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Lietuviška šeima - dinozauras ar feniksas?
Šiais šeimos metais visame pasaulyje stengiamasi stip

rinti šeimos vaidmenį. Dabarties šeima yra nukentėjusi 
įvairių modernių srovių pasekmėje, ir dėl to dažnai yra nu
vertinama. Mūsų mokyklų sistemai suliberalėjus ir daug 
kam atitolus nuo krikščionybės, svarbiausia auklėtoja gali 
būti tik šeima. Jaunoms šeimoms yra lengva tai pamiršti: 
materialinių siekių nespėdamos patenkinti, ieško kuo 
įmantresnių laisvalaikio užsiėmimų ir siekia kažkieno - 
ne savo - nubrėžto idealo, kuris nebeturi jokios dvasinės, 
tikro idealo prasmės. Mažai laiko belieka šeimai, kai abu 
tėvai dirba arba, tėvams išsiskyrus, motina viena turi šeimą 
išlaikyti. Namų ruoša, visokeriopos pamokos ir repeticijos 
taip suryja beveik visą laiką. Sunku rasti kada su vaikais 
pasišnekėti, pažaisti, kartu ką nors veikti.

SAUSIO mėnesį Vilniuje buvo surengta konferencija 
“Mes - vaikų ugdymui, Lietuvos ateičiai”. Vienas 
jos tikslų: išsaugoti ateinančioms kartoms humanisti
nius, bendražmogiškus idealus. Lietuviškoje išeivijoje 

diskusijų kryptis būtų kitokia. Opiausias mūsų klausimas- 
kaip išsaugoti ateinančioms kartoms lietuvybę krikščio
niškoje dvasioje. Ne visoms jaunesnėms lietuvių šeimoms 
yra aiškus užsiangažavimas lietuviškumui. Didesnėse apy
linkėse turime institucijų, kurios padeda lietuviškumo 
idėją įtvirtinti vaikuose. Lietuvai atkovojus nepriklauso
mybę, kai kuriems išeivijos lietuviams gal išnyko vienas 
pagrindinių lietuvybės išlaikymo motyvų. Dabar daug kas 
turi apsispręsti - ar verta stengtis, ir kodėl? Vadinamiems 
veikėjams yra lengviau - kone iš įpratimo jie tęsia tėvų 
įskiepytą pareigą - sukūrę šeimas su tiek pat pareigingu 
gyvenimo draugu-e, savo įsitikinimus perduoda savo vai
kams. Jie neša didelę atsakomybę, nes į jų šeimas sudeda
me savo viltis lietuvybės ateičiai. Nuolat apgailestaujame, 
kad tokių šeimų yra per mažai. Dėl įvairių priežasčių dau
gumos šeimų įsitikinimas lietuvybės išlaikymo svarba yra 
nelygus abiejų tėvų galvojime. Neišvengiamas yra anglų 
ar prancūzų ir lietuvių kalbų maišymas tėvams, kurie visus 
mokslus yra išėję anglų ar prancūzų kalba. Kartais atsisa
kome lietuvių kalbos, norint išlaikyti dialogą su vaikais 
sunkiame paauglio laikotarpyje. Ar verta bartis dėl lietu
viško žodžio, kai su prieaugliu reikia aiškintis visokiais 
jam esminiais klausimais, apie kuriuos patys tėvai būna 
skaitę ir girdėję nelietuvių kalba? Ar šiais laikais galima 
barti vaikus, nepaisyti kitokio galvojimo galimybių, kaip 
buvo daromą su ankstesne karta?

NAUJI laikai ir naujos aplinkybės nebūtinai reika
lauja atmesti senąsias vertybes, tik gal - ieškoti nau
jo galvojimo ar naujo priėjimo. Kaip anksčiau nebu
vo įprasta, o dabar stipriai Kanadoje puoselėjamas antros 

oficialiosios kalbos (prancūzų) mokymasis, vaikai leidžiami 
į specialius kursus bei mokyklas, — taip galima tais pačiais 
motyvais skatinti ir lietuvių kalbos išmokimą. Gal vaikams 
nebeaktualus patriotinis akstinas, bet vis dėlto svarbus yra 
vaikų visapusiškas išsilavinimas. O leisdami vaikus į lietu
višką veiklą galime ugdyti juose pamėgimą įvairiose srityse 
reikštis, norą siekti platesnio supratimo, gilesnį atsakomy
bės pajutimą ir istorinio priklausymo jausmą daugiau, negu 
jie patirtų tik savo kaimynų, bendramokslių ir vėliau bend
radarbių rateliuose. Kaip ir visur, mūsų pastangos atitiks 
mūsų norą siekti užsibrėžto tikslo. Vieniems geriau pa
siseks, kitų lietuvių kalba bus silpnesnė, bet tai ne trage
dija. Kalbą visuomet galima tobulinti, o vidinį įsitikinimą, 
lietuviškumo jausmą, pasididžiavimą savo šaknimis vai
kuose galime įdiegti pirmiausia mes patys šeimoje — pozi
tyviu, kūrybingu priėjimu. Šeimos metai yra gera proga 
atrasti laiko pažvelgti į savo šeimą, prisiminti, kokią di
džiulę ir gerą įtaką ji gali turėti vaikams ir pakreipti tą 
įtaką lietuviškumo linkme. Tokiu būdu neliksime dinozau
rais, bet gal sukursime išeivijoje lietuvybės naujo amžiaus 
feniksą! R. Sakalaitė-Jonaitienė

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Jaunieji indėnų savižudžiai
Tragišką indėnų problemą 

dienraščio “The Toronto Star” 
skaitytojams atskleidžia Dale 
Brazao reportažiniu praneši
mu iš Pikangikumo rezervato 
Ontario provincijoje. Šis od- 
žibvos (Ojibwa) indėnų gen
ties 18 kv. kilometrų rezerva
tas, turintis 1.600 gyventojų, 
yra prie Manitobos sienos, 
apie 300 km į šiaurės vakarus 
nuo Winnipego. Vasarą jis pa
siekiamas tik lėktuvais, o žie
mą - ir motorinėmis rogėmis.

Spaudos atstovų dėmesį at
kreipė ten vykstantys indėnų 
vaikų ir paauglių nesibaigian
tys mėginimai nusižudyti. 1989 
m. užregistruota tik pora to
kių pastangų, 1992 m. - 33. Per
nai 20 Pikangikumo gyventojų 
bandė nusižudyti narkotikais, 
5 norėjo pasikarti, 4 nusišau
ti. Pernykščių bandymų rezul
tatai: pasikorė du jaunuoliai, 
nusišovė vienas, o vienas mirė 
apsinuodijęs alkoholiu. Nusi
žudyti didele doze narkotikų 
reikia dolerių, kurių turi tik 
vyresnio amžiaus jaunuoliai. 
Juos, matyt, buvo spėta grei
tosios pagalbos lėktuvu nuga
benti į Winnipego ligonines ir 
ten išgelbėti nuo mirties.

Skaudžiausias turbūt yra ke
lių paauglių nusižudymas vie
noje indėnų šeimoje. Informa
ciniame Toronto dienraščio 
reportaže minimas trylikame
tis Travis Turtle, netekęs dvie
jų vyresnių brolių: Saulius 
Turtle nusišovė pernai, o Cor
nelius Turtle pasikorė prieš 
tris savaites. Pasikarti ban
dė ir jo trečias brolis Hank 
Turtle, paskutiniu momentu 
spėjęs nusipjauti ant kaklo 
užsimautą virvę. Dabar ir try
likametis Travis Turtle buvo 
sulaikytas einantis į mišką 
su nailono virve ir skardine 
benzino rankose. Mat gyve
nimu Pikangikume rezervate 
nusivylę paaugliai ten svai
ginasi lengvai gaunamo ben
zino garais.

Pastarųjų trijų savaičių lai
kotarpyje šiemet Pikangiku
me jau bandė nusižudyti 14 
paauglių. Du bandymai, deja, 
buvo sėkmingi. Dėl kilusios 
beviltiškos įtampos iš rezer
vato vado pareigų pasitraukė 
indėnų odžibvos genties vadas 
Gordon Peters. Balandžio mė
nesį šį rezervatą žada aplan
kyti Kanados indėnų reikalus 
tvarkantis ministeris Ron Ir-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS GIMNAZIJOS tautinių šokių grupė atlieka programą per savo vardo dieną. Apačio
je: Vasario gimnazijos choras dainuoja Vokietijos LB centriniame Nepriklausomybės šventės minėjime Hiuten- 
felde vasario 19 d. Minėjime dalyvavo 500 svečių Nuotr. M. Šmitienės

- . - . . .....

Vokietija domisi Baltijos valstybėmis
Pasitarimas Bonnoje su Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministeriais

KAZYS BARONAS, Vokietija
Baltijos valstybių užsienio 

reikalų ministerių viešnagė 
Bonnoje 1994 m. kovo 11 d. (jie 
atvyko Vokietijos užs. rei. min. 
Klaus Kinkei kvietimu) rado 
platų atgarsį Vokietijos žinia- 
sklaidoje. Radijas jau pieti
nėse žiniose bei plačiuose ko
mentaruose pranešė apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos mi
nisterių atvykimą. Televizijos 
stotys popietės ir vakaro pro
gramose nufilmavo posėdžių 
salę, ministerius su jų Vokieti
jos kolega. Tą pačią dieną Bon
noje lankėsi ir Rusijos kariuo
menės vadas P. Gračiovas. Jam 
einant su Vokietijos krašto ap
saugos min. V. Riuke prieš išri
kiuotą garbės sargybą, televi
zijos pranešėjas pakartojo ru
so pasakytus žodžius, kad Bal
tijos valstybių klausimas yra 
Rusijos vidaus reikalas.

Naudingi atoliepiai
Frankfurto radijas prane

šė, kad Baltijos valstybės Bon
noje dar kartą pareiškė norą 
įsijungti pilnateisėm narėm 
į NATO ir Europos Sąjungos ei
les, kartu atkreipdamos dė
mesį į Karaliaučiaus apygar
dos rusiškos kariuomenės kon
centraciją.

Spaudos konferencijoje K. 
Kinkei atkreipė dėmesį, kad 
pasikalbėjime vyravo rusų ka
riuomenės atitraukimas iš Bal
tijos valstybių (Latvijos ir Es
tijos), tose valstybėse mažu
mų klausimas, pavadindamas 
tris Baltijos valstybes tiltu 
tarp Rytų ir Vakarų Europos. 
Geri Rusijos ir Vokietijos san
tykiai gali taip pat išspręsti 
daug painių klausimų tarp Ru
sijos ir Baltijos valstybių.

Daug komentarų spausdino 
vokiečių spauda. Įdomus yra 
Miuncheno “Sueddeutsche Zei- 

vin ir susipažinti su tragiškos 
problemos priežastimis.

Jos betgi gerai žinomos vi
siems jau ir dabar. Mat šiame 
rezervate jokio darbo negali 
gauti net 85% gyventojų. Jie 
laikosi tik iš valdžios gauna
ma labdara, skatinančia gir-

(Nukelta į 5-tą psl.) 

tung” kovo 11 d. Bonnos kores
pondento von W. Bergdoll ko
mentaras (tai papildymas 
straipsnio 2-me psl.), pavadin
tas “Baltiečių advokatas”.

Visai teisingai Bonnos ko
respondentas rašo, kad vokie
čiai turi didesnę atsakomybę 
Baltijos valstybių atžvilgiu 
už kitus kraštus, nes Hitlerio- 
Stalino sutartim jos buvo Sov. 
Sąjungos užimtos. Priminęs, 
kad baltiečiai atvyko K. Kin- 
kelio kvietimu, nes Baltijos 
kraštai jaučiasi parduoti-iš- 
duoti Rusijos įtakos sferai. 
Bonna negali būti tarpininku, 
bet Vilnius, Ryga ir Talinas 
nesutinka, kad Baltijos vals
tybės būtų Vakarų nurašytos, 
negarantuoja jų saugumo, gir
dėdami Kozyrevo ar Žirinovs- 
kio pareiškmus. Tik Skandina
vijos kraštai jaučia baltie- 
čiams solidarumą, jų baimę.

Naujas vaidmuo Vokietijai
Kokiu keliu reikėtų eiti advo- 

katui-vokiečiui tokioje sudė
tingoje padėtyje? Amerikie
čiai rodo didelius dantis, kai 
kalbama apie saugumo stoką 
ne tik Baltijos valstybėse, bet 
ir vidurio Europoje. Tam rei
kia laiko. Latviai ir estai tu
ri surasti “modus vivendi” su 
rusiška mažuma. Taip pat vo
kiška diplomatija turėtų Mask
vai priminti, kad progresuo
jančios Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybės, būdamos til
tu tarp Rytų ir Vakarų Euro
pos, įjungus jas į Europos Są

Lietuvos ambasados priėmime Bonoje Vasario 16-tosios proga. Iš dešinės: N. 
NAMAVIČIENĖ ir ambasadorius dr. Z. NAMAVIČIUS Nuotr. M. Šmitienės

jungą, bus ir Maskvai naudin
gos.

Žingsnis po žingsnio vokiš
ka užsienio politika gauna nau
ją vaidmenį. Kas anksčiau bu
vo tvarkoma čekių knygute, 
šiandien jos vietoje reikia ieš
koti diplomatijos kelio, pa
ruošiant Maskvą iš anksto, kad 
Baltijos valstybės turės už
imti Europos Sąjungoje vietą. 
Antroje šių metų pusėje K. 
Kinkei užims Europos Sąjun
gos pirmininko kėdę. Bonnos 
advokatas (K. Kinkei) ambi
cingai imasi to darbo, apvai
nikuodamas savo pastangas 
ne tik įjungimu į Europos Są
jungą šešių valstybių, bet taip
gi Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Ši perspektyva Baltijos 
valstybėms reiškia žymiai dau
giau už visus kitus reikalus.

Teisingos pastabos
1994 m. kovo 6 d. Frankfur

to radijas sekmadienio katali
kų pusvalandyje pranešė, kad 
Lietuvos Katalikų Bendrija 
reikalauja jai sugrąžinti nu
savintą turtą. Parlamentarai 
atsisako, nes daugelis jų tu
ri įsigiję K. Bendrijai priklau
sančius sklypus, namus ir pan.

* * *
Lietuvių kilmės inž. Helmu

tas Šimkus, nuteistas Irano vy
riausybės mirties bausme už 
šnipinėjimą, greičiausiai po 
dvejų metų kalėjimo bus išleis
tas į laisvę. Tokią žinią pra
nešė spaudai Bonnos teisingu
mo ministerija.

Kovo 11-oji seime
ELTA praneša, kad kovo 11 

d. Lietuvos seime įvyko iškil
mingas posėdis, kuriame daly
vavo prezidentas Algirdas 
Brazauskas, 1990 metų ne
priklausomybės atstatymo ak
to signatarai, įvairių val
džios sluoksnių bei institu
cijų, ambasadų ir tikinčiųjų 
bendruomenių atstovai. Tylos 
minute buvo pagerbtas akto 
signatarų V. Šadreikos ir Č. 
Kudabos atminimas. Kalbas 
pasakė seimo pirm. Č. Juršė
nas ir kiti signatarai bei sei
mo nariai. Gautas tekstas kal
bėjusio krikščionių demokra
tų partijos vicepirmininko, 
seimo nario A. Saudargo, ku
ris priminė, jog dabar reika
lingiausia yra siekti sociali
nio teisingumo, ir būtina sei
mui nustoti tuščiažodžiauti, 
ir tartis ne savo tarpe, bet 
su savo rinkėjais, nes visuo
menė viskuo nepatenkinta ir 
seimu nebepasitiki.

Demonstracijos Vilniuje
Vilniuje kovo 6 d. įvyko de

monstracijos “Už teisingumą 
ir valstybės ateitį”, rašo “Lie
tuvos rytas” (kovo 8) ir “Am
žius” (kovo 12). Jas surengė 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, Lietuvos 
politinių kalinių sąjunga ir 
Lietuvos sąjūdis. Susirinko 
apie 5,000 žmonių su plaka
tais ir vėliavomis prie LDDP 
rūmų, kur po keleto kalbų bu
vo sudeginta valdžią simbo
lizuojanti popierinė pirami
dė. Dalyviai tada ėjo prie buv. 
KGB rūmų, kur sustojo pa
gerbti laisvės kovų aukas ir 
po to vyko eisena į Nepriklau
somybės aikštę, kur kalbėjo 
seimo narys B. Gajauskas, Jau
nųjų konservatorių lygos va
dovas R. Račinskas, prel. A. 
Svarinskas ir kiti. Buvo pri
imta rezoliucija, protestuo
janti prieš valdančios parti
jos nesugebėjimą tvarkyti 
kraštą.

Ryšiai su Italija
Italijos užsienio reikalų mi

nisteris, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijos pirm. prof. Beniamino 
Andreatta lankėsi Lietuvoje 
kovo 11 d., pranešė ELTA. Su 
Lietuvos ministerių pirminin
ku A. Šleževičium pasirašė 
dvišalę sutartį dėl ekonomi
nio, gamybinio ir techninio 
bendradarbiavimo.

Sutartis su Danija
RFE/RL žiniomis, kovo 9 d. į 

Vilnių atvyko Danijos gynybos 
ministeris Hans Haekkerup 
susitikimams su vyriausybės 
bei seimo nariais ir gynybos 
komitetu. Buvo aplankytas 
Lietuvos laivynas Klaipėdo
je ir pasirašyta gynybos su
tartis “Dėl santykių plėtoji
mo karinio bendradarbiavimo 
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srityje”. Danija žada teikti 
pagalbą Lietuvai, besiruo
šiančiai dalyvauti “Bendra
darbiavimo taikos labui” pro
gramoje. Taipgi padės ruošti 
Baltijos šalių taikos dalinį 
netoli Alytaus.

Įstatymo projektas 
JAV kongrese

JAV kongrese kovo 14 d. bu
vo pristatytas įstatymo pro
jektas HR3992, reikalaujantis, 
kad Rusijai nebūtų teikiama 
jokia finansinė parama, kol 
nebus išpildytos septynios 
sąlygos žvalgybos, užsienio 
politikos ir ekonominės poli
tikos srityse. Tarp jų pami
nėta, kad rusų kariuomenė tu
ri būti išvesta iš Estijos, Lat
vijos bei Moldovos, ir Kara
liaučiaus srityje rusų daliniai 
privalo gerbti Lietuvos ir kitų 
kaimyninių kraštų teritorines 
teises, jokiu būdu nesiimant 
agresyvios taktikos. Savo įva
de įstatymo projekto autorius 
Gerald Solomon teigia, jog Ru
sija vėl tapusi JAV priešu, ne 
partneriu, ir JAV prezidento 
Clintono politika dėl Rusijos 
yra aiškiai nepavykusi.
Vokiečiai pasiruošę pagelbėti
ELTOS pranešimu, Vokieti

jos Bremeno miesto firma STS, 
supažindinanti specialistus su 
moderniausia elektronine 
technika, į Klaipėdos statybi
ninkų mokyklą atgabeno 20 
prietaisų ir pateikė kursan
tų mokymo programą. Sutartį 
pasirašė uostamiesčio staty
bininkų mokykla, minėtoji vo
kiečių firma ir Klaipėdos dar
bo birža. Jie finansuos šios ir 
kitų bedarbių grupių apmoky
mą vakarietiškais kompiute
riais.

Burmistrų pasitarimas
Marijampolėje kovo pra

džioje susitiko didžiųjų Lie
tuvos miestų burmistrai, pra
neša “Lietuvos rytas”. Susiti
kimo tikslas — aptarti teisė
saugos klausimus. Pabrėžta, 
kad didžiausia problema — 
patalpos. Pasitarime priim
tas nutarimas kreiptis į sei
mą ir vyriausybę dėl nuosa
vybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų.

Lietuvos konsulatas Seinuose
ELTOS pranešimu, nuo 1994 

m. balandžio 1 d. Seinų mieste 
pradės veikti Lietuvos konsu
latas, įsikūręs nuomojamuose 
Vyskupų rūmuose. Nustatyta, 
kad šioje apylinkėje konsula
tas labai reikalingas, nes pvz. 
vien pernai Lietuvos-Lenkijos 
sieną Aradnikuose pervažiavo 
daugiau kaip milijonas Lietu
vos piliečių. Konsulatas taipgi 
teiks paramą Lenkijos lietu
viams, gyvenantiems Seinuo
se, Punske ir tų vietovių apy
linkėse. RSJ
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Q RELIGINIAME GYYWME

Sovietinė žvalgyba ir lietuviai
Amerikoje tarp sovietinių šnipų buvo ir lietuvių

Kaip išgydyti sovietinio laiko
tarpio dvasines žaizdas ir “pa
ruošti Dievo tautą iš Vakarų 
ateinantiems liberalizmo iššū
kiams sutikti” - klausimas svars
tytas Lietuvos vyskupų konfe
rencijos posėdyje 1994 m. va
sario 17 d. Kaune. Dalyvavo Šv. 
Sosto nuncijus arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia, kard. V. 
Sladkevičius, arkivyskupas A. 
J. Bačkis ir visi Lietuvos vysku
pai. Nuncijus pasiūlė keletą 
konkrečių projektų kunigų at
sinaujinimui. Posėdyje taipgi 
svarstytos valdžios daromos 
kliūtys Kat. Bendrijai atgauti 
teisėtas nuosavybes bei “Cari
tas” federacijos pertvarkymo 
galimybės.

“Būtina abipusio pasitikėji
mo ir abipusio atvirumo su
tartis”, - pabrėžė Šv. Sosto nun
cijus Lietuvai arkivyskupas Jus
to Mullor Garcia pokalbyje, va
sario 8 d. paskelbtame “Lietuvos 
aide”. Kolaboravimas ne visada 
atsirandąs iš pritarimo idėjai, 
esančios baimės ir valdžios troš
kimo priežastys. Blogio grėsmės 
pavyzdžiu nurodė Bosniją. Lai
ku neišrautas blogis stiprinąs 
egoizmą. Demokratija kuriama 
“neapsimestomis moralinėmis 
vertybėmis”. Nuomonėms ski
riantis, pirmenybė dialogui, 
ne kivirčams. Nuncijus pabrė
žė būtinybę gilintis į Vatikano 
II susirinkimo dokumentus. Pa
kvietė taipgi visus nuolat skai
tyti popiežiaus kalbas, pasaky
tas Lietuvoje.

Valdančioji LDDP partija stab
do Kat. Bendrijos nuosavybių 
grąžinimą. Vasario 9 d. seime 
surengtoje spaudos konferenci
joje kai kurie seimo atstovai 
paaiškino, kad esą per daug K. 
Bendrijai priklausančių pasta
tų ir jų grąžinimas sukeltų prob-
lemą; kad 1940 m. konfiskuoti 
namai priklausą valdžiai, kad 
dar nesą įstatymo, nurodančio 
turto grąžinimo ir nuostolių at
lyginimo tvarką.

Vilniaus arkivyskupijos kuri
jos ekonomas kun. E. Paulionis 
pareiškė, kad nenoras grąžinti 
Kat. Bendrijai priklausančius 
pastatus esąs susietas su Vil
niaus miesto deputatų, seimo ir 
vyriausybės narių asmeniniais 
motyvais, nes iš jų daug kas tuos 
pastatus jau išsipirkę. Vasario 
15 d. spaudos konferencijoje 
dalyvavo kun. R. Jakutis, kuri
jos advokatas E. Būdvytis ir tei
sės mokslų dr. Kaz. Valančius. 
Jie nusavybės grąžinimo reikalu 
padarė pranešimus. Apie žmo
nių mėtymą į gatvę negali būti 
jokios kalbos. “Nė iš vieno grą
žinto namo neiškeldinta” net 
įstaiga ar organizacija, nekal
bant apie gyventojus”, - pareiš
kė kun. E. Paulionis. Kat. Bend
rijos šiuo atveju pagrindinis 
tikslas esąs senelių prieglau
dų, našlaičių namų steigimas, 
jų priežiūra, benamių jaunuo
lių globa. Advokatas E. Būdvy
tis įsitikinęs, kad K. Bendrijos 
puolimas tyčia suaktyvintas, kad 
nereikėtų grąžinti turto. Vysku
pų konferencijos posėdyje vasa
rio 17 d. patvirtintas principas, 
jog atimta nuosavybė turi būti 
grąžinta Kat. Bendrijai.

Gyd. Nijolė Liobikienė, Lie
tuvos “Caritas” federacijos Šei
mos centro vadovė, Šeimos me
tų proga, kalbėdama apie būklę 
Lietuvoje, pareiškė, kad visuo
menė išgyvenanti gilią morali
nę krizę: padidėjęs abortų, sky
rybų skaičius, beglobiai vaikai 
gausiai jungiasi į nusikaltėlių 
gretas, plinta venerinės ligos, 
AIDS, alkoholizmas, narkoma
nija. Šeimos centras intensyviai 
rengia programas jaunoms ir 
pagyvenusioms šeimoms, orga
nizuoja seminarus mokytojams 
bei katechetams. Birželio mėn. 
įvyks seminaras vyresniųjų kla
sių tikybos mokytojams. Jam 
vadovaus gydytoja pedagogė H. 
Klaus, supažindins su paaug
lių programa.

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete vasario 22 d. Kauno 
arkivyskupijos “Caritas” atida
rė neturtingiems studentams 
valgyklą, kurioje šiuo metu jau 
maitinasi šimtas asmenų, gau
dami nemokamai sriubos ir duo
nos. Kad nebūtų piktnaudžiavi
mo, sudaromi tikrai neturtingų 
studentų sąrašai. “Caritas” rei
kalų vedėja O. Virbašiūtė Infor
macijos centrui tarp kitko pa
reiškė, kad valgykla finansuo
jama lėšomis, paaukotomis To
ronto Prisikėlimo parapijos ti
kinčiųjų. Valgyklos projektą re
mia ir Kauno miesto firmos bei 
kai kurios maisto parduotuvės.

Regioninis tikybos metodikos 
kabinetas iškilmingai atidary
tas Alytuje sausio 30 d. Kateche
to A. Vitkausko pranešimu, ka
binetas teiksiąs metodikos pa
galbą katechetams bei tikybos 
mokytojams, organizuosiąs šven
tes, evangelizuosiąs pasaulie
čius. Sukaupta vertinga litera
tūra galės naudotis abipus Ne
muno gyvenantys Vilkaviškio ir 
Kaišiadorių vyskupijų parapi
jiečiai. Iškilmėje susirinkusius 
mokytojus ir dvasininkus sveiki
no mokiniai, pažadėję stiprinti 
tėvynę krikščioniškuoju tikėji
mu, artimo meile ir sąžiningu 
gyvenimu. Per Mišias Angelų 
Sargų šventovėje dekanas kun. 
P. Dumbliauskas tikintiesiems 
perdarė Italijos saleziečių lin
kėjimus.

Seminaras Panevėžio vysku
pijos katechetams buvo sureng
tas vasario 5 d. Dalyvavo apie 
150 tikybos mokytojų. Apie me
todiką kalbėjo E. Marcinkevi
čienė ir R. Kalinauskaitė. Dar
bo organizavimą aptarė sės. B. 
Mališkaitė, vaikų sielovadą - 
klierikas R. Baltrušaitis. A. Vit
kauskas kalbėjo apie metodikos
kabinetų steigimą.

Iškilmingomis Mišiomis va
sario 6 d. Vilniaus arkikatedro
je paminėtos dvi sukaktys: pen- 
kerių metų nuo arkikatedros 
atšventinimo ir 110 metų nuo 
arkivyskupo kankinio Mečislo
vo Reinio gimimo. Mišias auko
jo arkivyskupas metropolitas 
A. J. Bačkis ir arkikatedros kle
bonas mons. K. Vasiliauskas. 
Arkivyskupas pasidžiaugė at
gauta Vilniaus arkikatedra, pa
brėžė šviesią arkivyskupo M. 
Reinio asmenybę, palietė svar
biuosius jo gyvenimo bruožus 
ir kvietė nepalūžti, stengtis iš
saugoti tėvynės laisvę ir liudyti 
Evangeliją.

Katalikų charizmatinės bend
ruomenės “Gyvieji akmenys” 
kvietimu, 1994 m. sausio 31 d. 
iš Austrijos buvo atvykęs jau
nuolių dešimtukas, Lietuvoje 
viešėjęs dešimt dienų, susiti
kinėdamas su jaunimu. Visi 
drauge bendravo, meldėsi ir da
linosi patirtimi. Jaunieji misi- 
jonieriai evangelizavo Mari
jampolėje, Kybartuose, Pilviš
kiuose, Jonavoje, aplankė kelias 
gimnazijas Kaune.

Vokietijos vyskupų delegatas lietuvių sielovadai prelatas ANTANAS 
BŪNGA (dešinėj) dėkoja Vasario 16 gimnazijos kapelionui kun. EDMUN
DUI PUTRIMUI už gerai atliktą darbą. Priekyje iš kairės: naujasis gim
nazijos kapelionas kun. GEDIMINAS TAMOŠIŪNAS, I. LUKOŠIUS ir 
prel. EUDENBACH Nuotr. M. Šmitienės

AfA
. JOANAI ZUBRICKIENEI

mirus,
jos vyrui ALGIMANTUI, dukrai VILTEI ir žentui dr. ALGIUI 
VALIULIAMS, sūnui LINUI ir jo žmonai VIRGINIJAI, 
sūnui DARIUI, vaikaičiams - DAINAI, AURELIJAI, 
PAULIUI, ALGIUI ir VIKTORUI, seseriai BIRUTEI ir 
JONUI TAMOLIŪNAMS reiškiame gilią užuojautą -

Čiakų ir Vilučių šeimos, 
Indiana, JAV

S. POVILAS ŽUMBAKIS

Pirmą kartą po Sovietų Są
jungos sugriuvimo Amerika iš
varė Rusijos diplomatą už ČIA 
šnipo “globojimą”. Rusija atsi- 
keršijo, išprašydama Amerikos 
diplomatą iš Maskvos. Partne
rystė dėl taikos staiga atšalo.

Rusijos vyriausias karinio 
štabo viršininkas generolas 
Michail Kolesnikov’as į kalti
nimus, jog Rusija šnipinėjan- 
ti Ameriką, atsakė, kad tai yra 
suprantama, nes Amerika tą 
patį daranti Rusijoje. Tą patį 
argumentą kartoja ir Amerikos 
liberalų choras.

Amerikos lyginimas su Ru
sija, ar tai šnipinėjimo srity
je, žmogaus teisių, ar karinėje 
veikloje yra senas, dar J. Sta
lino laikais pradėtas disinfor- 
macijos planas, pagal kurį visi 
bolševikų žiaurumai, visa agre
sija buvo lyginama su Vakarų 
elgesiu.

Tačiau šios dvi didžiosios 
valstybės yra visiškai skirtin
gos. Svarbiausia tai, kad Ame
rika neturėjo strateginio pla
no užimti visą pasaulį ar užka
riauti svetimus kraštus, o So
vietų Sąjunga ne tik turėjo to
kius planus, bet stengėsi juos 
ir įgyvendinti.

Amerika dabar teikia finan
sinę ir kitokią humanitarinę 
pagalbą prezidentui B. Jelcin’ 
ui ir Rusijai, kad ji galėtų at
sistoti ant kojų po 70 metų už
trukusios marksistinės-bolše- 
vikinės sistemos. Rusija Ame
rikos nešelpia.

Trečiasis pagrindinis skir
tumas - Amerika nešaudo žmo
nių, bendradarbiavusių su ru
sais ar komunistais. Rusai tai 
darė prieš ir po Sovietų Sąjun
gos sugriuvimo. Ir tai vykdo 
be jokių viešų teismų, daro, 
kaip ir Lenino-Stalino laikais, 
panaudodami slaptus politi
nius likvidavimus.

Be abejonės, įtariamojo šni
po Aldrich Hazen Ames’o byla 
tęsis ilgą laiką. Amerika yra 
kraštas, kurio pamatai yra tei
sinė sistema. Visi, kad ir įta
riami šnipinėjimu, turi teisę 
gintis. A. H. Ames’as ir jo žmo
na aiškiai pasakė, kad jie tai 
daiys. Jiems nereikės kentėti 
tamsiuose KGfe rūsiuose. Jie 
turės pilną teisę priversti 
valdžią Amerikos teismuose 
įrodyti kaltinimus jiems.

Ši byla bus ypatingai įdomi. 
Jau dabar kyla šimtai klausi
mų dėl sovietų infiltravimo į 
Amerikos valdžią. Štai keletas 
detalių, - gal sutapimų, kurios 
turėtų būti įdomios ir mums.

A. H. Ames’as buvo paskirtas 
į CIA Langley būstinę 1972 m.

Kaune įsteigtas arkivyskupi
jos Evangelizacijos centras. 
Vysk. S. Tamkevičiaus kvieti
mu, į posėdį vasario 12 d. atvyko 
visa eilė katalikiškos veiklos 
grupių bei informacijos darbuo
tojų. Vysk. S. Tamkevičius pažy
mėjo, kad naujos “institucijos 
uždavinys būsiąs evangelizuoti 
žmones arkivyskupijos teritori
joje ir pagal galimybes visoje 
Lietuvoje”. Centras koordinuos 
kitų vykdomas evangelizacijos 
misijas. Posėdžio dalyviai iš
dėstytiems planams pritarė.

Rusijos patriarchas Aleksie
jus II ir gynybos ministeris Pa
vel Gračiovas pasirašė bendrą 
pareiškimą, jog nuo šiol Rusijos 
kariuomenė turės savo kapelio
nus tikinčiųjų karių poreikiams. 
Patriarchas kalbėdamas pridū
rė, kad tuo bus atnaujinamos 
dvasinės ir patriotinės rusų tra
dicijos. Jaunimo dvasinio auklė
jimo reikalingumą pripažino ir 
gynybos ministeris.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”) 

ir dirbo iki 1976-ųjų. Tuo me
tu ČIA vyko dideli pasikeiti
mai. Buvo organizuojamos de
monstracijos prieš JAV val
džią, deginamos Amerikos vė
liavos, ypač universitetuose 
ir liberalioje spaudoje vyravo 
didelis nusiteikimas prieš 
Amerikos vyriausybę.

1986 m. kaltinamasis “Riek” 
Ames’as, pagal FBI, jau dirbo, 
šnipinėdamas Sov. Sąjungai. 
Tais pačiais metais Amerika 
pareikalavo, kad Sovietų Są
junga atšauktų keletą įtaria
mų KGB agentų iš JAV. Išvary
tų KGB narių tarpe buvo ir vie
nas lietuvis - Sovietų Sąjun
gos diplomatines pareigas ei
nantis agentas. Likus dviem 
dienom iki paskelbimo dėl jo 
pašalinimo iš Amerikos, minė
tas agentas atvyko pas mus 
prašyti tam tikros medžiagos 
iš bylų, kuriose buvo išvar
dinti žmonės, žudę lietuvius 
per pirmąją bei antrąją sovie
tų okupacijas. Jam labai rū
pėjo kai kurios pavardės. Ži
noma, jis jokios informacijos 
negavo. Jam buvo palinkėta 
peržiūrėti savo KGB “didvy
rių” bylas bei KGB narių sąra
šus ir ten paieškoti tų pačių 
pavardžių.

Išvarytasis lietuvis agentas 
buvo mums gerai žinomas, tar
navęs KGB. Kai kurie mūsų 
“gudrūs” žmonės palaikė ilgus 
ir kartais ypatingai glaudžius 
ryšius su juo - tiek čia, tiek ir 
nuvykę į okupuotą Tėvynę.

Teko keletą kartų susitikti 
su minėtu agentu. Jo pasau
lėžiūra buvo itin aiški. Tai bu
vo prisiekęs komunistas, atsi
davęs Maskvai, ne Vilniui. Vie
ną tų susitikimų aprašė Euro
poje leidžiama mūsų spauda. 
Gal kada nors pakomentuosiu 
ir apie kitus susitikimus.

Kyla daug klausimų, kuriais 
turėtų domėtis Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
ir užsienio lietuvių vadai.

1. Kas atsitiko su tuo lietuviu 
agentu? Prieš keletą metų ban
džiau surasti jo bylą KGB ar
chyvuose. Neradau. Kai kurių 
žmonių, bendradarbiavusių su 
juo ar jo kolegomis, bylos bu
vo gan blankios, pasak Lenino, 
tik “naudingų idiotų” darbe
liai. Kai kurių “gudriųjų” drau
gų bylų visai nebuvo. Žinome, 
kad kai kurios svarbios bylos 
buvo KGB sunaikintos, prieš 
perduodant archyvus lietu
viams. Kitos buvo išvežtos į 
Maskvą.

2. Ar negalėtų dabartinė Lie
tuvos valdžia, remdamasi ge

AfA 
inž. VYTAUTAS MAČIULAITIS

staiga mirė Lilian-Alabama, JAV-se.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai LAIMUTEI ir sūnui 
KĘSTUČIUI su žmona-

Algis ir Birutė Kerniai

MIELAM BROLIUI
AfA 

JUOZUI PRANSKEVIČIUI
Lietuvoje mirus, 

broli šaulį ANTANĄ PRANSKEVIČIŲ nuoširdžiai 
užjaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba Hamiltone

G. Balčiūnienė
U. Bleizgienė
G. Čižikienė

L. Daunienė

G. Ignaitytė

S. Jaunienė

Z. Lembertienė

AfA 
TEOFILIUI BUROKUI 

mirus,
liūdi jo netekę vilniečiai-švenčioniškiai ir reiškia užuo
jautą žmonai DANUTEI, dukroms — LIOLITAI ir SIGUTEI 
su šeima -

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje

nocido įstatymu, iškelti bylos 
tam Maskvos šnipui? Jis juk 
buvo tautos priešas ir prisi
dėjo prie krašto naikinimo 
tuomet, kai maskviečiai siau
tė Lietuvoje ir persekiojo mū
sų disidentus.

3. Ar dabartinė vyriausybė 
negalėtų paprašyti Amerikos 
valdžią išduoti medžiagą, ku
rią ji turėjo 1986 m. prieš lie
tuvį agentą? O Amerika reika
lauja, kad lietuviai talkintų 
OSI. Buvo net pasirašytas dip
lomatinis raštas ir dėl lietu
vių teisės išgauti informaciją 
iš Amerikos. Kodėl tuo nepasi
naudoti?

4. Ar negalėtų tie, kurie glau
džiai bendradarbiavo su tuo 
agentu ilgus metus, būti tikrais 
patriotais ir suteikti Lietuvos 
prokuratūrai žinių apie tą 
agentą?

5. Lietuvio agento kolega, ku
ris buvo aktyvus Amerikoje ir 
dabavosi prieš užsienio lietu
vius, gerai pažįstamas darbie- 
čiams, šiandien turi svarbias 
pareigas seimo administraci
joje. Ar negalėtų kas iš val
džios pareikalauti, kad jis ati
dengtų agento darbo vaisius 
Lietuvos prokuratūrai? Ame
rikai?

6. Esą Rusijoje buvo nužu
dyta 10 ar daugiau žmonių, pa
dėjusių Amerikai rinkti infor
maciją apie KGB. Ar jų tarpe 
buvo lietuvių?

7. Kodėl negalėtų Lietuva 
paprašyti Amerikos valdžią, 
kad padėtų ištirti visus KGB 
agentus, dalyvavusius veiklo
je prieš Ameriką? Toks bend
radarbiavimas būtų naudin
gas, nes iš Rytų kyla vis dau
giau pavojų, ypač po KGB kalė
jimo ištuštinimo, kur sėdėjo 
komunistų ekstremistai. Jie 
dabar ramiai vaikšto Maskvos 
gatvėmis. Jų žvilgsnis į Lietu
vą yra nedraugiškas ir seniai 
aiškus: Lietuva yra Sovietų 
Sąjungos dalis, kolonija, o Ru
sija juk perėmė Sovietų Sąjun
gos iždą, skolas ir teritorijas.

Bendradarbiavimas su Ame
rika Lietuvai galėtų būti tam 
tikras apsidraudimas nuo prie
šų. Į NATO nepriėmė, bet kaip 
taikos partneriai lietuviai ga
li pasirodyti verti dėmesio. 
Šiuo metu, kai prezidentas Bill 
Clinton’as yra ypatingai rusų 
sukompromituotas, tas drau
giškas žingsnis galėtų duoti 
naudingų diplomatinių vaisių. 
Itin nereikia bijoti ištirti se
ną KGB praeitį - senas biogra
fijas. (Amerikos lietuvių radijo 

programa)

Pirmojo Lietuvos nepriklausomybės kovose kritusio karininko A. JUOZA
PAVIČIAUS biustas, atstatytas Kaune Karo muziejaus sodelyje

Nuotr. Alf. Laučkos

AfA
ADELEI STANULIENEI,

mano jaunystės dienų mokslo draugei, mirus, reiškiu 
nuoširdžią užuojautą jos seseriai ANICETAI APERA- 
VIČIENEI su šeima bei visiems giminėms išeivijoje ir 
Lietuvoje -

Julija Šileikienė

AfA 
ADELEI STANIULIENEI

mirus,
seseriai ANICETAI APERAVIČIENEI su šeima ir 

visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

S. Matulevičienė Z. A. Stančikai
S. A. Sakai D. Zulonienė

AfA 
inž. JOKŪBUI ŠLIŽIUI

mirus Lietuvoje,

mūsų kaimynei VLADAI ŠLIŽIENEI reiškiame 

nuoširdžią užuojautą-

A. Mikšienė
J. Pacevičienė

S. Šakienė

P. A. Skilandžiūnai

I. Stasiulis
P. Šimkienė

I. Vibrienė

J. Žakevičius

GLOBAL
PARCEL SERVICE

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

.pagal dydį- naujas patarnavimas
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI 
(Šiaurės Amerikos gaminiai),

A ypač' | 
<7 žemos kaino:

Skambinkite šiandien 
i“? <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

UKRAINA, 
GUDIJA, 
LIETUVA. 
LATVIJA. 
ESTIJA.

ST. PETERSBURGAS. 
MASKVA. 
•RUSIJA 

‘patarnavimai galimi tik 
tam tikrose vietovėse



“Saulele motule, ant mūsų, ant mūsų, debesėli juodbruvėli...” Koncertuoja Nedzingės kaimo vaikučių grupė 
“Piemenukai” Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus konferencijoje 1994 m. sausyje. 
Apačioje: Varėnos III vidurinės mokyklos ansasmblis “Pucinėlis” tame pačiame renginyje Nuotr. A. Garmutės
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Silktivcrpiai verpia gijas
Rašyk ne apie partizanus, o apie mano gerus darbus - pareiškė ponia N.

ANTANINA GARMUTĖ

Šilkas - švelni medžiaga. 
Šilkaverpis - ne Lietuvos dru
gys. Azijos. Iš mokyklinių va
dovėlių prisimename, kad jo 
lėliukė praeina kelias vysty
mosi stadijas, kol iš tvirto ko
kono, įmesto į verdantį vande
nį, išvyniojami nuostabūs siū
lai. Drastiškai verpia gijas šilka
verpiai - jų drugiai žūva.

O kam šiandien aukojasi 
žmonės, savanoriškai įpuolę į 
verdantį katilą Lietuvoje, 
klausti neverta. Aišku, ir kas 
tą katilą kūrena. Nelabasis. Jis 
moka užliūliuoti, vynioti reika
lą į šilką. Taip šilkaverpiai 
verpia gijas . ..

Praėjusią vasarą pas mane 
atsilankė dvi inteligentiškos ir 
nuoširdžios moteriškės. Viena 
jų buvo man gerai pažįstama - 
vadinkime ją ponia N. Antroji - 
labai mandagi ir dalykiška jos 
draugė. Mano pasakojime te
bus ji - ponia D. Abi turi svar
bias tarnybas valstybinėse 
įstaigose. Jei ponią N. gim
tasis miestas žino kaip vargšų 
globėją ir neabejotiną gera
darę, tai ponia D. darbuojasi 
visos valstybės mastu. (Nors 
dar ne seimo narė). Pirmoji 
prabilo ponia N.:

— Mes labai svarbiu reika
lu. Štai - ji nori į jus kreiptis...

Suklusau. Antroji ponia tęsė 
draugės mintį, paaiškindama 
apie save:

— Prisipažinsiu - buvau ak
tyvi komunistė, nomenklatū
rininke, ateiste. Įvyko nelai
mė šeimoje, ir aš supratau, kad 
ne tuo keliu einu. Praregėti 
padėjo ji. Sugrįžau pas Vieš
patį kaip paklydusi avis. Mel
džiuosi karštai. Kartu su ja. 
Tokia dvasios palaima - neap
sakoma. Aš dabar visai kitas 
žmogus!

— Gerai. O reikalas - koks?
— Kadangi esu už viską jai gi

liai dėkinga, tai norėčiau, kad

apie ją būtų parašyta knyga. 
Gerumu-užgerumą! Kaip apie 
šventą žmogų .. .

Ponia N. palaimingai šypso
josi. (Matykite, kaip įverti
nami jos geri darbai!). O mano 
galvoje karšligiškai bėgo min
tys. Ar gali būti, kad iš karto 
susimaišytų dviejų žmonių pro
tai?

— Nesuprantu, - sakau, - kuo 
čia aš dėta?

— Jūs gi rašote apie parti
zanus!

A
— Tai visai kita tematika. 

Rašau ne iš kepurės, o iš gyvų 
liudininkų pasakojimų. Pri
klausau politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijai. To
dėl ir ne be jų žinios. Tuo tar
pu jūsų draugė N. priklauso 
vienai religinei grupuotei. Jie 
turi savo žurnalus, laikraščius, 
žurnalistus. Kreipkitės ten.

— Oi, ne! - užprotestavo at
vykėlės. - Mes nusprendėm - 
rašysit tik Jūs. Tik Jumis pa
sitikime.

— Bet man nei į tvorą, nei į 
mietą. Ne mano daržas. Ką pa
sakytų dvasiškija - vyskupas, 
kardinolas, kunigai?

— Viskas konfidencialu. Jie 
neturi nieko žinoti. Knyga iš
eis be jų dalyvavimo. Labai 
greitai ir sėkmingai. Spaus
tuvė yra. Lėšos bus. O medžia
gą knygai aš pati surinksiu! - 
entuziastingai užtikrino po
nia D.

— Kokią medžiagą? - leme
nau.

— Apie jos gerus darbus! Tai 
mūsų perlas. Lietuviškoji mo
tina Teresė. Taip ir pavadin
kime būsimą knygą.

— Betgi knyga, - beviltiškai 
spyriausi, - tai dvasinis pa
minklas. Negi galima jį staty
ti gyvam žmogui? O kuklumas- 
net šventieji nemėgo aukšti
nimo. Arba aš jau nieko nesu
prantu ...

— Žinoma, nesuprantat! Ir 
nekalbėkim apie šalutinius da
lykus. Čia išimčių išimtis. Kny
ga trūks - plyš reikalinga! Žmo
nijai!

Išleidusi keistąsias viešnias, 
dar ilgai negalėjau atsikvošė
ti. Pasistengiau jas pamiršti.

Artėjant Vasario 16-sios 
šventei, telefono ragelyje pa
sigirdo griežtokas ponios D. 
balsas:

— Mačiau Jūsų knygą “Moti
nėle, auginai”. Tai rašote žiau
rias knygas. Apie blogus žmo
nes. O į šventą žmogų ranka nu
mojai! Laikas užmiršt tuos vi
sokius partizanus.

— Bet tai mūsų istorija.
— Nereikalinga niekam! Tiek 

to. Jūs dar galite pasitaisyti. 
Sėskit prie mūsų knygos. Me- 
žiagą visą surinkau. Kada at
nešt?

Ramiai bandžiau išaiškinti, 
jog kūrybiniam darbe negali 
būti prievartos.

Moteris nenorėjo manęs klau
syti. Ji teigė, jog mano vardu 
susitarusi (kas leido?) popu
liariausiame Lietuvos laikraš
tyje spausdinti būsimos kny-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvolles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

tyurner į įfitrdr

Buvusio Lietuvos užsienio reikalų ministerio A. SA UDARGO 
kalba seime kovo 11 dieną

Dabar pažvelkime į karo 
nuniokotos Gruzijos derybas 
su Rusija dėl karinių bazių, 
į nuolatinių konfliktų nualin
tos Moldovos pasisakymą už 
nepriklausomybę nuo Rumu
nijos “nepriklausomų valsty
bių sandraugos sudėtyje”, į 
lėtą, bet nenumaldomą visų 
grįžimą į rublio zoną. Mes 
dabar ginčijamės dėl leng
vesnių dalykų. Įteisinti ar 
neįteisinti Rusijos karinį 
tranzitą į Karaliaučių, tiltas 
mes ar patiltė. Jie patys gin
čijasi, ir motyvai tie patys, 
bet laikai kiti — po kovo 11- 
osios. Daug davė kovo 11-oji, 
kurios galėjo nebūti. Tikiu, 
kad daug ir gyvybių išgelbėjo.

Tie ketveri metai panašūs į 
metų laikus. Po 90-ųjų pavasa
rio 91-ųjų vasara sunokino vai
sius, kurie 92-aisiais pasiro
dė kartūs. Skubotai nokinti. 
93-iuosius galiu palyginti ne
bent su žiema, po kurios teks 
daug kur iš naujo laukus arti. 
Nekritikuosiu valdančios par
tijos. Manau tai jau beviltiš
ka. Beje, ji pati pastaruoju 
metu simptomatiškai susirūpi
nusi opozicijos įteisinimu, 
gal sau ateitį ruošia.

Daug iliuzijų ir mitų dabar 
sklando Lietuvoje. Paminėsiu 
tik vieną: santarvės mitą. Ger
biami kolegos, tautos atsto
vai, pažvelkime į visuomenės 
nuomonės apklausas. Beveik

Aukštasis seime, garbingieji 
svečiai! Apie kovo 11-ąją jau 
viskas pasakyta ir daug kartų 
pakartota. Tačiau nedažnai 
susimąstome, kad kovo 11-o- 
sios galėjo nebūti. Nenoriu 
pasakyti, kad sprendimai pri
imti prieš ketverius metus 
šioje salėje priklausė išim
tinai nuo čia susirinkusiųj’ų. 
Priešingai, į tuos sprendi
mus Lietuva ėjo nuo pirmosios 
okupacijos dienos. Jie paremti 
tremtinių ir politinių kalinių 
kančiomis, partizanų kova, 
pogrindžio rezistencija. 1990- 
ųjų kovo 11-osios sprendimus 
tauta ratifikavo 1991-ųjų sau
sio 13-ąją. Todėl kovo 11-osios 
Akto žodžiai, kad “Lietu
vos Respublikos Aukščiausio
ji Taryba, reikšdama Tautos 
valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia ...” yra pagrįsti, 
teisingi ir istoriškai patvir
tinti.

Noriu pasakyti, kad kovo 11- 
osios sprendimai galėjo būti 
kitokie, galėjo būti priimti 
vėliau ar net atšaukti. Tautos 
valios esmė buvo aiški. Signa
tarai turėjo nuspręsti, kokiu 
būdu ją išreikšti, apsispręsti, 
kokių dokumentų signatarais 
jie taps. Jeigu būtų pristigę 
ryžto, jeigu būtų užvaldę abe
jonės, jeigu būtų paėmęs vir
šų kasdienio baimingo nuolan
kumo instinktas, Kovo 11-oji 
galėjo neateiti. Tuomet dabar
tiniai pasiekimai būtų likę 
neįgyvendinti ir nesunku bū
tų buvę įrodinėti, kad jie ap
skritai neįgyvendinami.

Laikotarpis, kurį pavyko 
laimėti, buvo labai trumpas: 
1991-aisiais nuo rugpjūčio 
iki gruodžio. Kai Sovietų Są
junga subiro ir Borisas Jel
cinas su savo sąjungininkais 
pradėjo reintegraciją nauju 
pagrindu, Baltijos valstybės 
jau buvo Jungtinių Tautų na
rės, spėjusios apsikeisti di
plomatiniais atstovais su svar
biomis pasaulio šalimis. Be 
kovo 11-osios sprendimų to 
nebūtumėm turėję. Žinoma, 
būtumėm nepriklausomi ir bū
tų sakoma, kad tai reali, o ne 
popierinė nepriklausomybė. 
Prisiminkime diskusijas tarp 
Sąjūdžio ir LKP, tuomet var
totus terminus ir suverenite
to laipsniavimą, balsavimo 
už suverenitetą arba nepri
klausomybę “sudėtyje” ar “ne 
sudėtyje”.

niekas mumis nebesidomi ir 
mažiausiai pasitiki. Galime 
priimti iškilmingus santar
vės aktus, sudarinėti dide
les ar vidutines koalicijas, 
žmonės to paprasčiausiai ne- 
bepastebės. Per daug svarbūs 
mes sau patiems atrodom. Ma
nome, kad Lietuvos likimas 
mūsų sutarime ar nesutarime. 
Iliuzija.

Nenoriu pasakyti, kad ne
reikia tartis ir susitarti. No
riu pasakyti, kad ne mums tar
pusavyje reikia tartis, bet su 
žmonėmis, kurie mus rinko, 
reikia tartis ir mėginti susi
tarti.

Po kovo 11-osios visą dėme
sį sukoncentravome į istori
nio teisingumo atstatymą. 
Daug buvo padaryta. Tačiau 
šiuo metu Lietuvai labiausiai 
trūksta socialinio teisingumo. 
Korupcija, nusikaltėlių siau
tėjimas, vienų turtėjimas, o 
daugelio nuskurdimas, — visa 
tai reikalauja socialinio tei
singumo. Dabar jo nejaučia 
nei turtingas, nei vargšas, 
nei darbininkas, nei versli
ninkas, nei ūkininkas, nei tar
nautojas. Dabar visi yra ne
patenkinti viskuo, nes .nėra 
tvirto pamato socialiniam tei
singumui. Žmonės nežino nie
ko konkretaus apie savo atei
tį, apie savo likimą. Kodėl jie 
turėtų domėtis, ką mes čia vei
kiame, o juo labiau mumis pa
sitikėti?

“Pirmas dalykas, kuris šiuo 
metu turi būti padarytas pri-

vatinėmis pastangomis, yra 
nupūsti dulkes nuo socialinės 
katalikų pasaulėžiūros” — 
rašė Antanas Maceina 1937 
metais. Šiandien Lietuvoje 
vėl tenka sugrįžti prie šio 
kvietimo. Tiesa, dabar tai žy
miai lengviau, nes krikščio
niškoji demokratija Europo
je yra toli pažengusi. Negin
čijamas krikščioniškosios de
mokratijos indėlis suvienijant 
Europą, pašalinant konfron
tacijos tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos prielaidas. Lengviau, 
nes galime pasiremti Europos 
liaudies partijos programo
mis, kuriose įtvirtinti ir iš
plėtoti pagrindiniai krikščio
nių demokratų principai: fun
damentalios lygybės, laisvės 
ir atsakomybės, teisingumo ir 
solidarumo, socialinės rinkos 
ekonomikos.

Mums tenka uždavinys pa
teikti šiuos principus Lietu
vos visuomenei, pasiūlyti sa
vo projektą, kaip šiuos prin
cipus įgyvendinti, kad jie už
tikrintų socialinį teisingumą 
kiekvienam, nes tai kiekvieno 
žmogaus teisė.

Mes, Lietuvos krikščionys 
demokratai, neturime iliuzijų, 
todėl nežarstome pažadų, ku
rių negalėsime išpildyti. Kvie
čiame pasitikėti, kalbėtis ir 
susitarti. Kai liausimės tuš
čiažodžiavę, o sąžiningai su
sitarsime su savo rinkėjais, 
ateis santarvė ir į seimą. Ti
kiu, kad taip ir bus.
Vilnius, 1994 m. kovo 11 d.
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gos apybraižas apie minėtą 
šventąją.

O gatvėje atsitiktinai su
tikta toji jos bičiulė vis taip 
pat droviai šypsojosi. Ji ne
drąsiai paklausė:

— Kažin, ar čia rimtas rei
kalas? Ar galiu tikėtis tos kny
gos ... apie save?

...Iš tiesų! Koks sistemin
gas ir atkaklus turi būti “sme
genų plovimas”, jeigu priver
čia normalų žmogų liguistai 
trokšti garbės ...

Šioje istorijoje šilkaverpiai 
suverpė gijas be praktiškos 
naudos. Bet nekelia abejonės 
ir tai, kad išradingumas - di
delė jėga.

Gyvename tarsi ne Lietuvoje, 
o svetimoje planetoje.

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

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.

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).

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

NORDLAND EXPRESS F) A D A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

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 
mūsų sandėlius.

Telefono 
apylinkių numeriai: 
416, 519, 705 
613, 514 
403, 604

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

1-800-668-7100 
1-800-465-2876 
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).

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol. Kan. dol. Į

....12.00. ....15.00.

Gavėjas ;

Tel:

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

■ Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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® LAISVOJE TEVYNEJE
PARVEŠ GRINIAUS PALAIKUS
Lietuvos prez. Algirdas Bra

zauskas sudarė specialią komi
siją, kuri rūpinsis Lietuvos tre
čiojo prezidento Kazio Griniaus 
(1866-1950) palaikų pervežimu iš 
Čikagos ir palaidojimu Lietuvo
je. Komisijai vadovaus Lietuvos 
seimo pirm. Česlovas Juršėnas, 
o jo pavaduotoju bus socialinės 
apsaugos ministeris Mindaugas 
Stankevičius, nariais — seimo 
užsienio reikalų komiteto pirm, 
dr. Kazys Bobelis, Lietuvos am
basadorius Vašingtone Alfon
sas Eidintas, Lietuvos prez. A. 
Brazausko patarėjas kultūros, 
mokslo ir religijų klausimais 
Algirdas Gaižutis, Lietuvos ar
chyvų generalinis direktorius 
Gediminas Ilgūnas, Marijampo
lės miesto ir rajono verslinin
kų draugijos pirm. Raimondas 
Kazla ir Marijampolės rajono 
tarybos pirm. Algis Rimas.

SMARKI PŪGA LIETUVOJE
Vasario 23-24 d.d. Lietuvą nu

siaubė smarki pūga, kelius nu
klojusi 10-15 cm storio sniego 
danga. Jie buvo užpustyti visoje 
Lietuvoje, išskyrus pajūrį. Be
veik pusė visų rajoninių kelių 
buvo nepravažiuojami. Tokią 
smarkią pūgą Lietuva turėjo tik 
prieš aštuonerius metus. Pasak 
“Lietuvos ryto” antraštės, “Pū
ga grasino labiau negu žemdir
bių streikas”. Remiantis prane
šimų antraštėmis, Kaune auto
busai strigo sniego pusnyse, 
tačiau gyvenimas mieste nesi
keitė. Klaipėdos gatvėse suma
žėjo automobilių. Šiauliečiai 
guodėsi, kad buvo ir snieginges- 
nių dienų. Panevėžyje sniegui 
išvežti trūko pinigų. Alytuje 
pusė autobusų nepasiekė galu
tinio punkto. Marijampolės ke
lininkai užtikrino pravažiavi
mą gatvėmis, bet turėjo atidė
ti sniego išvežimą iš miesto. Ute
nos ir Zarasų tarpmiestiniai 
autobusai negalėjo pasiekti kai 
kurių savo rajonų vietovių. Vil
niaus orauostyje gyvenimas vy
ko įprastu ritmu, o Kauno ora- 
uostį Karmėlavoje teko uždary
ti pusei dienos.

ČIGONAI PANEVĖŽYJE
Lietuvos čigonų bendrijos 

pirm. Stepas Visockis miesto 
valdyboje įregistravo šios bend
rijos Panevėžio skyriaus įsta
tus. Jo nariais galės būti čigonų 
kilmės Lietuvos piliečiai arba 
kitų tautybių žmonės, kai vienas 
iš tėvų buvo čigonas. Pasak S. 
Visockio Panevėžyje yra pus
šimtis čigoniškų šeimų. Jų bend
ras narių skaičius — apie 250. 
Kai kurios daugiavaikės čigonų 
šeimos neturi normalių gyveni
mo sąlygų. Joms reikia miesto 
savivaldybės paramos. S. Visoc
kis pažadėjo suorganizuoti 
gonų chorą ir Panevėžyje 
rengti jo pirmąjį koncertą.

tinės medžioklės. Šį sezoną Kur
šių nerijos valstybiniame par
ke leidžiama sumedžioti 12 brie
džių, 44 stirnas ir 47 šernus. Ta
čiau kažin ar toks planas bus 
įgyvendintas. Mat žvėrims, ypač 
šernams, padeda pasislėpti 
sniego stoka. Nerijos medžio
tojai yra įsteigę savo klubą “Gi
rinis”, vadovaujamą miškininko 
V. Kolokšanskio. Jie ne tik pa
tys medžioja, bet priima ir me
džioti norinčius užsieniečius. 
Medžioklėmis Kuršių nerijoje 
ypač susidomėję vokiečiai. Už 
vieną medžioklės dieną nerijoje 
jie moka 80 markių, o už nušau
tą briedį — 1.200 markių. Vokie
čiai nevengia ir papildomo mo
kesčio už išsivežamą laimikio 
kailį.

RINKTINĖS SUKAKTIS
Gen. Itn. Povilo Plechavičiaus 

(1890-1973) įsteigtos Lietuvos 
vietinės rinktinės penkiasde
šimtmečio minėjimai buvo pra
dėti vasario 12 d. Mišiomis Šv. 
Kazimiero šventovėje Vilniuje. 
Oficialioji minėjimo dalis įvy
ko Vilniaus karininkų ramovė
je. Ten susirinkusius žilagal
vius rinktinės veteranus sveiki
no Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos centro valdybos pirm, 
kpt. B. Butkus, Savanoriškos 
krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) štabo viršininkas pik. 
Itn. A. Pocius, į generolus pa
keltas dabartinis Lietuvos ka
riuomenės vadas J. Andriuške
vičius. Sveikinimo telegramą 
atsiuntė gen. P. Plechavičiaus 
dukra E. Plechavičiūtė-Legec- 
kienė. Istorinę Lietuvos vieti
nės rinktinės įsteigimo ir lik
vidavimo apžvalgą padarė kpt. 
G. Surgailis, dabartinės kraš
to apsaugos ministerijos dar
buotojas. Atsiminimais dalijo
si rinktinės štaban nusiųstas 
antinacinio pogrindžio ryšinin
kas Jonas Pajaujis, dabar gyve
nantis Švedijos Gotlando salo
je. Kalbėjo ir rinktinėn iš Ro
kiškio gimnazijos suolo įstojęs 
gimnazistas J. Misiūnas, rinkti
nės komendantūroje dirbęs S. 
Zaikauskas. Kitą dieną Lietuvos 
vietinės rinktinės sukaktis bu
vo paminėta Kaune.
APLEISTAS KAPAS AŠMENOJE
Alenoje apL^i|Stu Lietuvos 

vietinės rinktinės karių kapu 
yra susidomėjęs dienraštis 
“Kauno laikas”. Ten kautynėse 
su lenkų Armijos krajovos par
tizanais žuvusieji plechavičiu- 
kai buvo palaidoti brūzgynu 
tapusiose lenkų kapinėse. Aš
mena dabar yra Gudijos terito
rijoje. 
Jonas 
kad tą 
surado
non nuvykę Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklos turistai. J. 
Voronovičius cituoja turistams 
vadovavusio Algio Levinsko 
pranešimą: “Paprasta apžvalga 
nieko nedavė. Tuomet išsirikia
vome eilute ir šukavome visą 
dešiniąją kapinių pusę. Rado
me pačiame kapinių gale. Kapo 
vietą žymėjo išlikę betoniniai 
kapo aptvėrimo stulpeliai. Kai 
kur dar išlikę metalinės tvoros 
likučių. Daugiau jokių kapo po
žymių neradome. Iškirtę brūzgy
ną, radome 19 išlikusių kapo 
tvoros stulpelių su Vyčio Kry
žiaus įspaudu viršuje. Išryš
kėjo ir 16 x 11 m kapo aikštelė. 
Kiek galėdami kapą aptvarkė
me. Pastatėme rastą kryžiaus 
nuolaužą. Nuo to laiko 2-3 kar
tus per metus nuvykstame ir ka
pą aptvarkome. Tiek duomenų 
apie kapą ir teturime, tačiau 
jų kapui identifikuoti, mūsų 
nuomone, pakanka”. y j^st.

“Kauno laiko” atstovas 
Voronovičius praneša, 
kapą su dideliu vargu 
1990 m. pavasarį Ašme-

či- 
su-

ŠŪVIAI KURŠIŲ NERIJOJE
Kuršių nerijos gamtai seniau 

daug žalos padarydavo brie
džiai, stirnos ir šernai. Dabar 
jų skaičius yra sumažėjęs, tad 
mažesnė ir padaroma žala. Pu
siausvyrą padeda išlaikyti me-

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliacijąirt.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO—WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

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

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems komplektus, sudarytus Lietuvoje. 

Pristatymas į namus nuo 5-14 dienų nuo jūsų čekio gavimo. 
Atsiųsime Jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.

SIUNTINYS nr. 2
Kumpis rūkytas .......... ............ 2 kg Mielės ............................... .... 100 gr.
Dešra rūkyta ............... ........... 2 kg Šokoladas......................... .... 300 gr.
Sūris olandiškas ........ .............  1 kg Šokolado saldainiai.......... ..... 1 kg
Sviestas...................... Medus ....
Miltai ........................... ............ 4kg Apelsinai ........................... ..... 2 kg
Cukrus ........................ ........... 2 kg Citrinos šviežios................
Ryžiai.......................... ........... 1 kg Aliejus............................... ..... 2 Itr.
Kakava ....................... .........  400 gr. Marinuotos silkės............. .... 360 gr.
Arbata......................... .........  200 gr. Prieskoniai ......... .... 100 qr.
Kava pupelių.............. .........  500 gr. Asperinas (ASA 325 mg.).. ...200tabl.
Kava tirpstanti............. .........  200 gr. 22 kg $132.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

Lietuviškasis atžalynas su svečiu iš Lietuvos Vilkaviškio klebonu kun. 
VYTAUTU GUSTAIČIU, po Vasario 16-tosios minėjimo programos 
Šiluvos Marijos parapijos salėje Londone, Ont.

Hamilton, Ontario
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ-ŽŪK- 

LAUTOJŲ klubas Giedraitis ir 
šiais metais rengia savo tradicinį 
zuikių balių š.m. balandžio 16, 
šeštadienį, Jaunimo centre. Pro
gramą atliks Londono mišrus cho
ras “Pašvaistė”, vadovaujamas 
jauno ir gabaus muz. Andriaus 
Petrašiūno, besireiškiančio ir 
kanadiečių tarpe. Savo dalyvavi
mu pagerbsime Londono lietuvių 
chorą, suorganizuotą muz. R. Vi- 
lienės, iškilusį į gražų darnų dai
nos vienetą. Vadovei iš pareigų 
pasitraukus, daug darbo ir rūpes
čių chorui skyrė Gr. Petrauskie
nė. Koncertui Hamiltone yra pa
rengtas naujas repertuaras, j.p.

REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ ar
timiesiems, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $25 - J. K. Dervai- 
čiai a. a. Emilijos Lengnikienės at
minimui; $10 - M. Renkienė a. a. 
Klementinos Rusinavičienės at
minimui; a.a. Joanos Zubrickienės 
atminimui: $20 - A. Mačiulaitie- 
nė; $10 - E. A. Grajauskai, F. M. 
Gudinskai; a.a. Agotos Norkevi- 
čienės atminimui (Marytės Kaz
lauskienės ir Vinco, Juozo Keži- 
naičių sesuo): $25 - D. M. Jonikai, 
E. A. Liaukai, T. J. Povilauskai, 
M. P. Šiuliai; $20 - E. Apanavičius. 
Mūsų organizacijai Ona Vengrie
nė aukojo $20. Už aukas nuošir
džiai dėkoja komitetas.

London, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES atkūrimo 76-tosios sukakties 
minėjimas vasario 20 d. pradėtas R. 
K. Šiluvos Marijos šventovėje Mi
šiomis, dalyvaujant žymiai dides
niam skaičiui tautiečių, negu pa
prastais sekmadieniais, atvykus 
artimesniems kaimynams ir sve
čiams iš Delhi, Rodney ir kitur. 
Pagerbiant visus kovotojus už Lie
tuvos laisvę, nepriklausomybės 
kovų dalyvio, savanorio, aviaci
jos majoro a. a. Adolio Mitalo naš
lė L. Mitalienė-Radzevičienė ir 
dukra Giedrė Žukauskienė suda
rė palydą sūnui Romui Mitalui iš
kilmingai įnešant trispalvę. Pa
maldų pradžioje “Pašvaistės” cho
ro sugiedota “Malda už tėvynę” 
(Dambrausko) sukūrė maldos nuo
taiką, išeivijoje išlaikytą per 50 
metų.

Pritaikytą sukrečiantį ir drą
sinantį pamokslą tarė svečias 
Vikaviškio klebonas kun. Vytau
tas Gustaitis, pravedęs londonie- 
čiams rekolekcijas, deja silpnai 
lankytas, net ir dienos metu. “Pa
švaistė” giedojo per visas Mišias. 
Po pamaldų iškilmė buvo tęsiama 
dalyvių užpildytoje parapijos 
salėje, pakartotu iškilmingu vė
liavos įnešimu, “Pašvaistės” cho
ro ir dalyvių sugiedotu Kanados 
himnu. Po kun. K. Kaknevičiaus 
perskaitytos maldos, kaip įpras
ta jau per 50 metų tokia proga 
skriejo Sasnausko-Maironio tau
tiškosios dainos - “Neapleiski 
mūsų ir brangios tėvynės” mel
dimas. Minėjimo meninę dalį at
liko L. Eimanto vardo mokyklos 
mokiniai, padainuodami dvi dai
nas ir pašokdami du tautinius šo
kius. Iš mokinių sudarytas Bal
tijos lietuvių liaudies instrumen
tų orkestras, vadovaujamas Rasos 
Kurienės, netikėtai visus malo
niai nustebino savo pirminiu pa
sirodymu, labai vykusiai pagroda
mas “Leiskit į tėvynę” ir “Pasė
jau dobilą”. Paulius Kuras, KLB 
Londono apyl. vald. pirmininkas, 
įvadiniu žodžiu pristatė paskai
tininką, KLB krašto valdybos kul
tūrinės komisijos pirm. Lindą Mar
cinkutę. Po trumpos paskaitos 
lietuvybės išlaikymo Kanadoje te
ma, su eile dainų pasirodė “Pa
švaistės” choras, pabaigai pakvies
damas kartu visus sudainuoti “Lie
tuva brangi”. Mokyklos ir “Pašvais
tės” chorai buvo vadovaujami 
muz. Andriaus Petrašiūno, jn., 
o mokyklos šokėjus parengė moky
tojos Kristina Jakubaitienė ir 
Rasa Kurienė. Įprastų kitatau
čių atstovų-svečių nebuvo. Minė
jimo metu buvo renkamos aukos 
K. Liet, bendruomenei. Jis baig
tas Lietuvos himnu. Sekė vaišės, 
kurių vos užteko. Minėjimą ren
gė KLB Londono apylinkės val
dyba.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
a. a. Lilės Zabulionienės atmini
mui E. G. Petrauskai aukojo $20.

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

A. A. LEONIDA (LILĖ) ČERNE- 
VIČIŪTĖ - ZABULIONIENĖ pa
kirsta vėžio ligos, palikdama gi
liai sukrėstus visus ją pažinusius, 
mirė sausio 8 d., tik savaitę prieš 
jos 66-jį gimtadienį, Londono Park
wood ligoninėj. Lilė gimė Jurbar
ke 1928 m. sausio 15 d. Iki 1944 m. 
mokėsi Jurbarko gimnazijoje. 
1944 m. spalio mėn. su giminai
čiais Giedraičiais pasitraukė Vo
kietijon, apsigyveno Ingolstadte, 
iš kurio 1945 m. persikėlė į Det- 
moldą, kur mokslą tęsė lietuvių 
gimnazijoje. Persikėlus gimnazi
jai į Westfalijos Greveną, Lilė 
1947 m. susipažino sužibinto aukš
tesniosios prekybos mokyklos mo
kiniu Bronium Zabulioniu ir 1947 
m. balandžio 23 d. susituokė. Pra
sidėjus emigracijai, užsidarius 
liet, mokykloms, nenorėdami vykti 
Anglijon, abu liko Grevene, kur 
dalyvavo iš mokinių likučių nau
jai sudarytoje taut, šokių gupė- 
je ir kitoje saviveikloje. 1948 m. 
rugpiūčio mėn. vyrui Broniui iš
vykus Kanadon žemės ūkio dar
bams, po 10 mėnesių, jį pasekė 
Lilė. Jam susirgus pieno tuberku
lioze, per 3 metus jį velionė 
slaugė sanatorijoje. Broniui pa
gijus ir gavus darbą Ontario Hyd
ro, kurį laiką gyveno Toronte. Vė
liau 6 metus Otavoje, 2 metus Tim- 
minse, 1 metus Perry Sounde. Įgri
sus kilnojimuisi, Broniui palikus 
Hydro ir perėjus į autovežimių 
prekybos buhalteriją, abu apsigy
veno Barrie. Darbovietei užsida
rius, persikėlė Londonan ir galu
tinai įsikūrė netoli Londono, prie 
Southwold. Velionė paliko vyrą, 
sūnus Raimundą ir Almį, Lietuvo
je brolį Kazį ir seseris Vincę ir 
Oną. Šeima ir daug jos draugų, 
pažįstamų visada nešios jos švie
sų prisiminimą. Laidotuvių apei
gas R. K. Šiluvos Marijos švento
vėje Londone atliko kun. kleb. 
K. Kaknevičius, giedant chorui 
“Pašvaistė”, kuriam priklauso 
Bronius. Palaidota sausio 11 d. 
Šv. Jono liet, kapinėse, Mississau- 
goje, palydint gausiam būriui lon- 
doniečių ir draugų iš visur. K.

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.

Naujas lietuvių liaudies instrumentų orkestras “Baltija”, sudarytas iš Leonardo Eimanto vardo mokyklos 
mokinių, gražiai įsijungė Vasario 16-tosios minėjimo programon Londone, Ont., 1994 m. vasario 20 d. Priekyje 
orkestrui vadovaujanti mokyklos vedėja RASA KURIENĖ

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes VVasagos. 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki- 
,ės t . ,Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Klivlande 1995 m. švęs veiklos 
šimto metų sukaktį. Parapijos 
taryba jai ruošiasi jau nuo 1993 
m. Mat šiai sukakčiai norima 
išleisti Šv. ’'Jurgio parapijos 
istorijos leidinį. Jis palies 
ir kitas lietuvių organizaci
jas Klivlande. Tad ir jos kvie
čiamos įsijungti medžiagos rin- 
kiman, leidinio paruošiman bei 
jo išleidiman.

Tradicinį priėmimą diploma
tams Jungtinėse Tautose Niu
jorke Vasario šešioliktosios 
proga surengė Lietuvos amba
sadorius šioje institucijoje 
Anicetas Simutis. Jungtinių 
Tautų diplomatų restoranan 
ateinančius svečius prie regis
tracijos stalo sutiko M. Kliveč- 
kienė ir V. Remezienė, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. 
Susirinko apie porą šimtų. Jung
tinėms Tautoms atstovavo jų 
visumos posėdžių pirm. S. In- 
sanally, buvęs Gajanos amba
sadorius. Savo diplomatus, pa- 
gerbdamos nepriklausomybę at
gavusią Lietuvą, atsiuntė visos 
kaimyninės valstybės. Tačiau 
diplomatinių svečių buvo susi
laukta ir iš toli nuo Lietuvos 
esančių Pietų Amerikos šalių, 
N. Zelandijos ir net Korėjos. 
Didžiausią svečių dalį betgi 
sudarė Niujorko lietuviai, jų 
organizacijų ir spaudos atsto
vai. Atskirai reikėtų paminėti 
Lietuvos generalinį konsulą 
Niujorke Liną Kučinską, vysk. 
Paulių Baltakį, OFM, iš Fila
delfijos atvykusį JAV LB kraš
to valdybos visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. Algimantą 
Gečį.

Šv. Petro lietuvių parapija 
Bostone, Massachusetts, su savo 
klebonu kun. Albertu Kontautu 
šiemet švenčia devyniasdešimt
mečio sukaktį. Pirmosios Mi
šios dabartinėje šventovėje bu
vo atnašautos 1904 m. sausio 
31 d. Devyniasdešimtmečiu! 
skirtas Mišias š. m. sausio 30 
d. atnašavo vysk. Paulius Bal
takis, OFM. Apsilankymo metu 
jis suteikė ir Sutvirtinimo 
sakramentą. Mišių metu gie
dojo parapijos, jos mokyklos 
vaikų ir lituanistinės mokyk
los chorai. Šios parapijos su
kaktis bus minima visus metus. 
Dabartinių ir vėlesnių rengi
nių dalyvių laukia atnaujinti 
ir perdažyti pastatai.

Australija
Australijos lietuvių 43-čioji 

sporto šventė, baigiantis 1993 
m., įvyko Melburne, ten sureng
ta Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos valdybos. 
Ją, šventės metu perrinktą 1994 
metams, sudarė pirm. Antanas 
Laukaitis, sekr. N. Grincevičiū- 
tė-Wallis ir ižd. P. Andriejūnas. 
Keturiasdešimt ketvirtoji spor
to šventė, susieta su Australi
jos lietuvių dienomis, 1994 m. 
pabaigoje įvyks Adelaidėje. 
Sporto šventę ten surengs Ade
laidės lietuvių sporto klubas 
“Vytis”.

A. a. Janina Maželienė, skau
tininke filisterė, mirė Adelai
dėje 1993 m. lapkričio 24 d. Ji 
gimė Lietuvoje 1912 m. rugpjū
čio 7 d. Medicinos studijas bai
gusi Kaune, dirbo gydytoja Kau
no universiteto klinikose. Aus-

tralijon su vyru Antanu ir dviem 
vaikais atvyko 1949 m. Įsikūrusi 
Adelaidėje, dirbo vietinės li
goninės kraujo saugykloje. 1953 
m. velionė įsijungė į ką tik 
įsteigtą Akademinio skautų są
jūdžio skyrių, kelerius metus 
vadovavo valdybai. Ji taipgi 
tvarkė Adelaidės lietuvių mo
terų socialinės globos draugi
jos finansinius reikalus, dai
navo chore “Lithuania” ir mo
terų oktete. Palaidota Adelai
dės Centennial Parko kapinėse, 
kur jos jau laukė anksčiau mi
rę vyras Antanas Maželis ir duk
relė Daina Maželytė.

Vokietija
Prof. dr. Zenonas Namavičius, 

Lietuvos ambasadorius Vokie
tijoje, Vasario šešioliktosios 
proga priėmimą diplomatams ir 
Lietuvos bičiuliams Bonnoje 
vasario 23 d. surengė Schles- 
wig-Holsteino krašto atstovy
bės rūmuose. Šio krašto vyriau
sybė ne tik parūpino patalpas, 
bet ir savo lėšomis padengė 
15.000 markių pasiekusias pri
ėmimo išlaidas. Salė buvo pa
puošta iš Lietuvos atskraidin
tais dailininkų Stasio Kuzmos, 
Irenos Daukšaitės-Guobienės 
ir Lidos Kuzmienės kūriniais.

Vasario šešioliktąją Vokieti
jos lietuviai minėjo Hiutenfel- 
de vasario 19, šeštadienį. Mi
šias Romuvos pilies salėje kon- 
celebravo Vokietijos lietuvių 
katalikų sielovados vadovas 
prel. Antanas Bunga ir kun. Ge
diminas Tamošiūnas. Pamaldas 
evangelikams liuteronams jų 
Hiutenfeldo šventovėje laikė 
lietuvių ev. kun. Martynas Klum
bys. Pirmoji minėjimo dalis 
Hiutenfeldo rotušės salėje bu
vo skirta Vasario šešiolikto
sios gimnazijos įsikūrimo Hiu- 
tenfelde keturiasdešimtmečiui. 
Išsamų pranešimą apie šį isto
rinį Vasario šešioliktosios gim
nazijos žingsnį padarė jos di
rektorius Andrius Šmitas, at
skleisdamas jo reikšmę Lietu
vai sovietinės okupacijos me
tais. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo Vasario šešio
liktosios minėjimo dalyvius pa
sveikino Lietuvos ambasado
rius Vokietijoje prof. dr. Ze
nonas Namavičius. Paskaitą 
apie Rytų Europoje prasidėju
sį išsilaisvinimą skaitė Bun
destagu vadinamo Vokietijos 
parlamento Vokietijos ir Bal
tijos šalių parlamentinės gru
pės vicepirm. Reinholas Hil- 
leris. Po jo kalbos prisimin
tas 1993 m. gruodžio 26 d. stai
ga miręs ilgametis VLB valdy
bos pirm. a.a. Juozas Sabas. Mu
zikinę programą atliko Arvydo 
Paltino vadovaujamas mokslei
vių choras ir orkestrėlis, Ma
rijos Dambriūnaitės-Šmitienės 
paruošta gimnazistų tautinių 
šokių grupė, Rūtos Nemunie- 
nės kanklininkai.

5252525252525252!

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A j Y7 A į) LIETUVIŲ KREDITO 
1 JVLjIXzV 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 ................ 4.25%
1 m. term.ind.mėn.pal...........3.75%
3 m. term.indėlius................. 4.75%
5 m. term, indėlius ................ 5.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.25%
RRSP ir RRIF 1 m....................4.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m...........4.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........5.75%

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 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

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

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontariom a

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

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

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių dėžių

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

* Iš toliau siųsti per U.P.S.

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus

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

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

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

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite: 
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai.............................  (905) 632-4558
Misslssaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickal ...................... (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



Lietuvos generaliniam garbės konsului Čikagoje VACLOVUI KLEIZAI 
ir poniai ASTAI, LINA DOVILAITĖ ir ALENA MEILYTĖ įteikia gėles. 
Už jų iškilmei vadovavusi DAIVA MEILIENĖ Nuotr. J. Tamulaičio
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tavimą. Prastuose namuose, 
neturinčiuose vandentiekio 
ir kanalizacijos, kiekviena
me gyvena kelios indėnų šei
mos. Paaugliai, broliai ir se
serys, neturi jokio privatumo 
sugrūsti vienan kambarin. Ma
žesniems vaikams yra darželis, 
vyresniems - dvylikaskyrė mo
kykla.

Ją baigusieji paaugliai, ne
gaudami darbo, neturi ką veik
ti. Jie pradeda svaigintis pi
giais benzino garais ir, nema
tydami gyvenimo prasmės, ap
svaigę mėgina nusižudyti. In
dėnas policininkas Reg Wes
ley praneša, kad pernai Pikan- 
gikumo rezervate buvo užre
gistruota apie pusantro tūks
tančio suėmimų dėl švaigini- 
mosi benzino garais. Pirmą 
kartą toks suimtas jaunuolis 
paleidžiamas sekančią dieną, 
o už kitus kartus turi sumokė
ti finansinę baudą. Tačiau vi
sos ligšiolinės pastangos ne
sustabdė savižudybių.

Šiuo metu autonomiją jau 
nori gauti 84.000 indėnų Mani- 
toboje ir patys tvarkyti savo 
finansus, apimančius sveika
tos, švietimo, vaikų priedų ir 
teisingumo reikalus. Tačiau 
šiam tikslui jiems kasmet rei
kės beveik bilijono dolerių. 
Be to, darbo rezervatuose gali 
parūpinti tik ten įsteigtos įmo
nės, o joms nėra kapitalo, kai 
dabar visą Kanadą slegia ne
darbas. Tad Manitoboje tega
lės būti atlikti pradiniai žings
niai šia kryptimi kelerių se
kančių metų laikotarpyje. Pil
nai šio krašto indėnų autono
mijai įgyvendinti reikės bend
ro jų, Kanados vyriausybės 
ir provincijų vyriausybių su
sitarimo.

Ontario NDP socialistų prem
jero Bob Rae vyriausybė savo 
naująjį biudžetą žada paskelb
ti balandžio mėnesį. Finansų

ministeris Floyd Laughren, 
pernykščiame biudžete mo
kesčius padidinęs 1,6 bilijo
no dolerių, dabar kalba tik 
apie valdžios išlaidų užšaldy
mą ir netgi sumažinimą. Ta
čiau tokiu atveju Ontario gy
ventojai susilauktų ir kai ku
rių valdžios paslaugų suvar
žymo.

Spaudoje vėl nuskambėjo 
praėjusių Kalėdų laikotarpy
je dešimtį dienų trukusi prem
jero Bob Rae kelionė Izraelin 
su apsilankymu Jordanijoje. Jis 
vyko su žmona, trimis vaikais, 
šešiais savo štabo nariais 
ir jį lydėjusiais versli
ninkais. Oficialiai buvo skel
biama, kad šia kelione norėta 
sustiprinti prekybinius Onta
rio ryšius su Izraeliu ir Jorda
nija. Tačiau lig šiol nieko ne
girdėti apie naujas prekybos 
sutartis.

Spaudos atstovams labiau
siai rūpėjo kelionės išlaidos, 
kurias turės padengti Ontario 
iždas. Dabar jau paskelbta, 
kad ši kelionė Ontario gyven
tojams kainavo tik 65.200 dole
rių - po 6.500 už kiekvieną die
ną. Tą 65.200 dolerių sumą su
darė: kelionė lėktuvu - 14.200 
dolerių, viešbučiai — 18.000 
ir priėmimo išlaidos - 33.000. 
Šie doleriai padengė tik paties 
premjero Bob Rae, jo žmonos, 
štabo narių ir turbūt apsaugai 
nusivežtų dviejų Ontario pro
vincinių policininkų išlaidas. 
Teigiama, kad premjeras Bob 
Rae pats finansavo net ir savo 
trijų vaikų kelionę.

Dabar turbūt tokiu principu 
premjeras Bob Rae planuoja 
aštuonių dienų kelionę Kini- 
jon. Ja taip pat bus siekiama 
Ontario provincijos didesnių 
prekybinių ryšių su Kinija. 
Tai bus sunkesnis uždavinys, 
nes Kinija paprastai perka 
kviečius iš Kanados, o jų to
kio masto eksportui Ontario 
provincija neturi. V. Kst.

Kelionių specialistė

DIANA 
MACHANAOUSKAITĖ 
AGENTŪROS ATSTOVĖ

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

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai 

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

“Visiems, kurie tikėjo Lietuvos ateitum”
Lietuvos konsulato Čikagoje 70-toji sukaktis

A. ŠMULKŠTIENĖ

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje 1994 
m. vasario 19 d., 7 v.v. buvo su
rengtas priėmimas, švenčiant 
70-tąsias Lietuvos konsulato 
įkūrimo Čikagoje metines.

Daiva Meilienė sveikino su
sirinkusius svečius šios su
kakties proga ir pakvietė ge
neralinį garbės konsulą Vac
lovą Kleizą tarti žodį.

Konsulo kalba
Konsulas V. Kleiza prisimi

nė savo pirmtakės Juzės Dauž- 
vardienės žodžius, kad Lietu
vos diplomatinės ir konsulinės 
tarnybos pagrindinis uždavi
nys esąs “išlikti ir išsilaiky
ti”. “Ir išlikome, nors ne kar
tą į mus buvo žiūrima, kaip ... 
į senieną, kuri turi daugiau 
muziejinės vertės, o ne realios 
reikšmės gyvenime. Išlikome, 
nes to norėjo Aukščiausiojo 
Apvaizda, kalbėjo konuslas, 
ir išsilaikėme, nes lietuviškoji 
visuomenė norėjo, kad išsilai
kytume ir nuoširdžiai bei pa
stoviai rėmė konsulatą ir mo
raliai, ir materialiai. Už tai 
šiandien Jums ir visiems, ku-

mybę, konsulatas vėl yra Lie
tuvos valstybinė įstaiga, ku
rios tikslas yra rūpintis Lie
tuvos piliečių reikalais, megz
ti kultūrinius bei ekonominius 
ryšius ir atstovauti Lietuvai 
savo gyvenamoje teritorijoje.

Sveikinimai
Daiva Meilienė perskaitė 

Lietuvos respublikos prezi
dento Algirdo Brazausko svei
kinimą, kuriame jis pareiškė, 
kad beveik 50 m. konsulatas 
veikė labai pasiaukojančiai 
ir ryžtingai; prisimena buvu
sius konsulus ir kokį didelį 
vaidmenį konsulatas suvaidi
no Čikagos lietuvių gyvenime. 
Sveikina garbės generalinį 
konsulą Vaclovą Kleizą bei 
konsulato darbuotojus, lin
kėdamas ir ateityje vaisingai 
dirbti lietuvišką darbą.

Konsului V. Kleizai ir jo 
žmonai Astai dvi mažos mergy
tės — Lina Dovilaitė ir Alena 
Meilytė — pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, įteikė gė
lių. Teikdamos gėles, mergy
tės pasakė: “Tegu meilė Lietu
vos niekad neužgęsta Jūsų šir
dyse”.

Sveikino PLB pirm. Bronius

Vaišės ir konsulato apžiūra
Po sveikinimų D. Meilienė 

pakvietė visus sugiedoti “Il
giausių metų”. Buvo įvežtas 
didžiulis, kelių aukštų, puoš
nus, sukakčiai skirtas tortas.

Kons. V. Kleiza dėkojo vi
siem už atsilankymą, A. Šoliū- 
nienei, p. Kazėnui ir D. Mei- 
lienei už šio priėmimo ir vai
šių surengimą. Kvietė visus 
apžiūrėti konsulato patalpas, 
pažvelgti į istorinius, salėje 
išstatytus dokumentus ir pasi
vaišinti. Viename istoriniame 
dokumente JAV prezidentas 
Calvin Coolidge 1924 m. va
sario 16 d. sakosi priimąs 
Povilą Žadeikį Lietuvos kon
sulu Čikagoje. Kitame matome 
grupinę to laiko veikėjų nuo
trauką, o trečiame paskelbtas 
konsulato įsteigimo ir konsu
lo paskyrimo tekstas.

Konsulato sukaktuvinis mi
nėjimas truko pora valandų. 
Atsilankė gražus būrys sve
čių. Jam sklandžiai vadova
vo Daiva Meilienė, pasipuo
šusi gražiais tautiniais dra
bužiais. Ji yra ir vienintelė 
konsulato tarnautoja, kuri vi
siems interesantams stengiasi 
kuo nuoširdžiausiai padėti.

AWNINGS & HOOFING

625A The Queensway, 
Toronto, M8V 1K4, Ont. 
Tel.: (416) 252-4081 
Fax: (416) 252-2972 
Tel.: (416) 253-1912

Pradedant sekantį darbo sezoną siūlome
STOGŲ DENGIMĄ - su nuolydžiu: asfaltinėmis plytelėmis 

horizontaliu: karštos dervos technologija, 
ruberoidu

instaliavimą-vandens nubėgimo vamzdžių, stogo langų
ŠARNYRINIUS IŠSKLEIDŽIAMUOSIUS STOGELIUS, 

PASTOGĖLES-KREPŠELIUS
-šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - vasarnamiams,
- vienaaukščiams - kiemo pusėje, daugiaaukščiams - balkonuose

elektrinis, mechaninis valdymas
- pastogėlės-krepšeliai - įstaigoms; apsaugo nuo atspindžių,

tarnauja reklamai
Norint gauti platesnę informaciją, kviečiame apsilankyti mūsų įstaigoje 
arba paskambinti.
Užsisakiusiems iki balandžio 15d.- 10% NUOLAIDA
(Priimami užsakymai Wasagai ir kitoms poilsio vietoms).

tai PA TOGUMAS ir PRABANGA

rie tikėjo laisvos Lietuvos at
eitimi, tenka gili padėka”.

Trumpai apžvelgė Lietuvos 
generalinio konsulato Čika
goje istoriją. Konsulatas bu
vo įsteigtas 1924 m. vasario 
16 d., kai tuometinis JAV pre
zidentas Calvin Coolidge pri
ėmė paskyrimą konsulo Povilo 
Žadeikio, vėliau buvusio mū
sų įgaliotu ministeriu Vašing
tone. Jis buvo konsulu iki 1928 
m. Jį pakeitė dr. Antanas Kal
vaitis. Nuo 1936 m. konsulo 
pareigas pradėjo eiti iš Lie
tuvos atstovybės Vašingtone 
atyvkęs dr. Mikas Bagdonas. 
Jis neilgai tebuvo tose parei
gose, nes staiga mirė 1937 m. 
gegužės mėn.

Tuomet konsulatą tvarkyti 
iš Niujorko atvyko dr. Petras 
Daužvardis, kuris tose parei
gose išbuvo iki mirties 1971 
m. 1961 m. dr. P. Daužvardžiui 
buvo suteiktas generalinio 
korisulo titulas ir tuo pačiu 
konsulatas tapo generaliniu 
konsulatu. Po jo mirties kon
sulo pareigas eiti buvo patvir
tinta Juzė Daužvardienė 1971 
m. lapkričio 12 d. garbės ge
neralinės konsulės titulu. Kai 
dėl amžiaus bei susilpnėjusios 
sveikatos ji paprašė būti at
leista iš tų pareigų, 1985 m. 
gruodžio 3 d. Lietuvos garbės 
generaliniu konsulu buvo pa
tvirtintas Vaclovas Kleiza.

Lietuvos pavergimo metais 
konsulatas buvo laisvos Lie
tuvos ir okupacijos nepripaži
nimo simboliu. Šiandien, Lie
tuvai atstačius nepriklauso-

Nainys, prisimindamas pirmą
sias dienas atvykus į JAV iš 
Vokietijos, kai, eidamas Ar
tesian g-ve, pamatė prie ten 
įsikūrusio konsulato Lietuvos 
herbą. Pagalvojo, kad Lietuva 
yra gyva, nes yra gyva ir jos 
tarnyba, atstovaujanti Lietu
vai. Tai įkvėpė dirbti. Ir Lie
tuvos konsulatas ne tik ska
tino, bet ir talkino bei mokė. 
Jis sakėsi bendradarbiavęs su 
kons. P. Daužvardžiu, o dabar 
su kons. V. Kleiza. Žmonės ga
li didžiuotis savo konsulatu. 
B. Nainys linkėjo, kad konsu
latas tvirtėtų ir garbingai at
stovautų Lietuvai.

ALTos pirm. Grožvydas La
zauskas sveikindamas pabrė
žė, kad ALTa nuo pat konsu
lato įsisteigimo palaikė su 
juo ryšį, o taip pat ir su Lie
tuvos atstovais Vašingtone, 
nes ALTos įstatuose įrašyta, 
kad turi palaikyti ryšį ir ko
operuoti su Lietuvos respubli
kos įstaigomis.

D. Meilienė pranešė, kad 
yra sveikinimų ir raštu, bū
tent — Illinois valstijos gu
bernatoriaus J. Edgar, Čika
gos miesto burmistro J. Daley, 
ambasadoriaus prie Jungtinių 
Tautų A. Simučio, Lietuvos 
garbės generalinio konsulo 
Kanadoje H. Lapo, Brighton 
Pk. LB apylinkės ir Venezue- 
los lietuvių klubo.

Pat Michalski, Illinois gu
bernatoriaus Jim Edgar įstai
gos etniniams reikalams vedė
ja, įteikė kons. V. Kleizai svei
kinimą.

Brazilijos lietuvių laikraščio “Mūsų Lietuva” redaktorius kun. PETRAS 
RUKŠYS, SDB, su seselėmis-pranciškonėmis Vila Zelinoje, Sao Paulo mieste

Aukos Kanados lietuvių fondui
$2,000 - J. E. Baltaduonis; $300 

- J. Andrukaitis; $200 - R. H. Kon- 
tenis, A. Daniliauskas, E. Mačiu- 
laitis, A. Peleckis; $100-P. Judzen- 
tis, P. Sakalas, K. Norkus, Giedrai
tis medž. klubas, O. Stanevičiūtė, 
M. Stanevičius, A. N. Gutauskas, E. 
E. Kudaba, E. Lengnikas, Z. A. 
Stančikas, J. K. Dubauskas, S. F. 
Janušonis, Z. L. Mockus, C. Domen- 
ta, V. Skaržinskas, J. Jakubauskas, 
E. Simaitis, V. Kvedaras, G. Per- 
kauskas, G. J. Krištolaitis, E. D. 
Krištolaitis, M. A. Krištolaitis, 
M. Razamas, R. R. Tamulėnas, B. 
Liškauskas, P. Juodelis, M. Mace
vičiūtė, D. Beržaitis, B. Vidugi
ris, A. Pranskus, J. Žemaitis, Tėvai

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

pranciškonai, P. Klemka, A. Ulbi
nas, K. Bogušis, D. Lougheed, G. M. 
Sr. Lougheed, M. Lougheed, G. M. 
Jr. Lougheed, A. Arelis, A. D. Jan
kūnai, B. A. Grinius, E. Mozūraitis, 
V. Zavadskas, E. Krausas, A. Krau
sas, J. Kažukauskas, J. Mališka, S. 
Matulionis, J. Paršeliūnas, A. 
Prunskus, C. D. Arelis-Carpenter,
G. Mazaitis, R. Puteris, J. Arcima- 
vičius, S. T. Urbantas, V. M. Punk- 
ris, “Kovas” sporto klubas, E. Kond- 
ratas, Akademinis sambūris Mont- 
realyje, J. Bataitis, A. Slabosevi- 
čius, D. Kekys, D. Viskontienė, A. 
D. Abromaitis.

$80-V. Markauskas; $75-V. Gai
žauskas; $50 - A. Mikšienė, M. Bal
čiūnas, kun. K. Kaknevičius, P. 
Seibutis, V. Rubinas, V. Žitkus, 
L. A. Stanisčevvski, S. Kneitas, 
V. Balčiūnas, P. L. Buttinger, G. 
Sungaila, A. Žiobakas, M. Pana
vas, J. Tanner, T. Jurjonas, A. E. 
Weir, K. Čeputis, V. Grusys; $30 -
H. Janušonis, A. Posk-Paskevi- 
čienė; $25 - J. Popikaitis, S. Nar
kevičius, H. R. Kensas, V. Mickus, 
O. Čečkauskas, J. Gaižutytė, E. Ke- 
burienė, R. Lukšys, V. Jakonis; 
$20 - M. Globek, J. E. Lilis; $10 - 
Z. Motiejūnas, A. Mickus.

Visiems aukotojams ačiū! KLF

Pirmieji skrydžiai į Lietuva
LSVYKSTANT SKRYDŽIAI

TORONTO

HELSINKI

VILNIUS

TORONTAS -HELSINK IS
IŠSKRENDA
PENKTADIENI 5.10 VP.P
NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 7.55 V.R.

HELSINKIS VILNIUS
IŠSKRENDA

NUSILEIDŽIA

Vietos aiku

ŠEŠTADIENI 8.35 V.R.

ŠEŠTADIENI 10.50 V.R.

GRĮŽTANT SKRYDŽIAI

VILN1USHELSINK1S 
IŠSKRENDA 

TREČIADIENI 12.00 V.D. 
NUSILEIDŽIA 

TREČIADIENI 1.20V.P.P. 
HELSINKIS TORONTAS 

IŠSKRENDA 
TREČIADIENI 5.05 V.P.P. 

NUSILEIDŽIA 
TREČIADIENI 6.35 V.V.

Vietos įtiki

in DABAR GALITE SKRISTI FINNAIR LĖKTUVU PER HELSINKI 
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 laikas tarp skrydžiu, kaip nustatyta aerouosto vadovybės

geriausias pasirinkimas

1Taupykite skrisdami i Lietuva
Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Vilnių ir Kauną* 

per Helsinkį (su mūsų bendrininke AirLithuania). Pirmi patirkite
Finnair 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[ FINNCHARTER LTD. geriausias pasirinkimas
Toronto (416) 2220740

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

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

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).

®/=Z/V7W77Z?
KAUNAS ir VILNIUS
Informacinė vakaronė prieš skrydį 
Toronto Lietuvių namuose, 

1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario
1994 m. kovo 30 d., 7 v.v. — 8.30 v.v.

Nemokamas įėjimas.
Goliger’s Travel 
Tel. (416) 924-6328 

1-800-266-7442
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“Nenoriu grįžti pelenais...”
Vilniuje palaidotas pulkininkas ir profesorius a.a. Juozas Vėbra, 

atskraidintas iš JAV

Tokia buvo a.a. Juozo Vėb
ros paskutinė valia, kurią per
davė dukra, kalbėdama per te
leviziją. Toji valia čia, Lietu
voje, buvo įvykdyta valstybiš
kai, iškilmingai.

Velionis - aukštaitis nuo Ka
mają, savanoris, pulkininkas, 
chemijos mokslų daktaras, gar
siosios tyrimų laboratorijos 
kūrėjas, profesorius, vienas 
iš 1941-ųjų sukilimo vadų - 
pašarvotas Šv. Jono šventovėje 
1994 m. vasario 20 d. Prie du
rų pasitinka ilgo gyvenimo 
(balandžio 20 d. būtų suėję 
93-ji) neilgas nekrologas. Ša
lia - nuotrauka, primenanti 
besišypsantį senolį, kartu griež
toką valstybės vyrą. Apačioje - 
kalijų puokštė.

Pašarvotas erdvioje švento
vės zakristijoje. Toks neįpras
tas mūsų akiai tviskantis, bliz
gantis karstas, atidengtas pu
siau. Dar kampuotesni senolio 
veido bruožai. Kaip primena 
jie Kaune studijų metais ma
tytą paminklą - rūstų kario vei
dą su šalmu ant aukšto kry
žiaus; stovėjo jis žuvusių už 
nepriklausomybę kapuose, vė
liau panaikintuose.

Senolis ilsisi pridengtas tri
spalvės, ant jos - kariškio ke
purė. Apačioje gėlės, vainikai 
tėveliui, seneliui, kitų artimų
jų. Galvūgalyje ta pati nekrolo
go nuotrauka, juoda juostele, 
plunksninė palmės šaka, kali
jų puokštė, aukštas metalinis 
kryžius. (Toks įspūdingas jo 
šešėlis, suvirpantis nuo oro 
bangos, nuo žvakių liepsnos). 
Tyli muzika. Pagarbos atiduoti 
ateina kariškiai, nekariškiai.

Laidotuvės vasario 21-ąją 
Antakalnio kapuose. Susirin
kę palydėti sustoja per visą aka

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

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas ^dažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas »prieplaukos (garažai «tvoros • medžių pjovimas
• virtuvės, vonios remontas ir apdaila «rūsių įrengimas »šildymo 
ir vėsinimo sistemų įvedimas •plytelių įdėjimas • pataisymai ir 
pritaikymai pagal invalidų ir senelių poreikius •namo apžiūrėjimas
• 17 metų patirtis (Nemokamas įkainavimas

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Galilėjos ežeras
Ryte, klausant televizijos 

žinias, buvo malonu išgirsti 
klausimą: “Kas yra Lietuvos 
prezidentas?” Už kelių sekun
džių ir atsakymas — “Algirdas 
Brazauskas”. Šis klausimas 
buvo pateiktas per anglų kal
bos žinias.

Po gerų pusryčių bufeto po
būdžio su dideliu pasirinkimu 
valgių išvykstam į uostą plauk
ti laivu per Galilėjos ežerą. 
Laivas didelis, dviejų denių, 
tad patogiai susėdę stebime 
ežero pakrantes. Vadovas ne
tingėdamas pasakoja, kad Ga
lilėjos ežeras yra 650 pėdų že
miau jūros lygio. Nors vadina
mas jūra, nėra didelis — 14 
mylių ilgio ir 7 mylių pločio. 
Vandens gilu.mas 150 pėdų. 
Ežere — 35 rūšių žuvys. Aplink 
ežerą — 9 kaimai, kuriuos ir 
Jėzus lankė.

Laivui plaukiant netoli pa
krantės, tie miesteliai ir kai
mai praslenka pro akis kaip 
filmo juostoje. Matomumas 
nėra labai geras, nors saulė 
šviečia, bet neryškiai matosi 
antra ežero pusė. Ežero van
duo švarus ir prieš saulę at
rodo tamsiai žalsvos spalvos. 
Ežero pakrantėje dabai- daug 
matosi aukštų viešbučių ir na
mų turistams bei poilsiauto
jams. Kai kurie prašmatniai 
kyla aukštyn į dangų kaip 10 
aukštų dangoraižiai.

Laivas, kuriuo plaukiam, 
yra kibuco nuosavybė. Gali
lėjos ežero pakrantėje šis ki
bucas yra turtingiausias, nes 
verčiasi ne vien žemės ūkiu, 
augindamas daržoves, vaisius, 
vištas, antis, bet ir turi sve
čiams namus, restoraną, laivą 
su prieplauka, keletą mažų 
fabrikėlių. Įsteigtas 1935 m. 
Kiti kibucai, pasak vadovo, 
blogiau verčiasi.

Galilėjos ežero pakrantės 
atrodo turtingai, puošniai. 
Palmės, žydinčios oleandros, 
kiti medžiai ir krūmai vešliai 
auga, nes pakanka drėgmės, ir 
laistymui ima vandenį iš eže
ro. Kadangi laivu plaukėme 
maldininkai, tai trys pranciš
konų kunigai pasikeisdami 
skaitė iš Šv. Rašto apie Kris
taus laikus ir vadovavo gies
mėms. (Ypač vienas jaunas 
pranciškonų kunigas iš Toron
to turi labai gražų ir stiprų 
balsą). Vengrų grupė su savo 

deminę šventovę. Atsisveikin
ti atėjo seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas, daug uniformuotų, 
atvažiavę kauniečiai. Univer
siteto Didžiajame kieme kari
nis orkestras groja “Ten už 
upių plačių”... Gėlės, vaini
kai, vėliavos (be trispalvių, 
perrištų juodu kaspinu, skau
tų vėliava; ją neša ištikima
sis vėliavnešys archit. Algir
das Berkevičius).

Kalbėtojų buvo daug, numa
tytų, nenumatytų. Velionį pa
gerbė Kauno technologijos 
universiteto prof. R. Baltušis, 
prisimindamas J. Vėbros atvy
kimą į Lietuvą 1991-aisiais, 
apsilankymą Kaune laborato
rijoje (projektuotą Vytauto 
Žemkalnio). Laboratorija iš
garsėjo ne tik Pabaltijy. Tai 
buvo J. Vėbros, kūrėjo, vado-

A.a. pik. JUOZO VĖBROS laidotu
vės Vilniuje Nuotr. R. Šuikos iš 

“Lietuvos aido”

kunigu irgi kiekviena proga 
vis gieda atskirai savo kalba. 
Vieną ditną;"Wittobuse mūsų 
moterys susikirto su vengrė
mis dėl sėdimų vietų keitimo
si kasdien, bet tos iš savo vie
tų, kurias užėmė, vistiek ne
pajudėjo. Tačiau kitą dieną 
lietuvės, atėjusios anksčiau 
į autobusą, užėmė naujas vie
tas ir po to jau vyko rotacija 
be didelių ginčų.

Plaukiant pakrante pro vie
ną lygumą vadovas nurodė, 
kad tai Saladino lyguma, kur 
viduramžiais riteriai buvo 
Saladino sumušti ir tuo būdu 
buvo atidarytas kelias ara
bams užimti Jeruzalę. Iš lai
vo gražiai matomas tas platus 
slėnis, apsuptas kalnų.

Laivu plaukiam Galilėjos 
ežeru apie valandą laiko. Iš
lipam kitoje ežero pusėje. Čia 
laukė mūsų autobusai. Prava
žiuojamos vietos vis naudoja
mos žemės ūkiui, auginami ku
kurūzai, alyvų ir kiti vaisme
džiai. Taipgi matyti išdirbtos 
žemės, paruoštos naujai sėjai. 
Kiekvienas žemės šmotelis iš
naudotas, apdirbtas, išlygin
tas, išakėtas, net ir kalnų šlai
tai išarti ir visur yra laistoma. 
Čia ir aukštų kalnų šlaitai iki 
viršaus yra apaugę įvairiais 
medžiais. Keliai visur asfal
tuoti. Tik prieš Taboro kalną 
išsukam į prastesnį akmenuo
tą su provėžom kelią.

Taboro kalnas
Taboro kalnas iškilęs 1843 

pėdas (602 m) nuo jūros lygio. 
Visas iki pat viršaus apaugęs 
medžiais ir krūmais. Autobu
sas į jo viršūnę negali užva
žiuoti dėl statumo ir staigių 
posūkių. Reikia išlipus iš au
tobusų persėsti į laukiančius 
mažus automobilius, kurie už- 
veža iki viršaus. Į automobi
lį susodina po septynis žmo
nes ir statmenu siauru keliu
ku staigiais posūkiais zigza
gais veža į kalno viršūnę. Kva
pą gniaužia ant staigių posū
kių žiūrint į stačias bedugnes 
ir tik siaurutėlis kelio tarpe
lis be jokių užtvarų skiria nuo 
prarajos. Kol pasieki pačią 
kalno viršūnę, išvingiuoti ten
ka bent dešimt tokių baimę ke
liančių posūkių.

Kalno viršuje pasiekiam 
gražią Atsimainymo (Trans
figuration) baziliką, nes pa
gal tradiciją tikima, kad ant 
šio kalno Kristus trijų apaš
talų akivaizdoje atskleidė sa
vo dieviškąjį spindėjimą. At

vo, nuopelnas. R. Baltušis pa
pasakojo, kad su svečiu, atvy
kusiu beveik po penkių dešimt
mečių, turėjo laimės laborato
rijoje pabūti sykiu.

Velionies nuopelnus kariuo
menei (be Kauno karo mokyk
los J. Vėbra buvo baigęs Fon- 
tenebleau artilerijos mokyklą, 
vėliau Tulūzos universitetą, 
kuriame apgynė chemijos dak
taratą), sąžiningumą, meilę 
kraštui, jo reikalų supratimą 
atskleidė generalinio štabo 
viršininkas S. Knezys. Reika
lų supratimas paskatino imtis 
ir sunkių 41-ųjų sukilimo va
dovybės pareigų, vėliau ryž
tis antinacinei kovai. (Dėl to 
vokiečių suimtas, išvežtas į 
Vokietiją, iš kur 1949 m. pa
sitraukė į JAV).

Paauglio atsiminimų papa
sakojo V. Landsbergis: “Jis 
atmintyje visada liks kaip do
ras, ramus ir tvirtas Lietuvos 
kūrėjas. Šiuos bruožus liudija 
jo gyvenimas ir darbai.”

Jaudindamasis prie kapo 
kalbėjo taip pat paskutinės 
Kauno karo mokyklos laidos 
auklėtinis, tvirtas žilagalvis: 
“Atėjau iš 1938 metų nusilenk
ti savo mokytojui”, pirmos lai
dos auklėtiniui.

Pabaigoje Šv. Jono šventovės 
jauno kunigo kalba, malda, 
giesmės, trys salvės, himnas, 
pagrotas karo orkestro. Išaugo 
kapas su mediniu stogastulpiu 
ir pilkšva marmuro plokštė - 
čia palaidotas savanoris, pul
kininkas, profesorius Juozas 
Vėbra. Senolis, sugrįžęs ne 
pelenais... G. Gustaitė

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

simainymo bazilika statyta 
per tris laikotarpius. Pirmo
ji statyta Bizanatijoš laikais 
IV š., perstatyta riterių XII 
š. ir dabartinė pastatyta 1924 
m. Dar tebėra išsaugoti senų 
statybų pamatai ir mūrai šo
nuose aptverti stovi, byloda
mi apie senus laikus. Čia lie
tuvių grupė bazilikos koply
čioje turėjome atskiras pamal
das, o po jų pranciškonų vie
nuolyne valgėme pietus.

Nuo kalno viršūnės matyti 
kibucai ir “mushed” (priva
tūs) ūkiai. Pasak vadovo, to
kie ūkiai valdo nuo 200 iki 
2.000 akrų žemę. Netrukus vėl 
sėdam į tuos automobilius ir 
nuriedam žemyn, vis su baime 
žvelgdami į tuos posūkius. Čia 
prie autobusų sustojimo vie
tos arabai pardavinėja suve
nyrus.

Grįžtam į “Tiberias” viešbu
tį. Mums praneša, kad viešbutis 
turi karšto vandens minerali
nes maudykles ir galime iki 8 
v.v. pasinaudoti. Daugelis iš 
mūsų grupės eina maudytis. 
Vanduo šiltas, prisotintas mi
neralinėm druskom, kad net 
peršti akis ir veidą. Jaučiuo
si atsigaivinęs.

Prie Jordano upės
Kitos dienos rytą keliaujam 

prie Jordano upės, kuri yra vi
sai netoli viešbučio. Jordano 
upė prasideda Sirijos kalnuo
se iš susijungusių keturių at
skirų srovių ir įteka į Galilė
jos ežerą. Jos ilgis — 160 my
lių. Prie įtekėjimo į ežerą upė 
yra apie 10-15 m. pločio ir ne
daro didelės upės įspūdžio. 
Krantai apaugę dideliais me
džiais. Vanduo švarus, bet tam
sus. Čia pakrantė paruošta spe
cialiai maldininkams su išce- 
mentuotais krantais, atitverta 
aikštele prie vandens krikštui, 
amfiteatro pobūdžio suolai 
prie vandens susėdus skaityti 
Šv. Raštą ir giedoti giesmėm. 
Mūsų grupė, vadovaujama pran
ciškonų, čia susirinkom prie 
Jordano upės ir klausėmės Šv. 
Rašto skaitinių. Tačiau dalis 
maldininkų iš mūsų autobuso 
buvo susirgę ir negalėjo va
žiuoti. Bent keli nukentėjo, 
nes gėrė vandenį iš čiaupų ir 
valgė žalias daržoves.

Upės pakrantėje matėme, kai 
protestantiška grupė baltai 
apsirengusių žmonių subrido į 
vandenį ir buvo krikštijama. 
Kiekvienas krikštijamasis bu
vo pilnai panardinamas į van
denį ir po to šaukdavo: “Ale-

Tie patys rūpesčiai
Rytų Europos lietuvių jaunimas ruošiasi kongresui

L. MOCKUTĖ vyriausybė neskuba jų pripa-

Pasaulio lietuvių bendruo
menė 1993 m. lapkričio pabai
goje Vilniuje sušaukė susirin
kimą su naujai išrinktais Ry
tų Europos lietuvių bendruo
menių atstovais su šių bend
ruomenių jaunimo sąjungų 
pirmininkais. Dalyvavo atsto
vai iš Kievo, Moldovos, Gudi
jos, Estijos, Latvijos ir Mask
vos. Susirinkimo tikslas bu
vo suteikti progą Rytų Euro
pos atstovams susipažinti su 
VHI-ojo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso rengimo komi
teto skyriumi Lietuvoje, ku
riam vadovauja Rūta Kalvaity
tė, ir su Povilu Markevičiumi, 
Studijų dienų Anglijoje rengi
mo komiteto pirmininku. Šia
me susirinkime Rytų Europos 
atstovai buvo supažindinti su 
Kongreso programa Lietuvoje 
bei Anglijoje ir turėjo progos 
išreikšti savo nuomones.

Pasak Povilo Markevičiaus, 
Rytų Europos lietuvių jauni
mą labai nuskriaudė buvusi 
komunistinė valdžia. Rytų Eu
ropos jaunimui trūksta pasiti
kėjimo savimi. Jis bijo imtis 
iniciatyvos veikti, nes nežino 
nei ką, nei kaip. Sąvoka, kad 
jie gali patys sau kaip nors pa
dėti, jiems yra sunkiai supran
tama. Nugalėti savo asmenines 
psichologines kliūtis, jiems 
šiuo metu svarbiausia, ir tam 
reikia daug paramos ir padrą
sinimo.

Rytų Europos lietuvių di
džiausias rūpestis yra jiems 
statomos kliūtys Lietuvos pi
lietybei gauti. Išvežti iš Lie
tuvos per II Pasaulinį karą ne 
savo noru ir apgyvendinti toli 
nuo žinomų vietovių prastes
nėse gyvenimo sąlygose, jie 
neturi tų pačių teisių, kaip 
Lietuvos piliečiai. Lietuvos 

Prie įėjimo į Kristaus gimimo baziliką Betliejuje Nuotr. St. Daliaus

liuja, garbė Dievui!” Ir jų ku
nigas, ir krištijamasis išeidavo 
iš vandens iki ausų šlapi.

Šioje Jordano upės vietoje 
buvo daug suvažiavusių žmo
nių, ir vis naujus atveždavo 
atvykstantieji autobusai. Bū
riai žmonių vaikščiojo pakran
te, suvenyrų krautuvėje ir res
torane buvo sunku pro žmones 
prasisprausti. Jordano upės 
įtekėjimas į Galilėjos ežerą 
kiek toliau už krikšto vietos, 
bet irgi neplatus, apsuptas 
krantuose tirštai medžių, per 
kuriuos negali arčiau prieiti.

Vėl važiuojam Galilėjos eže
ro pakrante. Vadovas praneša, 
kad matome Golan Heights kal
nus, kurie buvo užkariauti iš 
Sirijos. Visų kalnų šonu dabar 
Izraelio valdoma žemė, kur ant
roje pusėje jau Sirija ir iki 
Damasko miesto 45 minutės au
tomobiliu. Pliki kalnai mūsų 
dešinėje, kur kelias veda kal
no slėnio pakraščiu, o kairėj 
tyvuliuoja Galilėjos ežeras. 
Dirbamos žemės ruožas tarp 
ežero ir kalno gal 400-500 met
rų. Golan Heights kalnų viršū
nėje matosi maži namukai.

Palaiminimų kalnas
Nuo ežero autobusu prade

dam pamažu kilti aukštyn, kur 
Palaiminimų kalno viršuje pa
statyta šventovė, primenanti 
Kristaus kalno pamokymus: 
“Palaiminti beturčiai, palai
minti kenčiantys ...” Į šven
tovės rajoną neleidžiama įeiti 
su trumpom kelnėm tiek vy
rams, tiek moterims. Visi turi 
prisiderinti prie šio nurodymo, 
nes pro vartus nepraleidžia.

Į šią šventovę buvo daug su
važiavusių maldininkų. Per pa
maldas 11 v. buvo sunku susi
kaupti, kai nesustojamu srau
tu plūdo vis nauji maldininkai 

žinti ir suteikti jiems Lietuvos 
pilietybę, o tai jiems dar la
biau apsunkina ir taip jau sun
kias gyvenimo sąlygas, nes jie 
laikomi antros klasės žmonė
mis savo dabartinėse gyven
vietėse.

Lietuvos vyriausybės delsi
mas Rytų Europos lietuvius 
pripažinti Lietuvos piliečiais 
sudaro jiems sunkumų, nes Ru
sija juos verčia per trumpą 
laiką apsispręsti dėl Rusijos 
pilietybės. Jei jie nepasirinks 
savo noru priimti Rusijos pi
lietybę, ji jiems bus automa
tiškai, be pasirinkimo, suteikta.

Priimti Latvijos pilietybę 
jiems būtų naudingiau. Nerei
kėtų taip smarkiai kovoti dėl 
lygiaverčio statuso su Latvijos 
žmonėmis. Būtų galima siekti 
aukštesnio išsilavinimo ir kar
jeros be didelių sunkumų.

Visa tai tik pradžia, ką dabar 
turi išgyventi Rytų Europos lie
tuviai. Gyvendami už Lietuvos 
ribų, atskirti nuo pagrindinio 
kultūros šaltinio, susiduria su 
panašiomis problemomis kaip 
ir mūsų: mažėjančios bendruo
menės, jaunimo nesidomėji- 
mas lietuviška veikla. Kai kur 
net nėra savų patalpų, kur jie 
galėtų susiburti ir veikti kar
tu, kad išlaikytų lietuvybę.

Tikimasi, kad ateinančiame 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
rese Rytų Europos lietuviams 
bus skirta daug dėmesio ir į jų 
poreikius bus atsiliepiama.

^AMocnriA- Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Rytų Europos lietuvių bendruomenių jaunimo atstovai, susitikę Vilniuje 
pasitarti VIH-tojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso reikalais. Iš kairės
stovi - Galina Rukšto (Gudija), Rimas Kaurynas (Ukraina), Monika Girčytė 
(Lietuva), Algirdą Soltan (Moldova), Asta Roždestvenskienė (Rusija); sėdi 
- Rūta Kalvaitytė (JAV), Raimonda Bojažinskytė (Lietuva)

Goliger’s------------------- ---------------------

VILNIUS
t dainų šventę

Kaina nuo ^998.°° (kan.) 
Ilona ar Liisa 

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

CUMBERLAND COURT, 99 YORKVILLE AVENUE

Realty One Ltd.

homelife

-MARIJANA McKinnon.
Seminaras namų pirkėjams - kovo 22 d., 7 v.v.

PARDUODAMAS 
trijų miegamųjų 
namas netoli Šv. 
Juozapo ligoni
nės ir Ronces- 
valles gatvės. 
Prašoma kaina 
$21 7.500. 
Privatus keliukas 
į garažą. Gražiai
pertvarkytas namo vidus pakelia pirkimo vertę. Tai
Jūsų svajonė. Tuojau skambinkite tel. 763-51 61

į vidų. Mūsų grupė kiekvieną 
dieną vis turi pamaldas nau
joje vietovėje.

Po Mišių nuvažiavom ežero 
pakrante į netolimą restoraną, 
kur buvo sutarta valgyti žuvį. 
Restoranas ant Galilėjos eže
ro kranto, ir čia buvo suvažia
vę bent 20 autobusų su kelei
viais pietauti. Toks didelis 
srautas ir maldininkų, ir tu
ristų. Tačiau didelės patalpos 
sutalpino ir patiekė visiems 
žuvį. Nors žuvies porcija atro
dė labai didelė, bet buvo ir la
bai ašakota.

Prie restorano pakrantėje 
paplūdimys, kur jau poilsiau
tojai kaitinos prieš saulę ir 
plauykiojo Galilėjos ežere. Ten 
pat žemiau, ežero pakrantėje, 
riterių kryžeivių palikimas - 
bokštas ir tvirtovės sienų lie
kanos iš XII š. Milžiniška sto
ra akmenų siena, sukrauta ir 
dar išlikusi iki mūsų dienų 
apie 10 metrų aukščio.

Stebuklo vietovėje
Sekantis stabtelėjimas Gali

lėjos ežero pakrantėje - Tab- 
gha kaimelyje, kur Jėzus pa
daugino duoną ir žuvį. Tam at
minti pastatyta (Miracle of Mul
tiplication) bazilika jau Bizan
tijos laikais. Vėliu ji buvo su
griauta, 1932 m. senoviniai 
griuvėsiai atkasti ir bazilika 
atstatyta. Ją atstatė vokiečiai 
vienuoliai benediktinai, kurie 
ir dabar ją prižiūri.

Įdomus dalykas, kad atstaty
tos bazilikos altoriaus grin
dims panaudota mozaika iš VI 
š., atkasta iš griuvėsių. Trūks
tamam plotui padaryta nauja 
mozaika, kuri skiriasi nuo se
nosios ryškesniu blizgėjimu. 
Po altorium padėtas didelis 
plokščias akmuo, kur Jėzus 
esą padėjo daugindamas duo
ną ir Žuvį. (Bus daugiau)

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

•Fpolimex FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

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

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

tel. (416) 646-9909

Mūsų agentai:
Rainbow Printing Europe Meat & Deli,
73 Ontario Rd., Welland, 359 Carlton St., St. Catharines,
Ont. L3P 5C2 Ont. L2N 1C2
tel. (416) 732-2117 tel. (416) 934-9334

Anna Kusyj, Hamilton Travel,
40 Facer St., St. Catharines. 764 Barton St., Hamilton,
Ont. L2M 5H5 Ont. L8L 7W2
tel. (416) 937-1385 tel. (416) 549-4149

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



Laisvės kovotojai naujuose puslapiuose
Antaninos Garmutės dokumentiniu apybraižų rinkinys “Motinėle, auginai”

Č. SENKEVIČIUS

“Motinėle, auginai” — tokiu 
paprastu, graudulį ir net malo- 
nybinį priekaištą keliančiu, 
liaudies dainą atliepiančiu 
pavadinimu 1993 m. pasirodė 
Antaninos Garmutės knyga — 
dokumentinės apybraižos apie 
pokario partizanus. Tai dai
liuoju žodžiu atausti doku
mentai, sudaryti surinkus iš
likusių gyvųjų liudininkų pa
sakojimus. Žmonių pavardės, 
vietovardžiai, kai kurių įvy
kių datos patvirtina to siau
bingo laikotarpio tikrovę. Pri
dėjus dar 262 nuotraukas, ku
riose laisvės kovotojai atvi
rais, nepridengtais veidais — 
kažkada buvęs legendinis, 
okupantų slėptas ir niekintas 
laisvės kovų dešimtmetis šioje 
knygoje virsta pilnu anų krau
pių dienų paveikslu. Žinoma, 
surinktoji medžiaga toli gra
žu dar ne visa, bet jau ir tiek 
pakanka — skaitytojas priarti
namas prie vietovių ir įvykių, 
supažindinamas su žmonėmis, 
kuriuos augino motinėlės .. . 
Deja, ne visi tais pačiais ke
liais nuėjo.

Knyga padalinta į keturias 
dalis: “Prie žaliųjų pušų”, “Pa
lių vyrai”, “Juos minės Dzūki
ja” ir “Kur rausta žemčiūgai”. 
Išskyrus antrąją dalį, kiekvie
na turi po keletą poskyrių. Tu
rinio atžvilgiu jie vienas nuo 
kito nedaug kuo skiriasi — ki
tos vietovės, kitos pavardės, 
bet kova ta pati. Net įvykiai, 
nuotykiai, partizanų bei jų šei
mų likimai tokie panašūs, kad, 
perskaitęs apie vieną apylin
kę, jau gali nujausti, kas bus 
rašoma apie kitą. Dalyje apie 
Palių vyrus išspausdintas ne
pilnas 119 partizanų sąrašas, 
apie kurį sakoma, kad jis dar 
bus tęsiamas.

Prieš kiekvieną liudininko- 
kės pasakojimą, arba ir po jo, 
autorė pažeria patriotinių dei
mančiukų, kurie kaip amžių 
nepajudinama gija jungia 
šiurpiuosius, didvyriškus ir 
niekšiškus įvykius ir padeda 
skaitytojui susikurti atitin
kamą nuotaiką ir giliau suvok-

j ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS

Kovo vėjai
Drėgni kovo vėjai skrajoja neramūs, 
Siūbuodami medžių viršūnes visas, 
Ir viesulais rieda per bundančią žemę, 
Ir kvatodami lekia per miesto gatves;
Ir įbėgą i kiemus, į langus barbena, 
Lėkdami skardžiais išverčia medžius, — 
Iš jų daro lieptus per vandenį žalią, 
Kad galėtum pereit į krantus jau kitus,
Kur pavasaris — jaunas karalius — 
Ateina girių paslaptingais takais, — 
Jis su saule ir vėju tavo širdį jau kelia 
Į šviesą, — ir virpa ji tonais visais.

Pavasaris
Pavasaris, 
galingas ir drąsus, tvirtais žingsniais per žemę eina, 
atnešdamas upes ir sroves su tirpstančiais ledais 
ir į bedugnes ūžančias, žalias, 
skandina pasenėjusių kamienų kelmus.
Pavasaris,
toks jaunas ir stiprus, 
pamiršęs istorijas, pelėsių apniktas, 
į dabartį ir ateitį 
ryžtingai žiūri.

Jau sprogsta pumpurai žali 
galingų medžių, sustojusių 
prie upių, bėgančių tolyn. 
Ilgai miegojusi, sukaustyta ledų, 
išeina saulės pasitikt pavasario jaunystė, 
žalia, graži, kaip pumpurai pražydę, 
kaip karklo katinukai 
vandenų pakrantėj.
Susėdę ant kranto, mes klausomės, kaip ošia 
pabudusi giria, ir paukščių balsai, 
iš atogrąžų žemės sugrįžę jau skardena orą. 
Žydras dangus su baltais debesim 
ir apivirtusiais medžiais 
atsispindi srovėj.
Mes skaitom Le Grand Meaulns 
ir jaučiam, kaip šlama 
mūsų kraujy jo žodžiai, iš toli atnešti: 
vėl iškyla svajonėse senas ir užmirštas dvaras, 
ir vėl girdime Molną puotos vidury . . .
Ryškus ir vaiskus šis pavasaris. Žvanga 
pabudus giria. Gieda paukščiai nakty. 
Grįžta vėjas gaivus, vandenynuos paklydęs, 
Kažkur tolin nueina mergaitė smiltim.
O po mūsų kojom upė bėga ir bėga, 
nešdama senus kelmus, lapus ir mintis.
Gera skaityti gamtoj pabudusioj Didijį Molną, 
Kai aplinkui pavasaris juokias žavus.
St. Helens, Anglija

ie Lietuvos partizanų kovas 
ti prasmę tos kovos, kuri dau
gelio buvo vertinama kaip be
prasmė. “Politinių pūgų užuo
vėjose auginame Atminties 
medį... O patys tvirčiausi lie
tuviškos dvasios galiūnai švie
žiai išskobtais Rūpintojėliais 
vėl rymo prie Lietuvos kelių. 
Dabar ir visados”, — šiais au
torės žodžiais išreiškiamas at
sakymas kodėl kovota. Būti 
kuo nors švento vardo dabar 
ir visados — tai pergalės nu
sakymas.

O apie silpnuosius, prisitai
kėlius ir išdavikus skaitome: 
“Greta ąžuolų ir beržų keroja 
nykūs krūmokšniai, greta sa
kalų Tėvynės padangėje šmiri
nėja niekingi šikšnosparniai”. 
Ir, tarp kitko, autorė atvirai 
teigia, kad “Lietuvoje tebe
gyvena mažiausiai dvi žmonių 
kartos, grūdintos Sibiro le
duose. Tai didžiausia “parti
ja”, patikimiausia politinė 
jėga Lietuvoje”. O apie savuo
sius, okupantams tarnavusius 
sako tiesiai, kad jie, “apsikai
šę raudonais bilietais, čiulpė 
lietuvių kraują: puotavo pirty
se, prabangiai keliavo į užsie
nius”. Ir iškelia šių dienų pa
radoksą: nusikaltimų mastai
didžiuliai, o nusikaltėlių nė
ra. Leidžiama suprasti, kad jie 
“puikiai įsikomponavo į persi
dažiusios kompartijos ir kitų 
partijų struktūras”. Įžanginia
me žodyje autorė dar atvires
nė: “Komunizmo konvulsijos 
tęsiasi. Raudonųjų okupantų 
batai trypia gimtąją žemę, o 
melo ugnikalniai lieja šmeiž
to laviną”. Kai kam šitokie tei
giniai gali atrodyti kaip poli
tinis iššūkis, siekiantis dis
kredituoti dabartinę Lietuvos 
valdžią. Manding, tai daugiau 
žodžiais išsakomas, tebesitę
siantis skausmas, išreikštas 
ir tų vardu, kurie nieko pasa
kyti nebegali ir kurių anuo
metinė kalba buvo aiški: tė
vynę reikia ginti. Tebesitę
siantis, nes kaip pavadinti 
jausmą tremtinio, sutikusio 
gatvėje jį ištrėmusį stribą?

.. skubiai perėjo į kitą 
kelio pusę. Kodėl? Ar ne pa
prasčiau ir doriau būtų atsi-

klaupti ant kelių ir prašyti 
Tautos atleidimo?” — klausia 
knygos autorė.

Skaitant šioje knygoje su
kauptas partizaninių kovų 
apybraižas, susidaro įspūdis, 
kad lietuviai kovojo su lietu
viais. Kaip priešai mažiau mi
nimi rusai ar enkavedistai; 
prasikiša ir pirmauja savieji 
— stribai. Tai skaudžios isto
rijos, parodančios, kokiomis 
menkystomis tampa žmonės, 
šlykščiai keliaklupčiaudami 
prieš okupantą, pigiausiu bū
du bandydami sukurti sau pa
togesnį gyvenimą.

Klaiki charakteristika: gir
ti stribai be jokios kaltės su
šaudė vyrus, einančius į šo
kius. “Mums Stalinas leido 
(...) stribas Omerca tebėra 
gyvas” .. .Partizaną “atvedė 
labai iškankintą, nepaeinantį. 
Stribų bobos šlapinosi ant jo”. 
Stribas negyvam nupjovė lie
žuvį. Rusas, jį sugėdinęs, nu
baudė penkias dienas kalėti.

Ir vėl — partizanę Aldoną 
Vilutienę, uždengtą brezentu, 
vežė keturiolika stribų. Kai 
moteris iškišdavo galvą pakvė
puoti, stribai daužė ją šautu
vų buožėmis. Kai iškišdavo
galvą į kitą pusę, kur sėdėjo 
rusai, pakvėpuoti galėdavo. 
Žiaurumas, peržengęs ir stip
riausios neapykantos ribas. 
Ir tasai pasibaisėtinas kon
statavimas, deja, priklauso 
telkiamiems istoriniams do
kumentams. Baisu, jei jie pa
dės suprasti ir dabartinę, jau 
laisvėn išėjusią visuomenę, 
kurioje žmoniškumas aukoja
mas dėl savanaudiškumo.

Knygoje nurodyti ir atvirkš
tiniai pavyzdžiai: kai kurie 
stribai dirbo partizanų nau
dai, o kai kurios mergaitės, 
vengdamos kankinimų (“kodėl 
aš turiu viena kentėti?”), iš
duodavo partizanus. Žiauru
mai, baimė, ištikimybė ir iš
davystės, skundai, klasta ir 
didvyriškumas — šitoji siau
binga maišatis vaiduokliškai 
išnyra prieš skaitytojo akis, 
leidžia gailėtis, pykti, dūsau
ti. Taip su kiekviena istorija. 
O jų čia daug. Kiekviena šei
ma - atskira istorija ir trage
dija. Kiek atskirų dramų čia 
būtų galima prirašyti. Kiek 
faktų, rėžiančių sąmonę ir šir
dį.

Ginkų šeimos tėvai mirė ba
du Sibiro tremtyje, jų sūnūs 
gyvi prikalti prie sienos ir su
deginti. Marčiulionių saka
lai, Morkūnų, Varkalų, Stra
vinskų, Gelčių ir daugelio ki
tų palikuonys liudininkai ra
miai dėsto teisybę, nesišauk- 
dami dangaus keršto. Anuo
met kun. Justinas Lelešius 
tvirtai ištarė “Judu nebūsiu”, 
tapo “Grafu”, partizanų kape-
lionu. Kiti kunigai visaip pa
dėdavo partizanams: Zigmas 
Neciunskas, Juozas Jakaitis, 
Antanas Mieldažys, Pranas 
Gustaitis, Alfonsas Svarins
kas, Sigitas Tamkevičius, Pra
nas Šliumpa, prof. Fabijonas 
Kemėšis ir daugelis kitų, ži
nomų ir nežinomų. “Atgimimo 
sąjūdis prasidėjo šventoriuo
se” — daug tiesos pasakyta.

Kiekvienos šeimos istorija 
— tai dvasinės stiprybės ne
pakartojami pavyzdžiai. Ir 
tai įvyksta tokiais momentais, 
kai suprantamai ir labai kon
krečiai mirtis įgauna didesnę 
prasmę negu gyvenimas. Albi
nas Šiugždinis - “Žaibas”, 
perbridęs sraunią Verknę, 
vos bepaeidamas sušaudytom 
kojom iš kulkosvaidžio šau
dė į atsivijusius rusus “iki 
paskutinio širdies tvinksnio”. 
Ryšininkės Anelės Kazlaus- 
kaitės-Marcinkevičienės

Video žurnalo “LIETUVIAI” valdyba Los Angeles, Kalifornijoje. Iš kairės: 
VYTAUTAS PETRULIS, VILIJA PAULAUSKIENĖ, PAULIUS JASIUKO- 
NIS, ALMIS KUOLAS. Trūksta Algirdo Gustaičio

Brolis ir sesuo partizanai - ALBERTAS ir ALBINA NORKAI iš Batakių. 
Kovojo Ivanausko-Vytenio būryje. Albertas žuvo 1949.VI.8 Kaziškės 
miške Iš leidinio “Motinėle, auginai”

“Klajūnės” žygdarbiai — pui
kus moterų dalyvavimo pavyz
dys. O dėl to dalyvavimo sep- 
tynerių metų sūnelis (!) taipgi 
kalintas. Vėliau vaikas užaugo 
našlaityne, susirgo nepagydo
ma nervų liga. Dabar dar tebe
gyvena. Štai kokia kaina buvo 
mokama kovojant už tiesą ir 
tėvynę. Nepilnametė Sibire 
užgrūdinta Bronė Daukšytė 
saugumiečiui tiesiai į akis: 
“Ar nežinai kas yra Vasario 
16-toji lietuviui?”

Iš visų knygoje aprašomų su
sišaudymų, susisprogdinimų, 
netikėtų užpuolimų, išdavikiš
kos veiklos giliausią įspūdį 
palieka Palių vyrų kautynės 
Žuvinto ežero salose. “Ėjo ka
reivis prie kareivio, iš paskos 
varomi savųjų. Ėjo ir vis klupo, 
skendo, grimzdo. Rusai negai
lėjo žmonių: kiti stačia galva 
vertėsi per jų lavonus, o dar 
kiti plaukė valtimis, partiza
nų pašautos pilnos kareivių 
valtys nėrė į dugną. Lemties 
valia įvyko neįtikėtinas daly
kas — dauguma Palių vyrų iš
ėjo iš šio apsupimo (...) Kau
tynėse žuvo 12, kitais duomeni
mis — 17 partizanų. Bolševikų 
— daugiau kaip du šimtai” — 
rašoma — “Simne guli dideli 
mažos Tautos sūnūs. Palių mil
žinai”.

Praėjus keturiems dešimt
mečiams nuo to žūtbūtinio 
pasipriešinimo, įskėlusio ir 
tolesnės rezistencijos ugnį, 
šiandien po iškeltomis trispal
vėmis vieni kasa ir renka kri

Video žurnalas “Lietuviai”
Video žurnalas “Lietuviai”, 

1 ir 2 nr. vienoje juostoje ekra
ne bėgantis dvi valandas, jau 
pasiekė įvairiose valstybėse 
gyvenančius tautiečius. Su
laukta gražių atsiliepimų, pa
geidavimų, raginimų.

Ruošiamas video žurnalo 
“Lietuviai” 3 nr. 1994 m. vasa
rio 28 d. video žurnalo “Lietu
viai” sumanytojas Vytautas 
Petrulis sukvietė pasitarimą 
Pauliaus Jasiukonio studijoje. 
Sudaryta tokia valdyba: Vytau
tas Petrulis - pirmininkas, Al
inis Kuolas - vicepirmininkas 
ir iždininkas, Paulius Jasiuko- 
nis - redaktorius, Vilija Pau
lauskaitė - sekretorė, Algir
das Gustaitis - koresponden
tas. Į valdybą numatoma pa
kviesti dar vieną asmenį. 

tusių partizanų kaulus, iškil
mingai perlaidoja, stato kryže
lius, naujai supiltus kapus api
beria gėlėmis, kiti užrašo iš
likusių gyvųjų liudininkų pa
sakojimus, kad nedingtų kovo
tojų vardai ir darbai, kad įsi
amžintų ir tie, kuriems tautos 
nelaimės tebuvo proga prisi
grobti turto. Ir visa susilieja 
į vieną įsipareigojimą: tiesą 
turi sužinoti ir tauta, ir visas 
pasaulis. Užtat ir šitas gražus 
Antaninos Garmutės pasakoji
mų rinkinys nemažu svoriu 
jungiasi prie tos tiesos at
skleidimo bei pristatymo. Kny
gą “Motinėle, auginai” verta 
ne tik kiekvienam lietuviui 
perskaityti, bet ir pasilaikyti 
kaip didelės vertės dokumen
tą, prieštaraujantį KGB archy
vų melui. Ji gražiai išleista, 
300 jos egzempliorių yra celo- 
fanuoti, numeruoti ir dedikuo
ti su autorės įrašu: “Mumyse 
plaka gimtosios žemės širdis. 
Plaka ir už Juos ...” Išspaus
dintas išeivijos rėmėjų sąra
šas; iliustracijos ir nuotrau
kos ryškios, nurodyta naudota 
literatūra.

Antanina Garmutė, MOTINĖ
LE, AUGINAI. Dokumentinės 
apybraižos. Atsakinga redakto
rė B. Jonelienė. Iliustracijos 
G. Sakalauskienės. Fotorepro- 
dukcijos A. Krutulienės. Sti
liaus redaktorė Z. Guogienė. 
Techninis redaktorius V. Bin- 
kevičius. Nuotraukas retušavo 
J. Slapšys. Spausdino “Spin
dulio” spaustuvė Kaune, 14.000 
egz. Kaina sutartinė.

Įvairiose valstybėse, vieto
vėse ieškoma atstovų, talkinin
kų, bendradarbių. Kviečiami 
pavieniai asmenys įsigyti vi
deo žurnalą “Lietuviai”. Taip 
pat tinka mokykloms, mokslo 
įstaigoms, bibliotekoms, orga
nizacijoms, jaunimo grupuo
tėms, sporto mėgėjams, prie
glaudoms, ligoninėms. Toli
mesnei video žurnalo “Lietu
viai” veiklai nutarta įsteigti 
nepelno korporaciją, vadovau
jantis JAV įstatymais.

Video žurnale “Lietuviai” 1 
ir 2 nr. matome įvairią lietuvių 
veiklą Lietuvoje, Brazilijoje, 
Kanadoje, JAV-se, pokalbius 
aktualiomis temomis, Lietu
vos buriuotojus Bostone, pa
minklą pirmam lietuviui moks
lininkui Amerikoje XVI š., Lie
tuvos bičiulius JAV senatorius,
Vasario 16 minėjimą Arizono
je. Lietuvių tautinės juostos, 
dailininkai aiškina savo kūry
bą, skautai stovyklauja kalnuo
se ir miškuose, lietuvė moks
lininkė Indonezijos džiunglė
se. Žodžiai, komentarai dabar
tinėje Lietuvoje.

Visais reikalais kreiptis pas 
Vytautą Petrulį, 817-2nd Street, 
Apt. 105, Santa Monica, Cali
fornia 90403, USA. Tel. 1-310- 
587-0711. Video žurnalas “Lie
tuviai” pritaikomas įvairioms 
video sistemoms. Koresp.

Atsiųsta paminėti
ANNABERGER ANNALEN, nr. 1 

(Annabergo lapelis nr. 24), 1993, 
metraštis lietuvių-vokiečių ry
šiams palaikyti, 146 psl., vokie
čių kalba, A. Franzkeit straips
nis ir truputį poezijos lietuviš
kai. Redaguoja Arthur Hermann.

Tėviškės žiburiai « 1994. III. 22 - Nr. 12 (2299) * psl. 7

d tSllLTJRJlllEJE VEIKLOJE
Lietuvių dailės muziejus Le- 

monte prie Čikagos lankytojus 
pakvietė keturių dailininkų dar
bų parodon — Aleksandros Vili
jos Eivaitės, Indrės Lukaitės, 
Rimo VisGirdos ir Giedrės Žum- 
bakienės. Paroda buvo atidaryta 
1993 m. lapkričio 20 d. ir dukart 
pratęsta iki 1994 m. sausio vidu
rio. Turbūt didžiausio dėmesio 
lietuviams neįprastu metodu susi
laukė iš Indianos atvykusi Indrė 
Lukaitė, tapybos darbus kurianti 
ant senų langų stiklo. Tokiu bū
du matomas ne dažų atspindys, 
bet jų visas persišviečiantis sluoks
nis. Paveikslo dalimi tampa net 
ir seno lango rėmai, išjungiami 
tik reprodukcijų nuotraukose. 
Ji mėgsta literatūrines temas, 
susietas su legendomis. Tai liu
dijo du įspūdingi kūriniai — “Eg
lė žalčių karalienė”, “Jūratė ir 
Kastytis”.

Čikagos lietuvių opera savo 
trisdešimt aštuntajam sezonui 
yra pasirinkusi Vytauto Klovos 
keturių veiksmų, penkių paveiks
lų “Pilėnus”. Vienintelis prem
jerinis “Pilėnų” spektaklis Čika
goje įvyks š. m. balandžio 17 d. 
Mortono gimnazijos auditorijoje. 
Jį paruoš Čikagos lietuvių ope
ros dirigentas ir meno vadovas 
Alvydas Vasaitis, talkinamas 
chormeisterių Manigirdo Mote- 
kaičio ir Ričardo Šoko. Didelės 
pagalbos bus susilaukta iš Lie
tuvos operos ir baleto teatro Vil
niuje. Iš ten atvyksta vyr. rež. Eli- 
gijus Domarkas, solistai — sopra
nas Irena Milkevičiūtė, barito
nas Arvydas Markauskas, mezzo- 
sopranas Vitalija Šiškaitė, Čika
goje dar nedainavę Arvydas Juo- 
zapaitis ir Liudas Norvaiša, da
bar pedagoginį darbą Venezuelo- 
je dirbantis tenoras Vigilijus No
reika. Kitus vaidmenis atliks či- 
kagiečiai solistai Bronius Mačiu
kevičius, Vaclovas Momkus, Ju
lius Savrimas ir Vytautas Šimkus. 
Suprastinti scenovaizdžiai, sukur
ti pagal dail. Janinos Malinaus
kaitės eskizus, bus atvežti iš Vil
niaus. Sceninius drabužius taipgi 
paskolins Lietuvos operos ir bale
to teatras. Tikimasi, kad Čikagon 
atvyks ir kompozitorius Vytautas 
Klova, atsiveždamas pertvarkytą 
“Pilėnų” partitūrą, pritaikytągast- 
rolinėms sąlygoms Čikagoje.

Vytautas Klova “Pilėnų” ope
rą sukūrė 1955 m., sovietinamos 
Lietuvos respublikinę premiją 
už ją laimėdamas 1957 m. Tačiau 
“Pilėnų” premjera Lietuvos ope
ros ir baleto teatre Vilniuje 
įvyko tik 1966 m. Iki to laiko, 
atrodo, nebuvo gautas komparti
jos cenzorių sutikimas ir leidimas 
iš Maskvos. Matyt, nepatiko šios 
operos libretas apie kunigaikštį 
Margirį, su visa įgula susideginu
sį kryžiuočių apsuptoje pilyje ir 
taip išvengusį vergijos atėjūnams. 
Juk pokaryje mirtį rinkdavosi ir 
lietuviai partizanai, apsupti so
vietiniam okupantui tarnavusių 
stribų. Dabartinę Čikagos lietu
vių operos valdybą sudaro: pirm. 
Vaclovas Momkus, sekr. Valerija 
Žadeikienė, ižd. Algis Putlius, 
vicepirmininkai Vytautas Radžius
— ryšiams su spauda ir visuome
ne, Jonė Bobinienė — moterų 
chorui ir svečiams iš Lietuvos, 
Jurgis Vidžiūnas — įvairiems ren
giniams, Eglė Rūkštelytė-Sund- 
strom — ryšiams su amerikiečių 
spauda ir visuomene, Vytautas 
Aukštuolis — administraciniams 
reikalams.

Antanas Lėlys (Lalis) gimė 
1873 m. lapkričio 4 d. Skaistgi
riuose, dabartiniame Panevėžio 
rajone, mokėsi Mintaujos gim
nazijoje, ten su kitais lietuviais 
moksleiviais įsteigęs slaptą Kū
dikio draugiją. Vengdamas kari
nės prievolės carinės Rusijos ka
riuomenėje, A. Lėlys 1894-1931 
m. gyveno JAV, porą metų pralei
dęs laisvu klausytoju Šveicari
jos Berno universitete. Čikago
je jam teko dirbti raidžių rin
kėju “Lietuvos” spaustuvėje ir 
šio laikraščio radakcijoje, “Nau
jienų” red. Pijaus Grigaičio pa
dėjėju. A. Lėlys dirbo ir su kitais 
JAV lietuvių laikraščiais. Didžiau
sių nuopelnų jis nusipelnė už pa
ruoštus žodynus: lietuvių-anglų
— 1903 m., anglų-lietuvių— 1905 
m., lenkų-lietuvių kalbų — 1912 
m. Tie žodynai susilaukė kelių 
laidų. Laikraštininkas ir žody
nininkas A. Lėlys mirė Panevė
žyje 1960 m. vasario 17 d. Jo šim
tas dvidešimtosios gimimo meti
nės 1993 m. lapkričio 4 d. buvo 
prisimintos ir paminėtos gimtų
jų Skaistgirių vidurinėje mokyk
loje surengta žodynų ir kitų dar
bų paroda. Skaistgirio vidurinę 
mokyklą 1994 m. planuojama pa
vadinti Antano Lėlio vardu.

Parodų ciklą “Iš tolių sugrįžę 
namo” pradėjo Alytaus miesto 
viešoji biblioteka. Ciklan yra 
įjungti išeivijos rašytojų Pulgio 
Andriušio, Albino Baranausko, 
Aloyzo Barono, Jurgio Gliaudos, 
Juozo Kralikausko, Anatolijaus 
Kairio, Jurgio Jankaus, Stepo 
Zobarsko grožiniai kūriniai. Pa
rodos lankytojai ypač domisi Aly
taus rajone gimusio ir Alytaus 
gimnaziją baigusio Vytauto Vo- 
lerto romanais “Jaučio ragai”, 
“Greitkelis”.

Žymusis grafikas Petras Rau- 
duvė, gimęs 1912 m. rugsėjo 5 d. 
Baukiuose, dabartiniame Pasva
lio rajone, mirė Vilniuje š. m. va
sario 22 d. ir buvo palaidotas An
takalnio kapinėse. Kauno meno 
mokyklą jis baigė 1937 m., studi
juodamas pas Adomą Galdiką. 
1940-45 m. dirbo dėstytoju Kau
no dailiųjų amatų mokykloje, 
1949-51 m. — Vilniaus dailės in
stitute. Velionis iliustravo dau
giau kaip 500 knygų medžio raiži
nių, linoraižinių ir tušinio grata- 
žo technika, sukūrė apie 300 
estampų, daug knygženklių, pla
katų. Velionis turėjo keliolika 
asmeninių parodų Lietuvoje, da
lyvavo ir ne vienoje dailininkų 
parodoje užsienio šalyse.

Ievos Simonaitytės (1897-1978) 
literatūrinę premiją įsteigė Lie
tuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos 
skyrius ir Agluonėnų ūkis. Premi
ja kasmet paskiriama Klaipėdos 
krašte gyvenantiems rašytojams 
bei literatūrologams. Ji betgi 
gali būti paskirta ir kitur gyvenan
tiems, kai jų kūryboje atsispindi 
I. Simonaitytės ar Klaipėdos kraš
to žmonių gyvenimas. Jau aštunto
ji premija šiemet paskirta Bronei 
Liniauskienei, poetei iš Kretin
gos, už eilėraščių rinkinį “Dūžta 
laikas”. Anksčiau I. Simonaitytės 
premijos buvo paskirtos prozinin
kams R. Sadauskui, K. Kaukui, J. 
Marcinkui, poetams S. Jonauskui, 
V. Nausėdai, literatūrologui V. 
Kubiliui ir fotomenininkei O. Pa- 
jėdaitei.

M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus Kaune surengė pastarųjų dve
jų metų laikotarpyje įsigytų kū
rinių parodą. Ji atidaryta vasario 
18 d. ir truks iki balandžio 24 d. 
Seniau tokios parodos būdavo 
rengiamos kas penkeri metai, o 
dabar jas norima rengti kasmet. 
Dalis šioje parodoje išstatytų kū
rinių įsigyta valstybinėmis lėšo
mis, bet daug yra ir padovanotų 
muziejui. Seniau naujų kūrinių 
įsigijimą tvarkydavo kultūros ir 
švietimo ministerijos sudaryta 
speciali jiems pirkti komisija. 
Dabar valstybines lėšas leidžia
ma tvarkyti patiems M. K. Čiur
lionio dailės muziejaus atstovams. 
Jos galės būti naudojamos turi
miems rinkiniams padidinti arba 
pradėti naujiems. Šiemetinėje 
parodoje visus labiausiai džiu
gina du M. K. Čiurlionio kūri
niai — akvarelė “Kapinių moty
vas” (1909) ir tapybos darbas “Uo
la pajūryje” (1905). “Kapinių mo
tyvą” M. K. Čiurlionis buvo do
vanojęs seseriai Jadvygai Čiur
lionytei. Muziejus jį įsigijo iš 
jos dukters M. Razgauskienės. 
“Uola pajūryje” ilgus metus bu
vo privačiame rinkinyje Petrapi
lyje (St. Peterburge), o dabar šis 
nedidelio formato kūrinys nupirk
tas Kaune iš pavardės nenorėju
sio skelbti asmens. Ieškoma ir ki
tų M. K. Čiurlionio kūrinių — tre
čiojo “Ramybės” varianto ir vie
nos “Piramidžių sonatos” dalies.

Parodos lankytojai džiaugiasi 
ir kitais M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus fondus praturtinsian
čiais kūriniais. Jų parodą papildė 
JAV gyvenančio žymaus Lietuvos 
tapytojo Adolfo Valeškos “Pava
saris Freiburge” (1949) ir “Frei- 
burgo peizažas” (1950). Jam teko 
dirbti dėstytoju pokaryje dail. 
Vytauto Kazimiero Jonyno Frei
burge įsteigtoje Taikomosios dai
lės mokykloje. Dabartinei moder
niajai tapybai atstovavo anksti 
mirusio jauno dail. Rimvydo Jan- 
kausko-Kampo “Apleista sinago
ga”. Minėtini ir Laisvytės Šalčiū- 
tės grafikos kūriniai, kauniečio 
žymaus akvarelisto Osvaldo Jab
lonskio darbai, Rimanto Šulskio 
skulptūra “Stovintis paukštis”. 
M. K. Čiurlionio muziejus turi 
ir kelių šimtų nepriklausomos Lie
tuvos organizacijų vėliavų rinki
nį. Jame betgi nebuvo nė vienos 
Lietuvos šaulių sąjungos vėlia
vos. Dabar šis įdomus rinkinys 
jau papildytas parodoj išstatyta 
Pakražančio XXXI-jo šaulių bū
rio vėliava, lankytojus nukelian
čia į 1929 m. Kiti M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus fondams įsi
gyti kūriniai atstovavo kaimyni
nių tautų menui ir tarptautinei 
klasikai. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas 

999 College St, Toronto. Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

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.

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%

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų 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 ĮRENGIMUS

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

■ |N niE >£37 
MASKELL INSURANCE W0BUr 
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187
CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 

■■i 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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.

RŪTA GARKAUSKAITĖ, kylanti Lietuvos stalo teniso žvaigždė su savo 
trenere - mamyte ROMA GARKAUSKIENE Nuotr. Algimanto Brazaičio

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

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

Lietuvaitė pasaulio 
vicečempionė

Lietuvos stalo tenise sužibo nau
ja ir labai jauna atžala. Tai Kauno 
38-sios vidurinės mokyklos vienuo
liktos klasės mokinė Rūta Garkaus- 
kaitė. Ji pasaulio jaunių stalo teni
so pirmenybėse Japonijoje, Tokyo 
mieste, vieneto varžybose, laimėjo 
sidabro medalį, kartu ir pasaulio 
vicečempionės titulą. Šiuo jos lai
mėjimu džiaugiasi visa Lietuva, o 
kartu ir išeivijos sporto mylėtojai.

Nors Rūtos Garkauskaitės dar 
trumpas sportinės karjeros kelias, 
tačiau sporto pasaulį jau dominan
tis. Ateitis, žinoma, parodys toles
nį šios jaunos sportininkės vysty
mąsi, kuris, be abejonės, priklau
sys nuo gyvenimo sąlygų ir darbo, 
kurio krūvis vis didės siekiant aukš
tumų stalo tenise.

Vienas pirmųjų Rūtos Garkaus
kaitės pasirodymų tarptautinėje 
plotmėje buvo 1993 m. gegužės mėn. 
42-se pasaulio stalo teniso pirme
nybėse Goeteborge, Švedijoje. Ji 
žaidė Lietuvos moterų rinktinėje, 
kuri laimėjo 17-tą vietą iš 93 daly
vaujančių šalių. Gi moterų dvejeto 
varžybose su J. Prūsiene dalijosi 
9-16 vietomis. (Plačiau apie tai bu
vo rašyta “TŽ” 1993.IX.21 laidoje).

1993-jų rugpjūčio pradžioje, jau 
36-se Europos jaunių stalo teniso 
pirmenybėse Liublijanoje, Rūta 
Garkauskaitė ,įr vilnietė Kristina 
Totilaitė laimėjo Europos jaunių 
čęmpionato komandinių yąržybų 
sidabro medalius, kvalifikacinė
se varžybose nugalėjusios Albani
ją 3:0, Liuksemburgą 3:1 ir Austriją 
3:0. Pogrupyje įveikė Slovėniją 3:1, 
Lenkiją 3:2 (lenkės vedė 2:0), Če
koslovakiją ir Gudiją po 3:1 ir iško
pė į baigminį ketvertuką.

Čia, lietuvaitėms laimėjus 3:1 
prieš Kroatiją ir vengrėms nuga
lėjus 3:2 Rusiją, baigmėje susitiko 
Lietuvos ir Vengrijos komandos. Po 
sunkios ir permainingos kovos veng
rės ištempė rungtynes 3:2 savo nau
dai ir tapo čempionėmis. Lietuvai
tės grįžo namo su pelnytai laimėtu 
sidabro medaliu ir Europos vice- 
čempionių titulu.

(Trumpa istorijėlė, lydėjusi Lie
tuvos sportininkus šių pirmenybių 
metu. Lietuvos stalo teniso federa
cija, sudariusi dvi jaunių ir jaunu
čių ir dvi mergaičių tolygių amžiu
mi komandas, su 19-kos palydovų 
grupe, autobusu išleido per visą 
Europą į Liublijaną. Pinigų turėta 
tik starto mokesčiui apsimokėti. 
Numatyta buvo dvi savaites gyven
ti autobuse? Organizatoriams tai 
nebuvo priimtina. Jie leido pirme
nybėse dalyvauti tik jaunių mer
gaičių komandai, kitiems patarė 
grįžti namo. Lietuvos sportininkų 
vadovai, nenorėdami palikti kelių 
mergaičių, nutarė pasilikti ir gy
venti autobuse visi iki pirmenybių 
pabaigos. Taip ir įvyko. Šį vargą 
praskaidrino mergaičių laimėtas 
sidabras.)

Panašios istorijėlės kartojasi, ir 
šioji skamba jau ne kartą girdėtu 
skambesiu. Sportininkai išleidžia
mi į užsienį be pinigų, paliekama 
tvarkytis kaip kas išmano. Ar ne 
laikas Lietuvos sporto vadovybei 
imtis šiuos reikalus tvarkyti dera
ma linkme? Šiai jaunų mergaičių 
komandai kaip tik ir atstovavo Rūta 
Garkauskaitė.

Didžiausias Rūtos Garkauskaitės 
laimėjimas buvo pasiektas pasau
lio jaunių stalo teniso čempionate 
1994 m. sausio mėn. Japonijoje. Čia 
ji pelnė pasaulio jaunių vicečem
pionės titulą. Pogrupyje, lengvai 
pasiekusi pergales prieš Barbadoso 
ir Japonijos varžoves po 4:0, suklu
po 2:4 prieš Taivano atstovę, palik
dama pogrupyje antrąja. Vėliau 
betgi, pasiekus pergales prieš dvi 
japones, pateko į didžiąją baigmę, 
kurioje vis dėlto teko nusileisti 1:4 
žymiai pranašesnei Kinijos atsto
vei. Garkauskaitės iškovotas si
dabro medalis, žinant Azijos kraš
tų žaidimo lygį, yra labai vertingas 
pasiekimas.

Dar vienos, dvylikos geriausių Eu
ropos jaunių varžybos vyko sausio 
23-24 d.d. Izraelyje. Ar Rūta daly
vavo, žinių kol kas neturime.

Šiame pasaulio jaunių stalo teni
so čempionate Tokyo - Lietuva jau 
truėjo ir savo teisėją - Vincą Franc- 
kaitį iš Kauno, o Rūtos Garkauskai
tės trenerė yra jos mamytė Roma 
Garkauskienė.

Dešimt geriausių
“Lietuvos sporto” skaitytojai kon

kurso būdu išrinko 10 geriausių 
1993 metų Lietuvos sportininkų: 1. 
Vitalijus Karpačiauskas, boksas, 
4022 taškai; 2. Arvydas Sabonis, krep
šinis, 3220 tšk.; 3. Vladas Vitkauskas, 
alpinizmas, 2512 tšk.; 4. Šarūnas Mar
čiulionis, krepšinis, 2419 tšk.; 5. Val
das Ivanauskas, futbolas, 2208 tšk.; 6. 
Raimundas Mažuolis, plaukimas, 
1584 tšk.; 7. Jurgis Kairys, aviacijos 
sportas, 1237 tšk.; 8. Valdemaras 
Chomičius, krepšinis, 955 tšk.; 9. Jo
nas Romanovas, dviračių sportas, 918 
tšk.; ir 10. Nelė Žilinskienė, lengvo
ji atletika, 863 tšk.

Populiariausias sportininkas Lie
tuvoje VITALIJUS KARPAČIAUS
KAS, laimėjęs pasaulio vicečem
piono ir Europos čempiono titulus 
1993 m. (svoris - 67 kg)

Nuotr. Valdo Malinausko

Įdomi informacija
Vilniškio “Lietuvos sporto” 1994 

m. vasario 10 d. laidoje paskelbtą 
informaciją skelbiame ištisai. Ma
lonu, kad Lietuvos sportinis gyve
nimas pradedamas kreipti derama 
linkme . .. (Sig. K.).

Kūno kultūros ir sporto departa
mento generalinis direktorius Vy
tas Nėnius informavo žurnalistus 
apie “tarpautinius įvykius”.

1997 m. Vilniuje vyks Baltijos jū
ros šalių žaidynės. Lietuva pasiūlė 
18 sporto šakų programą. (Dėl datų 
ir dalyvavimo dar bus tariamasi). 
Bet viena būtina sąlyga: kiekvie
nos sporto šakos varžybose turi da
lyvauti ne mažiau kaip 6 šalys. 
Prancūzijoje vyko Europos tarybos 
šalių sporto ministerių pasitarimas. 
Aptarta sporto vystymo programa, 
numatytos keturios temos: jauni
mas ir sportas, sportas ir visuome
nė, moterys ir sportas, visuomeninin
kas ir sportas. Aštriai kalbėta apie 
narkotikų kontrolę ir jo vartojimą. 
Daug karčių žodžių buvo pasakyta 
buvusios Sovietų S-gos sportinin
kams, tarp jų - ir Lietuvos atstovams. 
Kaip sakė V. Nėnius, “ir mūsų šaly
je bus įvesta griežta dopingo kont
rolė. Higienos centre bus sumon
tuota reikalinga aparatūra. Dopin
go kontrolė - valstybės reikalas”.

Daug diskutuota apie jaunų žmo
nių profesionalizmą. Daugelio spe
cialistų, ypač vokiečių, nuomone, 
nieko blogo, jei nuo jaunų dienų 
sportininkai ruošiami būti profe
sionalais.

Naujai suskirstytos Europos geo
grafinės grupės. Buvo norinčių Lie
tuvą įjungti į vieną grupę su visais 
buvusiais “draugais” iš Sovietų Są
jungos. Vis dėlto dabar Lietuva bus 
vienoje grupėje su Danija, Norvegi
ja, Suomija, Islandija, Estija ir ki
tom šalim.

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 patartam nedelsiant tai padaryti.____________________

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., ALGIS 
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS

Jaunučių krepšinio 
pirmenybės

(Papildoma informacija)
ŠALFASS-gos 1994-jų jaunučių 

krepšinio pirmenybės įvyks balan
džio 23-24 d.d., Klivlande, OH. Vyk
do - Klivlando LSK “Žaibas”.

Varžybos bus vykdomos šiose kla
sėse: jaunių B (1978 m. gimimo ir 
jaunesnių), jaunučių C (1980 m. gim. 
ir jaun.), jaunučių D (1982 m. gim. ir 
jaun.) ir jaunučių E (1984 m. gim. ir 
jaun.).

Dalyvauti gali visi lietuvių spor
to klubai ar kiti sporto vienetai, 
atlikę metinę 1994 m. ŠALFASS-gos 
narių registraciją. Jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama žais
ti kartu ir vyresnėse klasėse. Mer
gaitėms leidžiama žaisti berniukų 
komandose bei turėti grynai mer
gaičių komandas.

Galutinė komandų registracija 
privalo būti atlika iki 1994 m. ba
landžio 2 d. imtinai šiuo adresu: 
Vidas Tatarūnas, 18202 Windward 
Rd., Clveleand, OH 44119. Tel. (216) 
486-7916, FAX (216) 943-4485.

Pasibaigus galutinei registraci
jai, bus paskelbtas galutinis varžy
bų planas ir kitos tolimesnės infor
macijos. Pilnesnes informacijas gau
na ŠALFASS-gos klubai. ŠALFASS- 
gai nepriklausą vienetai dėl infor
macijų prašomi kreiptis į V. Tata- 
rūną. ŠALFASS-gos centro valdyba

Kartu 50 taškų
Arlauckas su Saboniu įmetė dau

giau taškų nei visa “Limoges” ko
manda. Neįprastu rezultatu 81:36 
Madride baigėsi vietos “Realo” ir 
Prancūzijos “Limoges” Europos 
čempionų lygos turnyro rungtynės. 
50 taškų ispanams pelnė lietuviai: 
JAV lietuvis Joe Arlauckas - 26, o 
Arvydas Sabonis - 24. LA inf.

Ateitininkų žinios
Negailėk, prisidėkm, paskubėk! 

Ateitininkų federacijos fondas 
neseniai išsiuntinėjo ateitinin
kams loterijos bilietus ir laišką, 
kuriame prašoma įsigyjant ar iš
platinant pridėtus bilietus, pa
remti Lietuvos ateitininkus, ku
rie užsimoję atremontuoti Ber
čiūnų stovyklavietę, pagerinti 
joje higienos sąlygas ir atstatyti 
joje komunistų sugriautą koply
čią. Taip pat reikės atremontuoti 
Ateitininkų namus Kaune ir Pa
langoje, paremti istorinį Pasau
lio ateitininkų kongresą Vilniu
je 1994 m. liepos 15-17 d.d. Šis 
kongresas ypatingas tuo, kad tai 
bus lyg tąsa Ateitininkų kongre
sų eilės, kuri buvo 1940 m. sovie
tų okupacijos nutraukta.

Kongresui atitinkamai pasiruoš
ti reikia ne tik sumanių ir pasi
aukojančių žmonių, bet ir lėšų. 
Artinasi jau ir stovyklavimo lai
kas. Vėl suvažiuos į Berčiūnus 
Lietuvos jaunuoliai. Reikės juos 
pamaitinti, sudaryti jiems ir sto
vyklos vadovams bent minimalias 
stovyklavimo sąlygas. Ateitininkų 
federacijos fondas prašo Jus, mie
li ateitininkai, kiekvienas pagal 
išgales, paremkite šią loteriją. 
Padarykite tai nedelsdami, nes do
vanų paskirstymas (dail. A. Galdi
ko paveikslas, $300, $200, $100) 
pagal atsiųstas loterijos knygučių 
atkarpas bus jau balandžio 9 d. O 
paštas ne visur “džetinio” amžiaus. 
Tad kuo anksčiau, tuo geriau! Atei
tininkų federacijos fondo vajus, 
vadovaujamas dr. P. Kisieliaus, 
tęsis dar iki kongreso pradžios.

A. Šmulkštienė

Skautų veikla
• “Rambyno” tunto vadovų po

sėdis - kovo 28 d. 7.30 v.v. skautų 
būkle; “Šatrijos” tunto vadovių - 
kovo 29 d. 7.30 v.v. Visi vadovai- 
vės kviečiami dalyvauti.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai dėkingi skautininkių-kų drau
govių draugininkams - s. V. Gry
bienei ir v.s. V. Škrinskui bei vi- 
siem-oms skautininkams-kėms už 
suruoštą laimikių stalą Kaziuko 
mugėje ir paskirtą gautą pelną 
tuntų veiklai. Ačiū!

• LSS Vyriausių skautininkų 
pavedimu, “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntai Toronte, Lietuvių na
muose rengia vadijų narių suva
žiavimą spalio 15-16 d.d. Jame 
vyks brolijos, seserijos ir bend
ri posėdžiai. Numatomi ir susipa
žinimo šokiai.

• Kaziuko mugėje tėvų komite
tas, vadovaujamas pirm. ps. O. Na- 
rušienės, vaišino svečius skaniai 
paruoštais lietuviškais valgiais. 
Komitetui priklauso nuoširdus 
ačiū.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai nuoširdžiai dėkoja “Paramos” 
kredito kooperatyvo valdybai už 
paskirtą auką skautiškai veiklai. M.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - “TŽ” leidėjai

■ LIETUVIŲ
J-X..I i 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.)

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

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

(fixed rate)

5.60%
6.25%
6.50%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ VJCT0R33
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Rožės ilgais kotais $19.95 už tuziną, normalaus dydžio $9.95 už tuziną.
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994

LEDAS UEIRIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745
__________ALGIS ar STEFA MEDELIAI
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. 
Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 

Reikalui esant atvažiuojame į namus.

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

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

tulaitis, prieš trejetą metų sėk
mingai vedęs Gavėnios reko
lekcijas Kanados lietuvių ka
talikų parapijose, faksu at
siuntė šį sveikinimą: “Svei
kinu visus Kanadoje gyvenan
čius lietuvius su šv. Velykom 
ir meldžiu jiems gausių Vieš
paties malonių gyvenime ir 
darbuose”. Kartu jis primena, 
kad Adomo Jakšto spaustuvė 
Kaišiadoryse bus šventinama 
Kiolno kardinolo š. m. balan
džio 5 d. Apgailestauja, kad 
iš labdaros organizacijos “Kir- 
che in Not” gautos tik dvi ma
žo pajėgumo mašinos, nors bu
vo žadėta dvispalvė didelio 
pajėgumo mašina.

Gauta žinia, kad Kolumbijos 
sostinėje Bogotoje mirė a.a. 
kun. prof. Vytautas M. Man- 
keliūnas, “TŽ” skaitytojas ir 
rėmėjas. Žinia gauta tik da

bar, nors velionis mirė 1993. 
XII. 21 d., palaidotas Bogoto
je 1993. XII. 23 d. Kažkodėl Ko
lumbijos lietuviai nepasirūpi
no nei pranešimais spaudai, 
nei nekrologais, nors velionis 
laikydavo pamaldas ir savo 
tautiečiams. Pagrindinis jo 
darbas buvo paskaitos bei se
minarai universitete.

VIDMANTAS ŽIEMELIS, tei
sininkas iš Lietuvos, Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) valdybos vicepirminin
kas teisės klausimams, seimo 
teisės k-to narys, lydimas Eug. 
Čuplinsko, kovo 17 d. aplankė 
“Tėviškės žiburius”, domėjosi 
spaudos darbais. Papasakojo, 
kad buvę naudinga Ontario ir 
Kvebeko provincijose susipa
žinti su teisėtvarkos instituci
jomis. Po dviejų mėnesių sta
žuotės Kanadoje vyksta į Čika-

Teis. VIDMANTAS ŽIEMELIS,
sėkmingai laimėjęs konkursą daly
vauti Kanados federacinės valdžios 
finansuojamoje individualių studi
jų programoje, šiuo metu susipa
žįsta su Ontario teisėtvarka, lanko 
lietuvių institucijas
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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 į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

HnnLASALLE^QUE. Į'

Naujas telefonas
AAR AAAA SKAMBINKITE INFOR- □77_DUQx macuos ir aptarn- 3Uf vUvU avimo reikalais 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą 1994 m.!
■

Kelionės geriausiomis kainomis patogiais 

FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 

TIESIOGINĖS KELIONĖS PER AMSTERDAMĄ 

kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį, 
kaina-$999 (kan.) plius mokesčiai.

Pirmą kartą šiais metais 
skrydžiai per Helsinkį į_ 

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)

gą. Lietuvoje šiuo metu esanti 
apgailėtina teisėtvarkos būk
lė, reformos būtinos.

Svečias, pakviestas Tėvynės 
s-gos Kanados skyriaus, kovo 
13 d. Prisikėlimo parapijos 
patalpose padarė visuome
nei pranešimą apie teisėtvar
kos reformos galimybes. Eko
nominė būklė Lietuvoje esan
ti bloga. Smarkiai pašlijusi 
atsiskaitymo drausmė. Esą bū
tina keisti ekonominę politi
ką, pajamų mokesčių sistemą, 
kuri skatintų pelningą šakų 
vystymąsi; reikia baigti pri
vatizaciją ir sudaryti geres
nes sąlygas užsienio investi
cijoms. Nusikalstamumas au
ga, klesti korupcija. Būtina 
padaryti teismus nepriklauso
mus nuo politikos ar valstybės 
pareigūnų kišimosi; reikia su
kurti nepaperkamą policiją. 
Dabartinė valdžia esanti bejė
gė, o gal ir benorė, ką nors 
keisti.

Pranešime keltos problemos 
daugeliui jau yra pažįstamos 
iš spaudos ar kitų pranešimų. 
Įdomu buvo išgirsti dar vieną 
to liūdnoko vaizdo patvirti
nimą.

įvairios žinios
Atviros Lietuvos fondas (ALF) 

buvo įsteigtas Vilniuje 1990 m. 
Tai vienas iš dvidešimties fon
dų, įsteigtų pasaulinio garso 
finansininko George Soros, bu
vusiose Sovietų Sąjungos, Ry
tų ir Vidurio Europos šalyse. 
Visų tų fondų tikslas - daly
vauti kuriant atvirą pilietinę 
visuomenę. ALF finansuoja ar 
remia švietimo, kultūros, tei
sės, užsienio kalbų, sveikatos, 
ekologijos, knygų leidybos bei 
platinimo ir kitus panašius 
projektus. Fondas bendradar
biauja su Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerija, vykdo 
programą “Švietimas Lietuvos 
ateičiai”, taipgi ir su užsienio 
organizacijomis, fondais bei 
universitetais, konkurso tvar
ka finansuoja studijas, stažuo
tes, stipendijas, vadovų mo
kymą, kursus, jaunimo kultū
ros ir meno projektus, moks
leivių mokymąsi JAV ir Angli
joje, ikimokyklinio auklėjimo 
specialistų ugdymą ir kt.

ALF sekretoriate vykdomuo
ju direktoriumi dirba buvęs 
montrealietis Vytas Gruodis 
ir knygų leidybos skyriuje - bu
vęs torontietis Darius Čuplins- 
kas. Daugiau informacijų gali
ma gauti kreipiantis į ALF įs
taigą: A. Jakšto 9, III aukštas, 
2600 Vilnius, tel. (8-22) 221- 
687; 221-355; faksas (8-22) 221- 
419. Fondas lankytojų laukia 
darbo dienomis 2-6 v.p.p. Inf.

PATIKSLINIMAS
Š.m. religinio konkurso pirmoji 

premija buvo skirta JĖZAUS GY
VENIMO ILIUSTRACIJŲ išleidi
mui. Ši knyga yra parašyta kun. 
K. Trimako, slapyvardžiu Kire- 
nietis. Ji nėra vertimas. Išryški
nimui Jėzaus gyvenimo ir santykių 
kun. Trimakas išvertė kai kurias 
vietas iš Valtortos veikalo “Žmo
gaus - Dievo poema” ir pridėjo 
to veikalo aptarimą. Komisija

(Sesuo M. Bernadeta)

UNIVERSITETAS VALSTYBINIS
Kauno Vytauto Didžiojo uni

versiteto rektorius dr. B. Vaške
lis patikslina aukų rinkėjų “TŽ” 
paskelbtą tekstą, kad “universi
tetas yra privatus ir valdžios ne
remiamas”. Iš tikrųjų Vytauto Di
džiojo universitetas yra valsty
binis, rašo rektorius, ir jis Lie
tuvos vyriausybės remiamas kaip 
ir kiti Lietuvos valstybiniai uni
versitetai. Tačiau besikurian
čiam universitetui tos paramos ne
užtenka. Atkurtasis VDU tik pir
muosius 1989-90 metus buvo priva
tus ir išlaikomas tautiečių auko
mis.

LAUKS LAIŠKŲ
Vilniaus invalidų klubas “Li

kimas”, įsisteigęs prieš trejus 
metus, šiuo metu apjungiantis 
150 įvairaus amžiaus ir skirtin
gų susirgimų žmones, atsiųstame 
“TŽ” laiške tarp kitko rašo: “Tu
rime savo dainos ansamblį, su 
kuriuo lankomės senelių ir vai
kų namuose, organizuojame rank
darbių parodėles, įdomias vaka
rones”. Norėtų susirašinėti - gau
ti laiškų iš panašių organizacijų 
ar pavienių asmenų. Galima rašy
ti ir angliškai. Adresas: Vilniaus 
invalidų klubas, “Likimas”, Vie
sulo 5-1, 2050 Vilnius, Lithuania. 
Klubui vadovauja Z. Gudanavi- 
čienė.

BALTOSIOS VOKĖS VIDURINIOJI 
MOKYKLA

Baltojoje Vokėje, kaip ir visa
me Vilnijos krašte, bolševikmečiu 
vyko intensyvi rusifikacija - vis
kas buvo rusiška: raštai rašomi 
rusiškai, oficiali kalba - rusų, 
pasitarimai, posėdžiai rusiškai. 
Į lietuviškas klases susirinkda
vo 4-5 mokiniai. (Dabar mokinių 
84). Jei bent vieno mokinio trūk
davo, tai pamokų visai nebūdavo. 
Lietuviai mokiniai tada perpildy
tuose autobusuose, stovėdami ant 
vienos kojos, važiuodavo į Vil
niaus mokyklas. Keltis reikdavo 
šeštą valandą, grįždavo ketvir
tą, penktą po pietų.

Taip per dvidešimt penkerius me
tus buvo uždarinėjamos klasės 
dėl “per mažo” mokinių skaičiaus. 
Lankę nelietuviškas klases į aukš
tąsias mokyklas per 25 m. įstojo 
tik 4 mokiniai. Mūsų išleisti abi
turientai 100% stojo į Vilniaus 
universitetą.

Dabar padėtis pasikeitė. Prisi
šnekinam lenkiškų šeimų (kokie 
ten lenkai, pavardžių šaknys lie
tuviškos, tik priedo dar pridėti 
lenkišką priesagą -evicz-, pvz. 
Jurgell’evicz, Venckus - Vencke- 
vicz, Valiukas - Valiukevicz) vai
kus, kurie per metus pirmoje kla
sėje išmoksta tiek, kad gali daug 
ką lietuviškai pasakyti.

G.P., Rytų Lietuva

Paieškojimas
Paieškomas Stankus Vladas, tėvo 

vardas Jonas, gim. 1913 m. Kadagy
nų kaime, Darbėnų vaisė., Kretin
gos apsk. 1944 m. išvežtas darbams 
į Vokietiją, po to gyveno Anglijoje 
ir iš ten emigravo į Kanadą ar JAV. 
Ieško brolio dukra Stonkutė-Bal- 
dušnikienė Genovaitė, Panevėžys, 
Ramygalos g. 61-11, Lietuva.

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) yg| . 53Q.-J Q70

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. RUDINSKAS,

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

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

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

G INTAK AS

EXPRESS

Sv. Velykų proga pradžiuginkite 
artimuosius Lietuvoje!

Šventinis siuntinys 
S2 - 17 kg -$125

1. Kiaušiniai .................  30 vnt.
2. Rūkyta dėšra ........ 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 ...........j..................... 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 .....................  30vnt.
2. Rūkyta dešra .................... 1 kg
3. Rūkyta nugarinė..............  1 kg
4. Rūkytas viščiukas ......... 1 vnt.
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.

• Galimi priedai prie 
siuntinių.

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

• Užsakyti šventinius 
siuntinius galima 
iki kovo 30 d.

/TAX\
( TRO )

Certified
Service

H
Visi jūsų siuntiniai, siunčiami 
per “Gintarą Express”, nemuituojami.

Laukiame jūsų!

Siųskite siuntinius per mus!
Siuntiniai laivu ir lėktuvu išsiunčiami kas antrą savaitę

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖUS ba. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
A L GIS S. PĄČEVIČIUS, llb.

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

L iMęV^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į t/UM*, patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/W West Realty Inc.

\L 1678 Bloor Street West r-rj
Toronto, Ontario M6P 1A9 ,įjj

An independent member broker Dhone: (416) 769-1616

Jfc* “EXPRESS”
SKUBUS PATARNAVIMAS

GARANTUOJAME
(bet neprižadame)

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

Scarborough - 695 Markham Road. Room 27 438-5656 ♦ INFORMACIJAI tel. (905) 252-4566

- ATSISKAITYMĄI /Į (Revenue Canada) 
iki JL ■ dienų 

arba grąžiname už patarnavimus.
PLIUS $30, jeigu negausite 

atsakymo pažadėtu 
laiku. A jAk

Qntunc. DRESHER Ltd-
Real Estate

I1TMember 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.

INSURANCEOIvIL^JljLISIv brokers

TURITE 
ATSISKAITYTI, 

/ kad grįžtu... 
Z • GST kreditai

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

Z • ir daugiau jeigu... >5
Nori iš valstybės gauti dolerį - 
ateik, nelauk, ne į teismą, bet jZSr
pas mus. TAXTRONIX suskaičiuos Zzjz 
mokesčius, ir bus po triukšmo /

/ ESAME VISĄ LAIKĄ 
JŪSŲ PUSĖJE

Garantuojame-jeigu klientas yra 
nepatenkintas - neimame mokesčio j

Z • Visų metų paslaugos už vienkartinį 
' apmokėjimą (tarpininkaujame

Revenue Canada reikaluose) J
Konkurencinės kainos apskaičiuojant

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

25% nuolaida sutuoktiniams

VERSLO (biznio) 
KLAUSIMAIS?!

Z • Sutvarkome paskolas SBDL
' (Small Business Development Loan) 

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

S • Verslo registracija
• Apskaičiavimai bendrovėms

• Apyskaitos nuo A iki Z
SCARBOROUGH

TAXTRONIX v 
695 Markham Rd.* 27 

|JML_ CEDES 
y I high 
5 PLAZA

TAXTRONIX 
2290 Bloor St.W

TORONTO MISSISSAUGA
N

5 LAWRENCE AVĖ

i
3 Z

BLOOR STREET K
8
2

_J?l— s O

° BURNHAMTHORPE rd
I įįjjAKTRONĮK 

702 BURNHAMTHORPE RD 
• » .■___________ 1 •'________

S?

jZ'sezono 

metu 
.Z 7 dienas 

Z 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.

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Didžioji savaitė prasideda ko
vo 28, D. pirmadienį, ir baigiasi ba
landžio 3, Velykų dieną. Didžiosios 
savaitės pamaldų tvarka: D. ketvir
tadienį — 7 v.v. Švč. Sakramento 
įsteigimo Mišios; D. penktadienį — 
3 v.p.p. Kristaus kančios ir mirties 
pamaldos; D. šeštadienį — 8 v.v. 
Kristaus prisikėlimo pamaldos ro
mėniškomis apeigomis; Velykų rytą 
— 7 v. Kristaus prisikėlimo pamal
dos lietuviškomis apeigomis; 9.30 
v.r. ir 11 v.r. Velykų Mišios. Auto- 
busėlis veš maldininkus pamaldoms 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties D. ketvirtadienį — 6.30 v.v., 
D. penktadienį — 2.30 v.p.p. ir D. 
šeštadienį — 7.30 v.v. Atgal parveš 
po pamaldų. Velykų dieną autobu- 
sėlis veš maldininkus įprasta sek
madienio tvarka.

— Mūsų parapijos tarybos susi
rinkimas bus kovo 23, trečiadienį,
7.30 v.v. parapijos salėje. Visi ta
rybos sekcijų pirmininkai prašomi 
paruošti savo sekcijų veiklos pra
nešimus.

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

— Kovo 19, šeštadienį, palaido
tos a.a. Kazimiera Petrulienė, 70 
m. amžiaus, ir a.a. Marija Janulio- 
nienė, 89 m. amžiaus.

— Sutvirtinimo sakramentą norin
tiems priimti pamokos bus tęsia
mos kovo 27, sekmadienį, po 9.30 
v.r. Mišių klebonijoje.

— Anapilio knygynas paaukojo 
$220 Anapilio parapijos tarybos 
socialinės sekcijos priešvelykinio 
ligonių lankymo išlaidoms padengti.

— Mišios kovo 27, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Petrą ir Genovaitę 
Puodžiūnus, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už Rūtos sveikatą.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 200 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė Neringa Jurgilaitė, me
dicinos sesuo iš Molėtų. Viešnią 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys J. R. Juodis.

— Nauji LN nariai; Dana Sakus, 
Vanda I. Žukauskas, Aidas Batū
ra, Darius Paulius Sonda.

— Šiuo metu JAV koncertuoja 
dainininkas iš Lietuvos Vytautas 
Babravičius (Simas). Toronte jis 
lankysis balandžio pradžioje. Dai
nininko koncertas įvyks balandžio 
5 d., antradienį, 7 v.v. Toronto Lie
tuvių namuose.

— Balandžio 10, sekmadienį, 1 
v.p.p. LN Karaliaus Mindaugo me
nėje rengiami iškilmingi velyki
niai pietūs. Tą dieną čia vyks ir A. 
Suprono medžio dirbinių paroda. 
Kviečiame visus dalyvauti.

— Lietuvių namų ir Labdaros fon
do narių susirinkimas įvyko kovo 
20, sekmadienį, 2 v.p.p. LN valdy
bos pirm. V. Kulnys pasveikino su
sirinkusius ir pakvietė pagerbti 
mirusius LN narius minutės tyla. 
Susirinkimui vadovauti pakviestas 
Algis Senkus, sekretoriauti Br. 
Stundžia ir A. Šikšnienė. Valdyba 
pateikė praeitų metų finansinę, 
kultūrinę ir Slaugos namų veiklos 
apžvalgą. Vyko karštos diskusijos. 
Daugiausia laiko ir kritikos buvo 
susilaukta dėl LN finansinio de
ficito ir Slaugos namų. Rinkimuose 
atsirado net 10 kandidatų, norin
čių užimti 5 esamas valdyboje vie
tas. Kandidatai gavo balsų: J. Sli- 
vinskas 181, V. Dauginis 176, E. Pa
mataitis 164, T. Stanulis 153, J. V. 
Šimkus 138, E. Steponas 113, A. Biš- 
kevičienė 109, V. Kulnys 57, B. Sa
vickas 42 ir P. Petrauskas 30. Išrink
ti į valdybą: J. Slivinskas, V. Dau
ginis, E. Pamtaitis, T. Stanulis — 
3 metams, J. V. Šimkus — 2 metams. 
Kandidatais liko E. Steponas ir A. 
Biškevičienė. Į revizijos komisiją 
perrinktas H. Bukauskas aklamaci- 
niu būdu. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu. Valdyba pasiskirs
tys pareigomis kovo 24, ketvirta
dienį, 7.30 v.v.

— Aukos slaugos namams priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba tiesiog siųsti 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A6.

IEŠKAU prižiūrėti senyvo am
žiaus žmogų vieną ar dvi dienas per 
savaitę nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Skam
binti tel. (905) 822-9139, (416) 251- 
0798 po 5 v.v.

PIGIAI parduodu dėl ligos 3 butų 
mūrinį namą Hamiltone. Teirautis 
tel. 522-0417. Lietuviams nuolaida.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rinkliava Lietuvos K. Bendri

jos religinei šalpai tęsiama iki šio 
mėnesio pabaigos. Jei kas dar ne
prisidėjo, gali tai padaryti bet ka
da, įmetant auką bet kurios rinklia
vos metu į aukų krepšelį, pažymint 
kam ta auka skirta.

— Kovo 16 buvo palaidotas a.a. 
Viktoras Janulevičius, 84 m.

— Metinis parapijos susirinki
mas įvyks balandžio 10 d. po 10.15 v. 
Mišių, ty. 11.30 v.r. (ryšium su Lie
tuvių namuose vykstančiais Velykų 
pietumis laikas pakeistas iš 12.30 v. 
į 11.30 v.r.). Susirinkimas vyks Pa
rodų salėje, kviečiame visus parapi
jiečius jame dalyvauti. Susirinki
mo metu bus padaryti parapijos ta
rybos pirmininkės ir visų par. tary
bos sekcijų pirmininkų pranešimai, 
bus pateikta metinė parapijos apy
skaita, bus progos siūlyti ir klaus
ti klausimus. Įvyks ir rinkimai į pa
rapijos tarybą.

— Sėkmingai praėjus parapijos 
vakarienei, nuoširdžiai dėkojama 
E. Kudabienei, M. Kalvaitienei ir 
G. Liaukienei už gražią programą, 
Jonui Milteniui už puikias nuotrau
kas parodai ir G. Neimanui už jų 
pakabinimą.

— Mišios kovo 27, sekmadienį, 8.30 
v.r. - už a.a. Edvardą Šileikį, 9.20 
v.r. už a.a. Vytautą Vingelį, 10.15 - 
už a.a. Tomą Prakapą, už a.a. Mariją 
Norkienę ir a.a. Antaną Norkų, už 
a.a. Bronę Dambrauskienę, 11.30 v.r- 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— A.a. Marija Misiulytė mirė 1994 

m. kovo 8 d. Wasagoje. Palaidota Šv. 
Jono kapinėse kovo 11 d. Velionės 
atminimui Išganytojo parapijai au
kojo: $20 - Juozas Dičpetris, Eva 
Adomavičienė, G. V. Jocas, F. Bart- 
minas, Heather Vandinten, Euni
ce Ansley, A. Masionienė, Maggie 
Essig, A. A. Langas; $10 - K. Damba- 
ras-Janowicz. Iš viso $190. Dėkoja
me aukotojams.

— Moterų draugijos Gavėnios me
to apmąstymas - kovo 26 d., 7 v.v. 
šventovėje. Giedos parapijos cho
ras. Kviečiame dalyvauti.

— Verbų sekmadienį pamaldos 
šventovėje 11.15 v.r. Jas laikys kun. 
Povilas Dilys.

— Balandžio 1 d. - Did. penktadie
nis. Pamaldos su šv. Vakariene 11.15 
v.r. Giedos parapijos choras. Pamal
das laikys kun. P. Dilys. Balandžio 
3 pirmoji Velykų d., iškilmingas pa
maldas 11.15 v.r. šventovėje ląikys 
kun. P. Dilys.

— Linkime visiems parapijos na
riams ir draugams palaimintų Ve
lykų.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas praneša, kad bus 
uždarytas balandžio 1, D. penk
tadienį, ir balandžio 3, Velykų 
sekmadienį. Kitomis dienomis 
veiks įprastomis valandomis.

Vedėjas
“Paramos” kredito koopera

tyvo darbo valandos Didžią
ją savaitę: D. ketvirtadienį nuo 
10 v.r — 8 v.v., D. penktadienį - 
uždaryta, D. šeštadienį 9 v.r. - 
1 v.p.p. Balandžio 4, Velykų pir
madienį, uždaryta.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” kviečia visus 
į pavasario balių “Gintariniai 
prisiminimai”, kuris įvyks 1994 
m. balandžio 29, penktadienį, 7 
v.v., Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Bus šilta vakarienė su vy
nu. Šokiams gros orkestras iš 
Čikagos“Žiburys”.

Metinis gintariečių koncer
tas “PALANGOS JUZĖ” - 1994 
m. gegužės 7, šeštadienį, 6 v.v., 
Port Credit gimnazijos audi
torijoje, 70 Mineola Rd. E. 
(Hwy. lOirQ.E.), Mississaugoje. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Bilietai abiems ren
giniams gaunami pas J. Vinge- 
lienę tel. 416-233-8108.

Nuoširdžiai dėkojame To
ronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvui už $1,000 
auką gintariečių kelionei į Lie
tuvą paremti. Jei kas norėtų 
iš toliau atsiųsti auką, čekius 
prašoma rašjrti “Gintaro” an
samblio vardu ir siųsti adresu; 
2364 Adena Court, Mississauga, 
Ontario L5A IRI Canada. Iš 
anksto tariame AČIŪ!

Tėvų komitetas
Anapilio autoaikštės vajui 

aukojo: $100 — P. R. Kūrai.

“TEVISKES ZIBURiy 
WSPAUDOS VAKARAS 
tlĮJ 1994 m. balandžio 9, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

Į Dalyvaukime visi ir par&mkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos 
tautinių šokių grupė “GRANDIS”, 
vadovaujama Irenos Smieliauskienės.

PRAMOGINĖJE DAL YJEgalėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika.

IŠNUOMOJAMAS “Rambyne” Ha
miltone 1 miegamojo butas. Nuo
ma $535 mėn. Skambinti 8-12 vai. Tel. 
905 - 526-8281.

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

■■MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LEPAGE
■■■Millllllllllllllllllllll
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.

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

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.

Dainininkas Vytautas Babra- 
vičius-Simas koncertuos Toron
to Lietuvių namuose balandžio 
5, antradienį, 7 v.v. Pagal išsi
lavinimą - žurnalistas, bet, no
rėdamas išsaugoti savo kūry
bos ir muzikavimo stilių, bu
vo priverstas dirbti ir fizinį 
darbą. Nepriklausomybę atga
vus, jis jau nevaržomai galėjo 
išsakyti savo kūrybą. Pritar
damas gitara, jis dainuoja apie 
Lietuvos grožį, apie viską, kas 
žmogui artima ir brangu. Nepa
siduodamas triukšmingos mu
zikos srovėms, lieka ištikimas 
liaudiško dainavimo stiliui. S.K.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas savo salėje rengia Ve
lykų pietus, balandžio 6, tre- 
čiaidenį, 12.30 v.p.p. Bilietai 
gaunami pas P. Ivanauskienę 
tel. 416-767-3677 ir S. Dervinie- 
nė tel. 416-767-5518. L.B.

Jungtinių Tautų visumos po
sėdis nutarė nuo 1994 metų 
skelbti gegužės 15 Tarptautine 
šeimų diena. JT taip pat kvietė 
šią dieną atitinkamai paminė
ti Lietuvoje. Inf.

Domicėlė Stanevičienė per 
Wasagos moterų būrelį paau
kojo $100 senelių ir vaikų šal
pai Lietuvoje.

A.a. Onos Šukienės ir jos duk
ros a.a. Joanos Zubrickienės 
atminimui Šv. Jono lietuvių 
kapinėms aukojo $50 V. Jasi- 
nevičienė.

GAMINU koldūnus su mėsa, varške 
ir grybais. Pristatau į namus. Kaina 
- $15 100 vnt. Pristatymas $2. Skam
binti tel. (416) 233-5996 Aldonai.

IEŠKAU auklės 6 mėnesių kūdikiui, 
kuri gyventų kartu ir atliktų namų 
ruošos darbus. Turi kalbėti rusiškai 
arba angliškai. Bathurst-Finch ra
jone. Skambinti tel. (416) 636-0526 
po 7 v.v.

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.

SUTVARKAU pilietybės, žemės at
gavimo dokumentus, globoju atvy
kusius, teikiu įvairias paslaugas, 
informaciją lietuvių, anglų, rusų 
kalbomis. Doc. R. Vasiliauskas, 
Mėnulio 5-81, 2044 Vilnius, Lithua
nia. Tel. 46 00 76.

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.

VHA UTO BASRA VIČIA US-SIMO

KONCERTAS
įvyks 1994 m. balandžio 5, antradienį, 7 v. v., 
Toronto Lietuvių namuose.
Visus kviečiame 
įėjimas - $7.

atsilankyti ir išgirsti šį žymų dainininką.

LN kultūros komisija

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

VELYKINIUOSE PIETUOSE
1994 m. balandžio 10, sekmadienį, 1 v.p.p., 

"TzO Toronto Lietuvių namų 
y Karaliaus Mindaugo menėje,

1573 Bloor St. West, Toronto.
'*** ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA

Programoje: Velykų bobutė, “Atžalyno" jaunimas;
A. Suprono - medžio dirbinių paroda.

įėjimas: suaugusiems - $15; Toronto Lietuvių namų
vaikams 5-12 m. - $7; moterų būrelis ir
vaikams iki 5 m. nemokamai. Lietuvių namai

M MONTREAL
Vinco Krėvės premijų įteikimas 

įvyko kovo 12 d. AV parapijos salė
je, susirinkus nemažam būriui lite
ratūros gerbėjų. Oficialiai daliai 
vadovavo Montrealio lietuvių aka
deminio sambūrio valdybos pirm. 
Algis Beniušis. Po atidaromojo žo
džio dr. Henrikas Nagys aptarė 
šios premijos istoriją, pabrėžda
mas, jog tai yra jau septyniolikto
ji, ir pats V. Krėvė yra sutikęs, kad 
jo vardu premija būtų pavadinta. Po 
to dr. Ilona Maziliauskienė perskai
tė vertinimo komisijos aktą, pagal 
kurį šiais metais premijas gavo du 
poetai: Lietuvoje gyvenąs Jonas 
Strielkūnas už knygą “Trečias bro
lis” ir išeivijoje gyvenanti Zinai
da Katiliškienė-Liūnė Sutema už 
“Graffiti”. Vėliau buvo perskaity
tos sambūrio pasiūstos sveikinimo 
telegramos ir laureatų padėkos, nes 
patys poetai šiame vakare negalė
jo dalyvauti. Liūnei Sutemai skir
tą premiją sambūrio valdybai per
davė Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” valdybos pirm. Rūta 
Pocauskaitė-Rudinskienė, o J. Striel
kūnui - Kanados lietuvių fondo skir
tą premiją perdavė KLF įgaliotinis 
Bronius Staškevičius. Abi premijas 
Sambūrio valdyba persiuntė laurea
tams. Sekė Vytauto A. Jonyno šių 
poetų ir jų kūrybos aptarimas ir 
Birutės Nagienės jų eilių skaity
mas. Pabaigoje moterų dainos vie
netas “Aušra” padainavo keturias

dainas, o joms nuotaikingai akom
panavo Zigmas Lapinas. Daininin
kės gavo po gražią gėlę, o Z. Lapi
nas - dovanėlę. Sambūrio pirm. A. 
Beniušis padėkos žodžiu užbaigė 
šią dalį, po kurios sekė vaišės, šo
kiai ir loterija.

Montrealio šauliai kovo 13 d. daly
vavo su vėliavomis AV šventovėje 
per 11 vai. ryto Mišias. Po to para
pijos salėje vyko metinis susirin
kimas, kuriame aptarti einamieji 
reikalai.

KLK moterų dr-jos Montrealio sky
riaus susirinkimą, kuris įvyko kovo 
13 d. seselių namuose, atidarė pirm. 
Genovaitė Kudžmienė. Susirinkimui 
vadovavo Julija Adamonienė, sekre
toriavo Nijolė Bagdžiūnienė. Ką tik 
grįžęs iš Lietuvos, kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, pasidalino įspūdžiais 
apie dabartinį gyvenimą tėvynėje. 
Medikamentų persiuntimui susirin
kimas paskyrė $100. Balandžio 10 d. 
bus rengiami Atvelykio pietūs su 
jaunimo programa. Balandžio 16-17 
d.d. Toronte įvyksiančiame Drau
gijos skyrių atstovių suvažiame nu
tarta dalyvauti.

Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serų vyresnioji seselė Igne ir sese
lė Eugenija iš Putnamo kovo vidu
ryje lankėsi Montrealyje.

Vilijos ir Mariaus Gestautų, ne
seniai atvykusių iš Lietuvos, sūnelis 
pakrikštytas Igno vardu. B.S.

A.a. Antano Danaičio atmi
nimui, užjausdami žmoną Sta
sę ir šeimą, Genė ir Benius Pa
kuliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Joanos Zubrickienės at
minimui Marija ir Steponas 
Šetkai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Vandos Bartnikaitienės 
mirties 3 metų prisiminimui 
duktė Birutė ir vaikaitis Anta
nas Bernatt “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

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

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

A.a. kpt. Balio Matulevičiaus 
atminimui, užjausdamos žmo
ną Stasę ir artimuosius, O. Skė- 
rienė ir B. Sapijonienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

PADĖKA
Lietuvos generalinis konsulatas 

Kanadoje nuoširdžiai dėkoja se
kantiems asmenims, papildomai 
aukojusiems Varnių apylinkės 
partizanų paminklo statymui: 
$1,000 - Palmyra Kučinskaitė ir 
$500 - Politinių kalinių bei trem
tinių sąjungai; $260 - A. Remei- 
kis; $130 - A. V. Biliūnai, J. H. Lin
deman, E. A. Tugaudis; $100 - A. 
Žulys; $50 - L. Balaišis; $32 - A. 
Gustaitis.

Vasario šešioliktosios minėjime dainuoja moterų vienetas “Aušra” ir 
Montrealio vyrų oktetas. Prie pianino muz. A. Stankevičius

Nuotr. J. Piečaičio

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

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

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

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

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.

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
“F»UINIIZV’

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

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..............
2 metų..............

.........  5.75%

.........  6.25%
asmenines — nuo ......... . 6.00%

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


