
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, March 8,1994

g TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
""~T THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 10 (2297) 1994 KOVAS-MARCH 8 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1

Reikia daugiau Ameriką
Šių dienų žmonija, tartum koks atsipalaidavęs me

chanizmas, rieda į visas puses, kur tik nuožulnu. Pasi
keitė tarptautiniai įstatymai. Žmogaus teisių dingstimi 
suteikiamas žmogui pasirinkimas kur gyventi. Milijo
nai pakėlę galvas dairosi į kurių pusę patraukti. Savai
me aišku, visų akys krypsta į aukštos civilizacijos šalis.

N
UO SENŲ senovės žmonės judėjo - niekada netrū
ko keliautojų, emigrantų, bėglių ir laimės ieško
tojų. Išsivietinimas ypač padidėjo atradus naują 
pasaulį Amerikos žemyne. Pastarasis tapo daugelio prie

glauda, viltis, svajonė. Senaisiais laikais šimtai tūkstan
čių plukdėsi per pavojingą Atlantą, žuvo, mirė, kūrėsi - 
ir vėl kiekvieną kartą iš naujo. Vieni, nes būtinai reikėjo, 
kiti - tik pamėginti. Mažai ką teatbaidė žinios apie keistą, 
neįprastą, nesaugų gyvenimą, kurio savo rankomis nesu
kūręs žūsi, nes niekas nepadės. Ir ką reiškė gąsdinimai ar 
atkalbinėjimai, kai žmogus persekiojamas, kai jo gyvybė 
kabo ant plauko, kai karo ar kitokių suiručių grėsmė tam
pa kasdienybe. Taip - nuo tų visų baisenybių pasišalinti 
yra normalu. Kiekvienas nori gyventi ir saugiau, ir ge
riau. Todėl ir Amerika, nors ne visiems pavirto išsvajota 
šalimi, bet kaip nevaržomų galimybių kraštas traukė ir 
tebetraukia žmones iš viso pasaulio. Antplūdžius tvar
ko įstatymai, bet veržimasis labai didelis, įstatymus apei
nantis, deportacinių galimybių nebepaisantis. Kaip ten 
bebūtų, vienas dalykas yra tikras: visa žmonija negali 
sugūžėti į vieną šalį. Kas spėja - spėja: kam leidžiama ar 
įmanoma - pasinaudoja. Tačiau kaip su kitais, kurie taip
gi nori amerikietiškai gyventi? Atsakymas - pasaulyje 
reikia daugiau Ameriką. Kai kam gali atrodyti, kad tai 
dar neaktualu. Vis dėlto, kai šiandieninio gyvenimo 
sparta visus pagriebusi suka, ta tolimoji ateitis gali grei
čiau priartėti, negu galima numatyti.

T
ODĖL nebelaukiant jau reikia kurti daugiau ame- 
rikų. Pirmoji tokia gal taps Europos valstybių bend
ruomenė. Po vieno kito dešimtmečio, užaugus kito
kio mąstymo kartoms, pergyvenus sunkiuosius reformų 

laikus, ir Rusija turi rimto pagrindo ekonomiškai sustip
rėti. Nenori pasilikti nė tolimoji Azija. Daroma viskas, kad 
visokeriopa gerovė it saugūs gyvenimas savame krašte 
pasidarytu visiems priimtinas, besivaržantis su kitais, 
progresuojantis ir rimtai įtikinantis, kad tik ten gera, 
kur mūsų nėra. Ir mažieji kraštai gali kurti savas Ame- 
rikas. Turime jau ir ligšiolinių pavyzdžių, rodančių labai 
mažą emigrantų skaičių. Nedidelis palyginti jis buvo ir 
iš nepriklausomos Lietuvos prieškariniu laikotarpiu. Jei 
ne karas, okupacijos, trėmimai ir masiniai egzodai - 
šiandieninė Lietuva kitaip atrodytų. Kas prarasta, nebe
bus sugrąžinta. Po viską sunaikinusio gaisro žmogus ku
riasi iš naujo. Užtat Lietuvai reikia kurti ir savąją ame- 
riką. Tikrai savąją, ne kokią Amerikos kopiją, kurioje 
labai daug mums nepriimtino galėtume surasti. Aukšto 
medžiaginio susitvarkymo lygis dar nereikštų Amerikos, 
jei būtų nustelbtos aukštesnės vertybės, tautą stiprinan
čios istorinės tradicijos, jei būtų iškreipta ar sumenkin
ta žmogaus paskirtis. Tik suderinant kiekvieno individo 
vaidmenį ir gyvenimo poreikius galima tikėtis gerovės 
pačia plačiaja prasme. Žvelgiant Lietuvos ateitin, pir
miausia turėtų būti visiems priimtina jos vizija. C. S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Užmiršti Kanados konservatoriai
Spaudoje buvo prisiminti 

1993 m. spalio 25 d. liberalų 
laimėti Kanados parlamento 
rinkimai. Sukako jau keturi 
mėnesiai, kai šį kraštą valdo 
naujoji ministerio pirm. J. 
Chretieno liberalų vyriausybė. 
Nuomonių pasikeitimo bando
ma ieškoti rinkiminių duome
nų palyginime su dabartinės 
kanadiečių apklausos rezul
tatais. Parlamento rinkimuo
se liberalai gavo 41% bal
sų, L. Bouchardo Kvebeko blo
kas - 49% (kandidatus turėjo 
tik savo provincijoje), P. Man- 
ningo reformų partija - 19%, 
progresyvieji konservatoriai 
su Kim Campbell - 16%, NDP 
socialistai su Audrey McLaugh
lin-7%.

Dabartinėje apklausoje li
beralų populiarumas pakilo 
iki 58%, o visų kitų krito. Ne
aiškia išimtimi laikytini tik 
P. Manningo reformininkai. 
Mat juos vis dar remia apie 
20% kanadiečių, tik nežymiai 
pakeičiančių rinkimų duome
nis. Niekas nesistebi NDP so
cialistų ir jų vadovės A. Mc
Laughlin nukritimu iki 4%. 
Juk ši partija ir su geresniais 
vadais niekada nebuvo laimė
jusi Kanados parlamento rin
kimų. Skaudžiausio nuosmu
kio susilaukė progresyvieji 
konservatoriai, daug kartų 
ilgus metus valdę Kanadą. Par
lamento rinkimuose 1993 m. 
spalio 25 d. už juos balsavo 
16% rinkėjų, o dabartinėj ap
klausoj konservatorius remia 
vos 5%. Kanados parlamente 

po šių rinkimų liko tik du par
tijos teises praradę konser
vatoriai - laikinuoju vadu pa
skelbtas kvebekietis Jean Cha
rest ir Elsie Wayne, buvusi 
Saint John burmistre N. Bruns- 
wicke.

J. Charesto dabar laukia sun
kus ir ilgas Kanados konserva
torių partijos atnaujinimo dar
bas, susietas su jų skaičiaus 
padidinimu parlamente bei 
parlametinių teisių susigrąži
nimu. Kanados konservatorius 
slegia didoka penkių milijo
nų dolerių skola jų rėmė
jams. Tiek aukų rinkimus pra
laimėjusiai partijai nebus 
lengva surinkti. Juk jų daug 
pareikalavo naujo vado rinki
mai ir Kanados parlamento 
rinkiminis vajus. Jam sutelk
tų 10 milijonų nepakako. Teko 
pasiskolinti dar 5 milijonus, 
į kuriuos įjungta ir nepadeng
ta buvusios vadovės Kim Camp
bell 140.000 dolerių skola.

Važinėdamas po anglišką
sias provincijas, J. Charestas 
savo kalbose primena R. Stan- 
fieldą, buvusį Kanados kon
servatorių vadą 1967-76 m. Jis 
tada pralaimėjo du parlamen
to rinkimus, bet išmokėjo Ka
nados konservatorių skolas, 
kurios buvo pora milijonų do
lerių mažesnės už dabartinę 5 
milijonų skolą. J. Charestas 
ruošiasi pakeisti Kanados 
progresyviųjų konservatorių 
naujo vado rinkimų taisykles.

Jis nori, kad vadas būtų ren- 
(Nukelta į 2-rą psl.)

Lietuvos ambasadoriaus surengtas priėmimas diplomatiniam korpusui Vasario 16 proga Venezueloje. Latvių dele
gacija. Iš kairės į dešinę: inž. ANDRĖS BERZINŠ, inž. ANDRĖS SADDE, priėmimo šeimininkas ambasadorius 
VYTAUTAS DAMBRAVA ir Latvijos garbės gen. konsulas VILIS VITOLS Karininkų ramovėje, Caracas, 1994.11.16

Vasario 16 priėmimas diplomatiniam korpusui ir specialiems svečiams Venezueloje. Iš kairės į dešinę: atsargos 
majoras BORISAS PETRUŠEVIČIUS, inž. ALFONSAS PAULAUSKAS, ambasados darbuotojas inž. ANTANAS 
ŠULCAS, smuikininkas RAIMUNDAS BUTVILĄ, UNDA DAMBRAVIENĖ, RŪTA BUTVILIENĖ, ALDONA 
ŠULCIENĖ ir VYTAUTAS KORSAKAS , t

PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

v Lietuvos nepriklausomybės iškilmės
JULIUS VAISIŪNAS

1994 m. Lietuvos ambasada 
dar įspūdingiau ir su dides
niu pasisekimu atšventė 76- 
sias Lietuvos nepriklausomy
bės iškilmes. Jose gražiai pa
sirodė ambasados talkininkai 
lietuviai. Spauda irgi išsitie
sė visu ilgiu, minėdama Lietu
vai ir pasaulio lietuviams šią 
brangią šventę. Iškilmių cent
re tenka laikyti Vasario 16 iš
kilmes valstybės Panteone, 
taip pat diplomatinį priėmi
mą, kuriame buvo atstovauja
ma 61 valstybė.

Vėliavos iškėlimas ir 
pamaldos

Programa prasidėjo 1994 m. 
vasario 16 d., 8 v.r., kur 35 tau
tiečiai atskubėjo į ambasado
riaus rezidenciją, kad sodely
je iškeltų Lietuvos trispalvę. 
Ta proga ambasadorius dr. Vy
tautas Dambrava pakvietė aka
demiką Algimantą Čepulkaus- 
ką tarti žodį. Po to per garsia
kalbį buvo perduotas Vasario 
16 paskelbimo montažas, garsu 
iliustruojantis 1918 m. nepri
klausomybės paskelbimo po
sėdį, vokiečių valdžios įvyk
dytą konfiskavimą spaudos, ku
rioje buvo paskelbtas aktas, 
laisvės kovas ir galutinę per
galę. Vėliava buvo pakelta, 
perduodant Lietuvoje orkest
ro įgrotą himną.

Po to visi važiavo į kitoje mies
to dalyje esančią Šv. Sosto at
stovybę, kur nuncijus-arkivys- 
kupas aukojo Mišias už Lietu
vą, pamoksle labai gražiai iš
keldamas altorių garbę pasie
kusį Šv. Kazimierą.

Pamaldų metu, pačiam Lie
tuvos ambasadoriui vargonuo
jant, visi giedojo “Pulkim ant 
kelių” ir “Marija, Marija”, o 
Mišių metu - solistas barito
nas Edvardas Kaniava giedojo 
“Kyrie”, smuikininkas Rai
mondas Butvilą atliko - muzi
kos kūrinį aukojimo metu, o 
operos solistė Aušra Čepul- 
kauskienė - “Sanctus” ir Ko
munijos giesmę.

Iškilmės panteone
Po Mišių nuncijus Quilici 

uždėjo kiekvienam pelenų ant 

kaktos, primindamas Gavėnios 
pradžią ir atgailos bei pasiau
kojimo svarbą. Po to jis pakvie
tė ambasadorių Dambravą ir 
svečius kavutei bei užkan- 
džiams.

Vaišinimuisi, deja, nebuvo 
daug laiko, nes visi turėjo sku
biai vykti į Valstybės pante
oną, kur buvo padėtas vainikas 
su trispalviu kaspinu prie iš
laisvintojo Simono Bolivaro 
karsto. Vainiką padėjo Lietu
vos ambasadorius, inž. Bro
nius Deveikis drauge su URM 
ambasadorium Jorge D’Ange
lo. Iškilmingam aktui vado
vavo panteono direktorius 
Sepulveda, perskaitęs iškil
mių protokolą, prašydamas 
ambasadorių ir garbės komi
teto narius pasirašyti valsty
bės knygoje. Panteono direk
torius perskaitė ambasado
riaus Dambravos įrašą, kuriuo 
linkima, kad išlaisvintojo Si
mono Bolivaro dvasia ir atei
tyje lydėtų dvi draugiškas 
valstybes - Lietuvą ir Vene- 
zuelą. Prezidentūros garbės 
sargyba pagerbė Išlaisvinto
ją ir Lietuvos valstybės at
stovą, o trimitai pabrėžė iš
kilmingus šventės akto mo
mentus.

Diplomatinis priėmimas
Vakare Karininkų ramovės 

rūmų didžiajame salone įvyko 
Lietuvos ambasadoriaus ir po
nios Undos Dambravienės su
rengtas priėmimas diploma
tiniam korpusui ir specialiai 
kviestiems svečiams. Jų buvo 
225. Dalyvavo buvęs Venezue- 
los respublikos prazidentas, 
buvęs Krikščionių demokratų 
internacionalo generalinis 
sekretorius ir nuolatinis se
natorius dr. Luis Herrera 
Campins, buvęs užsienio rei
kalų ministeris divizijos ge
nerolas Fernando Ochoa An- 
tich (jis Venezuelos vyriausy
bės vardu pasirašė su ambas. 
dr. Dambrava kultūros sutartį 
su Lietuvos respublika), pre
zidentūros atstovas dr. Navil 
Morą, Venezuelos užsienio rei
kalų ministerijos tarptautinės 
politikos generalinis direkto
rius ambas. Demetrio Bohers- 
ner, ambas. Jorge D’Angelo, 

URM Europos departamento 
direktorius Antonio Rodri- 
guez Iturbe, Caracas miesto 
gubernatorius dr. Asdrubal 
Aguiar, eilė parlamentarų, 
tarptautinių organizacijų at
stovai ir valstybės atstovai. 
Ambasadorių tarpe 22 buvo 
Europos valstybių atstovai, 9 
iš Vidurio Rytų, 7 iš Tolimųjų 
Rytų, 19 iš P. Amerikos ir Ka
ribų srities, 2 iš Afrikos. Da
lyvavo ir JAV, ir Kanados at
stovai.

Taip pat dalyvavo 8 dienraš
čių ir 5 žurnalų atstovai; kiti 
7 laikraščiai išspausdino re
portažus apie šias iškilmes. 
Spaudos atstovų nuomone, tai 
buvo rekordinis koresponden
tų skaičius ambasadorių pri
ėmimų istorijoje. Spauda krei
pė dėmesį į tokių kraštų daly
vavimą, kaip Kinija, Kanada,

(Nukelta į 3-čią psl.)

ŠARŪNAS ir GABRIELĖ BUTVILOS 
laukia vėliavos iškėlimo momento 
Lietuvos ambasados sodelyje, Cara
cas, 1994 m. vasario 16 d.

Paskirtas Genocido centro 
vadovas

ELTOS žiniomis, vasario 
17 d. Lietuvos seimas paskyrė 
buv. politinį kalinį Vytautą 
Skuodį Genocido ir rezisten
cijos tyrimų centro vadovu. 
Paskyrimas susilaukė pasi
priešinimo iš Politinių kali
nių bei Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungų, kurių na
riai budi buvusiuose KGB rū
muose, pasiryžę naujo vadovo 
neleisti į jo kabinetą ir rei
kalauja, kad jis būtų atšauk
tas iš šių pareigų. Juo pareikš
tas nepasitikėjimas “dėl jo el
gesio įkalinimo vietoje” ir dėl 
tariamo priklausymo lagerio 
vidaus tvarkos tarybai.

Vasario 28 d. spaudos konfe
rencijoje Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas pri
tarė seimo sprendimui ir pa
sakė, kad jėga nebus naudoja
ma prieš KGB rūmus užėmu
sius.

Pripažinta prezidento klaida
Kaip rašo ELTA, Lietuvos 

prezidentas Algirdas Brazaus
kas vasario 28 d. pripažino jo 
metiniame pranešime pada
rytą klaidą. Pranešime žodis 
“sionizmas” buvo vartotas 
“kontekste su neigiamomis jė
gomis”. Seimo narys ir Lietu
vos valstybinio žydų muzie
jaus direktorius Emanuelis 
Zingeris “Lietuvos aide” (va
sario 24 d.) paaiškino, jog Eu
ropos vadovų Vienoje (1993 m. 
spalio 9 d.) pasirašyto doku
mento 3-am paragrafe apie 
smerktinus judėjimus buvo iš
vardintas antisemitizmas, o ne 
sionizmas, kaip apie tai rašė 
prezidentas. E. Zingerio ma
nymu, ši klaida galėjo iššaukti 
Izraelio teisingumo ministerio 
D. Libai pareiškimą, jog “Lie
tuvos vyriausybė turi jausti 
atsakomybę už karo nusikaltė
lių nubaudimą ir žydų turto 
grąžinimą”.

Vasario 25 d. ELTA pranešė, 
kad Izraelyje leidžiamas bu
vusių Lietuvos gyventojų žur
nalas, kuriame kaltinama lie
tuvių tauta už žydų genocidą. 
Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alpera- 
vičius pasisakė kategoriškai 
nepritariąs tokiems kaltini
mams. Prezidentas juos taip
gi atmetė, teigdamas, jog “tuo 
metu Lietuva buvo okupuota. 
Žydų atžvilgiu buvo vykdoma 
ne Lietuvos, o hitlerinės Vo
kietijos politika”. Jis kons
tatavo, kad Aukščiausiasis 
teismas peržiūrėjo apie 50,000 
reabilitacijos bylų ir beveik 
1000, tarp jų ir šaudžiusių žy
dus, reabilitacija buvo nepa
tvirtinta. Jo manymu, reikia 
nagrinėti ir stalininiu laiko
tarpiu vykdytą genocidą.

Lenkų sąjungos suvažiavimas
“Lietuvos ryto” ir RFE/RL 

pranešimu, vasario 19 d. Vil
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niuje įvyko ketvirtasis Lietu
vos lenkų sąjungos suvažiavi
mas. Dalyvavo 340 delegatų, at
stovaujančių 6,750 sąjungos 
nariams, ir arti 100 svečių, 
kurių tarpe buvo Lietuvos sei
mo pirm. Č. Juršėnas ir LDDP 
partijos seniūnas J. Karosas. 
Lenkų sąjungos pirm. G. J. 
Mincevičius savo pranešime 
pabrėžė, kad ankstesnės val
džios laikotarpiu buvo jaučia
ma grėsmė kitataučiams dėl 
Sąjūdžio stipraus nacionaliz
mo. O dabar lenkai, balsavę 
už LDDP, yra nusivylę, ir jų 
būklė Lietuvoje “radikaliai 
pablogėjo”. Iki šiol neįteisin
tas lenkų universitetas Vil
niuje, negrąžinami buvusių 
lenkų organizacijų pastatai 
ir uždaromi kai kurie darže
liai bei mokyklos. Svarbiau
sia atstovų priimta rezoliu
cija buvo reikalavimas neda
linti Vilniaus krašto į atski
rus administracinius viene
tus. Išrinktas naujas sąjungos 
pirmininkas, lenkų partijos 
vadas seime Ryszard Maceij- 
kianiec.

Socialinio draudimo biudžetas
ELTOS žiniomis, kovo 1 d. 

Lietuvos vyriausybė patvirti
no 1994 m. valstybinio sociali
nio draudimo biudžetą. Jame 
numatomos 1.81 milijardo (bi
lijono) litų pajamos, kurių di
džiąją dalį sudarys draudėjų 
ir apdraustųjų įmokos.

Išlaidų numatyta 1.8 mili
jardo litų. Mėnesinė senatvės 
pensija prasidėtų nuo 103.74 
litų ir turėtų iki metų pabai
gos pakilti iki 175.95 litų.

Dujų tiekimas užtikrintas
Toronto “The Globe and 

Mail” (kovo 4 d.) pranešė, kad 
Rusija poros dienų laikotar
pyje stabdys dujų tiekimą į 
Ukrainą ir Gudiją dėl skolų 
nemokėjimo. Į Baltijos valsty
bes neplanuojama dujų tieki
mo nutraukti. “Gazprom” ve
dėjo pavaduotojas Valery Re
mizov sakė, kad su Lietuva bu
vo pasirašyta sutartis dėl 1994 
m. dujų tiekimo, susitarta dėl 
kainos ir $42 milijonų skolos 
sumokėjimo.

Demografiniai duomenys
Šių metų pradžioje Lietu

voje gyventojų buvo 3,739,000, 
skelbia BNS ir ELTA — 12,000 
mažiau negu 1993 m. sausio 
1 d. Nuo 1990 m. sumažėjęs 
gimstamumas ir santuokų 
skaičius, o padidėjęs mirtin
gumas. Mirė nuo kraujo apyta
kos ligų — 54% visų mirusių, 
nuo vėžio 16%. Pakilęs savižu
dybių skaičius ir apsinuodiji
mų alkoholiu. Migracijos paki
timas paveikė Lietuvos tauti
nę sudėtį: per paskutinius 
penkerius metus išvyko iš viso 
96,000 gyventojų — rusų, žydų, 
gudų ir ukrainiečių; atvyko 
daugiau lietuvių (100,000) ir 
lenkų (3,500). RSJ



2 psl. • Tėviškės žiburiai • 1994. III. 8 - Nr. 10 (2297)

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF H O U E L A H D

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. (905) 275-4672. FAX (905) 275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr.1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, R. Sakalaitė-Jonaitienė, 
Vyt. Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata - $38, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $50, garbės - $60 (Amerikoj - JAV dol.) oro paštu - $115. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular 
$38.00, supporter $50.00, honorary $60.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada.

AfA 
VLADUI SONDAI,

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo revizijos 
komisijos buvusiam ilgamečiui nariui, mirus, žmoną 
ELZBIETĄ, sūnų RIMVYDĄ su šeima ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

AJA 
anytai JOANAI ZUBRICKIENEI 

mirus,
VIRGINIJĄ ZUBRICKIENĘ, Kanados lietuvių bendruo
menės valdybos narę, giliai užjaučiame -

Kanados lietuvių bendruomenės krašto 
valdyba

AfA 
VYTAUTUI BURAGUI 

mirus,
jo žmoną, mūsų valdybos narę, ALBINĄ ir šeimą bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos skyrius

CHORO NARIUI 
AfA 

VYTAUTUI BURAGUI 
mirus,

žmonai ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia dainos draugai -

Toronto vyrų choras “Aras"

AfA 
VYTAUTUI BURAGUI

mirus,
žmoną ALBINĄ, seseris ir brolius su šeimomis Lie
tuvoje, kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu -

Augustinas Navickas

AfA 
VYTAUTUI BURAGUI

mirus,

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
karnas ne suvažiavusių parti
jos atstovų, o visų užsiregist
ravusių partijos narių, turin
čių po vieną balsą. Pats bal
savimas būtų atliktas be su
važiavimo, pasinaudojant te
lefonais ir kompiuteriais. Šiam 
J. Charesto sumanymui jau pri
tarė vasario pabaigoje įvykęs 
Kanados konservatorių vykdo
mojo komiteto posėdis. Jis 
tikisi, kad tokiu tiesioginiu 
visų narių balsavimu naują 
vadą konservatoriai galės iš
sirinkti po trejų metų. Kan
didatų eilėse tada žada būti 
ir pats J. Charestas.

Kanados progresyviųjų kon-

jo žmoną ALBINĄ ir visą šeimą bei visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame -

Janina Bubulienė ir šeima

Vilniaus krašto sūnui
AfA 

TEOFILIUI BUROKUI
staigiai ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną DANUTĘ, dukras 
LIOLITĄ, SIGUTĘ ir kartu liūdime -

Bronius ir Elzė Subačiai

Mano mylimam vyrui, tėvui ir seneliui

a.a. ALBINUI VANAGUI
mirus namuose, po sunkios ir ilgos ligos, susilaukėme 
daug užuojautos: žodžiu, laiškais spaudoje, aukomis - 
Mišioms, Cancer Society, V.O.N. organizacijai. Dėkojame 
karsto nešėjams, ponioms už paruoštą maistą, visiems 
už gražias gėles. Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
visada liks mums brangus.

Visiems esame dėkingi.

Antanina Vanagienė ir šeima

servatorių partija nuostolių 
susilaukė ne tik dėl parlamento 
rinkimus pralaimėjusių, bet 
ir iš politikos pasitraukusių 
žymiųjų savo veikėjų. Jie 
dabar stengiasi prisitaikyti 
prie staiga pasikeitusių gyve
nimo sąlygų. Kai kurių laukia 
didesnės ar mažesnės parla
mentaro pensijos. Buvusiam 
ministeriui pirm. Joe Clarkui 
dabar jau priklauso metinė 
82.280 dolerių pensija. Jis taip
gi yra pakviestas Jungtinių 
Tautų užbaigti lig šiol nesu
tartas taikos derybas Kipro sa
loje.

Buvęs ilgametis Kanados 
konservatorių vadas ir minis- 
teris pirm. Brian Mulroney yra 
vienos didelės Montrealio ad
vokatų firmos bei kelių korpo
racijų tarybos narys. Parla
mento rinkimus pralaimėjusi 
konservatorių vadovė ir Kana
dos ministerė pirm. Kim Camp
bell, oficialiai pasitraukusi 
iš politikos, jos vis dėlto ne
nori atsisakyti visam gyveni
mui. Ji rašo atsiminimus ir 
JAV Harvardo universitete 
lanko J. F. Kennedžio politi
kos institutą.

Kovo pradžioje Brian Mulro
ney, pirmą kartą po atsistaty
dinimo susitikęs su žurnalis
tais Montrealyje, gyrė savo 
įpėdinę Kim Campbell kaip

Kurkime realia Lietuvą
Daug pasiekta tautos atgimime. Dabar laikas ne nusivilti, o ištvermingai bei 

vieningai eiti kūrybinio valstybingumo keliu

PROF. ROMAS VAŠTOKAS

Per penkiasdešimt išeivijos 
metų šventėm nepriklausomy
bės dieną su liūdesiu ir vilti
mi. Liūdėjom, kad kadaise 
klestėjęs kraštas tapo pa
vergtas, kad Lietuvos vaikai 
išblaškyti po pasaulio šalis. 
Kartu vylėmės, kad sovietų 
imperija kada nors žlugs, kad 
Lietuva vėl atgims ir kad mes 
prisidėsim prie jos prisikė
limo.

Įvyko tiesiog stebuklas, vil
tys išsipildė, ir jau ketveri 
metai, kai Lietuva vėl nepri
klausoma, kai tauta savaran
kiškai sprendžia savo likimą. 
Tačiau liūdesys vis dar gožia 
širdį. Sunku matyti kraštą nu
alintą, susvetimėjusį, ° savo 
brolius ir seseris pavargusius 
bei piktus. Liūdime ir dėl sa
vo prarastų vilčių: dabar jau 
tikrai žinome, kad to išsvajo
to krašto, kurį kadaise pali
kome, niekad neberasime.

Bet ar verta liūdėti dėl būk
lės, kuriai pergyventi reikės 
daug metų, ar dėl svajų, kurios 
neišsipildys? Juk pagrindinis 
išeivijos tikslas, kurį puose
lėjome pusę šimto metų, pa
siektas. Lietuva išlaisvinta. 
O jeigu dabar ji ne visai tokia, 
kokios mes troškom, tai aiškin- 
kimės, kodėl taip yra.

Taigi šiandien prisiminkime 
ne tik žygdarbius, bet ir ne
sėkmes, ne tik kas šviečia, 
bet ir kas temdo. Ši Vasario 
16 šventė turėtų būti ne tik 
džiaugsmo, bet ir atskaitos 
diena naujiems atradimams, 
pažinimams, o per juos ir nau
jiems darbams. Negyvenę so
vietinėje sistemoje ar supran
tame socializmo liekanas Lie
tuvos žmonių santykiuose, ar 
kartais neteisiame Lietuvos 
politinės kultūros vakarietiš
ku masteliu, ar esame paga
liau pakankamai kantrūs, 
laukdami tokių staigių pasi
keitimų Lietuvoje, kuriuos 
vargu ar patys įgyvendintu
mėme.

Tiesa, per pastaruosius ket
verius metus tiek daug keitė
si Rytų Europos pasaulis, tiek 
įvykių Lietuvoje matėme, jau
tėme, apgailestavome, kad tie
siog nebuvo laiko atsikvėpti

Profesorius ROMAS VAŠTOKAS

ir suvokti šiuolaikinį Lietu
vos gyvenimą. Tačiau galime 
suminėti visą eilę svarbių įvy
kių, kurie rodo, kad, nors ir 
lėtai, bet nuosekliai kuriasi 
politinė kultūra. Stokodama 
patirties, netobula, pilna vi
dinių ir išorės pavojų, ji yra 
nepamainomas pagrindas mo
dernios demokratiškos valsty
bės kūrimui.

Jau pats faktas, kad visa tau
ta vieningai ir spontaniškai 
pasirinko nepriklausomybės 
kelią, sukūrė struktūrą tam 
tikslui įgyvendinti, ištesėjo 
milžiniško priešo akivaizdoje 
iki valstybės atstatymo, liu
dija pakankamą politinį su
brendimą ir sutarimą. Tai pa
stebėjo ir pasaulis, įvardin
damas mūsų “dainuojančią re
voliuciją” taikia, ryžtinga, 
legalia.

Vėlesni įvykiai parodė, kad 
visa tauta sugeba susikaupti 
ir atsilaikyti, kai jai gresia 
rimtas pavojus. Prisiminkime 
tautos referendumus, pasisa
kančius už Lietuvos nepri
klausomybę, už sovietų armi
jos išvedimą, sausio 13-osios 
įvykius, Medininkų žudynes, 
Rugpjūčio perversmą, Mask
vos blokadą. Tauta nepabūgo 
sovietinio kumščio reikala
vimų, kuriuos Lietuvoje skel
bė saujelė “Nakties partijos” 
rėmėjų.

Reikia taip pat pažymėti, 
kad kai kuriais atvejais visus 
politikus jungia tam tikros

Kanados įvykiai

susiklausymo ir elgesio nor
mos. Tai buvo aišku, kai visos 
kovojančios jėgos pajuto esmi
nį interesą sudaryti rėmą de
mokratiškos valstybės gyveni
mui, būtent, susitarti ir pri
imti naują Lietuvos respubli
kos konstituciją. Nors ir ne
tobula, bet ji yra. Sugebėjus 
galų gale susitarti visoms po
litinėms grupuotėms, tegu ir 
labai pavėluotai, 1993 m. gruo
džio 7-ąją priimta pataisa pi
lietybės įstatyme, kuri mus, 
išeivius, padaro pilnaverčiais 
piliečiais.

Svarbu ir tai, kaip pastebi 
politologas Vytautas Vardys, 
daug apie šiuos klausimus ra
šęs, kad “Lietuvos politinės 
grupės sutaria dviem labai 
svarbiais valstybės filosofi
jos klausimais: dėl valdžios 
vaidmens ekonomikoje ir dėl 
Bažnyčios bei valstybės, pa
saulėžiūros ir valstybės san
tykių”.

Daugmaž yra išspręstas ir 
Lietuvos mažumų klausimas. 
Tautinių mažumų įstatymas, 
priimtas dar 1989 m., nustato 
santykius tarp valstybės ir ma
žumų bei užtikrina jų tautinę 
tapatybę pagal vakarietiškas 
teisines normas. O kai Lietu
va priėmė besąlyginį “nulinio 
varianto” pilietybės įstatymą 
ir 87% Lietuvoje gyvenančių 
žmonių tapo Lietuvos pilie
čiais, buvo panaikintas bet 
koks diskriminacijos pagrin
das.

Rasta išeitis ir ilgamečiam 
konfliktui tarp lietuvių ir žy
dų išspręsti, į kurį mes taip 
pat buvome įtraukti. Sudaryta 
bendra Lietuvos-Izraelio ko
misija žydų naikinimui išaiš
kinti, kuri galutinai ir teisin
gai tą skaudų klausimą iš
spręs. Gal verta čia priminti, 
kad Rusijos delegacija Jungti
nėse Tautose Lietuvos laikyse
ną tautinių mažumų atžvilgiu 
rodė pavyzdžiu kitoms tau
toms.

Sėkmingas Rusijos kariuo
menės išvedimas iš Lietuvos, 
užsibaigęs 1993 m. rugpjūčio 
gale, taipogi rodo piliečių ir 
valdžios vieningumą, ištver
mę ir ryžtą atliekant pasku
tinį išsilaisvinimo vyksmą. 
O įstojimas į Š. Atlanto sąjun- 

gerą politikę. Tačiau jis atsi
sakė komentarų, liečiančių 
jos pralaimėtus Kanados par
lamento rinkimus. B. Mulro
ney teisinosi, kad jis neturė
jo ryšių su rinkiminiu vajumi 
ir kad dėl to nežino ją ir kon
servatorius ištikusio pralai
mėjimo priežasčių.

B. Mulroney vis dėlto pabrė
žė, kad jis pats du kartus buvo 
laimėjęs parlamento rinki
mus, įveikdamas liberalus, 
nors antriesiems rinkimams 
jam daug kas pranašavo pra
laimėjimą. Pasak jo, gal ir tre- 
čiuosiuose rinkimuose su juo 
didelių problemų būtų turėjęs 
dabartinis laimėtojas J. Chre- 
tienas. V. Kst.

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
Vytautas (Victor)

BURAGAS
mirė 1994 m. vasario 28, pir
madienį, Šv. Juozapo ligo
ninėje, Toronte. Liko žmona 
Albina, dvi seserys, du bro
liai, sūnėnai ir dukterėčios 
Lietuvoje bei daugelis draugų. 
Velionis buvo pašarvotas Tur
ner & Porter laidotuvių namuo
se (Roncesvalles Avė.). Palai
dotas kovo 3, ketvirtadienį, Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje. Jo atminimui prašo
ma aukoti Lietuvos našlaičiams 
per CARITAS organizaciją.

Lietuvos kariuomenės kapitonui

AfA 
BALIUI MATULEVIČIUI 

mirus,
liūdinčią šeimą ir artimuosius užjaučiame bei kartu 
liūdime-

JAV R. ir K. Ražauskai

EUROPARCEL
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 (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

M0NTREALYJE|8W^ai
Naujas telefonas 

937-9898 
Vytas Gruodis Jr.

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

Iškeliavus amžinybėn

AfA 
VLADUI SONDAI,

buvusiam Kanados lietuvių katalikų kultūros drau
gijos “Žiburiai” valdybos sekretoriui, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą žmonai ELZBIETAI, sūnui bei 
jo šeimai, giminėms išeivijoje ir Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje!

“Tėviškės žiburių" leidėjai, redakcija, 
administracija ir spaustuvė

AfA 
VLADUI SONDAI 

mirus,
žmoną ELZBIETĄ, sūnų RIMVYDĄ su šeima bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

M. V. Vaitkai A. G. Dalindos
R. L. Andruliai

AfA 
VLADUI SONDAI, 

mirus,
žmonai ELZBIETAI, sūnui RIMVYDUI su šeima, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 

bei kartu liūdime-

J. Blauzdžiūnienė J- Ignatavičienė
L. Blauzdžiūnaitė N- Merkelienė
R. S. Blauzdžiūnai p- R Tumpos

Arvydas Blauzdžiūnas

Brangiai motinai ir močiutei

AfA 
ONAI ŠUKIENEI

mirus,
BIRUTĘ, JONĄ TAMULIONIUS, JOANĄ, ALGI
MANTĄ ZUBRICKUS, VILTĘ, ALGĮ, LINĄ, VIRGI
NIJĄ ir DARIŲ nuoširdžiai užjaučiame -

Joana ir Jonas Lasiai 
Rasa ir Paulius Kūrai 
Rūta ir Danielius Dionne 
Neris ir Paul Nielsen

AfA
mylimai JOANAI ZUBRICKIENEI

iškeliavus įamžino poilsio namus,
giliame liūdesyje likusius - vyrą ALGIMANTĄ, dukrą 
VILTĘ, sūnus - LINĄ ir DARIŲ, seserį BIRUTĘ, jų 
šeimas ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame bei 

kartu liūdime-

Joana ir Česius Kūrai 
Elena ir Pranas Žuliai 
Bronė ir Jonas Lukoševičiai 
Regina ir Antanas Vainai 
Janina ir Jonas Adomoniai

Neris ir Paul Nielsen 
Sigitas ir Cheryl Žuliai 
Rūta ir Danielius Dionne 
Joana ir Jonas Lasiai 
Rasa ir Paulius Kūrai

AfA 
TEOFILIUI BUROKUI 

mirus,
jo žmoną DANUTĘ, dukteris - LIOLITĄ ir SIGUTĘ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

L. S. Olekai
B. A. I. Vaišnorai
M. E. Zabulioniai



Diplomatinių ryšių tarp Lietuvos ir Bolivijos užmezgimo aktų, lietuviškąjį protokolo tekstų skaito inž. ANTANAS 
ŠULCAS. Iš kairės: Bolivijos ministeris-patarėjas AUGUSTO MONTESINOS, pirm. sekr. IVAN CAMERLINGHI, 
Bendruomenės atstovas inž. Bronius DEVEIKIS ir ANTANAS BARONAS Caracas, 1994 m. sausio 12 d.

Kurkime realia Lietuvą
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

gos bendradarbiavimo tinklą 
1994 m. sausio 27-ą, nepaisant 
Maskvos grasinimų, yra ryškus 
tautos integralumo pasireiški
mas.

Visi šie įvykiai ir nuveikti 
darbai liudija, kad Lietuva 
randa pakankamą politinį su
tarimą esminiais klausimais, 
ypač iškilus išoriniam pavo
jui. Politinė kultūra palaips
niui vystosi modernios demo
kratijos linkme. Visa tai duo
da pagrindo optimizmui ir vil
čiai.

Tačiau iš kitos pusės yra 
daug reiškinių ir politikoje, 
ir visuomenėje, kuriuos susu
mavus galima pateisinti pesi
mizmą dėl tautos ateities.

Socializmo palikimas aki
vaizdus visose gyvenimo sri
tyse ir pasireiškia ypač ryš
kiai, kai gyvenimo lygis smar
kiai smunka. Visuomenė ne
mato konkrečių prošvaisčių, 
nebetiki, kad savų politikų 
pasikartojantys, o po rinkimų 
labai greitai pamiršti paža
dai ar Vakarų parama, atneš 
laukiamų permainų, dėl kurių 
tiek daug paaukota. Tokioje 
abejingumo būsenoje atsiran
da stagnacijos laikų nostal
gija, kai valdžia, nors ir kieta 
ranka, bet viską prižiūrėjo, 
tvarkė, dalino. Nereikėjo ri
zikos, iniciatyvos, kieto dar
bo. Atsiranda ir šešėlinės eko
nomijos klestėjimas, kuris 
mažina ir taip jau menkus tau
tos išteklius ir kelia nusikals
tamumo lygį. Įsivyrauja teisi
nis nihilizmas.

Pastoti kelią šitam irimo ir 
regresijos procesui ir kartu 
atlikti gyvybiškai reikalingą 
kūrimo darbą šiame perėjimo 
laikotarpyje gali tik stipri 
ir sąmoninga politinė kultū
ra. Pradmenis tos kultūros ir 
kai kuriuos jos dėka pasiek
tus laimėjimus jau minėjome. 
Pažiūrėkime dabar, kur yra 
kliūtys kūrybiniam valstybi
niam darbui.

Viena jų, ir galbūt pagrin
dinė, tai nesugebėjimas ar 
negalėjimas susitaikyti su 
savo tautos paskutiniųjų pen
kiasdešimties metų istorija, 
tai nuolatinė įtampa tarp bu
vusių komunistų ir antikomu- 
nistų, kuri kenkia ir politi- 
niam darbui, ir supriešina vi
suomenę. Tos įtampos mažini
mas turėtų būti visų Lietuvos 
partijų ir institucijų bendras 
uždavinys. Ir paskutinieji rin
kimai, ir šiuometinio seimo 
darbas užkrėsti nepasitikėji
mo ir ideologinio parsidavi
mo kaltinimais.

Trūksta nuoseklumo ir par
tijų formavimesi bei pačiose 
partijose. Ypač kai vieni ki-

NORDLAND EXPRESS perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

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).

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.

tus vertina ne pagal atlikto 
darbo rezultatus, o pagal ideo
loginę kilmę ar tiesiog remia
si asmeninėmis antipatijomis 
ir ambicijomis. Dabartinės 
septyniolika partijų irgi rei
kalingos ne bendram proble
mų sprendimui, o daugiau va
dovaujančių asmenų norų pa
tenkinimui. Praėjusiuose rin
kimuose nei partijoms, nei 
tautai tai nepadėjo, o tik ga
lutinai supainiojo žmones.

Dauguma seime, nesvarbu 
kairės ar dešinės ji bebūtų, 
suprantama irgi nelabai pa
žangiai, — kaip sovietmečiu: 
su viena tiesa paprasčiau, ne
kreipiant dėmesio į mažumos 
norus, siūlymus, skundus ar 
įtraukiant mažumą į įstaty
mų leidybos darbą.

Tas pats ir vyriausybėje, ir 
prezidentūroje, kur naujoji 
dauguma susikvietė senąją 
nomenklatūrą iš buvusios par
tijos sluoksnių. Toks patro- 
nažo kadrų parinkimas yra 
priešingas naujai mąstysenai 
ir atidaro duris korupcijai ir 
piktnaudžiavimui padėtimi. 
Tokia biurokratija laukia nu
rodymų iš centro, neprisiima 

Diplomatinio priėmimo metu Venezueloje: buvęs valstybės prezidentas ir 
Krikščionių demokratų internacionalo generalinis sekretorius senato
rius dr. LUIS HERRERA CAMPINS su Lietuvos ambasdaroiumi dr. 
VYTAUTU DAMBRAVA

atsakomybės, bijo konkurenci
jos, iš viso neturi jokių sa
vybių, kurios reikalingos po
litinei ir ekonominei trans
formacijai. Privačios masinės 
informacijos įstaigos jai tam
pa nepriimtinos dėl jų vadina
mojo “laisvamaniškumo bei 
per didelio savarankiškumo”. 
Šiandien, kaip niekad, Lietu
vai reikalinga politiškai ne
priklausoma, kompetentinga, 
atsakinga bei sugebanti pri
imti sprendimus biurokratija, 
Vakaruose vadinama “civil 
service”.

Kai politiniai sprendimai 
gali atnešti asmeninę naudą,

Lietuvos nepriklausomybės iškilmės
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Vokietija, Japonija, Australija, 
Kuba, Iranas, Korėja, Indija, 
Rusijos federacija.

Diplomatiniame priėmime 
dalyvavo per 40 Venezuelos 
lietuvių.

Atgarsiai spaudoje
Vasario 16 proga Lietuvos 

atsiranda mažas, bet galingas 
sluoksnis, kuris pasiglemžia 
visas galimybes savo asmens 
gerovei, savo statusui paten
kinti. Visa tai veda prie nede
mokratiškos valstybės atsira
dimo.

Visai liūdnai nusiteikus ga
lima pagalvoti net apie Pietų 
Amerikos šalių modelį, kuris 
kartais pranašaujamas ir Lie
tuvos ateičiai. Šitokio kelio 
skiriamuosius bruožus norint 
galima būtų įžvelgti ir Lietu
voje. Visų pirma šalį valdo 
korupcijos paliesta valdinin
kija, o šalyje klesti korupcija 
ir protekcionizmas. Antra, ša
lyje nėra stiprių ir pasiturin
čių žmonių sluoksnio. Yra tik 
labai turtingi ir galingi, o li
kusi dauguma — nuskurdinti 
žmonės. Trečia, šalį slegia be
viltiška užsienio skola. Ketvir
ta, vyrauja sistema, kuri gina 
vidaus rinką ir leidžia pelnytis 
nenašiai pramonei, kaip, pa
vyzdžiui, cukraus pramonei 
Lietuvoje. Ir penkta, tai kari
nių struktūrų savivaliavimas, 
kuriam pradžią jau padarė 
Kauno savanorių iškyla į miš
ką.

Taigi, jei pasvertume Lie
tuvos politinę kultūrą ir į vie
ną svarstyklių lėkštę sudėtu
me trūkumus, o į kitą — laimė
jimus, išeitų maždaug pusiau
svyra. Tačiau reikalingos kas
dieninės visų pastangos, kad 
tos svarstyklės nepasvirtų į 
Lietuvos, kaipo modernios de
mokratinės valstybės, žlugimo 
pusę.

Ir tai reiškia, kad bet koks 
įnašas valstybės ir visuomenės 
kūrimo darbe yra ypač svar
bus šiuo metu. Ir čia yra tie- 

ambasados pastangomis spau
doje pasirodė eilė straipsnių. 
Kai kurie jų užėmė net po išti
są lapą. “El Expreso” vasario 7 
d. laidoje išspausdino iliust
ruotą straipsnį, kuris užėmė 
visą puslapį, pavadintą: “Lie
tuva Europos žemėlapyje”. Du 
laikraščiai įdėjo iliustruo
tus straipsnius apie lietuvius 
- Everesto nugalėtojus, du - 
apie Lietuvos grožio karalai
tes, kiti - istorines apžvalgas 
ir pranešimus apie Vasario 16 
programą. Reikia sveikinti 
Stasio Kašubausko redaguo
jamą “Lithuanian Airlines” 
liuksusinį leidinį, kurio me
džiaga buvo ambasados efekty
viai panaudota. Ambas. dr. 
Dambrava paskelbė atsišauki
mą, sveikindamas Venezuelos 
vyriausybę, kongresą, hierar
chiją ir venezueliečius, trum
pai primindamas Lietuvos nu
eitą istorijos kelią ir pabrėž
damas laisvės bei nepriklauso
mybės idealų svarbą. Pareiški
mą ištisai išspausdino trys 
dienraščiai: “Ultimas Noti- 
cias”, “El Nuevo Pais” ir “La 
Religion”. Praėjus dienai po 
Vasario 16 iškilmių, trys pa
tys didieji dienraščiai - “EI 
Universal”, “EI Nacional” ir 
“El Globo” - paskyrė po lapą 
diplomatiniam priėmimui, įdė
dami dvidešimt tris nuotrau
kas ir išgirdami labai gerai 
pavykusį ir pavyzdingai su
rengtą diplomatinį priėmimą. 

siog Lietuvos tragedija, kad 
kaip tik tuo metu, kai reika
lingos visos jėgos tautos atsi
naujinimui, išeivijoje paste
bimas augantis atokumas, nu
sivylimas, net pasipiktinimas.

O juk Kanados lietuviai tiek 
daug prisidėjo prie tautos pri
sikėlimo! Kanados lietuvių 
bendruomenė dėžėmis vežė 
kompiuterinę, video, daugi
nimo techniką, komunikacijos 
priemones. O kiek paramos 
Lietuva sulaukė per savo pir
muosius demokratinius rinki
mus! Pirma užsienio parla
mentarų rinkimų stebėtojų 
grupė, vadovaujama Bob Rae, 
buvo KLB organizuota. Į tarp
tautines konferencijas Bul
garijoje ir Briuselyje su eko
logijos ir žmogaus teisių do
kumentais vyko KLB atstovai. 
Ir milijono dolerių auka Lie
tuvai taip pat liudija mūsų 
visuomenės susipratimą ir 
norą remti atgimstančią Lie
tuvą.

Kanados toks ankstyvas Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimas, kai Amerika tai 
padarė žymiai vėliau, irgi yra 
Kanados lietuvių bendruome
nės nuopelnas.

Tačiau kas atsitiko, kad mū
sų ir dosnumas sumažėjo, ir 
entuziazmas atšalo? Tam aš 
matau penkias priežastis. Jas 
reikėtų bent trumpai suminėti 
ir pagalvoti, ar tai gali bū
ti pakankamu pagrindu sulė
tinti taip gražiai pradėtą tau
tos atnaujinimo darbą.

Pirma priežastis — tai pa
prastas nesupratimas šiuo
laikinės Lietuvos. Ji nėra ir

Welcome to Vilnius.
We fly you there 
7 times per week.

@ Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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nebus tokia, kokią mes ją ma
tėme savo vaizduotėje per 
penkiasdešimt metų. Netaiky
kime Lietuvai savo mastelio, 
nes ir mes pasikeitėme. Dirb
kime su tuo, ką turime.

Antra, visa išeivija buvo 
parblokšta pilietybės įstaty
mo, pagal kurį tapome nepil- 
nateisiais savo tautos pilie
čiais. Tačiau 1993 m. gruodžio 
7-osios pataisa tą klaidą iš
taisė.

Trečia, giliausiai sukrėtė 
išeiviją LDDP pergalė seimo 
rinkimuose. Tai be abejonės, 
yra stabdis tautos atsinauji
nimui ir keitimuisi, bet ir čia 
prisiminkime, kad tai buvo de
mokratiškas piliečių spren
dimas, kad tai dėsningas Ry
tų Europos kelias, kad LDDP 
vėliava neplevėsuoja virš vie
ningos partijos, ir kad, paga
liau, artėja vėl nauji rinkimai.

Ketvirta, jei taip galime 
išsireikšti, tai Lozoraičio ir 
Bobelio istorijos. Kad Lietu
va nepasirinko išeivijos atsto
vo, tai dar nereiškią, kad iš
eivija buvo atstumta. Politi
niai rinkimai turi savo griež
tas nuostatas. Suprasti ir būti 
suprastam gal reikėtų ilgiau 
kartu pagyventi Lietuvos žmo
nių rūpesčiais ir vargais. Juo 
daugiau išeivių grįš į Lietu
vą, tegu ir pačių įvairiausių 
pažiūrų, juo mums visiems ge
riau. Net ir dėl susidariusios 
konkurencijos nereikia pik
tintis. Tai juk tik spartina 
demokratijos vystymąsi.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

Penkta, tai visų Lietuvos 
įvykių politizavimas ir abso
liutus jų vertinimas. Lyg vis
ką matytume per akinius, ku
rie pasaulį skirsto į “gerą” 
ir “blogą”, o žmones į “patrio
tus” ir “bolševikus”. Tikras 
gyvenimas Lietuvoje yra per 
margas ir per dinamiškas, kad 
sutilptų tik į dvi kategori
jas. Mūsų vertinimai, dažnai 
pagrįsti spauda ir praneši
mais, susiję su politika ir 
dažnai lieka visai užmiršta 
gyvenimo kasdienybė, kuri 
daug ką lemia tiek žmogaus, 
tiek tautos gyvenime.

Žvelgdami į šias nusivyli
mo Lietuva priežastis, turė
tume suprasti, kad jos yra lai
kinos ir tikrai nėra neįveikia
mos. Gal tiesiog mes esame 
nepatenkinti pačiais savimi. 
Juk ir mes staiga praradome 
viziją, kurią puoselėjome per 
visus penkiasdešimt metų. 
Tad atviriau žiūrėkime į be
sikeičiantį gyvenimą ir pri
imkime jį su visais jo trū
kumais ir privalumais, supras
kime save — kas mes dabar 
esame.

Aš tikiuosi, kad mūsų taip 
nuoširdžiai ir taip sėkmingai 
pradėtas darbas Lietuvai rem
ti, kuris šuo laiku itin rei
kalingas, vėl suklestės.

Tik priimdami gyvą Lietuvą 
būsime jos dalimi!

(Paskaita Vasario 16 iškil
mėje 1994 m. vasario 20 d. Ana
pilyje — Mississaugoje, To
ronte).

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1 -800-56-FLY-LH (in 
Toronto 368-4777).
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© LAISVOJE TEVfflEJE
GUDIJOS LIETUVIAMS

Vilniuje prieš Kalėdas buvo 
išleistas mėnraštis “Lietuvių 
godos”. Pirmieji jo egzemplio
riai buvo įteikti Lietuvos sei
mo nariams. Mat šį laikraštį 
5.000 egzempliorių tiražu Vil
niuje leidžia “Gervėči i” klu
bas. Redaktorius B. Šak vs pra
neša, kad mėnraštis “i etuvių 
godos” yra skirtas Gudijos lie
tuviams. Jis bus daugiausia pla
tinamas Varanavo rajono Ger
vėčių ir Pelesos bei Breslaujos 
rajono Apso apylinkėse. Leidė
jai betgi tikisi, kad “Lietuvių 
godos” pasieks lietuvius skaity
tojus ir Minske, Molodečne, Vi
tebske. Nors mėnraštį leidžia 
“Gervėčių” klubas, jis bus pri
einamas visiems skaitytojams, 
gyvenantiems etninėse Lietu
vos žemėse dabartinėje Gudi
joje. “Mūsų godos” turės pa
kankamai vietos ir kitoms lie
tuvių saloms margajame pasau
lyje, nutolusioms nuo etninių 
žemių. Pirmajame naujojo mėn
raščio numeryje apie savo gy
venimą bei rūpesčius rašo Gu
dijos lietuviai iš Leonpilio, 
Rodunės, Pelesos ir kitų vie
tovių.

POSĖDIS STALUPĖNUOSE
Lietuvių kultūros bendrijos 

Karaliaučiaus krašto (Kalinin
grado srities) posėdis š. m. sau
sio pabaigoje įvyko Stalupėnuo
se (Nesterove). Jame dalyvavo 
septynių bendrijos skyrių pir
mininkai, nariai ir svečiai iš 
Lietuvos. Posėdyje paaiškėjo, 
kad Karaliaučiaus krašte nėra 
lietuviškų mokyklų ir net vai
kų darželių. Lietuvių kultūros 
bendrijos vicepirm. Sigitas 
Šamborskis nusiskundė, kad 
nėra ir lietuviškos spaudos, 
lietuviams skirtų televizijos 
bei radijo laidų, nors didesnės 
tautinės mažumos tai jau turi 
Lietuvoje. Posėdyje priimtas 
Lietuvių kultūros bendrijos 
atsišaukimas klausia nepriklau
somos Lietuvos vyriausybę, ko
dėl ji palieka nutautėjimui Ka
raliaučiaus krašto lietuvius. 
Šiais metais kas antrą dieną 
keleivinių autobusų vairuoto
jai iš Marijampolės į Stalupė
nus (Nesterovą), Įsrutį (Černia- 
chovską) ir Karaliaučių (Kali
ningradą) atveža tris paketus 
“Lietuvos ryto”, “Ūkininko pa
tarėjo” ir “Vorutos”. Tai betgi 
yra ne Lietuvos vyriausybės, o 
tų laikraščių redakcijų dovana 
Karaliaučiaus krašto lietu
viams.

STIPRĖJA JAUNIMO VEIKLA
Pirmasis Karaliaučiaus kraš

to lietuvių jaunimo suvažiavi
mas Ragainėje (Nemane) liudija 
stiprėjančią jaunųjų lietuvių 
veiklą. Juos ten sukvietė Ka
raliaučiaus lietuvių bendrijos 
valdybos koordinatorius ir fon
do šio krašto lietuviams remti 
pirm. S. Šamborskis. Suvažia
vime dalyvavo pora šimtų Kali
ningrado sritimi vadinamame 
Karaliaučiaus krašte gyvenan
čių lietuvių jaunuolių, pas juos 
iš Lietuvos atvykusių Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos ir

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 

AA 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) 67’9-457’8 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 Medus...................................... 1 kg
Sūris olandiškas ..................... 1 kg Aliejus........................................... 2 lt.
Miltai ........................................ 4 kg Sviestas.................................. 250 gr
Cukrus .................................... 4 kg Silkės marinuotos ..................  360 gr
Ryžiai....................................... 2 kg Kava tirpstanti......................... 100 gr
Kruopos perlinės..................... 2 kg Asperinas (ASA 325 mg.).... 200 tabl.
Makaronal............................... 1 k9 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 psi.

“Lituanicos” bendrijos atsto
vų. Suvažiavimo organizatorius 
S. Šamborskis džiaugiasi, kad 
Karaliaučiaus krašto lietuviai 
jaunuoliai aptarė lietuvybės iš
saugojimo bei jos puoselėjimo, 
kultūros, Švietimo, verslo pro
blemas ir ryšius su Lietuvoj gy
venančiais bendraamžiais. Mi
šias Martyno Mažvydo koplyčio
je Ragainėje atnašavo kun. A. 
Gauronskis, vienintelis dvasiš
kis iš Lietuvos. Suvažiavimo 
dalyviai įsteigė Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos Kara
liaučiaus krašto skyrių ir Ka
talikiškosios tarptautinės or
ganizacijos draugiją. Ji, re
miama visų šalių katalikų, rū
pinasi Kaliningrado sritimi pa
vadinto Karaliaučiaus krašto 
jaunimo švietėjiška veikla. Su
važiavimo dalyviai priimtą re
zoliuciją su laiškais pasiuntė 
Lietuvos prez. Algirdui Bra
zauskui ir ministerio pirm. 
Adolfo Šleževičiaus vyriausy
bei.

BANKO PARAMA TEATRUI
Vilniaus dramos teatrą finan

siškai rems komercinis bankas, 
padėdamas įgyvendinti 1993-94 
m. sezono kūrybines programas. 
Sutartį pasirašė Akcinio ino
vacinio banko generalinis di
rektorius Artūras Balkevičius 
ir Vilniaus dramos teatro di
rektorius Eugenijus Lapinskas. 
Sutarties paruošimas užtruko 
ilgesnį laiką. Šis bankas teat
rą jau remia nuo 1992 m.

PAKEISTI REDAKTORIAI
“Lietuvos aidas” savo vyr. red. 

Saulių Stomą pakeitė Sauliumi 
Šalteniu, rašytoju, dramatur
gu, dirbusiu Lietuvos kino stu
dijos scenarijų redakcinėje ko
legijoje. Priežastis, atrodo, 
atskleidžia pranešimas, pa
skelbtas “LA” vasario 17 d. lai
doje: “Vasario 15, kai redakci
ja nedirba, į ‘Lietuvos aidą’ rin
kosi žinomi visuomenės, moks
lo, kultūros žmonės, kurie be
šališkai vertino dienraščio būk
lę ir ateitį. Buvo pripažinta, 
jog laikraštis paskutiniu laiku 
praranda skaitytojų, ypač inte
ligentų, pasitikėjimą, todėl bū
tina jį atgauti. Nusivylimo, abe
jingumo atmosferoje išplauna
ma iš žmonių sąžinės pati ne
priklausomybės ir demokratijos 
esmė. Mūsų spauda, šviesuome
nė turėtų ugdyti pilietį, ku
riam valstybė yra jo teisių ir 
laisvių garantas. Kas valdo — 
žmonių reikalas. Svarbu, kad 
prie valstybės vairo būtų dori 
žmonės. Buvo plačiai ir konkre
čiai aptarta laikraščio strate
gija, bendradarbių telkimas. 
Numatyta kviesti įvairaus am
žiaus, įvairių profesijų ir pa
žiūrų žmones rašyti, teikti ži
nias. Sutarta, kad reformų pa
matas bus stipri dienraščio red
kolegija bei aktyvūs, talentin
gi žurnalistai, kiti rašantys žmo
nės. ‘Lietuvos aidui’ būtinas 
platus korespondentų tinklas 
pačioje Lietuvoje, taip pat Lat
vijoje, Estijoje ir kitose pa
saulio šalyse”. Toj pačioj dien
raščio laidoj “LA" stebėtojų 
taryba praneša, kad nutarta pa
kviesti nepriklausomą revizo
rių, kuris patikrins šį laik
raštį leidžiančios uždaros ak
cinės bendrovės “Lietuvos ai
das” ūkinę ir finansinę veiklą. 
Tada bus sušauktas visuotinis 
akcininkų susirinkimas. Prane
šimas baigiamas pastaba: “Ste
bėtojų taryba ir toliau dės vi
sas pastangas, kad po pusės am
žiaus atkurto ‘Lietuvos aido’ 
neištiktų ‘Respublikos’ ir ‘At
gimimo’ likimas”. y RSt

Hamilton, Ontario
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 

rengiama tradicinė Kaziuko mu
gė įvyks kovo 20, sekmadienį, Jau
nimo centre (per klaidą anskčiau 
buvo skelbta kovo 24 d.). Pradžia 
- po 9 v.r. pamaldų. Pamatysite 
darbščių paukštyčių, vadovauja
mų gabios vyr. skautės Virgini
jos Tirilienės, pagamintus darbe
lius, o gal ir naujai įsisteigęs 
vilkiukų būrelis, vadovaujamas iš
radingo sk. vyčio Mato Stanevi
čiaus, lankytojus kuo nors nuste
bins. Veiks laimės šulinys ir žai
dimai mažiesiems, o smulkių daik
tų ir vertingų laimikių loterija - 
visiems. Galima bus pasivaišinti 
tradiciniais lietuviškais valgiais, 
pyragais ir praleisti keletą valan
dų lietuviškos mugės aplinkoje. 
Jeigu kas norėtų paaukoti laimi
kių loterijoms, tai prašome pri
statyti į Jaunimo centrą kovo 19, 
šeštadienį, 10 v.r-2 v.p.p. arba 
anksčiau, įteikiant kuriai nors 
vadovei-vui. Kviečiame Hamilto
no ir apylinkių visuomenę savo 
apsilankymu paremti skautiško 
jaunimo pastangas. Lauksime!

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija
VYSKUPO M. VALANČIAUS 

MOKYKLOS ŽINIOS. Vysk. M. 
Valančiaus mokiniai ir jų tėve
liai, sugrįžę į mokyklą po švenčių 
sausio mėn. 15 d., entuziastingai 
priėmė Lietuvos buvusį ministerį 
pirmininką, dabartinį Tėvynės 
sąjungos valdybos pirmininką 
Gediminą Vagnorių. Mokiniai 
surengė minėjimą prisiminti 1991 
m. sausio 13-tos dienos žiaurius 
įvykius.

Vasario 4 d. mokiniai kartu su 
mokytojais ir tėveliais važiavo 
į čiuožimo balių Copps Colliseum. 
Labai smagiai praleidome laiką!

Vasario 19 d. menininkas Kęs
tutis Keparutis, aplankė trečio - 
aštunto skyriaus mokinius. Tą 
dieną minėjome Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Padarėme 
molinius medalius su lietuviš
kais ženklais. Tą pačią dieną mus 
aplankė Gediminas Šerkšnys, bu
vęs Lietuvos respublikos užsie
nio reikalų ministerio pavaduo
tojas.

Trečio - aštunto skyriaus moki
niai ruošėsi kalbų konkursui. 
Konkursas įvyko kovo 5, šeštadienį.

Mokinių Vyto Gedrimo ir Irenos 
Žukauskaitės darbai aprašyti “Pa
saulio lietuvyje” ir atspausdin
tos ištraukos.

Mokyklos nebus kovo 19 (pava
sarinės atostogos), kovo 26 (moky
tojų suvažiavimas Toronte) ir ba
landžio 2 (Velykos).

Šeštadienį, balandžio 9, vyks 
Velykų programa ir tėvų, sene
lių diena. Kviečiame visus aplan
kyti lituanistinę mokyklą nuo 9.30 
ryto iki 12.30 v.p.p.

Šeštadienį, gegužės 14, įvyks mo
kyklos užbaigimas. L. Mačytė

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS 76-toji sukaktis buvo minima 
vasario 19 d. Minėjimą atidarė 
KLB įgaliotinis J. Mažeika, pa
kviesdamas pagerbti žuvusius ko
votojus už Lietuvos laisvę. Prista
tydamas svečius kalbėtojus-Gabi
ją ir dr. Rimantą Petrauskus, KLB 
įgaliotinis atkreipė dėmesį į jų 
išimtiną profesinę pagalbą atsiku
riančioje Lietuvoje, trukusią pus
antrų metų. Gabija savo įspūdžiuo
se pasakojo apie Sąjūdžio ir jos 
patirtus sunkumus, bandant įtikin
ti laisvo žmogaus iniciatyvos ir 
planavimo svarbą. Pažangą stabdo 
sovietinio galvojimo nuosėdos, 
stoka koordinacijos tarp valdinin
kų, abejingumas pozityviai politi
kai, klaidingų žinių skelbimas, 
vedantis į pavydą, apkalbas ir 
valstybės turto negerbimą. Dr. 
Rimantas stengėsi padėti Lietu
vos vaikų ugdymui, tačiau vaikų 
auklėtojai ir tėvai dar neišsilais
vinę nuo vergiško nužmoginimo ir 
materialinio vargo spaudžiami, 
vaiką greičiau aprėks, bars, o mei
lės parodyti nesugeba ir laiko ne
randa. Vaikai ten laikomi žemes
nio lygio žmonėmis (kaip dažnai ir 
moterys). Pvz. valgykloje jų atsi
vesti vaikai buvo aptarnaujami 
paskutiniai, po to, kai visi suau
gę žmonės, kad ir vėliau atėję, bu
vo aptarnauti.

Nežiūrint Lietuvos žmonių dva
sinio nuosmukio ir valdžios savi
valės, abu kalbėtojai ragino mūsų 
bendruomenę ir atskirus asmenis 
nebūti abejingais Lietuvos var
gui. Turime vieną tėvynę, nors ir 
ligotą, stenkimės ją gydyti dva
sinėmis ir medžiaginėmis vertybė
mis. Mūsų pozityvūs laiškai, kal
bėtojų nuomone, giminėms ten 
daug padeda - ne tik siuntiniai ir 
pinigai. Mūsų pareiga taip pat iš
saugoti jaunąją išeivių kartą nuo 
abejingumo Lietuvai bei lietu
vybei.

Meninei daliai Wasagos lietu
vių moterų būrelio pirmininkė 
Aldona Vitkienė paskaitė pynę 
patriotinės poezijos. Sugiedojus 
Lietuvos himną, visi dalyviai, 
esant gerai nuotaikai, vaišinosi 
moterų būrelio paruoštais ska
niais patiekalais. J.M.

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

“Žibinto” aktoriai, suvaidinę veikalą “Susitikimas Lietuvoje”. Iš kairės: 
A. ULBINAS (režisierius), D. MAŽEIKIENĖ, A. ČESNAITĖ, S. JUO
ZAPAVIČIUS Nuotr. V. Mažeikos

Edmonton, Calgary, 
Winnipeg

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMUS Ka
nados Vakarų lietuviams katali
kams šiais metais atliks kun. Vy
tautas Volertas iš Mississaugos 
(Lietuvos kankinių parapijos). Ed- 
montone jis bus kovo 26-27 dieno
mis, Kalgaryje - kovo 27-29 d.d., 
Winnipege - kovo 29 - balandžio 
4 d.d. Jis lankys minėtus lietuvių 
telkinius siunčiamas Kanados lie
tuvių katalikų vienybės. Ten jis at
našaus Mišias, sakys pamokslus, 
klausys išpažinčių, lankys ligo
nius. Smulkesnes informacijas tei
kia minėtų vietovių ryšininkai. Inf.

St. Catharines, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI, Vasa

rio 16-sios proga: $60 - Z. Staugai- 
tienė; $50 - S. Šetkus; $20 - E. Sa
kalauskas, J. Ališauskas, J. Der- 
vaitis; $15 - A. Gverzdys; $12 - S. 
Slavickienė; $10 - V. Satkus, P. 
Meškauskas, L Tauteras, S. Slavic
kas, S. Zubrickas, V. Timošenko, J. 
Dainora; $5-J. Skeivelas.

Nuoširdi padėka aukotojams.
TF įgaliotinis

Edmonton, Alberta
VASARIO 16-JI EDMONTONE 

buvo paminėta vasario 19 d. Daly
vavo gausus skaičius lietuvių, o 
taip pat ir estų bei latvių bendruo
menių atstovai. Susirinkusieji 
klausėsi kalbų, poezijos, vaišino
si skaniais valgiais, galėjo pasi
šokti ir pabendrauti. Buvo trumpa 
programa, kurioje dr. Vincas Ka
dis, KLB Edmotitono apylinkės 
pirmininkas, supažindino su kal
bėtojais bei svečiais. Mara Skri- 
bis, latvių draugijos “Imanta” 
pirmininko žmona, ir Jan Urke, 
estų draugijos pirmininkas, svei
kino savo bendruomenių vardu. 
Juozas Popikaitiš padeklamavo 
Vinco Kudirkos Eilėraštį “Labo- 
ra”, kurį Angelė Augytė paskai
tė angliškai. Vicepirm. Nijolė 
Karosaitė kalbėjo apie naują po
litinę grėsmę Lietuvai, kurią ke
lia Žirinovskis su savo rėmėjais 
Rusijoje. Mišios Vasario 16-sios 
intencija buvo atlaikytos kovo 6 
d., 11 v.r., Lietuvių namuose.

LIETUVIAI TALKININKAUS ka- 
sino loterijai, kuri įvyks kovo 16 
ir 17 d.d., sutelkti lėšų Lietuvių 
namų remontui.

Kun. VYTAUTAS VOLERTAS iš 
Mississaugos, kovo 26 ir 27 d.d. 
praves priešvelykinį susikaupimą. 
Jis laikys Mišias kovo 27, sekma
dienį, 11 v.r. Edmontono Lietuvių 
namuose.

A.a. JUOZAS ŠVENČIŪNAS, gy
venęs Edmontone, mirė vasario 16 
d., sulaukęs 78 m. amžiaus. EG

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

rp a y jr a „ LIETUVIŲ KREDITO 
A /YLjIV/Y KOOPERATYVAS

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

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

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 m....................4.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............ 4.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

St. Petersburg, Florida
“ŽIBINTO” MĖGĖJŲ TEATRAS 

Užgavėnių baliaus proga pasta
tė vaidinimą “Susitikimas Lietuvo
je”. Spektaklio premjera įvyko 
vasario 15 d., Lietuvių klubo di
džiojoje salėje. Veikalas “Susiti
kimas Lietuvoje” (nežinomo auto
riaus) yra vieno veiksmo 40 minu
čių trukusi komedija, kurioje hu- 
moristiškai ryškinami tipingi cha
rakteriai ir jų savitos psichologi
jos, vyskusiai atskleidžiant angli- 
cizmo lingvistines problemas.

Spektaklio pastatymą režisavo 
Algis Ulbinas. Veiksmas vyko da
bartinėje Lietuvoje, kaimiečių 
troboje. Aktoriai: Stasys Juozapa
vičius - ūkininkas; Dana Mažei
kienė - žmona; Aldona Česnaitė - 
kaimyno duktė; ir Algis Ulbinas - 
svečias iš Amerikos, buvęs “DP” 
lietuvis. Visi aktoriai spektak
liui pasiruošti turėjo vos 3 savai
tes, bet savo vaidmenis atliko 
puikiai, įtikinamai ir natūraliai; 
visų aktorių dikcija buvo aiški, 
paįvairinta žemaitiška tarme. Mik
rofonų priežiūra buvo B. Bartkaus 
žinioje. Žiūrovai, kurių buvo 370, 
komediją priėmė nuoširdžiai ir 
entuziastingai. Po spektaklio vi
si aktoriai buvo apdovanoti gėlė
mis.

Meninei programai pasibaigus, 
valgėme puikią, skanią vakarienę, 
paruoštą “Žibinto” administrato
riaus K. Jasinsko, talkinant žibin- 
tietėms. Turiningą Užgavėnių in- 
vokacinę maldą sukalbėjo kun. S. 
Ropolas. Prie kavutės girdėjome 
“Linksmųjų brolių” -A. Kusinskio 
ir akordeonisto A. Albino kuple
tus ir dainas. Po to sekė turtin
ga ir gausi laimikiais loterija.

Užgavėnių baliaus salės papuo
šimas ir taip pat vakaro pranešė
ja buvo aktorė L Kusinskienė. Ji 
puošimo darbą atliko skoningai, o 
pranešėjos pareigas ėjo sklan
džiai. Palmėmis išpuoštoj salėje, 
tikrai pajutome Floridos atmosfe
rą. Šokiams grojo “Kathy’s Lore
lei” orkestras. Publikos tarpe bu
vo garbingų svečių: Lietuvos gar
bės konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza, Lietuvių fondo pirminin
kė Marija Remienė ir kiti.

“Žibinto” mėgėjų teatras, nuo 
pat įsisteigimo, yra jautrus lie
tuvybės reikalams. Anksčiau yra 
pasiuntęs $1000 auką Čikagos “Vai
kų viltis”. Ir šio vakaro proga “Ži
binto” ižd. A. Kusinkis įteikė nau
ją FAX’o aparatą Lietuvių klubui, 
kaip “Žibinto” dovaną. Ją maloniai 
priėmė pirmininkas M. Šilkaitis. 
“Žibinto” vakarą filmavo ir nuo
traukas darė inž. V. Mažeika.

Kun. dr. E. Gerulis

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- 
realį ir iš Montrealio.

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.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Tautos fondo tarybos posėdį, 
įvykusį 1993 m. gruodžio 4 d. 
Bruklyne, jos pirm. Juozas Gied
raitis pradėjo savo raštu paruoš
to pranešimo išdalijimu visiems 
tarybos nariams. Jie ir valdy
bos nariai buvo pakviesti vėliau 
įvyksiančiai pranešimo peržiū
rai. Buvo perskaitytas iš Lietu
vos gautas prašymas paskirti lė
šų ten planuojamiem išleisti 
dviem veikalam. Vienas jų būtų 
apie Raseinių politinius kali
nius, kitas — apie Lietuvos se
natorius bei dignitorius 1386- 
1795 m. laikotarpyje. Prašymas 
buvo perduotas TF lėšų skirsty
mo komisijai. Ateityje tokie 
prašymai tarybos posėdžiuose 
bus svarstomi tik tada, kai su 
jais jau yra susipažinusi TF lė
šų skirstymo komisija. TF val
dybos pirm. Aleksandras Vakse- 
lis apgailestaudamas nusiskun
dė nepakankamu tarybos ir val
dybos bendradarbiavimu. Dėl to 
iškyla nesusipratimų, ypač dėl 
stambių įnašų be pasirašytos 
priėmimo sutarties. Turi būti 
aiškiai pasakyta, kam toks įna
šas skiriamas ir kaip jis turės 
būti padalijamas. Esą dabar pa
sitaikė vienas atvejis, kai įna
šą buvo pareikalauta išdalyti 
Lietuvos universitetų bibliote
koms. Valdybos pirm. A. Vakse- 
lis taipgi prašė Lietuvoje ap
silankančius tarybos narius ne
trukdyti ten darnaus TF atsto
vybės darbo.

TF lėšų skirstymo komisijos 
pirm. Rimas Vaičaitis pasiūlė 
paskirti 49-niems studentams 
iš Lietuvos stipendijas bendros 
7.450 dolerių vertės. Taryba šį 
pasiūlymą priėmė ir patvirtino. 
Pirmenybė stipendijoms gauti 
bus duodama Sibiro tremtinių 
vaikams. TF taryba taipgi pa
skyrė po 250 dolerių rajoni
niams “Galvės”, “Aukštaičio” 
ir “Gimtinės” laikraščiams, 
5.000 dolerių — kompozitoriaus 
O. Balakausko kūrinių koncer
tui Niujorke, 4.000 dolerių — 
Vilniaus ir 1.000 — Švenčionių 
nulietuvintų rajonų mokykloms. 
1994 m. stipendijoms Lietuvos 
švietimo institucijose buvo pa
skirta 30.000 dolerių, Lietuvos 
studentams užsienyje — 10.000. 
Ilgiau buvo svarstomas TF mili
jono dolerių investicinis per
kėlimas į Lietuvos bankus. Bu
vo patvirtintas TF finansų ko
misijos pirm. J. Vainiaus pra
šymas, kad TF atstovas Lietu
voje A. Skaisgiris būtų įgalio
tas gauti Lietuvos vyriausybės 
ir bankų medžiagą tokios inves
ticijos reikalu.

Australija
Algis Kabaila, Lietuvos gar

bės konsulas Australijoje, anks
ti pareiškęs norą pasitraukti 
iš šių pareigų, jas turėjo tęsti 
ilgoką laiką, nesulaukdamas 
šioms pareigoms Vilniuje pa
skirto kito lietuvio. Ši proble
ma pilnai buvo išspręsta tik š. 
m. vasario pradžioj. ALB krašto 
valdyba jau gerokai anksčiau 
kreipėsi į Lietuvos prez. A. 
Brazauską, norėdama jam pa
siūlyti Australijos lietuvių pa
geidaujamus kandidatus. Šiam 
sumanymui buvo pritarta. Pa
sitraukti skubėjusį Lietuvos 
garbės konsulą Algį Kabailą 
dabar pakeitė net trys garbės

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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. 

Pristatėm 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 j 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 Usvaltai ...............................  (519)773-8007
Fort Erie Danguolė Ir Don French ..................................................(905) 871-1799
Montrealyje Leonas Ir Genė Balalšiai ............................................  (514)366-8259
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

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

konsulai: Adelaidėje — Jurgis 
Jonavičius, Melburne — Kęstu
tis Lynikas, Sidnyje — Vikto
ras Šliteris. Jų paskyrimą jau 
sutarė ir patvirtino Lietuvos 
bei Australijos užsienio rei
kalų ministerijos. Ši trijulė, 
pasižymėjusi lietuviškoje veik
loje, yra gerai žinoma Austra
lijos lietuviams. Lietuvos gar
bės konsulais jie buvo paskirti 
1993 m. lapkričio mėnesį.

Sidnio lietuvių klube sausio 
30 d. įvykusiame susirinkime, 
paruošusiame Lietuvos garbės 
konsulato perėmimo aktą, da
lyvavo buvęs garbės konsulas 
Algis Kabaila, naujieji gar
bės konsulai Kęstutis Lynikas, 
Jurgis Jonavičius ir Viktoras 
Šliuteris, ALB krašto valdybos 
pirm. Viktoras Baltutis, Lie
tuvos diplomatinę tarnybą 
Australijoje remiančio komi
teto pirm. Vytautas Patašius 
bei kiti jo nariai. Pagal tą pasi
rašytą aktą iš A. Kabailos Kan
beroje paliekamo Lietuvos gar
bės konsulato buvo perimti ten 
sukaupti dokumentai bei rašti
nės įrenginiai. Lietuvos diplo
matinę tarnybą Australijoje re
miantis komitetas iš A. Kabai
los Kanberoje uždaromo Lietu
vos garbės konsulato gavo 
18.310,94 dolerių, įskaitant ir 
anksčiau komitetui sugrąžintą 
10.000 dolerių.

Prancūzija
PLB valdyba, vadovaujama 

pirm. Ričardo Bačkio, Vasario 
šešioliktosios ir Kovo vienuo
liktosios minėjimus sujungė į 
vieną. Abu paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymai 
bus paminėti kovo 12 d. Minė
jimas pradedamas Mišiomis Ita
lų misijos šventovėje Paryžiu
je. Į jį pakviesta daug Lietuvą 
remiančių prancūzų ne tik iš 
Paryžiaus, bet ir kitų Prancū
zijos vietovių.

Lietuvių kalbos ir literatūros 
vadovėlį rašo prof. M. Chicouene 
ir docentas L. Skūpas. Jį turėtų 
1995 m. pradžioje išleisti l’Har- 
matano leidykla.

Lenkija
Lietuvos generalinis konsu

latas Varšuvoje atidarė lietu
višką sekmadienio mokyklėlę 
Lenkijos sostinėje gyvenančių 
lietuvių vaikams. Pirmojon pa- 
mokon susirinko 10 vaikų, ku
rių didžioji dalis tik labai silp
nai kalba lietuviškai. Su jais 
dirbo Gintaras Končius, vaikus 
sudominęs įvairiais lietuviš
kais žaidimais. Remdamasis 
visuomeniniais pagrindais, jis 
žada paruošti dešimtį pamokų. 
Tikimasi, kad jas lankys geras 
tuzinas vaikų. Varšuvoje yra 
apie šimtą lietuvių. Didžiąją 
jų dalį sudaro po mokslo metų 
ten pasilikę punskiečiai ir II 
D. karo atblokšti lietuviai.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury Ontario

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus



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

Automobilių, dolerių, siuntinių persiuntimas 
į Lietuvą per 
lietuviška įstaiga Toronte
1968 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 3K9
Tel.: (416) 604-4400 FAX (416) 604-9748
Darbo vai.: pirm.-penkt. 10-19, šeštad. 10-16

c.htaras

• Galimi priedai prie 
siuntinių.

• šventiniai siuntiniai jūsų 
artimiesiems bus pristatyti 
per 5-10 dienų.

• Užsakyti šventinius 
siuntinius galima 
iki kovo 30 d.

Visi jūsų siuntiniai, siunčiami
per "Gintarą Express", nemultuojaml

Laukiame jūsų!

Siųskite siuntinius perinusi
Siuntiniai laivu ir lėktuvu išsiunčiami kas antrą savaitę

EXPRESS

Sv. Velykų proga pradžiuginkite 
artimuosius Lietuvoje!

Šventinis siuntinys 
S2-17kg-$125

1. Kiaušiniai.....................  30 vnt.
2. Rūkyta dešra .....................  1 kg
3. Rūkyta nugarinė.............. 1 kg
4. Rūkytas viščiukas.. 1 vnt.
5. “Primo” daržovių aliejus 3 lt
6. “Primo" makaronai.... 900 gr
7. Cukrus ................................  2 kg
8. Miltai ....................................2 kg
9. Sviestas ..............................  1 kg

10. Malta kava “Amaretto”...230 gr
11. Kavos balintojas............ 450 gr
12. Angliškas šokoladas ..... 200 gr
13. Delikates, obuolinis sūris 250 gr
14. Sausos mielės ................ 3 pok.
15. Šventinis tortas .............. 1 vnt.

Šventinis siuntinys
S3-14 kg-$89

1. Kiaušiniai...................... 30 vnt.
2. Rūkyta dešra .....................  1 kg
3. “Primo” daržovių aliejus ... 3 lt
4. “Primo” makaronai....... 900 gr
5. Sviestas ..............................  1 kg
6. Cukrus ..................................2 kg
7. Miltai ....................................2 kg
8. Malta kava “Amaretto"...450 gr
9. Kavos balintojas............ 450 gr

10. Delikates, obuolinis sūris 250 gr

Šventinis siuntinys 
S1 -25 kg-$175

1. Kiaušiniai.....................  30 vnt.
2. Rūkyta dešra ....................  1 kg
3. Rūkyta nugarinė............... 1 kg
4. Rūkytas viščiukas ......... Ivnt.
5. “Primo” daržovių aliejus .. 3 lt
6. “Primo” makaronai ... 2x900 gr
7. Cukrus ............................... 4 kg
8. Miltai ...................................4 kg
9. Sviestas .............................  1 kg

10. Tirpi kava ..................... 100 gr
11. Malta kava “Amaretto”....230 gr
12. Kavos balintojas........... 450 gr
13. Angliškas šokoladas.... 400 gr
14. Delikates, obuolinis sūris 250 gr
15. Konservuoti ananasai .. 450 gr
16. Sausos mielės ................ 3 pok.
17. Švieži bananai ................... 2 kg
18. Šventinis tortas .............. 1 vnt.

Sol. ASTA KRIKŠČIŪNAITE iš Lietuvos pradeda meninės dalies prog
ramą Niujorko lietuvių Kultūros židinyje surengtame Vasario 16-tosios 
minėjime 1994 m. vasario 20 d. Nuotr. Vyt. Maželio

Vasario šešioliktoji Niujorke
P. PALYS

Vasario 20, sekmadienį, lie
tuviai rinkosi į Apreiškimo 
parapijos šventovę Bruklyne, 
NY, minint Lietuvos nepri
klausomybės 76 metų atstaty
mo sukaktį padėkoti Viešpa
čiui už atgautą Lietuvai lais
vę, o taip pat ir paprašyti pa
laimos ateičiai. Mišią auką 
su kitais trims kunigais at
našavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Vyskupas pasakė ir pa
mokslą, išreikšdamas viltį, 
kad Lietuva morališkai ir dva
siškai tikrai atsigaus. Para
pijos choras, vadovaujamas 
muzikės Gintarės Bukauskie
nės, giedojo kun. Gedimino 
Šukio sukurtas lietuviškas 
Mišias “Karalienės garbei”. 
Porą giesmių atliko solistė 
Asta Krikščiūnaitė.

Kultūros židinyje, 3 v.p.p., 
minėjimą atidarė Tautos fon
do valdybos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Jis, pasvei
kinęs susirinkusius, kvietė 
atkreipti dėmesį į scenoje ka
bančią didelę, šilkinę Lietu
vos vėliavą, kuri yra kabėju
si Karo muziejaus bokšte Kau
ne. Vėliava buvo paslėpta ir 
vėliau atgabenta į JAV.

Įnešus vėliavas, sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus bei 
pagerbus žuvusiuosius už Lie
tuvos laisvę, vietoje invoka- 
cijos poetas kun. Leonardas 
Andriekus, OFM, paskaitė sa
vo paties sukurtą religiniai 
patriotinį eilėraštį.

Įžanginį žodį tarė Lietu
vos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis, o 
Lietuvos gen. konsulo Leono 
Kučinsko vardu sveikino kon
sulas Darius Gaidys. Po to bu
vo pagerbti ir apdovanoti il
gamečiai lietuvių siekių ir 
darbų rėmėjai: Niujorko mies
to tarybos narys Walter Ward 
ir Niujorko teisėjas Frederick 
D. Schmidt.

Pagrindinę kalbą pasakė 
svečias iš Čikagos advokatas 
Povilas Žumbakis. Paskaiti
ninkas žvilgterėjo į trijų 
emigracijų laikotarpius bei 
jų įnašus į lietuvybės išlaiky
mą Amerikoje. Patys pirmieji 
emigrantai, kalbėjo P. Žum
bakis, būrėsi į lietuviškas 
organizacijas, statė sales ir 
šventoves. Pokario ateiviai 
naudojosi pirmųjų emigrantų 
pastatytomis šventovėmis ir

. — > O1

salėmis, bet su jais nesuar
tojo. O dabartiniai emigran
tai — mįslė. Į jokias organi
zacijas ar veikimą neskuba, 
o dalis jų daro klaidas, kas 
juos nuo mūsų tik tolina. Pa
stebėjęs ir pačioje Lietuvoje 
vykstančias negeroves, ragino 
nenuleisti rankų ir nenusi
minti. Stengtis vieni kitus su
prasti, suartėti ir vieninga 
veikla išlaikyti Lietuvos ne
priklausomybę.

LB Niujorko apygardos val
dybos pirm. Kęstutis Miklas 
ragino gausiai aukoti atsista
tančiai Lietuvai.

Meninę programą pradėjo 
solistė iš Lietuvos Asta Krikš
čiūnaitė, padainuodama dvi 
liaudies dainas: “Liepė man 
močiutė” ir “Plaukia antela”. 
Sekė trys Juozo Gruodžio dai
nos: “Diemedžiu žydėsiu”, 
“Alyvos”, “Rugiagėlės”, Kons
tancijos Brunzaitės “Pienė”, 
Balio Dvariono “Žvaigždutė” 
ir dar viena daina pakartoji
mui. Solistei akompanavo pia
nistas William Smiddy, kuris 
solo paskambino F. Schuberto 
kompoziciją.

Niujorko tautinių šokių an
samblis “Tryptinis” pašoko ke
turis lietuviškus šokius: “Ket
virtainį”, “Audėjėlę”, "Vaka
ruškas”, “Aušrelę”. “Trypti
nio” vadovė — Jadvyga Matu
laitienė, kuri praeitais me
tais už kultūrinį darbą LB kul
tūros tarybos buvo apdovanota 
premija. Šią vasarą “Trypti
nis” vyksta į Lietuvą dalyvau
ti Dainų ir šokių šventėje.

Minėjimą uždarė ALTos 
Niujorko skyriaus pirm. Va
cys Steponis, padėkodamas 
dalyviams, programos atlikė
jams ir visiems prie šio mi
nėjimo parengimo prisidėju- 
siems, primindamas, kad aukų 
gauta $5.371.

Minėjimo programai suma
niai vadovavo Rūta Virkutytė, 
o scenos dekoravimą atliko 
Paulius Jurkus. Minėjimą ren
gė Tautos fondas, ALTos Niu
jorko skyrius ir LB Niujorko 
apygardos valdyba.

• ... (Lietuvos) nepriklausomy
bės laikotarpis, nors jame buvo 
daug kas kritikuotina, yra vienas 
iš didingiausių periodų visoje mū
sų tautos istorijoje. (J. Aistis)
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LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

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

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS 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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

NOTICE TO 
TOBACCO RETAILERS

On February 8, 1994, 
the Tobacco Sales to Young Persons Act came into force.

This federal legislation
• raises the minimum 

legal age of persons to 
whom tobacco products 
can be sold from 16 to 
18 years

• restricts the location of 
cigarette vending 
machines to bars, 
taverns and similar 
beverage rooms

It is prohibited by 
federal law to provide 
tobacco products 
to persons under 
18 years of age.

II est interdit par la loi 
federate de fournir des 
produits du tabac aux 
personnes agėes de 
moins de 18 ans.

A full-size, colour sign and 
a letter explaining your 
obligations as a tobacco 
retailer will be sent to you 
soon by Health Canada.

Check with your province 
for any additional laws 
regarding the sale of 
tobacco products to 
young persons.

• increases the penalty for 
selling tobacco to young persons from 
$100 to a maximum of up to $50,000 for 
repeated offences.

If you do not receive an information 
package by March 15 or if you want further 
information on the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, please call

If you sell tobacco on your premises, you are 
obliged, under the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, to display a sign containing the 
message shown here.

1-800-263-9004.

■ ■ Health Santė
Canada Canada Canada
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Garsinė vaizdajuostė “A Hill of Crosses in Hell”
Savo rengiamoje garsinėje 

vazdajuostėje “A Hill of Cros
ses in Hell” (“Kryžių kalnas 
pragare”) noriu įamžinti Lie
tuvos istorijos tragiškus ir di
dingus momentus, panaudo
damas įžymųjį Kryžių kalną 
prie Šiaulių kaip universalų 
laisvės simbolį. Vaizdinę do
kumentaciją lydės žodinis 
tekstas ir originali simfoninė 
muzika.

Premijuota kinematografe 
Lois Seigel, laimėjusi “Genie 
Award” 1991 m., bendradar
biaus šiame projekte kartu su 
“West Island” simfoniniu or
kestru.

Laukiame ir jūsų pagalbos. 
Jeigu turite filmų, vaizdajuos
čių, iliustracijų ar raštų apie

Kryžių kalną, carų, nacių ar
ba sovietų priespaudą Lietu
voje, pabėgėlių (DP) stovyk
las, ypač Lubeck’e arba Schles- 
wig’e, Vokietijoje, po Antrojo 
pasaulinio karo; dabartinės 
Lietuvos nepiklausomybės at
statymo kovą ar kitus įdomius 
faktus, - mielai priimtume.

Siųskite medžiagą žemiau 
nurodytu adresu, ir jūsų pa
vardė bus pažymėta prisidė- 
jusiųjų sąraše. Jeigu norėtu
mėt, kad medžiaga būtų jums 
sugrąžinta, prašome atsiųsti 
voką su pašto ženklu ir savo 
adresu. Ačiū visiems.

Raymond Filip, 48 Perrault 
Avenue, Apt. 4, Ste. Anne-de- 
Bellevue, Quebec H9X 2E2. Te
lefonas: 457-4732. Inf. ČIKAGOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS “GRANDIS” šokėjai studentai ir veteranai, vadovaujami I. SMIELIAUS- 

KIENĖS, atliks programą “Tėviškės žiburių” metiniame pobūvyje 1994 m. balandžio 9, Atvelykio šeštadienį, 
didžiojoje Anapilio salėje Nuotr. J. Tamulaičio

•SAMOGrru’ "i Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

ZX._ Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel.(416) 625-2412

S
u

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

GLOBAL
XfiSBF PARCEL SERVICE

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.

PRISTATYMAS NUO DURŲ IKI DURŲ
► SIUNTINIAI SUDARYTI PAČIŲ SIUNTĖJŲ 
. Siunčiami pagal svorį LAIVU/LĖKTUVU

.pagal dydį-Į
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI
(Šia urės Amerikos gaminiai), į

J ypač, B
_____________ ___ kainos

Skambinkite šiandien r
(416) 798-3320

63 Galaxy Blvd, Unit #7, Rexdale, Ontario M9W 5P1

Siųskite daugiau 
už mažesnę kainą

Siuntiniai gali būti siunčiami 
į mūsų įstaigą paštu, 
per UPS ar CANPAR.

Pristatymo mokestis priklauso nuo to, į kokią vietą siunčiama

naujas patarnavimas

UKRAINA, 
GUDIJA, 
LIETUVA, 
LATVIJA, 
ESTIJA, 

ST. PETERSBURGAS, 
MASKVA, 
•RUSIJA 

‘patarnavimai galimi tik 
tam tikrose vietovėse

Winnipeg, Manitoba
NEPRIKLAUSOMYBĖS minė

jimas buvo surengtas KLB Winni- 
pego apylinkės valdybos vasario 
13 d. Šventė prasidėjo pamaldo
mis Šv. Kazimiero šventovėje, kur 
iškilmingai buvo įneštos Lietuvos 
ir Kanados vėliavos. Pamaldas 
laikė ir tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė prel. J. Bertašius. 
Tuoj po pamaldų, šventovės salė
je minėjimą atidarė valdybos 
pirm. J. Grabys pakviesdamas vi
sus sugiedoti Kanados himną, 
o po to paprašė prel. J. Bertašių 
sukalbėti maldą. Visi dalyviai 
buvo pakviesti pasivaišinti val
dybos paruoštais užkandžiais ir 
kava.

Po pietų J. Grabys perskaitė 
Winnipego latvių šalpos draugi
jos sveikinimus ir paprašė E. Bu- 
gailiškį pristatyti kalbėtoją - 
Brandono universiteto prof. dr. 
K. Daniels. Jis, Kanados žemės 
ūkio ir užsienio reikalų ministe
rijų pavestas, 1992 metais kartu 
su grupe Kanados mokslininkų 
lankėsi Lietuvoje rinkti duome
nis apie privatizaciją. Iš viso į

baltų valstybes buvo nuvykę 27 
mokslininkai iš kurių 9 pralei
do dvi savaites Lietuvoje. Tos ke
lionės metu jie susitiko su aukš
taisiais Lietuvos valdžios parei
gūnais.

Pasakodamas apie savo kelionę, 
jis rodė savo darytas skaidres žy
miųjų Lietuvos vietovių. Trumpai 
pakalbėjo apie Lietuvos žemės 
ūkio ir privatizacijos pareigūnų 
šešių savaičių stažuotę Brando
no universtitete 1992 metais, pa
brėždamas, kad jau parengiamieji 
darbai vyksta naujos grupės atvy
kimui į Brandoną. Jis pats su gru
pe mokslininkų šiais metais vėl 
ruošiasi vykti į Lietuvą, tik šį kar
tą darbuosis su Lietuvos rajonų 
pareigūnais. Apie Lietuvą ir moks
lininkų palydovus profesorius at
siliepė labai teigiamai, pastebė
damas, kad visi juos lydėjusieji 
asmenys lengvai kalbėjo angliš
kai, tuo palengvindami lankyto
jų darbą. Po klausimų, E. Bugai- 
liškis padėkojo profesoriui už 
atvykimą į mūsų minėjimą ir įtei
kė jam mažą dovanėlę.

Baigiant minėjimą pirm. J. Gra
bys pranešė, kad Kanados LB

krašto valdyba prašo visus narius 
prisidėti aukomis padidėjusiems 
darbams ir išlaidoms padengti. 
Tam tikslui buvo išdalinti vokai. 
Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Tautos himną.

Marijus ir Jennifer Timmerma- 
nai susilaukė pirmagimio sūnaus 
ir vasario 20 d. pakrikštino jį Lu- 
ko-Aleksandro vardu.

Juozas Birutis, sulaukęs 74 me
tų amžiaus, mirė vasario 9 d. Į Ka
nadą atvyko 1951 m. Buvo Manito- 
bos lietuvių klubo narys, bet pas
kutiniais metais su lietuviais ne
bendravo. Palaikai sudeginti. EKK

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).

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

^jpPOLIMEX FORWARDING INC. 
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

KELIONĖ PO ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ
Su lietuvių, vengrų ir kanadiečių maldininkų grupe

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Istoriniame muziejuje
Eidami pro žaliuojančius 

medžius ir krūmus su gėlynais, 
matome didžiulį fontaną, kur 
nuo jo viršaus srovėmis tyška 
žemyn vanduo. Fontanas mil
žiniškas, kaip aukšta pirami
dė. Arčiau priėjus pasirodo, 
kad tai muziejaus pastatas, 
nuo kurio apvalaus bokšto vir
šaus žemyn aplink bėga van
duo, sudarydamas fontano įs
pūdį. O bėgantis vanduo sto
gu atvėsina muziejaus viduje 
patalpas, kur įėjus padvelkia 
vėsuma.

Muziejaus pastatas — kalno 
urvo-olos pavidalo, kur buvo 
rasti tie raštai. Seniausias 
raštų amžius iš 135 m. po Kris
taus. Visi išdėstyti lentyno
se po stiklais. Jie rašyti dau
giausia aramajų kalba, bet yra 
hebrajų ir graikų kalbų įrašų. 
Prie kiekvienos lentynos yra 
paaiškinantis įrašas hebrajų 
ir anglų kalbomis. Pilnas rin
kinys Izaijo knygos iš 100 m. 
po Kristaus — vienas ištisas 
ritinys — lapas išdėstytas at
skirai apvaliame bokštelyje.

Be šių raštų, taip pat yra 
įvairūs to laikotarpio laiš
kai, pirkimo-pardavimo sutar
tys, nuomos apmokėjimų kvi
tai, vergų laisvėn paleidimo 
raštai.

Muziejaus lentynose sudė
lioti ir moliniai puodai, ku
riuose buvo rasti minėti raš
tai. Taip pat iš odos vandėhiūf 
nešti ir laikyti indai, odiniai 
sandalai, keletas bronzos ąso
čių ir kitų smulkesnių iš to 
laikotarpio radinių. Stovi ir 
išdžiūvusi rašalinė, kurios 
rašalu buvo rašomi visi tie 
raštai. Apvaikštinėjam, apžiū- 
rim, paskaitinėjam įrašus prie 
atskirų lentynų, o tų raštų tiek 
daug išdėstyta, tokie visi vie
nodi, aptrupėję, pasižiūri, pa
sižiūri ir vėl nuskubi prie ki
tos lentynos, o ten vėl tas pats 
— nepažįstama, nežinoma, ne
įskaitoma. Kad ir kaip svarbūs 
tie radiniai, bet eiliniam žmo
geliui didelio įspūdžio nedaro.

Dviejose šventovėse
Iš muziejaus vėsių patalpų 

išeinam į saulės apšviestus gė
lynus, kurie vis laistomi, todėl 
žydi ir gražiai žaliuoja. Čia 
karšta vasara, todėl vaikščio
damas prakaituoji, ir trošku
lys kankina. Daugelis nešasi 
su savim vandens butelius ir 
sustoję gurkšnoja.

Sėdam vėl į autobusus ir iš 
vidurmiesčio išvažiuojam to
lyn. Judėjos pusėje kalnai ap
sodinti pušim ir kitais spyg
liuočiais medžiais. Jų sodini
mu rūpinasi Izraelio valdžia ir 
prisideda aukomis žydai iš ki
tų valstybių. Ši vietovė laiko

ma Jeruzalės mišku, ir visas 
kalno šlaitas iki pat viršaus 
apsodintas žaliuoja. Matosi 
vienas kitas jau nudžiūvęs ne
gyvas medis, nepajėgęs išsilai
kyti šiame sausame kalno ak
menyne.

Sustojam miesto ribose pa
kalnėje siauros gatvelės. Šio
je vietoje senovėje buvęs kai
melis, kur pagal Šv. Raštą, yra 
gimęs šv. Jonas Krikštytojas 
iš tėvų Zaharijo ir Elzbietos. 
Autobusas negali aukštyn va
žiuoti. Siaura gatvele lipam, 
kopiam viršun, kad pasiektu
me ten stovinčią Šv. Jono šven
tovę pačioje viršukalnėje. 
Šventovė puošni — viduje vi
sos sienos dekoruotos mozai
ka. Yra likučiai grindų ir sie
nų iš Bizantijos laikotarpio 
pirmosios statybos IV-V š.

Iš šios šventovės vėl tenka 
gan toli eiti, kopti į kitos 
gatvės kalną prie Aplankymo 
bazilikos, kur Marija lankiusi 
savo giminaitę Elzbietą. Šioje 
vietoje pastatyta bazilika iš
puošta to aplankymo paveiks
lais. Bazilikos kieme ant sie
nų yra 45 kalbomis išrašyta 
Marijos malda “Mano siela 
garbina Viešpatį”. Tarp kitų 
kalbų surandame ir lietuvišką 
įrašą.

Grįžus prie autobusų, arti
nosi pavakarys, bet tos dienos 
išvykos dar nesibaigė. Visai 
temstant buvom atvežti ir iš-

LIETUVIŲ MALDININKŲ GRUPĖ su lotynų apeigų patriarchu Jeruzalėje Nuotr. St. Daliaus

laipinti prie Jeruzalės seno
jo miesto sienų, nes visas se
nasis miestas buvo apvestas 
storomis ir aukštomis mūro 
sienomis, iškylančiomis iki 
38 pėdų aukščio. Naujas ir mo
dernus Jeruzalės miestas da
bar išsistatęs už tų sienų ribų. 
Senojo miesto sienos turi sep
tynis vartus: Jaffa, Sion, Dung, 
St. Stephen, Herod, Damascus 
ir New Gate.

Pas patriarchą
Čia per vienus iš tų vartų 

einame į senąjį miestą. Žy
giuojame tamsoje siauromis 
gatvelėmis, grįstomis akmeni
mis, klupdami ir slidinėdami 
per nelygius akmenis. O jau 
esame ir pavargę, todėl ne visi 
benorėjo eiti, bet vėl kaip čia 
iškęsi neaplankęs ir nepama
tęs Jeruzalės patriarcho, pas 
kurį su tokiu dideliu entuziaz
mu veda kun. Gregory.

Pasiekiam Jeruzalės pat
riarcho baziliką, kuri yra la
bai puošni, auksu žibanti, 
įspūdingai atrodo visoms švie
soms degant. Apžvelgę bazili
ką, laukiam ateinant patriar
cho, kuris šiuo metu yra vysk. 
Michele — vietinės kilmės. 
Patriarchas ateina paprastai 
apsirengęs tik su vyskupiška 
kepuraite ant galvos ir ilges
niu žodžiu mus pasveikina 
anglų kalba. Primena nenor
malią karo būklę Palestinoje, 
kai Betliejaus žmonės negali 
lankytis Jeruzalėje, o užsie
niečiai laisvai įleidžiami.

Po kalbos kun. Gregory Bot- 
te pristato patriarchui pir
miausia lietuvių grupę, pas
kui — kitas. Jau vakare grį
žom autobusu į St. George vieš
butį. Diena buvo ilga ir pilna 
įspūdžių, bet varginanti, nes 
labai daug vaikščiojom siau
rom aukštyn kylančiom gat
vėm į kalnus.

Šiandien nukentėjusi Irena 
buvo jau vidurdienį nuvežta 
į ligoninę peršviesti sužeis
tos rankos. Grįžo iš ligoninės 
sugipsuota ranka, nes buvo 
rastas lūžęs kaulas.

Žaliuojančiame slėnyje
Spalio 10, sekmadienį, iš 

Jeruzalės važiuojam per kal
nus žemyn prie Negyvosios jū
ros. Pakelėje ant vieno kalno 
įsikūrusi nauja žydų gyven
vietė su naujai pastatytais na
mais. Ant kito kalno tarpukal
nėje tankų kolona stovi sargy
boje. Toliau pavažiavus — dar 
kita tankų kolona, stovinti tarp 
kalnų. .(Bus daugiau)

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

Pirmieji skrydžiai į Lietuva
IŠVYKSTANT SKRYDŽIAI

TORONTAS HELSINKIS
IŠSKRENDA
PENKTADIENI 5.10 VP.P.
NUSILEIDŽIA I
ŠEŠTADIENį 7.55 V.R.
HELSINKIS VILNIUS '
IŠSKRENDA
ŠEŠTADIENI 8.35 V.R.

NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 10.50 V.R.

Vietos laiku

TORONTO^

■-ScY- ~ —-r

HELSINKI

VILNIUS

B

GRĮŽTANT SKRYDŽIAI

VILNIUS HELSINKIS 
IŠSKRENDA 

TREČIADIENI 12.00 V.D.

NUSILEIDŽIA
TREČIADIENI 1 20 V.P.P. 

HELSINKIS TORONTAS
IŠSKRENDA

TREČIADIENI 5.05 V.P.P.

NUSILEIDŽIA
TREČIADIENI 6.35 V.V.

Vietos laiku

DABAR GALITE SKRISTI FINNAIR LĖKTUVU PER HELSINKĮ 
GERIAUSIA, PATOGIAUSIA IR GREIČIAUSIA PASIEKTI VILNIŲ 

NUO GEGUŽĖS 18 D. IKI RUGSĖJO 23 D.
• Pirmieji skrydžiai iš Toronto į Vilnių per Helsinkį

• Naujausi MD-11 lėktuvai • Aukščiausios kokybės turistinė klasė
• Nauja komercinė klasė • Leidžiama po 2 lagaminus

‘Trumpiausiu laiku tarp skrydžių, kaip nustatyta aerouosto vadovybės
£)F/nnr/r geriausias pasirinkimasTaupykite skrisdami i Lietuva

Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Vilnių ir Kauną* per Helsinkį (su mūsų bendrininke AirLithuania). Pirmi patirkiteFinnair kokybę prieinama kaina tarp gegužės 18 d. ir rugsėjo 23 d. Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.
Skambinkite savo kelionių biurui arba

1-800■ 461-8651 gjEĮ V geriausias pasirinkimas
Toronto (416) 222 0740

Sąlygos: Trumpiausia kelionė-7 dienų. Ilgiausiai mėnesių. Bilietai perkami iš anksto 45 dienas prieš išvykstant
Neįskaitytas išvykimo mokestis. Užsakant reikia pilnai susimokėti. Atsisakant pinigai negrąžinami. Keičiant skridimą reikalinga primokėti $200.



Mažumų klausimas Baltijos kraštuose
Baltiečių studijų simpoziumas Toronto universitete

DR. RASA MAŽEIKAITĖ

Baltiečiams dabar labai 
opus etninių mažumų klausi
mas. Rusija, pasiskelbusi vi
sur gyvenančių rusų gynėja, 
Jungtinėse Tautose kaltina 
Latviją ir Estiją žmogaus tei
sių pažeidimais. Lietuvoje 
palankesnė būklė, tačiau daug 
aštrių diskusijų vyksta dėl 
Vilniaus krašto. Toronto uni
versitete AABS (Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies) surengtas simpoziu
mas vasario 5 d. suteikė retą 
progą palyginti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos mažumų pro
blemas.

Latvijos nusistatymas
Simpoziumas prasidėjo pa

skaitom, apibrėžiančiom Bal
tijos kraštų pozicijas mažu
mų klausimu. Latvijos amba
sadorius Amerikai O. Kalninš 
aiškino, kad Latvijos piliety
bės gavimo reikalavimai ati
tinka Europos normas: reikia 
mokėti latvių kalbą ir 10 me
tų gyventi Latvijoje. Dviguba 
pilietybė draudžiama, išsky
rus pokario išeivijai ir jų vai
kams. Rusai Latvijoje skati
nami emigruoti. Latviai dabar 
yra vis mažėjanti mažuma sa
vo krašte. Tai patvirtino po
pietinėje sesijoje kalbėjęs 
Rygos universiteto profeso
rius, demografas P. Zvidrinš. 
Anot jo, Latvijoje kasmet dau
giau žmonių miršta negu gims
ta; taip pat yra ir Lietuvoje 
bei Estijoje. Tik Lietuvos kai
me vyrauja lietuviai (86%). 
Profesorius teigė, kad Lietu
voje rusų įvežimą sulėtino 
partizaninė veikla.

Estijos ir Lietuvos požiūriai
Estijos ir Lietuvos pozici

jas pateikė atstovai iš tų kraš
tų misijų Jungtinėse Tautose, 
nes abiem delegacijom nese
niai teko paruošti pranešimus 
visumos sesijai Baltijos vals
tybių mažumų klausimu. Pa
sak esto Kaino Ainso, Estijo
je didžiausią mažumą sudaro 
sovietmečiu atvykę rusai. Es
tų pilietybės normos atitin
ka 1938 m. įstatymui: 3 metų 
laukimo laikotarpis ir estų 
kalbos mokėjimas. Tačiau bu
vusiems sovietų karininkams 
ir KGB tarnautojams neišduo
dami leidimai nuolatiniam ap
sigyvenimui Estijoje.

A. Gureckas, Lietuvos misi
jos Jungtinėse Tautose patarė
jas, sakė, kad Niujorke rusų 
atstovai dažnai giria lietuvius 
ir mėgina juos palyginti su 
“blogesniais” latviais bei es
tais. Bet lietuvių delegacija 
nepasiduoda šiems bandy
mams baltiečius suskaldyti, 
ji gina Latviją bei Estiją Jung
tinių Tautų sesijose. Kadangi 
lietuviai sudaro daugumą sa
vame krašte, jie gali palaikyti 
liberalią mažumų politikę. 
Valstybė finansiškai išlaiko 
kitų tautybių mokyklas bei 
laikraščius. Kur vyrauja ne-

VIKTORO LIAUKAUS medžio 
skulptūra “Gabija - šventoji namų 
ugnis”

lietuviai, valdiškos instituci
jos gali juos aptarnauti jų pa
čių kalba. Lenkai sudaro 9% ir 
rusai 2.5% Lietuvos gyventojų.

Akademinėje dalyje, Rusi
jos “artimojo užsienio” poli
tiką nušvietė City College of 
New York profesorius H. Hut- 
tenbach. Jis pabrėžė dabarti
nį sąmyšį Rusijoje — neaišku, 
kas iš tikrųjų valdo ar turi le
miamą įtaką. Rusijoje yra įvai
rūs Baltijos kraštų ateities 
suvokimai, į kuriuos reikia 
būti pasiruošusiems reaguoti.

Rusai ir lenkai Lietuvoje
Prof. R. Vaštokas kalbėjo 

apie rusus ir lenkus Lietuvoje. 
Pasak jo, rusų Lietuvoje yra 
trys grupės: 1. nuo seno tenai 
gyvenančių ir dalinai asimilia
vusių, 2. sovietmečiu atvyku
sių ir norinčių pasilikti — dau
guma šios grupės žmonių sten
giasi prisitaikyti ir 3. maža, 
bet pavojinga grupė buvusių 
karininkų ir valdžios tarnau
tojų, kurie pyksta praradę pri
vilegijas ir svajoja jas kaip 
nors susigrąžinti. Bet lenkai 
nėra tokie pavojingi, nes Len
kija jų neremia. Tarp Lietu
vos lenkų yra daug norinčių 
tautinius klausimus užmiršti. 
Didelis nuošimtis lenkų, bal
savo už LDDP atstovus, nes 
jie pažadėjo ekonomiškai pa
dėti Vilniaus krašto gyvento
jams, ištirti žemės grąžinimo 
skandalus ir 1.1.

Aplamai, prof. Vaštokas pa
brėžė, kad Lietuvos įstatymai 
yra liberalūs, tačiau nevisuo- 
met teisingai taikomi. Įžei
džiantys straipsniai lenkų bei 
lietuvių spaudoje sukiršina 
tautines grupes vieną prieš 
kitą, kai reikėtų kartu spręsti 
naujas valdžios bei ekonomi
kos problemas.

Priešinga nuomonė
Akademinė diskusija reika

lauja, kad būtų pateiktas ki
toks požiūris. Todėl buvo įtin 
įdomu išgirsti B. Cilevič’io, 
Latvijos “Nepiliečių sąjun
gos” atstovo, pranešimą. Jis 
gimęs Latvijoje, o jo tėvai imi
grantai iš Rusijos. Dabar visi 
latviai turi pilietybę, o jis gal
būt turės laukti daug metų, 
nors laisvai kalba latviškai 
ir prie barikadų 1991 m. gynė 
Latvijos laisvę. Latvijos am
basadorius, atsiliepdamas į šį 
pranešimą, labai taikliai pa
stebėjo, kad ir rusus, atvilio
tus arba tiesiog atgabentus į 
Baltijos kraštus sovietmetyje 
ir dabar likusius beteisius, 
galima laikyti sovietinio re
žimo aukomis.

Aplamai, simpoziumas buvo 
įdomus ir įvairus. Jo kontro
versiška tema ypač tiko AABS 
Kanados skyriui, nes gal tik 
šiame krašte galima ramiai ap
tarti ir bandyti suprasti to
kius skaudžius klausimus.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ KULTŪROS INS

TITUTAS - LITAUISHES KUL- 
TURNISTITUT JAHRESTAGUNG 
1992 SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Redaguoja: Vincas Bartusevičius. 
Spausdina: Richard Schwazbold, 
Lampertheim, 1993.

KRIVŪLĖ, 1993 m. gruodis, nr. 
2 (58). Lietuvių sielovados žurna
las Vokietijoje. Leidėjas - Lietu
vių sielovados delegatūra Vokie
tijoje. Atsakingas redaktorius - 
prelatas Ant. Bunga, Lietuvių 
sielovados delegatas Vokietijo
je (Augsburgerstrasse 7,8940 Mem
mingen, Germany).

“FEROMONŲ TYRIMAI LIETU
VOJE”, nedidelio formato 140 
psl. Lietuvos mokslų akademijos 
ekologinio instituto leidinys, pa
ruoštas A. Skirkevičiaus ir Z. Skir- 
kevičienės. Redagavo S. Skebie- 
nė, I. Paškauskienė ir L. Mikeliū- 
nienė. Ofsetu spausdino “LII” 
spaustuvė Vilniuje. Tiražas 300 
egz. Kaina sutartinė. Nemažai 
tekstų ir rusų kalba.

HEIMATGRUSS. Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen fuer 1994. 
Landmannschaft der Deutschen 
aus Litauen. Anschrift der Redak- 
tion: Alfred Frainzkeit, P.i.R., 
In den Wiesen 3, 27259 Wehrbleck, 
Germany. Tai buvusių Lietuvos 
vokiečių metraštis, kuriame daug 
rašoma apie buvusį vokiečių gy
venimą Lietuvoje.

“LITHUANIAN PAPERS”, Vol. 
7, 1993, Tasmanijos universiteto 
lietuvių studentų sąjungos metraš
tis, anglų kalba, knyginio forma
tu, 80 psl. ir viršeliai. Redaguoja 
Algimantas P. Taškūnas. Kaina 
$2.95 (Austr.), plius $1.05 persiun-

Vilniaus universiteto choras “Virgo”, sėkmingai koncertavęs Šiaurės Amerikoje. Nuotraukoje - dalis chorisčių 
Nuotr. Vyt. Maželio

vJaunų lietuvaičių koncertas C-

Vilniaus universiteto choras “Virgo” Toronte

NIJOLĖ BENOTIENĖ

1994 m. vasario 15 d. pilnutė
lė žmonių prisirinko Toronto 
Lietuvių namų didžioji salė. 
Scenoje paruošti choro laip
tai, fortepijonas ir vazoje pa
merktos kuklios gėlės. Visi su 
nekantrumu laukiame Vilniaus 
universiteto merginų choro 
“Virgo” pasirodymo. Beveik 
punktualiai nustatytu laiku į 
sceną išėjusi pranešėja A. 
Šikšnienė supažindino visus 
klausytojus su choro įsistei- 
gimo pradžia, nepaprastu pasi
sekimu, kelionėmis po Euro
pą, po buvusias Sov. Sąjungos 
respublikas ir Jungtines Ame
rikos valstijas. Choras daly
vavo konkursuose, festivaliuo
se, kuriuose laimėjo prizines 
vietas, buvo gerai įvertintas 
vietinės spaudos, jo įrašus 
transliavo radijo bangomis. 
Choro “Virgo” repertuarą su
daro įvairūs kūriniai: rene
sanso epochos muzika, klasi
kinė, lietuvių liaudies kūri
niai ir šiuolaikinių Lietuvos 
kompozitorių originalios dai
nos.

Po trumpos choro veiklos ap
žvalgos A. Šikšnienė į sceną 
pakvietė Lietuvos generalinį 
konsulą H. Lapą tarti sveiki
nimo žodį atvykusiom vieš
niom, tik gaila, kad jų tuo me
tu scenoje nebuvo. Prasminga
me savo sveikinimo žodyje kon
sulas priminė, kad šiandien 
yra Vasario 16-sios išvakarės, 
neužmiršdamas mūsų tautos 
kančių ir iškovotos laisvės, 
negyjančiomis sausio 13 die
nos žaizdomis. Savo sveikini
mo žodį H. Lapas baigė choris
tes pavadindamas “dainuo
jančio sukilimo dalyvėmis”.

Sekantis į sceną sveikinimo 
žodžiui buvo pakviestas KLB 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas. 
Savo kalboje, kuri taip pat nu
skambėjo tuštiems choro laip
tams, jis priminė mūsų tautos 
meilę dainai, skambėjusiai 
nuo pat lopšio iki žilos senat
vės ir atlaikiusiai visus oku
pacijos draudimus.

Pagaliau pasipuošusios raus
vo atspalvio ilgomis suknelė
mis ir baltais apsiaustais į sce
ną pradėjo eiti jaunos Vilniaus 
universiteto choro “Virgo” dai
nininkės. Paruoštos atspaus
dintos programos nebuvo, to
dėl kiekvieną kūrinį praneš
davo viena iš dainininkių.

Pirmosios dvi lietuvių liau
dies dainos, harmonizuotos 
M. K. Čiurlionio, buvo “Anoj 
pusėj Nemuno” ir “Oi giria, gi
ria”. Nuskambėjus pirmiems 
akordams, galėjome pajusti 
savotišką “rudeninę” choro 
spalvą, kitokį balso formavi
mą, negu mums įprasta girdė
ti, klausantis Šiaurės Ameri
kos chorų dainavimo. Chori
nės muzikos gerbėjams, yra

timui. Viršelyje - tautinių šokių 
grupės “Sūkurys” pasirodymas 
Sidnio operos rūmuose 1993 m. 
Turinyje - nemažai geografinių 
bei istorinių žinių apie Lietuvą, 
Genovaitė Kazokienė rašo apie lie
tuvių menininkus Australijoje 
1950-1990 laikotarpiui, pristato
mas skulptorius Vincas Jomantas, 
vertimais supažindinama su poe
te Lidija Šimkus-Pocius (Šimkute- 
Pociene), rašoma apie Brežnevo 
doktriną, apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje ir pagalbą, du puslapiai 
paskirti lietuviškiems valgiams, 
yra nuotraukų, truputį skelbimų 
bei kitos naudingos informacijos. 

žinoma, kad atskiros dainavi
mo mokyklos skirtingai aiški
na ir moko dainavimo ir bal
so formavimo pagrindus. Se
kančioje St. Šimkaus harmo
nizuotoje lietuvių liaudies 
dainoje galėjome gėrėtis pui
kiu frazavimu, tempo skirtu
mu ir labai aiškia dikcija. Rei
kia paminėti, kad šios daine
lės buvo labai trumpos, ar ne
vertėjo jas atlikti vieną po ki
tos, paprašant klausytojų susi
laikyti nuo plojimų.

Beveik visą likusią pirmos 
dalies programą choristės pa
skyrė šiuolaikinių kompozito
rių kūrybai. Kompozitoriaus 
A. Martinaičio “Verpimo dai
noje” vienas po kito atskirų 
balsų įstojimai klausytojų au
sis pasiekė verpimo ratelio 
dūzgimo imitacija. Po tokios 
gilios ir šaltos žiemos su di
džiausiu džiaugsmu klausėmės 
ir gėrėjomės kompozitoriaus 
O. Balakausko daina “Vyturys”. 
Čir, vir vir pavasaris vis kar
tojosi žodžiai, įtikindami grei
ta žiemos pabaiga, kurios šia
me koncerte ilgai laukti nerei
kėjo. Sekančioje to paties kom
pozitoriaus dainoje “Pavasa
rio audra” prapliupo lietus, 
patvino upeliai, trenkė perkū
nas ir, viskam aprimus, vėl nu
švito saulė dangų papuošdama 
mažorinėm vaivorykštės spal
vom. Puikus kūrinys, puikiai 
atliktas?

Nespėjom atsikvėpti, kai 
pilna salė “priskrido” krank
sinčių šarkelių, varnelių. 
Komp. J. Tamulionio kūrinį 
“Šarkela, varnela” jos atliko 
aiškiu akcentuotų sinkopių 
ritmo dainavimu, labai grei
tu tempu, pabaigoje pasigir- 
damos “galim ir dar greičiau”. 
Pirmąją dalį baigė O. Narbu
taitės daina “Vasara”. Sukur
tais muzikiniais vaizdais, pa
naudojant įvairius žmogaus bal
su išgaunamus garsus, šnypšti
mus, ūkavimus. Aplankėm Bal
tijos ošiančią jūrą, pakrantės 
smėlyje prisirinkome kriauk
lelių, akmenėlių. Eidami miš
ku klausėmis žiogų ir svirplių 
čyravimo, kol atsipeikėję su
pratome, kad reikia grįžti į sa
lę ir paploti nuo scenos einan
čioms choristėms.

Po 10 minučių pertraukos 
merginos grįžo į sceną antra
jai koncerto daliai, kurią dau
giausia paskyrė nelietuvių 
kompozitorių kūriniams. Pra
dėjo religine muzika T. L. de 
Victoria “Ave Maria”, po jo se
kė italų kompozitoriaus M. Gra- 
cino “Dulcis Christe”, ir J. S. 
Bach’o “Et Misęricordia”, ku
riuose jautėsi chorisčių puiki 
dainavimo technika, dinami
ka ir frazavimas.

Populiaraus ir gerai žinomo 
anglų kompozitoriaus J. Rut
ter daina “Blow, blow the win
ter wind” buvo atlikta anglų 
kalba. Choras “Virgo”, atvykęs 
pirmą kartą į Kanadą, paruošė 
dainą prancūzų kalba “Gra
žuolė užmigo”. Merginas šiai 
kelionei pakvietė kanadiečių 
visuomenė ir pas lietuvius jos 
koncertavo visai atsitiktinai, 
paskubomis suorganizuotame 
pasirodyme.

Pabaigai antros dalies jos 
pasirinko žymaus amerikiečių 
džiazo muzikos kompozitoriaus 
J. Jopplin kūrinį “The Entertai
ners”. Linksmais veidais, lais
va laikysena merginos dainavo 
ir mums dainos žodžiais siūlė 
sėdėti, šypsotis ir džiaugtis 
smagios muzikos garsais.

Baigti lietuvaičių koncertą 
nelietuviška daina nepriimti
na mūsų visuomenei. Tikriau
siai tą suprato ir choro vado
vė Rasa Gelgotienė. Ji padėko
jo visiems susirinkusiems ir 
pažadėjo koncertą baigti lie
tuviška daina. Kaip gilus ato
dūsis pasigirdo žinomos dai
nos “Kur bėga Šešupė” gaida, 
po kurios salėje pradėjo šauk
ti “bravo”. Taip buvo išprašy
ta dar viena daina “Lietuva 
brangi”. Štai kokių dainų rei
kėjo mūsų auditorijai. Visi su
sirinkusieji buvo daugiausia 
vyresnio amžiaus žmonės. Ne
galima per daug priekaištauti 
ir atlikėjoms, nes jos atvyko 
koncertuoti Kanados ir Ameri
kos publikai.

Choro “Virgo” vadovė diri
gentė Rasa Gelgotienė, pianis
tė Raminta Gocentienė ir prog
ramos pranešėja choristė Lo
reta Raulinaitytė buvo apdo
vanotos gėlėmis. V. Kulnys pa
dėkojo viešnioms už įdomų 
koncertą, kurio organizavimu 
ir rengimu rūpinosi Toronto 
Lietuvių namų vyrų ir moterų 
būreliai. Po koncerto buvo pa
sivaišinta pyragais ir kava.

RAMŪNAS LAPAVIČIUS-LAPP, 
studijavo York universitete Toron
te, įsigydamas bakalauro (BA) laips
nį, ir Western universitete Londo
ne baigė teisės mokslus. Colling
wood mieste, Ont., dirba kartu su 
kitu advokatu Larry Lant. Tėvai, 
brolis ir kiti artimieji bei draugai 
džiaugiasi Ramūno pasiekimu ir 
linki geriausios sėkmės

|/ O Žeme, 
priglausk!...

O Žeme, priglausk!
Tylėjimą skaudų, 
Minutės dužimą 
[ pykčio žaibus, 
Leisk meile mokėti, 
Dainuoti net raudą, - 
Kitaip juk nebuvo, 
Nebus ...

O Žeme manoji, 
Nejau tau neskauda, 
Kai širdį užgožia 
Piktybės kerai? 
Viens tu sūpuoji 
Tamsybę mūs, skriaudą 
Ir meilės stebuklus 
Iš pykčio darai.

O Žeme, priglausk!
Pavargusią mintį, 
Tamsos karalystėn 
Juk jai nevalia. 
Privalo iš skausmo 
Ji meile atgimti 
Ir saulę išvysti - 
Tokia jos dalia.

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva
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C lėlU'IKHlI JI VEIKLOJE
Kompozitorius Julius Gaide

lis, gimęs 1909 m. balandžio 5 d. 
Grikiškėje, dabartiniame Igna
linos rajone, mirė Bostone 1983 
m. sausio 6 d. Čikagoje viešėju
si menotyros dr. Dana Palionytė- 
Banevičienė, Lietuvos muzikos 
akademijos docentė, J. Žilevi
čiaus ir J. Kreivėno muzikologi
jos archyve rinko medžiagą apie 
išeivijos lietuvius kompozito
rius bei jų kūrinius. Dr. D. Pa
lionytė pagrindinį dėmesį skyrė 
kompozitoriui J. Gaideliui. Mat 
“Muzikos” leidyklai Vilniuje ji 
yra įsipareigojusi paruošti kom- 
poz. J. Gaidelio monografiją bei 
jo dainų ir giesmių rinktinę. Dr. 
D. Palionytei, viešniai iš Vilniaus, 
muzikologijos archyve talkino 
muzikinių įrašų kuratorius Kazys 
Šablevičius ir archyvistas Juozas 
Sodaitis.

Nekaltai Pr. Marijos seselės 
Putname kasmet skelbia čikagie- 
čio mecenato prel. dr. Juozo 
Prunskio finansuojamą konkursą 
krikščionybės idealams ugdyti. 
1994 m. premijai ar premijoms 
jis parūpino 5.000 dolerių. Pre
miją galės laimėti šiam tikslui 
pasiūlytas ir paruoštas veiklos 
projektas arba religinis veika
las, parašytas paties siūlytojo 
arba jo išverstas,’ bet dar neiš
leistas. Siūlomus veiklos projek
tus ir religinius veikalus reikia 
pasirašyti slapyvardžiu, tikrąją 
autoriaus pavardę su adresu ir te
lefono numeriu pridedant užkli
juotame vokelyje. Neišleisto vei
kalo originalus ar išverstas teks
tas turi būti parašytas mašinėle. 
Konkursinę veiklos projektų ir re
liginių veikalų medžiagą iki 1994 
m. rugpjūčio 1 d. reikia atsiųsti 
šiuo adresu: Sisters of the Imma
culate Conception, Religinis kon
kursas, 600 Liberty Highway, Put
nam, CT 06260, U.S.A.

A. a. dr. Marija Alseikaitė-Gim
butienė, žymioji archeologė, Ka
lifornijos universiteto Los Ange
les profesorė, š. m. vasario 2 d. 
mirė šio miesto ligoninėje, pakirs
ta vėžio ligos. Velionė, gimusi 
1921 m. sausio 23 d. Vilniuje, 
Kauno “Aušros” mergaičių gim
naziją baigusi 1938 m., Lietuvos 
priešistorę, lietuvių kalbą, lite
ratūrą ir tautosaką studijavo Vil
niaus universitete, Europos ar
cheologiją, tau to tyrą bei religijų 
istoriją — Insbruko, Tiubingeno, 
Heidelbergo, Miuncheno univer
sitetuose. Doktoratą gavo 1946 
m. Tiubingeno universitete už 
apgintą disertaciją “Laidosena 
Lietuvoje priešistoriniais laikais”, 
tada ir išleistą vokiečių kal
ba. Kalifornijos universitete 
Los Angeles velionė nuo 1963 m. 
dirbo Europos archeologijos ka
tedroje. 1967-80 m. ji vadovavo 
studentų ir mokslininkų atliktiems 
archeologiniams kasinėjimams 
anuometinės Jugoslavijos Bosni
joje, Makedonijoje, Graikijos 
Tesalijoje, pietryčių Italijoje. 
Ji taipgi buvo daugelio kon
ferencijų ir svarstybų dalyvė, 
veikli Baltistikos studijų drau
gijos narė.

Velionę žymiausia 1968 m. mo
terimi buvo išrinkęs dienraštis 
“The Los Angeles Times”. Jos 
mokslinį palikimą, pradėtą 1946 
m. doktoratui skirta studija “Lai
dosena Lietuvoje priešistoriniąjs 
laikais”, papildė kiti veikalai: 
“Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir 
sielą” (1947), “Rytprūsių ir V. 
Lietuvos priešistorinės kultūros 
apžvalga” (1948), “Rytų Europos 
priešistorė” (1955), “Senovinis 
simbolizmas lietuvių liaudies me
ne” (1958), “Žalvario amžiaus 
kultūros Vidurio ir Rytų Euro
poje” (1965), “Slavai” (1971), 
“Senovės Europos dievai ir dei
vės nuo 7000 iki 3500 metų prieš 
Kristų” (1974), “Baltai priešis
toriniais laikais” (1974). Velio
nė 1990-92 m. paruošė ir “Moks
lo” leidyklai Vilniuje įteikė di
delį naujų tyrinėjimų darbą “Se
noji Europa”. Los Angeles lietu
viai jos amžiaus septyniasdešimt
mečio minėjimą Tautiniuose na
muose surengė 1991 m. vasario 10 
d. Paskutinį jos dar gyvos septy
niasdešimt trečiąjį gimtadienį, 
atrodo, bus paminėję vilniečiai 
š. m. sausio 20 d. Lietuvos me
nininkų rūmuose. Minėjiman bu
vo įtraukti mitologų, archeolo
gų bei istorikų pranešimai, Al
girdo Tarvydo vaizdajuostė, dail. 
Algimanto Švažo grafikos darbų 
paroda “Deivių sutartinė” — try
lika didelių lakštų su lietuvių 
deivėmis. Velionei jis buvo pa
žadėjęs 20 deivių, bet visų ne
spėjo sukurti jai dar esant gy
vai. Urna su velionės palaikų pe
lenais gegužės mėnesį bus atvežta 
Kaunan į Petrašiūnų kapines prie 
jos motinos kapo.

III-sis mokslinis Vaclovo Bir
žiškos seminaras 1993 m. gruo
džio 2 d. įvyko Vilniaus universi
tete, jo vardą turinčioje ryšių fa
kulteto auditorijoje. Pranešimus 
įvairiais bibliotekininkystės klau
simais skaitė docentai Jonas Bulo
ta, Danutė Kastanauskaitė, Geno
vaitė Raguotienė, Bronius Raguo
tis, Žiedūnė Zaveckienė, Vilniaus 
universiteto ir M. Mažvydo biblio
tekos darbuotojos Silvija Staku- 
lienė, Elena Macevičiūtė ir Sil
vija Vėlavičienė. Kai kurie prane
šimai buvo skirti V. Biržiškos in
dėliui bibliotekininkystėn.

V. Mykolaičio-Putino šimtas 
pirmasis gimtadienis š. m. sausio 
6 d. Vilniaus dramos teatre bu
vo paminėtas literatūros vakaru 
“Putinas apie kūrybą ir kultūrą”. 
Vakarą surengė jo vardo draugija 
su Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija. Apie antrajin šimt- 
metin įžengiantį velionies atmi
nimą kalbėjo prof. dr. Vanda Za- 
borskaitė. Aktoriai Laimonas No
reika, Ramutis Rimeikis, Rūta 
Staliliūnaitė, Antanas Šurna, 
Algimantas Zigmantavičius skai
tė ištraukas iš Putino poezijos, 
prozos ir dramos veikalų. Pirmą 
kartą viešai buvo skaitoma iš
trauka iš dramos “Žiedas ir mo
teris”.

Itališką operą kūrėjo G. Ver
džio (1813-1901) 180-tąsias gimimo 
metines klaipėdiečiai paminėjo 
jo kūrinių koncertu Klaipėdos 
muzikos akademijos salėje. Kon
certe dalyvavo K. Kšano vado
vaujamas choras “Klaipėda”, dai
nininkai O. Glinskaitė, V. Kurai- 
tė, V. Vadoklienė, M. Gylys, V. 
Kurnickas, V. Kliukinskas, pia
nistės M. Mosėnienė, D. Paulavi
čiūtė ir V. Pečiulienė. Skambėjo 
chorai iš operų “Nabucco” ir “Er- 
nani”, arijos ir scenos iš “Travia
tos”, “Trubadūro”, “Kaukių ba
liaus” ir “Aidos”. Programai va
dovavo muzikologė Daina Kša- 
nienė.

Lietuvos valstybinės 1993 m. 
premijos š. m. Vasario šešiolik
tosios išvakarėse laureatams bu
vo įteiktos senojoje Vilniaus ro
tušėje. Iškilmė pradėta M. K. 
Čiurlionio styginio kvarteto kon
certu. Premijų komiteto pirm, 
poetas Marcelijus Martinaitis 
pranešė, kad premijas laimėjo 
penki laureatai: Kauno choro 
vadovas Petras Bingelis — už 
koncertines programas, lite
ratūros istorikė ir kritikė Vikto
rija Daujotytė — už knygas “Tau
tos žodžio lemtys”, “Moters da
lis ir dalia”, išeivijos skulpto
rius Vytautas Kašuba — už Lietu
vai dovanotą savų skulptūrų rin
kinį, išeivijos sociologas Vytau
tas Kavolis — už knygą “Epochų 
signatūros”, vilnietis aktorius 
Laimonas Noreika — už išeivijos 
poetų bei Lietuvos klasikų dr. 
Vinco Kudirkos, Maironio, Simo
no Daukanto, Vinco Mykolaičio- 
Putino poezijos programas. Pre
mijas įteikė Lietuvos prez. Al
girdas Brazauskas. Iškilmėje ne
galėjusiam dalyvauti skulptoriui 
Vytautui Kašubai skirtą diplomą 
ir medalį priėmė jo žodžius gar- 
sajuostėj iš JAV atvežusi Beatri
čė Kleizaitė-Vasarė. Įdomūs buvo 
naujųjų laureatų tarti žodžiai, 
su kuriais “Lietuvos aido” skai- 

—lytoj us supažindina Arvydo Joc- 
kaus pranešimas. Chorvedys P. 
Bingelis dainą pavadino gyvuoju 
tautos džiaugsmo, kančių ir vil
ties paminklu. V. Daujotytė kal
bėjo apie jai dideliu ženklu ta
pusią archeologės dr. M. Gimbu
tienės netektį. Ji velionę laikiu
si paskutine didžiąja Lietuvos ro
mantike. Sociologas V. Kavolis 
pabrėžė sociologijos reikšmę vals
tybei ir jos kultūrai. Aktorius L. 
Noreika skaitė Justino Marcinke
vičiaus, Vinco Mykolaičio-Puti
no, Algimanto Mackaus ir Marce
lijaus Martinaičio eilėraščius.

Dail. Ignas Budrys, grynosios 
akvarelės tapytojas, gimęs 1933 
m. Kalėdų dieną, amžiaus šešias
dešimtmetį paminėjo šiai sukak
čiai Vilniuje, Lietuvos dailės 
muziejuje, spalio 20 d. atidary
ta akvarelių paroda. Jo kūrybai 
atstovavo būdingiausieji pasta
rojo dešimtmečio darbai, atrink
ti iš akvarelinių ciklų — “Re
quiem. Lietuva — Tu mano 
džiaugsmas ir skausmas”, “Vil
nius — šimtmečių miestas. Goti
ka, barokas, klasika”, “Lietuvių 
liaudies legendos”. Akvareles pa
rodoje papildė dail. I. Budrio 
sukurti portretai, peizažai ir žan
rinės kompozicijos. ELTOS pra
nešime rašoma: “Šio autoriaus 
akvarelės — tikra tapyba: jos 
ekspresyvios, išraiškingos, jun
giančios gilų turinį ir aukštą at
likimo techniką”. v. Kst.
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)R ISI KE I IMO
Parapijos kredito kooperatyvas 

999 College St., Torohto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais-nuo 9 
v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 
8 v.v.; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 p.p.; sekmadieniais nuo 9 v. ryto 
iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 
12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Tel. (905) 566-0006.

Toronto LSK “Aušra”, ŠALFASS-gos 1994 m. senjorų krepšinio pirmeny
bių antrosios vietos laimėtojai. Iš kairės: Aleksas Grigonis, Rimas Miečius, 
Vidas Dementavičius, Indrek Kongats, George Shimko, Romas Kaknevi
čius, Steve Arlauskas ir Ramūnas Underys Nuotr. Sig. Krašausko

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.

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

32 Pasadena Gardens. Toronto, Ontario. M6S 4K5. 
telefonas (416) 766-5367

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

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

"ALL 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
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ-

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Senjorų krepšinio 
pirmenybės

ŠALFASS-gos vyrų senjorų krep
šinio pirmenybės paskutinį kartų 
buvo žaistos II-jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių metu Čikagoje 1983 
m. Jų laimėtoju tada tapo Klivlan- 
do “Žaibas”. Kadangi šio pobūdžio 
pirmenybių vykdymas, ar tai PLS ar 
didžiųjų ŠALFASS-gos metinių žai
dynių metu, visuomet sukeldavo 
įvairių organizacinių sunkumų, 
jos buvo nutrauktos ir tik 1993 m. 
pirmų kartų po 10-ties metų per
traukos pravestos atskirai Kliv- 
lande, LSK “Žaibo” iniciatyva. Da
lyvavo jose 6 komandos: Toronto 
“Aušra”, Hamiltono “Kovas”, Lon
dono “Tauras”, Detroito “Kovas”, 
Čikagos “Lituanica” ir Klivlando 
“Žaibas”. Laimėtoju tapo Detroi
to “Kovas”, baigmėje parklupdęs 
Toronto “Aušrų” 68-56 rezultatu.

Šių, 1994-jų ŠALFASS-gos vyrų 
senjorų krepšinio pirmynybės vy
ko Hamiltone, Ontario, vasario 12- 
13 d.d. Šeimininkai, LSK “Kovas” 
darbuotojai, vadovaujant klubo 
pirmininkui Arvydui Šeštokui, “nė
rėsi iš kailio” stengdamiesi visur 
ir viskų atlikti gerai. Iš jų pusės, 
atrodo, viskas ir buvo puikiai suor
ganizuota, viskam pasiruošta (sa
lės, pirmenybių pravedimo tarny
bai žmonės, dovanos, loterija, spor
tininkam susipažinmo vakaras, sek
madienį pamaldos ir kt.), tačiau, te
ko nusiviliti, kai prieš žaidynių pra
džių trys komandos iš JAV-bių - Či
kagos ASK “Lituanica”, Klivlando 
“Žaibas” ir Detroito “Kovas” - nors 
ir buvo oficialiai užsiregistravu
sios, pranešė nedalyvausiu. Kodėl 
toks netikėtas nuosprendis ir jo prie
žastis, rengėjams nebuvo aišku ...? 
Buvo sumaišyti organizaciniai pla
nai. Tačiau, po šios nemalonios ži
nios pirmenybės vis dėl to buvo vyk
domos, dalyvaujant tik Kanados 
klubams: Hamiltono “Kovui”, Lon
dono “Taurui”, Toronto “Aušrai” ir 
“Vyčiui”. Sumažėjus komandų skai
čiui, jos pravestos “round robin” 
(kiekvienas su kiekvienu) sistema.

Šeštadienį pirmose rungtynėse 
žaidė šeimininkų komanda su To
ronto “Vyčiu”. Hamiltoniečiai be 
vargo rungtynes laimėjo 68:42 (30: 
27). Pirmųjame puslaikyje “Vyties” 
žaidėjai laikėsi palyginti neblogai, 
kėlinį pralaimėdami tik trijų taš
kų skirtumu, tačiau, antroji rung
tynių dalis jiems buvo sunki, svar
biausia, žaidžiant tik penkiems ir 
neturint pakaitų. Taškus “Kovui” 
pelnė: J. Valaitis ir R. Butkevičius

po 19, A. Valickis ir J. Riekus po 8, 
B. Tatti 7, K. Kalvaitis 5 ir M. Kor- 
czynski 2. “Vyčiui” E. Stravinskas 
15, A. Čygas 13, Radžiūnas 8 ir K. 
Simonaitis 6.

Antrose rungtynėse Toronto “Auš
ra” pelnė laimėjimų prieš gerai or
ganizuotų Londono “Tauro” koman
dų rezultatu 107:80 (41:32). “Auš
rai” taškus pelnė: I. Kongats 27, R. 
Kaknevičius 25, S. Arlauskas 24, G. 
Shimko 19 ir V. Dementavičus su R. 
Underiu po 6. “Taurui” - Sičas 27, 
Butkus 20, Stonkus 11, Švilpa 7, Brik- 
manis 6, Stonkus 4, Navickas 3 ir 
Schaefer 2.

Sekančiame susitikime Londono 
“Taurui” teko antrų kartų nusileis
ti, ir šį kartų - Hamiltono “Kovui” 
87:67 (43:37). “Kovui” taškus pelnė: 
A. Valaitis 19, J. Riekus 15, A. Va
lickis 13, M. Korczynski 11, R. Butke
vičius 9, Julien 8, K. Kalvaitis 6, V. 
Stukas 4 ir A. Šeštokas 2. “Taurui” - 
Sičas 30, Schaefer 10, Stonkus 9, But
kus 6, Stonkus 4 ir Brikmanis, Na
vickas, Švilpa po 2.

Rungtynėse tarp Toronto koman
dų pergalė atiteko “Aušrai”, nuga
lėjus “Vytį” 105:92 (56:42). “Aušrai” 
taškus pelnė: G. Shimko 31, R. Kak
nevičius 22, Bartusevičius 14, S. 
Arlauskas 12, V. Dementavičius 10 
ir R. Underys, A. Grigonis po 8. “Vy
čiui” - A. Čygas 28, Bomarito 26, K. 
Simonaitis 18, Radžiūnas 8, Ake
laitis 6, Kaknevičius 4 ir E. Stra
vinskas 2.

Tolimesnė varžybų eiga vystėsi 
sekančiai: po du pralaimėjimus tu
rinčios Londono “Tauro” ir Toron
to “Vyčio” komandos rungėsi dėl 
trečios vietos. Apylygėje kovoje 
“Tauras” ištempė pergalę 80:76 
(42:39). Be pralaimėjimų pasieku
sios baigmę, Hamiltono “Kovo” ir 
Toronto “Aušros” komandos rungėsi 
dėl pirmosios vietos. Šiose rung
tynėse “Kovas” buvo pranašesnis, 
kovingesnis ir pergalę pasiekė 
prieš “Aušrų” 71:58 (33:24) rezul
tatu. “Kovo” komandoje veteranas 
Antanas Valaitis (su “Vėjo” rinkti
ne dalyvavęs išvykoje į Lietuvų 
1989 m.), šiose varžybose ypač pa
sirodė iškiliai ir pasiekė 33 taškus. 
Kiti koviečiai — K. Kalvaitis 11, J. 
Riekus 7, A. Valickis 6, R. Butkevi
čius, B. Tatti po 4 ir Julien, A. Šeš
tokas, M. Korczyhski po 2. “Aušrai” 
taškus pelnė: R. Kaknevičius 23, G. 
Shimko 11, I. Kongats, Bartusevi
čius po 10 ir V. Dementavičius 5.

Nors ir nedalyvaujant JAV-bių 
komandoms, varžybos vyko labai 
sklandžiai. Pagarbos nusipelnę

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Hamiltono LSK “Kovas” krepšinio komanda, ŠALFASS-gos senjorų meti
nėse pirmenybėse, kurios vyko Hamiltone, Ont., 1994 m. vasario 12-13 d.d., 
laimėjusi meisterio titulų. Iš kairės: M. Korczynski, A. Valaitis, K. Kal
vaitis, A. Valickis, J. Riekus, A. Šeštokas, B. Tatti, V. Stukas ir R. Butke
vičius Nuotr. Sig. Krašausko

yra Hamiltono “Kovas” darbuoto
jai. “Kovas” išsikovojo ir meiste
rio titulų. Tikėkime, kad 1995-jų 
ŠALFASS-gos senjorų varžybose su
lauksime daugiau dalyvių.

PRANEŠAMA, kad š.m. kovo 13 d. 
po 11.30 v.r. Mišių, Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje yra šaukia
mas “Aušros” sporto klubo metinis 
narių susirinkimas, kuriame bus 
renkama nauja valdyba ir diskutuo
jama klubo veikla.

Hamiltono “Kovo” žinios
Hamiltono “Kovo” pakviesti, š.m. 

vasario 5 d. Hamiltone žaidė drau
giškas rungtynes su šeimininkais 
Toronto “Vyčio” jaunučių (D—E) ir 
(C—D) klasių krepšininkai. Rung
tynes laimėjo hamiltoniečiai: pir- 
mųsias 32:20, o antrųsias 66:20. Va
sario 20 d. Hamiltone viešėjo To
ronto “Aušros” tų pačių klasių jau
nieji krepšininkai. Jie sužaidė 
sėkmingiau ir rungtynes laimėjo: 
pirmųsias - 20:16, o antrųsias - 
32:20.

Tai gražus ir sveikintinas jaunu
čių krepšininkų tarpmiestinis bend
ravimas. Ateityje būtų labai pra
vartu, kad vadovai, kurių komandos 
vyksta, ir net tokių varžybų ren
gėjai, iš anksto painformuotų “Tė
viškės žiburių” sporto skyrių. Apie 
jaunučių varžybas ir pasiekimus 
visuomet mielai rašysime.

Krepšininkai kviečiami į 
Lietuvą

Skelbiame Lietuvos krepšinio fe
deracijos laiškų, kuris buvo atsiųs
tas ŠALFASS-gos pirmininkui A. Ši
leikai (Sig.K.).

Gerbiamieji, norėtume pratęsti 
mūsų gražiai pradėtų krepšininkų 
draugystę. Lietuvos krepšinio fe
deracija š.m. birželio 9-12 d.d. Kau
no mieste vykdys dešimties pajė
giausių respublikos krepšinio vyrų 
komandų turnyrų, skirtų Leono Balt
rūno atminimo taurei laimėti ir pa
žymėti 50-ties metų sukaktį. Pirma
sis Respublikos 10-ties komandų 
turnyras vyko (1944.VI.8-16 d.d.) 
karo metu.

Maloniai kviečiame į aukščiau mi
nėtų turnyrų ŠALFASS arba Kana
dos lietuvių vyrų rinktinę, klubi
nę vyrų krepšinio komandų, atvykti 
į Lietuvų bei dalyvauti šiame tur
nyre. Manyčiau, kad Jūsų viešna
gė Lietuvoje galėtų prasidėti anks
čiau arba vėliau baigtis. Lauksi
me Jūsų greito ir, manome, teigiamo 
atsakymo apie delegacijos atvy
kimų į Lietuvų.

Su geriausiais linkėjimais visiems 
Jūsų ir mūsų pažįstamiems.

A. Ivašauskas, LKF ats. sekretorius

Raketbolo pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių 1994 m. 

raketbolo pirmenybės įvyks š.m. 
balandžio 16 d. Severna Park Ra- 
quetball Club, 8514 Veterans Hwy., 
Millersville, MD 21108 USA. Tel. 
410-987-0980. Millersville yra Bal- 
timorės pietinis priemiestis. Pir
menybes vykdo Baltimorės Lietuvių 
atletų klubas.

Programa: vyrų (neriboto amžiaus) 
vienetas, moterų (neriboto amžiaus) 
vienetas, vyrų senjorų (50 m. ir vy
resnių) vienetas ir dvejetas. Užsi
registravus didesniam dalyvių skai
čiui, programa eventualiai gali bū
ti praplėsta, įvedant papildomas 
klases, atsižvelgiant į patyrimų 
bei amžių. Klasifikacija - pagal žai
dėjo amžių varžybų dienų. Varžybų 
pradžia: 9.30 v.r. Registracija - nuo 
8.30 v.r. Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių kilmės žaidėjams, atliku- 
siems 1994 m. metinę ŠALFASS-gos 
nario registracijų. Dalyvių regist
racija - iki 1994 m. balandžio 9 d. 
imtinai pas turnyro vadovų Vincų 
Dūlį, 616 Cedarwood Lane, Crowns
ville, MD 21032. Tel. 410-987-5275, 
faksas 410-381-3758.

Papildomi kontaktai: Vytas Dūlys, 
tel. 410-381-3758 ir Algirdas Veliuo
na tel. 410-744-2044. Smulkesnes 
informacijas gauna visi ŠALFASS- 
gos klubai ir 1993 m. pirmenybių 
dalyviai. Suinteresuoti nepriklau
santys klubams žaidėjai prašomi 
kreiptis į Vincų Dūlį, Vytautų Dū
lį ar Algirdų Veliuonų.

ŠALFASS-gos centro valdyba

LIETUVIŲ
-Iii* KREDITO

PARAMA 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. (variable 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. (gyvybės drauda)

3.00% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 
(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai

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

1 metų ................. 5.60%
2 metų ................. 6.25%
3 metų ................. 6.50%

(fixed rate)

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.

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per QO mil'jonų dolerių

Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. 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 Bioor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

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

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1994.

Nemokamas namo įvertinimas.

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

Lina Kuliavienė
homelife

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

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

mūsų $10,000 loterijoje

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikraustant privačiai 

arba per bendrovę
- Nemokamas namo įvertinimas
- Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte 

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

- Seminaras namų pirkėjams vasario 23 d.
- Bendradarbiaujame su “Allied Moving” ir 

“TD” banku
Tel. (416) 763-5161 2261 Bloor St. W.

Skautų veikla
• Montrealio skautai-tės šių 

vasarų švęs 30 metų veiklos sukak
tį nuosavoje “Baltijos” stovykla
vietėje nuo liepos 30 iki rugpjūčio 
14 d. Toronto “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntai stovyklaus “Romuvoj“ 
rugpjūčio 7-20 d.d.

• Lietuvos skautai-tės Kaune 
gražiai paminėjo buvusio neprkl. 
Lietuvos vyriausio skautininko 
v.s. pik. Juozo Šarausko šimtme
tinę gimimo sukaktį Įgulos šven
tovėje iškilmingomis Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. klebonas 
Mikutavičius. Po Mišių Karo mu
ziejaus salėje vyko minėjimas. 
Kalbėjo s. Končius, gerai pažino
jęs v.s. J. Šarauskų, v.s. F. Šakalys 
ir sūnus; skaučių vardu - s. Vizgir
daitė ir kiti. Šventovė ir salė bu
vo pilnos minėjimo dalyvių - skau- 
tų-čių bei rėmėjų. M.

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.

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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 arusių 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.

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

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

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

ĮŠILTUS KRAŠTUS!
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



Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1994 m. kovo 22, antradienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1993 m. apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1994 metams
8. Rinkimai: 4 narių į valdybą, 1 nario (revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 

po pusės valandos. Jis bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

IS TORONTO

sXS VILNIUS
L dainų šventę 

Kaina nuo ^998.OO(kan) 
Ilona arLiisa

Tel. (416) 924-6328
1 -800-268-7442 

CUMBERLAND COURT, 99 YORKVILLE AVENUE

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

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1994 m.!
a 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 Helsinkį L 

Vilnių ir Kauną su Finnair. 

Kaina su nuolaida, užsakantiems skridimus dabar. Žemiausios 
kainos ir geriausi skrydžiai į DAINŲ ŠVENTĘ. 
Smulkesnių žinių teiraukitės: 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)

Kun. Edmundas Putrimas, 
darbavęsis Vasario 16-sios gim
nazijoje kapelionu ir mokytoju 
penkerius metus, š.m. vasario 
28 d. grįžo į Torontą - naują 
paskyrimo vietą. Čia jis dar
buosis Prisikėlimo parapijoje 
ir talkins vyskupui P. Baltakiui, 
OFM, ypač lietuvių išeivijos 
jaunimo sielovadoje. Prieš 
grįždamas į Torontą, kun. E. 
Putrimas lankėsi Lietuvoje ir 
Seinijoje, kur susipažino su 
dabartinėmis tenykštės sielo
vados problemomis.

A. a. dr. Marijos Gimbutie
nės atminimui Aldona ir Alek
sas Valadkos “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Vytauto Burago atmini
mui “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $20 - I. A. Zalagėnai, I.
A. Patašiai.

A.a. Vlado Sondos atminimui, 
užjausdami žmoną Elzbietą, 
sūnų Rimvydą ir šeimą, E. S. 
Čepai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.
A. a. vyrui Paul mirus, užjaus
dami žmoną Eleną Kairienę 
“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$20 - Z. P. Augaičiai, A. K. Ra- 
tavičiai.

A. a. Elai Giršienei mirus, 
nuoširdžiai užjausdami vyrą 
Julių, dukrą Daną ir sūnų Jo
ną, Leonas Baumgardas ir šei
ma, aukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

A. a. Joanos Zubrickienės 
atminimui, užjausdami vyrą, 
dukrą ir sūnus, Aldona ir Jo
nas Vaškevičiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A. a. Joanos Zubrickienės 
atminimui, užjausdami vyrą 
Algimantą ir šeimą, A. K. Rata- 
vičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Joanos Zubrickienės 
atminimui “Tėviškės žibu
riams” aukojo: $25 - P. N. Niel
sen, P. I. Žuliai.

A. a. Joanai Zubrickienei 
mirus, užjausdami vyrą Algi
mantą, dukrą ir sūnus su šei
momis, R. J. Pleiniai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Prano Čečio atminimui, 
užjausdama dukterį Audronę 
Viržienę su šeima Lietuvoje 
ir visus gimines, Zulonienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A.a.Baliui Matulevičiui mi
rus, užjausdami žmoną Sta
sę, draugai aukojo “Caritui”: 
$25 - T. B. Stanuliai; $20 - G. 
V. Butkiai, A. Jurkšaitienė, E. 
Jaškus, E. K. Šlekiai, B. Sta- 
lioraitienė, S. Šakienė, J. Poš
ka, A. S. Stančikai, A. Cipli
jauskas, V. Matulevičius, A. 
Karkienė, S. Radzevičius, S. D. 
Sakai, V. Skukauskas, P. Z. Sa
kalai, P. A. Augaičiai, D. Zu
lonienė; $10 - P. B. Čeponkai,
B. K. Žutautai, V. Gudaitis, L 
Pivoriūtė, A. K. Rūkai, M. Ta- 
mulaitienė, Mr. & Mrs. O. Es- 
chelbacker, V. S. Aušrotai, J. 
Pacevičienė, A. E. Prialgaus- 
kai; $5 - B. Prakapienė. Iš vi
so $470. Aukas rinko A. Ledie- 
nė ir M. Povilaitienė.

Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
9 nr. anketų atsakyme “Kas išei
viams svarbiausia?” įsibrovė ne
maloni klaida. Buvo parašyta: 
“... lietuviai labiausiai susirūpi
nę KLB archyvais ..Turėjo būti 
KGB archyvais.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” kviečia visus 
į pavasario balių “Gintariniai 
prisiminimai”. Tai pobūvis, 
skirtas buvusiems ir dabar
tiniams ansamblio dalyviams, 
jų tėvams, draugams ir pažįsta
miems, norintiems kartu pra
leisti puikų vakarą. Šis ypa
tingas balius įvyks 1994 m. 
balandžio 29, penktadienį, 7 v. v., 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Bus šilta vakarienė su vynu. Šo
kiams gros gerai žinomas or
kestras iš Čikagos “Žiburys”. 
Bilietai - $30 asmeniui. Juos 
galima įsigyti pas J. Vingelie- 
nę, tel. 416-233-8108.

Jūsų dalyvavimas taipgi pa
dės padengti šiemetinės “Gin
taro” kelionės į Lietuvą išlai
das. Laukiame visų ir iki pasi
matymo!

“PALANGOS JUZĖ” - taip 
pavadintas gintariečių metinis 
koncertas įvyks 1994 m. gegužės 
7, šeštadienį, 6 v.v., Port Credit 
gimnazijos auditorijoje, 70 Mi
neola Rd. E. (Hwy. 10 ir Q.E.) 
Mississaugoje. Gintariečiai ir 
šį sykį pasirodys su labai įdo
mia meniška programa. Visuo
menė kviečiama šiame koncer
te gausiai dalyvauti, paremti 
jaunimą aukomis ir įvertinti 
jų iškilų atstovavimą lietu
viams kitataučių tarpe. Bilie
tai gaunami pas J. Vingelienę.

Ritą ir Juozą Karasiejus, lai
mėjusius KLB valdybos skiria
mą kultūrininko-visuomeninin- 
ko premiją 1993-94 m. SVEIKI
NAME!

Nuoširdžiai dėkojame: St. Jo
kūbaičiui ir V. A. Senkams už 
padovanotus akordeonus; J. 
Gurklienei už pasiuvimą vėlia
vėlių, naudotų Vasario 16-sios 
minėjime; D. G. Sakams už liet
palčius visiems gintariečiams 
vykstantiems į šokių šventę 
Lietuvoje. AČIŪ!

“Gintaro” tėvų komitetas
Etninės bendruomenės ragi

namos reikšti pasipriešinimą 
Kanados valstybinei bibliote
kai (“National Library of Ca
nada”), kuri ruošiasi nutrauk
ti 20 metų veikusį kitų (ne ang
lų) kalbų knygų pristatymą — 
“Multilingual Biblioservice” 
— į Kanados bibliotekas. “Ca
nadian Scene” žinių agentūra 
praneša, kad valstybinės bi
bliotekos biudžetas bus su
mažintas 2 milijonais dole
rių. Provincijos galėtų per
imti šį patarnavimą, tačiau 
ne visos bus finansiškai pa
jėgios tokį darbą tęsti. Šis 
patvarkymas panaikins biblio
tekos konsultantų darbus ir 
paveiks 32 etninių grupių skai
tytojus. Tai būtų dar vienas 
smūgis Kanados daugiakultū- 
riškumui.

Atitaisymas. “TŽ” 9 nr. 9 psl. po 
nuotrauka išspausdinta Br. Meš
kauskas. Turi būti Br. Mackevičius. 
Klaida įsibrovė gautame rankraš
tyje, iš kurio surinktas tekstas.

Paieškojimas
Stasė Žeimytė-Gružauskienė 

ieško savo dėdžių Antano ir Petro 
Tamošiūnų, gimusių 1917 ir 1920 
metais, gyvenusių Sedeikių kaime, 
Anykščių valsčiuje. Jie apie 1929- 
35 metus išvyko į Kanadą.

Patys, jų vaikai ar žinantys apie 
juos prašomi rašyti šiuo adresu: 
Stasė Gružauskienė, Vepriai, Uk
mergės rajonas, Lithuania.

Gautas pranešimas iš Kaišia
dorių vyskupo J. Matulaičio, 
kad baigiami Adomo Jakšto 
spaustuvės statybos darbai ir 
kad jau atvežtos iš Vokietijos 
dvi vienspalvės nedidelės 
spausdinimo mašinos. Spaus
tuvę pašventinti sutiko Kiol- 
no kardinolas Meisner š.m. ba
landžio 5 d., kai jis lankysis 
Lietuvoje. Į šventinimo iškil
mes vysk. J. Matulaitis kviečia 
ir Kanados tautiečius, kurie sa
vo aukomis prisidėjo prie spaus
tuvės statybos. Iš išeivijos yra 
pakviesti - vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir mons. J. Šarauskas.

Poezijos konkursą skelbia 
“National Library of Poetry” 
(JAV). Iki kovo 31 d. galima 
pristatyti ne daugiau 20 eilu
čių eilėraštį, užrašius savo 
pavardę ir adresą lapo viršu
je. Iš viso laimėtojams paskir
ta $12,000. Adresas: The Natio
nal Library of Poetry”, 11419 
Cronridge Dr., P.O. Box 704- 
YF, Owings Mills, MD 21117.

Anglų kalbos kursai (ESL ir 
“Academic Upgrading”) pra
sideda balandžio 9 d. Šiuos 
kursus organizuoja Peel mo
kyklų taryba Mississaugoje 
ir Bramptone šeštadieniais 
bei sekmadieniais nuo 9.00 
v.r. iki 2.30 v.p.p. Registruo
tis galima kovo 26, 27 arba ba
landžio 9 dienomis iš ryto 
(Adult Education Centre, 100 
Elm Dr. W. - Mississaugoje 
arba Brampton Civic Centre, 
150 Central Park Dr. - Bramp
tone). Dėl informacijos kreip
tis “Adult Education Centre” 
telefonu - 276-6793.

Pilietybės savaitę (National 
Citizenship Week”) skelbia Ka
nados Pilietybės ir imigraci
jos ministerija nuo balandžio 
17 iki 23 d. Visi Kanadiečiai 
skatinami kokiu nors būdu 
atšvęsti šią savaitę, paminė
ti Kanados kultūrinį įvairumą, 
prisiminti kokią laisvę bei tei
ses ir atsakomybes čia gyven
dami turime.

Pąjamų mokesčio informaci
jos centras veikia “Bramalea 
City Centre (Dixie Rd. ir Hwy. 
7) iki balandžio 30 d. darbo 
dienomis nuo 11.00 v.r. iki 7.00 
v.v. Galima įsigyti formas bei 
taisyklių nurodymus arba pa
sitarti bet kuriais klausimais 
dėl formų užpildymo, tel. (905) 
566-6700. •■IH \

Toronto mieste gyvenantiems 
nuomininkams butų savinin
kai privalo šildymą laikyti ma
žiausiai C21° (F70°> visuose 
kambariuose nuo rugsėjo 15 d. 
iki birželio 1 d. Jeigu savinin
kai to nedaro, galima praneš
ti Toronto miesto “Buildings 
and Inspections” skyriui, tarp 
8.30 v.r. ir 4.30 darbo dienomis, 
tel. (416) 392-7960).

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki-

B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 429-2121 ar 

(705) 445-5640
namų tel. (705)429-6428

lės i . ,Angelę 
Šalvaitytę,
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
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 . 53Q_-| Q7Q

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 763-5677

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterlo 
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

t

Juozas (Joseph) NORKUS 
e namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
VUNX*. patarnauja lietuvių kalba.

3 Nemokamas namų
(vertinimas.

RF/HBK West Realty Inc.
. L 1678 Bloor Street West r-j-

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

OnlUK-' DRESHER Ltd.
7 Ol Real Estate

'InTn HlT JLi v 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.
NIXZ

i 
«

“EXPRESS”
SKUBUS PA TARN A VIM AS

BURNHAMTHORPE RO

702 BURNHAMTHORPE RD

VERSLO (biznio) 
KLAUSIMAIS?!

• Sutvarkome paskolas SBDL 
(Small Business Development Loan) 

(5%!) iki $250.000 rizikuojate tik 25%
• Specialisto patarimai - nemokamai

• Verslo registracija
• Apskaičiavimai bendrovėms
Apyskaitos nuo A iki Z

Certified 
Service

Toronto -2290 Bloor St. W. (Bloor & Runnymede) 769 - 4558 » Mississauga - 702 Burnhamthorpe Rd. 949-9988

Scarborough - 695 Markham Road, Room 27 438-5656 ♦ NUMER INFORMACYJNY: 252 • 4566

GARANTUOJAME ATSISKAITYMĄ
(bet neprižadame) "1 X (Revenue Canada) 

iki dienų
arba grąžiname už patarnavimus. 

PLIUS $30, jeigu negausite 
atsakymo pažadėtu laiku. IYDI7QIJI?D INSURANCE JLI IV BROKERS

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

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

Narys "Better Bussiness” biuro

SCARBOROUGH
TAXTRONIX 

695 Mark bom Rd.» 27
I ■BL, CEDE*
U I HIGH
I_________  PLAZA

BLOOR STREET S
-J?8

TORONTO 
£

TURITE 
ATSISKAITYTI 

kad grįžtų...
GST kreditai

Child Tax Benefit (už vaiką)
• CPP (verslo srityje) 

ir daugiau jeigu. ..
Nori iš valstybės gauti dolerį - 
ateik, nelauk, ne į teismą, bet 
pas mus. TAXTRONIX suskaičiuos 
mokesčius, ir bus po triukšmo

ESAME VISĄ LAIKĄ 
JŪSŲ PUSĖJE

Garantuojame - jeigu klientas yra 
nepatenkintas - neimame mokesčio 

Visų metų paslaugos už vienkartinį 
apmokėjimą (tarpininkaujame 

Revenue Canada reikaluose) 
Konkurencinės kainos apskaičiuojant 

kompiuteriais (pvz. nesudėtingas 
- $22,' vidutiniškas - $29) 

25% nuolaida sutuoktiniams

MISSISSAUGA

J LAWRENCE AVE 
I’ 

2

TAXTRONIX 
2290 Bloor SI.W

Sezono 
metu 

7 dienas 
savaitėje 

(11.10-V.15) 
nuo pirm, iki penkt 

10 v.r.-7.30 v.v., 
Šeštad. 10 v.r. - 4 v.p.p. 

Sekmad. 11 v.r. - 3 v.p.p. 
(Mississauga)

NE SEZONO METU 
nuo pirm, iki ketvirt. 10 v.r.-7 v.v.

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

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

DRACDA ----IASLRAACE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
mūsų parapijoje bus švenčiama 
kovo 13, sekmadienį. Ta proga 
bus renkama antroji rinkliava 
Lietuvos religinei šalpai.

— Gavėnios susikaupimas bus 
kovo 10-13 d.d. Susikaupimą pra
ves iš Lietuvos atvykęs Vilkaviš
kio dekanas ir klebonas kun. Vy
tautas Gustaitis. Susikaupimo 
dienų tvarka: kovo 10, ketvirta
dienį, ir kovo 11, penktadienį, 
10 v.r. ir 7 v.v. Mišios su pamoks
lu; kovo 12, šeštadienį — Mišios 
su pamokslu 10 v.r. ir 6 v.v., kovo 
13, sekmadienį — pamokslai 
įprasta sekmadienio Mišių tvarka. 
Išpažinčių bus klausoma prieš ir 
po Mišių.

— Religinės šalpos popietė, ku
ria užbaigiamas Gavėnios susi-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį skautai 

organizuotai dalyvavo 10.15 v.r. 
Mišiose, kurių metu pamokslą sa
kė atkeltas į mūsų parapiją kun. 
Edmundas Putrimas.

— Vasario 28 d. palaidotas a.a. 
Vladas Sonda, 85 m.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, ko
vo 13, po 11.30 v.r. Mišių Parodų 
salėje. Programoje: dr. Danutės 
Turčinskienės paskaita tema: 
“Virškinimo sutrikimai ir gydy
mas”. Veiks ir alternatyvinio gy
dymo vaistų paroda.

— Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
Trečiojo ordino mūsų kongrega
cijos narių Mišios ir susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, kovo 
10 d., 10 v.r.

“TE VISKES ZIBURIV
m SPAUDOS VAKARAS

> 1994 m. balandžio 9, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
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MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos 
tautinių šokių grupė “GRANDIS”, 
vadovaujama Irenos Smieliauskienės.

PRAMOGINĖJE D AL YJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje 
ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš anks
to šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu 
905-275-4672 arba parapijose po pamaldų sekma
dieniais. BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studen
tams po programos - šokiams įėjimas nemokamas 
ir vietos nerezervuojamos.

Vakaro pradžia — 6.00 v.v., 
meninės programos — 6.30 v.v.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

kaupimas, bus kovo 13, sekmadie
nį, Anapilio salėje. Popietę ren
gia mūsų parapijos religinė sek
cija ir KLK moterų draugijos sky
rius. Popietės metu kalbės reko
lekcijų vedėjas kun. Vytautas Gus
taitis. Anapilio autobusėlis par
veš visus autobusėliu atvykusius 
Religinės šalpos popietės daly
vius į požeminių traukinių stotį.

— Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Gavėnios susikaupi
mas bus kovo 14, pirmadienį, 2 
v.p.p. Susikaupimą praves Vilka
viškio klebonas ir dekanas kun. 
Vytautas Gustaitis.

— Vasario 28 d. palaidota a.a. 
Julija Žilinskienė, 90 m.; kovo 3 d. 
palaidoti a.a. Vytautas Buragas, 68 
m., a.a. Joana Zubrickienė, 63 m.

— Kun. Vytautas Volertas yra iš
vykęs į Sudbury ir Sault Ste. Ma
rie miestus pravesti lietuviams 
Gavėnios susikaupimo.

— Mūsų parapijos tarybos susi
rinkimas bus kovo 23, trečiadie
nį, 7.30 v.v. parapijos salėje. Vi
si tarybos sekcijų pirmininkai 
prašomi paruošti savo sekcijų 
veiklos pranešimus.

— Mūsų parapijos susirinkimas 
bus balandžio 17, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių Anapilio salėje. Visi 
parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

— Sutvirtinimo sakramentą no
rintiems priimti pamokos bus tę
siamos kovo 20, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių klebonijoje.

— Anapilio knygyne gauta: K. 
A. Trimako “Jėzaus gyvenimo 
iliustracijos”, Šeimos Lagerliof 
“Mergaitė iš Starmyro vienkie
mio” (išleista Kauno “Caritas” 
sambūrio). Taipgi yra naujų ve
lykinių sveikinimo kortelių.

— Mišios, kovo 13, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę, 
11 v.r. už Tikinčiąją Lietuvą; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Augustiną 
Kučinską.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 145 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė Vanda Kirkilienė. Sve
čius supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos pirm. V. Kul
nys.

— LN valdybos posėdis — kovo 
10 d., ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Klaipėdos muzikos akademijos 
doc., žymus Lietuvos liaudies in
strumentų virtuozas Vyt. Tetens- 
kas ir jo dukra koncertuos Lietu
vių namuose, kovo 15, antradienį, 
7 v.v. Svečius Kanadoje globoja 
ir taipgi koncerte dalyvauja mont- 
realietis sol. A. Keblys. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

— Aukos Slaugos namams priima
mos Toronto ir Hamiltono kredi
to kooperatyvuose. Galima siųs
ti ir šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių metinis - 
visuotinis susirinkimas šaukiamas 
1994 m. kovo 20, sekmadienį, 1.30 v.p.p., 
Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo 
menėje, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario. Dalyvaujančių registracija 
prasideda 12.30 v.p.p.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a. susi

rinkimo pirmininko ir sekretorių, 
b. mandatų, nominacijų ir balsų skai
čiavimo komisijų;
3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 1993 m. susirinkimo protokolo 

skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a. pirmi

ninko, b. iždininko, c. slaugos namų; 
d. statybos ir remonto, e. “Lokio” 
svetainės; f. visuomeninės veiklos; 
g. švietimo fondo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 1993 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 1994 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a. 
valdybos (5 nariai), b. revizijos komi
sijos (1 narys);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Toronto Lietuvių namų valdyba

— Metinė parapijos vakarienė 
— šį šeštadienį, kovo 12, 5 v.p.p. 
Bilietus platina V. Taseckas, 824- 
4461. Vakarienės metu bus prista
tytas jau atvykęs kun. Edmundas 
Putrimas, kuris yra paskirtas vi
karu mūsų parapijai. Meninę pro
gramos dalį atliks aktorė E. Ku
dabienė su savo draugėm.

— Parapijos metinės rekolekci
jos, kurias praves Vilkaviškio 
dekanas ir klebonas kun. Vytautas 
Gustaitis, vyks kovo 16-20 d.d. Re
kolekcijų pradžia kovo 16 d., 7 v.v. 
su Mišiom ir pamokslu.

— Mišios kovo 13, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. kun. Bernardi
ną Grauslį, OFM, 9.20 v.r. — už 
a.a. Juozą Gegužį, 10.15 v.r. — už 
a.a. Augustiną Ašoklį, už a.a. Zu
zaną Daugvainienę, už a.a. Oną 
Petrauskienę, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų ir vedėjų su
važiavimas įvyks 1994 m. ko
vo 26, šeštadienį, Kanados 
muziejaus-archyvo patalpo
se Mississaugoje. Suvažiavi
me bus nagrinėjama švietimo 
programa bei medžiaga, kal
bės dr. Lillian Petroff iš Ca
nadian Multicultural History 
Society. Registruotis pas KLB 
švietimo komisijos pirminin
kę G. Paulionienę, tel. (416) 
249-1305.

Kanados Lietuvių fondas 
praneša, kad yra gauta 50 pra
šymų paramai. Jie yra perduo
ti pelno skirstymo komisijai. 
Pakartotinai pranešama, kad 
stipendijų anketas galima gau
ti KLB raštinėje, Prisikėlimo 
parapijos patalpose arba paš
tu: Kanados Lietuvių fondas, 
1573 Bloor St. W. Toronto, ON 
M6P 1A6. Užpildytos anketos 
privalo būti grąžintos į rašti
nę iki š. m. balandžio 1 d.

Lietuvos generalinis konsu
latas nuoširdžiai dėkoja “Pa
ramos”, “Prisikėlimo parapi
jos” ir “Talkos” kredito koope
ratyvams už finansavimą dip
lomatinio priėmimo Vasario 
16-sios proga “Ontario Club” 
patalpose.

Ypatinga padėka Vilniaus 
universiteto “Virgo” choris
tėms, atlikusioms programą, 
KLB valdybai ir panelėms 
Paulionytei ir Sakutei už tal
kininkavimą.

A. a. Onos Šukienės atmini
mui Šv. Jono lietuvių kapi
nėms aukojo: $100 — A. J. Zub- 
rickai; $75 — V. L. Zubrickai; 
$50 — J. E. Čuplinskai; $30 — 
T. Sommer; $25 — F. Boet
tcher; $20 — A. Matulewicz; 
$15 — J. Reynolds.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

ŠALPOS POPIETĘ 
kovo 13, sekmadienį, 12.30 valandą po pietų, (punktualiai) 

didžiojoje Anapilio salėje
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas Vilkaviškio dekanas ir klebonas 

kunigas Vytautas Gustaitis
• Bus labai skanūs pietūs ir pyragai
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis 
dienomis vakarais užsisakyti pas A. Augaitienę telefonu 416-231-7416.

Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia -
KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir tarybos religinė sekcija

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks š. m. kovo 27 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College st., Toronto, Ontario.

Dalyvaujančių registracija prasidės 3.00 v.p.p. Valdyba

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos vakaras - ba
landžio 9, Atvelykio šeštadie
nį, Anapilio salėje. Bus jaunat
viška meninė programa, gausi 
laimikiais loterija, lietuviški 
valgiai, geras orkestras, šokiai. 
Bilietai gaunami “TŽ” admi
nistracijoje ir po pamaldų Ana
pilio ir Prisikėlimo parapijos 
salėse. Loterijai yra sutelkta 
žymių skulptorių ir dailininkų 
darbai. Su įėjimo bilietais kiek
vienas spaudos vakare galės da
lyvauti mažojoje loterijoje.

Anapilio autoaikštei aukojo: 
$50 — P. E. Ališauskai.

Lietuvos sambūriui “Cari
tas” aukojo: $50 —- J. Staške
vičius

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $50 — P. E. Ališauskai.

IŠNUOMOJAMI “Vilniaus” rūmuo
se butai. Skambinti darbo valando
mis tel. 762-1777 Toronte

NORI SUSIRAŠINĖTI vaikinas iš 
Lietuvos. Gyvena ir dirba Kaune. 
Mėgsta keliauti, renka pašto ženk
lus ir labai mėgsta muziką. Rašyti: 
Virgis Plankis, Kovo 11 gatvė 106- 
88, Kaunas 3041, Lithuania.

Visuomenė kviečiama atsilankyti į PRANEŠIMĄ

Teisėtvarkos reformos 
galimybės Lietuvoje

Teisinė reforma, nusikalstamumas, mafija, teisėjų skyrimas, įsta
tyminis teisėtvarkai reguliuoti pagrindas - tai daugeliui rūpimi 
klausimai. Pranešimą darys teisininkas VIDMANTAS ŽIEMELIS, 
Lietuvos respublikos seimo narys, Nepriklausomybės atstatymo 
akto signataras, Tėvynės sąjungos valdybos narys teisinės 
reformos klausimams.

HAMILTONE: kovo 13, sekmadieni po 10 v.r. Mišių 
parapijos salėje; TORONTE: kovo 13, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Pranešimus organizuoja ir visus kviečia atsilankyti
Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

fiS MONTREAL
Montrealio lituanistinė mokykla 

Vasario 16-tąją paminėjo vasario 
19 d. pritaikyta tema “Kunigaikš
čių Lietuva”. Čia visi mokiniai galė
jo pasireikšti deklamacijomis, dai
nomis, kanklių ir birbynių muzika 
bei šokiais. Trumpai kalbėjo mokyk
los vedėja Joana Adamonytė ir kun. 
Stasys Šileika. Salė buvo papuošta 
mokinių piešiniais, pilių maketais 
ir Kalėdų eglutės nuotraukomis. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu ir 
vaišėmis.

Vilkaviškio parapijos klebonas 
kun. Vytautas Gustaitis ir Anapi
lio klebonas kun. Jonas Staškevičius 
vasario 25 d. buvo atvykę į Montrea-

lį. Aplankė AV ir Šv. Kazimiero pa
rapijų klebonus bei šventoves. Taip 
pat apžiūrėjo miestą. Kitą rytą išva
žiavo į Otavą.

Liudas Stankevičius rengia dvi 
ekskursijas į Lietuvą su “Lot” lėktu
vų bendrove. Vieną - gegužės 20 d., 
kaina $847, antrą į Dainų šventę lie
pos 1 d., kaina $998. Smulkesnė in
formacija tel. (514) 669-8834.

A. a. August Naujoks, 64 m. am
žiaus, mirė vasario 24 d. Po pamal
dų St. John Lutheran šventovėje pa
laidotas Mount Royal kapinėse. Liū
di žmona, duktė, brolis ir sesuo su 
šeimomis, kiti giminės bei artimieji.

B. S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

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

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

VILNIUJE parduodamas 2 kamba
rių ir virtuvės butas. Skambinti tel. 
(416) 769-0644 nuo 8-10 v.v.

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

■■■MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
■MMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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.

Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 13, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

i! VALDYBA

įįįį
“Paramos” 

kredito kooperatyvo
valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 13 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:

Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė

>• Juozas Norkus.

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

ESURRECTION

AR1SH (TORONTO) CREDIT UNION LIMITED
999 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo valdyba praneša,
kad ANAPILIO skyrius oficialiai

atidarytas. Visi asmeniniai patarnavimai atliekami:
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Telefonas: (905) 566-0006.

VALDYBA

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.-.. ......  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:

...... 3.25%
..... 3.00%

Einamos sąsk................... .... 1.00%
1 metų .........
180 d. -364 d. RRIF-RRSP-1 m.term. .... 4.00%

120 d. -179 d. ..... 3.00% RRIF-RRSP —2 m.term. .... 4.75%
60d. - 119d. ..... 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
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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

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.

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

IEŠKAU nerūkančios moters pri
žiūrėti vaikus ir atlikti namų ruo
šos darbus. Turi gyventi kartu. 
Skambinti tel. (905) 887-1392.

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.

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.

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.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

tel. 848-9628


