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Dvi nepriklausomybės
Švenčiant Vasario 16-tąją, minėjimuose bei spaudoje 

buvo įprasta prisiminti tą dvidešimt dvejus metus žydė
jusią nepriklausomybę. Šiandien lyg jau ir nebetiktų vien 
tik apie tą laikotarpį kalbėti, išsikovojus antrąją nepri
klausomybę. Pastaroji dar jauna, vos ketverių metų am
žiaus. Reikia betgi tikėtis, kad ji istorijon bus įrašoma 
ilgiems ateities šimtmečiams.

S
UGRETINUS abiejų šių nepriklausomybių pirmuo
sius ketverius metus, šiandien matome daug dau
giau skirtingumo, negu panašumo. 1918 metų ne
priklausomybė rėmėsi tvirta, pastovia visuomene, kurią 

sudarė tėviškių sodybos. Tai iš tikrųjų buvo tikroviškos 
tvirtovės, iš kurių kilo ir ministerial, ir eiliniai kareivė
liai. Tos tvirtovės nebuvo jokios aukštosios mokyklos, jo
kie skambių vardų institutai ar kurios nors politinės 
krypties lopšiai. Jos betgi augino ir ugdė savo žemę my
linčius žmones, prisirišusius visu kūnu ir dvasia prie 
savo aplinkos, gerbiančius savo šeimą, kalbą, papročius, 
kilmę, saugojančius dorovę. Kokios mokyklos šiandien 
visa tai duoda? Anuomet priaugančios kartos paprastu 
būdu iš tėvų ir senelių sėmėsi logiškos išminties prieš 
pradėdamos apsispręsti, ką toliau veikti ir kaip gyventi. 
Šitaip ir klostėsi visuomenė, kuriai patriotizmo sampra
ta kaip tik ir kilo iš tų klodų. Tėvynė buvo suvokiama ne 
kaip valstybinė struktūra, tam tikra organizacija, pa
tenkinanti žmonių poreikius, bet kaip virš žmonių ir net 
jų gyvybių egzistuojantis idealas, jungiantis dangų ir 
žemę, tolimą praeitį ir dabartį, tam tikra ir vienintelė 
pasaulyje vieta, priklausanti be jokių sąlygų visai tau
tai. Toks ar panašus, dabar sakytume, romantinio bruožo 
požiūris skatino pasiaukojimą, kreipė mąstymą į siekti
nus biliūniškus “laimės žiburius”, formavo atitinkamas 
nuotaikas, kurių poveikiuose buvo kuriama valstybė ir 
tvirtinama nepriklausomybė.

D
ABAR matome, dar daugiau jaučiame, kažkokią 
priešingybę. Kad taip yra, didžioji priežastis 
turbūt bus skirtinga visuomenės sankloda. Jau 
nuo 1940 metų tauta buvo ardoma ir draskoma. Ji tapo 

sukolchozinta, išblaškyta, sumaišyta naujose gyvenvie
tėse, augančiuose miestuose, pramonės įmonėse, sveti
mos kariuomenės bei okupacijos pavaldumo junginiuose, 
ateizmo ir propagandos klystkeliuose, baimės, nevil
ties ir nusivylimo sūkuriuose. Ir šitokia ji 1990 metų kovo 
11 dieną vėl paskelbė nepriklausomybę. Iš pradžių dau
geliui atrodė, kad su išėjimu laisvėn sugrįš ir anų ne
priklausomybės dienų nuotaikos bei idealai, buvę oku
pantų tik užslopinti. Deja, pasirodė visai kas kita. Dėl to 
nuogąstaujama, nemažai jau rašoma ir pačios Lietuvos 
spaudoje. Atrodo, kad nepriklausomybės stiprinimo pa
grindas dar vis siūbuojantis. Per ketverius metus nesu
gebėta ar nenorėta atsiplėšti nuo sovietinio palikimo, 
stengtis atsistoti nuo tų milžiniškų griuvėsių atokiau 
ir į naująją antrą nepriklausomybę žengti nepriklauso
mai, bent jau tai aiškiai ir viešai skelbiant. To nėra, o 
rodosi vis dar kažkokie trukščiojimai iš Rytų, tarsi ta 
mūsų nepriklausomybė būtų ant virvutės pririšta. Šven
čiant Nepriklausomybės šventę, norėtųsi daugiau džiaug
tis, o mažiau abejoti, norėtųsi matyti aiškesnę kryptį, 
posūkį į tvarką, ramybę ir padorumą. Be šių dalykų var
gu ar kada galėsime būti nepriklausomi. Vis kalbama 
apie ekonominę būtinybę priklausyti buvusiam okupan
tui. Tai tik lėkštas atgarsis įsibėgėjusio priklausomumo. 
Jei medžiaginės gėrybės turi lemiamos reikšmės, tai ku
ri pasaulio valstybė yra nepriklausoma? Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Pertvarkomi ateivių reikalai

Savaitė Lietuvoje

Naujasis imigracijos minis
teris Sergio Marchi pertvar
ko ateivių Kanadon reikalus. 
Jis palieka dvi ligšiolines atei
vių grupes - legalizuotų imi
grantų ir pripažinimo laukian
čių atbėgėlių. Reforma labiau
siai paliečia atbėgėlių grupę. 
Mat jiems, laukiantiems poli
tinės globos suteikimo, Kana
doje nebuvo leidžiama dirbti. 
Tad pragyventi jie galėdavo 
tik iš miestų savivaldybių ir 
provincinių vyriausybių lab
daros pašalpų. Politinių tei
sių pripažinimas kartais už
trukdavo net porą metų, įskai
tant ir atmetimo apeliacijas.

Dabar tokiems atbėgėliams, 
patikrinus jų sveikatą ir pa
darius pirštų nuospaudas, bus 
išduodamas darbo leidimas 
devyniems mėnesiams. Imi
gracijos ministeris S. Marchi 
tokiu būdu tikisi sumažinti 
tikrai didelės labdaros išlai
das. Darbo leidimas bus at
šauktas, imigracijos ir pabė
gėlių tarybai atmetus tokio 
ateivio teisę pasilikti Kana
doje. Lig šiol politiniais pa
bėgėliais buvo pripažinti ir 
čia pasiliko apie 40.000 nele
galiai atvykusių ateivių. Šiuo 
metu 14.000 laukia imigracijos 
ir pabėgėlių tarybos sprendi
mo. 1993 m. tik pusė tokių atei

vių buvo pripažinti politiniais 
pabėgėliais. Leidimas dirbti 
pripažinimo laukiantiems yra 
nauja imigracijos ministerio 
S. Marchio taktika.

Legalizuotų imigrantų įsi
leidimas Kanadon 1994 m. be
veik nebuvo pakeistas. Imigra
cijos ministeris S. Marchi pla
nuoja įsileisti 250.000. Šį skai
čių pastaraisiais metais jau 
buvo įvedęs ministeris pirm. 
B. Moulroney ir jo progresy
viųjų konservatorių vyriausy
bė. Tai buvo tikrai didelis atei
vių skaičiaus paaugimas nuo 
1979 m. turėto 100.000. Konser
vatorių vyriausybė 1993 m. pla
nuoto 250.000 ateivių skaičiaus 
nepasiekė. Jų buvo įsileista 
truputį mažiau - 246.000. Tad 
iš tikrųjų skirtumas tarp 1993 
m. konservatorių ir 1994 m. li
beralų planų yra labai menkas.

Jis lengviau pastebimas po
litinės globos siekiančioje at
bėgėlių grupėje. Konservato
riai 1993 m. buvo numatę įsi
leisti 25.000, bet politinę glo
bą suteikė tik 13.600. Jų skai
čių sumažino įvesta griežtes
nė kontrolė. Šiais metais kon
servatoriai atbėgėlių skaičių 
planavo padidinti iki 53.000, 
o liberalai jį sumažino iki 28. 
300. Imigracijos ministeris S.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Nepaisant sunkių ir slegiančių okupacinių grandinių, Lietuvos laisvė bei nepriklau
somybė vėl vešliai pražydo. Ją reikia dabar pasiaukojančiomis rankomis įtvirtinti 
visose valstybinio gyvenimo srityse iliustracija daii. snaigės Šileikienės

Išeivija - Lietuva - problemos
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako Kanadoje lankęsis buvęs nepriklausomos Lietuvos 
ministeris pirmininkas ir dabartinis Tėvynės sąjungos valdybos pirmininkas GEDIMINAS 
VAGNORIUS, be kitko pareikšdamas, kad išeivija yra didelė tautos dalis ir tai sveikesnioji 

dalis, kurios moralinė, ekonominė ir politinė parama dabar reikalingesnė 
nei prieš keletą metų

— Lankotės, berods, antrą 
kartą Kanadoje. Įdomų būtų 
sužinoti, koks yra šio Jūsų ant
rojo vizito pagrindinis tikslas?

— Pirmą kartą Kanadoje 
lankiausi 1991 m. pavasarį. 
Išliko malonūs prisiminimai 
apie šiltus, nuoširdžius susi
tikimus lietuvių centruose.

Išeivija yra didelė Lietuvos 
tautos dalis. Be to — sveikes
nė tautos dalis, kurią mes pri
valome kuo plačiau įtraukti į 
atsikūrusios valstybės poli
tinį, ekonominį bei kultūrinį 
gyvenimą. Kanados, Amerikos 
ir kitų kraštų aktyvių tautie
čių padedama, Lietuva išsiko
vojo nepriklausomos valsty
bės statuso pripažinimą, bet 
demokratinei valstybei to ne
pakanka. Ne taip paprasta pa
keisti Lietuvoje seną gyveni
mo būdą, bet tai būtina pada
ryti. Turime pakeisti Lietu
voje tuos, kurie po 50 metų so
vietinės priespaudos ir dabar 
dar puoselėja senąsias politi
nes nuostatas. Atkūrėme ne
priklausomą kraštą, dar liko 
įveikti buvusias komunisti
nes struktūras.

Pastaruoju metu vyksta daug 
pasikeitimų Kanados valdžio
je. Tad norime atnaujinti ir 

politinius kontaktus su šiuo 
kraštu.

— Nuo Jūsų pirmojo apsilan
kymo Toronte iki dabar įvyko 
nemažai pokyčių Lietuvoje. 
Kaip galima būtų juos įvertin
ti; kas išskirtinai teigiamo ir 
kas neigiamo?

— Svarbiausia tai, jog de
mokratinės ir ekonominės re
formos pasistūmėjo tiek, jog 
praktiškai nebeįmanoma Lie
tuvoje atgaivinti sovietinę 
santvarką. Po seimo rinkimų 
LDDP valdžia 1992 m. gruo
džio mėnesį pabandė sustab
dyti privatizaciją ir vėl suvar
žyti rinką. Tačiau, visuome
nei spaudžiant, 1993 m. pava
sarį turėjo nors iš dalies at
naujinti privatizaciją.

Per 1991-1992 metus įgyven
dinti du trečdaliai rinkos re
formų programos. 1993 m. vi
duryje pereita prie stabilaus 
lito, o rudenį išvesta Rusijos 
kariuomenė. Tapome Europos 
tarybos nare.

Krašto ūkio valdymą per
ėmus buvusiems komunis
tams, pragyvenimas (gyven
tojų realios pajamos) nusmu
ko 2,5 karto, nors 1992 m. vi
duryje vidutinės pajamos bu

vo jau 18% aukštesnės nei 
1990 m. pradžioje. Po seimo 
rinkimų mėnesinis pramonės 
gamybos lygis nusmuko dau
giau kaip 3 kartus. Sutrikdžius 
finansų sistemą ir atsiskaity
mus, nebesuperkama arba 
pusvelčiui superkama žemės 
ūkio produkcija, 3-5 mėnesius 
nesumokama žemdirbiams už 
jų parduotas prekes, dėl to 
dirbtinai mažinama gamyba, 
o žemės ūkis ir pramonė mer
di. Dėl nevykusios politikos 
dalis žmonių gyvena pusba
džiu, sovietmečio įpročiu pa
žeidinėjama demokratija, per
sekiojama opozicija ir spau
džiamos masinės informacijos 
priemonės.

Žinoma, reformos niekada 
nebūna lengvos. Tačiau vals
tybės stabilumui dabar di
džiausią pavojų kelia ne re
formų metų neišvengiamai ky
lantys ekonominiai sunkumai, 
bet bereikalingai dirbtinai 
keletą kartų nusmukdytas 
ūkis, 1993 m. iš užsienio pa
imtos $400 mil. dolerių pasko
los (dauguma jų panaudota ne 
investicijoms, bet pašalpoms 
ir subsidijoms). Nerimauja
me ne tiek dėl Rusijos reak
cingų sluoksnių keliamų idė- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

NATO delegacija Lietuvoje
Pirmoji NATO delegacija, 

atvykusi užvesti Lietuvos įsi
jungimo į Bendradarbiavimo 
taikos labui (BTL) programą, 
ELTOS pranešimu, vasario 2 d. 
surengė spaudos konferenci
ją. Dalyvavo Danijos ir Vokie
tijos atstovai NATO taryboje, 
NATO Europos karo vadovy
bės atstovas bei NATO admi
nistracijos politinių reikalų 
ir karinio bendradarbiavimo 
skyrių atstovai. Pasakyta, kad 
artimiausiu laiku bus paruo
šiami pristatantieji dokumen
tai, nurodantys Lietuvos tikslus 
BTL programoje. Dar neaptar
tas Lietuvos piniginis indėlis, 
kuris visoms dalyvaujančioms 
tautoms privalomas, nors Lietu
vai nereikės mokėti stojamo
jo mokesčio. BTL tikslas yra 
sumažinti visų išlaidas gyny
bai ir panaikinti praeities 
įtakos sferas.

Atgarsiai dėl įstojimo
Vasario 1 d. “Lietuvos ryte” 

R. Ozolas teigia, kad Lietuvos 
pasirašymas BTL sutarties yra 
istorinis faktas, kuris “žymi 
ribą, nuo kurios aiškiai, nors 
ir labai sunkiai, pradedama 
kurti visiškai nauja Lietuvos 
nacionalinio saugumo situaci
ja ir galimybės”. Jis pažymi, 
jog JAV senatas pareiškęs, kad 
greitas norinčių įstoti Rytų 
Europos šalių priėmimas į 
NATO turėtų būti oficiali JAV 
užsienio reikalų politikos po
zicija. Ten pat E. Bukinas ra
šo, kad, pasirašydamas sutartį, 
prezidentas A. Brazauskas 
“tinkamai pasinaudojo proga 
pademonstruoti Baltijos šalių 
vienybę”, ir “kai visos trys 
Baltijos šalys taps šios pro
gramos partnerės, mūsų regio
nas įgis naują kokybę kuriant 
ateities Europos saugumo ar
chitektūrą”.

Abejonių iškėlė opozicijos 
vadovas Vytautas Landsber
gis, toliau rašo “LR”, spaudos 
konferencijoje išreiškęs susi
rūpinimą, “ar sutartis dėl ka
rinio transito yra ta kaina, 
kurią Lietuva moka už Rusijos 
leidimą siųsti laišką į NATO?” 
Taip pat “Respublikoje” vasa
rio 4 d. paklausiama, ar BTL 
garantuos taiką, ramybę ir sta
bilumą? “Kas bus ateityje, kai 
Rusija JAV investicijų pagal
ba atkurs savo ekonomiką, jei 
net dabar, negalėdama išgy
venti be Vakarų pagalbos, ji 
gali vetuoti naujų narių pri
ėmimą į NATO?” Toliau rašo
ma, kad BTL programą “dau
gelis Vakarų politologų ver
tina kaip “niekeno žemės” 
tarp Vokietijos ir Rusijos su
kūrimą, o Europos istorijoje 
tokie žingsniai neišvengiamai 
sukeldavo karą”. Pačią progra
mą dar ir dėl to sunku vertin
ti, kad neaišku, kada Lietuva 
taps aktyvia nare. Šiandieną 
bene svarbiau, negu užsiiminė
ti užsienio politika, Lietuvai 
pirma reikėtų išspręsti savo 
vidaus problemas, kad geriau 
“galėtų įsiterpti į Europos 
ir apskritai išsivysčiusio pa-' 
šaulio gyvenimą”.
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Į klausimus atsako buvęs premjeras G. Vagnorius 
Daug paslapčių KGB archyvuose 

KGB pabaisa dar gyvuoja
Antrąjį sovietų antplūdį pasitinkant 

Kautynės su bolševikais pasitraukiant į Vakarus
Nutilo jo daina

A.a. Rimą Strimaitį amžinybėn palydint 
Nutautimas ir nutautėjimas 

Lietuvybė ir sunkiausiose sąlygose liko gyva 
Dykuma, karioje rasti bibliniai rankraščiai 

Prie Negyvosios jūros atrasta savotiška biblioteka

Padidėjęs nusikalstamumas
ELTOS bei RFE/RL žinio

mis, Lietuvos prokuratūros 
kolegijos posėdyje sausio 25 
d. pranešta, kad 1993 metais 
Lietuvoje įvyko 60,378 nusi
kaltimai, pokario aukščiausias 
skaičius, nors didėjimo lygis 
buvo tik 6.7 nuošimčiai, ma
žiausias pakilimas nuo 1989 
metų. Daugiau negu 56% buvo 
asmeninio turto grobimai. Lat
vijoje nusikaltimų pernai 
buvo 52,835, Estijoje — 37,163.

Kolegijos posėdyje aptarta 
teisinė Lietuvos būklė ir pro
kuratūros veiklos gairės atei
čiai. Generalinis prokuroras 
Artūras Paulauskas pranešė, 
kad 53% nusikaltėlių yra dar
bingo amžiaus, oficialiai nie
kur nedirba, kas penktas nusi
kaltęs ne pirmą kartą ir kas 
trečias — neblaivus.

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas, dalyvavęs šiame po
sėdyje, pareiškė nuomonę, 
kad korupcijos ir kitų bylų 
tyrimas užsitęsęs, visuome
nėje sudarant įtampą. Seimo 
vicepirmininko Egidijaus Bič
kausko manymu, teisinė ne
tvarka yra iškilusi dėl dažno 
įstatymų kaitaliojimo, dėl ku
rio nebesiorientuoja patys 
teisėjai.

Sienos apsaugos vadas
ELTA praneša, kad vasario 

1 d. naujai paskirtas Valstybi
nės sienos apsaugos viršinin
kas pulkininkas Stanislovas 
Stančikas, šias pareigas jau 
ėjęs nuo 1990 iki 1992 m. Jo 
manymu, pasienyje turėtų tar
nauti tik samdyti kariai.

Pirmalaikiai rinkimai
Sausio 20 d. “Lietuvos aide” 

rašoma, kad pirmalaikių rin
kimų diskusijų užvedimui ne
prieštarautų Demokratų par
tijos atstovai seime. Per anks
tyvi rinkimai gali būti nau
dingi valdančiajai DDP, teigė 
atstovas V. Petrauskas. Jo 
nuomone, reikalinga būtų pir
ma surengti referendumą, “ta
čiau dabar esantis visuomenės 
politinis pasyvumas nėra pa
lankus tikėtis referendumo 
sėkmės šių metų pirmame pus
metyje”. Atstovo J. Tartilos 
nuomone, seimo ir savivaldos 
vienalaikių rinkimų mintis 
neleistų nei vieniems, nei 
kitiems tikamai pasiruošti.

Mokslo ir pramonės 
konferencija

Vasario 1 d. Kauno techno
logijos universitete įvyko me
tinė Lietuvos mokslo ir pramo
nės konferencija, rašo ELTA. 
Dalyvavo Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas, ku
ris išreiškė susirūpinimą apie 
mokslinio branduolio išnyki
mą ir būtinybę aukštosiose 
mokyklose ruošti naujų profi
lių specialistų. Mokslo plėto
jimui Lietuvoje paskirta 6.1 
nuošimčių valstybės biudžeto 
lėšų, pranešė ministeris pir
mininkas A. Šleževičius, kuris 
irgi dalyvavo konferencijoje.

RSJ
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AfA 
GRACIJONO JASEVIČIAUS

10 metų mirties prisiminimui.
Nepaslėpsim mes žodyje savojo skausmo, 
Neprišauksim maldose mes tavęs, 
Tik kartosim kaip Tėve mūsų, 
Esi gyvas kol mes gyvi...

Tavo vaikai —
Gvina, Rasa ir Rolandas

Ekumeninis jaunimo susitikimas

AfA - 
ONAI BAZILIAUSKIENEI

mirus,
sūnų LEONĄ su šeima ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame -

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras"

1993 m. pabaigoje ir 1994 m. 
pradžioje (gruodžio 28 - sausio 
1 d.d.) Miunchene, Vokietijoje, 
vyko Taize broliu ekumeninės 
bendruomenės surengtas Eu
ropos kraštų jaunimo susitiki
mas kartu pasimelsti, pasida
linti savo patirtimi, paieško
ti tikrojo kelio į Dievą.

Taize yra nedidelis kaimelis 
Burgundijoje, Prancūzijoje. Ja
me 1946 m. brolis Roger įstei
gė ekumeninę brolių bendruo
menę. Šiuo metu šią bendruo
menę sudaro per 90 įvairių tau
tybių brolių, pasižadėjusių 
sekti Kristų, gyventi vienuo
linį gyvenimą. Broliams nerei
kia jokių aukų, neima dovanų, 
o gyvena iš savo darbo.

Per ištisus metus Taize kai
melyje vyksta jaunimo susiti
kimai, kuriuose jie meldžiasi, 
dalyvauja svarstybose, skaito 
Šv. Raštą, dirba. Tris kartus 
per dieną šventovės varpas vi
sus bendruomenės narius su
kviečia bendrai maldai. Šv. 
Tėvas 1986 m., apsilankęs Tai
ze kaimelyje, pažymėjo, kad 
čia atvykstama kaip prie dvasi
nio šaltinio.

Kiekvienais metais viename 
iš Europos miestų Taize kai
melio broliai surengia jauni
mo susitikimą. Šį kartą toks 
susitikimas įvyko Miunchene, 

PADĖKA
Mano mylimam vyriausiam broliui

a. a. BRONIUI
mirus Floridoje, susilaukėme daug užuojautos žodžiu, 
laiškais, spaudoje ir rankos paspaudimu, Mišių aukomis.

Dėkojame visiems už nuoširdžias užuojautas. Pri
siminkime jo nemirtingą sielą ir toliau savo mintyse 
bei maldose.

Tegul jis ilsisi Viešpatyje po sunkios gyvenimo 
kelionės.

Vytautas Aušrotas ir šeima

PADĖKA
Mylimos žmonos, mamos ir močiutės

AfA
EMILIJOS LENGNIKIENĖS

netekus, vyras Ernestas, duktė Danutė su šeima, nuo
širdžiai dėkoja visiems už užprašytas Mišias, aukas 
labdarai, gėles, užuojautas, karsto nešėjams ir Aušros 
Vartų parapijos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už Roži
nio sukalbėjimą bei Mišias šventovėje. Padėka taip 
pat prisidėjusiems prie pusryčių ir ištiesusiems pagal
bos ranką sunkioje valandoje.

Ernestas Lengnikas, Danutė Kairienė, 
vaikaičiai ir provaikaičiai

DOVANA IR PARAMA ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. 

(Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).
MAISTAS - siuntinys no. 11. Praktiškas ir įvairus:

2 litrai valgomosios alyvos, 2 sv ryžių, 2 sv makaronų, 1 stiklinė 
tirpstančios kavos, 4 sv cukraus, 1 sv sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. 
biskvitų, 2 sv pupelių kavos, 2 sv geriausios dešros arba salami, 
4 dėž. konservuotos mėsos. Siuntinio kaina -...................  $140.

DRABUŽIAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali suknelei medžiaga, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas.
Siuntinio kaina - .................................................................... $270.

PARDUODAME - OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu. Su pristatymo išlaidom - ...................  $300.
Rašomoji juostelė (cartridge) - $8.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - $18.

Pervedame palikimus (Lietuvą arba į kitus kraštus pageidaujama 
valiuta bei atliekame finansines ir bankines operacijas.

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

kur dalyvavo daugiau kaip 80 
tūkst. jaunų žmonių iš visų 
Europos valstybių. Apie 3000 
maldininkų atvyko iš Lietu
vos. Visi buvo apgyvendinti 
parapijų patalpose, mokyk
lose ar šeimose.

Tris kartus per dieną vyko 
trumpos pamaldos, turiniu ga
na paprastos. Bet jose buvo 
galima pajausti ekumeninę 
dvasią. Nesijautė rasės, tau
tybės, net tikybos skurtumų. 
Kartu meldėsi katalikai, pro
testantai ir stačiatikiai. Kiek
vienas dalyvis taipogi galėjo 
savo kalba išgirsti Šv. Rašto 
skaitinius bei maldas.

Įsidėmėtinas buvo Naujųjų 
metų sutikimas. Vienuoliktą 
valandą nakties susitikimo da
lyviai rinkosi į parapijų šven
toves sutikti Naujų metų. Bu
vo melstasi ypač už tuos, kurie 
dar negali džiaugtis taika ir 
ramybe. 12 vai. šventovių var
pai paskelbė 1994 metų pra
džią.

Gausaus susitikimo dalyviai 
sugrįžo į savo kraštus. Kiek
vienas galės savo parapijoje, 
bendruomenėje liudyti tai, ką 
patyrė Miunchene - tikėjimą, 
viltį ir meilę.

Laurynas Latvis
Vasario 16 gimnazijos 

XI klasės moksleivis

Daug paslapčių KGB archyvuose
KĘSTUTIS LAKICKAS

Lietuvos politinių kalinių 
sąjungos tarybos narys

Daug, oi daug šiurpių pa
slapčių slepia storos bylos 
KGB archyvuose. Daugelis nu
sikaltėlių atiduotų viską, kad 
tos bylos atsidurtų laužų lieps
nose ir dūmai nusineštų jų 
kruvinus darbus.

Lietuva tapo laisva, tačiau 
praeityje KGB pabaisa, mitu- 
si žmonių ašaromis ir krauju, 
yra gyva. Visas tas baisus apa
ratas išliko nenukentėjęs. Jis 
gyvuoja ir dirba tik mažesniais 
apsisukimais, laukdamas, kada 
ši pragaro mašina galės dirb
ti pilnu pajėgumu.

Užsienio lietuviams noriu 
parodyti, kokius baisius tar
dymo metodus naudojo sovie
tiniai okupantai ir vietiniai 
koloborantai jau po Stalino 
mirties ir Berijos sušaudymo, 
kad pamatytų, kokias kančias 
praėjo politiniai kaliniai niū
riuose KGB rūsiuose bei kalė
jimuose esant gyvam Stalinui. 
Noriu parodyti, kokioms ne
žmoniškoms kančioms buvo 
pasmerktas vienas iš pasku
tiniųjų partizanų, Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio vadas 
Adolfas Ramanauskas - Vana
gas. Pateikiu žurnale “Lais
vės kovų archyvas” 9 nr. iš
spausdintą KGB medikų A. Ra
manausko medicininės apžiū
ros aktą (ištraukas).

Iš slaptojo akto
(vertimas iš rusų kalbos) 

“1965 m. spalio 15 d.
Mes, žemiau pasirašę gydy

tojų komisija, kurios sudėty
je - MVD kalėjimo nr. 1. chi
rurginio skyriaus vedėja vyr. 
Itn. E. A. Lagoiskaja, chirur- 
gas-konsultantas V. S. Vorob- 
jov, L O. sandalies viršininkas 
kpt Kuzmin, - surašėme šį ak
tą apie tai, kad: kalinys Rama
nauskas Adolfas, Liudviko, g. 
1918 m., pristatytas į kalėjimo 
nr. 1. chirurginį skyrių 1956 m. 
spalo 12 d., 16 vai. 30 min., 
itin sunkioje būklėje.

Į klausimus neatsakinėja, be 
sąmonės, periodiški veido, vi
so kūno galūnių raumenų trau
kuliai.

Pulsas vos juntamas, minkš
tas, kraujo spaudimas 60/40. 
Ligonis visas kruvinas. Lyti
nių organų srityje masyvus 
raištis, persisunkęs šviežiu 
raudonu krauju, nuėmus raiš
tį pastebėti didžiuliai krau
jo krešuliai... plati plėštinė 
žaizda, padengta kraujo kre
šuliais.

Dešinė akis padengta hema
toma ant viršutinio voko. t.p. 
ant voko pastebėtos 6 durti
nės žaizdos, pagal diametrą 
padarytos plonu laidu ar vi
nimi, siekiančios akį. Daugy
bė mėlynių pilvo srityje, kai
rės rankos 3-o piršto pjautinė 
žaizda.

Išvedant ligonį iš šoko, sku
biai perpiltas kraujas 400,0, 
gliukozė 40% - 40, morfijus, 
vaistai širdžiai.

Po šių priemonių pakilo 
kraujo spaudimas iki 120/80, 
pulsas tapo patenkinamas, 
sąmonė vis dar neaiški. Ligo
nis nugabentas į operacinę (...)

Operacijos metu komplika
cijų nebuvo. Po operacijos są
monė liko neaiški, nors opera
cijos metu ligonis reagavo į 
skausmą. Sąmonę atgavo 1956 
m. spalio 13 d. Pastaruoju me
tu gydomas: duodami antibio
tikai, vaistai širdžiai, perri
šimai.

Ligonį konsultavo spec, gy
dytojas okulistas, nes pas ka

linį Ramanauską daug durti
nių žaizdų ant dešiniojo vo
ko ir akies, galimas dešinės 
akies regimojo nervo pažeidi
mas. Kraujo išsiliejimas į akį. 
Paskirtas gydymas. Pooperaci
nis periodas normalus, be 
komplikacijų, nors laiko praė
jo labai mažai. Ligonis sveiksta.

Pooperacinė diagnozė: trau
minis šokas, aštrus kraujoplū
dis. Durtinės žaizdos ant de
šinės akies. Savęs sužalojimas.

Tardymas galimas (sėkmin
gai gydant) po 2-3 savaičių. 
MVD kalėjimo nr. 1 skyriaus 
vedėja vyr. Itn. Lagoiskaja 
Chirurgas konsultantas Vorobjov 
MVD kalėjimo nr.l sandalies 
viršininkas kpt. Kuzmin”

Dar niekas nenubaustas
Sovietiniai kankintojai, at

likę tokius baisius veiksmus, 
iki šiolei Lietuvos generali
nės prokuratūros nėra per
duoti teismui. Kodėl Lietuvos 
vyriausybė visokiais būdais 
dangsto XX š. žmogėdras ir 
visokiausiais būdais jiems 
pataikauja? Tenka stebėtis, 
jog buvę šios sistemos bude
liai ir šiandien gauna didžiu
les pensijas (sako, jog jas mo
ka Rusija), (naudojasi įvairio
mis privilegijomis ir spjauna 
nepriklausomos Lietuvos Te
midei į akis.

KGB medicinos darbuotojai 
akte rašo: “Savęs sužalojimas”. 
Tad panagrinėkime šią versi
ją. A. Ramanauskas buvo su
imtas Kaune 1956 m. spalio 
12 d., 8 vai. 30 min. Po 8 valan
dų (16 vai. 30 min.) jis buvo su
daužytos mėsos gabalas. Jį vi
są tą laiką pastoviai tardė ir 
mušė, be to, pervežė iš Kau
no į Vilnių, tad apie kokį “sa
vęs sužalojimą” gali būti kal
ba? Mes, buvę politiniai ka
liniai, praėję visas sovietinio 
pragaro kančias, žinome daug 
faktų, kai žmonės norėdavo 
nusižudyti pasikariant ar per
sipjaunant kraujagysles, bet,

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Marchi betgi pabrėžia, kad 
šion grupėn bus įjungta tik 
15.000 tokių, kurie politinės 
globos pasiprašo jau atvykę 
Kanadon. Bendroje legalizuo
tų imigrantų grupėje dides
nis dėmesys bus skiriamas 
specialistams, ateiviams su 
investicijomis, čia gyvenan
čių šeimų nariams.

Rinkiminiame parlamento 
vajuje liberalų vadas J. Chre- 
tienas įsileidžiamų ateivių 
skaičių žadėjo susieti su 1% 
turimų Kanados gyventojų. 
Esą tiek ateivių kasmet būtų 
galima priimti ir juos įjung
ti į ekonominį krašto gyveni
mą. Tokios nuomonės yra ir 
dabartinis imigracijos minis- 
teris S. Marchi. Jis betgi pa
žadą laiko beveik ištesėtu. Mat 
ateivių 1994 m. bus priimta 
250.000, o pagal vieną gyven
tojų nuošimtį jų turėtų būti įsi
leista 270.000.

Liberalų vyriausybei prob
lema tampa staiga pasikeitusi 
kanadiečių nuomonė ateivių 
įsileidimo klausimu. Paskuti
nieji Gallupo instituto tyrimai 
liudija, kad jau 45% apklaus
tų kanadiečių nori sumažinti 
metinį įsileidžiamų ateivių 
skaičių, o jo padidinimui pri
taria tik 11%. Didžiausios kri
tikos imigracijos ministerio 
S. Machio planai parlamente 
susilaukė iš opozicinės refor
mų partijos. Jos vadas P. Man- 
ningas jau rinkiminiame vaju

kad prieš nusižudant dar taip 
žiauriai save nukankintų, nete
ko girdėti.

Atvežus į KGB, suimtasis 
būna kruopščiai iškratomas. 
Apžiūrima ne tik burna, bet 
ir užpakalis. Išpjaustomos me
talinės sagos, atimami visi ašt
rūs ir pjaunantys daiktai. Ati
mami diržas ir net batų raiš
teliai. ..

Akte rašoma, kad rasta kai
rės rankos trečio piršto pjau
tinė žaizda, papilvėje plati 
plėštinė žaizda. Dešinė akis 
padengta hematoma, ant viršu
tinio voko 6 durtinės žaizdos, 
padarytos plonu laidu ar vini
mi, pilvo srityje daugybė mėly
nių. Taip savęs subjauroti A. 
Ramanauskas negalėjo, - tai 
atliko XX š. bolševikiniai kan
kintojai.

Įdomu, kur dabar yra ir ką 
veikia pik. J. F. Sinicin, pik. 
L. V. Martavičius, mjr. J. S. 
Abukauskas, mjr. N. N. Du- 
šanskis (mūsų turimomis ži
niomis, išvykęs į Izraelį, da
lyvavęs Rainių žudynėse), mjr. 
J. S. Krugovcov, kpt. G. P. Ko
lesnikov, vyr. Itn. P. J. Petrai
tis ir eilė kitų, kurie suėmė 
A. Ramanauską ir atliko šį 
žiaurų suimtojo sužalojimą.

Skaudu, kad nepriklausomy
bės metais dar nebuvo nuteis
tas nė vienas KGB budelis, o 
tokių ir į juos panašių šven
tą Lietuvos žemelę mindo tūks
tančiai. Įdomu, kaip Izraely
je žydai reaguoja į lietuvių 
tautos genocido vykdytoją N. 
Dušanskį? Ar patrauks jį bau
džiamojon atsakomybėn? O jei 
nepatrauks, tai kodėl? Jo kal
tę mums nebus sunku įrodyti.

Tad štai kokius praeities 
nusikaltimus slepia KGB ar
chyvai. Visiems turi būti aiš
ku, kodėl seimo dauguma, LD 
DP, stengiasi į Lietuvos gyven
tojų rezistencijos ir genoci
do tyrimo centro vadovo kėdę 
pasodinti savo žmogų.

je kalbėjo apie sumažintą atei
vių įsileidimą Kanadon.

Imigracijos reikalų kritiku 
laikomas reformatorių atsto
vas Art Hanger netgi drįso pri
minti finansų ministeriui S. 
Marchiui, kad jo pasirinkta 
taktika Kanadai atneš daugiau 
žalos negu naudos. Esą Kana
da yra pramoninė šalis pasau
lyje, priimanti daugiau atei
vių už kitas tokias šalis ir vis 
norinti didinti jų skaičių. Pa
sak reformatoriaus A. Hange- 
rio, negi liberalų vyriausybė 
nemato, kiek Kanadai kainuos 
tūkstančių beraščių ateivių 
įsileidimas? Italų kilmės imig
racijos ministeris S. Marchi 
atsikirto, kad ir jis pats yra 
ateivis, bet moka skaityti. Tad 
jam nenuostabu, kad reforma
torius A. Hangeris visiškai 
nesusigaudo imigracijos rei
kaluose.

Iš tokio aštraus susikirtimo 
matyti, kad ne visiems kana
diečiams patiks ligšiolinė Ka
nados imigracijos politika, 
ypač leidimas dirbti politi
nius pabėgėlius vaidinantiems 
sukčiams. Juk šiuo metu Kana
doje yra tikrai didelis skai
čius darbo neturinčių kana
diečių.

Dienraštis “The Toronto Sun” 
sausio 31 d. laidoje primena 
keistus kuriozinius įvykius vi
siems įtikti bandančioje Ka
nadoje. Didžiausiu kuriozu ta
po viešas Kanados pasmerki
mas Jungtinių Tautų žmogaus

AfA 
ANTANUI DILKUI 

mirus,
žmoną ZOSĘ, dukras - BIRUTĘ, RASĄ ir sūnų 
KĘSTUTĮ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Alida ir Petras Skučai

AfA 
ALBINUI VANAGUI

mirus, 
žmoną ANTANINĄ, sūnų ALGIMANTĄ, dukrą ZUZANĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

A. V. Motuzai

AfA 
ALBINUI VANAGUI

mirus Sault Ste Marie, giliai užjaučiame jo ilgų metų 
gyvenimo palydovę - žmoną ANTOSĖLĘ, jos šeimą 
ir visą lietuvių bendruomenę. Šiose skausmo valandose 
kartu liūdėdami jungiamės mintimis ir maldoje su miela 
pussesere Antosėle ir jos šeima, prašydami, kad Aukš
čiausias suteiktų stiprybės šiose skausmo valandose -

Antanas ir Lėtutė Kramiliai, Australija 
Elena ir Juozas Gumauskai, Lietuva

PADĖKA
AfA

SOFIJAI JUOZAPAVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkoju P. Venskui už 
Rožinio maldas laidotuvių namuose; visiems, dalyvavu
siems Rožinio maldose, Mišiose bei palydėjusiems velionę.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, kurie palydėjo ir su
teikė a.a. Sofijai paskutinį patarnavimą šios žemės kelionėje. 
Dėkoju visiems už užprašytas Mišias, aukas ir už puikias 
gėles, kurios puošė velionės karstą.

Nuoširdus ačiū pareiškusiems užuojautą asmeniškai, 
spaudoje, laiškais bei telefonu, lieku dėkingas visiems, 
kurie lankė a.a. Sofiją ligos metu, namuose ir ligoninėje.

Su nepamirštamu dėkingumu -
nuliūdęs vyras Antanas

teisių komitete Ženevoje. Juo 
buvo įvertintas iš JAV 1985 m. 
Kanadon pabėgusio masinio 
ten gimusio kiniečių kilmės 
žudiko Charles Ng grąžinimas 
Kalifornijon. Ten šio lytinio 
iškrypėlio laukė teismas už 
žiauriai nužudytą tuziną aukų.

Dienraštis savo vedama
jame pabrėžia, kad kanadie
tis advokatas Don MacLeod še
šerius metus jį gynė nuo grą
žinimo nusikaltimo vieton. 
Byla buvo pasiekusi net Kana
dos aukščiausiąjį teismą. Ji 
Kanadai kainavo du milijo
nus dolerių, sustabdė daug 
kitų bylų. Charles Ng Kalifor
nijon buvo grąžintas tik 1991. 
Jis ir dabar tebėra gyvas, ten 
vykstanti byla neužbaigta. Ka
nadietis advokatas D. Mac
Leod įsismaginęs netgi krei
pėsi į Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių komitetą, apkal
tindamas Kanadą. Jis dabar 
paskelbė iš JT komiteto gau
tą atsakymą, pritariantį Ka
nados apkaltinimui.

Esą Kanada Ch. Ng’o grąži
nimu Kalifornijon pažeidė jo 
teises, nes ten jam gresia žiau
ri dujomis vykdoma mirties 
bausmė. Pasak dienraščio ve
damojo, kanadiečiai džiau
giasi Kanados aukščiausiojo 
teismo dėka atsikratę šio žu
diko ir stebisi JT žmogaus tei
sių komiteto naivumu. V. Kst.

• Mirtis yra tada prasminga ir 
graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui 
skirta. Kada tauta prieina toki? lem
tingą kryžkelę: išlikti ar žūti, tau
ta turėtų pasirinkti gyvenimą, ne 
mirt|. (J. Aistis)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Išeivija - Lietuva - problemos
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jų, kiek dėl jų turimos gali
mybės paspausti Lietuvoje 
reakcingą LDDP valdžią, ku
rios nemažai atstovų, deja, 
išlieka Rusijos įtakoje. Žmo
nes labai piktina, kad 1993 
metais pakeitus privatizavi
mo įstatymus, įsigali nomen
klatūrinis (valdančiųjų sluoks
nių) turto išvalstybinimas ar 
jau privatizuotų įmonių per- 
privatizavimas be pinigų ir 
investicinių čekių.

Vidaus įtampą ir politinę 
krizę gali sukelti pastarosio
mis dienomis vėl seime “stu
miamas” antikonstitucinis “ne
paprastosios padėties” įsta
tymas, pagal kurį nepaprasto
ji padėtis krašte (visiškai pa
naikinanti piliečių, partijų 
bei spaudos demokratines tei
ses) gali būti įvesta dėl po
litinių motyvų, nes projekte 
numatyta, kad “pavojų konsti
tucinei santvarkai” gali sukel
ti net vienas ar keli asmenys.

Šiaip 1992 m. rudenį įvyku
sių seimo ir 1993 m. prezidento 
rinkimų rezultatai nėra jokia 
tragedija valstybei. Įvyko tai, 
kas buvo neišvengiama, dės
ninga, nes Lietuvos, kaip ir ki
tų posovietinių kraštų žmo
nės, prokomunistinės pro
pagandos klaidinami ir no
rėdami kuo greičiau gyventi 
kaip Vakarų kraštuose, norė
jo dar kartą išbandyti “bu
vusiuosius vadovus”. Tai, kas 
įvyko per rinkimus Lenkijoje, 
kas vyksta Rumunijoje, Bulga
rijoje ir Rusijoje, o per sa
vivaldybių rinkimus Estijoje 
(laimėjo buvę komunistai), 
Lietuvoje įvyko 1992 m. rude
nį, t. y. prieš pusantrų metų. 
Tad mes — pirmieji įkritę į 
reformų kelio viduryje iškas
tą politinio nuosmukio duo
bę, kurią visiems teks perei
ti — pirmieji iš jos ir spar
čiai lipame. Jei dabar vyktų 
rinkimai, tai dešiniosios de
mokratinės partijos juos aki
vaizdžiai laimėtų, nes žmonės 
jau akivaizdžiai pamatė LDDP 
valdžios apgaulę ir negalėji
mą valdyti krašto. Pergyvena
me nelengvą laikotarpį, bet 
sunkumų liko jau ne tiek daug.

Lietuva 1993 m. nepasistū
mėjo į priekį, nuvargo žmo
nės, bet tai neišvengiama au
ka, kad vėliau daug metų ir 
sparčiau galėtume demokra- 
tėti ir ekonomiškai stiprėti. 
Abejingumui, nusivylimui pa
grindo nėra, nes žengiame 
tikrų permainų keliu ir vėl 
sparčiau nei kaimyninės vals
tybės. Tikiu, kad 1995 m. Lie
tuva, per kurią bus toliau ly
ginamas Rusijos demokratėji
mo procesas, vėl taps įdomi 
pasaulio politikams.

— Išeivija seka Lietuvos 
spaudą, klauso Vilniaus radijo 
pranešimą, gauna daug infor
macijos privačiais būdais. 
Dažnais atvejais susidaro įs
pūdis, kad riedėjimas atgal 
nebesustabdomas. Ar iš tikrą
ją taip yra ?

— Kaip ir kitose posovieti
nėse valstybėse, reformų lai
kotarpiu ekonominiai sunku
mai, kuriuos sąlygoja socia
lizmo griūtis ir pereinamasis 
laikotarpis, yra neišvengia
mi. Tačiau nuo 1992 m. ru
dens, kai krašto ūkio reika
lus perėmė senosios politinės 
jėgos, keletą kartų nusmukdy
tos ekonomikos negalima patei
sinti nei reformomis, nei ne
priklausomybės atstatymu. Tai 
susiję su LDDP negalėjimu 
valdyti krašto, ką liudija ir 
kaimyninių valstybių pavyz
dys. Jau nuo 1991 m. vidurio 
Lietuvos gyventojų vidutinės 
realios pajamos auga ir 1992 
m. vasarą jos buvo 15-30% di
desnės nei Estijoje ir Latvi
joje, 2 kartus didesnės nei Ru

sijoje. Dabar Estijoje jau 2 
kartus daugiau uždirbama nei 
Lietuvoje, mus ima lenkti net 
Rusija. Bet ne todėl, kad kai
mynai sparčiau plėtoja ekono
miką. Lietuvoje be jokio reika
lo per pastaruosius metus 3,3 
karto nusmukdytas pramonės 
gamybos (mėnesinis) lygis.

Ekonomika nuo 1992 m. ru
dens per trumpą laiką nusirito 
tiek, kad daugiau smukimui 
galimybių nėra — pramonė 
beveik stovi. Nuosmukis di
džiulis, bet žymia dalimi dirb
tinis. Todėl įmanoma, paly
gimus, per trumpą laiką tokį 
nenatūralų ūkio nuosmukį 
atstatyti. Iki 1995 metų pabai
gos galėtume gaminti pramo
nės ir žemės ūkio produkcijos 
tiek, kiek 1992 metais. Verta 
prisiminti, kad prieš 1,5 me-’ 
tų vidutinis perskaičiuotas 
darbo užmokestis siekė 580- 
800 litų, pensijos — 270 litų. 
Dabar gi vidutinės darbo paja
mos nusmukdytos iki 250 litų 
per mėnesį, pensijos — 80 litų. 
Tad atstačius pastarųjų metų 
dirbtinį ūkio nuosmukį, atsi
gautų ir valstybė, ir jos pilie
čiai.

Ir esant LDDP valdžiai, nors 
ši partija negali tinkamai val
dyti krašto, visuomenei spau
džiant, galima tikėtis šių metų 
pabaigoje Lietuvos ekonomi
kos pagyvėjimo.

— Atrodo, kad Tėvynės są
junga (Lietuvos konservato
riai) yra geriausiai susior
ganizavusi opozicinė partija. 
Kiek ji dabar turi narią ir sky- 
rią provincijoje bei išeivijoje?

— Tėvynės sąjunga tampa 
gausiausia ir stipriausia 
partija Lietuvoje, per pusme
tį išaugusi nuo 800 iki 12.000 
narių ir pritraukusi nemažą 
dalį inteligentijos, žymių 
mokslo, meno ir visuomenės 
veikėjų; taip pat ūkininkų 
ir aktyviosios darbininkijos. 
Tėvynės sąjunga Lietuvoje 
turi per 50 skyrių visuose 
miestuose ir rajonuose, taip 
pat Kanadoje (apie 100 narių), 
keletą skyrių JAV (Kaliforni
joje, Bostone, Floridoje; stei
giasi ir kitose apylinkėse), 
Anglijoje. Lietuvoje yra ne
mažai partijų, tačiau kitos 
(išskyrus LDDP ir KD) yra, pa
lyginus, negausios, turin
čios keletą šimtų narių. Sie
kiant pakeisti senąsias po
komunistines struktūras ir so
vietinio gyvenimo būdą, paga
liau iš esmės pakeisti senąją 
valdžią, atsikūrusiai valsty
bei reikalingos ne tik naujos 
demokratinės (nekomunisti
nės) partijos didelis poten
cialas, bet taip pat ir tokios 
partijos nepriklausomybė nuo 
senųjų politinių jėgų. Tiki
mės, kad Tėvynės sąjunga iš
liks ne tik stipri, bet ir tikrai 
nepriklausoma partija.

Prie Tėvynės sąjungos yra 
sudaromi politiniai ir profesi
niai komitetai, kurie vykdo lyg 
šešėlinės ministerijos funkci
jas. Šiuose komitetuose iki pu
sės narių gali būti ir ne parti
jos nariai - Tėvynės sąjungos 
rėmėjai. Paprastai į centrinius 
komitetus yra kviečiami po vie
ną Kanados ir JAV skyrių at
stovą. Mes būtume laimingi, 
jei pavyktų išeivijoje subur
ti žmonių, kurie galėtų, ypač 
po seimo rinkimų, atvykti į Lie
tuvą. Norėtume matyti ir vieną 
kitą išeivijos atstovą ministe- 
rių kabinete.

Dabar daugiausia dėmesio 
skiriame Tėvynės sąjungos 
veiklai miestuose ir rajonuo
se išplėsti. Prie skyrių steigia
mi vietiniai politiniai ir eko
nominiai komitetai, vis dažnes
ni susitikimai su rinkėjais, 
kurie tampa aktyvesni.

— Čia dažnai kalbama, kad 
opozicinės jėgos labai sunkiai 

prieina prie pačią toliausią 
periferinią sluoksnią, kurią 
gana daug vis dar prisimena 
“geruosius laikus”. Kiek ga
lėtą būti tiesos šitame aiški
nime?

— Kaip minėjome, reformos 
nebūna lengvos, nes reikia 
keisti, kad ir blogą, bet įpras
tą gyvenimą. Tačiau daugelis 
žmonių Lietuvoje dabar jaučia, 
kad iš esmės pragyvenimas nu
smuko nuo 1992 metų rudens, o 
ne nuo 1990 m. ar 1991 metų, 
kaip kairioji propaganda daž
nai bando įtikinti, ar dėl ne
priklausomybės įtvirtinimo bei 
reformų. Kraštą valdant LDDP, 
per trumpą laiką ekonomikos 
lygis krito net keletą kartų. To
dėl prisiminimai apie “geruo
sius laikus” nebūtinai yra tapa
tinami su 1989 metais. Ir Kaišia
doryse neseniai vykusių rinki
mų į seimą rezultatai (54% atė
jusių rinkėjų balsavo už deši
niųjų atstovą ir tik 10% už LDDP 
kandidatą, be to kaimo apylin
kės dar mažiau rėmė valdan
čiosios partijos politiką) liu
dija, kad ir kaime didesnė da
lis piliečių mato LDDP val
džios negalėjimą valdyti kraš
to. Žinoma, negali nepripažin
ti, kad vis mažiau žmonių net 
ir dėl lėšų stokos skaito res
publikinę spaudą, valstybinė 
televizija ir radijas vėl tampa 
buvusios komunistinės parti
jos propagandiniu įrankiu. Iš 
tikro sunkiausia mums sekasi 
pasiekti kaimus ir miestelio 
žmones, nors ir ten jau daug 
turime Tėvynės sąjungos gru
pių. Ypač trūksta nekomu
nistinės pakraipos vietinių 
masinės informacijos priemo
nių. Bet, pagaliau, ir nenorė
kime, kad po 50 metų sovieti
nio režimo per metus atsiras
tų nepriklausoma spauda ir ki
tos demokratinės struktūros. 
Bet jos jau atsiranda.

— Atrodo, kad visose proble
mose pagrindinis kirtis ir pir
mumo bruožas skiriamas eko
nominiams reikalams. Koks yra 
ryškiausias valdančios parti
jos ir opozicijos nesutarimas 
šiuo klausimu?

— Kaip ir kituose pokomu
nistiniuose kraštuose, pagrin
dinis nesutarimas kyla iš to, kad 
LDDP ir kitos buvusios komu
nistinės partijos (iš kurių, be
je, atgimimo laikotarpiu pasi
traukė doresni ir kvalifikuo
tesni specialistai) gilumoje 
neremia nei į laisvą rinką ir 
privačią iniciatyvą nukreip
tos ekonominės reformos, nei 
pilietine valstybe pagrįstos 
tikrai demokratinės santvar
kos. Ankstesniais 1991-92 me
tais senosios laisvos politi
nės jėgos, būdamos opozicijo
je, priešinosi ekonominių re
formų įgyvendinimui, neretai 
ir atvirai, ypač rajonuose ir 
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miestuose, atsisakydami pa
klusti naujų įstatymų reikala
vimams. ir tenka pripažinti, 
kad kairiajai opozicijai, tu
rėjusiai tada daugumą Aukš
čiausiojoje taryboje, nema
žai pavyko sutrukdyti, o likus 
keletui mėnesių iki 1993 m. 
seimo rinkimų, net dirbtinai 
apsunkinti žmonėms gyveni
mą (prieš rinkimus keletą kar
tų buvo pakeltos benzino ir kai 
kurių svarbiausių maisto pro
duktų kainos, be jokio reika
lo nutrauktas šilto vandens 
tiekimas, realiai sumažinti 
atlyginimai ir pan.).

LDDP valdžia dabar seime 
turi absoliučią daugumą, to
dėl galėtų sparčiai ir sėkmin
gai baigti pradėtas reformas, 
bet jos yra dirbtinai stabdo
mos kaime ir mieste, dėl to ir 
smuko ūkis ir pragyvenimas. 
Būdami opozicijoje, mes ir to
liau privalome “stumti” į prie
kį reformas, sustabdyti ekono
mikos kritimą. Negalime ne
kritikuoti priešiškų demokra
tinės valstybės interesams 
LDDP valdžios žingsnių, bet 
remiame valstybei naudingus 
sprendimus ir, svarbiausia, 
teikiame konkrečius ekonomi
nius ir socialinius įstatymų 
projektus, kurių priėmimas 
padėtų stabilizuoti ūkį ir fi
nansus, atsispirti Rusijos eko
nominiam ir politiniam spau
dimui, iki galo atpalaiduotų 
prekybą su Vakarais. Per 1993 
m. tokių projektų seimui pa
teikėme per 20, tačiau daugu
ma mūsų siūlymų yra, deja, at
metami.

Nors ir esame opozicijoje, 
tačiau daugiau nei valdančio
ji partija remiame ir stumia
me reformas. Negalima džiū
gauti, kaip LDDP nesiseka ar 
negali tvarkyti krašto ūkio, 
nes Rusijos reakcinių jėgų 
veikimo akivaizdoje tai pri
lygtų veikimui prieš nepri
klausomą valstybę, kurią at- 
kūrėme.

Labiausiai nepritariame so
vietinei finansų valdymo sche
mai, nereikalingam gyventojų 
pajamų šaldymui ir pragyveni
mo smukdymui, žemės refor
mos ir privatizavimo stabdy
mui, naujiems vidaus ir užsien- 
nio prekybos apribojimams, 
bandymams Lietuvos statybi
nių objektų kontrolę per
leisti Rusijai. Apie išpli- 
tusį valdžios struktūrų plė
šikavimą liudija ir tas faktas, 
kad Respublikos Prezidentas, 
senosios partinės aplinkos 
spaudžiamas, be jokio kito rim
tesnio teisinio motyvo ryžosi 
nepasirašyti valsybės pareigū
nų pajamų deklaravimo įsta
tymo.

— Išeivijoje suprantama, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimui labai svarbi yra 
užsienio politika. Kaip Jūs ją 
vertinate?

— Nepaisant valstybės vado
vų pasikeitimo, iki šiol beveik 
pavyko išsaugoti ankstesnės 
užsienio politikos kryptį, nors 
buvo tam tikrų vidaus pastan
gų sutrukdyti sėkmingą Rusi
jos kariuomenės išvedimo už
baigimą, ne taip paprasta bu
vo pasiekti, kad Lietuvos res
publika pateiktų oficialią po
ziciją dėl ketinimo jungtis į 
NATO ir Europos sąjungą. Prie 
šio laipsniško integravimosi į 
Vakarų kolektyvinio saugumo 
ir ekonomikos struktūros poli
tiką daug prisideda aiški Lie
tuvos visuomenės nuomonė, 
opozicinių jėgų blokas. Arti
miausiu metu mažai tikėtina, 
kad Rusijos reakcinės jėgos 
leistų sau prieš Lietuvą ir 
kitas Baltijos šalis panau
doti jėgą. Didžiausias sugrą
žinimo į Rytų bloką pavojus 

slypi iš vidaus. Lietuvos val
džios pozicijų silpnumas, žmo
nių nuotaikos, kurios žymia 
dalimi priklauso nuo pragyve
nimo. Todėl ypač daug dėme
sio turime skirti ūkio politi
kai, neleisti, kad blogėtų ir 
taip sunkus gyvenimas.

— Ar yra galvojama apie vi
są opozicinią partiją bei gru- 
piąglaudesnį bendravimą, pvz. 
organizuojant platesnės apim
ties suvažiavimus, skelbiant 
bendrus atsišaukimus refor
mą klausimais ir pan. ?

— Malonu tai, kad svarbiau
sių Lietuvos ateitį lemiančių 
klausimų sprendimui iki šiol 
susiburdavo platus opozicinis 
blokas, apimantis, paprastai, 
visas reikšmingesnes parti
jas ir visuomenines organiza
cijas, išskyrus LDDP, social
demokratus ir Centro partijas. 
Tikimasi, kad taip bus ir atei
tyje. Svarbiausia Tėvynės są
jungai išlaikyti didesnių opo
zicinių partijų ryšius, pirmiau
sia su krikščionimis demokra
tais (5-7 tūkstančiai narių). Be 
to, aiškiai matyti, kad LDDP 
tuo pačiu pavadinimu nesiruo
šia eiti į naujus rinkimus. Ga
li būti dar vienas partijos per- 
sivadinimas arba savo parti
nių (ypač vietinių) perdavimas 
kitoms giminingoms politi
nėms organizacijoms. Ruošia
ma vadinamoji trečioji jėga; 
Dėl to net LDDP įtakoje esaii 
tis laikraštis ar televizija n.A* 
retai skelbia: LDDP valdžia 
bloga, bet bloga ir dešiniųjų 
valdžia, esą blogi ir šie, ir anie, 
ieškokime trečiųjų. O tokios 
nepriklausomos trečiosios jė
gos ne tik Lietuvoje, bet ir Ru
sijoje negali būti, kaip nėra 
dar tikrų kairiųjų (tikrųjų so
cialdemokratų) ir iki galo su
siformavusių dešiniųjų. Vyks
ta politinė kova prieš seną ir 
už naują santvarką. Yra ir ne
komunistinių jėgų blokas, ir 
prokomunistinės organizaci
jos, kurios visose gyvenimo 
srityse, įskaitant teismus ir 
kitus teisėtvarkos organus, 
yra išsaugojusios savo struk
tūras ir tuo būdu savo įtakai 
sieką pajungti kitas parti
jas bei atskirus politikus. To
dėl neretai didžiausia naujų
jų partijų problema tampa ne
priklausomybės nuo senųjų 
struktūrų išsaugojimas, galė
jimas veikti laisvai.

— Ką Jūs kaip Tėvynės są
jungos valdybos pirmininkas 
šia proga aplamai galėtumėte 
pasakyti išeivijai ?

— Dar reikalinga, gal net la
biau nei prieš 5 metus, išeivi
jos, t.y. sveikesnės lietuvių 
tautos dalies, parama mums, 
sovietmečiu susargdintiems, 
sveikstantiems, bet dar neiš- 
gijusiems, nes dalis mūsų jau 
buvo lyg ir susigyvenę su so
cialistine santvarka. Žinoma, 
besikuriančioms demokrati
nėms struktūroms Lietuvoje 
trūksta pinigų, tačiau pir
miausia iš Jūsų reikalingas 
jiems žodis, moralinė ir po
litinė parama.

Mums reikalinga ne tik ne
priklausoma valstybė, bet ir 
nesocialistinė valstybė. Gal 
ne tiek svarbu, kokios parti
jos valdys kraštą, tačiau svar
bu, kad valdytų nekomunisti
nės partijos. Priešingu atve
ju valstybė būtų akinama ir 
tempiama atgal į Rytų bloką. 
Turime suprasti ir matyti, kad 
Lietuvoje po 50 sovietmečio 
metų valdžia iš esmės dar nė
ra pakeista. Ji ir negalėjo bū
ti pakeista. Tam reikia seime 
aiškios demokratinių jėgų dau
gumos. Bet Lietuva ir mes jau 
keičiamės.
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Sužalota Lietuvos gamta
Sunkus sovietinės valdžios palikimas

Sovietiniais metais Lietu
vos kraštovaizdis buvo radika
liai performuotas vykdant ko
lektyvizavimo, vienkiemių nai
kinimo politiką, krašto pra
monės plėtimą. Nusausinta 
apie 80% Lietuvos žemių, pa
darant neatitaisomą žalą Lie
tuvos kraštovaizdžiui — sunai- 
kintos giraitės ir krūmynai, iš
450.000 ha užmirkusių pievų ir 
pelkių nusausinta 250.000 ha, 
natūralios pievos paverstos 
kultūrinėmis pievomis bei ga-
nykiomis, kartu su sodais ir ki-
tais želdiniais sunaikinta apie 
115.000 vienkiemių. Sunaikinus 
užmirkusias pievas ir pelkes, 
kartu buvo sunaikinti ir natū
ralūs barjerai, kurie galėjo 
mažinti tiek paviršinių, tiek ir 
gruntinių vandenų užteršimą.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, {skai
tant ir Lietuvą.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

Iš 63,7 tūkst. km Lietuvos 
upių yra likę natūralių tik
13,0 tūkst. km. Sunaikintos be
veik visos mažosios upės. Na
tūrali aplinka pažeista, panau
dojant mineralinius išteklius, 
durpes, statant stambius gamy
binius kompleksus, pramonės 
įmones, plečiant miestus, ke- 
lių tinklą. Sovietinės armijos
kariniai objektai buvo užėmę 
apie 70.000 ha žemės ir miško. 
Apie 60.000 miško buvo sunai-
kinta, užteršta žemė.

Kęstutis Žala

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

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
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® LAISVOJE TĖVfflEJE
AUTOMOBILIAI KAUNE

Spaudos pranešime iš Kau
no rašoma, kad buvusioje Lie
tuvos sostinėje dabar yra apie 
100.000 automobilių, kas dešim
tas — užsienietiškas (ne sovie
tinis). Nedrausmingiausi yra tų 
automobilių savininkai. Per pa
rą nubaudžiama apie 300 eismo 
taisyklių pažeidėjų. 1992 m. po
licininkai apšaudė 17 automo
bilių, kurių savininkai stab
domi nestojo. Kauno miestui vis 
dar trūksta poros šimtų poli
cininkų. Kauniečių, matyt, ne
vilioja sunki ir menkai apmo
kama kova su nusikaltėliais.

DU SOVIETŲ DON KICHOTAI
Du Sovietų Sąjungos kompar

tijos Don Kichotai — Mykolas 
Burokevičius ir Juozas Jerma- 
lavičius jau uždaryti Vilniaus 
Lukiškių kalėjime. Jie buvo su
imti Minske sausio 15 d. ir at
vežti Vilniun. Tą dieną jie Mins
ke planavo sovietų kompartijai 
ištikimų lietuvių partiečių pa
sitarimą. Suėmė Gudijos polici
ninkai, Lietuvos pareigūnams 
juos atidavė Gudijos generali
nio prokuroro įstaiga, pasinau
dojusi 1993 m. spalio 11 d. įsi
galiojusia Lietuvos ir Gudijos 
teisinės pagalbos sutartimi. Lie
tuvos komunistų partijai atsisa
kius Maskvos kontrolės, M. Bu
rokevičius ir J. Jermalavičius 
liko be Maskvai ištikimos lietu
vių komunistų partijos. Jie vis 
dar negalėjo sutikti su Aukš
čiausiosios tarybos Vilniuje 
1990 m. kovo 11d. paskelbtu Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mu, remiamu ir Lietuvą pasirin
kusių komunistų. Abu atskalū
nai bandė atkurti Lietuvoje jau 
mirusią maskvinę komunistų 
partiją. M. Burokevičius pasi
skelbė tos Maskvai tarnaujan
čios LKP pirmuoju sekretoriu
mi, J. Jermalavičius — ideolo
gijos skyriaus vedėju.

TRUMPAS IŠDAVIKŲ SKRYDIS
Juozas Glinskis primena “Lie

tuvos aido” skaitytojams, kad 
Burokevičiaus ir Jermalavi- 
čiaus Maskvai tarnaujanti LKP 
(KPSS) partija, nelegali nepri
klausomybę atgavusioj Lietu
voj, gyvavo tik šešiolika mėne
sių ir tris savaites. Jos neprikė
lė “Tarybų Lietuvoje” paskelb
tas propagandinis I sekr. M. Bu
rokevičiaus straipsnis “Partija 
gyva, partija gyvuos”. Nieko ne
pešė ir priekaištai Lietuvos de
mokratinės darbo partijos va
dams. Liūdniausia, kad tie du 
sovietų Don Kichotai tapo Lie
tuvos ir lietuvių tautos išdavi
kais. Jų įsteigtas propagandi
nis Lietuvos gelbėjimo komite
tas 1991 m. sausio 12 d., kaip vė
liau pranešė “Tarybų Lietuva”, 
nutarė paimti savo kontrolėn 
radijo ir televizijos stotis, tal
kon pasikvietęs Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalų ministerijos 
kariuomenės įgulą. 1991 m. sau
sio tryliktosios Kruvinąjį sek
madienį Vilniaus gatvėmis važi
nėjantys šarvuočiai M. Buroke
vičiaus balsu skelbė sovietinės 
okupantų valdžios sugrįžimą.

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

Tą dieną prie Lietuvos televi
zijos bokšto Vilniuje žuvo 14 
laisvę ginusių lietuvių, o sužeis
tų buvo apie 700. Kęstutis Jau
niškis “Lietuvos ryte” teigia, 
kad kalti yra ir kiti M. Buroke
vičiaus bei J. Jermalavičiaus 
maskvinės lietuvių kompartijos 
veikėjai A. Naudžiūnas, V. La
zutka, E. Kasperavičius ir S. 
Juonienė, sovietų kariškiai V. 
Šurupovas, N. Astachovas, V. 
Uschopčikas ir kiti jų sėbrai.

PASLĖPTOS NKVD AUKOS
Informacinį pranešimą apie 

Vilniuje aptiktas NKVD aukų 
laidojimo vietas paskelbė Lie
tuvos saugumo tarybos gene
ralinis direktorius Jurgis Jur
gelis. Spalio 10 d. įvykusioj spe
cialioj spaudos konferencijoj 
dalyvavo ir Lietuvos prez. Al
girdas Brazauskas. Nuo 1944 m. 
rugsėjo iki 1947 m. gegužės Vil
niaus saugumo pastate NKVD 
nužudyti žmonės buvo masiškai 
laidojami buvusio Tuskulėnų 
dvaro teritorijoje, jos aikš
telėje, kuri dabar yra prie Vi
daus reikalų ministerijos kul
tūros ir sporto rūmų, ir vadi
namojoje “Bartašiūno viloje”. 
Kasinėjimai dar neatlikti, bet 
surinkta medžiaga leidžia spė
ti, kad ten užkasta apie 700 
NKVD aukų. Spaudos konferen
cijoje dalyvavusi “Tiesos” at
stovė Raimonda Ramelienė ra
šo: “Netiesioginių įrodymų, 
jog skverelis prie VRM rūmų 
buvo pagrindinė laidojimo vie
ta, daug, sakė J. Jurgelis. Vie
ta miesto centre ilg šiol neuž- 
statyta, nors jau anksčiau ne 
kartą čia buvo planuota statyti 
baseiną, sporto žaidimų aikš
teles: nebuvo duoti leidimai. 
Kai statant VRM rūmus reikėjo 
tiesti elektros kabelį, skve
relyje (numanomoje laidojimo 
vietoje) nebuvo pastatytas nė 
vienas elektros stulpas. Pasak 
J. Jurgelio, saugumo tarnybos, 
matyt, tai darė sąmoningai: ka
sant žemę, į paviršių galėjo bū
ti iškasti ir žmonių palaikai. 
Saugumo tarnybos vadovo nuo
mone, Tuskulėnų dvaro terito
rijoje turi būti palaidoti ir 
1946 m. spalio pabaigoje nužu
dyto vyskupo V. Borisevičiaus 
palaikai...” Lietuvos prez. 
A. Brazauskas pažadėjo išleis
ti potvarkį, pagal kurį bus su
daryta speciali grupė, turėsian
ti ištirti NKVD-KGB laidojimo 
vietas ir jose palaidotas aukas.

SOVIETINĖ PRAEITIS
Saulius Bukauskas, naujame

tinėje Lietuvos televizijos pro
gramoje stebėjęs Kauno vaiz
dus, matė ir Aleksoto tiltą. “Lie
tuvos ryto” skaitytojams jis pri
mena, kad operatorius turbūt 
sąmoningai savo kameros ne
nukreipė į keturių ant tilto 
stūksančių bokštelių viršų. Mat 
žiūrovai ten būtų pamatę Lietu
vos sovietinės respublikos her
bus, apjuostus revoliucinėmis 
vėliavomis. Tie bokšteliai bu
vo skirti pakelti tilto viduriui, 
Nemunu praplaukiant laivams. 
Jie dabar jau neplaukioja, bokš
teliai nereikalingi. Komunisti
niai herbai vis dar primena so
vietinę praeitį. Prikaltos len
telės informuoja, kad tiltas baig
tas statyti 1948 m. Šia proga Sau
liui Bukauskui reikėtų priminti 
dabar jau daugelio užmirštą fak
tą, kad ten 1930 m. buvo pastaty
tas gelžbetoninis Vytauto Di
džiojo tiltas, bet jį, bėgdami 
nuo vokiečių, 1941 m. birželio 
24 dieną susprogdino besitrau
kiantys sovietai su visais ant 
jo buvusiais savo kariais.

Daug paslapčių žino Tuskulėnų dvaro koplytėlė Nuotr. A. Girdziušo iš “Tiesos”

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo minėjimas ren
giamas vasario 19, šeštadienį, 3 
v.p.p. Gerojo Ganytojo misijos sa
lėje (52 gatvė). Atvyks kalbėti Ga
bija ir dr. Rimantas Petrauskai. 
Po programos bus šilti pietūs, ruo
šiami Wasagos moterų būrelio. 
Kviečiami visi dalyvauti iš arti 
ir toli. KLB apylinkės įgaliotinis

London, Ontario
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

Šiluvos Marijos šventovės patal
pose įvyks vasario 20, sekmadienį, 
po 11 vai. pamaldų.

LIETUVIAI LIUTERONAI Lon
done daugumoje priklauso Redee
mer (Išganytojo) arba Trinity (Trejy
bės) religinėms bendrijoms. Nau
jasis Rdeemer liuteronų bend-
rijos jaunas pastorius Stephen 
J. Gross, būdamas ekumeninės 
liuteronų pastorių maldininkų 
kelionės Romon nariu, “The Eas
tern Synod Lutheran” laikraščio 
lapkričio-gruodžio laidoje labai 
plačiai aprašė asmeninių ryšių 
įspūdžius vedant prie ir per su
sitikimą su popiežiumi Jonu-Pau- 
liumi II. Išreiškiama viltis, kad 
“taip, kaip Berlyno siena niekam 
nesitikint, nelaukiant giuvo, tarp 
krikščionių susivienijimas nesu
stabdomai įvyks”. Visą puslapį 
užimanti J. Gross straipsnio ant
roji dalis iliustruota pastorių- 
maldininkų susitikimo su Šv. Tė
vu nuotrauka, kurioje regimas 
ir autorius.

KLB LONDONO APYLINKĖS 
valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Paulius Kuras, vi- 
cepirm. ir sekr. Stasys Keras, ižd. 
Andrius Petrašiūnas, sn„ ryšinin
kai - Zigmas Didžbalis ir Rudis Vi- 
lenbrechtas. Sudaryta parengimų 
sekcija susidedanti iš D. Mitalie- 
nės, M. Naruševičienės ir J. Sima- 
navičienės.

GEDIMINAS VAGNORIUS sau
sio 23 d. padarė Tėvynės sąjungos 
vardu pranešimą ir atsakinėjo į 
klausimus apie padėtį Lietuvoje,

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.

-SAMOGmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

££ DĖMESIO PENSININKAMS 
Alina Žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirtį su 
Bank of Montreal, išėjusi pensijon, paskirta konsultante (Retirement 
Services Representative - atstovė pensininkų aptarnavimui). 
JI NEMOKAMAI atliks patarnavimus kaip investuoti RRSP indėlius. 
Sulaukus 71 metus indėliai iš RRSP turi būti išimti tolimes
niam investavimui į RRIF. Su malonumu pagal susitarimą patar
nausiu jūsų namuose. Skambinti Alinai Žilvytienei 

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto komplektus, sudarytus 
Lietuvoje. Pristatymas į namus nuo 5 iki 14 dienų nuo jūsų čekio gavimo. 

Atsiųsime jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.
SIUNTINYS nr. 12

Dešra rūkyta ........................... 2 kg
Sūris olandiškas ..................... 1 kg
Miltai ....................................... 4 kg
Cukrus .................................... 4 kg
Ryžiai...................................... 2 kg
Kruopos perlinės..................... 2 kg
Makaronai ............................... 1 kg

Medus..................................... 1 kg
Aliejus ...................................... 2 lt.
Sviestas.................................  250 gr
Silkės marinuotos .................. 360 gr
Kava tirpstanti........................ 100 gr
Asperinas (ASA 325 mg.).... 200 tabl.

20 kg $95.50
Kainos ir produktų sudėtis gali keistis kas 3 ar 4 mėnesiai, atsižvelgiant į 
Lietuvos rinkos kainas. Rašykite arba skambinkite dėl pilno sąrašo maisto 
komplektų. ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

kuri “laisva, bet dar nedemokra
tinė” įvairiose srityse. Opozicija 
cenzūruojama televizijoje ir ra
dijuje. Jį lydėjo torontiečiai - E. 
Čuplinksas, V. Bireta ir G. Petraus
kienė.
A.a. JONAS JAČYNA sausio 5 d. 
rastas negyvas savo gyvenvietėje. 
Gimė 1911 m. birželio 11 d. Trakų 
apskrityje, Žaslių geležinkelio 
stoties miestelyje. Žmonai mirus 
prieš keletą metų, liko sūnus Rai
mundas, gyvenęs Otavoje. Velionis, 
atvykęs Kanadon po Antrojo pa-, 
saulinio karo, pusę savo gyveni
mo praleido Londone, tačiau ato
kiau nuo lietuvių bendruomenės 
ir parapijos. Palaikai, kaip ir žmo
nos, sudeginti. Pelenai, asistuo
jant kun. K. Kaknevičiui, sausio 
8 d. padėti Šv. Petro kapinių mau
zoliejuje. K.

Sault Ste. Marie, Ont.
A.a.ALBINAS VANAGAS, gimęs 

1921 m. vasario 17 d. Utenos rajo
ne, Andreikėnų kaime, mirė 1994 
m. sausio 25 d. Velionis buvo pa
šarvotas O’Sullivan-Donnelly lai
dotuvių namuose. Palaidotas sau
sio 27 d. po gedulinių Mišių iš Pre

cious Blood katedros, Holy Sepul
chre kapinėse. Laidotuvių apeigas 
atliko mons. H. Murphy. Liūdesyje 
liko žmona Antosė, sūnus Algis ir 
duktė Suzana su šeimomis bei kiti 
giminės Sault Ste. Marie, Austra
lijoje ir Lietuvoje.

Atsisveikinti ir palydėti į kapi
nes susirinko daug žmonių, kurie 
po laidotuvių buvo pakviesti į ve- 
lionies namus užkandžiams. Ve
lionis buvo gerai įsikūręs, drau
giškas ir visiems žinomas kaip ge
ras visuomenės darbuotojas. Daug 
metų dirbo valdyboje įvairiose pa
reigose ir už savanorišką darbą 
bei veiklą lietuvių bendruomenėje 
1986 metais Ontario daugiakultū- 
rių reikalų ir pilietybės ministe
rijos buvo apdovanotas specialiu, 
žymeniu bei garbės pažymėjimu.

Sault Ste. Marie mieste velio
nis išgyveno 42 metus. Dirbo Do
minion Bridge-Ontario Unit of 
Amca International Ltd. plieno 
degintoju-suvirintoju. Paskuti
nius 9 metus džiaugėsi pensininko 
gyvenimu, pakol bjauri vėžio liga 
kankindama sunaikino sveikatą ir 
užmigdė amžinai.

A.a. Albinai, ilsėkis ramybėje ir 
tebūna Tau lengva svetingos Ka
nados žemė. V.V.

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.

Kun. ASTIJUS KUNGYS, OFM, Kretingos pranciškonų viršininkas, su 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonu kun. JUVENALIU LIAUBA, 
OFM, Jaunimo centre Nuotr. K. Choromanskytės

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp A y jr a j) LIETUVIŲ KREDITO 
-1 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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.50%
santaupas......... .....................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.50%
90 dienų indėlius .................. 3.25%
1 m. term, indėlius ................ 4.00%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 3.50%
3 m. term.indėlius ................. 4.50%
5 m. term, indėlius ................ 5.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 mį................. 4.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............ 4.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 5.25%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........... 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m........... 6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

® LIETUVIAI PASAULY.JF
JA Valstybės

Savaitraštis “Darbininkas” 
1993 m. lapkričio 26 d. laidoje 
skaitytojams priminė Kultūros 
židinio Niujorko Bruklyne dvi
dešimtmečio sukaktį. Židiilys 
buvo atidarytas 1973 m. gruo
džio 1 d. specialiu pokyliu di
džiojoje salėje, papuoštoje dail. 
Česlovo Janušo. Statybos komi
teto pirm. Aloyzas Balsys sce- 
non pakvietė statybos reikalus 
tvarkiusį kun. Paulių Baltakį, 
OFM, Lietuvos generalinį kon
sulą Anicetą Simutį, lietuvių 
pranciškonų provincijolą kun. 
Jurgį Gailiušį, OFM, Kenne- 
bunkporto vienuolyno viršinin
ką kun. Leonardą Andriekų, 
OFM, sukalbėjusį invokaciją. 
Jie visi tarė Kultūros židinio 
atidarymui skirtą žodį. Už nuo
pelnus statybai buvo pagerbti: 
kun. P. Baltakis, OFM, architek
tas Antanas Vytuvis, aukų rin
kime pasižymėjęs kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM, daugiausia 
aukojusi Elena Mickeliūnie- 
nė. Atkimšus butelius šampa
no, prasidėjo iškilminga va
karienė su humoristine Anta
no Gustaičio programa. Židi
nio įrenginiams buvo suauko
ta 20.000 dolerių. Kultūros ži
dinio žemutinėje salėje tada 
šoko jaunimas.

Švenčiausių širdžių vienuo
lyne Havajų sostinėje Honolu- 
le yra lietuvaitė seselė Sera
finą (Marija Maziliauskaitė). Ji 
— punskietė, gimusi 1907 m. lie
pos 10 d. Megtrakių kaime. Pir
mojo Didžiojo karo metais su tė
vais buvo išvykusi Rusijon. Lie
tuvoje gyveno 1918-32 m. Norėjo 
įstoti vienuolynan, bet dėl silp
nos sveikatos nebuvo priimta. 
Tad Švenčiausių širdžių vienuo- 
lijon įsijungė Olandijoje. No
viciatą atliko ir vienuoliškus 
įžadus padarė Prancūzijoje. Iš 
ten buvo išsiųsta ir į Havajus 
atvyko 1937 m. kovo 14 d. Nuo 
1938 m., kol sveikata leido, mo
kytojavo vietinių seselių veda
moje mokykloje. Seselė Serafi
ną dar gerai kalba lietuviškai 
ir labai yra pasiilgusi Lietuvos. 
Tačiau sulaukusi aštuoniasde
šimt šešerių metų, jos jau ne
sitiki pamatyti. Ji džiaugiasi, 
kai ją aplanko lietuviai, lau
kia ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių švenčių progomis, laiš
kų, palengvinančių 1932 m. pa
liktos Lietuvos nostalgiją. Se
selės Marijos Maziliauskaitės 
adresas: S. Maria Seraphine 
SSCC, Regina Paeis Convent, 
1120 5th Ave., Honolulu, HI 
96816, U.S.A.

Argentina
Aušros Vartų parapijos šven

tovę Avellanedoje perdažė Bue
nos Aires uoste stovinčio Lietu
vos žvejybos laivo “Sūduva” me
chanikai Eugenijus Didelis, 
Ainius Juška ir Eimutis Špat- 
kauskas. Atnaujinę šventovės 
vidų, jie atliko dažymo darbus 
parapijos mokykloje. “Sūduva” 
ir keturi kiti laivai yra išnuo
moti žvejybai ir laukia jos pra
džios. Tuos laivus tvarkanti “Jū
ros” bendrovė darbo laukian
tiems žvejams parūpina tik 
maistą. Tad mechanikai buvo 
laimingi, užsidirbę pinigų sa
vo šeimoms Klaipėdoje padėti.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /K\ 
atstovas) Siįr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Britanija
Lietuvių namuose Londone

1993 m. lapkričio 16 d. įvykusia
me Britanijos baltiečių tarybos 
posėdyje jos reikalus aptarė 
J. Alkis, M. Bajorinas, S. Kas
paras, Zigurds G. Kronbergs, 
Paulina Riemere-Buchanan ir 
Tilt Reigo. Gedulo ir Vilties 
dienos minėjimui pasirinktas
1994 m. birželio keturiolikto
sios vakaras. Baltiečių taryba 
papildoma vienu lietuvių, lat
vių ir estų jaunimo atstovu. Į 
jos posėdžius nutarta kviesti 
šių trijų nepriklausomybę at
gavusių respublikų ambasado
rius.

Lietuvių - namuose Londone 
sausio 15 d. įvyko D. Britanijos 
lietuvių sąjungos (DBLS) atsto
vų ir Lietuvių namų bendrovės 
akcininkų nepaprastasis suva
žiavimas. Jame buvo sprendžia
mas Lietuvių namų ir Lietuvių 
sodybos likimas. Šiom abiem 
nuosavybėm reikia didelių lė
šų pareikalausiančio remon
to. Suvažiavime Lietuvai atsto
vavo jos laikinasis patikėtinis 
dr. Antanas Nesavas, kultūros 
ir švietimo ministerijai — At
viros Lietuvos fondo vicepirm. 
dr. Irena Veisaitė. Ji pabrėžė, 
kad Lietuvių namai Londone 
galėtų tapti Lietuvių kultūros 
centru, kuriame lietuviai meni
ninkai bei kultūrininkai turė
tų vietos koncertams, parodoms, 
paskaitoms bei kitiems rengi
niams. Dr. A. Nesavas, supras
damas sunkią apleistų Lietuvių 
namų ir Lietuvių sodybos būklę, 
partnerių jų atnaujinimui pata
rė ieškoti Lietuvoje. Lietuvių 
namai Londone netinka Lietu
vos ambasadai, bet juos būtų 
galima pritaikyti kitiems Lie
tuvos reikalams. Deja, lėšų Lie
tuvių namams atnaujinti neturi 
ne tik Britanijos, bet ir Lietu
vos lietuviai bei jos vyriausybė.

DBLS centro valdyba buvo su
dariusi specialią komisiją ištirti 
ekonominėms Lietuvių namų 
problemoms. Jos vardu prane
šimą padarė Vladas Gedmin- 
tas. Suvažiavimo dalyviams 
tada paaiškėjo, kad Lietuvių 
namų pertvarkymas bei jų vi
dinis ir išorinis atnaujinimas 
užtruktų porą metų ir galėtų- 
pareikalauti net 750.000 svarų. 
Išankstinei investicijai reikė
tų 30.000 svarų. Buvo pasiūly
mų Lietuvių namus ir Lietuvių 
sodybą parduoti. Tačiau tokie 
pasiūlymai, nesusilaukę dides
nio pritarimo, nebuvo svarsto
mi. DBL sąjungos atstovams 
priklauso 53% Lietuvių namų 
akcijų. Tad 5740:2957 balsų 
santykiu buvo priimta akcinės 
LN bendrovės vadovų rezoliuci
ja, jiems leidžianti pasiskolin
ti 300.000 svarų LN ir Lietuvių 
sodybos atnaujinimui bei jų 
pritaikymui dabartiniams po
reikiams.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

a
M a

Žmonės, kurie atjaučia kitus'

Sudbury <
2S2S

a

Ontario

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
$1.20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. Oro linija $4.00 kg 
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu vienam adresatui iki 50 kg tik $14

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių dėžių

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
************

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus

Pristatom JAV dolerius į rankas ....................................4% plius pristatymas
Siunčiant daugiau kaip $2,000.00 tik.............................. 3% plius pristatymas

* Siunčiant palikimus arba didesnes sumas yra nuolaida. Taip pat galime 
nuvežti į Lietuvą ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą

* Jums važiuojant į Lietuvą ilgesniam laikui galime Jums persiųsti 
pensijos pinigus.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite: 
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai.............................  (905) 632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir MIlda Trumpickai ...................... (905)822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltal ...............................  (519)773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French ..................................................(905) 871-1799
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ............................................ (514)366-8259
Genė Ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

Tel. (905) 643-3334 FAX (905) 643-8980



Centriniai Vytauto Didžiojo universiteto rūmai Kaune Nuotr. A. Vaitkevičiaus
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS PRAŠO PARAMOS. VD universiteto rektorius prof. dr. Br. Vaškelis 
sausio 12-15 d.d. lankėsi Toronte. Ta proga įsteigtas VD universitetui remti fondas. Alumnai, jų vaikai bei vaikai
čiai yra prašomi prisidėti aukomis. Jos yra nurašomos nuo pajamų mokesčio. Čekius rašyti Kanados lietuvių 
bendruomenės vardu, nurodant aukos paskirtį. Aukas priima ir visi Kanados lietuvių kredito kooperatyvai.

Antrąjį sovietų antplūdį pasitinkant

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$1,000-M. M.; $200-K. G.; $100-

K Gilmanas, S. Dalius, A. Lauri
naitis; $65-0. Balaišis, Š. Šetkus; 
50 - V. Šeštokas, A. Karka, A. Ric
kevičius, dr. A. Pacevičius, A. Vaps
va, J. Bakis; $35 - A. Lajukas, J. Mi
kaila; $30 - J. Lukša, M. Kybran- 
cienė, O. Juodišius; $27 - J. Šul
cas: $26 - S. Narmontas; $20 - J. 
Šlajus, A. Senkus, K E. Gaputis, 
S. Strasevičius, P. Šukys, N. J. Bud
riai,'R. Balčiūnas, O. Spidell; $15-
L. Kubilius, V. Rutkauskas, E. Vyš
niauskas, K. Keciorius, O. Čeč- 
kauskas, K. Dulkys A. Zailskas,
M. Zabulionis; $12 - M. Mogenis, 
K. V. Skripkus; $10 - A. Trečiokas,
U. Opanavičius, V. Skaržinskas,
V. Šilėnas, A. Keturakis, G. Dre- 
šeris, L Čiurlys, A. Sakalauskas,
E. Kvederienė, V. Juška, J. Ast
rauskas, D. Jakas, A. Olis, K. Ga
putis, I. Šatras; $7 - V. Jasiūnas, 
J. Pakalka, J. Stankūnas, J. Vai
tiekūnas; $5.06 - V. Gražulis, G. Li
leikis; $5 - O. Merkis, A. Sakalai- 
tė, O. Vasienė, P. Braziūnas, B. 
Kondratas, S. Tumosienė, M. Vaš
kevičius, I. Petrauskas, S. Vaiš
vila, A. Kvietinskas, J. Nakuta- 
vičius, J. Morkūnas, A. Underys; 
$4 - A. Deksnys; $2.55 - J. Valiu
lis; $2 - J. Venslovaitis, S. Adamo- 
nis; $1 - B. S. Prakapai, T. Muraus
kas.

Garbės prenumeratų atsiuntė:
$100 - D. Zulonienė, K. Čepai

tis, kun. M. Jarašiūnas, V. P. Jan
kaičiai, B. S. Sakalas, V. Staškevi
čius, V. Balsevičius; $75 - dr. J. 
Yčas; $70 - P. Vežauskas; $60 - 
M. Vaišvila, E. Ripkevičius, I. Ross, 
P. Sidaras, J. Sendžikas, S. Bartu
sevičius, V. Kezys, H. Butkevičius,
J. Krasauskas, K. E. Gaputis, B. 
Laučys, J. Stankus, S. Domeika,
A. Stančikas, H. Stepaitis, T. Čip- 
kus, J. Bakis, P. Lukoševičius, V. 
Timošenko, K. Mileris, A. Čepulis.

$50 - P. Stosius, V. Januška, P. 
Butėnas, J. Belazaras, B. Pango
nis, A. Dronsa, E. Indreliūnas, Z. 
Burkšaitis, A. Kazilis, I. Šlenis,
K. Juknevičius, S. Ignatavičius,
B. Stalioraitis, V. Zawadskas, V. 
Ramanauskas, V. V. Baliūnai, J. 
Zenkevičius, M. Empakeris, kun. 
M. Kirkilas, P. Kanopa, J. Kara
liūnas, E. Žolpis, V. Sičiūnas, K. 
Lukošius, V. Liuima, S. Pargaus- 
kas, E. Kondratas, V. Puodžiūnas, 
J. Petrūnas, V. Hanson, Č. Nor
kus, A. Rickevičius, J. Vaškela, 
J. Lukša, A. Rakauskas, V. Ignai- 
tis, J. Vaškevičius, V. Sendžikas, 
S. Dalius, V. Kežinaitis, A. Lan
gas, P. Skilandžiūnas, I. Raškevi- 
čius, A. Opanavičius, dr. A. Bar
kauskas, B. Bagdonas, B. Liškaus- 
kas, M. Pranys, J. Staškevičius, 

S. M. Petruliai, K. Meškauskas, P. 
Skablauskas, L. Monstvilas, S. 
Vyskupaitis, V. Puzeris, V. Nor
mantas, E. Čepienė, J. L Nacevi- 
čiai, J. Valiukienė, M. J. Zubrickai,
F. Timukas, M. Putrimas, B. Kas
peravičienė, J. Ažubalis, A. Sen
kus, M. Jankus, J. Pleinys, E. Kudz- 
ma, A. Liškauskas, E. Mačiulaitis, 
P. Kučinskaitė, A. Saladžius, dr. 
J. Mališka, S. Štuikys, J. Stankai
tis, V. Naruševičius, A. Šetikas,
J. Prišas, J. Pargauskas, K. G. Amb
razaitis, A. Diržys, A. Sekonis, T. 
Blinstrubas, A. Čepulis, P. Šukys, 
dr. A. Pacevičius, J. Laimikis, S. 
Jakaitis, V. Daveikis.

A. Kenstavičius, H. Šiaurys, O. 
Šeduikis, A. A. Pilipavičiai, J. Ast
rauskas, M. A. Bumbuliai, R. Dorn- 
feld, K. Bulota, J. Augustinavi- 
čius, L. Morkūnas, J. Paršelis, O. 
Juodišius, J. Barakauskas, V. Otto,
K. Činčikas, J. R. S. Stravinskai, 
V. Gumauskas, Z. Girdauskas, S. 
Tumosienė, J. Kšivickis, L. Kle
vas, V. Montvilas, A. Vapsva, M. 
Pranaitis, V. Pranaitis, M. Vaške
vičius, V. Valaitis, V. Kerbelis,
G. Kaulius, V. Keršys, B. Jacka, K. 
Bartnikas, A. Vaičeliūnas, K. Ga
putis, K. Genčius, J. Petrauskas,
J. Sinkevičius, E. Žulys, A. Jagė- 
la, A. Kužmarskis, A. Bentnorius, 
E. Rakauskas, E. Žiaušys, S. Va- 
lickis, A. M. Elijošiai, M. Petro
nis, A. Gurevičius, J. Bežys, P. Bar- 
teška, S. Fredas, J. Butkus, S. Kow- 
bell, S. Žulpa, R. Alminauskas, A. 
Didžbalis, K. Žilvytis, J. Gelažius,
K. Ramonas, M. Malinauskas, J. Že
maitaitis, A. Latvaitis, P. Lapie- 
nis, P. Dalinda, H. Lapas, J. Ma
čiulis, V. Rucys, I. Rekštis, V. Po- 
vylius, A. Petrašiūnas, V. Paulio- 
nis, E. Sinkys, dr. kun. V. Skilan
džiūnas, R. Sirutis, M. Šalčiūnas, 
A. Smilgys, V. Saras, S. Dabkus, S. 
Gampp, O. Mašalienė, P. Šukevi- 
čius, K. Stankus, A. Jonušas, A. 
Lukas, A. Mičiūnas, L. Vaštokas, 
V. Platakis, kun. V. Pikturna, J. 
Rimšaitė, V. Vainutis, G. Repčys, 
O. Valentinas, O. Vilėniškis, B. 
Saulėnas, V. Goldbergas, V. Demi- 
kis, L. Baumgard, L. Baltutis, K. 
Bartkus, Z. Barysas, J. Bušauskas, 
D. N. Botyrius, S. Jelionienė, R. 
Kuliavas, M. Juozaitis.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė L. V. Petrušai- 
tis, kun. A. Karalis, B. Lember- 
gas, L. Adomavičius, K. G.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$45 - J. Jurėnas, J. Jurėnas, M. Ru
dokas, O. Staškevičius, A. Astra
vas, V. Kamantas, P. Jonikas, 
V. Turčinskas, V. Morkūnas, J. 
Oscila; $42 - V. Jokūbaitis; 
$40 - K. Andruškevičius, J. Valai

tis, J. Kukutis, E. Firavičius, E. K. 
Kalasauskas, G. Drešeris, K. Goge
lis, P. Karaliūnas, D. Augaitis, 
M. Adamonis, A. Jankūnas, A. Ga- 
čionis, S. Janavičius, S. M. Gudai
čiai, V. Ročiūnas, A. Skabeikis, P. 
Gurklys, A. Indrulaitis, A. Kuz
mickas, J. Daugėla, V. Marcinke
vičius, O. Inčiūra, V. Ignatavičius, 
kun. J. Matutis, R. Dūda, A. Buš- 
manas, A. Mikšys, A. Grajauskas, 
B. Galinienė, J. Bartnikas, A. Za- 
lagėnas, J. Didžbalis, E. Gocentas, 
K. Butkus, kun. T. Ereminas, K. 

Juškaitis, M. Šakalinis, G. Tetma- 
jeris, V. Skukauskas, P. Kareckas, 
D. Martinkus, A. Lesčius, M. And- 
riulevičius, V. Sakas, K. Stirbys, 
S. Barškėtis, S. Kilikauskas, L. 
Kunnapuu, N. Racevičius, S. Kuz
mickas, A. Pranckevičius, A. Le- 
parskas, A. Povilaitis, J. Kirvai
tis, K. Simaitis, J. Bataitis, R. Gei- 
dukytė, A. Kriščiūnas, D. Radzevi
čius, R. Pilipavičius, P. Jutelis. 
P. Macijauskas, L. Urbonas, A. 
Kalvaitis, S. Gotsheldas, L. Ra
dzevičius, A. Plioplys, J. Skilan
džiūnas, J. Rinkūnas, K. Linka, V. 
Vaitkus, J. Kriščiūnas, J. Petraus
kas, M. Lazdutis, A. Vilkus, A. Le- 
dienė, M. Poškienė, I. Čiurlys, A. 
Jonelis, J. S. Miškiniai, K. Gudins- 
kas, D. Rocca, D. Račkus, J. Doyt- 
chinova, B. Barisas, E. Kazlaus
kas, A. Karnius, J. Norkus, P. Mar- 
kuškis, A. Danaitis-Širvinskas, A. 
Maksimavičius, B. Lukošius, J. 
Jurgutis, P. Mackela, V. Vilcinas, 
J. Žadeikis, Z. Martinaitienė, S. 
Vaitkus, K. IvariSuskas, F. Jurgu- 
tavičius, M. Kiaupa, P. Dranginis, 
J. Šeperys, J. AlriBrisas, A. Saka
lauskas, V. Juška, J. Baliukas, A.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Latvis Imants Skobė, NORDLAND EXPRESS savininkas, prie savo įstaigos 1650 Bloor 
Street West Toronte, iškabino sveikinimą lietuviams Nepriklausomybės šventės proga

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pranas Čepėnas, kuris šiuo 

metu buvo mūsų vertėjas ir 
tarpininkas, pasakė, kad kal
bėjosi su vokiečių tankistais, 
kurie, kaip ir mes, laukė bol
ševikų puolimo. Jie tikino, 
kad kautynėse tikrai dalyvaus. 
Kitą rytą, apie 11 valandą, bol
ševikai, matyt, sulaukę savo 
artilerijos, pradėjo gana in
tensyviai apšaudyti mūsų po
zicijas prie plento. Kai bol
ševikų pėstininkai turėjo kilti 
į puolimą, mums buvo duotas 
įsakymas pereiti į priešpuo- 
lį. Mus rėmė šeši tankai. Nors 
bolševikai gana įnirtingai 
priešinosi, buvo nublokšti at
gal, ir plentas Tilžė-Šilutė- 
Klaipėda liko vokiečių kontro
liuojamas.

Tai buvo paskutinės kauty
nės Lietuvos žemėje. Po kau
tynių kuopos vadas paspaudė 
visiems rankas ir pasakė: “Lie
tuviai - geri kariai”. Gaila, ne
žinau tos vokiečių kuopos va
do pavardės. Be abejonės, ją 
žinojo Pranas Čepėnas. Deja, 
jis ilsisi brolių kapuose Ryt
prūsių žemėje.

Po kelerių metų grįžęs iš 
belaisvių lagerio, sužinojau, 
kad prie Usėnų, tik bolševikų 
pusėje, kovėsi mano geras pa
žįstamas iš Antalieptės mies
telio — žydas Kacas. Jis, ma
tyt, buvo geras kareivis, ga
vęs sovietinio didvyrio vardą.

Tilžės gynimas
Po šių kautynių mus globo

jančią kuopą nusiuntė į Tilžę. 
Pietinėje miesto dalyje prie 
Nemuno užėmėme gynimosi 
pozicijas. Jos buvo gerai įreng
tos. Rytų Prūsijoje visi pasta
tai mūriniai. Karo sąlygomis 
jie buvo naudojami kaip atspa
ros punktai, kuriuos sunaikin
ti galėjo tik lauko artilerija. 
Pastatuose buvo įrengti kulko
svaidžių lizdai ir net prieš
tankiniai pabūklai. Esant ly
giam krašto reljefui, iš tokių 
atsparos punktų apšaudomas 
plotas buvo gana didelis. Bu
vo ir apkasai pėstininkams. 
Jie išdėstyti taip, kad galėjai 
šaudyti flankuojančia ugnimi 
į visas puses.

Kautynėms sąlygos buvo 
geros, bet kovoje lemia ne vien 
kovinis meistriškumas, geras 
kariuomenės paruošimas, bet 

ir priešo jėgų persvara. Ryt
prūsius gynė vokiečių kariuo
menės grupuotė, kuriai vado
vavo generolas-pulkininkas G. 
Reingardtas. Pagrindą sudarė 
Rytų fronte kovojusi “Centro” 
armija, dabar pavadinta 
“Nord”. Ji savo žinioje turėjo 
keturiasdešimt vieną diviziją. 
Iš jų trisdešimt keturios bu
vo pėstininkų, trys tankų ir 
penkios motorizuotos, 580 
tūkstančių kareivių ir 200 tūks
tančių folkšturmo (įvairaus 
amžiaus savanorių) kovotojų. 
Ginkluotė — 8.200 patrankų ir 
minosvaidžių, apie 700 tankų 
ir savieigių pabūklų. Grupuo
tei priklausė 6-ojo oro laivyno 
515 kovos lėktuvų, kurie dau
giausia bazavosi Sambijos pu
siasalyje.

Priešo pajėgumas
Bolševikai Rytprūsių opera

cijoje dalyvavo 2-ojo ir 3-ojo 
Baltarusijos (Gudijos) fronto 
jėgomis. Antrajam Baltarusi
jos frontui vadovavo maršalas 
Rokosovskis, o trečiajam — 
generolas Černiachovskis. 
Operacijos pradžioje jie tu
rėjo 14 pėstininkų armijų, vie
ną tankų, dvi aviacijos armi
jas, šešis tankų, šešis mecha
nizuotus ir šešis kavalerijos 
korpusus. Abiejuose frontuo
se buvo sutelkta 1.670.000 ka
reivių, 28.360 patrankų ir mi
nosvaidžių, 3.300 tankų ir sa
vieigių pabūklų, 3.000 kovos 
lėktuvų. Gyvosios jėgos ir tech
nikos santykis tarp bolševikų 
ir vokiečių buvo pirmųjų nau
dai: pėstininkų — 2,8 karto, 
artilerijos — 3,4, tankų — 4,7, 
aviacijos — 5,8 karto.

Toks jėgų santykis anksčiau 
ar vėliau turėjo nulemti ko
vos eigą. Vieni įnirtingai, ne
žiūrėdami nuostolių, puolė, 
kiti dar įnirtingiau gynėsi. 
Beveik nebuvo dienos, kad 
mūsų nesiųstų į priešpuolius. 
Būdavo tikra šventė, kai, iš
buvus savaitę pirmose linijo
se, duodavo 2-3 dienas pailsė
ti antrose gynybos linijose.

Kūčios
Tokia galimybė mums pasi

taikė 1944 metų Kūčių ir Kalė
dų dienomis. Didžiausia vokie
čiams šventė yra šv. Kalėdos. 
Net ir tūnodami pirmose fron
to linijose, prie kulkosvaidžių 

ir pabūklų, kareiviai turėdavo 
kukliai papuoštas eglių šake
les. Kiekvienas kareivis gau
davo šventinį paketą, vadina
mą “merkatandel”. Jame bū
davo: plytelė šokolado (100 
g.), pakelis sausainių (200 g.), 
pakelis cigarečių ir maždaug 
300 g. talpos butelis degtinės.

Mūsų kuopos antrasis būrys 
Kūčių vakarą sutikome antro
se gynybos linijose, maždaug 
1 km nuo pirmųjų linijų, mū
riniame tvarte. Vidutinio am
žiaus būrininkas, Klaipėdos 
krašto vokietis, kalbantis lie
tuviškai, parengė bendrą Kū
čių stalą, ant kurio puikavo
si nedidelė eglutė, apšviesta 
tikro vaško žvakute, ir pate
fonas. Visiems atsistojus, bū
rininkas paskaitė maldą, Ap
vaizdos prašydamas, kad jo va
dovaujamas būrys sulauktų ir 
kitų metų Kūčių. Susėdome 
prie bendro stalo. Tai buvo 
paskutinė mano Kūčių vaka
rienė su tėvynainiais.

Daugiau lietuvių
1945 m. sausio 12 d. bolševi

kai pradėjo Tilžės puolimą. 
Pustrečio kilometro pločio 
ruože sausio 15-ąją bolševikai 
metė į puolimą 221 šaulio divi
ziją, 28 tankų brigadą, 35 tan
kų pulką ir 350 sunkiosios arti
lerijos pulką, bet priešpuoliais 
buvo sulaikyti. Sausio 16 d. vo
kiečiai net 16 kartų puolė bol
ševikus. Iš vieno puolimo ne
grįžo Pranas Čepėnas ir Alfon
sas Saimininkas. Kuopoje liko
me trys lietuviai. Sunku pasa
kyti, kiek iš viso lietuvių ko
vėsi šiame pragare.

Lapkričio mėn. mus pasiekė 
žinia, kad Rytprūsių Labau 
vietovėje stovyklauja maždaug 
bataliono dydžio lietuvių bū
rys iš buvusios savanorių divi
zijos. Vėliau, ginant Koenigs- 
bergo miestą (Karaliaučių) 391 
pulko sudėtyje, teko matyti 
tankų desantą, ant kurių sė
dėję kariai turėjo ant ranko
vių trispalvius skydelius su 
užrašu “Lietuva”. Kiek žinau, 
tokius skiriamuosius ženklus 
nešiojo Rytų fronte kovoję lie
tuves savanoriai.

Kur jungtis?
1945 m. sausio 19 d. bolševi

kai užėmė Tilžę. Gynybos mū
šiuose labai praretinti vokie
čių daliniai buvo pakeisti tri
mis Kuršo grupuotės pėstinin
kų divizijomis. Mūsų kuopa su 
kitais daliniais prie Koenigs- 
bergo paruošiama visiškam 
performavimui. Kariai galėjo 
pereiti į priešlėktuvinės gy
nybos dalinius, formuojamus 
Berlybo gynybai. Mano ginklo 
daugai Antanas Palvenis ir Jo
nas Talanskas stojo į juos, tu
rėdami vilties patekti ang
lams arba amerikiečiams į ne
laisvę.

Už Atlanto jie turėjo gimi
nių. Kadangi aš ten nieko netu
rėjau, o svajojau, pasibaigus 
šiai mėsmalei, grįžti į Aukštai
tiją, sukurti šeimą ir, klausy
damas vyturėlio giesmės, sekti 
paskui plūgą, perėjau į 391 pul
ką kautis toliau ir laukti liki
mo lemties. Apie žūtį visai ne
galvojau ir neįsivaizdavau, kad 
galėčiau žūti kažkur svetimoje 
žemėje. Nors iš tikrųjų ši že
mė buvo mūsų.

Dabar prasidėjo paskutinis 
kovos etapas - Koenigsbergo 
gynimas. Jo gynimui vadovavo 
pėstininkų generolas Otto von 
Liašas. Jis savo žinioje turėjo 
5 pėstininkų divizijas, keletą 
atskirų pulkų, tvirtovės apsau
gą ir folkšturmo dalinius. Bend
ras Koenigsbergo gynėjų skai
čius siekė apie 130 tūkstančių 
vyrų. Gynyba savo žinioje tu
rėjo apie 4000 patrankų, apie 
100 tankų ir 170 kovos lėktu
vų. Koenigsbergą puolė 3-asis 
Baltarusijos frontas, kuriam 
vadovavo maršalas Vasilevs
kis.

Arši kova
Koenigsbergo puolimo die

nomis - nuo 1945 metų balan
džio 6 iki 9 d.d. - buvo atlikta 
13900 vien tik lėktuvų antskry
džių. Jų metu buvo numesta 
4456 tonos bombų. Keturias 
dienas tęsėsi kautynės, kurioms 
apsakyti trūksta žodžių. Į vo
kiečių pozicijas be perstojo 
pliekė bolševikų sunkioji arti- 
rerija, skrisdami banga po ban
gos, bombardavo sunkieji bom
bonešiai, nuo jų pustoninių ir 
toninių bombų niekur nepasi
slėpsi. Kartu su bolševikų avia
cija Koenigsbergą bombarda
vo anglų bombonešių eskadri
lės. Matyt, anglai norėjo atsi
lyginti už vokiečių pasiųstus 
į Londoną V(fau) sviedinius, 
kurie jiems padarė nemažai ža
los.

Koenigsbergo gynėjai nuo di
delės artilerijos kanonados ir 
bombų sprogimų pasidarėme 
kurti. Vadų įsakymus supras- 
davome tik iš gestų. Kada su 
391 pulko kareiviais patekau 
boševikams į nelaisvę, nieko 
negalėjau susikalbėti, nes nie
ko negirdėjau. Savo pavardę ir 
vardą į belaisvių registraci
jos lapą įrašiau tik tada, kai 
bolševikų kareivis, išsiėmęs 
savo kareivio knygutę, pirštu 
parodė joje įrašytą savo var
dą ir pavardę.

Mūšiams pasibaigus
Nesuprantu, kas bolševikų 

pėstininkus taip stipriai trau
kė į mirtį, kaip muses prie lem
pos šviesos. Bolševizmo idėjos, 
patriotizmas ar tėvynės meilė, 
pažadai panaikinti kolchozus? 
Matyt, kad ne visa tai. Juos va
rė į mirtį baimė. Gyvuliška 
NKVD baimė. Ypač jų aklas fa
natizmas pasireiškė antrą puo
limo dieną veržiantis per Prieg
liaus upę prie citadelės ir Įgu
los bažnyčios.

Vokiečių kulkosvaidžių ir 
minosvaidžių sutelktinė ugnis 
iš citadelės priklodavo per 
upę besikeliančių bolševikų 
tiek, kad po kelių valandų jie 
galėjo per savo draugų lavonus 
eiti kaip per lieptą. Priegliaus 
upės stovintis vanduo nenu- 
nešdavo žuvusiųjų lavonų. Kri
tusieji grimzdavo gilyn, kiti 
guldavo ant jų, ir taip susida
rė lavonų tiltas. O Koenigsber
go kritimą jo komendantas von 
Otto Liašas įvertino taip: “Prie 
Koenigsbergo mes palaidojo
me savo šimtatūkstantinę ar
miją. Rusų karinė vadovybė ge
rai paruošė ir labai greitai 
įvykdė Koenigsbergo opera
ciją”.

Žaizda išgelbėjo

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

pirmadienį susitarus 
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka” 
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113

Windsore, Londone, Delhi kiekvieną 
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1-800-561-3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį skambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service) 
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

Telefono Skambinkite
apylinkių numeriai: U.P.S.
416, 519, 705 1 -800-668-7100
613,514 1 -800-465-2876
403,604 1-800-665-2781

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

HADAD perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
! JAV dol. Kan. dol. 1

I :
j Perkėlimo suma ................   i
> :
Į Perkėlimo mokestis - 4%     j
* i
j Pristatymas ....12.00. ....15.00. Į
I I

! Viso !

j Siuntėjas:................................................... Gavėjas; ............................. .

! Tel: ..................................................... Tel: ....................................
i

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

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

Mūsų kelių tūkstančių be
laisvių grupę po Koenigsber
go kapituliacijos atgabeno į 
Daugpilio belaisvių stovyklą. 
Tai buvo maždaug 40 kilomet
rų nuo mano gimtinės. Prieš 
patekdamas į belaisvių ešelo
ną, nusiplėšiau visus skiria
muosius ženklus, kad būčiau 
panašus į išvežtą darbams į 
Vokietiją darbininką, o ne į 
kareivį. Tai man iš dalies pa
sisekė. Be to, buvau sužeistas 
į kojos blauzdą. Kulka nežy
miai kliudė jos raumenį, žaiz
da nepavojinga, bet aš sąmo
ningai jos negydžiau. Vaikys
tėje iš kaimo moterų žinojau, 
kad pievose augančios gelton- 
žiedės sutrinti žiedai labai 
erzinančiai veikia įvairias 
žaizdas - žaizda visai negyja.

Daugpilio belaisvių stovyk
los, kuri užėmė gana didelį 
aukšta spygliuota viela aptver
tą plotą, patvoryje susiradau 
geltonžiedę ir jos sutrintų žie
dų sultimis visą laiką “gydy
davau” kojos žaizdą. Kaip ne
pagydomas ligonis, matyt, ir 
gauta iš Daugailių valsčiaus 
nebloga mano charakteristika 
pagelbėjo - 1945 metų rudenį 
buvau paleistas iš lagerio. 
Taip baigiau karą ne kaip ka
reivis, o kaip išvežtas darbams 
į Vokietiją ir sužeistas darbi
ninkas.
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A.a. solistas RIMAS STRIMAITIS su muziku STASIU GAILEVIČIUM

Nutautinimas ir nutautėjimas
Ištraukos ir santrumpos paskaitos, skaitytos Toronte Kariuomenės 

šventės minėjime 1993 m. gruodžio 5 d.

ALGIMANTAS EIMANTAS

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, kai kurie išeiviai visu 
kūnu ir visa siela metėsi į vals
tybės ekonominį ir politinį at
statymą. Milijonai buvo su
kaupti ir atiduoti protėvių 
žemei. Buvo tikėtasi, kad Lie
tuva tuojau atsigaus po dauge
lio metų priespaudos ir kad ji 
vėl stos į laisvų kraštų gre
tas kaip pilnateisė, naši ir pa
tikima narė demokratinėje 
santvarkoje.

Tačiau mūsų kraštui kelias į 
demokratiją pasidarė klam
pus. Išeivija pamatė, kad žmo
nės krašte gan greitai nusi
vylė skelbiama demokratija 
ir reformomis. Kairieji atku
to, o žmonės nekantravo nesu
laukdami “gėrybių rago”. Pa
veikti prasidėjusio ekonomi-

atsisakoma tautinės ir net 
valstybinės esmės.

Bet tai klaidinanti nuomo
nė. Lietuvių tauta nežuvo — 
ir nežus! Lietuvybė sunkiau
siose sąlygose išliko gyva, 
nes joks tironas neįstengė jos 
nustelbti gimtajame krašte, 
protėvių širdyse.

Tautos stiprybė
Lietuvių tauta yra labai at

spari nutautinimui. Mūsų žmo
nės yra daug pergyvenę, daug 
kančių ir persekojimo patyrę; 
buvo tremiami, žudomi. Rusi
nimas caro ir komunizmo lai
kotarpiais yra visiems žino
mas. Tauta atlaikė kiekvieną 
spaudimą, išliko ištikima sa
vo dvasiai, savo protėviams ir 
savo žemei. Nepalūžo lietuvių 
tauta nei po Maskvos meškos 
letena, nei Berlyno erelio na-

Nutilo j
SLAVĄ ŽIEMELYTĖ

Mane labai sukrėtė žinia, kad 
gerai pažįstamas solistas Rimas 
Strimaitis 1994 m. sausio 2 d. 
paliko šį pasaulį. Realybė stip
riai veržėsi į širdį, kad niekuo
met nebegirdėsiu jo kalbos ir 
dainos. Čia stambiais bruožais 
apibūdinsiu jo muzikinę bei vi
suomeninę veiklą.

Rimas Strimaitis gimė prieš 
54 metus Plungėje. Užaugo ir 
ugdė savo asmenybę išeivijoje. 
Visa šeima atvyko į Kanados 
Torontą. Rimas, baigęs moks
lus, ėjo įvairias atsakingas pa
reigas daugiausia verslo sri
tyje. Savo puikiuose namuose 
su žmona Gražina užaugino 
gražią šeimą.

Rimas jaunystėje lankė To
ronto muzikos konservatori
ją ir tęsė dainavimo studijas 
pas gerai žinomą profesorių 
dr. Ernesto Vinci. Apdovano
tas tenoro balsu, siekė operi
nio dainavimo technikos ir mo
kėsi repertuaro. Dirbo ištisai 
su muz. Stasiu Gailevičium. 
Daug darbo valandų reikėjo 
tam paskirti. Muz. St. Gailevi- 
čius vis sakydavo: “Rimas taip 
natūraliai dainuoja ir labai 
greitai išmoksta”.

1977 m. Rimas buvo pakvies
tas Čikagos lietuvių operon 
dainuoti pagrindinį vaidme
nį Gounod operoje “Romeo ir 
Džiuljeta”. Tai buvo Rimo de
biutas operos scenoje su pilnu 
orkestru, diriguojant Alvydui 
Vasaičiui. Julijos vaidmenį 
dainavo sol. Gina Čapkaus- 
kienė.

Po šioj operoj dainuotų ari
jų ir duetų Rimui ir Ginai ki
lo sumanymas aplankyti su 
koncertais didesnius lietuvių 
telkinius Kanadoje ir JAV-bė- 
se. Sėkmingai koncertavo Los 
Angeles, Bostone, Čikagoje, 
Montrealyje, St. Catharines, 
Londone, Hamiltone ir kt.

Sekantis Rimo pasirodymas 
su Čikagos lietuvių opera įvy
ko 1978 m. operoje “Nabucco” 
(Verdi). Atliko pagrindinius 
vaidmenis su sol. Dana Stan- 
kaityte, ir operoje “I Lituani” 
(Ponchieli) su solistais - Dana 
Stankaityte, Jonu Vazneliu, Al
girdu Braziu, operos choru ir 
simfoniniu orkestru diriguo
jant muz. Alvydui Vasaičiui. 
Šios operos specialus spektak
lis įvyko 1983 m. Pasaulio lie
tuvių suvažiavimo proga Čika-

o daina
goję. Vietinė spauda palan
kiai įvertino Rimo pasirody
mą visose operose. Pirmą kar
tą “I Lituani” skambėjo Čika
goje 1981 m., švenčiant Lietu
vių operos 25 metų veiklos 
sukaktį.

Jo paskutinis operinis pa
sirodymas buvo 1984 m. muz. 
kompozitoriaus D. Lapinsko 
modernioje operoje “Dux Mag
nus”, kuri buvo parašyta 500 
metų šv. Kazimiero mirties 
sukakčiai paminėti. Šioje ope
roje Rimas atliko karalaičio 
Kazimiero vaidmenį su kai ku
riais Kanados ir JAV-bių so
listais Toronto Ryersono au
ditorijoje.

Velionis ne vien tik opera do
mėjosi. Dalyvaudavo koncer
tiniuose renginiuose dainuo
damas duetuose, trio, kvarte
tuose su Toronto solistais — 
Anita Pakalniškyte, Maryte 
Bizinkauskaite, Slava Žieme- 
lyte, Vytautu Paulioniu, Vac
lovu Verikaičiu, Linda Marcin
kute. akompanuojant muz. Jo
nui Govėdui. Ypatingai daug 
yra koncertavęs su sol. V. Ve
rikaičiu.

, Rimo Strimaičio balsas liko 
su mumis garsajuostėje, (Du
bois) “Septyni Kristaus žo
džiai” kūrinyje, kuriame jis 
atliko tenoro partiją su so
listais - Praurime Ragiene,

nio nuosmukio, veikiami seno
sios politikos, sugundyti ir 
suvedžioti pažadais, išsiilgę 
stabilumo, pasipiktinę nusi
kaltimais krašte, apstulbinti 
infliacijos ir prisimindami 
“pigų pragyvenimą” komunis
tinėje sistemoje — nusisuko 
nuo reformų ir patikėjo Lie
tuvos ateitį buvusiai komu
nistų nomenklatūrai (LDDP) 
seimo ir prezidento rinki
muose.

Rinkimų rezultatai pribloš
kė išeiviją. Nusivilta žmonė
mis tėvynėje. Pasigirdo ko
mentarų, kad mūsų tauta tapo 
komunizmo auka ilgų dešimt
mečių eigoje; kad jau praras
ta visa, kas lietuviška, kad

Algirdu Braziu, Vyčių choru, 
styginiu orkestru, diriguo
jant Faustui Stroliai. Įrašas 
parengtas Čikagoje. Taip pat 
velionį girdime dainuojant 
Hamiltono “Aido” ir Toronto 
“Gintaro” išleistose plokšte
lėse.

Rimas taipgi dalyvavo muz. 
Aleksandro Stankevičiaus (žo
džiai poeto Henriko Nagio) kan
tatoje “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva”. Kantata sukurta 1987 
m. Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai paminėti. Velionis 
dainavo su solistais - A. Pa
kalniškyte, S. Žiemelyte ir V. 
Verikaičiu, diriguojant pa
čiam autoriui muz. A. Stanke

GINTARAS

EXPRESS

guose. Atlaikė lietuviai ir len
kinimą.

Į mūsų kraštą buvo gabena
mi kolonistai iš rytų ir iš pie
tų, kad tauta būtų atskiesta, 
kad pasipriešinimas nutauti
nimui susilpnėtų. Tačiau visi 
priešai patyrė, kad prievarta 
Lietuvoje nieko nelaimėsi. 
Lietuviai užsigrūdina prieš 
priverstinumą, nepasiduoda 
įtaigojami ir priešinasi ne
priimtiniems dėsniams, tiks
lams ir tvarkai.

Užsienio lietuvių vargai
Mes lietuviai išeivijoje pa

tiriame ne nutautinimą, o nu
tautėjimą. Nutautinimas yra 
vykdomas naudojant jėgą,

vičiui - Ryersono auditorijo
je Toronte.

Rimas Strimaitis jungėsi ir į 
bendruomenės veiklą. Juk to
kie žmonės kaip jis — jaunas, 
pilnas energijos ir supratimo, 
visuomenės darbams yra labai 
reikalingi. Ir štai 1988-1990 
m. balsų dauguma buvo išrink
tas Kanados lietuvių bendruo
menės Toronto apylinkės val
dybos pirmininku. Po to 1990- 
1992 m. Rimas buvo išrinktas 
Toronto Lietuvių namų valdy
bos pirmininku. Priklausė ir 
Slaugos namų statybos bei lė
šų telkimo komitetams ir taip 
pat dalyvavo Lietuvos kanki
nių parapijos veikloje. Jo pir
mininkavimo metai buvo ypa

A.a. solistas RIMAS STRIMAITIS dainuoja su Hamiltono mergaičių choru “Aidas”

tingai svarbūs - tuo laiku vy
ko Lietuvos išsilaisvinimas.

Jis buvo veiklus ir sporto sri
tyje. Nuo pat jaunystės žaidė 
krepšinį - “Vyčio” ir nuo 1956 
m. įsikūrusiame “Aušros” klu
be. Vėliau pamėgo slidinėji
mą ir golfą.

Malonu prisiminti kaip leng
va buvo su Rimu dirbti, dai
nuoti operoje ir įvariuose kon
certuose. Žodžiais neįmano
ma išreikšti gailesčio, kad jau 
nutilo jo daina.

o nutautėjimu užsikrečiama 
laisvanoriškai. Skaudu žiū
rėti kaip lietuviai tirpsta sve
timos aplinkos jūroje. Pama
žu mūsų gretos retėja: greit 
išnyksime, jei nestosime į lie
tuvybės apsaugos kovą.

Silpnėja visokeriopa lietu
viška veikla. Lituanistinės 
mokyklos skursta, nes moky
tojų ir mokinių skaičius ma
žėja, o jų ekonominė padėtis 
sunkėja. Kultūriniai viene
tai ir renginiai irsta, retėja, 
jų veikla apmiršta. Mūsų šven
tovėse vis daugiau matyti tuš
čių vietų; kapinės didėja. Prie
žastis yra visiems gerai žino
ma. Apie ją daug kalbėta, ra
šyta ir diskutuota, bet mažai 
dar kas konkretaus nuveikta. 
Visi pripažįstame, kad prara
dome prieauglį, kad nebeturi
me pakankamai lietuviškos 
orientacijos jaunimo. O kodėl?

Vėl reikia prisipažinti, kad 
praeityje padaryta klaidų, ku
rios atitolino mūsų tuometinį 
jaunimą nuo lietuviškos veik
los. Vadovų tarpe būta per 
daug nelankstumo — nenorėta 
klausyti jaunuolių patarimų, 
norų ar pageidavimų. Dabar 
tas jaunimas yra suaugęs ir 
subrendęs, sukūręs šeimas. 
Dalis jų gana šaltai žiūri į lie
tuviškumą, nes patys to nepa
juto.

Kartais lietuvybė nukenčia 
dėl stipraus materializmo. 
Kai kurie iš mūsų žiūri į lie
tuvybę savanaudiškai: ką man 
ta lietuvybė duos?! Kaip gai
la, kad su tokia pažiūra par
duodami svarbūs principai.

Laisvanoriškas nutautėji
mas yra pavojingesnis už pri
verstinį nutautinimą. Mes tik
rai esame daug atsparesni nu
tautinimui kaip nutautėjimui.

Keletas pasiūlymų
Kanadoje ir aplamai išei

vijoje dabar reikėtų pagrindi
nai kreipti ypatingą dėmesį į 
savąją veiklą ir pastangas iš
silaikyti. Kiekvienas turime 
pasiryžti nešti tą nelengvą 
lietuvybės naštą. Kiekviena 
šeima, turinti lietuviškas šak
nis, turėtų dalintis lietuvybės 
išlaikymo atsakomybe su savo 
šeimos nariais. Kiekvienai or
ganizacijai ir bendrovei derė
tų propaguoti lietuvybę savo 
aplinkoje ar lietuviškos kil
mės klientūroje.

Šeima yra Užuomazga, kurio
je lietuvybės branduolys kles
ti, dirva, kurioje lietuvybės 
sėkla suželia. Šeima yra skie
pas nutautėjimą įveikti. Bū
tų klaida mišrias šeimas ig
noruoti. Jos turi būti priima
mos į lietuvišką aplinką ir ska
tinamos įsijungti į mūsų bend
ruomenę.

Turime jau naujų ateivių iš 
Lietuvos. Jie atsivežė daug 
tinio lobio, kuriuo pratur
tintų lietuvišką visuomenę. 
Būtų nuostolinga, jei naujoji 
atvykusiųjų banga nebūtų 
įtraukta į lietuvišką veiklą. 
Kai kurios organizacijos jau 
bando įjungti juos į savo gre
tas, bet tos pastangos dar re
tokos. Reikėtų gal pravesti 
vajų verbuojant naujuosius 
ateivius į lietuvišką darbą. 
Turime rasti būdą suartėti 
vienas su kitu. Tuo tik patar
nausime lietuvybei.

Ir organizacijos bei verslo 
bendrovės turėtų įsijungti į 
tą užduotį. Organizacijoms 
patartina bendrauti ir bend
radarbiauti su kitais panašiais 
vienetais šeimynynėje atmos
feroje. Visos organizacijos 
— ideologinės, visuomeninės,

VILNIAUS UNIVERSITETO MOTERŲ CHORAS “VIRGO" Kanadoje koncertuos: 
vasario 13, sekmadienį, Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje, o vasario 15, 
antradienį - Toronto Lietuvių namuose Nuotr. Alg. Rakausko

kultūrinės, meninės, sporti
nės, politinės, ekonominės, 
prekybinės, pramoginės turė
tų būtinai atitinkamą pirme
nybę teikti lietuvybės išlai
kymui. Kitaip jos dings, pra
radusios turėtus narius.

Bendravimas ir kooperacija 
nuverčia kalnus bei pasiekia 
tikslą greičiau ir ekonomiš
kiau. Bendravimas ugdo pa
žintį ir sugretina lietuviškas 
eiles. Talka, jau susipažinus 
su kitomis lietuviškomis struk
tūromis, būtų normalus vysty
masis pakeliui į lietuvybės 
gyvavimą. Visi žinome posakį, 
kad “vienas žodis — ne šneka, 
vienas vyras — ne talka; kai 
du stos, visados, daugiau pa
darys”.

Pažvelkime į Kanados lietu
vių dienas. Kur jos dingo? Bu
vo rasta visokių priežasčių 
atsisakant rengti šią šventę. 
Jei būtų prašyta, greičiausiai 
būtų gauta talkos iš kitų vie
netų.

Pagalbos ir talkos reikia 
visur. Mūsų šeštadieninės mo
kyklos vargsta. Reikia Toron
te pagalbos ansambliams, pa
rapijoms, muziejui-archyvui, 
jaunimo sambūriams. Talka 
suartina, supažindina ir su
taiko žmones ir organizacijas. 
Dingtų ginčai, nyktų pavydas, 
nustotų nesantaikos, klestėtų 
darnumas, draugystė ir vie
nybė.

Bendradarbiavimas taptų 
kasdienybe. Reikia tik inicia
tyvos tai įgyvendinti. Reikia 
drąsos pradžią padaryti, noro 
surasti išeitį siekiant bend
ro tikslo. Visa tai ne svajo
nė, o įgyvendinama tikrovė. 
Nelaukime stebuklų, neieško
kime magiškų formulių, o nau
dokime savo sumanumą ir iš
teklius vieningai išsaugoti 
lietuvybę ateities kartoms.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.

KANADOS URBANISTIKOS INSTITUTAS 
(Canadian Urban Institute) įsipareigojęs padėti Vilniaus miesto 

aplinkos ir ekonominio vystymo darbuose.
Ieškomas abi kalbas gerai mokantis asmuo, turintis gerą patirtį 
projektavimo srityje, kuris koordinuotų mūsų veiklą Vilniuje. 
Tektų gyventi Vilniuje ištisai dvejus metus. Siųsti apie save žinias 
(resume) telefaksu (416) 397-0276 Greg Kasting.

MARIJANA McKINNON
— Imigrantams informacija apie paskolas
— Nemokamas namo įvertinimas
— Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte 

savo namą, gaunate nemokamą namo 
apžiūrėjimą (Home Inspection), 
atliekamą Baltic Construction

— Seminaras namų pirkėjams sausio 18 d.
Patarnavimas ir patogumas 

Tel. (416) 763-5161 2261 Bloor St. W.

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9

(Prie High Park požeminės stoties).
Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
Greitas pinigų pervedimas. 
US arba Kanados doleriai: 
4% plius $1 4 — pristatymas.

1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas
arba

1 kg..........................$1.20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg......................... $4.50 plius $14 pristatymas

Siuntiniai priimami bet kokiame įpakavime. Ir laivu, 
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

Pigiausiomis kainomis persiunčiami 
automobiliai ir kiti stambūs kroviniai į 
Baltijos šalis.
Greitas ir saugus 
pristatymas.

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šventi
nes gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Kelionės L Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $895

Mūsų darbo valandos: 10v.r. -7v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais) 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422 
Hamiltone: Alfredas Zorkus.tel. (905) 522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel.(519)657-1751

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

Kelionių specialistė Rytų Europai, Kubai, 
Vidurinei Amerikai ir Karibų saloms

879 St. Clair Ave. West, Toronto, Ontario M6C 1C4, Canada 
Tel. (416) 653-3333 • Fax (416) 656-8574 

Registracijos nr. 04086815

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas .dažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • 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 .namo apžiūrėjimas
• 17 metų patirtis .Nemokamas įkainavimas

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Musų 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

EUROPARCEL
~T Tj J Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją 

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bendrovės 
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

LASALLE?QUE. Į

Naujas telefonas
aan AAAA SKAMBINKITE INFOR-
□ 1 /.UkUa macuos IR APTARN-
□ U f □ UvU AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS



Dykuma, kurioje rasti bibliniai rankraščiai
KUN. K. J. AMBRASAS

Išganymo istorija dykumai 
suteikė didelę religinę pras
mę. Dykumoje išrinktoji tauta, 
vadovaujama Mozės, o vėliau 
kitę pranašų apšviesta, kęs
dama nepriteklius ir skaudžias 
kančias, galėjo patirti ištiki
mą Dievo artumą ir gailestin
gumą. Ji mito duona, krintan
čia iš dangaus, malšino savo 
troškulį vandeniu; trykštan
čiu iš uolos. Dievo tauta išau
go tikėdama ir vildamasi, kad 
ateis Mesijas ir Išganytojas.

POPIEŽIUS JONAS-PA U LIUS II

Vėjo nušukuota, negailestin
gai saulės išdeginta, žmogaus 
ir laiko kojų nuspardyta. To
kia smėlėta Judėjoje Kumrano 
(Qumran) srities žemė. Vienur 
nuo lėkštų, kitur nuo kalnagūb
rių keteromis išraižytų daubų 
ir tarsi raukšlėtas veidas liūd
nomis akimis žvelgianti dyku
ma. Jos šiauriavakarėje Negy
vosios jūros pakrantėje kadai
se gyveno religinė esenų (grai
kiškai essenoi) bendruomenė 
- Palestinos žydų atšaka, ku
rią pirmąkart mini Makabėjų 
laikų istoriją rašęs Flavijus 
(maždaug apie 150 m. pr. Kr.).

Kas tie esenai?
Manoma, kad Kristaus lai

kais šios bendruomenės narių 
buvę apie 4000, kurie laikėsi 
gan griežto gyvenimo taisyk
lių: būdavo daugiausia neve
dę, turtas bendras, valgė kar
tu ir - pagal savo religinius 
įsitikinimus - dažnai maudy
davosi. Savo asketiška gyven
sena ir papročiais jie labai 
panėšėjo į vienuolius. Esenai 
pasižymėjo taikiu būdu, nepri
pažino karo tarnybos, itin ger
bė saulę.

Tikriausiai jų pasaulėžiū
rai turėjo įtakos pifagoriečiai. 
Jie nesutarė su daugelio ano 
meto žydų pažiūromis, papro
čiais. Todėl priešinosi prieš 
gan stiprią graikų kultūros 
įtaką žydų religijai. Labai ne
kentė ištvirkusių karalių ir 
valdovų, be galo piktinosi nuo
lat didėjančiu žydų abejingu
mu Įstatymo dvasiai ir religi
niu aplaidumu. Jie patys gyve
no kur kas griežčiau, ypač skais
tybės ir žemiškų gėrybių at
žvilgiu. Daug santūriau mito 
už kitus žydus. Jie giliau su
prato atgailos ir apskritai nuo
dėmės prasmę. Tam tikru at
žvilgiu jie buvo griežtesni net 
už fariziejus, kuriuos jie va
dindavo vien lengvų patarimų 
dalintojais.

Esenai taip dygėjosi žydų gy
venimu, jog nemaža jų, palikę 
netgi šventąjį miestą, gimtąją 
šalį, pasitraukė iš savųjų tar
po ir susikūrė savitą, rigoris- 
tinį, uždarą pasaulį ir čia, prie 
Negyvosios jūros, griežčiau 
laikėsi Įstatymo.

Esenai save laikė išrinktai
siais, šviesos sūnumis. Jų su
pratimu^ tiktai jų bendruome
nė sulauksianti išganymo die
nos, o Mesijas bus jų vadas ir 
šitaip jiems padės nugalėti vi
sus tamsos vaikus. Mesijo atė
jimas buvo ypač gyva jų nedi
delės visuomeninės šeimos vil
tis. Deja, jų puoselėti lūkes
čiai neišsipildė. Mesijo ese
nai nesulaukė, o juos pačius - 
visą bendruomenę - išgainiojo 
romėnų kareiviai.

Rankraščiai
Šią žydų religinę atšaką la

biausiai išgarsino prie Negy
vosios jūros rastieji rankraš
čiai, visai netikėtai atrasta 
savotiška biblioteka. Bedūli
nėdamas paskui savo kaime
nes, 1947 m. vienas beduinas 
piemenukas oloje užtiko į ąso
čius sukištus senus, kažkokiais 
nežinomais rašmenimis prira
šinėtus odinius ritinius. Ne
žinodamas nei kam jie skirti, 
nei iš kur atsiradę, pusvelčiui 
juos pardavė. Tačiau apie šį 
radinį netrukus sužinojo ar
cheologai. Radiniai sukėlė ne 
vien tik mokslininkų, bet ir vi
sos kultūringos žmonijos susi
domėjimą. Netrukus po to, 1949 
metais, Jordanijos senovės sky
riaus direktorius prof. Hading 
su Tėvu de Vo (de Vaux) iš Je
ruzalės biblinės domininkonų 
mokyklos ėmė tyrinėti pagal 
beduinų, kuriems parūpo busi
masis pelnas, pėdsakus vaka
rinį Negyvosios jūros kran
tą. Archeologai kartu su pie
menimis aptiko skirtingose 
vietose apie 20 įvairaus dy
džio grotų - šulinių su tais 
brangiais radiniais.

Šis bendromis vietinių pie
menų ir tyrinėtojų iš visų kiau
rymių, olų surankiotas retas 

ir įdomus išdirbtų odos - per
gamento - ir papiruso apie 600 
ranka rašytų senovinių knygų 
rinkinys tikriausiai buvo su- 
slapstytas į kalnų urvus todėl, 
kad jau po Kristaus gimimo 68 
m. maštaujančius žydus žudė 
romėnų pulkai.

Šie garsieji pergamentai 
šitiek laiko galėjo išlikti tik 
todėl, kad šiame krašte sausas 
ir karštas oras. Apie dešimt iš 
tų rastųjų ritinių - beveik iš
tisi Senojo Testamento knygų 
tekstai. Jie gana įvairūs ir skir
tingi. Čia maždaug apie 100 me
tų prieš Kristų surašyta visa 
Izaijo knyga, pranašo Abakuko 
aiškinimai, esenų bendruome
nės gyvenimo įstatai ir dau
gelis kitų tekstų, kurie spe
cialistų su didžiausia atida 
ir rūpestingumu, tiesiog mi
kroskopišku skrupulingumu 
paskui buvo tyrinėjami. Dau
giausia surašyti hebrajiškai, 
jie mokslininkams buvo tik
ras lobis. Čia galima buvo su
žinoti apie Naujojo Testamen
to laikų religinį žydų gyveni
mą ir daugelį kitų įdomių duo
menų.

Saugomi rankraščiai
Retųjų knygų radimo vieta 

vadinama Khirbet Qumran. 
Pirmasis žodis reiškia - griu
vėsius. Taip tapo išgarsinti 
sugriauto Kumrano vienuoly
no, arba vadinamieji Negyvo
sios jūros rankraščiai, kartu 
su ritiniais, Bar Kokba laiš
ku ir kitais radiniais. Jie da
bar rūpestingai saugomi Jeru
zalėje - Izraelio muziejaus 
(Israel Museum) skyriuje, pa
vadintame “Knygos šventykla” 
(itališkai^ - Il Santuario del 
Libro).

Šis pastatas savo architek
tūra primena amforos viršuti
nę dalį - anų laikų senovinio 
ąsočio viršų, kuris tarp greti
mai žaliuojančių krūmų ir me
džių savo ypač įmantria mo
dernia išore išsiskiria iš visų 
kitų Šventojo miesto naujųjų 
statybų, būtent tokio pavida
lo ąsočiu, kurio viršutinę da
lį čia taip išmoningai pamėg
džiojo statybininkai. Balta 
sienų spalva primena, prieš du 
tūkstantmečius gyvenusius ese- 
nus, save laikiusius “šviesos 
sūnumis”.

Jai kaip priešprieša matyti 
juodo bazalto spalva, tokia ryš
ki ir atstovaujanti visiems 
tamsos - blogio vaikams, ku
riuos turėję nugalėti, Mesijo 
padedami, išrinktosios tautos 
vaikai. Juodosios pastato da
lys dar reiškia kai ką daugiau: 
sunkią šios šalies naštą, kuri 
slėgė Izraelį 2000 metų.

Originalus tiek savo išore, 
tiek savo vidumi muziejus su
projektuotas tarsi požeminė 
grota, kur buvo rasti anie gar
sieji rankraščiai. Čia Izaijo 
knyga, kaip juosta, turinti dau
giau nei 8 metrus ilgio, padėta 
ant pakylos, lyg ant altoriaus 
pjedestalo, lyg ant kokios plokš
tės—platformos, vaizduojan
čios tarsi švyturio ar fontano 
formą.

Kodėl urvuose?
Ar iš tikrųjų šie senieji ese

nų vienuolyno pastatai su
griauti? Kaip ir kodėl toji ne
įprasta mūsų laikams biblio
teka prieš du tūkstantmečius 
atsidūrė urvuose ir olose? Ar 
šie reti radiniai iš tikrųjų čia 
atsidūrė vien tik dėl karinės 
kitų persvaros, dėl pavojaus 
baimės? Kai kurie mokslinin
kai spėja, kad Kumrano gyven
vietę galėjo sugriauti ne vien 
tik kariuomenė. Iš tikrųjų, 
kaip liudija istorija, 32-31 m. 

Kumranas, kur buvo rasti bibliniai rankraščiai Nuotr. K. Ambraso, 1993 m.

pr. Kr. nemaža žalos Judėjai 
padarė žemės drebėjimas. 
Nors po 30 metų šis vienuoly
nas buvo atstatytas, bet is
toriškai tikra, jog apie 67-68 
m. pr. Kr., kai kraštas kartu 
su kritusia paskutine žydų 
tvirtove Masada pakliuvo į 
imperatoriaus Vespasiano val
domos imperijos rankas, tik
riausiai esenai, iš čia bėgda
mi, ir bus suslėpę į molinius 
ąsočius savo bibliotekoje tu
rėtus rankraščius.

Asketiška aplinka
Kriugžda po kojomis maži 

akmenėliai. Spigina akis sau
lė. Už kelių kilometrų mėly
nuoja Negyvoji jūra. Argi iš 
tikrųjų, kaip mano kai kurie 
Šv. Rašto aiškintojai, čia ga
lėjęs gyventi arba bent jau ar
timai su esenų gyvenimu buvo 
susipažinęs šv. Jonas Krikšty
tojas? Juk iš kur tas jo aske
tiškas ir, jau XX š. žmogaus 
akimis žiūrinti, griežtas gyve
nimas: Pats Jonas vilkėjo kup
ranugario vilnų apdaru, o strė
nas buvo susijuosęs odiniu dir
žu. Jo maistas buvo skėriai ir 
lauko medus (Mt 3,4).

Galbūt anais laikais tokio 
gyvenimo takus jau anksčiau 
buvo išmynę atsiskyrėliai, vie
nuoliškai gyvenę esenai? Juk 
šio didžio pranašo ir Kristaus 
Krikštytojo gyvenimas į jų taip 
panašus?

Štai po kojomis toji neaukš
ta, tvirta kaip cementas Merge
lio kalva. Kiek tolėliau - oho! 
- koks didžiulio kalno skardis 
graso iš vienos pusės. O prie 
pat - gilus tarpeklio dugnas. 
Kalno atšlaitė išrausta urvų, 
olų kiaurymėmis. Storų, iš ne
tašytų grubių akmenų sudėlio
tos statinių sienos likučiai. 
Štai atkasta vandentiekio įren
gimų liekanos. Vanduo tais 
sunkiai kietoje uolienoje iš
kirstais grioviais ir kanalais 
atitekėdavo nuo kalnų ir bū
davo saugomas užtvankose ir 
tam specialiai įtaisytuose šu
liniuose. Štai kaip esenai, gy
vendami tokioje be atvangos 
saulės kepinamoje vietoje, galė
davo gėlu vandeniu taip dažnai 
praustis, plauti indus, skalbti.

Štai koks tada buvo sargy
binis bokštas<- iškilęs šiauri
niame kaimo šone. Matyt, ese
nai daugiausia gyveno vien- 
šlaičio ar dvišlaičio stogo na
muose. Tačiau kartais tikriau
siai burdavosi į didesnius pa
status. Juk aure - stovėjo svar
biausias didelis šių žmonių 
namas. Nemažas - 40 x 30 met
rų! Prie valgyklos, kuri anuo
met prireikus, matyt, virsdavo 
ir susirinkimų sale, kiek su
rasta molinių indų, kitų reik
menų! Daugiau nei 1000. Čia 
būta nemažo pastato, kur bū
davo žiedžiami keramikos ga
miniai. Čia būta ir tvartų, ma
lūno, religiniams apsiplovi
mams skirto baseino ir nema
ža - apie dešimt-cisternų van
deniui.

O kur tik žmogus ilgėliau pa
būna, - neapsieina be kapų. 
Taip atsitiko ir čionai. Kapi
nėse rasta apie 1100 kapų. Ta
čiau bene vienas įdomiausių 
radinių - senoji “raštinė” su 
suolais ir stalais. Čia rastos 
ir dvi rašalinės, iš kurių vie
noje archeologai dar rado su
džiūvusio rašalo dėmių. O štai 
dar išlikę žemyn vedą laiptai į 
buvusią vandens cisterną.

Čia taip pat dar būta dažyk
los, aklidžių. Tik viską, regis, 
bus iš pamatų sujudinęs ir 
smarkiai sugriovęs tas prieš 
Kristų buvęs žemės drebėji
mas.

Atsiųsta paminėti
“PRAEITAS KELIAS”, Toron 

to lietuvių pensininkų klubo lei
dinys, 1993 m., išjleistas klubo 
dvidešimtmečiui paminėti, 52 psl. 
ir viršeliai. Gausiai iliustruotas. 
Redagavo B. Stundžia.

\ PRANAS BALTUONIS, “LIKIMO AIDAS”, aliejus 
' Dieve, Tu mums davei gyvybę ir namus, / pastogę gėrę pas savus. / Bet dabar 
mes grįžtam pas Tave, / likimui palikę viską - ir namus.../ Pr. Baltuonis

ESLOVAS-VALDEMĄRAS OBCARSKAS

Paveikslas be rėmų
Aš piešiu šį vienintelį paveikslą, 
Minčių šviesoje kalbantį krauju, 
Ir jo detalėse imu klausytis, 
Kaip ošia spalvos sielvartu giliu. 
Jame nuliūdę genijai ir modernistai, 
Ir žmonės tylūs buityje pilkoj.
Nenuoramos vėl vieškeliais išklysta . . . 
Ir verkia akys kažkieno nakty akloj.
Paveikslas didelis, platus, be rėmų, 
Kaip veidas, pilnas skausmo ir kančių. 
Aš jį ant rankų sužeistų paėmęs, 
Prieš mirštantį saulėlydį dangun keliu. 
Ir taip mąstydamas begęstančiu krauju, 
Juntu, kaip artinas nakties šešėliai, 
Ir šąla kraujas, tapdamas ledu.
Irimą snigti. Ir stingsta kūnai 
žmonių ir genijų visų.
Širdim nustoja skausmas srūvęs - 
Ir puošias akys mėlynu šerkšnu. 
Peizažai apsnigti. Ir pasakų miškai. 
Tik spindi marmoru nakty veidai, 
Nurimę miegu amžinai tyliu.
Liverpulis, Anglija 

./i v- .

Vandenyno akys
Beformiai akmenys. Ir aštrios uolos. 
Ir vėjai, vėjai ... Ir tyla, ilga, bekraštė. 
Blyškiais veidais žvejų kaimai, smėlin prasmegę, 
Vienatvės prislėgti į jūrą žiūri.
Atplaukia lietūs, ir kvatoti ima 
Tamsioj pakrantėj geležiniai vėjai, 
Ir drasko tylai veidą ir akis . . . 
Tūkstančiai bangų
Per vandenyno veidą mėlyną, bekraštį, 
Dejuodamos ir lūždamos į krantą liejas.
Ir verias neramiai namų langai ... Ir akys, 
Už laiko grotų nelaimingos akys, 
Žiūrėdamos tolyn, vis laukia dar kažko, 
O jūra ūžia mėlyna ir begalinė!
Ir paukščių klyksmas toks šiurpus 
Nuaidi pro salas erdve tolyn.
Beformiai akmenys. Ir aštrios uolos. 
Ir vandenys ir laikas. Vėjai. Ir tyla. 
Ir lietūs, lietūs begaliniai . . .
Ir žmonės vieniši tylioj pakrantėj. 
Tik kartais toliuose praplaukia laivas 
Ir dingsta vandenyno plotuos begalimuos.
(Iš Lietuvoj išėjusios eilėraščių rinktinės 
“Šviesos vandenynas”) Liverpulis, Anglija

LIETUVOS VALSTYBĖS TARY
BOS PROTOKOLAI 1917-1918. Su
darė Alfonsas Eidintas ir Raimun
das Lopata. Išleido “Mokslas”. 
Vilnius, 1991 m., 536 psl.

Agnė Lukšytė, BALTOJI CHRI
ZANTEMA. Novelės. Mokslo ir 
Enciklopedijų leidykla (Hario 
Lukšės lėšomis). Vilnius, 1993 m., 
208 psl.

Ona Narbutienė, ANTANAS KU
ČINGIS. Valstybinis leidybos 
centras. (Leidimą rėmė Lietuvių 
tautinės kultūros fondas, Mečys 
Valiukėnas, Aleksandras Šleinys. 
Vilnius, 1993 m., 171 psl.

Ričardas Dailidė, KRYŽIŲ KAL
NAS. THE MOUNT OF CROSSES. 
Albuminio pobūdžio leidinys lie
tuvių ir anglų kalbomis. Dailinin
kė — Daiva Vaičiūnienė, redak
torius — Valdas Vasiliauskas. 
Tekstą į anglų kalbą vertė Jonas- 
Adolfas Patriubavičius. Išleido 
žurnalas “Veidas”. Vilnius, 1993 
m., 30 psl. Spalvotos nuotraukos. 
Pridėtame vyr. “Veido” redakto
riaus V. Vasiliausko laiške už
sienio lietuviai kviečiami užsi
sakyti daugiaspalvį iliustruotą 
savaitinį žurnalą, kuriam Lietu
vos nepriklausomybė yra didžiau
sia vertybė. Metinė prenumerata 
oro paštu — 98 JAV dol. “Veido” 
atstovas Kanadoje — Vytautas 
Skrinskas, 116 Wincott Dr., Wes
ton, Ont.; JAV-se — Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Wil
lowbrook, IL 60514.
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□ KULTINĖJE VEIKLOJE
Dail. Audriaus Puipos, svečio 

iš Lietuvos, tapybos darbų paro
dą 1993 m. spalio 10-31 d.d. Fila
delfijoje surengė Rosenfeldo ga
lerija, tarpininkaujant Lietuvos 
ambasadai Vašingtone. Dail. A. 
Puipai staiga susirgus, buvo iš
statyta tik dalis jo kūrinių. Pa
rodą apipavidalino ir savo kera
mikos darbais papildė ten gyve
nantis skulptorius prof. Petras 
Vaškys.

Antanas Škėma (1911-1961), 
1940-44 m. dirbęs aktoriumi Vil
niaus dramos teatre, dabar iš JAV 
Vilniun grįžo 1948 m. išeivijoje 
išleista drama “Živilė”. Šį jo kū
rinį pastatė Vilniaus senamies
čio teatras Ryšininkų klube. Tri
jų dalių dramą režisavo Lietuvos 
televizijos ir radijo darbuotojas 
Jonas Lukoševičius.

Prie keturiasdešimtmečio su
kakties artėja Los Angeles lie
tuvių 1956 m. įsteigtas Dailiojo 
meno klubas, dėl anglų kalbos 
įtakos (fine arts) klaidingai va
dinamas Dailiųjų menų klubu. 
Lietuvių kalboj žodis “menas” 
neturi daugiskaitos. Tad Dailio
jo meno klubas jungia Los Ange
les mieste ir jo apylinkėse gy
venančius įvairių meno sričių 
atstovus — dailininkus, teatra
lus, solistus, kompozitorius, mu
zikus, architektus, poetus, ra
šytojus ir netgi žurnalistus bei 
kitus kūrybinę gyslelę turinčius 
lietuvius. Vytauto Šeštoko pra
nešimu “Drauge”, Dailiojo meno 
klubą Los Angeles lietuviams 
1956 m. įsteigė poetas Bernardas 
Brazdžionis ir rašytojas Juozas 
Tininis (1911-1971). Dailiojo me
no klubui, pasikeisdami eilės tvar
ka, vadovauja jo nariai. 1993 m. 
pavasarį vadovybę iš Lietuvos 
operos veteranės Alodijos Dičiū- 
tės-Trečiokienės perėmė Bernar
das Brazdžionis.

Stasys Santvaras, poetas ir dra
maturgas, mirė Bostone 1991 m. 
balandžio 12 d., palikęs gilius 
savo pėdsakus kultūriniame išei
vijos lietuvių gyvenime. Įdomų 
jo kūrybos vakarą “Žinau, kas 
būsiu aš” 1993 m. spalio 25 d. Me
nininkų rūmuose vilniečiams su
rengė Kauno viešosios bibliote
kos gyvojo žodžio almanachas 
“Ąžuolynas”. Programoje daly
vavo literatūrologas prof. dr. 
Vytautas Kubilius, poetas Rober
tas Keturakis, aktoriai Rūta Sta
liliūnaitė, Egidijus Stancikas ir 
skaitovė Daina Kazlauskienė. Va
karo dalyvius su Stasio Santvaro 
kūryba ir gyvenimu supažindino 
prof. dr. V. Kubilius. Skambėjo 
jiems skaitomi Stasio Santvaro 
eilėraščiai, rubajatai, laiškų 
fragmentai, knygų dedikacijos. 
Didžiausia staigmena tapo mag
netofoninis įrašas su jame sa
vo kūrybą skaitančiu ir dainuo
jančiu Stasiu Santvarų.

Jaunos rašytojos Audros Kubi- 
liūtės antrąją knygą “Mįslingos 
kaladėlės”, jaunimui skirtą de
tektyvinę apysaką, 1993 m. Čika
goje išleido JAV LB švietimo ta
ryba, finansinės paramos gavusi 
iš Lietuvių fondo. “Mįslingų ka
ladėlių” sutiktuvės tų metų lap
kričio 21 d. įvyko prie Čikagos 
esančiame Lemonte. Jas įvadi
niu žodžiu pradėjo JAV LB švie
timo tarybos pirm. Regina Kučie- 
nė, priminusi tarybos 1986 m. iš
leistą ir pirmąją jau seniai išpar
duotą A. Kubiliūtės knygą “Ne
paprasti įvykiai Aštuoniolikto
joje gatvėje”, taip pat skirtą jau
nimui. Tarybos pirm. R. Kučienė 
perskaitė autorei A. Kubiliūtei 
atsiųstus kun. Juozo Vaišnio, SJ, 
“Draugo” ir “Ateities” redakto
rės Danutės Brazytės-Bindokie- 
nės sveikinimus. Žodžiu ją svei
kino Julija Švabaitė-Gylienė, Ni
jolė Jankutė-Užubalienė, Pedago
ginio lituanistikos instituto di
rektorė Stasė Petersonienė, skau
tų vardu — v.s. Alė Namikienė, 
Lietuvių fondo — Marija Reinie
nė. Sutiktuvių dalyvius su A. Ku
biliūtės biografiniais duomeni
mis supažindino Algirdas Titus 
Antanaitis. Ji yra Montrealyje 
gimusi lietuvaitė, augusi Čika
goje, Ilinojaus universitete ga
vusi inžinerijos diplomą baka
lauro laipsniu, verslo adminis
tracijos — magistro laipsniu. 
“Mįslingų kaladėlių” apysakos 
ištrauką skaitė buvęs “Antro kai
mo” steigėjas ir ilgametis prie
vaizdas A. T. Antanaitis, Moni
ka Gylytė, Daina ir Audra Kaz
lauskaitės. Pokalbiui su jauną
ja rašytoja A. Kubiliūte vadova
vo A. T. Antanaitis. Šia proga 
belieka priminti, kad ji taipgi 
yra ir talentinga jaunesniosios 
išeivių kartos žurnalistė, rašan
ti lietuvių kalba, nors gimė Mont
realyje, augo Čikagoje.

Lietuvos muzikos klasikų Miko 
Petrausko (1873-1937) ir Česlovo 
Sasnausko (1867-1916) bronziniai 
biustai, 1992 m. rudenį pavogti iš 
Kauno pagrindinio teatro sodelio, 
vėl grįžo sodelin. Lietuvai gėdą 
darančius spalvotųjų metalų vagis 
susekė ir suėmė Kauno policija. 
Pas juos buvo rasti nesuspėti par
duoti istoriniai Lietuvos kompozi
torių biustai. Apgadintą Č Sas
nausko biustą teko restauruoti. 
Paminkliniai biustai dabar papil
domai sutvirtinti metaliniais stry
pais ir įbetonuoti.

Įdomią parodą “Lietuvos ąžuo
lai” surengė “Santakos” muzie
jus Tauragėje, pasikvietęs vyres
niosios kartos šiaulietį dail. An
taną Krištopaitį, pasižymėjusį 
akvarelių ciklais. Jo ciklas “Vė
jo malūnai” turi apie 200 darbų, 
“Lietuvos bažnyčios” — 600, 
“1863 m. sukilimo vietomis” — 
100. Yra trys nebaigti ciklai “Lie
tuvos kariai”, “Daukanto keliais” 
ir “Lietuvos ąžuolai”. Iš pastaro
jo parodon buvo įjungtas pusšim
tis seniausių, storiausių ir įdo
miausių ąžuolų. Tarp jų buvo ir 
Lenkimuose audros išversta Si
mono Daukanto liepa.

Lietuviškų kalendorių šventė 
pernai jau ketvirtą kartą buvo 
surengta Kuršėnuose, dabartinia
me Šiaulių rajone. Ji susieta su 
Laurynu Ivinskiu, liaudies švie
tėju, kalendorių sudarytoju ir lei
dėju. Jis mirė 1881 m. liepos 17 
d. Milvydų dvare prie Kuršėnų ir 
yra palaidotas jų kapinėse. Kur
šėnų miesto centre pastatytas 
skulptoriaus Antano Aleksandra
vičiaus (1885-1970) sukurtas pa
minklas Laurynui Ivinskiui (1810- 
1881). Kalendorių šventė Kuršė
nuose jau tapo metiniu renginiu. 
Pašvenčių cukraus fabrikas yra 
įsteigęs metinę premiją geriau
sio kalendoriaus sudarytojui. Tas 
premijas laimėjo: 1990 m. — A. 
Naujokaitis už “Kaimo kalendo
rių”, 1991 m. — A. Jaruševičius 
už “Šeimos kalendorių”, 1992 m. 
- V. Kirkutis už “Šiaulių krašto 
kalendorių”, o 1993 m. — D. 
Giedraitienė už “Kalendorių vi
siems”. Pernykštėje šventėje bu
vo surengta seniausių kalendo
rių paroda. Dalyviai aplankė L. 
Ivinskio kapą. Jiems senųjų liau
dies dainų koncertą surengė Kur
šėnų kultūrinio skyriaus etnogra
finis ansamblis.

Lietuvos mėgėjų teatrų ket
virtoji metinė šventė “Atspin- 
džiai-93” įvyko Vilniuje 1993 m. 
gruodžio 4-5 d.d. Šventėje daly
vavo aštuoni mėgėjų teatrai. Vil
niaus dramos teatro scenoje sa
vo spektaklius rodė vyresniųjų 
grupei priklausantys kolektyvai 
— 1. Telšių Žemaitės (rež. L. Po- 
cevičienė), 2. Šiaulių jaunimo 
dramos studija “Helijas” (rež. 
V. Staševičiūtė), 3. Lietuvos že
mės ūkio akademijos studentų 
“Jovaras” (rež. R. Sadzevičienė), 
4. Panevėžio lėlių vežimo (rež. 
A. Markuckis). Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centru naudojosi kiti 
šventės dalyviai — 5. Mažeikių 
“Naftos” kultūros rūmų vaikų 
teatro studija (rež. A. Lenkaus
kienė), 6. Klaipėdos vaikų ir jau
nimo teatras “Aušra” (rež. A. Mi
linis), 7. Rokiškio rajono savi
valdybės jaunimo trupė “Vakaris” 
(rež. E. Galvydis), 8. Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centro studija 
(režisieriai T. Girša ir T. Varnas). 
“Atspindžių-93” šventėje dalyva
vusiems teatrams buvo įteikti ją 
surengusio Lietuvos liaudies kul
tūros centro padėkos raštai, Lie
tuvos, Lenkijos ir Vokietijos 
bendrosios įmonės “Litbana” do
vanos, Vilniaus ir Naujosios Vil
nios vaikų suvenyrai. Vilniaus 
miesto kultūros valdybos prizus 
gavo telšiškiai ir Kauno studen
tai.

Lietuvos liaudies kultūros 
centras šį pavasarį surengs tra
dicinę lėlių teatrų šventė “Moli
nuko teatras”. Jon kviečiamos 
moksleivių ir suaugusiųjų grupės. 
Dešimtą kartą teatrai bus sukvies
ti festivalin Palangoje. Šiemet 
jie ten paminės 95-tąsias pirmojo 
viešo lietuviško spektaklio “Ame
rika pirtyje” metines. Klojimo 
teatrų VII-ji krivūlė šią vasarą 
įvyks Telšiuose. Jos dalyviai įsi
jungs ir į Klojimo teatrų festiva
lį Punske. Lietuvos muzikos aka
demijos Klaipėdos fakultetai ža
da surengti tarptautinį teatrų fes
tivalį “Baltijos skrydis”, konfe
renciją ir seminarą. Lietuvos liau
dies kultūros centras rudens mė
nesiams yra numatęs Lietuvos 
skaitovų ir poezijos teatrų šven
tę, tarptautinį vaikų ir jaunimo 
teatrų festivalį. Gruodžio pra
džioje vėl įvyks Lietuvos mėgė
jiškų teatrų šventė “Atspin- 
džiai-94”. V. Kst.
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IMOParapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6II 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........... 3.50%

180-364 d. term, ind........... 3.50%
1 metų term, indėlius....... 3.75%
2 metų term, indėlius....... 3.75%
3 metų term, indėlius....... 4.25%
4 metų term, indėlius....... 4.75%
5 metų term, indėlius....... 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 5.75% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 4.00% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 4.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.00%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.50%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 5.75%
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 8.00%

Sutarties paskolas 
nuo   ......... 8.00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 6.50%
3 metų ................ 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 5.50%

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

Lietuvos sporto žurnalistai, stebintys Europos atrankos turnyre futbolo 
rungtynes tarp Lietuvos ir Ispanijos. Iš kairės: S. Paberžis, V. Saulis - 
buvęs “Lietuvos sportas” vyr. redaktorius, pakeistas Bronium Čekanausku 
ir jo pavaduotoju Aleksandru Krukausku. Toliau - Roma Griniūtė ir Algir
das Kazilionis. Antroje eilėje pirmas iš kairės S. Vaintraubas

Nuptr. Ed. Šulaičio

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

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL 
DVL engineering

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Ali THE

MASKELL INSURANCE vvorld-

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
• (VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ A TSTOVYBĖ -

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)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

. TV. '

Lietuvos olimpiečiai į 
Lillehammer'į

Lietuvos olimpinis atašė prie 
(1996) XXVI-sios olimpiados Atlan
toje organizacinio komiteto, Re
migijus Gaška, talkina taip pat Lie
tuvos tautiniam olimpiniam komi
tetui informacijos srityje žiemos 
olimpiadoje Lillehammer’yje. Jo 
atsiųsta informacija, kurioje skel
biama Lietuvos sportininkų ir su 
jais vykstančių į olimpinius žaidi
mus palydovų sudėtis, pasiruoši
mas varžyboms bei keletas kitų pa
stabų, yra verta dėmesio.

XVH-ji žiemos olimpiada prasi
deda 1994 m. vasario 12 d. ir tęsis 
iki vasario 27 d. Lillehammer’yje, 
Norvegijoje. Lietuva dalyvaus dai
liojo čiuožimo, lygumų (cross count
ry) slidinėjimo ir biathlono varžy
bose. Jai atstovaus šeši, šiuo me
tu geriausi Lietuvoje, žiemos spor
to atstovai: Vida Vencienė ir Ri
čardas Panavas (slid.), Margarita 
Drobiazgo ir Povilas Vanagas (dail. 
čiuož.), Kazimiera Strolienė ir Gin
taras Jasinskas (biathl.).

Su olimpiečiais vyksta Alvydas 
Raškauskas, grupės vadovas, slidi
nėjimo ir biathlono federacijos 
Lietuvoje pirmininkas; šios fede
racijos gen. sekretorius Vaclovas 
Glažauskas, LTOK pirm. Artūras 
Poviliūnas ir gen. sekretorius Pet
ras Statutą.

Pirmasis Lietuvos sportininkų 
debiutas olimpinėse žaidynėse bu
vo 1924 m. Paryžiuje. Lietuvai at
stovavo dviratininkai įsakas Ano- 
likas ir J. Vilpišauskas, kurie ne
užbaigė 188 km lenktynių. Dalyvavę 
futbolininkai, pirmąsias rungty
nes 9:0 pralaimėję šveicarams, iš 
tolesnių varžybų iškrito.

1928 m. olimpinėse žiemos žaidy
nėse Sant Morice dalyvavo tuome
tinis Lietuvos čiuožimo čempionas 
Kęstutis Bulota. 500 m lenktynėse 
užėmė 21-mą vietą, o 1500 m — 27-tą. 
Šis sportininkas 1941 m. sovietų 
išvežtas į Sibirą, ten ir mirė.

1928 m. vasaros olimpinėse žai
dynėse Amsterdame Lietuvai atsto
vavo penki lengvaatlečiai, keturi 
dviratininkai, du boksininkai ir 
vienas sunkiaatletis. Geriausiai 
iš lietuvių pasirodė pussunkio svo
rio boksininkas Juozas Vinča, pri- 
siyręs iki ketvirtfinalio.

Sekančiose olimpiadose dėl fi
nansinių sunkumų, ir neprisivijus 
tarptautinio lygio, laikinai teko 
atsisakyti nuo dalyvavimo. Paga
liau, 1940 metais praradus nepri
klausomybę, Lietuva buvo išjungta 
iš tarptautinio olimpinio judėji
mo. Jos sportininkai tik 1952 m. 
pirmą kartą dalyvavo XV-se olim
pinėse žaidynėse Helsinkyje, ta
čiau jau kaip Sovietų Sąjungos at
stovai.

Vida Vencienė, kuri Albertville’je 
ir dabar Lillehammer’yje atsto
vauja nepriklausomai Lietuvai, 
1988 m. Kalgaryje, atstovaudama 
Sov. Sąjungai, yra laimėjusi auk
so (10 km) ir bronzos (5 km) lygumų 
varžybose medalius. Albertville’je 
1992 m. žiemos olimpiniuose žai
dimuose Lietuvos atstovų pasek
mės buvo kuklios. Visa grupė (ri

kiuota į “The Golden Middle” vietą. 
Dailiojo čiuožimo! atstovai P. Va
nagas ir M. Drobiazko liko 16-ti.

Lillehammer’is Lietuvos atsto
vams daug nežada. Žvelgiant į pas
kutiniuosius pasiruošimo tarptau
tinėse varžybose duomenis, vilčių 
mažai. Svarbu, betgi, kad vėl esa
me tarptautinio olimpinio judėjimo 
pilnateisiai nariai ir laisvai at
stovaujame savąjam kraštui. Lietu
va turi gerų sportininkų. Praėjus 
šiandieniams sunkumams, auklėji
mo vertei atgimus, tikėkime, mūsų 
sportinis lygis tarptautiniame fo
rume pasikeis.

Mažuolis plaukimo aukštumose 
(Trijose pasaulinės klasės varžybose)

Kanados taurės atvirose plau
kimo pirmenybėse, kurios vyko 1993 
m. gruodžio 10-12 d.d. “Olimpia" 
sporto rūmuose Etobicoke, Ont., 
Raimundas Mažuolis laimėjo tris 
aukso medalius ir tuo pačiu page
rino du Lietuvos rekordus.

Pergalė 50 m nuotolyje, 25 m ba
seine, laisvo stiliaus plaukime Ma- 
žuolį skyrė tik dviem šimtosiomis 
sekundės nuo pasaulio rekordo. Jo 
laikas 21.62 sek, o pasaulio rekor
das 21.6, kurį yra pasiekęs 1993 m. 
vasario 17 d. Didžiosios Britanijos 
plaukikas Mark Foster’is. (Šiuo ati
taisoma ir korektūros klaida, kuri 
buvo padaryta “7^’ 1994. I. 4 d. lai
doje rašant apie Mažuolio pasirody
mą Kanados taurės varžybose. Sig. 
K). Šis Mažuolio ’rezultatas pasau
lio plaukimo istorijoje yra antras.

Antrą aukso medalį Kanados tau
rės varžybose R. Mažuolis pasiekė 
praplaukdamas 100 m laisvu stiliu
mi trumpame baseine per 48.34 sek. 
Tai yra tik 0.4 sek skirtumas nuo 
pasaulio rekordo, kurį pasiekęs 
brazilas Gustavas Borges’as.

Trečias aukso medalis jam teko 
už pirmą vietą 100 m plaukime lais
vu stiliumi 50 metrų ilgio basei
ne. Jo laikas buvo 49.5 sek. Šiuo 
rezultatu pagerino jis ir Lietuvos 
rekordą 0.3 sek.

Pasaulio taurės pirmojo etapo 
varžybose Hongkonge 1994 m. sau
sio 1-2 d.d. Raimundas Mažuolis 
laimėjo du (vieną aukso, vieną si
dabro) medalius. 100 m laisvu sti
liumi pelnė jis sidabrą, pralaimė
damas rusui Aleksandrui Popov’ui, 
buvusiam Barcelonos olimpiniam 
čempionui, kuris šį kartą pasie
kė naują pasaulio rekordą — 47.83 
sek. Ankstesnis — 47.94 sek priklau
sė brazilui Gustavui Borges’ui, ku
ris buvo pasiektas 1993 m. liepos 
mėn. Mažuolio laikas šiose varžy
bose buvo 48.57 sek.

50 m laisvo stiliaus plaukime 
25 m baseine antrąją varžybų die
ną R. Mažuolis pelnė aukso meda
lį. Atstumą praplaukė per 21.8 sek, 
palikdamas A. Popov’ą antroje vie
toje su keturiom šimtosiomis se
kundės blogesniu laiku. Trečią vie
tą laimėjo kinietis (21.96 sek), 
ketvirtoje liko pasaulio rekordi
ninkas anglas M. Foster’is su 22.11 
sek laiku.

Pasaulio taurės antrojo etapo 
varžybose Pekine 1994 m. sausio 
5-6 d.d. Raimundą Mažuolį vėl ly-

dėjo sėkmė. Jis 50 m nuotolį 25 met
rų baseine laisvu stiliumi praplau
kė per 21.79 sek. Antras buvo rusas 
A. Popov’as (21.89 sek) ir trečiuo
ju liko pasaulio rekordininkas M. 
Foster’is su 22.02 sek laiku. Po pir
mų dviejų pasaulio taurės etapų 
50 m atstumo plaukime R. Mažuolis 
pirmauja su 24 taškais. Antroje vie
toje Popov’as su 20 taškų. 100 m at
stumo varžybose — Popov’as su 24, 
Mažuolis su 20 taškų.

Dar yra likę keturi pasaulio tau
rės varžybų etapai, kurie vyks Eu
ropoje 1994 m. kovo mėnesį: Desin- 
zano mieste, Italijoj 12-13, Malmė- 
je, Švedijoj 15-17, Gelzenkirchene, 
Vokietijoj 19-20, Šefilde, Anglijoj 
21-23 ir Paryžiuje 26-27 dienomis. 
Pretenduojantys į pasaulio pirmū
nus, turi dalyvauti bent keturiuo
se varžybų etapuose. Raimundas 
Mažuolis po Hongkongo ir Pekino 
yra nutaręs dalyvauti Šefilde ir 
Paryžiuje.

Raimundas Mažuolis pats netikė
jo, kad taip greitai taps tokiu 
geru plaukiku. Jis pradėjo plauk
ti būdamas 7 metų amžiaus. Pasie
kęs 16 m., jau garsėjo plaukimo ho
rizontuose. Jis Seulo ir Barcelo
nos olimpinių žaidynių dalyvis, 
III-jų Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių, kurios vyko Australijoje, 
meisteris, 1989 m. Europos jaunių 
čempionate laimėjęs 5 aukso meda
lius. Pirmoji jo trenerė buvo Va
lentina Kuzmina. Jis jau antri metai 
Fort Lauderdale, JAV-se, plaukimo 
klube treniruojasi ir jo vardu plau
kia, patyrusio trenerio W. Nelson’o 
priežiūroje. Tarptautinėse bei pa
saulinėse varžybose plaukia Lie
tuvos vardu, garsindamas Lietuvą 
visame pasaulyje.

Pakeisti “Lietuvos sporto” 
redaktoriai

Kūno kultūros ir sporto departa
mento generalinio direktoriaus pa
vaduotojas Česlovas Antanynas 
pristatė “Lietuvos sporto” redak
cijai naują vyriausiąjį redaktorių 
Bronių Čekanauską ir pavaduotoją 
Aleksandrą Krukauską. Pirmasis 
seniau dirbo “Tiesos” skyriaus ve
dėju, “Sovetskij sporto” korespon
dentu Lietuvai, o pastaraisiais me
tais redagavo “Kario" žurnalą. Alek
sandras Krukauskas dirbo “Kom
jaunimo tiesoje”, baigė aukštuo
sius TSKP mokslus Maskvoje, grį
žęs darbavosi LKP CK sekretoriaus 
padėjėju, paskui redagavo “Spor
tą”, o nuo praėjusių metų rudens 
iki šiol — olimpinį laikraštį “Spor
tas”. INFO-LA

Skautų veikla
• Vasario 1 d. “Rambyno” ir 

“Šatrijos” tuntų vadovų-vių posė
dyje tuntininkas A. Senkus pra
nešė apie LSS-gos naują vadovy
bę. Diskutuotą, kaip gražiau at
švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, pasiruošti Kaziuko 
mugei, kuri įvyks kovo 6 d., Prisi
kėlimo parapijos salėse. Kalbėta 
apie sesių skaučių susikaupimą 
vasario 22 d., paliesta ir Lietu
vos skautai bei susirašinėjimas.

• Ontario Londone daugelį me
tų veikusi Simono Daukanto skau
tų vietininkija buvo užgesusi. 
Amžinybėn iškeliavus v.s. L. Ei
mantui, vėliau v.s. Chinauskui, o 
jaunesniems vadovams gavus tar
nybas ir įsikūrus kituose miestuo
se, taip ir baigėsi skautiška veik
la. Bet po kiek metų tas užgęsęs lau
želis vėl pradeda užsikurti. Į Londo
ną atvykusi s. Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienę ėmėsi organizuoti paukš
tytes ir vilkiukus. Savo padėjėja 
pasiprašė K. Jokubaitienę, o į tėvų 
komitetą pasikvietė D. Mitalienę, 
L. Naujokaitį ir D. Chainauskienę. 
Pradžiai jau turi dvi skiltis gra
žaus prieauglio. Toronto skautija 
sveikina ir tikisi ateinančią vasa
rą stovyklauti Romuvoj kartu. M.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

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

Gyvybės — verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Kanados taurės plaukimo varžybų metu. Toronto veteranai, buvę sportinin
kai su žymiuoju Lietuvos plaukiku Raimundu Mažuolių (kairėje). Toliau - 
Herbertas Stepaitis, Jonas Šeputis, Juozas Balsys ir Audrius Šileika, 
ŠALFASS-gos pirmininkas Nuotr. Sig. Krašausko

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).

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 Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės į 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

LIETUVIŲ
-Iii' KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
3.50% už 90 dienų term, indėlius 
3.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.75% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variabl* rate) 
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% UŽ OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvyb*a drauda) 
3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
1.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

5.60%
6.25%
6.50%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(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 100 milijonų dolerių

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

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0R3S
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
f 1 ■

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

Skambinti tel. 536-1994.

LEDAS REIRKiERATION
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.)

SOLD
coLOiueu. 
banker a

RESIDENTIAL REAL ESTATE

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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

Tel. 1-905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
_______ ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. 
Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 

Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jums tin
kamomis oro linijomis. Pilna kaina (su mokesčiais) nuo $1 050

Keliaukite kartu su mūsų meniniais vienetais - “Gintaru”, parapijos 
choru ir kt. trečiadienį, birželio 29 d. per Kopenhagą. Pirmiems 65 
užsisakiusiems, pilna kaina (su mokesčiais) 
Sekantiems 45 - pilna kaina (su mokes.) $1 1 65

Florida, Meksika, Pietų Amerika, Tolimieji Rytai. 
Skrydžiai pagal jūsų pageidavimą. Teiraukitės!

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
17.30 v.v. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien į Christine (angliš
kai, rusiškai arba lenkiškai). Norintiems užsisakyti vietas skrydžiams 
į Dainų šventę patariam nedelsiant tai padaryti.

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W„ ALGIS 
Toronto, Ontario M6P1A4
Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS



XVI-to ŠIMTMEČIO LIETUVOS ŽEMĖLAPIS - vienas iš daugelio rety 
eksponatų naujoje parodoje Kanados lietuvių muziejuje Anapilyje. 
Atidarymas vasario 20, sekmadienį, 2-4 v.p.p.
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Kanados pilietybės ir imi
gracijos ministeris Sergio 
Marchi sausio 24 d. pranešė, 
kad ateiviai, prašantys pabėgė
lių statuso, gali dirbti Kana
doje, kol laukia bylų išspren
dimo. Leidimas įsidarbinti iš
duodamas devyniems mėne
siams, užpildžius asmeninių 
duomenų formą (PIF) ir gavus 
sveikatos patikrinimą.

Pilietybės ir imigracijos mi
nisterija atsakinėja į ateivių 
klausimus telefonu (416) 973- 
4444 Toronte ir kituose imi-

Aukojo “T. žiburiams"
(Atkelta iš 5-to psl.) 

Gaidauskas-Scott, A. Krakaitis, V. 
Gulbinas, J. Janušas, A. Barzdu- 
kas, J. Čepukas, V. Kubilius, J. 
Blauzdžiūnas, J. Bakša, F. Kairys, 
J. Červinskas, D. Jakas, L. Rimke
vičius, A. V. Poškaičiai, A. Mar- 
cis, I. Gabalis, G. Paukštys, V. Ge
čas, V. Grigelytė, P. Juodaitis, J. 
Užupis, P. Braziūnas, F. Juškevi
čius, P. Krilavičius, O. Adomai
tis, H. Bernotas, B. Budzinauskas, 
E. Bačinskas, A. Budzilas, P. Gir
nius, R. Galinauskas, dr. K. Amb
razaitis, A. Dumčius, E. Blinst- 
rubas, V. Datis-Dovydaitis, P. Kri- 
pas, K. Vaitkūnas, R. Vaitkevičius,
J. Rugys, J. Gylys, J. Kažemėkas, 
A. Žilėnas, V. J. Melnykas, S. Ka
lytis, M. Daukša, M. Duda, I. Kand- 
rotas, J. Valaitis, R. Lovett, V. Kli- 
čienė, T. Burokas, E. Paulionis- 
Keras, V. Paulionis, P. Besąsparis.

J. Besąsparis, A. Steponavičie
nė, Z. Ručinskas, A. Gudžiūnas, P. 
Bružas, A. Buožienė, P. Radzevi- 
čiūtė-Klimienė, E. Markauskas, J. 
Petravičius, P. Devenis, prof. J. 
Stukas, B. Perkauskas, A. Petryla,
K. Zauka, A. Trečiokas, dr. A. Va
liulis, B. Balaišis, J. Genutis, F. 
Barakauskas, B. Kaminskas, J. 
Blekaitis, A. Čepukas, F. Vaivi- 
la, J. I. Valauskai, A. Žuras, J. 
Miltenis, N. Jakonis, J. Vėlyvis, 
K. Vaičaitis, B. Lunas, M. Levi- 
šauskas, A. Lukošiūnienė, B. Lu
kas, A. Nugent, V. Miškinis, J. Mi
kalauskas, J. Misius, dr. B. Mic- 
kevičius-Mikonis, J. Budreika, 
M. Milius, G. Baliūnas, dr. E. Mal
kus, K. Manglicas, L. Rzesauskas, 
(į. Vaišvila, ^Radzevičiūtė, I. 
Ramonas, V. J. Prunskis, J. Pavi- 
lonis, L. Plečkaitis, dr. A. Pace- 
vičius, J. Palys, A. Paškevičius, J. 
Petrauskas, V. Prisčepionka, V. 
Simanavičius, P. Styra, E. Šaraus- 
kas, O. Spidell, P. Puidokas, L. 
Vyšniauskas, V. Senkevičius, A. 
Sereika, J. Ščiučkas, J. Tarvydas, 
P. Ročys, P. Stočkus, dr. R. Stri
kas, V. Strikas, A. Vaičiūnas, J. 
Ramanauskas, A. J. Urkis, P. Kud-

reikis, K. Stulpinas, A. Sakavičius, 
A. Sabalis, J. Sičiūnas, A. Šenber- 
gas, M. Morkūnas, M. Noreika, O. 
Mučinskas, J. Ramanauskas, A. 
Pažemėnas, P. Zaranka, J. Žukaus
kas, V. Vaitiekūnas, J. Vaškas, 
S. Vashkys, J. Tamulėnas, J. Za- 
bukas, V. Miliauskas, B. Geležiū
nas, J. Gudavičius, A. Godelis, 
V. Beniušis, S. Baras, G. Adomai
tis.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė K. Gilmanas, M. 
Pranskevičius, A. Stanėnas.

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

Aukos Kanados lietuvių 
fondui

Toronto: $500 - V. Bumbulis- 
White, R. Bumbulis-Dornfeld, A. 
Gvazdaitis motinos Reginos Gvaz- 
daitienės atminimui; $200 - B. D. 
Vaidila, V. Sapkienė - vyro atmi
nimui, M. Zabulionis; $150 - J. V. 
Margis; $100 - M. J. Sungaila, J. 
Gustainis, A. Miklovaitis, B. Sta- 
lioraitienė - vyro atminimui, H. 
Radėnas, V. Gudaitis, A. V. Šim
kus, L. Rudaitis, D. Pargauskas, 
L. Baumgardas, A. Povilonis, A. 
Kazilis, P. Kazilis, A. Pacevičius, 
R. Vaičaitis, L. Morkūnas; $75 - 
P. Markuskis; $70 - B. Sergautis; 
$50 - J. Krasauskas, P. Staus
kas, V. Zentins, V. Rudaitis, A. 
Čepas, K. Čepaitis, B. Čepaitienė, 
V. Anysas, J. Akelaitis, E. Mardo- 
sas; $40 - O. Olekaitė; $25 - Ch. 
Anderson, R. Sirutis, R. Tumpa, V. 
Žalnieriūnas, Z. Kučinskas, A. 
Supronas. KLF

Paieškojimas
Jonas-Kristupas, Andrius ir 

Sabina Mončiai ieško Elenos Mon- 
cy-Defalo, Antano Mončio pus
seserės, gyvenusios Evergreen, 
Colorado. Rašyti: M. Moneys, 5, rue 
de la Collegiale, 75005 Paris, 
France.

įvairios žinios
Andriui Šmitui, Vasario 16- 

sios gimnazijos direktoriui, 
1994 m. sausio 30 d. už krikš
čioniškus nuopelnus Vasario 
16 gimnazijai ir Lietuvių bend
ruomenei Vokietijoje buvo 
įteiktas Šv. Tėvo paskirtas me
dalis PRO SCCESIA ET PONI- 
FICE. Įteikimas įvyko pilies 
koplyčioje per gimnazijos sek
madienio Mišias, kuriose gau
siai dalyvauja moksleiviai, 
mokytojai ir vietiniai lietu
viai. Inf.

Kanados XX a. rašytojų kny
gos, antologijos, apsakymų 
rinkiniai bei žodynai labai 
reikalingi steigiant naują Ka
nados literatūros kursą. To 
siekia Vilniaus universiteto 
(JAV literatūros) dėstytoja, 
Lietuvos universitetų moterų 
asociacijos pirmininkė bei 
Moterų studijų centro steigė
ja Marija Aušrinė Pavilionie-

gracijos centruose (CIC). Daž
nai pateikiami klausimai ir at
sakymai ministerijos leidžia
mame biuletenyje. Keletas pa
vyzdžių:

— Kaip ilgai reikia laukti 
prieš paduodant prašymą įsi
gyti Kanados pilietybę? Kana- 
don legaliai atvykęs asmuo 
turi gyventi čia trejus ištisus 
metus, prieš prašant piliety
bės. Dalis laiko (ne daugiau 
kaip vieneri metai), praleisto 
Kanadoje prieš gaunant nuo
latinio gyventojo leidimą, pri- 
skaitoma prie to termino.

— Kokios galimybės yra nau
jiems ateiviams išmokti anglų 
kalbą? Nuolatinio apsigyve
nimo leidimus gauvusieji gali 
kreiptis į LINC įstaigą (Lan
guage Instruction for Newco
mers to Canada), užsirašyti 
į šios ministerijos finansuoja
mus anglų kalbos kursus.

— Kaip ilgai trunka sužino
ti ar prašymas bus patenkin
tas? Ontario provincijoje yra 
nustatyti terminai, po kurių

galima laukti atsakymų į pa
duotus prašymus. (Ministerija 
prašo anksčiau termino nesi- 
teirauti). Teisingai užpildyti 
prašymai krašto lankytojų lei
dimui pratęsti bus atsakyti 
po penkių darbo dienų. Kana
doje prašantiems nuolatinio 
gyventojo statuso tenka lauk
ti 120 dienų, asmens iš užsie
nio iškvietimo (sponsorship) — 
20 darbo dienų. Po nurodytų 
laikotarpių galima sužinoti, 
ar atsakymas teigiamas ar nei
giamas, bet negarantuojama, 
kad galutinis sprendimas bus 
padarytas, nes pasitaiko įvai
rių kliūčių, pvz. trūkumas in
formacijos dėl sveikatos ar
ba saugumo patikrinimų.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame bran

giems tėvynainiams Toronte už 
dovanas ir sveikinimus šv. Kalė
dų proga, už motinišką rūpestį, 
širdies šilumą ir begalinę meilę 
likimo nuskriaustiems Sibiro trem
tinių vaikaičiams.

Tegul sėkmė ir laimė paženkli
na visas jūsų dienas.

A. Rudys, direktorius 
Vilniaus Vidurinė Mokykla 

“Lietuvių namai” 
Vilnius, 1994.01.15
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, ((pietus nuoQEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171

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

Dantų gydytojai

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

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

Dr. R. KARKA,
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

D.D.S. M.S. Dip. Orth.

Telefonas
763-5677

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas 

Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1 994 m.!
Kelionės geriausiomis kainomis patogiais 

FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 

TIESIOGINĖS KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 
kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 

kaina-$999 (kan.) plius mokesčiai.

Pirmą kartą šiais metais 

skrydžiai per I—lelsinkį t 

Vilnių ir Kauną su Finnair. 

Kaina su nuolaida, užsakantiems skridimus dabar. Žemiausios 
kainos ir geriausi skrydžiai įDAINŲ ŠVENTĘ. 
Smulkesniųžiniųteiraukitės:tel. (41 6) 533-8443

• * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą • Sveikatos ir 
kelionių draudimus • Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais •Keliones pramoginiais laivais • Keliones 
į Floridą ir kitus šiltus kraštus • Keliones į sveikatingumo sanatorijas 

Pensininkams nuolaida

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

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

1994 m. vasario 13, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose įvyks

Lietuvos respublikos gamtos apsaugos departamento 
direktoriaus pavaduotojo KĘSTUČIO ŽALOS 

paskaita
“Lietuvos gamtos tarša ir jos įtaka gyventojams”.

I Bus rodoma vaizdajuostė apie Lietuvos gamtą, (ėjimas - 
I laisva auka. Visi kviečiami dalyvauti.

Rengia - Lietuvių namų kultūros komisija

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

nė. Ji taip pat prašo Kanados 
mokyklose bei universitetuo
se studijuojamų rašytojų są
rašo. Jos adresas: Čiurlionio 
29-6, 2009 Vilnius. Knygas siųsti 
Vilniaus universiteto rekto
riui Rolandui Pavilioniui - 
adresas: Universiteto 3, 2734 
Vilnius.

SKAITYTOJAI PASISAKO
NEREIKIA PAVARGTI

“Tėviškės žiburių” darbuoto
jams linkiu nepavargti, nors dau
gelis jau pavargo. Tenka girdėti - 
gal jau greitai nepajėgsiu skaity
ti, tai neapsimoka prenumeruoti 
laikraščio, nusiperku už vieną do
lerį atskirą numerį. Aš ir toliau 
užsakau “Tėviškės žiburius” vi
siem metam, užsimokėdamas 100 
dol. garbės prenumeratą ir dar 
suteikdamas 100 dol. auką.

A. Krakauskas

PATIKSLINIMAS
“Tėviškės žiburių” 48 nr. straips

nyje “Nutilo svirplio Muzikanto 
daina” A. Sungailienė rašo: “Pa
šauktas atlikti karinės prievolės, 
Vytas (jis pats save taip vadino) 
stojo aspirantu į Vytauto Didžio
jo aukštąją karo mokyklą, kurią 
baigęs leitenanto laipsniu...” To
kio vardo karo mokyklos Lietuvoje 
nebuvo. Karo mokykla, į kurią 
V. Tamulaitis įstojo aspirantu 
ir baigė jaunesnio leitenanto 
laipsniu, vadinosi Pirmojo Lie
tuvos prezidento karo mokykla.

V. Urbonas

SVEIKINIMAI IŠ PUNSKO
GERBIAMA “TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ” REDAKCIJA,

Priimkite širdingus naujameti
nius sveikinimus. Linkime Jums 
stiprios sveikatos, įdomių kūry
binių minčių. “Tėviškės žiburiai” 
mūsų krašte populiarūs, bemaž 
kiekviena šeima savo artimų turi 
Toronte ir apylinkėse, o ir dauge
lis mūsų Torontą esame aplankę. 
Tad Jūsų savaitraštį skaitome su 
dideliu susidomėjimu.

Pernai “Tėviškės žiburius” Lie
tuvių kultūros namams buvo užsa
kęs ponas Algirdas Gustaitis iš 
Los Angeles, už tai Jam esame la
bai dėkingi.

Su pagarba ir meile -
Jūratė Kardauskienė,

Lietuvių kultūros namų vedėja 
Punskas, 1994.01.15

VEIKĖJUI NEATRAŠO
Neseniai gavau žinomo Austra

lijos lietuvio Algimanto Jaškū- 
no laišką. Jis rašo: “Girdėjome, 
kad Lietuvos Respublikos vyriau
sybė turi įstaigą ryšiams su už
sienio lietuviais palaikyti. Deja 
pastaruosius 4(!) metus mes iš tos 
įstaigos nieko, visiškai nieko ne
girdėjome, ir todėl triūsiame vie
ni, vieni. O gal dirbam bereika
lingai?.

Algimantas Jaškūnas vadovauja 
“Lithuanian Studies Society of 
Tasmania University Union” Aust
ralijoje. Daug dirba garsindamas 
Lietuvą Australijoje. Yra išlei
dęs nemažai knygų, australams 
anglų kalba.

Su geriausiais linkėjimais -
Audrius Mykolaitis,

Naujoji 62-53, 4590 Alytus

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

ROMUVA, inc. narių 
metinis susirinkimas
1994 metų vasario 23, trečiadieni,
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose.
Laukiame visų. Valdyba

ji .

Praleiskite VALENTINO savaitgalį su 
savo širdele ir

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga
Otavoje, 1994 m. vasario 11-13 d.d.

Karavanas į Otavą 
susitiks prie “Lokio” 
6 v.v. Nepamirškite 
šiltų drabužių, pa
čiūžų ir maudymosi 
aprangos.
Programoje: įdo
mi kelionė, vaišės, 
čiuožimas ant Ri- 
deau kanalo, įvai
renybės, pietūs,
lenktynės ant ledo, Mišios, maudymasis. Prašome atsiliepti 
(RSVP): Lilija Liaukutė tel. (613) 562-4535, Juozas Radžius tel. 
(613) 231-2339 arba Ona Stanevičiūtė tel. (416) 762-5446.

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

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

siuntinius į LIETUVĄ.

į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos
TIK $6 už kub. pėdą plius $11 pristatymas.

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas l namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ..................................................... $1 "I •

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

Polimex kelionių biuras parinks jums patogiausius persėdimus. 
Labai prieinamos lėktuvų bilietų kainos (Vilnių.

Jums reikės tik paskambinti

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

Atstovybė
Lietuvoje:
Gedimino pr. 26-217 
Vilnius 2600 
Tel. (3702) 22 78 97 
Fax (3702)22 63 68

Juozas (Joseph) NORKUS 
e namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

West Realty Inc.
. L 1678 Bloor Street West i-p

Toronto, Ontario M6P 1A9 [ji 
An independent member broker OhOne: (416) 769-1616

IM/ DRESHER Ltd.ygntUPfrl Real Estate
111 I » 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.

riDECUKD INSURANCEMixJtLjjJnLrLIv BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
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 -*
* GYVYBES * KOMERCINĖ*

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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VASARIO 16-SIOS
Anapilio žinios

— Vasario 6, sekmadienį, To
ronto skautų “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntai iškilmingai su vė
liavomis dalyvavo 9.30 v.r. Mišio
se, paminėdami Vasario šešiolik
tąją. Mišių metu giedojo mūsų pa
rapijos ir Prisikėlimo parapijos 
vaikučių chorai.

— Pakrikštyta dr. Ramūno ir 
Silvijos (Zenkevičiūtės) Saplių 
dukrelė Larisa-Marija.

— Vasario 16 minėjimas Ana
pilyje bus vasario 20, sekma
dienį, 4 v.p.p. Mokyklos autobu
sas veš žmones į minėjimą iš To
ronto nuo Vilniaus rūmų 3 v.p.p., 
o atgal nuo Anapilio išvažiuos 
6.30 v. v.

— Gavėnios susikaupimas bus 
kovo 10-13 d.d. Susikaupimą ves 
iš Lietuvos atvykęs Vilkaviškio 
dekanas ir klebonas kun. Vytau
tas Gustaitis.

— Nuo valstybinių mokesčių 
atleidimo lapeliai už aukas pa
rapijai jau išdalinami visiems 
aukotojams po pamaldų parapijos 
salėje. Išdalinimu rūpinasi Adol
fas Sagevičius.

— Visi norintieji šiais metais 
priimti Sutvirtinimo sakramentą 
mūsų parapijoje prašomi regis
truotis jau dabar klebonijoje.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje lankymo valandos: sek
madieniais nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v., 
o pirmadieniais — nuo 12 v. 
iki 9 v. v.

— Anapilio knygyne gauta: Juo
zo Lukšos-Daumanto knyga “Laiš
kai mylimosioms", Mariaus Kati
liškio romanas “Pirmadienis 
Emerald gatvėje” ir “Aušros” 19 
bei 20 numeriai. Taip pat knygy
ne galima įsigyti dėžių siunti
niams į Lietuvą.

— Mišios vasario 13, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą 
Otto, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Alfonsą Kli- 
maitį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 150 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė dr. Gediminas 
Šerkšnys iš Kauno, veterinarijos 
gyd. Darius Petkevičius ir Kęs
tutis Žala iš Vilniaus, Joana 
Blauzdžiūnienė iš Montrealio. 
Svečius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos pirm. 
V. Kulnys.

— LN valdybos posėdis — va
sario 10, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— “Lokio” svetainei reikalin
gas bufeto tarnautojas-a. Besi
dominčius kviečiame prašymus 
paduoti į Lietuvių namų raštinę. 
Čia taip pat galima gauti išsames
nę informaciją apie darbo valan
das, atlyginimą ir kitas sąlygas. 
Prašymai priimami iki balan
džio 15 d.

— Vasario 6, sekmadienį, 1 v. 
p.p., Karalienės Mortos menėje 
įvyko LN vyrų būrelio metinis 
susirinkimas. Pirmininkavo T. 
Stanulis, sekretoriavo Z. Rė
vas. Išklausyti pirmininko, vice
pirmininko, iždininko, ūkvežio 
ir revizijos komisijos praneši
mai. Buvo diskusijos dėl prane
šimų ir einamųjų reikalų. Akla- 
maciniu būdu perrinkta 1994-95 
m. valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. T. Stanulis, vicepirm. 
A. Sukauskas, sekr. Z. Rėvas, ižd. 
E. Bartminas, ūkvedys — B. Lau
čys. Nariai: A. Kairys, P. Genys 
ir A. Padolskis. Revizijos komi
sija: Br. Mackevičius, A. Bričkus 
ir M. Račys. Visi susirinkusie
ji buvo pavaišinti.

— LN kultūros komisija turi 
lietuviškų kino filmų, teatro 
spektaklių, koncertų, operų, ki
tų kultūros, istorijos programų 
vaizdajuosčių. Ypač patrauklios 
vaizdajuostėse programos vai
kams: lietuviškos pasakos, in
scenizacijos, žaidimai, dainelių 
koncertai ir kt. Vaizdajuosčių 
sąrašas yra bibliotekoje arba 
skambinti St. Pabricienei tel. 
762-5419 (vakarais), V. Kulniui 
tel. 769-1266.

— Vasario 15, antradienį, 7 v.v., 
LN įvyks Vilniaus universiteto 
moterų choro “Virgo” koncertas.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba tiesiog 
siųsti šiuo adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Onta
rio M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Jis taip 
pat pravedė religinį susikaupi
mą šeštadieninėje mokykloje ir 
mūsų parapijos jaunimui, kurį or
ganizavo šeimų sekcija.

— Tretininkų ordino mūsų pa
rapijos kongregacijos Mišios ir 
susirinkimas po Mišių įvyks šį 
ketvirtadienį, vasario 10, 10 v.r. 
mūsų šventovėje.

— Bilietai į parapijos metinę 
vakarienę jau platinami salėje 
po 11.30 v.r. Mišių. Šiais me
tais parapijos metinė vakarie
nė bus kovo 12, šeštadienį, 5 v.p.p., 
su linksma programa ir skaniais 
valgiais. Bilietus platina para
pijos tarybos visuomeninės sek
cijos pirmininkas Vytautas Ta- 
seckas salėje ir namuose, tel. 824- 
4461.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks at
einantį sekmadienį, vasario 13, 
po 11.30 v.r. Mišių Parodų sa
lėje. Programoje ugnegesio Vik
toro Šimkaus kalba apie gaisro 
pavojų, kaip jo išvengti, ką da
ryti gaisro atveju ir einamieji 
reikalai.

— Parapijos stipendijų fondas. 
Mūsų parapijos taryba prieš dve
jus metus, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo proga, su in
tencija padėti Lietuvai dvasiš
kai greičiau atsigauti, nutarė 
leisti dvi mergaites iš Šv. An
tano kolegijos Kretingoje, kur 
yra ruošiami religijos mokytojai 
Lietuvai, į Louvain’o universi
tetą Belgijoje, kad jos, gavusios 
geresnį išsilavinimą užsienyje, 
galėtų padėti ruošti religijos mo
kytojus Lietuvai. Praeitą rudenį 
Nomeda Hertaitė ir Rima Neve- 
rauskytė pradėjo studijuoti tame 
universitete. Universitetas duo
da mokslo stipendiją, o mūsų pa
rapija rūpinasi jų išlaikymu bent 
dvejus metus, kol jos gaus baka
lauro laipsnius. Vienos mergai
tės išlaikymui metams reikės apie 
$6.000 kanadiškų dolerių. Todėl 
parapijos taryba sudarė specia
lų komitetą, kuriam pirmininkau
ja Sigitas Baršauskas, tel. 234-1389, 
rūpintis lėšų telkimu šiam rei
kalui.

— Mišios vasario 13, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Vincą Beres
nevičių, a.a. Ireną Jurkienę ir 
a.a. Danutę Beresnevičienę, 9.20 
v.r. — už a.a. Joną ir Grinskių šei
mos mirusiuosius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje vasa

rio 13 d., 11.15 v.r.
— Vasario 20 d., švęsime švento

vėje Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą. Giedos parapijos cho
ras. Kviečiame gausiai dalyvauti.

— P. Louis Dagienė, mirusio 
skulptoriaus Jokūbo Dagio žmo
na, a.a. Erikos Šernienės atmi
nimui paaukojo $50 parapijai. Dė
kojame.

— Parapijos moterų draugija 
yra susirūpinusi šeimomis, ku
rios grįžo iš Sibiro ir dabar gyve
na Lietuvoje. Ypatingai trūksta 
vaikų drabužių. Todėl moterų 
draugija skelbia vaikų drabužių 
vajų. Prašome aukotojus skam
binti tel. 233-0511 arba tel. 763- 
5863 ir susitarti kada ir kur dra
bužius pristatyti. Moterų draugija 
pasiųs drabužius į Lietuvą šei
moms nežiūrint tų šeimų religijos.

A. a. dr. Marija Alseikaitė- 
Gimbutienė, žymioji archeolo
gė, 73 metų amžiaus, mirė š. m. 
vasario 2 d. Los Angeles mies
te, Medical Centre.

Telefonu gauta žinia, kad 
pulkininkas Antanas Šova, su
laukęs 92 m. amžiaus, mirė 
sausio 24 d. Crown Point, In
diana. Liko našlė, trys sūnūs 
ir dvi dukros.

Adomo Jakšto spaustuvei 
Lietuvoje aukojo: $100 — M. 
Vaškevičienė; $50 — kun. V. 
Volertas.

Anapilio sodybai E. V. Punk- 
riai padovanojo 1987 m. Pon
tiac Safari automobilį.

IEŠKAU vaikams auklės, kuri gy
ventų kartu ir atliktų namų ruošos 
darbus. Turi kalbėti rusiškai. Skam
binti tel. (905) 771-6632.

ffl MONTREAL®

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

nuoi954 CHOLKAN INSURANCE nuo1954
su džiaugsmu Jums praneša, kad į mūsų draudos įstaigą įsijungė 
daugiau kaip 20 metų šio darbo patyrimą turintis specialistas

JUOZAS EIMIS RAMAS,
pasiruošęs Jums padėti spręsti įvairius draudos klausimus, sutei
kiantis nemokamai draudos apskaičiavimus be jokio įpareigojimo. 
Gyvybės - Verslo - Namų - Automobilių - Kelionių sveikatos

- Pensijų (RRSP, RRIF). Draudos reikalais skambinkite

tel. 239-7733

MINĖJIMAS 
įvyks vasario 20, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Anapilio salėje (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) 

PROGRAMOJE:
> Profesoriaus Romo Vaštoko paskaita 
a Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, 

vadovaujamas Juozo ir Ritos Karasiejų
a Lietuvos kankinių šventovės vaikučių choras, 

vadovaujamas Nijolės Benotienės
a Akompanuoja — Gintaras Batūra Rengėjai - KLB Toronto 

apylinkės valdyba .
»«- *į_ "1 t*i

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas Toronte pra
neša, kad skyrius Anapilyje 
veikia: ketvirtadieniais nuo 1 
v.p.p. iki 8 v.v., ir sekmadieniais 
nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

Kęstutis Žala iš Lietuvos gi
lina savo studijas gamtosaugos 
srityje, pakviestas Kanados 
universitetų bei kolegijų są
jungos. Jis yra dėkingas Ber
ry Calder ir Gabijai Petraus
kienei, kurių dėka buvo suda
rytos akademinės ir materia
linės sąlygos pagilinti gamto
saugos studijas. Jo (K. Žalos) 
paskaita apie Lietuvos gamtos 
taršą rengiama Toronto Lietu
vių namuose vasario 13, sek
madienį, 2.30 v.p.p. Paskaiti
ninkas yra Lietuvos gamtos 
apsaugos departamento di
rektoriaus pavaduotojas.

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris kviečia visus 
į metinį narių susirinkimą, ku
ris įvyks š.m. vasario 13 (sek
madienį) 3 vai. p.p. Anapilio 
II aukšto salėje. Dėl platesnės 
informacijos skambinti D. 
Didžbalienei tel.: 239-6764.

Maldos diena už Lietuvą bei 
religinį jos atgimimą — pirmą
jį kovo mėnesio sekmadienį 
(kovo 6). Kanados lietuvių ka
talikų centras tuo reikalu yra 
išsiuntinėjęs specialius laiš
kus katalikų vyskupams, pra
šančius, kad ir kanadiečiai 
įsijungtų į tą maldos dieną. 
Daugelis vyskupų paragino pa
rapijų klebonus įjungti į Ti
kinčiųjų maldas Mišiose šį 
maldavimą: “That the Church 
in Lithuania be protected 
from all moral and physical 
evil, we pray to the Lord”. 
Toks paraginimas parapijų 
vadovams yra jau paskelbtas 
Toronto arkivyskupijos žinia
raščio vasario mėnesio lai
doje.

A.a. Antano Dilkaus atmini
mui, užjausdami žmoną Zosę, 
jos šeimą ir gimines, aukojo 
“Tėviškės žiburiams” $40 Ire
na, Jaronimas Birštonai, Stay- 
ner, Ont., Jadvyga, Antanas 
Trinkūnai, Wasaga Beach, Ont.

Retų, senų (1 51 1 -1 81 O m.) 
Lietuvos žemėlapių

Kanados lietuvių muziejuje, Anapilyje
Atidarymas vasario 20 d., 2-4 v.p.p.

(prieš Vasario 16-tos minėjimą)

Dr. Gediminas Šerkšnys, bu
vęs Lietuvos respublikos už
sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas ir deryboms su Ru
sija komisijos narys, Kovo 11- 
osios nepriklausomybės akto 
signataras, lankosi Kanadoje. 
Vasario 27, sekmadienį, 2.30 
v.p.p., Lietuvių namuose dr. G. 
Šerkšnys skaitys pranešimą 
apie dabartinės Lietuvos sau
gumo problemas ir politinę 
padėtį. Inf.

A. a. Antano Dilkaus atmi
nimui Lois Dagys “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. vyrui Paul mirus, už
jausdami žmoną Eleną Kairie
nę, A. B. Stonkai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A.a. Rimo Strimaičio atmi
nimui, užjausdami žmoną Gra
žiną, dukras, motiną, brolį ir 
visus gimines, S. V. Kulmatic- 
kai, K. F. Despond “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

Daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje aukojo: $100 — M. Vaš
kevičienė; $75 — O. Urnavi- 
čienė.

Toronto arkivyskupijos žinia
raštis š. m. vasario nr. paskel
bė, kad kun. Edmundas J. Put
rimas paskirtas Prisikėlimo 
parapijos vikaru (assoc, pas
tor). Jis dar tebėra Vokietijo
je, Vasario 16 gimnazijoje, kur 
eilę metų darbavosi kaip ka
pelionas ir mokytojas. Tenykš
tes savo pareigas jis perduoda 
kun. A. G. Tamošiūnui, atvy
kusiam iš Lietuvos. Į Torontą 
kun. E. Putrimas grįš š. m. va
sario pabaigoje. Kalėdų atos
togų metu jis buvo nuvykęs į 
Braziliją, kur darbavosi P. 
Amerikos lietuvių jaunimo 
stovykloje. Gyvendamas To
ronte, jis turės platesnes ga
limybes darbuotis išeivijos 
lietuvių jaunimo sielovado
je, šalia savo darbo parapi
joje.

KLB Wasagos-Staynerio apy
linkės valdyba “Tėviškės ži
buriams” paaukojo $20.

A. a. Gertrūdos Jonaitienės, 
mūsų brangios draugės, prisi
minimui P. J. Ruliai, Juno 
Beach Florida, “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25. Ilsėkis 
Aukščiausiojo globoje.
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Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937 
Fax (416) 231-6993
Mėgėjams prabangaus gyvenimo Scarlett Rd. - Lambton Square. 
Didelis 3-jų miegamųjų butas su visa eile naujų pagerinimų, įskaitant 
marmurines grindis, balkoną, šildomą baseiną ir t.t. Dėl platesnių 
informacijų skambinti tel. 231-3000.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l

RRSP:
Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame "Tėviškės žiburių ” 
puslapyje)
Neimame jokio administracinio mokesčio
Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 
nemokant valdžiai jokių mokesčių

- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1993 metus, įnašą į RRSP reikia 
įteikti iki 1994 m_ kovo 1 dienos

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS — 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite (saugią

“Paramos” RRSP s-tą.

• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

• “Parama” tuoj pat vietoje išduoda 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą: 
nuo 1 m. iki 5 m. ar neterminuotus su 
keičiamu nuošimčiu (variable rate).

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas 
galima pervesti į RRIF, nemokant 
valdžiai jokių mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1993 metus

1994 m. kovo 1 d.
Tel. 532-1149

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

“Rūtos” klubo narių metinis susi
rinkimas įvyko sausio 26 d. Susirin
kime dalyvavo keturiasdešimt pen
ki asmenys, tai maždaug pusė visų 
klubui priklausančių narių. Pra
džioje buvo prisiminti ir malda 
pagerbti praeitais metais mirę 
šeši klubo nariai. Pernai nebuvo 
daug kas nuveikta. Ekskursija, 
organizuota į balionų festivalį, 
dėl permažo skaičiaus norinčių 
važiuoti, neįvyko. Buvo parody
tos kelios vaizdajuostės: popie
žiaus kelionė po Lietuvą, kun. 
Izidoriaus Sadausko naujos para
pijos Vilniuje veikla, “Pastoralės” 
koncertas. Trečiadieniais klubo 
moterys klubo patalpose daro įvai
rius rankdarbius, o vyrai pabend
rauja prie kortų. Klubas turi apie 
tris tūkstančius knygų turinčią 
biblioteką, kuria naudojasi gau
sus būrys skaitytojų - šimtas su 
viršum knygų visuomet yra išduo

ta skaitytojams. Bandoma suorga
nizuoti šachmatininkų sekciją.

Susirinkimo metu reikėjo pri
rinkti po vieną narį į valdybą ir 
revizijos komisiją, nes jų kaden
cija baigėsi. Bet išeinantieji, su
sirinkimui prašant, pasiliko sekan
čiam terminui. Valdybą sudaro: se
selė Paulė, E. Kerbelienė, B. Rup
šienė, J. Babrauskas ir B. Staške
vičius. Revizijos komisija: V. Vi- 
liušienė, J. Išganaitis ir J. Šiau- 
čiulis. Susirinkimas baigtas karš
tais pietumis.

Dr. Jono Basanavičiaus skautų- 
vyčių būrelis vėl padarė gerą dar
belį. Sausio 29 d. AV parapijos sa
lės virtuvėje paruošę maistą, sėk
mingai pamaitino šimtą Montrea
lio benamių Benedict Labre Hou
se šalpos įstaigoje.

Linas ir Asta (Kličiūtė) Staške
vičiai susilaukė dukrelės. Alina 
ir Krista džiaugiasi sesute. B.S.

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

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA S VRAKA, 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
Te 1. 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.-.. ...... 4.00% Taupymo - special........... .... 1.50%
Certifikatus 2 m. ... ...... 4.75% Taupymo - su gyv. dr....... .... 1.25%
Certifikatus 3 m. ... ..........  5.00 Taupymo-kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius: Einamos sąsk................... .... 1.00%

1 metų ......... ...... 3.25% RRIF-RRSP - 1 m.term. . .... 4.00%
180 d. - 364 d. ..... 3.00%
120 d. - 179 d. ..... 3.00% RRIF-RRSP-2 m.term. . .... 4.75%

60 d. - 119 d. ..... 2.75% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 5.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.00% RRIF-RRSP-taup........ .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.............. .........  5.75% asmenines - nuo ......... . 6.00%
2 metų.............. ...........6.25%
3 metų.............. .........  6.50%

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

EMILIJA BAJELIENĖ, 32-jų metų, 
energinga, linksma ir tvarkinga 
lietuvė, suprantanti angliškai, no
rėtų 1-2 metus padirbėti užsienyje. 
Galėtų tvarkyti namus, prižiūrėti 
vaikus ar senyvo amžiaus žmones. 
Emilija Bajelienė, P. Mašioto 61-8, 
Pakruojis 5220, Lithuania.

LIETUVAITĖ, vidurinio išsilavi
nimo, namų šeimininkė, netekėju
si, tikinti, 29 m. amžiaus, nori susi
rašinėti su tautiečiais užsieniuo
se. Adresas: Margarita Kirkutytė, 
Sedos 9-2, 5610 Telšiai, Lithuania.

GRYNAS BIČIŲ MEDUS. Gera do
vana pasiųsti giminėms į Lietuvą 
susikristalizavusio medaus. Spe
cialus įpakavimas. Didesnius kie
kius pristatau į namus. Kreiptis 
pas bitininką J. NORKŲ Hamiltone 
tel. 389-8179. Taip pat galima gau
ti Anapilio knygyne.

REIKALINGA auklė 2 mergaičių 
priežiūrai Richmond Hill rąjone, 
būtinai kalbanti angliškai. Skam
binti tel. 737-8092.

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

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

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų dangų
• dažymo ir kt. Įrengiame • rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui

tel. 848-9628

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio* 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
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.


