas surinko 14.2% bal
sų, Harmonija Latvijai — at
gimimas ekonomijos — 12%, 
Latvijos ūkininkų sąjunga — 
13.29%, Lygių teisių judėji
mas 5.8%, Už tėvynę ir laisvę 
— 5.5%, Latvijos krikščionių 
demokratų partija — 4%, De
mokratų centro partija — 4%. 
Vyriausioji rinkimų komisija 
apskaičiuos kiekvienai parti
jai laimėtas parlamente vie
tas.

Rinkimai praėjo ramiai, ne
būta išsišokimų. Apie 79.8% 
turinčių teisę balsuoti (apie 
1.25 mil.) dalyvavo rinkimuose.

Išeivijoje iš 20,000 galinčių 
balsuoti rinkimuose dalyvavo 
18,000. Už Latvijos kelią bal
savo 35.4%, Latvijos nepriklau
somybės judėjimą — 23.4%. Tė
vynę ir laisvę — 13.6%. Latvi
jos ūkininkų susivienijimą 
—13%.

Tarėsi su rusais
Birželio 8 d. pasibaigė 12- 

sis Estijos-Rusijos pasitarimas 
Nakhabino mieste, netoli 
Maskvos. Rusijos delegacijos 
pirm. V. Svirinas buvo nepa
tenkintas dėl stokos sutarimo 
rezultatų. Tačiau Estijos de
legacijos vadovas J. Luik lai
ko pasitarimus naudingais. 
Buvo susitarta kai kuriais pre
kybiniais bei ekonominiais 
klausimais. Sienos nustaty
mas tarp Estijos ir Rusijos, 
pasak esto Luik, labai skaus
mingas klausimas. Taip pat 
abi pusės svarstė Rusijos ka
riuomenės išvedimą. Susitar
ta dėl nustatymo pagrindinių 
principų, kurie bus sprendžia
mi kitame delegacijų susiti
kime.

Veikti sutartinai
BNS žiniomis, Estijos minis

teris pirmininkas M. Laar pa
reiškė parlamente, kad Estijos 
vyriausybė nesitiki, jog 7.000 
rusų kariuomenės bus išvesta 
iki š. m. rugsėjo 1 d. Tikima
si, kad ji bus išvesta iki š. m. 
gruodžio 31 d. Premjeras tai
pogi pasiūlė sudaryti bendrą 
Baltijos valstybių frontą sau
gumo reikalais, svarstyti kaip 
palengvinti Rusijos kariuome
nės išvedimą iš šių kraštų.

Padės Lietuvai
Į Vilnių atvyko Prancūzijos 

vyriausybės pagalbos Centri
nės ir Rytų Europos kraštams 
koordinatorius C. Villain. Jis 
birželio 10 d. Prancūzijos am
basadoje Vilniuje pareiškė, 
kad atvykęs sužinoti, kokiose 
srityse galėtų Prancūzija 
prieš pusantrų metų prasidė
jusį bendradarbiavimą tęsti. 
Svečias susitiko su premjeru 
A. Šleževičiumi ir kitais mi- 
nisteriais. Jis apibūdino dvi 
pagrindines pagalbos Lietu
vai sritis: valstybės valdymo 
mechanizmo tobulinimas ir 
parama šalies ūkiui, jį moder
nizuojant. Susitarta, kad Pran
cūzija padės ruošti telekomu
nikacijos, policijos, bankinin
kystės specialistus. J. Andr.

E. V. Punkriai
V. O. Naručiai
T. R. Gast

S. I. Petrauskai
E. B. Rovai
A. Šimonėlienė

V. I. Pečiuliai

AfA 
BRONEI SEREPINIENEI 

mirus,
jos vyrą PRANĄ, seserį, ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame-

Juozas ir Marytė Rybiai 
Klemensas ir Salomėja Karaškai

AfA
NATALIJAI ŠALKAUSKIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą 
NATALIJĄ ŠALKAUSKYTĘ-LIAČIENĘ, žentą V. 
LIAČĄ, sūnų STASĮ ŠALKAUSKĮ ir kitus artimuosius 
bei gimines gyvenančius Kanadoje ir Lietuvoje -

M. L. Garbačauskai

MIELAI MŪSŲ NAREI
AfA 

TEKLEI BENOTIENEI
mirus, 

sūnų ALBERTĄ su šeima ir kitus gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame -

KLKMD Lietuvos kankinių parapijos skyrius

AfA 
JONUI PURONUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai NIJOLEI 
BENOTIENEI su šeima bei kartu liūdime -

Sigutė ir Algis Štuopiai

AfA 
ALBERTUI GUDELIUI

mirus, ’
jo mylimai žmonai GENOVAITEI ir šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą-

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA 
STASIUI TOLVAIŠAI

mirus, 
jo liūdinčius sūnų PETRĄ, dukrą JŪRATĘ nuoširdžiai 

užjaučiame -

O. Ažubalienė ir sūnūs S. B. Prakapai
P. O. Derliūnai K. A. Pajaujai
P. J. Gurkliai V. O. Marcinkevičiai

AfA 
PRANUI JUOZAIČIUI

iškeliavus (amžino poilsio namus, 
žmoną MAGDALENĄ, dukras-JOANĄ, EMILIJĄ, 
VIDĄ ir sūnų RIMVYDĄ su šeimomis bei visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame-

dr. Česius ir Joana Kūrai 
Pranas ir Elena Žuliai

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA 
JONUI PURONUI 

ir
MYLIMAI MAMYTEI

AfA 
TEKLEI BENOTIENEI 

mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame NIJOLEI ir ALBERTUI 
BENOTAMS, jų šeimai bei artimiesiems -

S. R. Ramanauskai
A. V. Smailiai

V. V. Valiuliai

R. V. Henderson
A. D. Vanagai

A. A. Sergaučiai
A. S. Žemnickiai

E. R. Stravinskai



Nesibaigiantys kaltinimai Lietuvai
Lenkijos ambasadoriaus Lietuvoje Jano Widackio neteisingi ir iškraipyti 

pasisakymai apie istorinius įvykius
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STEPAS VARANKA

Lenkijos, ypač Lietuvos 
lenkų spaudoje, skundai 
apie Lietuvą ir lietuvius uži
ma nemažai vietos. Lietuvoje 
lenkų “Nasza gazeta” ir žur
nalas “Magazyn Wilenski” at
rodo lyg skundų knyga. Ten 
nuolat rašoma — lietuviai 
skriaudžia lenkų mažumą. Ne
leidžia Vilniaus krašte steig
ti lenkiškos autonominės 
“valstybės”. Neleidžia len
kams turėti dvigubos piliety
bės. Nesutinka lenkų kalbos 
padaryti valstybine šalia lie
tuvių kalbos. Neleidžia lenkiš
kų vaikų darželių ir mokyklų. 
Neįteisina ir neremia įsteigto 
lenkiško universiteto Vilniu
je. Lenkai Lietuvoje yra lai
komi antros klasės piliečiais. 
Lietuva planuoja išplėsti Vil
niaus miesto ribas, kad būtų 
sumažinta jame lenkų įtaka, 
ir daugelį kitų priekaištų.

Spaudai talkina diplomatai
Prie Lietuvos ekonominių 

bei politinių sunkumų prisi
deda politikų, lenkų veikėjų 
ir net diplomatų iškraipyti 
vieši pasisakymai ir pokalbiai 
su spaudos atstovais.

Paskutiniųjų metų laikotar
pyje tuo pasižymėjo Lenkijos 
ambasadorius Lietuvoje Jan 
Widacki. Jis jau prieš metus 
savo pirmajame pasikalbėji
me su spaudos atstovais 1992. 
6. 27 lenkų laikraštyje sakė: 
“Mes neturime užmiršti, kad 
1938 m., po užmezgimo diplo
matinių santykių, Lietuvos 
vyriausybė oficialiai negin
čijo Lenkijos suvereninių tei
sių į šią teritoriją”. Tai yra 
į Vilniją. Tada Lietuva juk bu
vo priversta tylėti.

Arba antras palyginimas, 
greičiau teigimas — 1938 m. 
Lietuvos kariuomenės vadas 
Raštikis, vykdamas į Lenkiją 
su vizitu, peržengdamas Lie
tuvos-Lenkijos sieną, ją ofi
cialiai pripažino. Tai nesą
monė ir fantazija.

Kodėl ambasadorius, skelb
damas savo “diplomatiškus” 
išvedžiojimus, nedrįsta pa
minėti, kad tie diplomatiniai 
santykiai buvo užmegzti per 
prievartą-ultimatumą. Lietu
va niekada nėra išsižadėjusi 
savo teisių į Vilnių ir Vil
niaus kraštą. Tai buvo įrašy
ta į Lietuvos konstituciją.

Iš tų ankstesnių ambasado
riaus pasisakymų aiškiai ga
lima suprasti, kad Widacki’s 
nėra profesionalus diploma
tas. Prieš paskiriant jį am
basadoriumi į Lietuvą, jis or
ganizavo Lenkijos policiją . ..

Pokalbis su pagrasinimais
Lietuvos lenkų laikraštyje 

“Kurier Wilenski” 1993.V.5 d. 84 
nr. ambasadorius pasikalbėji
me su to laikraščio bendradar
biu Henryk Mazul, nesidrovėjo 
skelbti iškraipytų Lietuvos- 
Lenkijos istorijos įvykių. Am
basadoriaus pasikalbėjimas 
laikraštyje yra pavadintas: 
“Chcielibysmy byc przynaj- 
mniej zrozumiani... — nema
žiau norėtume ir būti supras
ti”.

Čia sutrumpintai pateikia
mi ambasadoriaus Widacki’o 
pasisakymai su pašnekovu 
Mazul. (Lietuviška pavardė 
Mažulis, be galūnės -is).

Prieš metus, vykdamas į Lie
tuvą, gerai žinojau, kalbėjo 
ambasadorius, kad lenkų-lie

tuvių santykiai yra sudėtinga 
problema, kurios lenkai daž
nai nesupranta. Aplamai, Len
kijoje lenkų-lietuvių santy
kiai buvo laikomi geri. Švęs-

“Dievas teikiu mums meilę, 
kad mylėtume tą. kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario 

davome iškilmingai Lenkijos- 
Lietuvos unijos sukaktį.

Lenkija siekia, kad tame iš 
komunizmo atgimstančiame 
Europos regione įsiviešpa
tautų taika ir ramybė. Jugo
slavija yra geras pavyzdys, 
ką gali sukelti nacionaliz
mas. Pagal komunistinį žody
ną, nacionalizmas, tai buržua
zinė ideologija bei politika, 
skelbianti tautinę nelygybę, 
aukštinanti vieną tautą ir nie
kinanti kitas. Mes siekiame 
prie to neprileisti, sakė am
basadorius, kad vietoje komu
nistinio valdymo neatsirastų 
kitas, nacionalinis. Turime 
visi stengtis, kad prie to ne
įvyktų, kad tame Europos 
kampelyje vyktų išskirtinas 
bendradarbiavimas.

Gerai žinau, sakė ambasado
rius, kad lenkų-lietuvių san
tykius slegia bendra istorijos 
praeitis, Pirmojo pasaulinio 
karo pasekmės, ypač Antrojo 
karo nemalonūs įvykiai, lie
tuvių pretenzijos į Vilnių, 
Lietuvos valstybės sienų klau
simas, kuris ambasadorių ta
rybos buvo priimtas.

Gen. Želigovskis ir 
“Vidurinė Lietuva”

Pagal ambasadoriaus Wi
dacki’o išvedžiojimus, gen. 
Želigovskis Vilnių prie Len
kijos neprijungė. Bet tai jo 
žygio pasekmė. Po Želigovskio 
žygio buvo sukurtas “twor” — 
kūrinys, padaras — “Vidurinė 
Lietuva”. Joje įvyko rinkimai 
į Vilniaus seimą. Čia galima 
prisiminti 1941 metų komunis
tinį Paleckio seimą ir laisva
norišką prisijungimo tragiko
mediją.

Ambasadorius tvirtina, kad 
rinkimuose į Vilniaus seimą 
dalyvavo 65% turinčių teisę 
balsuoti. Lietuviai ir žydai 
rinkimus boikotavo. Neoficia
liai buvo kalbama, kad balsuo
tojų nuošimtis buvo 25-30%. 
Seimą sudarė 106 atstovai; 
nebuvo nė vieno lietuvio. Čia 
reikėtų pažymėti, kad to nau
jojo “kūrinio” — “Vidurinės 
Lietuvos” valstybės nepripa
žino nė viena užsienio vals
tybė. *.

Visą tą komediją — savano
riškai džiaugsmingą prisijun
gimą prie Lenkijos valstybės 
vaidino gen. Želigovskis, di
riguojamas Varšuvos. Šeši sei
mo atstovai nuo prisijungimo 
susilaikė.

Prijungimo akte buvo pa
brėžta, kad Vilnijos žemės 
be jokių išlygų ir abejonių 
yra Lenkijos nedaloma dalis. 
Jį pasirašė visi seimo atsto
vai su Želigovskiu priešaky
je, jų tarpe ir lenkų dvasiš
kiai: arkivyskupas K. Hrynie- 
wiecki, vyskupas Z. Czerwins- 
ki, kunigai, W. Bankowski, St. 
Maciejewicz, B. Swierkowski, 
L Olszanski, F. Pieciuk, 42 dva
rininkai, įvairūs profesiona
lai ir tik vienas darbininkas. 
Tokiu būdu Lenkijos-Lietuvos 
siena, pasak ambasadoriaus, 
buvo įteisinta. Jis neminėjo, 
kad Lietuva su tuo niekada 
nesutiko ... Šiandieną, po 
70 metų, padėtis pasikeitė, 
sako ambasadorius Widacki’s. 
Iš tikrųjų, lenkų siekiai Vil
niaus krašte nepasikeitė.

Ne su viskuo sutinkame
Dabartinė lenkų mažuma 

Lietuvoje turi reikšmingą įta
ką lenkų-lietuvių santykiuo
se. Kiekviena Lenkijos vyriau
sybė privalo atsižvelgti į jos 
reikalus ir ją remti visais po
žiūriais, nekenkiant Lietuvos 
nepriklausomybei...

Nesutinkame, pabrėžė am
basadorius, priimti veiksmų, 
kurie mūsų supratimu kenks 
lenkų mažumai Lietuvoje. 
Lenkija ir ambasada Vilniu
je gauna labai daug skundų, 
kad neremiame Lietuvos len
kų kai kurių užmojų. Taip yra. 
Ambasada ne visus lenkų pa
geidavimus gali patenkinti. 
Ambasadorius atstovauja sa
vo vyriausybės politikai. Vi
siškai teisingai. Ambasado
rius ir jo pavaldiniai privalo 
rūpintis, kad santykiai jo 
valstybės ir tos, kurioje jis 
jai atstovauja, būtų geri. Am
basadorius Widacki’s savo 
pasikalbėjimuose su spaudos 
atstovais, atrodo, to nesiekia. 
Jo pateikiami istoriniai Lie
tuvos įvykiai yra sąmoningai 
ar nesąmoningai iškraipyti, 
pritaikyti ne santykiams ge
rinti ir švelninti, bet jais 
kurstyti. Galbūt tai vyksta 
dėl to, kad ambasadorius Wi

dacki’s nėra profesionalas 
diplomatas.

Lietuvos-Lenkijos sutartis
Lenkija savo sutarties pro

jektą pateikė Lietuvai š. m. 
sausio 13 dieną. Atsakymas 
iki šiol nėra gautas. Kodėl 
tas reikalas yra delsiamas, 
ambasadorius nusupranta. 
Retkarčiais sutarčių žinios 
prasiskverbia į spaudą ir jo
je yra aptariamos ir kritikuo
jamos. Štai šių metų pradžio
je “Lietuvos aide” buvo užsi
minta, kad Lenkijos paruošta
me sutarties projekte konkre
čiai išdėstyti Lietuvos lenkų 
reikalavimai. Lenkija savo 
projekte nesmerkia Želigovs
kio smurto. Nekalba apie da
bartines Lenkijos-Lietuvos 
sienas. Neatsižada teritori
nių pretenzijų. Ar iš tikrųjų 
taip yra, sunku atspėti. Gal 
būt vyksta ir delsimas dėl šių 
priežasčių?

Ambasadorius sako, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
yra daugiau pragmatiška. Tau
tinės reikšmės įtaka yra daug 
mažesnė. Iš to galima laukti 
geresnių sau rezultatų. Mes 
tą labai stebime ir laukiame 
permainų. Čia ambasadorių 
galima būtų paklausti, kokių 
permainų?

Pašnekovas užklausė amba
sadorių, kaip jis žiūri į nacio
nalistus, kurie siūlo jį laikyti 
“persona non grata” — nepa
geidaujamu asmeniu. Amba
sadorius atsakė, kad jį kriti
kuoja ne tik lietuviai, bet ir 
lenkai.

Vidugirių parapija
Apie parapiją Vidugiriuose 

lietuviai skleidžia neteisin
gas žinias, teigė ambasado
rius. Jis turįs iš vyskupo Zien- 
bos raštišką užtikrinimą, kad 
naujoji parapija prie naujos 
šventovės nėra steigiama. Į 
vyskupo Zienbos kreipimąsi į 
Lietuvos vyskupus, kad paskir
tų ten lietuvį kunigą, buvo at
sakyta, jog Lietuvoje trūksta 
kunigų. Kalbos, kad vyskupas, 
steigiant naują parapiją, no
rėjęs lietuvius suskaldyti, esąs 
tik skleidžiamas melas, pabrė
žė ambasadorius.

Patarimas Lietuvos lenkams
Jis pataria būti kantriais, 

tikėti į geresnę ateitį. Tvirti
nimas, kad anksčiau buvo ge
riau, esąs klaidingas galvoji
mas. Lietuvos lenkai privalo 
rodyti didesnį aktyvumą. Da
bar, kaip niekada, lenkams yra 
proga organizuotis į įvairias 
organizacijas ir klubus. Stip
riau turi susiburti spaudos 
darbuotojai, kurie galėtų stip
riau reikšti savo pageidavi
mus. Ambasada gali tik patar
ti. Organizuotis reikia patiems.

Lietuva siekia gerų santykių
Senoji nesantaika turėtų 

būti palaidota. Nauji laikai 
ir nauji žmonės, išsivadavę iš 
komunistinės sistemos, turėtų 
iš praeities pasimokyti, kad 
nesantaika nei vieniems, nei 
kitiems gyvenimo nepaleng
vina.

Artėja gera proga pradėti 
naują gero sugyvenimo laiko
tarpį. Lenko popiežiaus Jono 
Pauliaus II pakvietimas atsi
lankyti Lietuvoje, tai per šimt
mečius pasitaikiusi proga jo 
įtakoje užbaigti senus kivir
čus.

Jau žengiama į lietuvių-len
kų sutarties pasirašymą. Jau 
yra įvykęs faktas, lenkiško fa
kulteto atidarymas Vil
niaus universitete, atidary
mas taipogi modernios lenkiš
kos mokyklos Justiniškiuose. 
Buvo lenkų knygų paroda Vil
niuje. Sutvarkytos lenkų karių 
kapavietės Rasų kapinėse. 
Lenkų atstovai išrinkti į par
lamentą. Lenkų kalba įvesta 
kunigų seminarijoje. Tai aiš
kūs reiškiniai, kad lietuviai 
lenkų Lietuvoje neskriau
džia, bet teikia jiems įvairias 
privilegijas, kurių neturi ma
žumos kitose valstybėse. Norė
tųsi tikėti, kad Lietuvos len
kai, ypač Vilniaus krašto len
kai, supras, kad čia yra jų 
gimtinė ir namai, kuriuos rei
kia gerbti ir mylėti, kad juo
se viešpatautų taika ir ramy
bė, kad augančioj! karta turė
tų šviesesnę ateitį. Naujoji 
Lietuvos konstitucija visus 
piliečius vienodai traktuoja.

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

BIRŽELIO 14-TĄ, Lietuvos gedulo ir vilties dieną, prasminga prisiminti Sibi- 
rines Lietuvos aukas. Nuotraukose - SEREPINA PAKALNIŠKYTĖ, po dau
gelio metų grįžusi iš vergų lagerių. Jos kankinimo žymės dar nėra užgijusios

Tarp gedulo ir džiaugsmo
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Aksioma yra: kas gimė, tas ir 
mirs. Taip buvo nuo pirmo žmo
gaus atsiradimo žemėje, taip ir 
bus iki pasaulio pabaigos . . . 
Mes laidojame savo tėvus į am
žiną poilsio vietą, palydime gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
ir nenoromis prisimename, 
kad vieną dieną ir mes palik
sime šią žemelę, kurioje ki
tos gentkartės gyvens, dirbs, 
džiaugsis, kentės ir .. . laidos. 
Betgi tas žinojimas nenustel
bia įgimto noro džiaugtis gyve- 
niumu, kurti, dirbti, svajoti 
ir planuoti, nes be džiaugsmo 
paskęstume ašarose, darbus 
palikę kitiems ar net paties 
likimo valiai. Praeina gedulo 
laikotarpis, užgyja žaizda, įsi
pareigojimai užpildo spragas, 
o gyvenimas eina toliau, iš mū
sų reikalaudamas pilno dė
mesio ir darbų. Mes esame rei
kalingi gyviesiems, privalo
me tęsti mirusių darbus, todėl 
skęsti begaliniame gedule ir 
reikalauti iš kitų kartų liūdė
ti yra beprasmiška egoizmo ap
raiška.

Spaudoje skaitau praneši
mą, kad birželio mėnuo yra 
“Lietuvos Didžiosios kančios 
mėnuo” ir kvietimą “prasmin
giau paminėti Lietuvos kan
čią”, kai tuo pačiu metu skai
tau apie birželio mėnesio tra
dicinius, džiaugsmingus įvy
kius: gimnazijų ir universite
tų baigimus, vestuves, ruoši
mąsi į jaunimo stovyklas, atos
togų planus ... Taip, prieš ke
turiasdešimt trejus metus Lietu

vą ir kitas dvi Baltijos valsty
bes ištiko baisi tragedija: ma
siniai nekaltų piliečių trėmi
mai į Sibiro taigas, neatsižvel
giant nei į amžių, nei į sveika
tos būklę. Tai šio šimtmečio gė
da, istorijos knygose įrašyta 
ašaromis ir kraujo raidėmis. 
Bet jau penki dešimtmečiai 
prabėgo, o didieji istoriniai 
įvykiai atnešė laisvę Lietuvai. 
Tai faktas, kuris turėtų mumyse 
atgaivinti sugebėjimą džiaug
tis, dėkoti Dievui su šypsena, 
telkti energiją ir jėgas tą lais
vę sustiprinti, išsilaisvinu
siai tėvynei visokeriopai pa
dėti. Keista, kad beveik be jo
kių iškilmių praslinko Kovo 
11-oji, atnešusi viso pasaulio 
lietuvių svajonių išsipildy
mą, vis tebegyvenant gedulo 
ženkle.

Gyvename Kanadoje ir Ame
rikoje tarp amerikiečių ir ka
nadiečių draugų bei bendra
darbių ir kolegų, su kuriais, 
laikui bėgant, užmezgėme arti
mus santykius. Kartu su mumis 
jie džiaugėsi Lietuvos laisvės 
atgavimu, todėl įsivaizduoju, 
kaip sunku jiems suprasti, kad 
nesidžiaugiame Lietuvos išsi
laisvinimu, bet skelbiame ge
dulo mėnesį, prisimindami 
prieš penkiasdešimt trejus me
tus įvykusią tragediją. Tra
gedijų bei praradimų Ameri
ka ir Kanada turi nemažai, pri
simenant ir šio šimtmečio pa
saulinius karus, Amerikos lais
vės kovas, su kraujo aukomis 
dalyvavimą tarptautiniuose 
konfliktuose Vietname, Korė
joje, Kuwaite, ir kitur. Prezi

A BIG STEP
for small business

• ••••••

FEDERAL GOVERNMENT 
ANNOUNCES IMPROVED SUPPORT 

FOR SMALL BUSINESS.

S
mall businesses are a vital part of our economy, accounting for 80% 

of net job creation in Canada since 1984. To further stimulate 
growth in this increasingly important business sector, the Federal 
Government has made significant improvements to the Small 
Business Loans Act.

• Eligible business size increased to $5 million in annual revenues.
• Maximum term loan size increased io $250,000 for the purchase or 

improvement of land, premises or equipment.

• Financing up to 100% of cost of eligible assets.
• Refinancing of assets purchased up to 180 days previously.

• Limitation on personal guarantees to 25% of loan amount.
• All small businesses are eligible except for farming, rental real estate or 

purchasing real estate for resale, charitable and religious organizations. 

Contact your local bank or other financial institution for full details.

dento Kennedy, jo brolio ir juo
dųjų teisių kovotojo Martin 
Luther King nužudymai yra dar 
netolimos istorijos tragiški 
įvykiai, dėl kurių sielojosi 
visas civilizuotas pasaulis, 
bet žmogiškoji prigimtis ska
tina gerbti mirusius, bet taip 
pat džiaugtis gyvaisiais, nes 
jie neša gyvenimo viltį. Se
kant lietuvišką polinkį minė
ti tik tai, kas liūdna, skandin
tų milijonus liūdesy ir gedu
le, ignoruojant pareigą dirb
ti gyvųjų naudai ir džiaugtis 
laimėjimais.

Daug pastangų įdėjo išeivija 
kovoje už Lietuvos laisvę, po 
svetimu dangumi išaugino nau
jas kartas su meile tėvų pa
vergtai žemei, perdavė joms 
lietuviškas tradicijas, kalbą, 
papročius. Netenka taip pat su 
gailesčiu stebėtis, kad sveti
moje aplinkoje augančio jau
nimo dalis nepasiduotų gyve
namojo krašto įtakai ir nenu
toltų nuo lietuviškų šaknų. Ta
čiau kai Kovo 11-osios herojiš
kas nepriklausomybės paskel
bimas pasklido po visą pasau
lį, sukeldamas pasigėrėjimą 
ir nuostabą, lietuviško kamie
no atskilėliai pradėjo masiš
kai grįžti prie savo šaknų, ak
tyviai įsitraukti į Lietuvos at
statymo darbus. Tai laisvės at
gavimo džiaugsmo išdava, ku
rios negalima ignoruoti. Ir štai, 
staiga skelbiamas gedulo ir 
kančios mėnuo kaip tik tuo me
tu, kai jaunosios kartos links
minasi, sulaukusios mokslo 
metų pabaigos, diplomų, su
planavusios vestuves, atosto
gas ar keliones į Lietuvą ...

A.a. prezidentas J. F. Kenne
dy vienoje savo neužmirštamo
je kalboje yra pasakęs, kad 
“yra laikas verkti, yra laikas 
džiaugtis ...” Amerikoje yra 
graži tradicija, paskelbus pas
kutinį gegužės mėnesio savait
galį ir sekantį pirmadienį mi
rusių pagerbimo dienomis. Mi
nios renkasi į kapines, kapus 
puošia gėlių puokštėmis, vete
ranų kapus apkaišo Amerikos 
vėliavėlėmis, o lietuvių apgy
ventose vietovėse skautės lie
tuvių kapus papuošia trispal
vėmis.

Už mėnesio bus linksmai 
švenčiama Amerikos nepri
klausomybės diena su linksmo
mis programomis, paradais ir 
gegužinėmis, džiaugsmingos 
šventės nedrumsčiant gedulo 
šydu, nors ir Amerikos kovos 
už laisvę pareikalavo dauge
lio aukų. Tuo būdu išlaikoma 
pusiausvyra tarp džiaugsmo ir 
ašarų, tarp gedulo ir juoko. 
Deja, ašaros ir liūdesys mūsų 
visuomenėje yra laikomi gi
liausiomis patriotizmo apraiš
komis. Tuo tarpu sielojamės, 

kad neprarastume jauniausių 
kartų, bet tas pavojus bent lai
kinai atslūgo, Kovo 11-osios 
aktu jaunesnėse kartose paža
dinus prisnūdusius tautinio 
įsipareigojimo jausmus, to
dėl nėra naudinga iškelti kan
čias, apie kurias jos žino iš is
torijos knygų, bet nepriklau
somybės atstatymo džiaugsmą 
jos konkrečiai išgyveno, maty
damos savo akimis, girdėda
mos savo ausimis.

Prieš penkiasdešimt trejus 
metus išgyvenau ir aš skausmin
gą tragediją, nes mano mylima 
močiutė buvo ištremta ir mirė 
Sibire, o mamytės brolis buvo 
pakely sušaudytas. Mes su ma
myte ir sesute vieno pogrin
džio veikėjo dėka išlikome ne
ištremtos ir pagaliau laimin
gai pasiekėme Ameriką. Prisi
menu savo brangius mirusius, 
bet nebejaučiu liūdesio, lai
kui užgydžius žaizdas. Jų vie
ton laisvoje Lietuvoje sura
dau savo artimus gimines, ap
lankiau kūdikystėje praleis
tas vietas, tėvelio ir senelio 
kapus, todėl jaučiuosi turinti 
teisę džiaugtis. Net ir griež
čiausio etiketo laikantis, ge
dulo laikotarpis turi savo ri
bas, tai jo pratęsimas po dau
gelio dešimtmečių nebeturi 
prasmės.

Laikas pradėti džiaugtis tuo, 
ką laimėjome. Nors ir nesame 
pilnai patenkinti dabartinės 
Lietuvos vyriausybės sudėti
mi, tačiau turime sutikti su 
tuo, kad tai buvo tautos lais
vos valios sprendimas. Svar
biausia yra tai, kad Lietuva 
jau yra visų valstybių pripa
žinta nepriklausoma respubli
ka, yra priimta į Europos bend
ruomenę, lankoma karalienių, 
kunigaikščių, mokslininkų ir 
menininkų. Tai turėtų mums 
įkvėpti pasiryžimą jai talkin
ti, ją stiprinti, džiaugtis tuo 
nuostabiu istoriniu faktu, o 
gedulą ir liūdesį palikti nuo
šaliai. Ne Lietuvos kančią rei
kia minėti, bet jos prisikėlimą.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės l A ,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
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® LAISVOJE TEVfflJE
KANADA IR LIETUVA

Alytuje jau dirba bendra Ka
nados ir Lietuvos įmonė “Pen 
Snaigė”, gaminanti termoizo- 
liacines plokštes, kurių šilumi
nė varža septyniskart didesnė 
už skylėtųjų keraminių plytų. 
Darbas pradėtas viena gamybos 
linija, o jų numatoma turėti tris.

SUSITIKO SU POPIEŽIUMI
Lietuvos užsienio reikalų mi- 

nisteris Povilas Gylis lankėsi 
Romoje ir gegužės 21 d. privačio
je audiencijoje Vatikane buvo 
priimtas popiežiaus Jono Pau
liaus II. Šv. Tėvas, džiaugdama
sis šį rudenį įvyksiančiu apsi
lankymu Lietuvoje, domėjosi jos 
dabartiniais rūpesčiais ir proble
momis. Lietuvos užsienio reika
lų ministeriui P. Gyliui šiam 
susitikimui prisiminti jis įtei
kė dovanėlę - pontifikato me
dalį. P. Gylys padėkojo Jonui 
Pauliui II už jo palankumą Lie
tuvai. Svečias iš Vilniaus taip
gi buvo priimtas ir arkiv. J. L. 
Torano, Vatikano valstybės sek
retoriaus ryšiams su kitomis pa
saulio šalimis. Užsienio reika
lų ministerį P. Gylį šiuose su
sitikimuose lydėjo Kazys Lozo
raitis, dabartinis Lietuvos am
basadorius Vatikane. Pokal
biuose buvo aptarti valstybės 
ir Katalikų Bendrijos santykiai 
Lietuvoje, aktualūs užsienio po
litikos klausimai.

LAIMINGI LAKŪNAI
Balandžio 29 d. Kyviškių aero

drome vos nežuvo Lietuvos kraš
to apsaugos savanoriškos tarny
bos Dariaus ir Girėno eskadri
lės lakūnai Antanas Klikna ir 
Jonas Vasiliauskas. Jiems, ką 
tik pakilusiems W-35A “Vilgos” 
lėktuvu, kabinoje. staiga pasi
rodė dūmai. Gelbėtis teko sku
biu nusileidimu. Kai nusilei
dęs lėktuvas ėmė riedėti aero
dromo taku, kabinon plūstelėjo 
ugnis. A. Klikna ir J. Vasiliaus
kas, išjungę variklį, iš lėktuvo 
iššoko, kai ugnies liežuviai jau 
laižė benzino sistemos įrangą. 
Lėktuvas, paskendęs liepsnose, 
sprogo. Tai buvo jau trečias tą 
dieną Dariaus ir Girėno eskad
rilės lakūnų skrydis tuo lėktu
vu. Jokių sutrikimų niekas ne
buvo pastebėjęs. Lėktuvas iki 
remonto dar turėjo šimtą valan
dų saugaus skraidymo.

INFLIACIJA IR KAINOS
Statistikos departamentas 

spaudoje paskelbė duomenis 
šiemet Lietuvoje sparčiai au
gančios infliacijos ir didžiau
sio kainų padidėjimo. 1993 m. 
sausio-kovo mėnesiais inflia
cija pakilo 46,5%, o prekių ir 
paslaugų kainos kovo mėnesį, 
jas lyginant su vasariu, padi
dėjo 21,4%. Statistikos depar
tamento pranešimu, kovo mėne
sį mėsa pabrango 54%, jos rū
kyti gaminiai ir dešros — 42%, 
gyvos žuvys — 39%, paukštiena 
ir cukrus — 35%, duona — 30%, 
kiaušiniai — 23%, arbatžolės 
ir kava — 21%. Balandžio pra
džioj šie maisto gaminiai dar 
kartą pabranginti vidutiniš
kai 18%. Statistika pateikia 
ir kai kurių kitų prekių pa- 

« brangimą kovo mėnesį, palygin
ta su vasario kainomis. Porce
lianiniai, fajansiniai ir stik
liniai indai tada pabrango 43%, 
raštinės reikmenys, knygos, žur
nalai ir laikraščiai — 32%, bal

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

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.

Modus............................. ............. 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) ............ ....... $118.00

PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;
ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt ........................................................ 27 kg $20.00

PRIEDAS ‘M’: Dešra rūk. 3 kg; kumpis 3 kg; mėsa dėž. 1 kg; ...........7 kg $27.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg......................................... $20.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

dai — 29%, audiniai — 25%, vy
riški drabužiai — 24%, kosmeti
kos, higienos reikmenys ir pa
talynė — 21%, vaikiški drabu
žiai —19%.

LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS
Gegužės 21 d. Vilniuje mirė 

a.a. Vytautas Landsbergis-Žem
kalnis, š. m. kovo 10 d. atšven
tęs šimtąjį gimtadienį. Lietu
vos kariuomenės kūrėją savano
rį, moderniosios architektūros 
patriarchą pakirto po sunkios 
ligos visiškai sutrikę inkstai. 
Velionies palaikai gegužės 22 d. 
buvo pašarvoti Šv. Mikalojaus 
šventovėje. Su juo atsisveikinti 
atėjo Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas, Lietuvos seimo 
pirm. Česlovas Juršėnas, jo na
riai, politikai, visuomeninin
kai, kultūrininkai, užsienio 
diplomatai, minia vilniečių, 
su karių palyda atvykęs krašto 
apsaugos ministeris Audrius 
Butkevičius. Mat velionis tar
nybą savanoriu Lietuvos kariuo
menėje 1918-22 m. baigė apdo
vanotas Vyčio kryžiumi, turė
damas artilerijos kapitono 
laipsnį, vėliau atsargoje pa
keltas į pulkininkus. Geduli
nes Mišias gegužės 22 d. vaka
rą koncelebravo vysk. Juozas 
Tunaitis, Vilniaus metropoli
tas arkiv. Audrys Juozas Bač- 
kis ir kun. Vaclovas Aliulis. 
Pamoksle vysk. J. Tunaitis pri
minė, kad velionis, būdamas 
vaiku, šioje šventovėje patar
naudavo Mišioms, o tapęs archi
tektu, rūpinosi jos apdaila. 
Ankstų gegužės 23 d. rytą šim
tai vilniečių karstą su velio
nies palaikais išlydėjo Kaunan.

KAUNE IR PETRAŠIŪNUOS
Vilniaus savanorių Kaunan 

atlydėti a.a. V. Landsbergio- 
Žemkalnio palaikai buvo išsta
tyti jo šeimos name Donelaičio 
gatvėje. Nuo pat ryto juos lan
kė kauniečiai, skambėjo Šv. My
kolo Arkangelo (įgulos) švento
vės varpai. Daug kauniečių susi
rinko abiejose Donelaičio gat
vės pusėse, kai atėjo laikas pra
dėti gedulinę procesiją į Petra
šiūnų kapines. Ten laukė aikšte
lėje išsirikiavę kariai. Oficia
lioji atsisveikinimo dalis prie 
kapo duobės buvo pradėta 3.30 
vai. p:p. Reikšdami užuojautą 
šeimai, su velioniu atsisveiki
no Kauno miesto tarybos pirm. 
Vygintas Grinis, Lietuvos sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Egidijus Bičkauskas, krašto 
apsaugos ministerio pavaduo
tojas Jonas Gečas, Lietuvos ar
chitektų sąjungos valdybos na
rys Vytautas Čekanauskas. 
Landsbergių giminės vardu kal
bėjusi prof. Rima Jablonskytė- 
Rimantienė apgailestavo, kad 
iš tolimos Australijos į laido
tuves negalėjo atvykti velionies 
dukra Elena ir sūnus Gabrielis. 
Ji taipgi atkreipė laidotuvių 
dalyvių dėmesį į vaiko figūrą 
antkapyje. Esą velionis tikėjo, 
kad vaikai sujungia žmones, iš- 
tirpdydami nepasitikėjimo le
dus. Seimo narės Vilijos Alek- 
naitės-Abramikienės prisimin
tus prasmingus velionies žo
džius “Lietuvos aidas” cituoja 
skaitytojam: “Vyrai, be meilės 
jūs nieko nesukursite. Jėga be 
meilės virsta smurtu, valdžia 
be meilės — tironija . . .” Ka
po duobę pašventino vysk. Sigi
tas Tamkevičius. V. Kst.

A.a. VYTAUTAS LANDSBERGIS- 
ŽEMKALNIS

Ottawa, Ontario
Kun. IZ. SADAUSKAS, SDB, prieš 

išvykdamas į Lietuvą steigti nau
ją parapiją Vilniuje, š.m. kovo 28 
d. pravedė priešvelykinį susikau
pimą su Mišiomis visiems Otavos 
lietuviams Saint Hyacinth švento
vėje. Pamaldose dalyvavo ir grupė 
veterinarų, atvykusių iš Lietu
vos atlikti stažą savo profesijo
je Kemptville miestelyje, netoli 
Otavos. Po pamaldų, vaišių metu, 
buvo gera proga visiems susipa
žinti ir pasikalbėti.

Kun. dr. V. SKILANDŽIŪNAS 
š.m. Verbų sekmadienio savait
galį pravedė rekolekcijas Fila
delfijos lietuviams St. Andrew’s 
parapijos šventovėje. Šiai lietu
vių parapijai vadovauja naujas, 
energingas vienuolis kunigas T. 
Burkauskas, kurio pasišventimo 
dėka parapija nuostabiai atgimė. 
Gausus dalyvių skaičius rekolekci
jose visus stebino. Rekolekcijų 
vedėjas lankė ligonius ir buvo 
šeštadieninėje mokykloje.

Po Velykų gegužės 14 d. kun. dr. 
V. Skilandžiūnas, pakviestas L. 
Macijauskienės Vankuverio LB 
valdybos vardu, nuvyko ten atlai
kyti iškilmingas pamaldas lietu
viams, prisimenant savo maldose 
a.a. Joną Macijauską, jo mirimo 
metinių proga. Pamaldose dalyva
vo ne tik lietuviai, bet ir angliš
kai kalbantys draugai bei pažįsta
mi. Po pamaldų visi buvo pakvies
ti į L. Macijauskienės namus vai
šėms, kurių metu ji visiems padė
kojo už atsilankymą ir gražiu žo
džiu prisiminė buvusį savo vyrą.

Rytojaus dieną B. Vileita kunigą 
nuvežė aplankyti Vankuveryje 
esančius ligonius, o po to Vilei- 
tos pasikvietė kunigą ir dar kele
tą vietos lietuvių į savo namus
lietuviškai vakaronei.

VEDYBOS. Benediktas Kęstu
tis Barisa, katalikas ir Mary Ann 
McIntyre, presbiterione, susituo
kė š.m. gegužės 14 d. St. Timothy’s 
Presbyterian šventovėje, Otavoje. 
Vedybų apeigas atliko kun. D. Gar
ry Morton. Kun. dr. V. Skilandžiū
nas išrūpino vyskupo leidimą ir su- 
pažindo jaunuosius su katalikiška 
moterystės samprata. Vestuvinė 
puotą įvyko “Friday’s Roast Beef’ 
restorane.

MIRTIS. Š.m. balandžio 20 d. 
District Memorial ligoninėje Arn- 
prior, Ont, mirė a.a. Jonas Jurai- 
tis, 77 m. amžiaus, buvęs Otavos 
lietuvių bendruomenės narys. Pa
liko liūdinčią žmoną. Kor.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” Zg 
atstovas) ijįr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

Vokietijos lietuviu 
jaunimo suvažiavimas

Šm. gegužės 19-23 d.d. Bonnoje, 
Annabergo pilyje, įvyko metinis 
Vokietijos lietuvių jaunimo są
jungos suvažiavimas. Paskaitos 
buvo apie Lietuvos ir jos šiauri
nių kaimynų dabartinę politinę 
padėtį bei užsienio politiką ir 
jos ateities perspektyvas. Lie
tuvos būklę aptarė Vokietijoje 
einantis Lietuvos ambasado
riaus pareigas p. Rudalevičius. 
Apie savo šalies politiką labai 
išsamiai kalbėjo Estijos amba
sadorius, o itin įžvalgi buvo tei
sės studento Egidijaus Šileikio 
paskaita “Kritiškas žvilgsnis į 
Lietuvos politiką ir teisinę pa-. 
dėtį”.

Šių metų suvažiavimas buvo 
ypatingas, nes pirmą sykį už- 
mežgęs pažintį su buvusios So
vietų Sąjungos išeiviais lietu
viais. VLJS pasikvietė keletą jų 
Vokietijon į savo surengtą suva
žiavimą. Kauno “RAF-servis” 
parūpino autobusiuką “Latvija” 
ir nemokamai atvežė viešnias: 
Svetlaną Javinbačiūtė iš Toms
ko, Tatjaną Petrovskają iš Ber
nauto ir Viktoriją Povilaitytę 
iš Vengrijos. Autobusiuką vai
ravo įmonės generalinis direk
torius Gailius. Bendrovei dar 
atstovavo kauniečiai jos nariai 
- Vytas Zaranka, Rita Mikalaus
kaitė bei Algis Mikalauskas. 
Nuoširdus ačiū “RAF-servis” 
bendrovės vadovybei.

Apie PLB ir PLJS paskaitą 
skaitė V. Bartusevičius, o apie 
Vokietijos LJS T. Bartusevi
čius. Toliau sekė Altajaus kraš
to, Argentinos, Brazilijos, Ka
nados, Urugvajus, Vengrijos bei 
Vokietijos kraštų pranešimai.

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.

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.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A p jr a » LIETUVIŲ KREDITO 
JI /VJLlV/Y 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%
RRSPind. 3 m.................................6%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...................7%

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459 

Įvyko ir VLJS susirinkimas, ku
riame išrinkta nauja valdyba: 
pirm. D. Baliulytė, ižd. A. Lepa- 
Skalvė, sekretoriai - V. Bijūnai- 
tė ir K. Žulys, ryšininkė Vasario 
16-sios gimnazijoje R. Salgė, 
VIII PLJ kongreso Vokietijos ry
šininkas R. Čuplinskas, VLJS 
leidinėlio “Kibirkštėlė” redak
torė V. Miklovaitė. Aptarti atei
nančių metų planai ir išrinkti 
atstovai į VIII PLJ kongresą Ang
lijoje bei Lietuvoje: D. Baliuly
tė, R. Bartusevičiūtė, T. Bartu
sevičius, V. Bijūnaitė, R. Čup
linskas, A. Gromašauskas, A. Le- 
pa-Skalvė, V. Miklovaitė, K. Žu
lys. Kuriam iš jų negalint kong
rese dalyvauti, vietą perims - 
R. Salgė ar R. Baliulis.

Jaunimo suvažiavimas nepasi
tenkino vien oficialiąja dalimi. 
Buvo ir susipažinimo vakaras, ir 
laužas, ir šokių-žaidimų vakaras. 
Rodėme vaizdajuostes iš PLJK 
Australijoje bei Pietų Ameriko
je. Neapsėjome ir be išvykos į 
Koelno miestą. Vilija Bijūnaitė

Edmonton, Alberta
METINIS BENDRUOMENĖS NA

RIŲ ir Lietuvių namų dalininkų 
susirinkimas įvyko š.m. balandžio 
4 d. Lietuvių namų salėje. Susi
rinkimą atidarė pirm. dr. V. Ka
dis, sekretoriavo M. Melikauskie- 
nė. Išklausius pirmininko ir iždi
ninkės pranešimų, einamuose rei
kaluose vyko gyvos diskusijos, 
buvo pasiūlymų bei įsipareigo
jimų. Valdyba, išrinkta prieš me
tus laiko, baigs savo kadenciją 
1994 m. pavasarį.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
su bendra vakariene, gausiais 
dalyviais įvyko gegužės 8, šešta
dienio vakare. Minėjimui vadova
vo pirm. V. Kadis ir vicepirm. N. 
Karosaitė. Mažieji atliko trumpą 
meninę programą, o visos moti
nos ir močiutės buvo pagerbtos 
gėlių įteikimu. Atskirai buvo 
pagerbta viena motina, kuri yra 
ligoninėje. Jai buvo specialiai 
skirta gražiai paruošta dovana ir 
gėlių puokštė bei visų dalyvių 
pasirašytas sveikinimas. Visa tai 
jai perdavė 7 metų sūnelis, kuris 
dalyvavo minėjime ir atliko dalį 
programos. Padėka visiems valdy
bos nariams už gražiai ir sklan
džiai suruoštą minėjimą, pareika
lavusį daug darbo, laiko ir pa
stangų. J.P.

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

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos Čikagos skyriaus nau
jąją valdybą 1993 m. laikotarpiui 
sudarė jon išrinkti nariai: pirm. 
Eleonora Valiukėnienė, vice
pirm. Bronius Gelažius, vicepir
mininkė kultūriniams rengi
niams Genovaitė Modestienė, 
ižd. Kazys Rožanskas.

Žurnalistas Bronys Raila ir 
žmona Daneta Janulaitytė-Rai- 
lienė gegužės mėnesį savo re
zidencijoje Los Angeles mies
te atšventė vedybų šešiasde
šimtmečio sukaktį. Vaišes su
rengė dukra Undinė su savo šei
ma, sukvietusi šios šventės ‘da
lyvius. Gražiai praėjusiame ren
ginyje sukaktuvininkai susilau
kė daug sveikinimų ir linkėji
mų. Jiems padėkojo vis dar žur
nalistinio šmaikštumo neprara
dęs Bronys, pabrėždamas, kad 
jo pasirinkta Daneta jam daug 
padėjo ne tik gyvenimo, bet ir 
žurnalistikos sėkmėje. Esą ji 
buvo patarėja, padėjėja ir kri
tikė.

Septyniasdešimt šeštasis BAL- 
Fo skyrius Detroite metiniame 
narių posėdyje išsirinko naują 
valdybą, kurią dabar sudaro 
pirm. kun. Alfonsas Babonas, 
vicepirmininkai Stasys Gar- 
liauskas, Lidija Mingėlienė ir 
Romas Macionis, sekr. ir ižd. 
Vladas Staškus, finansų sekr. 
Česys Šadeika, renginių vado
vė Ona Šadeikienė ir valdybos 
narė Antanina Jonynienė. Revi
zijos komisijon įsijungė Euge
nija Bulotienė, Antanas Bukaus
kas ir Antanas Vaitėnas.

Romo Kalantos dvidešimt pir
mąsias mirties metines gegužės 
13 d. Floridoje paminėjo jo var
dą turinti šaulių kuopa St. Pe- 
tersburge. Minėjimą ji surengė 
vietiniame Lietuvių klube. Jis 
buvo pradėtas kuopos pirm. A. 
Gudonio įvadiniu žodžiu, kape
liono kun. J. Gasiūno perskai
tyta invokacija. Žvakutę užde
gė ir prie R. Kalantos portre
to pastatė Lietuvos kariuome
nės kūrėjas savanoris B. Dau
kantas. Apie R. Kalantos gyvy
bės auką ant Lietuvos laisvės 
aukuro kalbėjo iš Daytonos 
Beach atvykęs Jonas Daugėla. 
Jis taipgi pabrėžė, kad Lietu
va turėjo ir tebeturi tokių idea
listų, kaip Romas Kalanta, bet 
ji turi ir išdavikų, įvairaus 
plauko nusikaltėlių. Meninėn 
minėjimo programon M. K. Čiur
lionio preliudijomis įsijungė 
naujasis St. Petersburgo lietu
vių choro vadovas muz. Aloyzas 
Jurgutis, dainomis — moterų 
kvartetas, suorganizuotas Los 
Angeles lietuvių dramos sambū
rio buvusios aktorės ir režisie
rės Dailios Mackiallenės.

Argentina
Motinos dienos minėjimą Bue

nos Aires lietuviams savo sa
lėje gegužės 2, sekmadienį, su
rengė Argentinos lietuvių cent
ras ir jo pirm. Julius Mičiūdas. 
Programai vadovavo jaunos lie
tuvaitės Aleksandra Jonušytė ir 
Silvija Ruplėnaitė. Gyvąsias 
motinas pasveikino, o miru
sioms skirtą maldą sukalbėjo

Q \ /1 ELECTRICAL Licence

DVL ENGINEERING 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 < 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 

Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC. Argentinos lietuviškojo 
jaunimo vardu motinoms už jų 
rūpesčius lietuviškai padėko
jo Luciana Gaidimauskaitė, is
paniškai — Mariana Kaminskai
tė. Tautinių šokių programą 
atliko Juozo Puliko vadovau
jamas “Inkaro” ansamblis ir 
“Inkaro” mergaitės, pašokusios 
“Sadutę”, įteikusios gėlių sa
lėje esančioms motinoms. Dai
nomis programon įsijungė Hugo 
Castro vadovaujamas moterų 
choras “Aušrinė”, scenos vaiz
deliu “Buvo gera gaspadinė” 
— E. Gaidimauskaitės paruošta 
vaikų grupelė “Pelytės”.

Britanija
Lietuvių namų Londone ke

turiasdešimt antrasis metinis 
akcininkų suvažiavimas įvyko 
balandžio 24 d. Pagrindinį pra
nešimą apie Lietuvių namus, 
Lietuvių sodybą ir “Europos 
lietuvio” leidimą padarė su
važiavimui vadovavęs direkto
rių valdybos pirm. Vincas 
O’Brien. Paaiškėjo, kad nei 
Lietuvių namai, nei Lietuvių 
sodyba neduoda tokio pelno, 
kokio norėtų direktorių val
dyba ir akcininkai. “Europos 
lietuvis”, dabar spausdinamas 
Lietuvoj, nuo 1993 m. gruo
džio 31 d. finansiškai turės 
atsistoti ant savo kojų. Finan
sinė Lietuvių namų akcinės 
bendrovės parama šiam savait
raščiui bus sustabdyta. Iš
samesnių žinių apie Lietuvių 
namus pateikė jų planavimo 
komisijos nariai Vladas Ged- 
mintas ir Algis Kuliukas. Jų 
duomenimis, Lietuvių namai 
yra statyti prieš 150 ar daugiau 
metų. Sienos tebėra tvirtos, 
bet joms reikia didelio vidinio 
remonto, šį pastatą pritaikan
čio dabartiniams poreikiams. 
Tas remontas finansiškai bū
tų pakeliamas, jeigu į jį tal
kos būdu įsijungtų patys lietu
viai. Anketomis pravesta ap
klausa liudija, kad apklaustų
jų dauguma nenori parduoti 
Lietuvių namų ir Lietuvių so
dybos. Tebėra neišspręstas pa
siūlymas LN perleisti Lietuvai, 
kad juose galėtų įsikurti Lie
tuvos ambasada.

Lietuvių namų akcininkų su
važiavime lankėsi Lietuvos am
basados patarėjas dr. Antanas 
Nesavas, svečiai iš Lietuvos — 
opozicijos vadas Lietuvos seime 
prof. V. Landsbergis ir narė L. 
Andrikienė. Ilgoką žodį tarė 
prof. V. Landsbergis. Klausi
mų ir atsakymų į juos teko atsi
sakyti dėl suvažiavimo dalyvių 
laukiančios vakarienės, kurion 
turėjo įsijungti ir svečiai iš 
Vilniaus. Balandžio 25 d. buvo 
perrinkta dalis kadenciją už
baigusių Lietuvių namų bendro
vės direktorių valdybos narių. 
Gegužės 8 d. pareigomis pasi
skirsčiusią naująją valdybą su
darė: pirmininkas ir sekr. Vin
centas O’Brien, vicepirm. Sta
sys Kasparas, finansų direkto
rius Jonas Juozapavičius-MiL 
lar, projektų direktorius An
tanas Ivanauskas, protokolų 
sekr. Vida Gasperienė, nariai 
Povilas Markevičius ir Jaras 
Alkis.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

FAX (416) 643-8980

4



Tėviškės žiburiai • 1993. VI. 15 - Nr. 24 (2259) • psl. 5

Partizanė “Aldona” MONIKA 
ALŪZAITĖ-KULIŠAUSKIENĖ

Žemaičių apygardos vadas VLADAS 
MONTVYDAS “ŽEMAITIS” partiza
navo nuo 1945 m. Žuvo 1953 m. rugpjū
čio 23 d. netoli Varnių kartu su savo 
adjutantu Broniu Alūza-“Badaliu”

“Atiduok Tėvynei, ką privalai!”
“Išauš Tėvynei laisvės valan

da, ir tada mes pagerbsime did
vyrių, dabar apaugusius pikt
žolėmis, kapus. Pamatysime jų 
nuveiktus darbus Tėvynei ir 
didžiuosimės jų drąsa ir pasi
šventimu ... Jų vardai iš lūpų 
į lūpas bus kartojami anūkams, 
ir visi su pagarba ir meile lenks 
galvas, atėję prie jų kapo. Kiek
vienam lietuviui tenebūna bai
su mirti dėl laisvės, tenebūna 
baisu paaukoti savo mylimai 
Tėvynei ' paskutinio atodūsio, 
negaila kraujo atgaivinti su
mindytos Lietuvos žemelės. 
Tad be jokios baimės kovoki
me dėl Tėvynės laisvės, nes visi, 
kurie dėl jos žūva — liks gyvi 
ir amžinai”.

Tas pavergtos tėvynės šauks
mas, išspausdintas 1950 m. ba
landžio mėn. Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos (LLKS) Že
maičių apygardos leidinyje 
“Malda girioje”. Tokių rašinių, 
pasirašytų “Laima” arba “Aud
ra” autorė — Monika Alūzaitė- 
Kulišauskienė, kurios partiza
nės slapyvardis buvo “Aldona”. 
Ji dirbo Žemaičių apygardos 
vado Vlado Montvydo “Žemai
čio”, partizano nuo 1945 m., ir 
jo adjutanto Broniaus Alūzos, 
“Bedalio”, Monikos brolio, šta
be.

Bunkeryje, prie žibalinės lem
pos, kuri gesdavo dėl to, kad 
trūko oro, ji redagavo ir spaus
dino taip pat ir “Kovojantį lie
tuvį”.

Pas brolius ir seses partiza
nus, mamai nieko nesakius, še
šiolikmetė Monika išėjo 1950 
metais. Bet 1952 metų gruodžio 
23 dieną virš bunkerio išgir
do žingsnius ir riksmą: “Mesk 
ginklą ir lįsk lauk”. Monika ra
šo: “Galvoti nebuvo kada: puo
liau deginti rankraščius, pabu
čiavau kryželį ir į savo galvą 
nukreipiau pistoleto vamzdį. 
Bet juk mes davėme priesaiką: 
gyvi nepasiduosime ir neišduo- 
sime kovotojų”. Be sąmonės ją 
iškėlė iš bunkerio ir operavo 
Telšių ligoninėje. Sovietai 
tikėjosi ją užverbuoti ir taip 
pagauti Žemaičių apygardos 
vadą “Žemaitį” ir jo adjutantą, 
Monikos brolį “Bedalių”.

“Du sargybiniai prie durų, 
du koridoriuje ir du ligoninės 
kieme. Atėjo tardytojas. Kai 
išgirdau jo baisius keiksmus, 
grasinimus, išsigandau, kad 
galiu neišlaikyti, tapti išda
vike. Ir vėl nusprendžiau mirti. 
Tyliai nusibintavau galvą, nu
silaužiau šaukštuko galą ir... 
dūriau sau į žaizdą. Kas buvo 
toliau — nebeprisimenu ...” 
Bet ir antras mėginimas nebuvo 
sėkmingas.

Nuteista 25 metams kalėji
mo ir 5 metams be teisių trėmi
mo. Iš Sibiro kalėjimų paleido 
1956 metais.

Didvyrė Monika, gavusi Jani
nos ir Petro Mališauskų dova
notą traktorių, nežino, kaip 
atsidėkoti už tokį jų gerumą, 
už širdies šilumą. Tai gali pa
daryti tiktai tikri lietuviai, 
kurių gyslose teka tas pats lie
tuviškas kraujas. Atsiėmus tėvų, 
žemę, tai yra didelė dovana, — 
sako Monika.

Ji žmona, trijų vaikų ir vieno 
našlaičio motina. Nuoširdžiai 
kviečia p.p. Mališauskus aplan
kyti juos Žemaitijoje. Ji gyve
nanti paprastą kaimo gyvenimą, 
turtų neturinti, nes jų gyveni
mo tikslas buvo kitoks. Ji rašo: 
“Nepaprastai džiugu, kad pasau
lyje yra tikrų gerų žmonių, ku
rie savo gerumu atjaučia kitus.

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

Tai atpildas už mūsų pralietą 
kraują, už mūsų kovas”.

“Atiduok Tėvynei, ką priva
lai”, — toks buvo “Maldos girio
je” šūkis ir partizanės “Aldo
nos” Monikos Alūzaitės-Kuli- 
šauskienės pasiaukojimas.

Traktorių vajus
Generaliniame konsulate yra 

ilgas sąrašas buvusių parti- 
zanų-tremtinių, kurie, atgavę 
tėviškes, neįstengia jų apdirb
ti, nes trūksta traktorių.

Generalinis konsulas H. La
pas nupirkęs pirmąjį trakto
rių ir pradėjęs vajų “Trakto
rius ūkininkui” susilaukia stip
rios paramos ir jau yra nupirk
ti 93 traktoriai.

Papildomai traktorius pir
ko: J. Kiklikas, A. Skrebutėnas, 
P. Šidlauskas, A. Kropas, P. Kri- 
lavičius, D. Baltrukonis, A. V. 
Ramanauskas, M. Timukas, B. 
Prankevičius, Kanados lietuvių 
fondas (2). Vieną traktorių Ire
nos Vibrienės ir A. Brazio ini
ciatyva nupirko: $500: I. Vibrie- 
nė, A. Brazys; $200: G. Balčiū
nienė, L. Daunienė; $150: Z. 
Lembertienė; $100: A. Mikšie
nė, P. A. Skilandžiūnai, P. Šim- 
kevičienė, S. A. Sakai, G. Ignai- 
tytė, U. Bleizgienė, S. Radzevi
čienė, J. Pacevičienė; $50: P. 
Žakevičius.

Traktoriai ir padargai perka
mi iš gamyklos atstovybės 
“Žemūktechnika” Marijampolė
je JAV dolerių kainomis:

Traktorius T-25 — $1,450, ka
bina — $200, vežimas (priekaba) 
— $280, dvivagis plūgas — $80, 
kultivatorius (akėčios) — $95, 
šienapjovė — $220. Pristatymas 
ūkininkui — nuo $50 iki $100 už 
traktorių ir tiek pat už padar
gus, priklausomai nuo atstumo.

Ūkininkas, gavęs traktorių, 
pasirašo pasižadėjimą, kad be 
pirkėjo sutikimo jis trakto
riaus negali parduoti, išmainyti 
arba perleisti kitam.

Pasinaudokime šiuo vajumi ir 
pirkime traktorius savo gimi
nėms — ūkininkams. Jeigu ūki- 
ninkų-giminių neturite, ūkinin
kų, buvusių partizanų-tremti- 
nių sąrašą galite gauti gene
raliniame konsulate.

Traktoriaus pirkimo reikalu 
prašome kreiptis: Consulate 
General of Lithuania, 235 York- 
land Blvd., Suite 502, Willow
dale, Ontario, Canada M2J 4Y8; 
tel. (416) 494-8313, telefaksas: 
(416) 494-4382. R.Z.

Buvusi partizanė “Aldona” Monika 
Alūzaitė-Kulišauskienė su vyru ir 
sūnumi prie dovanoto traktoriaus

Buvęs Tauro apygardos partizanas, 
tremtinys ANTANAS LUKŠA prie 
traktoriaus, kurį jam nupirko genera
linis Lietuvos konsulas Kanadai 
HARIS LAPAS

Burės tarp Karibų salų
Penkių draugų kelionė jachta su Lietuvos vėliava

B. STUNDŽIA

Į St. Lucia salos orauostį at
vykome keturiese: Algis, Me
čys, Raimundas ir šių eilučių 
autorius. Buvo ankstus rytas, 
maždaug pusė antros. Žinojo
me, kad į viešbutį, kurio prie 
orauosčio nebuvo, nepateksi
me, nes tuo laiku jie būna per
pildyti turistų. Pasišnekėdami 
sulaukėme ryto.

Pasiderėję su mažo autobu
siuko vairuotoju ir sulygę 
kainą, beveik per visą salą, 
vingiuotu keliu, kuris vedė 
čia į kalną, čia vėl į pakalnę, 
atvykome į Rodney įlankoje
esančią mariną. Mums išnuo
mota jachta dar nebuvo pa
ruošta, tad turėdami kelias 
valandas laiko, pasidairėme 
apylinkėje.

Jachtų marinoje buvo ne
mažai, gal koks šimtas ar dau
giau ir beveik visos didelės. 
Ant jų matėsi vokiečių, danų, 
švedų, prancūzų, suomių, JAV 
vėliavos bei keletas iš Kana
dos. Kelyje matėme vieną 
jachtą ir su latviška vėliava. 
Ir mes turėjome lietuvišką, 
kuri plevėsavo per visą kelio
nę. Pavakaryje atvyko Vygan
das Valaitis iš Bostono, buvęs 
torontiškis, kuris organizavo 
šią kelionę.

Įsikraustę į jachtą, patikri
nome inventorių, apsipirkome 
ir sutvarkę reikalus su jach
tos nuomojimo atstovais, nu
tarėme per naktį papildyti 
trūkstamą miegą.

Pietų link
Dar iš ryto papildomai apsi- 

pirkę išburiavome iš įlankos. 
Plaukėm ne per toliausiai nuo 
vakarinio St. Lucia salos kran
to. Buriuojant salos užuovė
joje vėjas buvo lengvas, o ir 
bangavimas nebuvo aukštas. 
Salos šlaitai buvo užsodinti 
bananų medžiais, tarp kurių 
stūksojo namai.

Pavakaryje priartėjome prie 
Piton vietovės, kurią ženkli
no dvigubas, lyg kupranugario 
nugara, kalnas. Artėjant prie 
kranto mus pasitiko vietinių 
juodžių valtys su bananais, 
mango vaisiais, karoliukais 
ir spalvotais marškinėliais. 
Vieni siūlė didelę žuvį už 60 
JAV dolerių. Turėjome sunku
mų su inkaru. Kadangi krante 
buvo didelio viešbučio paplū
dimys, o už jo staigiai darėsi 
gilu, tad anksčiau atvykusios 
jachtos buvo užėmusios geres
nes inkaravimosi vietas. Vie
tiniai už tai, kad atsisakėme 
jų paslaugos su viena virve 
prisitvirtinti prie palmės 
krante, mums visaip kliudė in- 
karuotis. Ir naktį turėjome 
budėti, kad nepasisavintų ma
žos valtelės, kurią vilkome 
su jachta. Bet naktis praėjo 
ramiai, be jokių nuotykių.

Iš ryto, vos prašvitus, ištrau
kėme abu inkarus ir išburia
vome St. Vincent salos link. 
Tą dieną turėjome nuburiuoti 
per 50 jūrmylių. Tarpas tarp 
St. Lucia ir St. Vincent sa
lų buvo maždaug apie 30 jūr
mylių, bet pūtė stiprokas pa
satų vėjas (vienos krypties 
pastovus vėjas), ir jūra buvo 
pilna baltų “kepurių”. Reikė
jo nemažai padirbėti prie bu
rių ir vairo. Kadangi įguloje 
buvome penkiese, tai prie vai
ro keitėmės kas valandą ir dar 
užteko laiko numigti bei seną 
žurnalą pavartyti.

Tą dieną neketinome sustoti 
St. Vincent saloje. Tai pada
ryti numatėme grįžtant atgal.

Į Beqia salą
Tą dieną mūsų kursas vedė 

jachtą į Bėgios salos Admira
liteto įlanką. Buriuojant St. 
Vincent salos užuovėjoje vė
jas buvo permainingas ir kar
tais reikėjo su varikliu padu- 
denti.

Į Admiraliteto įlanką įslin- 
kome jau vakarop, bet dar spė
jome susitvarkyti su muitinės 
ir imigracijos pareigūnais. 
Įlanka buvo prikimšta viso
kių jachtų; net ir aukštastie
bių burlaivių matėsi. Rodos 
užsiinkaravome gerai, bet Al
gis, kuris miegojo vairinėje, 
mus sukėlė, nes mūsų jachta, 
vilkdama inkarą, gražiai ap
lenkusi kitas jachtas, atsi
dūrė prie įėjimo įlankon.

Miegą nutraukę užvedėme 
variklį ir vėl grįžome įlankon. 
Buvo tamsu, sunku matyti ki
tas jachtas ir stovinčius su 
inkaru laivus, betgi pavyko 
rasti vietą, ir šį kartą nulei
dome du inkarus. Matyt dugną 

sudaro ugnikalnių pelenai 
po Martinikos ir St. Vincent 
ugnikalnių išsiveržimo. St. 
Vincent ugnikalnis Soufriere 
išsiveržė 1979 ir 1973 m.

Išsikėlus į krantą, prisista
to jauni vyrukai, kuriems rei
kia mokėti už valties pasau- 
gojimą, nes antraip gali nerasti 
nei irklų, nei pakabinamo va
riklio. Mums trims esant kran
te, o Mečiui ir Vygandui likus 
saugoti jachtą, priplaukė su 
valtimi vienas vietinis prie 
jachtos ir paklausė, ar su jach
ta atplaukusieji yra lietuviai. 
Stebėjomės, kad jis atpažino 
Lietuvos vėliavą. Jis pasako
jo, kad netoliese jau daugiau 
kaip 20 metų gyvena vienas 
lietuvis. Deja, su tuo lietuviu 
neteko susitikti, nes ten tik 
trumpam sustojome.

Begia sala buvo banginių 
gaudytojų priebėga. Dar ir 
dabar vietiniai kartais sume- 
džioja kokį banginį ir išdarinė
ja nuvilkę jį į mažają Nevis salą.

Vis tolyn į pietus
Iš Begia salos, kursu apie 

200°, aplenkę Conouan salą 
ir vėliau pakeitę kursą į 220° 
palei šiaurinį Moyreau salos 
pakraštį pasiekėme Tobago 
saleles. Tai kelios mažos ne
gyvenamos salelės arti viena 
kitos. Jas iš Atlanto pusės 
juosia pasagos formos rifas. 
Vietomis vanduo ten keičia 
spalvas, dažnai per skaidrų 
vandenį matosi dugnas. Sale
lėse yra ir puikaus smėlio pa
plūdimiai. Tobago salelės su
daro valstybinį parką, kurį 
prižiūri vietos valdžia.

Dienos be rūpesčių
Nuleidom inkarus praplau

kime tarp dviejų salelių, kur 
stovėjo kelios jachtos ir pora 
didelių ištaigingų motorlai
vių. Netoliese esantis paplū
dimys viliojo maudytis.

Prie Tobago salelių stovė
jome pusantros dienos. Įdomu 
buvo stebėti netoliese stovin
tį motorlaivį “Pari” su pran
cūziška vėliava. Prie jo at
plaukdavo mažos valtys ir ant 
borto užlipę svečiai keisdavo 
ar mokėdavo pinigus. Gal ten 
vyko kokie lošimai ar ką par
duodavo. Neišsiaiškinome.

Ant netoliese esančio pa
plūdimio vietiniai ištempė 
virvę ir ant jos pakabino su 
visokiais paveikslais daugy
bę marškinėlių.

Dar iš ryto atplaukė dide
lis tristiebis keleivinis bur
laivis. Tai modernus laivas, 
kuriame bures valdo kompiu
teriai. Pro salas praplaukė 
įvairiausių jachtų ir burlai
vių — škūnų, brigų ir kitokių. 
Pusryčių metu į jachtą atskri
do keli juodi paukšteliai ir 
tiesiog iš rankų lesė duoną. 
Apie pietus vėl buvo atskridę.

Po pietų trys iš mūsų jach
tos įgulos valtimi išplaukė 
panardyti su “šnorkeliu” 
prie rifo ir susipažinti su jū
ros gyvūnija. Palei rifo sieną 
stovėjo išsirikiavusios kelios 
dešimtys jachtų. Čia atplau
kiant jachtą kurį laiką lydėjo 
delfinai, o plaukiant palei ri
fą, kažkas užvijo didžiulę 
sparnuotą mantą, kuri du kar
tus per metrą iššoko iš van
dens.

Beveik gaila buvo palikti 
Tobago saleles, tokią gamtos 
grožybę, kurią tik pamačius, 
galima įvertinti. Nemalonų 
betgi įspūdį paliko kai ku
rių turistų ar buriuotojų į 
salelę išmesti šiukšlių maišai.

Tikrai čia šiukšlių nebuvo, 
kai maždaug prieš porą tūks
tančių metų čia plaukiojo ir 
žvejojo indėnų gentis arava- 
kai. Jie buvo geri jūreiviai, 
bet taikingi žmonės. Juos pa
vergė karingi karibai, bet jie 
nepajėgė nugalėti europiečių 
atvežtų ligų, nenorėjo vergauti 
ir buvo išnaikinti.

Dėl šių (Windward) salų var
žėsi britai ir prancūzai. Da
bar šios salos yra nepriklau
somos valstybės.

Pietinė salų grupė Grena
dines apima Tobago saleles, 
Union, Canoun ir Mayreau 
salas.

Buriuojame į šiaurę
Pabuvoję tarp Tobago sa

lelių, išburiavome atgal į Be- 
gią.

Buriavimas šiuose vande
nyse ir mėgstamose Virgin 
salose nėra sudėtingas. Yra 
paruošta eilė vadovų, nuro
dančių kur plaukti, kur iš
mesti inkarą. Papildomai rei

kia jūrlapyje pasitikrinti, 
kur yra uolos, seklumos ir 
laivakelio ženklai. Jeigu nė
ra rūko ar ūkanos (ne dažnai 
pasitaiko), salos matomos vie
na nuo kitos, nes yra aukštos, 
ugnikalnių kilmės, tad ir kom
paso ne visada reikia. Žinoma, 
reikia mokėti buriuoti, jachtą 
valdyti ir jūrlapį skaityti.

Begia salos Admiraliteto 
įlankoje reikėjo išsiregis
truoti — užpildyti netrumpą 
blanką. Kadangi tarnautojas 
neturėjo trečios kopijos, tai 
užpildė dar vieną blanką ir 
pareikalavo papildomo mo
kesčio.

Palikę Begią po pusdienio 
buriavimo, pasiekėme St. 
Vincent salos Wallilabou 
įlankėlę. Ten dalis įgulos 
nuėjo pasimaudyti į nuo kal
nų krintantį upelį, kur buvo 
švarus, gėlas vanduo. Krante 
buvo nedidelis restoranas ir 
baras. Kadangi tą dieną įlan
koje nedaug jachtų buvo, tai 
mus apsupo vietinių valčių 
laivynas — siūlė įvairius pa
tarnavimus. Čia prie kranto 
buvo labai gilu, tad reikėjo 
jachtos ragą (priekį) pririšti 
prie krante augančios palmės. 
Šalia mūsų sustojo jachta net 
iš Japonijos.

Kitą dieną pasiekėme 
St. Įjucia salą ir sustojome 
Marigot uoste. Tai vienas gra
žiausių Karibų jūros uostelių. 
Aplink auga palmės ir rytinia
me krante mangrovų medžiai. 
Jachtos nuleidžia inkarus 
uoste, kur yra prieplauka, arba 
prieuostyje, kur yra viešbutis 
ir paplūdimys. Įlanką nesun
ku surasti, nes netoliese yra 
alyvos perpylimo krantinė 
ir dideli skysto kuro tankai.

Slinkdami į šiaurę, vėl su
stojome Rodney įlankoje, iš
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Nordland dėžes galite 
nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje, 

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

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

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

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

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

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

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

tel. 222-4021

Nordland dėžės:
1 ir TA kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės.............................. $ 2.00

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

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

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.

Keturi draugai jachtoje plaukia Karibų jūra. Nematyti penktojo. Dešinė
je - šių įspūdžių autorius. Už jo - Lie tuvos vėliava Nuotr. R. Namiko

kėjo papildyti geriamo van
dens, kuris dieną preiš tai 
denį, kuris dieną prieš tai 
išsibaigė, nors prieš išplau
kiant buvome užtikrinti, kad 
vandens abu bakai pilni.

Į Martinique salą
Tikėjomės, kad buriuojant 

tarp St. Lucia ir Martinique 
turėsime stiproką vėją, bet 
pūtė lengvas, tik ne pasatų 
vėjas.

Sustojome Port of France 
uoste, visai netoli krantinės, 
kur buvo imigracijos įstaiga. 
Nors buvo sekmadienis, bet 
toje įstaigoje dirbo vienas 
tarnautojas. Nustebino, kad 
už registraciją nieko nerei
kėjo mokėti, nes kitose salo
se gerokai nuplėšdavo.

Užbaigę reikalus su val
džios pareigūnu, apžiūrinė- 
jome miestą. Sekmadienį vi
sos krautuvės ir net resto
ranai buvo uždaryti. Miestas 
nemažas, pats didžiausias to
se salose, tvarkingai išplanuo
tas.

Martinique sala yra dalis 
Prancūzijos, nėra kolonija. 

nes renka atstovus į Prancū
zijos parlamentą. Gyventojų 
dauguma juodi, bet prancū
zai nevengia su jais maišytis. 
Mieste yra lengvosios pramo
nės įmonių ir įvairaus aptar
navimo vietų.

Uoste stovėjo JAV karo lai
vyno fregata, kuri išplaukė 
mums išvykstant. Grįžtant at
gal, teko panaudoti variklį. 
Kažkas atsitiko su pasatų vė
jais, nes kelias dienas keitė 
kryptį, silpnėjo. Be to, kiek
vieną dieną, dažniau nakties 
metu, turėjome trumpo pobū
džio lietų. Apsukę Karvelių 
salą, kur aukštai kalvoje 
įrengtas fortas, įsukome at
gal į Rodney įlanką. Čia Rai
mundas Namikas, kuris vado
vavo kelionei, perdavė jachtą 
su visu inventoriumi nuomo
jimo bendrovės pareigūnams.

Visą rytą lijo, tad pusantros 
valandos kelias iki orauosčio 
per kalnus, tarpukalnes ne
buvo pramoga. Eismas gi tuo 
keliu buvo nemažas. Nuosta
bu, kad saloje buvo tiek daug 
automobilių.



Dail. kun. J. Domeikos būdingas skulptūros-tapybos junginys ‘Lake McDomlad, Montana’

Pavėluotas laiškas kunigui Domeikai
(Vietoj nekrologo)

Dialogas su “nezaležnikais”
Iš Vatikano radijo pranešimo

Vatikane paskelbta, kad Len
kų tautinės Bendrijos tikintie
ji (“nezaležnikai” nuo šiolei ga
lės eiti išpažinties, priimti Ko
muniją ir gauti Ligonių patepi
mo sakramentą iš Romos kata
likų kunigų, o Romos katali
kai galės gauti šiuos sakramen
tus iš Lenkų tautinės Bendri
jos kunigų. Tai pirmasis atve
jis, kai Romos Katalikų Bend
rija pripažįsta ne Rytų apeigų 
krikščionių sakramentus. Su 
prašymu pripažinti Lenkijos 
tautinės Bendrijos sakramen
tus 1983 m. į popiežių Joną- 
Paulių II-ąjį kreipėsi Lenkų 
tautinės Bendrijos kunigų kon
ferencija.

Praėjusią savaitę paskelb
tame bendrame Vatikano ir 
Lenkų tautinės Bendrijos ko
munikate sakoma, kad šis pri
pažinimas yra svarbus žings
nis nepaliaujamame dialoge 
tarp krikščioniškų, vedančia
me į krikščionijos vienybę. 
Lenkų tautinė Bendrija pa
skelbė atskirą kreipimąsi j 
savo tikinčiuosius, kuriame 
pabrėžiama šio nutarimo svar
ba broliškų ryšių ugdyme.

Lenkų tautinė Bendrija 
(Bažnyčia) vadinasi lenkų ir 
lenkų kilmės Šiaurės Ameri
kos, visų pirma - Jungtinių 
Amerikos Valstybių tikintieji, 
kurie 1890 m. atskilo nuo Ro
mos Katalikų Bendrijos. Kon
fliktas kilo dėl kai kurių len
kiškų parapijų narių noro pa
tiems valdyti savo parapijas, 
turėti ir patiems rinktis savo 
tautybės kunigus ir vyskupus. 
JAV vyskupai nebuvo palankūs 
tokiam norui, nes bijojo, kad 
tautinės parapijos gali atsiri
boti nuo visos, tada dar silpnos 
Amerikos katalikų Bendrijos. 
Būdami ištikimi to meto Apaš
talų sosto nutarimams ir ka
nonų teisei, Amerikos vysku
pai draudė patiems pasaulie
čiams tiesiai, be pavaldumo 
vyskupui administruoti para
pijos finansus ir nejudomą 
turtą. Beje, dauguma Ameri
kos katalikų kunigų ir vysku
pų tuo metu buvo airių arba 
vokiečių kilmės, tad konflik
te savo vaidmenį suvaidino ir 
lenkų tautinės ambicijos. 1895 
m. lenkas kunigas Antony Koz
lovskį, nepaklusdamas Čikagos

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0RJH ",
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų). ft',

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1, į'.'
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai, *3

Skambinti tel. 536-1 994. I

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos jV*

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

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

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

pristatymu į namus ..................  4 %+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas.
Kelionės 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 10v.r.-4 v.p.p.

vyskupui, įsteigė eilę nepri
klausomų lenkiškų parapijų. 
1897 m. Scrantone, Pensilvani
jos valstijoje, kilo nesutarimų 
dėl parapijos turto. Parapijos 
klebonas Francis Hodur atsky
rė lenkų tikinčiuosius nuo li
kusios parapijos, pastatė nau
ją šventovę ir kreipėsi į Šv. Tė
vą su prašymu pripažinti nau
ją tautinę parapiją. Popiežius 
pareikalavo, kad Hoduras pa
klustų vietos vyskupui, o šiam 
nepaklausius, jį ekskomuni- 
kavo. 1904 m. atsiskyrusios 
lenkų parapijos Scrantone su
sibūrė į sinodą ir paskelbė 
apie atskiros bendrijos įstei
gimą. Vyskupu buvo išrinktas 
Francis Hodur. Jį įšventino 
Olandijos senkatalikių vys
kupas.

Iš vienos pusės, Lenkų tau
tinė Bendrija savo tikėjimu ir 
praktika lieka labai artima 
Romos Katalikų Bendrijai, 
bet, iš kitos pusės, ji jungiasi 
su senkatalikiais, kurie pri
pažįsta tik pirmuosius sep
tynis visuotinius susirinkimus, 
nepripažįsta popiežiaus pri
mato ir jo neklystamumo dog
mos, praktikuoja viešą išpa
žintį, nepripažįsta kunigų ce
libato. Lenkų tautinėje Bend
rijoje nuo pat jos pradžios Mi
šios buvo aukojamos lenkiškai, 
vėliau, imigrantams nutautė- 
jant- angliškai.

Daugiausia lenkų tautinė 
Bendrija yra paplitusi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje, bet pastaruoju me
tu kelios jos bendruomenės 
veikia ir Lenkijoje.

Lenkų tautinė Bendrija turi 
175 parapijas, 155 kunigus, 
288.000 tikinčiųjų. Aukščiau
sia jos valdžia yra sinodas, 
o administruoja vyriausiasis 
vyskupas.

Nuo 1964 m. prie Lenkų tauti
nės Bendrijos prisijungė pana
šiu keliu ir dėl panašių prie
žasčių XX-to amžiaus pradžio
je Amerikoje įsisteigusi Lie
tuvių katalikų tautinė Bendri
ja arba ‘‘Neprigulminga lie
tuvių tautinė bažnyčia”. Vienu 
iš aktyviausių jos steigėjų bu
vo kun. Stanislovas Mickevi
čius. Lietuvių tautinės Bend
rijos parapijų yra Masačiu- 
setso, Pensilvanijos, Ilino
jaus valstijose. Inf.

Kun. Juozas Domeika gimė 1918 
m. gegužės 2 d. Lukšiuose, Lietu
voje, mirė 1992 m. balandžio 18 d. 
Tucson, Arizonoje, JAV. Palaidotas 
Holy Hope mauzoliejuje.

Nepaprastu greičiu prabėgo 
metai nuo to pavasario, nuo 
Didžiojo šeštadienio, kai Tu 
palikai žemę ir “užkopei aukš
tyn”, kaip rašei paskutiniame 
laiške, nebeturėdamas vilties 
pasveikti.

Ilgai Tave vargino sunkios 
ligos, paralyžius ir Tu seniai 
ruošeisi šiai kelionei. Rūpi
naisi, kas priglaus ir išsaugos 
Tavo kūrybą, kuri Tau yra 
brangi.

Nuo pat vaikystės mėgęs 
piešti, gimnazijoje jau pasi- 
reiškei kaip “žymus dailinin
kas”, tik gyvenimui pasirin
kai kitą, giliai dvasinę pro
fesiją. 1944 m. baigei Vilka
viškio kunigų seminariją ir 
buvai įšventintas kunigu. Vos 
tris mėnesius vikaravęs Su- 
darguose, turėjai palikti ka
ro nusiaubtą miestelį ir pasi
traukei į Vakarus. Atsidūręs 
Austrijoje, po trijų mėnesių 
Regensburgo vyskupo buvai 
paskirtas į Čekoslovakiją, iš 
kur 1946 m. dramatiškose ap
linkybėse pasprukai nuo bol
ševikų į Bavariją. Kunigavai 
įvairiose pabėgėlių stovyklo
se. 1950 m. išvykai į JAV-bes, 
Mičigano valstiją, Grand Ra
pids vyskupiją. 1954 m. persi
kėlei į Čikagą, į anuomet gar
siąją Šv. Kryžiaus parapiją. 
Čia 17 metų kunigavai ir var
gonininkavai, būdamas maest
ro S. Sodeikos padėjėju.

Tik skaudus reumatas Tave 
privertė keltis į šiltąją sau
lėtąją Arizoną. Čia skausmai 
sumažėjo, bet pablogėjo šir
dis ir 1978 m. turėjai pirmą
ją atviros širdies operaciją, 
po kurios liko suparalyžuota 
dešinė ranka. Po 9-rių metų 
— vėl tokia pati operacija. Dar 
prisidėjo ir akių liga. Turėjai 
palikti pastoracinį darbą. Tik 
meno — Tau Dievo duotos do
vanos — Tu nepalikai. Nugalė
jęs nesėkmes, išmokęs dirbti 
kairiąja ranka, sukūrei nema
žai tapybos paveikslų, už ku
riuos vietinįp meno festiva
liuose laimėjai net 9 premijas, 
iš jų — 7 pirmąsias. Tavo kūri
nių turi 3 lietuviški muziejai, 
daugelis lietuviškų ir ameri
kietiškų institucijų. Rašei, 
kad Tavo darbų turi žinomi

pasaulio žmonės: Šv. Tėvas, 
buvęs prez. R. Reagan, kard. 
J. Bernardo, arkivysk. Marcin
kus, vysk. P. Baltakis, Tucso- 
no vysk. M. Moreno ir keletas 
žymių gydytojų.

Tavo kūryba vietiniame Tuc
son laikraštyje buvo pavadinta 
“Dangiška tapyba”. Tu sukūrei 
savo originalią techniką, pei
zažuose tapybą sujungdamas 
su skulptūra, kuri ir yra Ta
vo, kaip man rašei: “išmįslai, 
kurie niekur kitur neturi sau 
panašių”. Tai tiesa. Dėl to ir 
buvai vienoje parodoje lanky
tojų išrinktas iš 280 dalyva
vusių dailininkų kaip labiau
siai patikęs dailininkas. Ta
vo kūrinius mielai pirko ame
rikiečiai, gerai užmokėdami.

1990 m. rudenį rašei, kad dėl 
blogėjančio regėjimo meno 
darbus beveik užbaigei ir esi 
dėl to labai susirūpinęs, bet 
neprislėgtas ar beviltiškas. 
Tu niekada nedejavai, o prie
šingai — mėgai pajuokauti dėl 
savo nelaimių: “Mano kūnelį 
spaudžia nemaža metų našta, 
bet tą Domeikėlį sugniuždyti, 
visai prispausti prie žemelės 
vargu ar pavyks! Esu gimęs 
optimistas, vis linkęs šypso
tis, kas mano gyvenime mane 
gelbėjo net tragiškose valan
dose”.

Nors ir neteko mums susi
tikti, Tave matau Tavo darbuo
se Gananoqueje, Petro Regi
nos “Nemuno” galerijoje. Tu 
palikai mums žemėje brangią 
savo gyvenimo dalį — kūrybą, 
o taip pat — ne vienoje sielo
je savo širdies dalelę pamoks
laudamas. Paskyręs savo gyve
nimą tarnauti Dievui, buvai 
Jam ištikimas visą laiką: “Ačiū 
Dievui — visą gyvenimą turė
jau tvirtą tikėjimą ir pasiti
kėjimą Dieviškąja Apvaizda, 
tad, mano gyvenimo saulelei 
benusileidžiant užu pilkų bui
ties kalnų ir juodajai šmėk
lai su dalgiu rankoje beprisi
artinant, per daug nedrebu, 
bet pamaldžiai kalbu:
Atėjęs angele šviesusis, 
Parvesk mane namolia — 
Paaimki kryžių, neužmiršk!, 
Kad būt šviesi kelionė. . .

Iškeliavai, palikai žemę, pa
likai man optimizmo ir tikė
jimo dalelę — iki pasimatymo!

Irena Raškevičienė
Oakville, Ont. 1993, birželio 3 d.

Kinijos ambasadoriaus Argentinoje diplomatiniame priėmime. Iš kairės: LILĖ 
MIČIŪDIENĖ, ambasadorius TANG ŽONGI, ambasadoriaus žmona ir AR
TŪRAS MIČIŪDAS, Lietuvos informacijos biuro Argentinoje direktorius

Nuotr. Li Huang
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PRANEŠIMAS IS ARGENTINOS

Priėmimas Kinijos ambasadoje
Kinijos liaudies respublikos 

naujas ambasadorius Argenti
noje Tang Žongi suruošė 1993 
m. gegužės 9 d. iškilmingą va
karienę savo rezidencijoje Bue
nos Aires mieste. Dalyvavo Ar
gentinos vyriausybės ministe
rial, senatoriai, ambasadoriai 
ir daug kiniečių draugų — ar
gentiniečių. Iš lietuvių daly
vavo Lietuvos Infobiuro direk
torius Artūras Mičiūdas su žmo
na. Ambasadorius Tang Žon
gi sakė: “Kinija buvo tarp pir
mutinių kraštų, pripažinusių 
Lietuvos nepriklausomybę 1990 
metais. Šiuo metu mes turime 
ambasadą Vilniuje ir palaiko
me glaudžius diplomatinius ry
šius su Lietuva”.

1975 m. A. Mičiūdas buvo nu
vykęs Kinijon. Paliko nemažai 
literatūros ispanų kalba apie 
Lietuvą, kaip prof. Juozo Ereto 
knygą “Užmirštieji baltai” ir kt. 
Tinkamos literatūros apie Ki
niją nedaug turime. Misijonie- 
rius kun. Petras Urbaitis, SDB, 
nuo 1931 iki 1951 m. dirbęs Ki
nijoje, šiek tiek užpildė šią 
spragą.

Kinija laikoma pasaulio ga
liūnų tarpe. Ryšiai su kinie

čiais gali būti Lietuvai nau
dingi atsvarai prieš Rusijos 
spaudimą.

Ukrainiečių parlamentarai 
Argentinoje

Ukrainos respublikos par
lamentarai I. Drajas ir P. Mov- 
chanas pareiškė, jog “nežiū
rint rusų carų ir sovietų impe
rializmo, siekiant asimiliuoti 
mūsų kultūrą, mes išlaikėme 
savo tapatybę. “Šie svečiai at
vyko Argentinon dalyvauti kny
gų mugėje Buenos Aires mies
te. Joje buvo rodomos žymių 
tarptautinių autorių knygos.

Abu parlamentarai yra ra
šytojai. Žurnalistams jie pa
reiškė: “Ukraina neturi jokių 
plėtimosi pretenzijų, bet Ru
sija turi. Todėl mes remia
me Jelciną, ne Rutskojų ir ne 
Chasbulatovą. Užgrobti mūsų 
turtingą-derlingą žemę visuo
met bus rusų užmačiose, lygiai 
kaip yra jų planuose okupuo
ti Lietuvą, Latviją ir Estiją”.

Šiuo metu Ukrainoje yra 
176 strateginiai branduoliniai 
ginklai. JAV siekia juos išardy
ti, siūlo tam reikalui 180 mi
lijonų dolerių, bet su tokia su
ma pinigų galima išardyti tik
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Dail. kun. J. DOMEIKA Arizonoje prie savo keramikos-tapybos kūri
nio “Rožynas", paruošto siųsti į Petro Reginos galerijų “Nemunas” 
Gannanoque, Ontario

l sveikatą, ar ne?
Praėjo Šv. Kalėdos. Puikios, 

ramios ir džiaugsmingos. Šei
moje, turbūt, labiausiai gali
ma pajusti šios šventės reikš
mę. Naujų metų dieną taip pat 
pajuntame kažką kitokio, lyg 
diena panaši į vakarykščią, 
bet vistik kitokia. Ta nauja 
diena, rodos, duoda daug vil
čių, kad šiandieną viskas baig
sis gerai ir rytojus bus švie
sesnis, gal dvasingesnis.

Ieškodami dvasiškumo ir ra
mybės turime atsiminti ir su
prasti, kad visos gyvybės pa
grindas yra vieningumas. Mū
sų vieningumas su Dievu yra 
labai stipriai surištas su mū
sų sugebėjimu pajusti vienin
gumą tarp žmonių. Neapykan
ta ar pagieža kitam žmogui 
sukuria būklę, kuri paneigia 
sekantį pagrindinį principą 
— tas, kuris manyje sako: “Aš 
esu”, yra tas pats ir tavyje. 
Jeigu neatsipalaiduosime nuo 
egocentriško protavimo būdo, 
žvelgdami į visos gyvybės vie
ningumą, mes nesuprasime 
mūsų pačių vieningumo su 
Dievu.

Vieningumą randame gam
toje. Mes randame tvarką, 
tikslą ir tarpusavio bendra
vimą tarp augalų ir gyvulių. 
Mes matome tarp jų egzistuo
jantį balansą. Visa tai išreiš
kia Dievo vieningumą. Ir svar
biausia žinoti, kad gamtos vie
ningumo išraiškos procesas 
neskuba, bet vyksta pamažu 
ir tik po vieną dieną. Gamta 
neskuba. Gamta žino ir moka 
kaip atlikti tik po vieną da
lyką.

Mes galėtume daug pasimo
kyti iš šio pavyzdžio. Mūsų 
palinkimas yra daugiau gal
voti apie ateitį. Mes įsivaiz
duojame, ką mes darysime ir 
ką sakysime situacijoje, kuri 
gal visai neįvyks. Mūsų pro
tas nuolat kuria sprendimus, 
pritaikytus ateities įvykiams, 
todėl mes nesugebame patirti 
dabarties. Mūsų nesugebėji
mas gyventi šiame momente 
neleidžia mums suprasti ir

vieną branduolinę raketą. Su
prantama, jog tokie ginklai 
sukėlė didelį rūpestį pasau
lyje. Bet juos pagaminusi Rusi
ja ir atvežusi Ukrainon įrengė. 
Ukrainiečių parlamentarų pa
reiškimus išspausino didieji 
Argentinos dienraščiai, išsa
mius komentarus transliavo ra
dijas ir rodė televizija. Kor.

vieningumo su Dievu, nes Jis 
yra nuolat amžinoje dabartyje.

Kai mes suderiname savo va
lią su Dievo valia, mes suge
bame atsipalaiduoti nuo viso
kių pinklių ir įtakingų minčių, 
kurios apriboja mūsų suprati
mą. Viena iš šių įtakų yra BAI
MĖ. Jeigu mes sukaupiame 
savo mintis būti vieningume 
su Dievu, atsisakome proto 
pinklių, tikime kad Dievas 
mus išlaikys ir atsiųs savo an
gelus, kurie pakels mus, kad 
nenusidaužtume savo kojų. 
Jei BAIMĖ ateina, mes turime 
sau sakyti — su Tavo valia aš 
padarysiu, aš duosiu, aš gyven
siu, ir suprasiu, kad Tu darai 
viską per mane ir taip pat esi 
kiekvienoje sieloje. Tada kū
nas ir protas supras ramybę, 
kuri ateina iš Jo meilės mumy
se. Kai užeina baimės momen
tai, tarkime sau: “Dievas vei
kia tiksliai ir apgalvotai ma
no gyvenime”.

“Alcoholics Anonymous” 
programos 3-čias žingsnis ne 
visiems lengvai įvykdomas. 
Nors trokštame ramybės ir 
blaivybės, bet atsidavimas 
savęs ir savo gyvenimo Aukš
tesnei Jėgai pasidaro sunkus. 
Viena pagrindinė kliūtis to
kiam atsidavimui yra maža
sis “aš”. Egocentriškumas pa
stoja kelią kiekvienai pastan
gai. Bet jeigu mes bandome 
suprasti Dievą kaip Jėgą, 
mums pasidaro lengviau su
prasti kaip įsileisti Jį, aukš
tesnę už mus jėgą, į mūsų gy
venimą, t. y. į mūsų mintis ir 
sielą.

Mes matome labai aiškiai 
kaip ir kokiais būdais galime 
išreikšti jausminę ir fizinę 
energiją. Paklauskime savęs, 
ar turime pykčio energijos, 
seksualinės energijos, ir dar
bo energijos, kurios gali bū-' 
ti naudojamos tik atitinkamo
se formose. O gal galime jas 
permainyti ar pakeisti, pvz. 
pykčio energiją panaudoti ko
kiam nors naudingam darbui. 
Jeigu to nepadarome, tada 
sukuriame pykčio valdovą. 
Gal mes nepavadinsime jį Per
kūnu ar Marsu, bet jis pasida
ro mūsų valdovas ir reikalauja 
mūsų dėmesio.

Pakeisti kliūtį į pakopą yra 
išminties ženklas. Supraski
me, kad kaip elgiamės su savo 
kūnais (savo pačių ar kitų), 
taip pat elgiamės ir su savo 
sielomis.

Deimantė

PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ 
PERVEDIMAS į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas ir atlie
kant kitus finansinius reikalus su Lietuva, siūlome pasinau
doti mūsų patarnavimu, ilgamečiu patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, išmokame jūsų nurodytam asme
niui arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą amerikie
tiškais doleriais arba anglų svarais.
PERVEDIMO MOKESTIS 3%, plius pristatymo ir iškei
timo išlaidos $30. Už didesnius pervedimus kaip $10.000 
pervedimo nuošimtis yra mažesnis.

Z. Juras, / Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, ENGLAND

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643



Dailininkas, siekiantis gilesnių išraiškų
Dail. Sauliaus Jaškaus pa

veikslų parodą Anapilyje ang
lų kalba aprašė dail. Barbara 
Fostka. Ji yra instruktorė On
tario College of Art bei Toron
to universitete. Kaipo akvare- 
listė ir piešinių specialistė 
ji vadovauja seminarams On
tario provincijoje. B. Fostka 
taip pat yra keletos dailinin
kų draugijų narė. Čia patei
kiame santrauką jos minčių 
apie dail. S. Jaškaus išstaty
tus kūrinius Anapilio parodų 
salėje š.m. gegužės 30 dieną.

Žymus dailininkas įsijaučia 
į savo kūrybą su visais savo 
pergyvenimais. Jis “gyvena” 
savo kūryboje. Tai jį įgalina 
sujaudinti, “pagauti” žiūro
vą. Toks dailininkas yra S. Jaš- 
kus, kurio kūriniai prikausto 
dėmesį savo įtampa, intensy
vumu. Tai aistringas dailinin
kas. Jo menas pasiekęs bran-

Partizanų motina
Nesuvyniojo nieks Tavų 
sūnų į baltąją drobulę 
Ne prie namų, ne prie klevų 
sulaužyti kauleliai guli.
Nieks nenušluostė jos vaidų, 
kada ant akmenų gulėjo. 
Nieks neprisiminė maldų 
Kad vežimas nuriedėjo.
Prie tos balos, prie tos duobės, 
Prie to durpyno, to žvyryno... 
Į vietą amžinos garbės.
Kurią tik budeliai težino.
Ir tu likai vienui viena 
O Motina, sopulingoji... 
Tu užmiršta - gal alkana? 
Balta, balta galva linguoji.
Vis tebelauki dar sūnų
Nors to jauniausio pagramdėlio 
Ir gula ant širdies švinu 
Sūnų negrįžusių šešėliai.
Pavasaris vėl po langais 
Alyvų trykštantis fontanas 
Nebepareis jau su draugais 
Nei Juozas, Petras, nei Antanas.
Nebesužvangins grandine, 
Nelyptelės iš džiaugsmo Sargis 
Nebepriglaus po miline 
Ką suruošei - nebepavalgys.

Ir rankų nebučiuos Tavų 
Nebeištars: - Atleisk, Motule... 
Ne prie namų, ne po klevu 
Nesulaukti sūneliai guli.
Vytautas Cinauskas, 
Lietuva, 1993 m. 

Dail. Sauliaus Jaškaus parodą gegužės 30 d. surengė Anapilio moterų 
būrelis. Nuotraukose - viršuje du dailininko darbai; antroje nuotraukoje 
iš kairės: dail. S. JAŠKUS, dail. R. ŽIŪRAITIENĖ ir rengėjų pirm. R. 
CELEJEWSKA; apačioje-būrelis dalyvių Anapilio Parodų salėje

Nuotr. Vytauto Balčiūno

durną, reikalaujantį viešo pri
pažinimo.

Dailininką ypač traukia žmo
gaus figūros tobulumas. Tai 
matyti jo tapytų žmonių port
retų akyse. Į jas įsižiūrėjus, 
galima pajusti pozuotojo sie
los gelmes. B. Fostka nuomo
ne, S. Jaškus yra ne tik puikus 
žmogaus figūros tapytojas; tas 
jo talentas pasirodo ir jo 
skulptūrose. Jose dailininkas 
siekia sukurti ne vien gražių 
formų, bet ieško gilesnių, net 
metafizinių tiesų išraiškos.

Pereidama į atskirų paveiks
lų analizę, B. Fostka randa 
portrete “Billy Idol” didelį 
panašumą į paveikslo modelį, 
bei atskleistą pavaizduoto 
dainininko vidinį pasaulį, at
sispindintį jo nutapytame 
veide. Peizaže “Inwoodo gam
tovaizdis” kritikę imponavo 
dailininko pagauta vienatvės 
idilija, jo spontaniška re
akcija aplinkos gajumui. Jis 
tiksliai ir efektingai pavaiz
davo saulės persunktas spal
vas, spinduliuojančias per 
žalumynus, žaidžiančias van
dens paviršiuje.

Aliejiniais dažais tapytas 
“Natiurmortas su apelsinu” — 
pavyzdys meistriško formų 
išdėstymo. Kontūrai plaukia 
iš kontūrų. Formų įvairu
mas ir spalvų sodrumas įsi
tvirtina dinamiškoje kompo
zicijoje.

Šviesa, formų išdėstymas ir 
judesys sukelia plaukiojimo 
erdvėje jausmą, stebint didelį 
aliejinių dažų paveikslą, taik
liai pavadintą “Debesys plau
kia saulės šviesoje”.

Naujausi S. Jaškaus darbai 
— tai akvarelės. Jose jis įam
žina savo įspūdžius bei jaus
mus, daugiau reakciją tapo
mam peizažui nei dalykišką jo 
atvaizdavimą. Dailininkas yra 
tikras įvairių tapybos priemo
nių bei metodų meistras.

S. Jaškus esą dail. B. Fost- 
kai prasitarė, kad jam yra gar
bė būti pakviestam šiai paro
dai Anapilyje.

Parodos recenzente taipogi 
džiaugėsi gražiomis gėlių 
puokštėmis. Esą gėlės atspin
dėjo dail. S. Jaškaus meilę 
gamtai.

Dail. B. Fostka žavėjosi lie
tuvių, parodos žiūrovų, šiltu 
dėmesiu ir entuziazmu. Apsi
lankymas parodoje jai buvęs 
itin malonus pergyvenimas. Ibk

Paroda Vilniaus dailės muziejuje, skirta V. MVKOLAIČIUI-PUTINUI, jo kūrybos tematikai. Nuotraukoje — 
Sigutės Valiuvienės tapytas portretas, po juo-brolio Juozo Mykolaičio piešiniai Nuotr. Alf. Laučkos

Poezijos dienos Čikagoje
Vinco Mykolaičio-Putino šimtmetis ir Čikagos poetai

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Gegužės 28 ir 29 d.d. Čikago
je, Jaunimo centre įvyko Poezi
jos dienos, kurios šiais metais 
buvo ypatingos tuo, kad minė
tas Vinco Mykolaičio-Putino 
šimtmetis (gimė 1893 m. sausio 
6 d.) ir 20 m. sukaktis nuo pir
mųjų poezijos dienų.

Gegužės 28-os vakare Jauni
mo centro valdybos pirm. Salo
mėja Endrijonienė kavinėje 
pasveikino gausiai susirinku
sius svečius į šias, jau antrą 
kartą Junimo centro moterų 
klubo rengiamas Poezijos die
nas ir pakvietė aktorę Nijolė 
Martinaitytę, kuri rūpinosi 
programos organizavimu, jau 
antrą kartą vadovauti šiai 
šventei.

N. Martinaitytė pasveikino 
visus susirinkusius poezijos 
draugus ir palinkėjo, kad bent 
valandėlę atitrūktų nuo kas
dienos rūpesčių, stabtelėtų ir 
pagalvotų, kas esame, kur ei
name, kad nepasimestume mo
derniojo gyvenimo sūkuryje. Ji 
pranešė, kad šio vakaro pro
gramoje bus lituanisto-peda- 
gogo Juozo Masilionio paskai
ta “Vincas Mykolaitis-Putinas 
mano ir kitų atsiminimuose” 
ir skaitoma ir Putino poezija.

Savo įdomioje ir išsamioje 
paskaitoje J. Masilionis pa
žvelgė į Putiną pirmiausia kaip 
buvęs jo studentas, o paskui 
davė jo gyvenimo ir kūrybos 
apybraižą, kuri apėmė tėviškę 
ir šeimą, studijas Seinų kuni
gų seminarijoje, laikotarpį 
tarp Seinų ir Petrapilio, toli
mesnes studijas Petrapilio 
dvasinėje akademijoje ir Fri- 
bourge, Šveicarijoje, kur ga
vo daktaro laipsnį, grįžimą į 
tėviškę. Vėliau studijas gili
no Muencheno universitete, 
kur paruošė habilitaciją ir 
grįžo į Lietuvą jau kaip žino
mas poetas. Buvo tuojau pa
kviestas dėstyti naująją lie
tuvių literatūrą ir estetiką 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete. Paskaitos dalyje, 
pavadintoje “Tvirtovės ata- 
kavimas”, paskaitininkas trum
pai priminė tą Putino gyveni
mo laikotarpį, kuriame jis ap
sisprendė mesti kunigystę ir 
vesti. Taip pat apžvelgė Pu
tino gyvenimą okupacijose ir 
gyvenimo saulėlydyje (mirė 
1967.VI.7). Suminėjo ir jo žy
miausius raštus. O baigdamas 
pabrėžė, kad nors ir “mirė Pu
tinas, bet nemirė jo poezija” 
... ir... “jis ilgai gyvens poe
zijoje ir savo literatūros moks
le, mūsų širdyse”.

Aldona Jurkutė, Dalia Sokie- 
nė ir Vidas Dumašius, visi ne
seniai atvykę iš Lietuvos, per
teikė Putino rinktinių eilėraš-

Atsiųsta paminėti
Vincas Lozoraitis, KELIAS 

TREMTIN. Lietuvos kraštotyros 
draugijos Kaišiadorių skyrius, 
Kaišiadorių rajono tremtinių 
bendrija. Tai atsiminimai apie 
Kaišiadorių srities sibirinius 
tremtinius bei kalinius. Kaišia
dorys, 1992 m. 68 psl.

Albinas Slavickas, EINU PER 
ŽEMĘ. Eilėraščiai. Vilnius, 1990 
m., 88 psl. Albinas Slavickas, VIEŠ
PATIE, sugrąžink tėvynę;. 
Eilėraščiai. “Šviesa”, Kaunas 1991 
m., 197 psl. Albinas Slavickas, PA
LIKĘ KANČIĄ. Eilėraščiai. Iš
leista autoriaus lėšomis. Kaunas, 
1992 m.

Visuose šiuose leidiniuose at
sispindi autoriaus patriotinė dva
sia, plati tautos kančia ir tautos 
kova už savąją laisvę. 

čių pynę, kuri klausytojų bu
vo šiltai sutikta.

Gegužės 29 d. vakare taip pat 
Jaunimo centro kavinėje buvo 
paminėtas ir Poezijos dienų 
dvidešimtmetis. Savo įžangi
niame žodyje aktorė Nijolė 
Martinaitytė priminė, kad poe
zijos rečitaliai, kuriuose da
lyvavo mūsų žymieji poetai 
Brazdžionis, Aistis, Vaičiulai
tis, Radauskas ir kiti, Čikago
je vyko jau 50-jame ir 60-jame 
dešimtmetyje. Poezijos dienos, 
pasidariusios Jaunimo centro 
tradicija, prasidėjo 1973 m. 
1974 m. Teresė Pautieniūtė-Bo- 
gutienė ir dr. Jonas Boguta 
suorganizavo ypatingą vakarą 
su skaidrėmis, kun. L. Andrie- 
kaus paskaita ir keletos poe
tų kūriniais. Nuo tada ši šven
tė buvo praplėsta į dvi dienas, 
būtent, pirmą dieną būdavo 
paskaita ir poetų kūryba, o 
antra diena buvo skiriama lais
vam pasirinkimui. Vėliau tas 
dienas organizavo Teresė ir 
Jonas Bogutai, Kazys Bradū- 
nas, Rašytojų ^draugija, Algir
das Titus Antanaitis ir Nijo
lė Martinaitytė.

Atsiliepdamas apie Poezijos 
dienas Čikagoje, poetas K. Bra- 
dūnas sako (“Draugas” 1993.- 
V.15), kad Čikagoje “... ilgiau 
kaip per keturis pastaruosius 
dešimtmečius buvo kaip tik su
sispietę daugiausia mūsų lite
ratūrinio egzodo poetų. Ir dau
giausia literatūrinių premijų 
yra laimėję čikagiečiai mūsų 
poetai... Čikaga buvo miestas, 
kuriame beveik normaliai ga
lėjo pulsuoti literatūrinis mū
sų gyvenimas ir rašytojas ga
lėjo jaustis ne vienas, o kūry
binį žodį branginančioje audi
torijoje ..

Šios dienos vakare džiaugė
mės šešių Čikagos poetų kūry
ba: Julijos Švabaitės-Gylie- 
nės, Alfonso Šešplaukio-Tyruo- 
lio, Artūro Tereškino, Nijolės 
Jankutės, Kazio Bradūno, Liū- 
nės Sutemos ir Eglės Juodval- 
kės. Nijolė Martinaitytė supa
žindino su kiekvienu poetu-te, 
trumpai apibūdindama juos ir 
jų kūrybą.

Alfonsas Šešplaukis-Tyruo- 
lis yra ne tik poetas, bet jis ver
čia ir kitų poetų kūrinius. Jis 
paskaitė keletą savo eilėraš
čių iš šių metų pradžioje Lie
tuvoje išleistos jo poezijos 
rinktinės “Metų vingiai” ant
ros laidos, kuri yra papildyta 
jo originalia kūryba ir pluoš
tu iš pasaulinės poezijos ver
timų. Jis paskaitė keletą ver
timų - Walt Whitman, Max Bol- 
liger, Rainer Maria Rilke ir 
Rabindranath Tagore.

Liūnės Sutemos eilėraščius 
iš paskutinės jos knygos “Graf
fiti”, jau atiduotos spausdin
ti, skaitė aktorė N. Martinaity
tė. Ji taip pat skaitė keletą ei
lėraščių ir iš Eglės Juodvalkės 
paskutinio poezijos rinkinio 
“Mnėmosinės vėrinys”, kuris 
dabar yra “Vagos” spaustu
vėje Vilniuje.

Jauniausias poetas Artūras 
Tereškinas, dabar studijuo
jantis lituanistiką Illinois uni
versitete ir rudenį išvykstąs 
į Harvardą, perskaitė keletą 
eilėraščių iš jo 1991 m. poe
zijos rinkinio “Grindinio žu
vys”.

Nors Nijolė Jankutė yra žino
ma kaip beletriste, bet ji ra
šo ir eilėraščius, kurie spaus
dinami periodikoje. Ji perskai
tė keletą iš jų. Jos eilės pasi

žymi nuoširdumu ir paprastu
mu, ypač eilėraščiai parašyti 
po apsilankymo gimtinėje.

Agnė Kižienė skaitė laurea
to Kazio Bradūno eilėraščius 
iš jo paskutinės knygos “Duo
na ir druska”, už kurią jis lai
mėjo Lietuvos valstybinę lite
ratūros premiją.

Julija Švabaitė-Gylienė skai
tė keletą savo paskutiniųjų ei
lėraščių iš spaudai rengiamos 
knygos “Žiemos erškėčiai”, kai 
kurie jų buvo dedikuoti jos tė
vui ir žuvusiam partizanui Ju
lijonui Butėnui. Klausytojai la
bai šiltai sutiko savuosius poe
tus ir jiems ir jų poeziją per- 
davusiems nepagailėjo gausių 
plojimų.

Salomėja Endrijonienė Jau
nimo centro moterų klubo var
du dėkojo aktorei Nijolei Mar
tinaitytei, kuri suorganizavo 
abiejų dienų taip puikią pro
gramą ir išreiškė viltį, kad ir 
ateityje sulauksime jos ren
giamų 21-jų Poezijos dienų. 
Dėkojo visiems programos atli
kėjams ir apdovanojo juos gė
lėmis. Dėkojo ir atsilankiu
siems svečiams, pakviesdama 
draugiškai pasišnekučiuoti ir 
pasivaišinti. Dar ilgai dėkin
gi klausytojai dalinosi įspū
džiais iš šių ir ankstesnių Poe
zijos dienų.

Kanados lietuvaitė 
Kaune

Montrealyje gimusi dr. MILDA 
DANYTĖ jau baigia trečiuo
sius darbo metus Vytauto Di
džiojo universitete, dėstydama 
anglų kalbą ir literatūrą. Filo
sofijos doktoratą anglų litera
tūroje ji yra gavusi Toronto 
universitete 1979 m., du lietu
vių kalbos ir literatūros kur
sus išklausiusi 1969 m. Ford- 
hamo universitete Niujorke. 
Dr. M. Danytė su Kanados dau- 
giakultūrių institucijų finan
sine parama paruošė ir išleis- 
dino dokumentinę knygą apie 
lietuvių pokarinę imigraciją 
(“Lithuanian Immigration After 
World War II”).

Vytauto Didžiojo universi
teto senatas dr. Mildą Danytę 
išsirinko anglų kalbos ir lite
ratūros katedros vedėja huma
nitariniame fakultete. Šiame 
universitete anglų kalba yra 
privaloma visiems studentams 
ir intensyviai dėstoma mažo
siose 12-15 studentų grupėse. 
Tad katedra turi 40 profesorių 
bei dėstytojų. Šį semestrą dr. 
M. Danytė dėsto II dalį anglų 
literatūros ir XX š. romaną, va
dovauja siekiantiems magistro 
laipsnio. Anksčiau ji yra dės
čiusi įvairius anglų kalbos ir 
literatūros kursus. Vienas jų 
anglų kalbos mokytojus ir dės
tytojus Lietuvoje supažindino 
su metodu, kuris Š. Ameriko
je vartojamas mokyti tos kal
bos svetimtaučius. Kor.

Tėviškės žiburiai • 1993. VI. 15 - Nr. 24 (2259) • psl. 7

U KULTMEJE VEIKLOJE
Poeto Prano Lemberto (1897- 

1967) konkursinę metinę 500 do
lerių premiją prie Vytauto Di
džiojo universiteto Kaune įstei
gė Kalifornijoje gyvenanti ve- 
lionies našlė Monika Lembertie- 
nė ir sūnus Vitalis Lembertas. 
Šią konkursinę premiją studen
tui, puoselėjančiam literatūrinį 
kūrybingumą, paskirs konkursą 
sutikęs pravesti prof. dr. Vy
tautas Kubilius ir Lembertų šei
mos atstovas Vilniuje žurnalis
tas ir kraštotyrininkas Albinas 
Vaičiūnas.

Jaunas istorikas Raimundas 
Lopata, doktorantas Vytauto Di
džiojo universitete Kaune ir Lie
tuvos istorijos instituto Vilniuje 
jaunesnysis mokslinis bendradar
bis, šiuo metu gilina studijas Wis- 
consino universitete Madisone pas 
prof. dr. Alfredą Erichą Senn’ą. 
Svečias iš Vilniaus lankėsi Čika
goje ir Jaunimo centre įsikūrusia
me Lituanistikos tyrimo bei studi
jų centre rinko archyvinę medžia
gą ruošiamai knygai “Mindaugas 
II — Lietuvos valstybingumo klau
simas 1914-1918 m.” Šiai temai jis 
centre rado didelį rinkinį to lai
kotarpio visuomenininkų laiškų. 
R. Lopata su dr. A. Edintu bei 
kitais autoriais anksčiau yra pa
ruošęs dokumentinę knygą “Lietu
vos valstybės tarybos protokolai 
1917-1918 m.”

Saviveikliniam “Vaidilutės” 
teatrui Čikagoje dabar talkina 
Vilniaus mažojo teatro aktorė 
Irena Leonavičiūtė-Bratkauskie- 
nė. Susipažinimui su viešnia iš 
Vilniaus skirtą vakaronę Jauni
mo centro kavinėje surengė “Vai
dilutės” vadovai. Dalyvius su ja 
supažindino “Vaidilutės” valdy
bos vicepirm. Edvardas Šulaitis. 
Aktorė I. Leonavičiūtė dalijosi 
sceninio darbo atsiminimais, dek
lamavo 1990 m. vasario 8 d. Lie
tuvoje mirusios poetės Janinos 
Degutytės eilėraščius. Vakaro
nės dalyviams buvo parodyta vaiz- 
dajuostėn įrašyta lyrinė Balio 
Sruogos drama “Pavasario gies
mė” su pagrindinį vaidmenį at
liekančia aktore Irena Leonavi
čiūte.

Antano Škėmos (1911-1961), 
aktoriaus ir JAV eismo nelaimėje 
žuvusio rašytojo, romaną “Balta 
drobulė” (“Valgė palakas”) estų 
kalba Taline išleido literatūros 
žurnalo “Loomirg” bibliotekėlė. 
Tame žurnale paskelbta estų lite
ratūros kritiko Ulo Tontso recen
zija A. Škėmos “Baltądrobulę” ly
gina su geriausiu estų išeivijos 
rašytojo Karlo Ristikivio roma
nu “Sielų naktis”. Estijos radijas 
susipažinimui su A. Škėmos “Bal
tąja drobule” paskyrė visą lite
ratūrinę valandėlę. Romaną estų 
kalbon išvertė M. Lodus, Estijoje 
vadinamas lietuvių literatūros 
konsulu. Tai yra jau trisdešimt 
aštuntoji lietuvio rašytojo kny
ga, jo išversta į estų kalbą. Pra
mokęs lietuvių kalbos, M. Lodus 
išvertė K. Donelaičio “Metų” frag
mentus ir pasakėčią “Šuo devyn
galvis”. Jo vertimų dėka estai da
bar yra susipažinę su Justino Mar
cinkevičiaus, J. Avyžiaus, E. Mie
želaičio, J. Apučio, A. Bieliaus
ko, V. Sirijos Giros, R. Lankaus
ko, A. Pociaus ir kitų lietuvių ra
šytojų kūriniais.

Vinco Mykolaičio-Putino 
(1893-1967) šimtųjų gimimo me
tų sukaktį Australijos lietuviai 
Adelaidėje paminėjo kovo 27 d. 
Minėjimą Lietuvių katalikų cent
ro salėje surengė ateitininkai 
sendraugiai su vadovu A. Kubi
liumi. Minėjimą įvadiniu žodžiu 
pradėjo deklamacijomis pasižy
mėjęs jaunimo atstovas Sietynas 
Kubilius. Apie Putino poeziją 
kalbėjo poetė Lidija Šimkutė- 
Pocienė. Kelis eilėraščius pa
deklamavo stipendininkė iš Lie
tuvos Danutė Guščiuvienė, čia 
studijas gilinanti anglų kalbos 
mokytoja. Putino “Vergo” dekla
macija programon įsijungė S. Ku
bilius. Beletristinius Putino kū
rinius aptarė Viktoras Baltutis, 
pagrindinį dėmesį skirdamas trijų 
tomų romanui “Altorių šešėly” ir 
“Sukilėliams”, kurių motyvais 
Julius Juzeliūnas 1957 m. sukūrė 
operą, bet ji rampos šviesą išvy
do tik 1977 m. Su Putino dramo
mis minėjimo dalyvius supažin
dino Isolda Poželaitė-Davis, il
giau sustodama prie “Žiedo ir 
moteries”, “Nuvainikuotos vai
dilutės”, “Valdovų sūnų”, iš ku
rių išaugo vėliau pastatytas “Val
dovas”. Putino “Valdovo sūnų” 
pirmojo veiksmo ištrauką, reži
suotą V. Opulskio, suvaidino sa
viveiklinio teatro aktoriai N. 
Skidzevičius, L. Jablonskytė, V. 
Ratkevičius, V. Vencius, V. 
Straukas, A. Dundzila.

Motinos dienai gegužės antrąją 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
buvo skirta religinės muzikos 
valanda “Avė Maria”. Joje skam
bėjo įvairių tautų kompozitorių 
giesmės Dievo Motinai Marijai, 
sukurtos nuo XIII š. iki dabarti
nių laikų. Lietuviams šiame kon
certe atstovavo Juozo Kairio 
“Sveika, Marija" ir Vytauto Miš
kinio “Avė Maria”. Religinio kon
certo programą atliko Lietuvos 
radijo ir televizijos vaikų, “Lie
paičių” moterų, "Vilniaus” cho
rai, vargonais grojęs Bernardas 
Vasiliauskas, triūba — Vytautas 
Čepėnas.

“Lango” galerijoje vilniečiams 
buvo surengta Henriko Gaičevs- 
kio dokumentinių nuotraukų paro
da “Arkivyskupo metai”, skirta 
Vilniaus metropolito arkiv. Aud
rio Juozo Bačkio įvesdinimo meti
nėms. Fotografas H. Gaičevskis, 
gimęs 1964 m., baigė vidurinę M. 
Simelionio -mokyklą Lentvario 
mieste, buvo priimtas Lietuvos 
fotografijos meno draugijon. Po
rą metų jis studijavo žurnalisti
ką Vilniaus universitete. Atlikęs 
karinę prievolę, baigė keturis teo
logijos kursus Kauno kunigų semi
narijoje. Dėl to Maskvai ištikimų 
KGB saugumiečių buvo pašalintas 
iš Lietuvos fotografijos meno 
draugijos, kurion tegalėjo grįžti 
1990 m. H. Gaičevskis, ketinan
tis baigti Kauno kunigų seminari
ją, yra surengęs kelias nuotrau
kų parodas. “Arkivyskupo metų” 
parodai jis sutelkė 40 portreti
nių ir siužetinių nuotraukų, at
spindinčių įvairiapusę arkiv. A.
J. Bačkio veiklą ir jo vidinį pa
saulį.

“Lietuvių muzikos pavasariui” 
Vilniuje balandžio 21-26 d.d. buvo 
skirti septyni koncertai, surengti 
Kompozitorių namuose, Meninin
kų rūmuose, Šv. Kazimiero šven
tovėje ir Lietuvos muzikos akade
mijoje. Didžiąją programų dalį 
sudarė premjeriniai Lietuvos 
kompozitorių kūriniai. Tarp jų 
buvo ir bostoniečio Jeronimo Ka
činsko “Saksofonų kvartetas 
nr. 1”, sukurtas 1969 m., Vilniu
je nuskambėjęs pirmą kartą. B. 
Kutavičiaus, F. Bajoro, A. Mar
tinaičio, V. Bartulio, O. Narbu
taitės, Š. Nako, R. Mažulio, N. 
Valančiūtės bei kitų kompozito
rių naujausius kūrinius atliko 
Vilniuje gyvenęs žymusis violon
čelistas D. Geringas, atvykęs iš 
Hamburgo, pianistė B. Vainiūnai- 
tė, smuikininkas R. Katilius, Vil
niaus, Kauno ir Lietuvos muzikos 
akademijos styginių kvartetai, 
Naujosios muzikos ansamblis, M.
K. Čiurlionio meno mokyklos sty
ginių orkestras, pučiamųjų or
kestro “Trimitas” kvintetas ir 
kvartetas, jauna pianistė J. Kuz
mickaitė. Tikimasi, kad “Lietu
vių muzikos pavasaris” pakeis 
anksčiau Lietuvos kompozitorių 
sąjungos rengtus “Muzikos rude
nis”, kurių vietą dabar užėmė tarp
tautinis baltiečių muzikos festi
valis “Gaida”, negalintis aprėpti 
visų lietuvių muzikos naujovių.

Žymusis istorikas prof. dr. Ze
nonas Ivinskis, gimęs 1908 m. ge
gužės 25 d. Kaušėnuose, dabar
tiniame Plungės rajone, mirė 1971 
m. gruodžio 24 d. Vakarų Vokie
tijos sostinėje Bonnoje. Aštuo
niasdešimt penktojo gimtadienio 
proga jis buvo prisimintas pir
mą kartą atgimusioj Lietuvoj su
rengta konferencija Vilniaus uni
versiteto rektorato salėje. Skai
tyti pranešimai konferencijos da
lyvius supažindino su prof. dr. Z. 
Ivinskio gyvenimu ir moksliniais 
darbais, jo atliktais Lietuvos di
džiosios kunigaikštystės tyrinė
jimais, požiūriais į Lietuvos 
krikštą. Aptarta ir velionies veik
la Lietuvių katalikų mokslo aka
demijoje. Pranešimus skaitė isto
rikai, bet juos papildė ir kun. dr. 
J. Borutos pranešimas “Z. Ivinskis 
šv. Kazimiero biografijos tema”. 
Prisiminta, kad prof. dr. Z. Ivins
kis istoriją studijavo Lietuvos 
universitete Kaune, studijas gili
no Miuncheno ir Berlyno universi
tetuose. Daktaro laipsnį gavo 1932 
m. už disertaciją apie Lietuvos 
valstiečių luomo išsivystymą. Dir
bo dėstytoju, o vėliau ir profeso
riumi Vytauto Didžiojo bei Vil
niaus universitetuose, kol juos 
uždarė okupacinė vokiečių val
džia. Atsidūręs išeivijoje, ve
lionis rinko medžiagą Vatikano 
archyvuose. Nuo 1964 m. iki mir
ties jis profesoriavo Bonnos uni
versitete. Konferencijoje aptarti 
ir išeivijoje parašyti bei išleisti 
prof. dr. Z. Ivinskio veikalai. Ki
ta konferencija, susieta su jo gim
tine Kaušėnuose, buvo surengta 
Plungėje, papildyta net ir specia
lia paroda. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas

1 - 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........... 4.50%

180-364 d. term, ind........... 4.50%
1 metų term, indėlius ....... 4.75%
2 metų term, indėlius....... 5.00%
3 metų term, indėlius....... 5.25%
4 metų term, indėlius....... 5.75%
5 metų term, indėlius....... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 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.

RONALDAS KAČINSKAS Nuotr. St. Laukio

SPORTAS
------------ Redaguoja SIGITAS KRAŠAl'SKAS.---------

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

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 Ma>l Crescent 
IvJ/ZKIn^. Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Prole..lonal. Inc. Res: 231-2839
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

“ALL THE

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

3 NATIONAL REAL 
O 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 
'( Qv Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUUA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eirhis 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

Su pergale iš Berlyno
Š. Amerikos lietuviai, šaudymo 

sporto atstovai, yra labai aktyvūs ir 
apie jų varžybinius pasiekimus daž
nai skaitome išeivijos spaudoje. 
Pravartu susipažinti ir su Lietuvos 
šaudytojų pasiekimais, o tarptauti
niuose susitikimuose jie yra svarūs. 
Kartojame V. Puzero informaciją, 
paskelbtą “Lietuvos aide” apie 1992 
m. “Grand Prix” varžybas Berlyne.

“90 sportininkų iš dešimties pa
saulio valstybių susirinko į trečią
sias ‘Berlin Grand Prix’ stendinio 
šaudymo varžybas. Įdomi sistema 
vertė kiekvieną sportininką kovoti 
iki paskutinio šūvio.

Geriausiai iš Lietuvos sportinin
kų pasirodė KAM valstybės sienos 
apsaugos tarnybos karininkas, šių 
metų Lietuvos taurės nugalėtojas 
Ronaldas Kačinskas. Jis nugalėjo 
apvalioje aikštelėje B klasėje ir 
jo rezultatas - 191 pataikymas iš 
200. A. Baronas, numušęs 190 taiki
nių, A klasėje užėmė aštuntą vietą. 
Tranšejinėje aikštelėje A klasėje D. 
Gudzinevičiūtė buvo 12-ta bendro
je įskaitoje su vyrais ir tapo nuga
lėtoja tarp merginų (184 iš 200). G. 
Kielai su 182 pataikymais teko ten
kintis 15-ta vieta.

Gaila, kad ne visi stipriausi mūsų 
sportininkai galėjo vykti į šias var
žybas, nes nemažas kelionės ir gyve
nimo išlaidas reikėjo apmokėti va
liuta iš savo kišenės. Gerai, kad su 
Berlyno stendinio šaudymo klubu 
mus sieja sena draugystė, ir vokie
čiai, žinodami mūsų sunkią padėtį, 
padarė išimtį -*■ atleido Lietuvos 
sportininkus nuo starto mokesčio.

Stendinis šaudymas yra prestiži
nė ir brangi sporto šaka, kuri be 
rimtos finansinės paramos negalė
tų išsilaikyti. Šis visapusiško fizi
nio ir psichologinio pasirengimo 
reikalaujantis sportas labai popu
liarus užsienyje tarp policijos, gy
nybos ministerijų ir kitų specialių 
tarnybų darbuotojų. Yra susikūrę 
daugybė stendinio šaudymo klubų, 
kuriuos ir remia minėtos specia
lios tarnybos.

Lietuvoje stendinis šaudymas tu
ri senas tradicijas. Jis buvo popu
liarus tarp nepriklausomos Lietu
vos karininkų, kurie dažnai rink
davosi išmėginti akies taiklumą ir 
rankos tvirtumą. Ir vėlesniais me
tais stendininkai džiugino mus pui
kiomis pergalėmis įvairiausio ly
gio varžybose. Būtų be galo gaila, 
jei užmirštume šias tradicijas, kai 
visi keliai į pasaulį atviri ir Lie
tuvos sportininkai gali dalyvauti 
varžybose su savo valstybės vėlia
va. Kol kas viskas laiko pačių spor
tininkų entuziazmu ir jų lėšomis”.

Auksinis debiutas NATO 
varžybose

Tas pats autorius V. Puzeras rašo 
“Lietuvos sporto” 1993 m. gegužės 1 d. 
laidoje.

“Tarptautinės karinio sporto tary
bos ir JAV karinių oro pajėgų Euro
poje iniciatyva buvo surengtas ne
oficialus kariškių pasaulio stendi
nio šaudymo čempionatas. Daugiau 
kaip dvidešimties šalių atstovai bu
vo pakviesti į Vokietijos pietvaka
riuose įsikūrusią NATO karinę ba
zę išmėginti akies taiklumą ir ran
kos tvirtumą. Pirmą kartą tokio ly
gio varžybose dalyvavo ir Lietuvos 
delegacija. Nors ir visi be treniruo
čių, mūsų sportininkai pasirodė gar
bingai - iškovotos dvi pirmos vietos. 
C grupės nugalėtojo M. Sosnovo re
zultatas - 173 pataikymai iš 200. Ta-

Lietuvos futbolo rinktinės vyr. tre
neris A. LIUBINSKAS, kurio vado
vaujama komanda 1993 m. birželio 
2 d. žaidė antrąsias atrankos tur
nyro į 1994 m. pasaulio čempionatą 
rungtynes Vilniuje prieš Ispaniją 
ir jas pralaimėjo 2:0. Dar yra likę 
žaisti prieš Airiją ir Daniją

Nuotr. V. Kapočiaus

čiau svarbiausias laimėjimas - vals
tybės sienos apsaugos tarnybos ka
rininko R. Kačinsko iškovotas aukso 
medalis (A grupė). Nugalėtojo re
zultatas -192 kliudyti taikiniai iš 200.

Varžybos, be sporto tikslų, buvo 
gera galimybė susitikti ir pabend
rauti viso pasaulio kariškiams, už
megzti naujus draugiškus kontak
tus. Puikus mū§ų šalies debiutas 
atkreipė visų dęmesį ir padidino 
sūsidomėjimį Tiętuva. Gauta pa
kvietimų ir pasiūlymų bendradar
biauti rengiant sporto varžybas 
bei draugiškus susitikimus. Bet 
tam vien entuziazmo neužtenka, 
reikia lėšų. Krašto apsaugos mi
nisterija turėtų paremti savo ka
riškius, sėkmingai atstovaujančius 
krašto kariuomenei ir Lietuvai pa
saulio varžybose”.

ŠALFASS žaidynės Niujorke
43-sios Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės, kurios vyko 1993 m. 
gegužės 29-31 d.d. Niujorke ir ku
rioms vadovavo Niujorko lietuvių at
letų klubas, praėjo puikiai. Žaidynės 
vyko: krepšinyje vyrų A, B, moterų, 
jaunių B, tinklinyje vyrų ir moterų 
klasėse, lauko ir stalo tenise, taip 
pat šachmatuose. Būta pora parengi
mų, LAK 90-čio veiklos jubiliejaus 
minėjimas ir užbaigai kelionė laivu 
apie Manhatten’ą. Atsigavėti po visų 
balių buvo galimybė susitikti pirma
dienio vakare “Kultūros židinyje”. 
Sekmadienį sportininkai buvo kvie
čiami, kur kam arčiau, net į ketu
rias šventoves pamaldoms.

Krepšinis, vyrų A klasė. Dalyvavo 
8 komandos, kurios burtų keliu bu
vo suskirstytos į A ir B grupes. A 
grupėje varžėsi Toronto “Aušra”, 
Čikagos “Neris”, Detroito “Kovas” I 
ir Hamiltono “Kovas”. B grupėje: 
Niujorko “LAK”, Detroito “Kovas” 
H, Toronto “Vytis” ir Čikagos “Li- 
tuanica”. Visos rungtynės buvo pra
vestos kiekvienas su kiekvienu 
(Round Robin) sistema, taip kad 
kiekvienai komandai teko varžybo
se sužaisti mažiausiai po trejas 
rungtynes.

Rungtynių eigos statistika: A gru
pė - “Aušra”—“Neris” 74:66, Detroi
to “Kovas”!—Hamil. “Kovas” 112:105, 
“Aušra”—Detr. “Kovas”! 99:96, “Ne
ris”—Hamil.“Kovįs” 83:85. B grupė:

“LAK”—Detr.“Kovas"H 73:55, “Vy
tis”—“Lituanica” 79:75, “LAK"— 
“Vytis” 107:83, Detr.“Kovas”H— 
“Lituanica” 53:94. Sekančią dieną 
varžybų tąsa A klasės krepšinyje 
vyko ta tvarka: “Aušra”—Hmil. 
“Kovas” 79:87, “Neris”— Detr.“Ko- 
vas”! 87:103 ir B grupėje “LAK"— 
“Lituanica” 69:48, “Vytis”—Detr. 
“Kovas"!! 86:60. Pusiaufinaluose 
Hamil. “Kovas"—“LAK” baigėsi pas
tarųjų pergale 91:79 ir antrose rung
tynėse Detr. “Kovas” I laimėjo prieš 
“Vytį” 79:60. “Vyčiui” neatvykus į 
rungtynes, trečioji vieta be žaidi
mo teko Hamiltono “Kovui”. Baig
mėje susitiko Niujorko “LAK" ir 
Detroito “Kovo" I. Rungtynes nesun
kiai laimėjo 106:80 (54:31) Niujor
ko “LAK" komanda. Ji ir tapo 1993- 
jų metų Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio meisteriu. Devintą kar
tą nuo 1951 m. meisterystė iškovo
ta, šio seniausio išeivijoje sporto 
klubo. Niujorko “LAK" komandai at
stovavo ir pelnė taškus: Ričardas 
Šimkus 23, Darius Taraila 21, Gied
rius Aidietis 12 (pastarieji du yra 
žaidėjai iš Lietuvos, kurie šiuo me
tu mokosi aukštosiose mokyklose 
Niujorke), Greg Schafer 11, Gerry 
Mikalauskas 10, Jurgis Shimko 9, B. 
Waitkus 5, Stasys Janušas ir Kris
toforas Schafer po 4, Pat Torney 3, 
Rich Kurila ir Joe Milukas po 2. 
Detroito "Kovui": Kennedy 30. Racka 
17, P. Gražulis 11, A. Gražulis ir 
Juodvalkis po 9, Rugienius 7, Gobis 
4 ir McDonald 2. (Apie Niujorko var
žybas tęsinys kitame numeryje).

(steigta Lietuvos krepšinio 
draugija

Aštuonių stipriausių Lietuvos 
vyrų krepšinio klubų vadovai bei 
treneriai, steigiamajame susirinki
me vienbalsiai nutarę įsteigė aukš
čiausiąją krepšinio lygą. Tai būtų 
panašu į NBA profesionalus Ameri
koje. Pagrindinės komandos šioje 
lygoje įsipilietino: Kauno “Žalgi
ris”, “Atletas”, “Drobė”, Vilniaus, 
“Statyba”, Panevėžio “Lietkabelis”, 
Plungės “Olimpas”, Klaipėdos “Nep
tūnas" ir Šilutės “Šilutė”. Vėliau, 
pasiprašę, buvo priimti Kauno “Ine- 
cos” ir “Laveros" klubai. Draugijos 
pirmininku išrinktas Šarūnas Mar
čiulionis, kuris žada paramą patir
timi, energija bei materialine pa
galba.

Jau yra rašomi nuostatai. Pagal 
projektą, numatoma visoms koman
doms tarpusavyje žaisti po keturis 
kartus. Tai būtų keturi ratai. To
liau, baigminės (Play-Off) varžybos. 
Vyriausią LKa vadovybę sudaro pir
mininkas ir taryba, kurion įeina 
visų dešimties klubų pirmininkai. 
Draugijos generaliniu sekretoriu
mi išrinktas Š. Marčiuliono fondo 
įgaliotinis Algimantas Ližaitis. 
Pastoviai LKA direktoriate dirb
ti pakviesti vilniečiai - Juozas Jan
kauskas, Romualdas Brazdauskas ir 
kaunietis Virginius Dovidavičius.

Lėšų draugijai išlaikyti numa
toma gauti iš reklamos ir rėmėjų. 
Taip pat kiekviena komanda turi 
mokėti 2 tūkstančius dolerių pra
dinį mokestį. Tikimasi valstybės 
paramos, kuri būdavo skiriama 
krepšinio federacijai rengti varžy
bas. Bet to, iš krepšinio aistruolių, 
kurie stebės gero lygio žaidimą. 
Galvojama pasirašyti sutartį su te
levizija dėl čempionato varžybų 
transliacijų. Santykius su Lietuvos 
krepšinio federacija bus stengia
masi išlaikyti pagal abipusiai pri
imtiną bendradarbiavimo sutartį. 
Yra ruošiamos taisyklės apie žai
dėjų pirkimo, pardavimo tvarką.

Šarūno Marčiuliono pastangomis 
bus aprengtos visos komandos spe
cialiai suprojektuota uniforma. 
Teisėjai bus kviečiami ir jiems bus 
mokama 5 dol. už rungtynes, tai per 
mėnesį išaugs į 40 dol. uždarbį. Ta
riamasi su sporto žurnalistais. Ruo
šiama LKA ženklai ir visa reikalinga 
atributika. Linkėtina sėkmės Lietu
vos profesionalų lygai.

iiii S 40
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.50% už 90 dienų term, indėlius
4.50% už 6 mėnesių term, indėlius
4.75% už 1 m. term, indėlius
5.00% už 2 m. term, indėlius
5.25% už 3 m. term, indėlius
5.75% 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.
Parduodami kailiniai apsiaustai
Priimami užsakymai Daromi pataisymai

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775 
ir įvairaus kailio kepurės, 

bei persiuvimai.

Mūsų įstaigos: Misslssaugoje 
Holland Landing 
Barrie

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

Mercury ir Yamaba motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

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

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

O EVROPARCEL
\\~T Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliama 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 (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

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

848-9693
Vytas Gruodis Jr.

Skautų veikla
• Birželio 22 d., 7.30 v.v. skau

tų būkle “Rambyno” ir “Šatrijos” 
vadovų-vių bendras posėdis.

• Vilniaus krašto skautų vadija 
leidžia įdomų skautams laikraštė
lį “Vilnijos skautas”. Jo redakto
rius Edvardas Sakalauskas, Vil
nius 2048, Pramonės 25-3. Jau iš
ėjo 2 numeriai po 8 puslapius. Pa
grindinis laikraštėlio tikslas nu
šviesti Vilniaus krašto skautišką 
veiklą. Jį galima užsiprenume
ruoti aukščiau minėtu adresu. M.

• LS seserijos Kanados rajono 
suorganizuoti laužavedžių kursai 
įvyko Toronte gegužės 22-23 d.d. 
Juos pravedė iš JAV atvykusi s.fil. 
Livija Garsienė. Kursus baigė ir 
atitinkamus pažymėjimus gavo 
Hamiltono “Širvintos-Nemuno” 
tunto skautės Asta Baltakytė ir 
Lina Baltakytė. Ačiū M.N.P. se
selėms už kursų vadovės globą.

• Pasiruošimas “Romuvos” 
stovyklai (rugpč. 1-7 d.d.) pradė
tas savaitgalio išvyka birž. 12-13 
d.d. Pakeista virtuvę vandeniu 
aprūpinanti vandens cisterna, 
pertvarkomas maistui laiktyi šal
domasis kambarys. A.S.

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).

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

įvedimai ■ vandentiekio sistemos įvedimas ■ stogai ■įvairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■ medžių pjovimas ■virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų įvedimas ■ plytelių
įdėjimas ■ pataisymai ir pritaikymai pagal invalidų ir senelių 
poreikius. u 16 metų patirtis
a 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

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

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

KELIONĖS
I IIETIVĄ
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



Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų absolventės 1993 m. gegužės 14 <1. Prisikėlimo parapijos salėje mokslo metų 
užbaigimo šventėje. Iš kairės sėdi - DAINA BATŪRAITĖ, VAIVA UNDERYTĖ, VILIJA LEKNICKAITĖ, DAINA 
BATRAKS; antroje eilėje iš kairės: vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ, RAMUNĖ GAIŽUTYTĖ, VILIJA KARKAITĖ 
ir auklėtoja — LAIMA UNDERIENĖ Nuotr. R. Paulionio
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖKOJAME

...Daugel krito sūnų kaip tp lapų 
rudens. Baltaveidės oi verks - nes 
mylėjo...

Maironis
Tikrai daug krito mūsų Tėvynės 

sūnų tais stalininio genocido me
tais, kai šimtai tūkstančių Lietu
vos gyventojų buvo ištremti į Si
birą, tūkstančiai įkalinti Gula
go lageriuose, daug jaunų vyrų žu
vo partizanų būriuose. Jie kovojo 
už savo tėviškę, gynė sesės rūtų 
darželį, gynė savo Tėvynę. Daug 
partizanų apie 280 jų žuvo ir Kai
šiadorių rajone. Jų kūnai buvo 
niekinami turgavietėse, patvo
riuose. Tik mažą dalį jų palaikų 
pavyko surasti ir perlaidoti Kai
šiadorių kapinėse. Žuvusių par
tizanų atminimui statome pamink- 
lą-koplytėlę. To paminklo staty
bai per Kaišiadorių vyskupą Juo
zapą Matulaitį gavome nemažą 
($150 kan.) auką iš Kanadoje gy
venančio p. Juozo Kralikausko. 
Už gautą auką prašome Kanados 
lietuvių laikraštyje “Tėviškės 
žiburiai” pareikšti p. J. Krali- 
kauskui mūsų nuoširdžiausią pa
dėką.

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

Mes, Kaišiadorių tremtiniai ir 
politiniai kaliniai, tikimės, kad 
Dievui ir geriems žmonėms pade
dant, šio paminklo-koplytėlės sta
tyba bus užbaigta iki Jo Švente
nybės Popiežiaus Jono-Pauliaus 
II atvykimo į mūsų Tėvynę Lietuvą.

“Tėviškės žiburių” redakcijai 
linkime visokeriopos sėkmės ir 
Gerojo Ganytojo palaimos Jūsų 
geruose darbuose.

Kaišiadorių tremtinių ir politi
nių kalinių vardu

V. Lozoraitis, Česaitis

AČIŪ UŽ ĮVERTINIMĄ
Mano nuoširdi padėka Juozui 

Kojeliui, man pareiškusiam ne
paprastai aukštą komplimentą, 
mano vieną straipsnį pavadinęs 
“šedevriuku” (TŽ 1993.VI.l, “Skai
tytojai pasisako”). Tai retas pri
pažinimas, juo labiau, kad išeivi
jos spaudos atstovai neturi to pres
tižo ir pagarbos, kuria naudojasi 
didžiųjų demokratijų žurnalis
tai. Kuriam nors kadaise paverg
tam kraštui atgavus nepriklauso
mybę, visų pirma kreipiamas dė
mesys į spaudos ir žodžio laisvę, 
kurią ir mes ne visada turime, 
jei kurio nors laikraščio redak
toriui “nepatinka” straipsnio min
tis, jei ji priešinga redaktoriaus 
draugams ar “linijai”. Tačiau bū
ti buvę dar maloniau, jei ger
biamas J. Kojelis nebūtų mano 
straipsnio lyginęs su kolegos Vy
tauto Šeštoko straipsniu “Drau
ge”, nes ir p. Šeštokas turi teisę 
pareikšti savo nuomonę, nors 
mums ir atrodytų, kad jis klysta. 
“Genys margas, o pasaulis dar 
margesnis”... Daug nuomonių, 
daug skirtingų pažiūrų ir skonių, 
bet aš visada sutikau su prancūzų 
posakiu “Vive la difference!”.

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

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

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

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

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

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

7 5 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 
KANADOJE LIETUVIŠKAS 
PROFESIONALUS 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI 
KARTU!

KELIONĖS 
(BALTIJOS KRAŠTUS!

VILNIUS ...........................nuo $824
RYGA ...............................nuo $975
TALINAS..........................nuo $895

Visoms kelionėms užsakymus priimame dabar. 
GARANTUOJAMOS GERIAUSIOS KAINOS.

Užsakydami keliones per mūsų biurą - 
remiate Baltijos kraštus.

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

Ir su manimi kaikas nesutinka, 
bet man svarbu, kad aš esu ver
ta dėmesio, nors jis būtų ir kri
tiškas, nes reiškia, kad esu skai
toma...

Antra vertus, spaudos darbą 
dirbančiam asmeniui toks viešas 
pripažinimas teikia daug džiaugs
mo ir skatina dirbti toliau. Dar 
kartą tariu nuoširdų “žurnalistiš
ką” ačiū.

Aurelija M. Balašaitienė, 
Richmond Hts., Ohio

Įvairios žinios
Gintė Damušytė, Nuolatinės 

misijos prie JT patarėja, birželio 
3 d. dalyvavo JT Vystymosi fon
do tarybos sesijoje, kurioje bu
vo pristatytas 1994-95 m. biud
žetas. Siūloma skirti 4,8 mlj. 
JAV dolerių Rytų Europos kraš
tams, pereinantiems į laisvąją 
rinką, jų tarpe ir Lietuvai. Nor
vegijos atstovas siūlė, atsižvel
giant į ribotas lėšas, administ
racines išlaidas mažinti iki mi
nimumo.

Jungtinių tautų 50 metų su
kaktis bus paminėta 1995 m. Mi
sijos patarėjas A. Gureckas da
lyvavo 17 valstybių atstovų pa
sitarime rengiamo minėjimo 
reikalu.

Pasaulinė žmogaus teisių kon
ferencija Austrijos Vienoje 
vyksta birželio 14-25 d.d. Lie
tuvai atstovauja užsienio rei
kalų ministerio P. Gylio vado
vaujama delegacija. Posėdžiuo
se dalyvauja ir JT Nuolatinės 
misijos patarėja G. Damušytė.

Reikalinga pagalba
Kanados sudėtingosios skle

rozės organizacija (Multiple 
Sclerosis Society of Canada) 
š. m. rugsėjo 4 d. Vankuvery, 
B.C., rengia tarptautinę šios 
organizacijos konferenciją. Šiai 
organizacijai jau priklauso 35 
šalys.

Kanados sudėtingosios sklero
zės organizacija paskyrė Haliną 
Wrotniak organizuoti piniginį 
vajų atsikviesti į šią konferen
ciją delegaciją iš Lietuvos. Be 
užsienio pagalbos Lietuvos at
stovai negalės joje dalyvauti.

Sudėtingoji sklerozė daugiau
sia ištinka palyginti jaunus žmo
nes. Ši liga paveikia regėjimą, 
kalbą, atmintį ir pajėgumą 
vaikščioti.

Halina Wrotniak rašo “Tėviš
kės žiburiams”, kad iki šiol iš 
lietuvių visuomenės gavo tik 
vieną auką. Šį vajų jau parėmė 
tarptautinė elektros darbinin
kų unija. H. Wrotniak, kuri au
koja vajui savo laiką ir pastan
gas, prašo aukoti šiam kilniam 
reikalui, kad Lietuvos atstovai 
galėtų konferencijoje dalyvauti 
pirmą kartą.

Lietuvių bendruomenės žmo
nės ir organizacijos turėtų į 
prašymą atkreipti tinkamą dė
mesį. Lietuvoje šios organi
zacijos steigimu ypač rūpina
si dr. Danutė Kučinskienė, kuri 
dirba Vilniaus universiteto li
goninėje. Ji deda dideles vil
tis į vajaus pasisekimą.

Aukas siųsti šiuo adresu: M.S. 
International Conference As
sistance Fund for the Lithua
nian Delegation, M.S. Society 
of Canada (BC Division), 205- 
6125 Sussex Avenue, Burnaby, 
B.C. V5H 4G1. Attn. Halina 
Wrotniak. K.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

trejų metų laikotarpyje palies 
tik tuos unijų narius, kurių 
metinis uždarbis yra didesnis 
kaip 30.000 dolerių. Tokie taip 
pat turės pusantros savaitės 
neapmokamų nedarbo dienų. 
Šios taktikos dėka betgi suma
žės iš darbo atleidžiamų uni
jų narių skaičius. Jiems vie
nerius metus bus mokama ne
darbo drauda, prilygstanti net 
95% gauto atlyginimo. Šiam 
tikslui bus įsteigtas 300 mili
jonų dolerių fondas, lėšoms 
panaudojus dalį valdžios įmo
kų kai kurių tarnautojų pen
sijų fondams.

Socialinės sutarties derybas 
sustabdė iš jų birželio 3 d. pa
sitraukę dvidešimt aštuonių 
unijų vadai ir atstovai. Jiems 
buvo nepriimtinas premjero 
Bob Rae vyriausybės pasiūly
tas 300 milijonų dolerių fon
das darbo netekusiems unijų 
nariams, sudarytas iš sumažin
tų valdžios įmokų pensijų fon
dams. Buvo pasipiktinta, kad 
tokiu atveju įmokas pensijų 
fondams turės pasididinti pa
čios unijos ir jų nariai. Onta
rio premjeras Bob Rae baigmi
ne socialinės sutarties derybų 
data buvo pasirinkęs birželio 
4 d., o jos nutrūko vieną’die
ną anksčiau.

Po šios datos premjeras Bob 
Rae buvo įsipareigojęs atsisa
kyti socialinės sutarties ir at
lyginimus valdžios tarnautojų 
unijų nariams sumažinti Onta
rio parlamente priimtais po
tvarkiais. Juos norima priimti 
šią savaitę, bet įgyvendinimą 
atidėti iki rugpjūčio 1 d. Pa-

Nori susirašinėti
Aušra Jakubonytė, 21-rių metų 

amžiaus, gyvenanti kaime ir dir
banti kultūros namuose, labai no
rėtų susirašinėti su lietuviais, 
gyvenančiais JAV-se ir Kanadoje. 
Aušra mėgsta dainuoti, groja akor
deonu, vertina draugystę ir išti
kimybę. Prašoma rašyti šiuo adre
su: A. Jakubonytė, Kalviai, Kama
jų paštas, Rokiškio rajonas 4830, 
Lithuania.

Irena Mikalauskaitė, 23 m. am
žiaus, vedybų tikslu norėtų susi
rašinėti su Kanados ar JAV lietu
viu 24-34 m. amžiaus. Galima ra
šyti lietuviškai arba angliškai. 
Adresas: L Mikalauskaitė, Marve
lės 25-1, 3012 Kaunas, Lithuania.

keitimų galėtų atnešti sociali
nės sutarties atnaujintos de
rybos ir ja priimti nutarimai. 
Lig šiol beveik du mėnesius 
trukusiose derybose Ontario 
NDP socialistų vyriausybei 
atstovavo sveikatos ministe
rio pavaduotojas Michael Dec- 
ter. Dabar jį pakeičia prem
jero Bob Rae pasirinktas Ka
nados plieno gamintojų uni
jos veteranas Peter Warrian.

Derybų atnaujinimu siekia
ma pašalinti iškilusią politinę 
įtampą tarp Ontario NDP so
cialistų premjero Bob Rae vy
riausybės ir jo politika pasi
piktinusių unijų vadų. Auto
mobilių gamybos unija jam 
ir jo partijai jau nutraukė lig 
šiol teiktą finansinę paramą. 
Girdėti vis aštresnių kritikos 
balsų. Jie gali stipriau prasi
veržti birželio 18 d. įvyksian
čiuose NDP provincinės tary
bos posėdžiuose, kur bus ir 
šiai partijai priklausančių 
unijų narių.

Valdžios tarnautojų kai ku
rios unijos nusivylimą prem
jero Bob Rae politika žada 
perkelti Ontario parlamen- 
tan, kur yra unijų žmonių, iš
rinktų atstovauti Ontario NDP 
socialistams. Karštakošiai 
unijų nariai prasitaria, kad 
jie bandys suskaldyti Onta
rio NDP socialistų parlamen
tarus ir galbūt galės sustab
dyti kai kurių premjero Bob 
Rae įstatymų bei potvarkių 
patvirtinimą. Nuosaikesnie
ji unijų nariai yra kitokios 
nuomonės. Jiems NDP socia
listai dar nėra tapę kažkokia 
kita partija. Ryšiai tarp uni
jų ir NDP socialistų tebėra 
stiprūs.

Ontario opozicinių partijų 
vadovai - liberalų Lyn McLeod 
ir progresyviųjų konservato
rių Mike Harris pritaria prem
jero Bob Rae nutarimui val
džios tarnautojų atyginimų 
sumažinimą parlamentiniu 
būdu atidėti iki rugpjūčio 1 d. 
Jie betgi nuogąstauja, kad ga
li kilti finansinių problemų 
dėl pavėluotų pakeitimų. Tuo 
yra susirūpinę miestų vado
vai, finansinę valdžios para
mą gaunančios švietimo, vie
šosios tvarkos bei kitos insti
tucijos ir Ontario sveikatos 
drauda. Mat juos gali užgriū
ti dideli vietinių biudžetų pa
keitimai. V. Kst.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JA V dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

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

Rainbow Printing 
73 Ontario Rd., Welland,

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

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

Paieškojimas
Danutė Šiaulienė (Monikos Go- 

delytės dukra) ieško savo pusbro
lio Antano Mockevičiaus arba jo 
vaikų Rozalijos, Edvardo ir Matil- 
dos. Antanas Mockevičius pasi
traukė su šeima prieš karą iš Šiau
lių apskrities, Vozbučių kaimo (ne
toli Kuršėnų miestelio). Patys ar 
žinantys apie šiuos žmones prašo
mi rašyti šiuo adresu: Danutė 
Šiaulienė, Partizanų 32-60, Kau
nas 3042.

Ont. L3P 5C2
tel. (416) 732-2117

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

Mūsų agentai:
Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines, 
Ont. L2N 1C2
tel. (416) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton, 
Ont. L8L 7W2 
tel.(416)549-4149

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

tel. (416) 646-9909

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

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.) 7R3-5S77

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. ll.b. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

66 NUMIGO AVĖ.
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3,

TEL (416) 252-6741

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

Savininkas Jurgis Kuliešius ®usĮtaru8 užsakymus paimame Ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo Ir 

p pardavimo atstovas, 
į ŲUMU, patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas. 

RF/WKK West Realty Inc.
. 1678 Bloor Street West |*pĮ

Toronto, Ontario M6P 1A9 įjrj
An independent member broker Ohone: (416) 769-1616 SSw

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nDFCUITD insurance UlVrLorlISIV 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
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Anapilio žinios

— Wasagos Gerojo Ganytojo ko
plyčios šventinimo iškilmės ir Mi
šios bus liepos4, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Mišias laikys ir koplyčią šventins 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. Per 
pamaldas giedos Gerojo Ganytojo 
misijos ir Lietuvos kankinių šven
tovės jungtinis choras. Vakarop 
lauke “Gintaro” kapela vadovaus 
lietuviškai gegužinei.

— Wasagos Gerojo Ganytojo mi
sijos salėje liepos 3, šeštadienį, 
2 v.p.p. bus koplyčios šventinimo 
pietūs. Meninę programą atliks 
Toronto “Gintaro” kaimo kapela.

— Prašome, atvežus paliegusį 
asmenį prie priekinių šventovės 
durų ir įvežus vidun, nepalikti 
automobilio prie pat durų, bet 
nuvažiuoti toliau, kad ir kiti pa
liegę asmenys galėtų būti privežti 
ir šiuo įėjimu pasinaudotų.

— Mišios birželio 20, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Ievą ir Juozą Leona
vičius, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 2 v.p.p. už a.a. Stasį Jonaitį.

Aukos Anapilio 
autoaikštės vajui

$2,000 — M. Gegužis (savo bro
lio a.a. Juozo Gegužio atmini
mui); $500 — H. G. Lapai; $150 — 
J. J. Rovai; $100 — A. Langas, E. 
Šturmienė, P. Šturmas, A. E. Pū
kai, V. I. Pečiuliai, E. Senku
vienė; $25 —J. O. Balsiai. Iš viso 
iki šiol surinkta $12,335.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 130 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė: Janina Kusienė iš Jonavos, P. 
Kraujalis iš St. Petersburg, FL, JAV, 
Aldona Bartulytė-Lach iš Delhi, Ont. 
Svečius supažindino ir pranešimus 
padarė LN vedėjas T. Stanulis.

— LN valdybos pirm. V. Kulnys iš
vyko į Lietuvą aplankyti savo gimi
nių bei paatostogauti. Jo pareigas 
perėmė LN valdybos vicepirm. Val
teris Drešeris. LN vedėjas bus išvy
kęs nuo birželio 14 iki 27 d.d. Visais 
administracijos reikalais prašoma 
kreiptis į Danutę Sysak-Simonaitytę 
arba į Danguolę Šerienę-buhalteri
jos bei finansiniais reikalais.

— Sėkmingai praėjo vartotų dra
bužių ir daiktų išpardavimas. Dėka 
atžalyniečių merginų automobilių 
plovimas taip pat davė pelno. Nuo
širdi padėka visuomeninės veiklos 
komitetui, moterų ir vyrų būreliams, 
administracijai ir tautinių šokių 
grupės “Atžalyno” nariams bei vi
siems prisidėjusiems prie šio ren
ginio pasisekimo. Pelnas ir kitos 
detalės bus paskelbtos vėliau.

— Birželio 17, ketvirtadienį, 6.30 
v.v. - Slaugos namų komiteto posė
dis ir 7.30 v.v. - LN valdybos posė
dis.

— Birželio 20, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. bus rodomos spektaklių “Min
daugas” ir “Valdžia” vaizdajuostės 
tęsinys. Ją paruošė Lietuvos valdžia. 
Vaidina Lietuvos žymiausi aktoriai.

— Birželio 27, sekmadienį, 12 v. 
įvyks LN vyrų būrelio ir “Ažalyno” 
gegužinė. Muzikinę programą atliks 
Lilija Turūtaitė. Organizuojami 
jaunimo bei senjorų sportiniai žai
dimai, loterija, šokiai ir kitos staig
menos.

Aukos Slaugos namams
$50 - D. Leparskienė, Juozas Pike

lis a.a. Bronės Serepinienės atmi
nimui; $25 - Martha Ireland a.a. Pra
no Juozaičio atminimui. Iš viso staty
bos fonde yra $884,696. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kredi
to kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

WASAGA BEACH lietuvių rajone 
išnuomojamas dviejų miegamųjų 
vasarnamis su visais patogumais. 
Skambinti tel.1-705-429-7429 arba 
Toronte tel. 248-2486.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė Kauno arki
vyskupijos Krakės ir Pajeslio para
pijų klebonas kun. Romualdas Ra- 
mašauskas.

— Pakrikštyta Katherine-Erin, Ma
rijos V. (Žutautaitės) ir John D. 
Shore dukrelė.

— Birželio 10 d. palaidota a.a. 
Bronė Serepinienė, 73 m.

— Švč. Jėzaus Širdies garbinimui 
yra skirtas birželio mėnuo. Mūsų 
šventovėje Jėzaus Širdies litanija 
yra kalbama šiokiadieniais po 8 v.r., 
šeštadieniais po 9 v.r., o sekmadie
niais po kiekvienų Mišių.

— Parapijos kavinėje maistas ne
bus gaminamas per visą vasarą.

— Registracijos blankai į vasaros 
vaikų stovyklas, kurios vyks “Kre
tingos” stovyklavietėje, Wasagoje, 
yra gaunami parapijos raštinėje. 
Stovykla lietuviškai kalbantiems 
vaikams bus liepos 4-17 d.d., lietu
viškai nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams - liepos 18-31 d.d. Sto
vyklų organizavimo reikalus tvarko 
Lina Kuliavienė tel. 766-2996.

— Kelionė į Šventąją Žemę, ku
rią organizuoja T. Gregory Botte, 
OFM, vyks spalio 5-19 d.d. Per dvi 
savaites aplankys visas svarbiau
sias Kristaus gyvenimo vietas Je
ruzalėje, Galilėjoje ir kitur. Kelio
nės kaina, į kurią įeina visos kelio
nės išlaidos su trim valgiais kas
dien, $2,980. Norintys kelionėje da
lyvauti turėtų užsiregistruoti para
pijoj ar pas T. Gregory tel. 536-8195 
iki rugpjūčio mėn. vidurio. Jei susi
darys lietuvių grupė, maldininkus 
lydės klebonas.

— Mišios birželio 20, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Juozą Ražauską, 
9.20 v.r. už a.a. Marijoną ir a.a. An
taną Kriščiūnus, 10.15 v.r. - už Gra
žulių šeimos mirusius, už a.a. Albi
ną Lukoševičienę, už a.a. Adelę Ber- 
notaitienę, 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Mamos ir močiutės a.a. Petro
nėlės Tautkevičienės atminimui, 
sūnums — Albinui ir Antanui su 
šeimomis reikšdami gilių už
uojautų, Tonia Gureckienė, Sta
sė ir Bill Kowbell “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $40.

A. a. Gretos Baltaduonienės 
atminimui Mariana Kybrancie- 
nė su šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A. a. Kazio Aperavičiaus 10 
metų mirties prisiminimui žmo
na Aniceta Aperavičienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $200.

KLK moterų draugijos Hamil
tono skyrius “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Bronės Serepinienės at
minimui, užjausdami jos vyrą 
Praną, gimines Lietuvoje bei 
brolį Sibire Genė ir Kostas Ja- 
sudavičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — A. Aperavičienė 
(a.a. Kazio Aperavičiaus X mir
ties metinių proga); $100 — E. A. 
Mačiulaičiai, A. E. Pūkai, E. Sen
kuvienė.

Šiuolaikinės fotografijos cent
ras “Gallery 44” pristato baltie- 
čių darbus, pavadintus “Beyond 
Control” nuo birželio 12 iki lie
pos 3 d. Iš lietuvių dalyvauja 
Alfonsas Būdvytis ir Gintautas 
Trimakas. Galerijos adresas: 
183 Bathurst St., Toronto, Ont., 
M5T 2R7, tel. (416) 363-5187. In
formaciją teikia Terry Costan
tino.

išleidžiant birželio 10 d. Išleistuvių pietuose Anapilyje dalyvavo “Tėviškės žiburių” ir Lietuvos kankinių parapijos 
darbuotojai. Iš kairės: G. GAIŽUTIENĖ, S. ANDRULIENĖ, prof. VYT. LANDSBERGIS, A. PAJAUJIENĖ, L. KURPIENĖ, 
D. RAMANAUSKIENĖ, Č. SENKEVIČIUS, klebonas kun. J. STAŠKUS. J. ANDRULIS ir J. KARASIEJUS

Nuotr. Vytauto Balčiūno

Vilniaus radijo užsieniui skir
ta laida, pranešimu iš Vilniaus, 
nuo birželio 18 d. bus girdima 
12040 khz mūsų laiku 7 v.v.

Sukaktuvinis tautybių Karava
nas, jau 25-tasis, įvyks birželio 
18-26 d.d. Vilniaus paviljonas 
vėl bus įrengtas Prisikėlimo 
parapijos patalpose, 1021 Col
lege St. Dalyvaus 40 tautų. 25- 
mečio proga Karavano organi
zatoriai, parduodami pasus, 
suteikia progą tuo pačiu daly
vauti ir loterijoje.

Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerijos direktoriai - A. Le
vickas ir R. Levickienė birželio 
22, antradienį, 7 v.v. Toronto Lie
tuvių namuose padarys praneši
mą “Dabartinė švietimo padė
tis Lietuvoje.” Visi kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas - laisva auka. 
Rengia KLB švietimo komisija.

Visą birželio mėn. Toronte 
vyksta tarptautinis chorų fes
tivalis “The Joy of Singing”. Ren
gėjų pakviestas, “Volungės” cho
ras atliks lietuviškų dainų kon
certą “Valandėlė su Volunge” 
ketvirtadienį, birželio mėn. 24 
d., 6 v.v. Jis įvyks rengėjų paskir
toje salėje Trinity-St. Paul’s 
centre, 427 Bloor St., West (prie 
Spadina Ave.). Dėl bilietų (kai
na $8.50) teirautis Roy Thom
son salės būstinėje, tel. 872-4255. 
Šį koncertą užrašys CBC ir CJRT- 
FM radijo stotys vėlesnei laidai.

A.N.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia gegužinę liepos 
14, trečiadienį, nuo 11 v.r. iki 
4 v.p.p. High Parke, ploto (Area) 
nr. 26. Programą atliks muz. Li
lija Turūtaitė. Bilietus įsigyti 
pas; T. Kobelskienę, 760-8003, 
J. Janušą, 767-4736.

Kanados lietuvių fondas pra
neša, kad stipendijoms gauti 
anketos turi būti paimtos fondo 
raštinėje ne vėliau kaip š.m. 
liepos 31 d. Anketas galima gau
ti KLB raštinėje pas L. Našlė
nienę, Lietuvių namų raštinėje 
pas D. Sysak ir fondo įgalioti
nius. Gyvenantiems ne Toronte 
anketos bus pasiųstos paštu. 
Kreiptis: Kanados lietuvių fon
das, 1573 Bloor Str. W., Toron
to, Ont., M6P 1A6. Pageidauja
ma, kad prašantis stipendijos, 
arba jų globėjas, būtų arba tap
tų fondo nariu.

Prof. Vytauto Landsbergio iš
leistuvių pietus birželio 10 d. 
surengė Lietuvos kankinių para
pijos klebonas kun. Jonas Staš- 
kus. Dalyvavo “Tėviškės žibu
rių” darbuotojai, šios parapi
jos tarybos pirm. J. Karasiejus, 
svečią iš St. Catharines, Ont., 
atlydėję ir popiet į orauostį iš
vežę E. Čuplinskas, H. Stepai- 
tis ir A. Juozapavičius. V. Lands
bergis padėkojo už malonų pri
ėmimą ir pasidžiaugė galįs į 
Lietuvą grįžti su ilgai atminti
nais įspūdžiais, kurių prisirin
ko belankant Kanados lietuvius. 
Šeimininkas kun. J. Staškus pa
linkėjo svečiui sveikatos ir Die
vo palaimos atgimstančios tėvy
nės darbuose. Linkėjimai paly
dėti tradicine “Ilgiausių metų”. S.

Grupės “Už demokratinę Lie
tuvą” susitikimas su prof. V. 
Landsbergiu įvyko birželio 9 d. 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje. Susirinko apie 70 bend
raminčių. Susirinkimą pradėjo 
E. Čuplinskas, pakvietęs sve
čią pranešimui. V. Landsbergis 
paaiškino savo kelionės į Ka
nadą tikslą — supažindinti Ka
nados lietuvius su Tėvynės są
junga, tikintis pritarimo ir 
paramos. Palietė ir kai kuriais 
bruožais papildė savo sekma
dienio (birž. 6 d.) pranešimo 
Lietuvių namuose mintis.

Didžioji problema — informa
cijos apribojimas visais gali
mais būdais. Vienintelis “Lie
tuvos aidas” skelbia opozicijai 
palankius straipsnius. Trūksta 
panašių laikraščių provincijo
je, kur dar dirba sovietmečio 
redaktoriai. Reikia suprasti, 
kad varžomasi tie dėl valdžios,

bet dėl Lietuvos ateities. Au
kos galės būti nukreiptos auko
tojų pageidaujama linkme. Lan
kydamasis Otavoje susitikęs su 
užsienio reikalų ministerio pa
vaduotoju ir kitais pareigūnais. 
Kanada stebinti Lietuvos demo
kratėjimą ir yra informuojama 
apie demokratijos pažeidimus.

Klausimams, kurių nemažai 
atsirado, vadovavo H. Stepai- 
tis. Pasivaišinti vynu, kava ir 
ponių paruoštais užkandžiais 
teko jau gana vėlyvą vakarą, 
progą taipgi panaudojant lais
viems pokalbiams bei aukų įtei
kimui. Padėkojo V. Bireta. S.

Vasaros muzikos festivaliai To
ronto miesto parkuose prade
dami birželio 20 d. ir tęsis iki 
rugsėjo 15 d. Įvairios muzikos 
orkestrai devyniolikoje vietų 
pasirodys su 135 koncertais. 
Šiokiadieniais bei savaitgaliais 
įvairuojančiu laiku bus koncer
tuojama Kew Gardens, High 
Park, Christie Pits, Allan Gar
dens etc.

PADĖKA
Kauno medicinos akademijos 

II chirurgijos klinikos bendradar
biai nuoširdžiai dėkoja gerb. dr. 
A. Valiuliui už medicinos litera
tūros, aparatų ir kt. siuntą. Ši do
vana, esant sunkiai Lietuvos me
dicinos būklei, yra labai vertinga 
ir reikalinga.

Su gilia pagarba-
klinikos vadovas 

prof. Vytautas Zykąs
Patikslinimas. Aprašyme “Seimo 

nario viešnagė Anapily” “TŽ” 23 nr. 
buvo pažymėta, kad Lietuvos 
krikščionių demokratų partija turi 
800 narių, o turėjo būti 8000.

Wasagos Gerojo Ganytojo misijos salėje, 
liepos 3, šeštadienį, 2 vai. po pietų įvyks 

koplyčios piIPTITQ 
šventinimo JL 1IL1 v u

Meninę programą atliks Toronto "Gintaro” kaimo kapela. įėjimas $20 asmeniui.

Liepos 4, sekmadienį, 2 v.p.p., Gerojo Ganytojo misijos 
koplyčios iškilmingos šventinimo MIŠIOS, 
atnašaujamos vysk. P. BALTAKIO, OFM, kurių metu giedos 
jungtinis Lietuvos kankinių parapijos ir Wasagos vyrų chorai. 
Pavakarėje - lauke lietuviška gegužinė, 
gros “Gintaro” kapela. Rengėjai

MONTREAL
Andrėja Celtoriūtė ir Mykolas Be- 

niušis, gerai žinomi lietuviškoj 
veikloj, ruošiasi susituokti AV 
šventovėje.

A.a. Kazimieras Kilikevičius mirė 
po sunkios ligos. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero parapijos. Liko giminės 
Lietuvoje ir Anglijoje. N.B.

Domicėlė Girdauskienė gegužės 
16, sekmadienį sulaukė 100 metų 
amžiaus. Mišios jos intencija buvo 
atlaikytos 10.30 v.r. senelių slau
gos namuose, kur ji šiuo metu gyve
na. Jos kambarys, valgomoji salė ir 
auditorija buvo gražiai papuošti.

Tuoj po Mišių jos sūnus su šeima, 
artimieji ir kiti svečiai rinkosi au- 
ditorijon, kur sukaktuvininkei bu
vo įteikiamos dovanos. Po to visi 
vaišinosi Little Sisters of the Poor 
paruoštu maistu. Tiktai vienuolės 
galėjo suruošti tokį gražų paminė
jimą. Dar 1988 m., kai aš Domicėlę 
vežiodavau kėdėje su ratukais po 
koridorius, tuomet ji dar pati paval
gydavo ir daugiau kalbėdavo. Kartą 
man pasakė: “Kai kurie žmonės moka 
kalbėti, bet nemoka dirbti”. Gimta
dienio proga ją pasveikino federa
cinės bei provincinės valdžios at
stovai. Elena Narbutaitė

DOMICĖLĖ GIRDAUSKIENĖ, švenčianti 100-jį gimtadienį Montrealyje

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.-........  5.75%
Certifikatus 2 m............  6.25%
Term, indėlius:

1 metų .................  5.00%
180 d.-364 d........ 4.50%
120 d.-179d........ 4.50%
60 d. - 119 d........ 4.50%
30 d. - 59 d........ 3.00%

Taupymo-special.................2.25%
Taupymo - su gyv. dr.............1.50%
Taupymo-kasdienines........1.75%
Einamos sąsk......................... 1.50%
RRIF-RRSP-1 m.term........ 6.00%
RRIF-RRSP-2 m.term........ 6.25%
RRIF - RRSP - taup..............2.00%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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

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

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.

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

REIKALINGA auklė 3 metų ber
niukui, kuri galėtų gyventi kartu. 
Skambinti tel. 771-6699.

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.

J. K. METALS
Miegamieji • Prausyklos • Padidi
nimai ir atnaujinimai • Gyvenamų
jų ar verslo patalpų pertvarkymai • 
Garantuotai geras darbo atlikimas. 
Jonas Kripas tel. ir faksas 698-2913.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

UWV 7 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"

Toronto Lietuvių namų ir “Atžalyno
EMTPANCd1

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

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.

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

VYRAS IŠ LIETUVOS vidutinio 
amžiaus ilgesniam laikui ieško dar
bo. Moka dirbti įvairius statybos 
darbus - mūro ir medžio. Turi tarp
tautines teises vairuoti visas trans
porto priemones. Skambinti tel. 
416-536-4742 Toronte.

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

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
galima apsistoti Kaune kelioms die
noms, savaitei ar mėnesiui - butas 
2 miegamųjų arba 1 miegamasis su 
salonu ir virtuvės naudojimu. Pri
einamos kainos. Adamonių šeima, 
tel. (514) 256-5355.

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.

VALHALLA
TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

. & ORO LINIJA 4-

Bilieto kaina asmeniui nuo $824
Skrydžiai nuo gegužės iki pabaigos rugsėjo
Išskrendama kiekvieną penktadienį. Grįžtama kiekvieną šeštadienį.
Skambinkite: Anita arba Birgit (416) 737-0300 

Tolimo nuotolio - 1 -800-265-0459
Ontario registracijos nr. 4131462

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namų ir automobilių vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indų plovimo mašinas • Skalbimo mašinas, 
džiovintuvus • Atlieku įvairius vandentiekio (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
PAGE 370-3539 arba tel. 533-6310 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

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

siuntinius į LIETUVĄ.

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

MAGIC BOX

TIK $6 už kub. pėdą pilus $11 pristatymas.

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas ( namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................... $1 "1 -
M AUK BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kurį paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Duffenn-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvesime jums į namus

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

—s Jums reikės tik paskambinti

P0LIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132


