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Santykių disonansai
Yra klausimų, kuriuos išsprendžia laikas: yra - ku

riuos išsprendžia žmonės; o daugiausia turbūt tokių, ku
riems spręsti reikia ir laiko, ir žmonių. Viskas priklauso 
nuo to, kokio svorio problemos užgula vyksmą, kaip jį stab
do ir kodėl.

V
IS DAR aktualus vadinamasis išeivijos ir Lietuvos 
santykių klausimas. Bandant jį spręsti, dažnai mai
šomos platformos. Mat išeivija ir Lietuva kaip orga
nizuoti vienetai yra viena, o pavieniai žmonės ir čia, ir ten 

- kita. Tuodu vienetai formaliai turi užmezgę ryšius, ir PLB 
atstovybė Vilniuje turėtų atlikti tarpininko vaidmenį. 
Gerai ar negerai, bet praktika rodo, kad ne viskas, kas į 
Lietuvos vyriausybę kreipiama, eina per tą atstovybę. Kai 
kam gali atrodyti, kad išblaškytas kreipimasis gali būti 
naudingas, parodant, kiek ir iš kokių pusių yra keliama 
klausimų, reiškiama nepasitenkinimų ar pasiūlymų. Nesi- 
baiganti pilietybės problema, siunčiamų gėrybių išgrobs
tymo faktai, nuosavybių atgavimo skundai Vilnių siekė 
įvairiais kanalais ir motyvais. Iš tikrųjų betgi būtų nau
dingiau daugumą išeivių liečiančius klausimus Lietuvos 
vadovybei teikti centralizuotai. Kai kuriais atvejais tai ir 
atliekama, bet atskiri, kartais net susikryžiuojantys, pa
reiškimai adresatų akyse menkina svarbą. Juoba, kad per 
ketvertą atgautos nepriklausomybės metų darėsi akivaiz
du, jog oficialioji pažiūra į išeiviją kaip vienetą ir junginį 
buvo miglota: paglostoma ko nors tikintis,prisimerkiama, 
kai rodomas ne tos spalvos daiktas; pažadama, nes reikės 
svečiuotis, o daroma kaip išeina. Stiprėja net įspūdis, kad 
tik stambesni asmeniniai ryšiai ir kyšiai, apmokamos ke
lionės ar atostogos turi greitesnį atoliepį, negu oficialūs 
pareiškimai. Visa tai veda tik prie didesnio nesusikalbė
jimo., Išeiviams belieka veikti dar labiau sutartinai.

K
ITAS dalykas - pavienių asmenų ar atskirų grupių 
bendravimas. Iš pradžių išeivijoje buvo jaučiamas 
.didesnis noras ką nors daryti, kad Lietuvoje vargą 
iškentėjusiems pasidarytų lengviau gyventi. Netrukus tas 

noras ėmė keistis, kai pasirodė, kad geranoriškumu pikt
naudžiaujama. Niekas turbūt nesiims skaičiuoti, kiek tau
tiečių, apsimetę vargšais, apgaudinėjo arba bandė apgau
dinėti “naivius amerikonus”. Tikima, kad tai labai maža 
dalis, sukėlusi betgi abejonių ir atsargumo svyravimus, 
negražiai užbėgusi už aktų tiems, kuriems pagalbos ar pa
ramos tikrai reikia. Be to, kai kurių tautiečių, atvykstan
čių į “aukso šalis” lietuvio vardui kenkiantis elgesys stip
riai prisidėjo prie pakilusių nuotaikų atoslūgio. Sunku dar 
pasakyti, kada ir kaip visa tai normalizuosis. Kiekvienu 
atveju prasidėjęs skersakiavimas nepadeda santykiams 
stiprėti. Tam tikruose sluoksniuose prisideda dar ir ne
lauktas putlumas - bereikalingi žvilgsniai nuo aukštesnės 
pakopos į apačią, kas Vakaruose sunkiai suprantama, ypač 
čia mokslus baigusiems profesionalams. Nėra abejonės, 
kad visų tų reiškinių pažinimas yra naudingas - tiesa tu
ri būti nedangstoma. Atrodo, nebereikia nė minties kraty
tis, jog su dabartinės Lietuvos lietuviais išeiviams, ypač 
jų vaikams, tenka iš naujo susipažinti - tėvukų pasakoji
mai ar lituanistinių mokyklų vadovėliai buvo atskleidę 
prieškarinę tikrovę, dabar jau virstančią gražiais prisimi
nimais, skiepijančią tautinio romantizmo dvasią, kurią 
vis dėlto reikėtų išsaugoti, nes jei ne tie žmonės, tai laikas 
padarys savo. Vien duonos žmogui nebeužteks, kai net pra
banga žmogaus dvasinių polėkių sustabdyti neįstengia. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pasitrauks NDP socialistų vadovė
Kanados naujųjų demokratų 

partijos vadovė Audrey Mc
Laughlin spaudos konferenci
joje balandžio 18 d. pranešė 
savo nutarimą pasitraukti iš 
šių pareigų. Kanados parla- 
mentan ji buvo išrinkta papil
domuose vienos apylinkės rin
kimuose 1987 m., o NDP vadą 
E. Broadbentą pakeitė 1989 m. 
Kanados NDP socialistams ta
da, matyt, įtakos turėjo ilgai 
trukęs konservatorių premje
rės Margaretos Thatcher po
puliarumas Britanijoje. Aud
rey McLaughlin tapo pirmąja 
moterimi Kanados politinėje 
sistemoje, išrinkta federaci
nės partijos vadove. Atrodo, 
Kanados NDP socialistai su ja 
tikėjosi pirmą kartą laimėti 
federacinio parlamento rin
kimus.

Panašią mintį turbūt puose
lėjo ir Kanados progresyvie
ji konservatoriai, savo pasi
traukiantį vadą ir ministerį 
pirm. Brianą Mulronį 1993 m. 
birželio 9-13 d.d. pakeitę kraš
to apsaugos ministere Kim 
Campbell. Ji tapo pirmąja Ka
nados ministere pirmininke, 
turėjusia laimėti parlamento 
rinkimus ir užtikrinti progre
syviųjų konservatorių vyriau
sybės tęstinumą.

Abiejų partijų planus sugrio
vė Kanados liberalų ir jų vado 
Jean Chretieno spalio 25 d. ne
tikėtai laimėti parlamento rin
kimai, aukštyn kojom apvertę 
visus lig šiol įprastus rezul

tatus. Iš Kanadą valdžiusių 
konservatorių parlamentan 
grįžo tik du atstovai - kvebe- 
kietis Jean Charest, laikytas 
laikinai ministerės pirminin
kės pareigas ėjusios K. Camp
bell pavaduotoju, ir Elsie Way
ne, buvusi Saint John burmist
re N. Brunswicke. Pati konser
vatorių vadovė K. Campbell, 
netgi neišrinkta parlamentan, 
nedelsdama pasitraukė iš po

litikos, laikinuoju Kanados 
konservatorių vadu palikusi 
J. Charestą.

Kanados NDP socialistų va
dovę A. Mclaughlin ištiko ne
daug lengvesnis smūgis. Prieš 
rinkimus ši partija Kanados 
parlamente turėjo 43 atstovus, 
o A. McLaughlin grįžo tik su 
aštuoniais. Užsitikrinti par
tijos teisėms Kanados parla
mente reikia dvylikos atstovų 
mažumos. Ji betgi liko NDP so
cialistų vadove ir tik dabar 
paskelbė nutarimą pasitraukti 
iš šių pareigų. Tai bus pada
ryta tik 1996 m., kai partija už
baigs dabar pradedamas per
sitvarkymo reformas.

Ir Kanados progresyviuosius 
konservatorius, ir NDP socia
listus dabar slegia sun
kios politinio atsinaujinimo 
problemos. Konservatoriai, 
atrodo, ir toliau laikysis jiems 
įprasto posūkio į dešinę, o 
NDP socialistai žada tapti 
kairiausia Kanados partija, 
gal net pakeitusia savo dabar-

(Nukelta į 2-rą psl.)

JAV-bių Lietuvių fondo trisdešimt pirmojo visuotinio narių suvažiavimo, įvykusio 1994 m. kovo 26 d. Čikagoje, 
prezidiumas (viršuj iš kairės): dr. G. BALUKAS, V. MOMKUS, D. KOJELYTĖ, dr. J. VALAITIS, P. MASILIONIE- 
NĖ; ir spaudos atstovai (apačioj iš kairės): E. ŠULAITIS, B. BRAZDŽIONIS, A. BAGDONAS, J. ŽEMAITIS, J. 
KONČIUS, A. ŠMULKŠTIENĖ, B. JUODELIS Nuotr. J. Tamulaičio

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Pirmenybė - išeivijos kultūrinei veiklai
JAV-bių Lietuvių fondo 31 -sis visuotinis narių suvažiavimas

STASYS BARAS, JAV-bių Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkas

Nuotr. J. Tamulaičio

Lietuvių fondas mūsų visuo
menėje turi didelį pasitikėji
mą ir pagarbą. Jame sutelpa 
įvairių įsitikinimų, įvairių 
profesijų ir amžiaus žmonės. 
Jų visų tikslas yra: remti LF, 
padėti savo įnašais didinti jo 
pagrindinį kapitalą, kad iš gau
tų palūkanų būtų galima pa
skirti kuo daugiau paramos lie
tuviškam jaunimui, kultūrai ir 
švietimui pirmiausia čia, už 
Lietuvos ribų, nes kol gyvuos 
mūsų išeivija, tol jie gins, rei
kalui esant, Lietuvą ir rūpinsis 
jai padėti. Bet milijonas jau 
paskirtas ir įvairiems projek
tams Lietuvoje, o 184 LF na
riai per praeitų metų apklau
są pareiškė norą savo kapita
lą ar jo dalį siųsti Lietuvon. 
Tai suvažiavimas patvirtino, ir 
Lietuva kultūriniams reika
lams gaus dar apie 150 tūkst. 
dol. Paskyrus 1 mil. Lietuvai, 
pagrindinis kapitalas sumažė
jo, sumažėjo ir iš jo gaunamos 
palūkanos, o prašymų padau
gėjo, jų labai daug ateina ir 
iš Lietuvos. Kad LF galėtų kuo 
daugiau prašymų patenkinti, 
šiais metais yra užsibrėžta į 
LF įjungti daugiau narių ir 
stengtis pagrindinį kapitalą 
padidinti.

Suvažiavimo atidarymas
LF 31-sis metinis narių suva

žiavimas įvyko 1994 m. kovo 26 
d., Jaunimo centre, Čikagoje. 
Dalyvavo 114 atstovų, turinčių 
9408 balsus. Suvažiavimą ati
darė LF tarybos pirm. Marija 
Remienė. Ji pabrėžė, kad per 
32 veiklos metus LF suradusi 
savo kelią ir darbo būdus. LF 
palūkanos, kaip gyvybinis

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

kraujas, teka į^mūsų visuome
nę. LF buvo ir yra labai reika
lingas ir Lietuvai, ir išeivijai.

Invokaciją sukalbėjo prel. 
dr. Juozas Prunskis. Buvo pa
gerbti ir mirusieji LF nariai. 
Pagerbimą pravedė Ramona 
Steponavičiūtė, pakviesdama 
prel. J. Prunskį uždegti žva
kę, o pati perskaitė net 101 mi
rusiųjų pavardes. Visi sugiedo
jo “Marija, Marija”.

Į prezidiumą buvo pakviesti 
pirmininkais dr. Gediminas 
Balukas, Vaclovas Momkus, 
adv. Daina Kojelytė ir dr. Jo
nas Valaitis, o sekretoriauti 
- Pranė Masilionienė.

Žodžiu sveikino gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, PLB 
pirm. Bronius Nainys, JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytas 
Maciūnas ir ALTos vardu - dr. 
Jonas Valaitis. Buvo sveikini
mų ir raštu. Perskaitytas pra
ėjusio suvažiavimo protokolas 
ir sudarytos įvairios komisijos.

Pagrindinis veiklos šaltinis
Suvažiavime pranešimus pa

darė LF tarybos valdybos ir 
įvairių komisijų pirmininkai. 
LF tarybos pirm. Povilas Ki
lius, apžvelgė savo trijų metų 
kadenciją. Per tuos 3 m. LF pa
augo 289 nariais, o kapitalas 
1,400.000 dol. Per paskutiniuo
sius 3 m. iš LF pelno įvairiai 
paramai paskirta daugiau kaip 
800 tūkst. dol. (Nuo LF pradžios 
iš gauto pelno paskirta para
mai daugiau kaip - 3,5 mil., 
neskaitant 1 mil., skirto Lietu
vai). LF dabar turi daugiau 
kaip 6,5 mil. ir skiria paramai 
kasmet maždaug ketvirtadalį 
milijono. Taigi LF yra lietuviš
kos veiklos pagrindinis šalti
nis. Bet reikia pritraukti nau
jų narių ir sutelkti 10 mil. dol. 
kapitalą, kad ir ateityje galima 
būtų remti lietuvybės išlai
kymą.

Reikia naujų narių
LF valdybos pirm. Stasys 

Baras apžvelgė valdybos veik
lą per praėjusius metus. Wis- 
consine ūkis jau išmokėtas ir 
dabar duoda 17,931 dol. už me
tinę nuomą. Spalio mėn. “Drau
ge” buvo pradėtas LF skyrius, 
kurį redaguoja Bronius Juode
lis. Į LF 1993 m. įstojo 55 na
riai, o pagrindinis kapitalas 
paaugo 278,090 dol. Iki 1993 m. 
gruodžio 31 d. LF buvo 6666 na
riai, ir pagrindinis kapitalas 
pasiekė 6,574,627 dol. sumą.

MARIJA REMIENĖ, JAV-bių Lie- 
vių fondo tarybos pirmininkė

Nuotr. J. Tamulaičio

St. Baras pabrėžė, kad dabar
tinės LF valdybos dėmesys bus 
kreipiamas į suradimą bent 125 
naujų narių ir padidinimą pa
grindinio kapitalo iki 7 mili
jonų. Ypatingą padėką jis pa
reiškė prel. dr. J. Prunskiui, 
kuris įteikė LF 10 tūkst. dol. 
čekį. Iš jo bus skiriama premi
ja ateitininkų korporacijos 
“Giedra” parinktai moteriai, 
kuri Lietuvoje bus labiausiai 
pasireiškusi lietuvybės idealų 
ugdyme.

Investicijos
Finansų komisijos praneši

mą padarė pirm. Rūta Juškie
nė. Iš jos pranešimo matyti, 
kad iki 1993 m. gruodžio 31 d. 
LF investuoto kapitalo vertė 
pagal knygas siekė 5,651,973. 
Šis kapitalas buvo investuotas: 
1) LF žinioje yra 1,501,670 dol., 
kurių 454,017 dol. investuoti 
į įvairias bankų apdraustas są
skaitas ir vertybės popierius, 
1,047,653 dol. investuoti į val
džios apdraustų namų paskolų 
lakštus; 2) Investavimo tvarky
mo patarėjo Robert W. Graybill 
žinioje buvo 4,150,302 dol. 
(288,285 dol. investuoti į ko
mercinius lakštus, 519,996 dol. 
- į korporacijų premijas, 1,036,- 
617 dol. - į valdžios vertybės 
popierius ir 2,245,404 į korpo
racijų akcijas). Šie investavi
mai 1993 m. davė 6,7% pajamų, 
t.y. 370,408 dol. Ji pabrėžė, kad 
Finansų komisija jaučianti di
delę atsakomybę tinkamai in
vestuoti LF kapitalą, kurio 
investavimas nuolat taikomas 
prie pasikeičiančios ekono
minės būklės.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas susitiko su 
Lenkijos lietuviais

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas susitiko su 
Lenkijos lietuvių draugijos, 
lietuvių bendruomenės tary
bos ir LB Punsko valdybos pir
mininkais balandžio 9 d., rašo 
ELTA. Pasitarimuose buvo iš
kelti įvairūs Lenkijos lietu
vių rūpesčiai, ypatingai švie
timo srityje. Atstovai pagei
davo, kad Lenkijos preziden
tui lankantis Lietuvoje, A. Bra
zauskas pakalbėtų su juo apie 
finansinę paramą lietuvių 
draugijoms. Lietuvos prezi
dentas pažadėjo jų proble
moms skirti didelį dėmesį, 
išreikšdamas viltį, kad tarp
valstybinė sutartis taipgi pa
lengvins jų išsprendimą.

Ministeris lankosi Vakaruose
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Povilas Gylys ba
landžio 12 d. išskrido į Vene- 
zuelą, praneša ELTA ir RFE/ 
RL, tuo pradėdamas 18 dienų 
kelionę Pietų Amerikoje ir 
JAV. Venezueloje įvyko pasi
tarimai dėl bendradarbiavimo 
galimybių įvairiose srityse, 
ir pasiūlyta parengti investi
cijų skatinimo ir apsaugos bei 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo sutartis. Buvo pasirašy
ta Lietuvos ir Venezuelos su
tartis dėl bevizinio įvažiavi
mo diplomatams ir tarnybi
nius pasus turintiems asme
nims.

Nepriimtas TS (LK) 
kandidatas

ELTOS pranešimu, balan
džio 14 Vyriausioji rinkimų 
komisija balsų dauguma pri
ėmė sprendimą neįregistruoti 
seimo nario rinkimams Kai
šiadorių apygardoje, Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) kandidato Liudviko Sa
bučio. Pagal seimo rinkimų 
įstatymo 30 straipsnį, Tėvynės 
sąjunga turėjo įsiregistruoti 
specialiai seimo rinkimams. 
Tai atliko visos seimo rinki
muose dalyvavusios politinės 
partijos 1992 m., o Tėvynės są
junga įsikūrė po seimo rinki
mų. Nors ji įregistruota Tei
singumo ministerijoje kaip 
politinė partija, 30-to straips
nio reikalavimai yra vis dėl
to privalomi, daugumos Vyr. 
rinkimų komisijos narių nuo
mone.

TS (LK) pirmininkas Vytau
tas Landsbergis savo išleista
me pareiškime šiuo klausimu 
teigia, kad politinių partijų 
įstatymas nenumato specia
laus registravimo; Vyr. rinki
mų komisija ėmėsi jai nepri
skirto veiksmo tuo pažeisda
ma seimo rinkimų įstatymo 12 
straipsnį; ir “įregistravo nau
jai steigiamos arba atkuria
mos socialistų partijos vadą 
A. Visocką rinkimams Kaišia
doryse, net nesuskaičiavusi, 
kiek yra už jį surinkta teisė
tų rinkėjų parašų”. Vyt. Lands
bergis taipgi pareiškė, jog pa
darytą politinę ir teisinę klai
dą prezidentas turėtų atitai- 
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šyti, perduodamas problemą 
Konstituciniam teismui, kaip 
numato seimo rinkimų įstaty
mo 78-as straipsnis.

Šaukimas į karinę tarnybą
“Lietuvos ryto” pranešimu, 

balandžio 5 d. prasidėjo nau
jokų šaukimas į būtinąją kari
nę tarnybą visuose Lietuvos 
teritoriniuose gynybos šta
buose. Planuojama pašaukti 
iki 3,500 devyniolikmečių. “To
kiam vaikinų skaičiui pakaks 
aprangos, maisto, tačiau jau 
dabar žinoma, kad trūks gink
luotės ir ryšių priemonių. Kas 
trečias pašauktas jaunuolis 
tarnaus “Geležinio vilko” lau
ko kariuomenės brigadoje, kas 
ketvirtas - vidaus tarnybos 
kariuomenėje, kas šeštas - 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnyboje, kiti - karinėse jū
rų ir oro pajėgose, padaliniuo
se, aptarnaujančiuose puska
rininkių ir krašto apsaugos 
mokyklas” - rašo “LR”. Asme
nys, vengiantys būtinosios ka
rinės tarnybos, gali būti trau
kiami į teismą ir nubausti 106 
litų bauda.

Nedarbas Lietuvoje
Kaip rašo “Lietuvos rytas” 

(balandžio 5), balandžio pra
džioje Lietuvoje įregistruota 
68,002 nedirbančių piliečių. 
Skaičius padidėjęs 884 nuo 
praeito mėnesio. Į vieną lais
vą darbo vietą pretenduoja 
apie 21 ieškantys darbo. Buv. 
darbo biržos generalinis di
rektorius E. Tyla pasakė, kad, 
Statistikos departamento duo
menimis, per pastaruosius tre
jus metus gamybos apimtys 
Lietuvoje sumažėjo 60%, ir 
“būtų naivu tikėtis, kad ne
darbo lygis šalyje yra toks, 
kaip teigiama — 3.2%.” Pasak 
jo, ūkio restruktūrizavimas 
paveikė daug dirbančių, kaip 
ir merdėjančiose mašinų ga
mybos ir elektronikos įmonė
se. Statistikon nepakliūva jų 
tikras skaičius, nes neteku
sieji darbų nebesiregistruo
ja bedarbiais dėl patirtų ne
malonumų ir beviltiškos būk
lės, o dar įvairiose įmonėse 
darbininkams suteiktos “ne
apmokamos atostogos”.

Ministeris pirmininkas 
Kuveite ir JAE

RFE/RL praneša, kad minis
teris pirm. Adolfas Šleževičius 
lankėsi Kuveite balandžio 9-10 
d.d. Vyko pasitarimams dėl 
$50 milijonų kreditų, kuriuos 
žada suteikti Kuveitas, Lietu
vai įrodžius, kokiems konkre
tiems darbams suma bus pa
naudojama. Nustatyta, jog bū
tų atnaujinama Biržų ir Mari
jampolės dujų tiekimo, ryšių 
sistemos ir Būtingės naftos 
terminalas. Kaip rašo “Lietu
vos rytas”, ministeris pirmi
ninkas taipgi vyko ir į Jung
tinius arabų emyratus, kur 
buvo aptarti įvairūs naftos 
pirkimo ir ekonominio vysty
mosi reikalai.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Lietuvos respublikos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS įteikia Vyčio kryžiaus IV laipsnio ordiną Vilniuje 
Argentinos lietuviui ARTŪRUI MIČIŪDUI, daug pasidarbavusiam Lietuvos laisvinimui ypač informacijos sri
tyje. Dabar A. Mičiūdas yra Lietuvos valstybės konsultantas ekonominiams ryšiams su P. Amerikos kraštais ir 
Lietuvos informacijos biuro vedėjas Argentinoje

Religiniu žvilgsniu

Lozoriaus gimtinę aplankius

Kanados Įvykiai

KUN. K. J. AMBRASAS, SJ

Dar ir šiandien Betanijoje, 
netoli tų evangelijose minimų 
svetingumo namų, stovi pože
minis urvas, į kurį reikia nu
sileisti 24 laiptelius, kad pa
matytum tų vietą, kur kadaise 
gulėjo tas, kuriam Jėzus ga
lingu balsu sušuko: “Lozoriau, 
išeik!”

Betanija. Saulėje skendi na
mukai. Į viršų stiebiasi kipa
risai. Nuo karščio, atrodo, 
alpsta alyvmedžiai. Vienaukš
čių dviaukščių namelių ryti
nėje Alyvų kalno atšlaitėje 
pridaigstytas, vos tik 3 km nuo 
Jeruzalės ramiai atokaitoje 
snaudžiantis bažnytkaimis. 
Čionai Lozoriaus gimtinė, kur 
dažnai mėgdavo paviešėti Jė
zus.

Dar IV š. vietiniai krikščio
nys šią vietą tebevadino La- 
zariumu. Mat ant jo kapo ir 
šiuomet iš baltų plytų stovi 
prieš 40 metų pastatyta nau
ja, moderni šventovė, irgi Lo
zoriaus vardu .,. Arabai šią 
vietovę savo kalba irgi taip 
pat vadina.

Lozorius — reiškia “tas, ku
riam Dievas padeda,'kurį Die
vas remia”. Tikrai šio vardo 
reikšmė su kaupu išsipildė. 
Visagalio ranka šį Betanijos 
miestelėną išties palaikė, rė
mė ir gelbėjo. Jis to buvo ver
tas. Juk turbūt ne taip jau žy
dų žemėje buvo daugel namų, 
kur gan dažnai užsukdavo 
Kristus, kur Jis galėdavo pa
sisvečiuoti ... Tad nenuosta
bu, kad ir dabar, kur žmonės 
randa šilumos, kur gali prisi
glausti, tokios vietos neretai 
pavadinamos Betanija.

Tokie namai dar visai nese
niai atsirado prie Šv. Petro 
ir Povilo šventovės Vilniuje, 
kur dar taip neseniai stovėjo 
sovietinė kariuomenė. Nūnai 
čia įsteigta neturintiems duo
nos kąsnio, nuo gyvenimo rū
pesčių ir nepriteklių pavar- 
gusiems jau lietuviškų karei
vinių kieme valgykla. Šie na
mai taip pat vadinami BETA
NIJA, į kuriuos ateina lietu
viškai, rusiškai, lenkiškai ir 
kitomis kalbomis kalbantys 
varguoliai. Jie išlaikomi vien 
tik gerų žmonių dosnumu.

Taigi Betanija yra artimai 
susijusi su nuoširdumu, prie
globsčiu, jaukiu šeimos židi
niu — su Lozoriaus, su jo se
serų Mortos ir Marijos vardu. 
Ir štai tasai Lozorius, kurį 
neretai aplankydavo, su juo 
artimai bičiuliavosi Išgany
tojas, dėl kurio mirties Jis 
net prie kapo apsiverkė, mi
rė. Tačiau Kristus, nors Jam 
buvo prieš dvi dienas praneš-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

ta apie šią mirtį, delsė. Nebė
go prie jo kapo, nesiskubino. 
Net 4 dienas tasai bičiulis iš
buvo kape. O žinia, ką reiškia 
šitiek laiko išbūti tokiomis 
karšto klimato sąlygomis kars
te. Užtat Kristui priekaištavo 
ne tik seserys, bet ir susirin
kę į pakasynas kaimynai: argi 
“negalėjo padaryti, kad šitas 
nemirtų” (Jn 11,37). Jėzus ši
taip pasielgė sąmoningai: kad 
daugiau žmonių atsiverstų, 
kad labiau Juo tikėtų.

Kristus nepaisė, kad Jo prie
šai, šio stebuklo reikšmę gerai 
suprasdami ir būkštaudami 
dėl savo sumenkėjusių paja
mų ir garbės, nutarė ne tik Jo, 
bet ir Lozoriaus atsikratyti.

Ko mus, XX š. vaikus, gali 
pamokyti šis atsitikimas su 
Lozorium? Daug ko. Pirmiau
sia: svetingumo, nuoširdumo, 
ko dažnai mūsų susvetimėjęs 
pasaulis taip stokoja. Lozo
riaus, matyt, būta geros šir
dies žmogaus. Jis daug ko tu
rėjo, bet savo nuoširdumo, 
savo gėrybių negailėjo nei 
sau, nei svečiui. Todėl Vieš
pats jam padarė tokį didelį 
stebuklą. Ta pačia proga Kris
tus, kaip daugelsyk yra kar
tojęs, taip ir čia yra pasa
kęs: “Kas tiki mane, — nors 
numirtų, bus gyvas ...” Tikė
jimas — toji krikščioniško gy
venimo tvirtovė, mūsų kasdie
nos ir ypač amžinybės kerti
nis akmuo.

Šitie žodžiai tinka ir šian
dien mums kiekvienam: “Aš 
esu prisikėlimas ir gyveni
mas” (Jn 11,25). Šitaip pasa
kyta kaip tik prie mylimo bi
čiulio Lozoriaus kapo, kur 
šiam mirusiam Betliejaus gy
ventojui jau niekas kitas ne
galėjo pagelbėti, — tiktai Die
vas.

Ir mūsų gyvenime taip ne 
sykį yra buvę. Tiktai mes arba 
nepastebėjome, arba nebuvo 
noro šitai suprasti. Kristus 
žadina viltį ir šiandienos žmo
gui: ieškančiam, klystančiam, 
tiek vargstančiam, tiek ir tur
tingam. Tačiau Jis ir šiandien 
kiekvieną primygtinai klau
sia: “Ar. . . tiki? (Jn 11,26).

Jis ir nūnai daro stebuklus: 
griauna santvarkas ir siunčia 
uraganus, baudžia peržengusį 
visokias padorumo ribas XX š. 
žmogų AIDS ir kitomis ligo
mis, karais ir suirutėmis. Ko
dėl? Todėl, kad daugelis tapo 
įžūlūs, neklusnūs, akiplėšiš
ki, pasinešę niekinti kitą žmo
gų, ne tik savo ir kitų kūną, bet 
ir patį Kristų, Mariją. Jis, tas 
XX š. pabaigos vaikas, vos paki
lęs kelis šimtus km į kosmosą, 
drįsta tyčiotis: “Na, kaip ar 
Dievą jau matai?” Šitaip pa
klausė kadaise Gagariną 
Chruščiovas. Anų abiejų jau 
nėra gyvų, o Dievas kaip bu
vo, taip tebėra.

Mūsų dienų žmogus nusitei
kęs geriau pasižiūrėti tele
vizijos negu pasimelsti. Jis 
linkęs mėgautis prabanga, pa
togumais, per kuriuos dažnai 
nematoma nieko kito. Todėl 
nebe reikalo vienas japonų 
akademikas pasakė: “Mums, 
japonams, taip visko užten
ka, kad net Dievo nereikia ...” 
Šitai pasakė giliai tikintis 
žmogus ... Todėl koks gražus 
yra Lozoriaus pavyzdys!

Nors sinoptinės evangeli
jos nieko daugiau mums ne
byloja apie jį, bet mūsų žvilgs
nis nei protas negali dvejoti: 
Betanija stovi ir šiandien. Prie 
Lozoriaus kapo keliauja mi
nios iš penkių pasaulio že
mynų.

Pirmenybė - išeivijos kultūrinei veiklai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Stipendijų fondai ir palikimai
Pelno skirstymo komisijos 

pranešimą padarė pirm. M. Re
inienė. 1993 m. buvo paskirta 
283,075 dol. lietuviškiems rei
kalams. 1993 m. buvo gauta 185 
prašymai 1,185,034 dol. sumai, 
plius nepažymėtos sumos. Pil
nai ar iš dalies buvo patenkin
ti 55 studentų prašymai, suda
rę 75,900 dol. 83 tūkst. dol. bu
vo paskirta LB krašto valdybos 
įvairiems projektams. LF yra 
15 stipendijų fondų, kurių stei
gėjai yra nustatę stipendijoms 
gauti sąlygas.

Palikimų komisijos pirm. Al
girdas Ostis pranešė, kad 1993 
m. iš įvairių palikimų LF buvo 
išmokėta 201,376 dol., o nuo LF 
įsteigimo palikimais yra gau
ta 2,448,626 dol., kas sudaro 
apie 37,25% viso LF kapitalo. 
Dar yra visa eilė palikimų, iš 
kurių LF priklauso tam tikros 
sumos.

Informacijos ko-jos pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis pranešė, 
kad 1993 m. veikla buvo akty
vi ir šakota. Kadangi “Drau
ge” yra dabar nuolatinis LF 
skyrius, tai LF taryba nutarė, 
kad atskiros komisijos infor
macijai nebereikia, o infor
macija pervedama valdybai. 
Bronius Juodelis buvo pakvies
tas tęsti LF informacijos ko
misijos darbą “Draugo” sky
riuje.

Vienas milijonas Lietuvai
LF Patikėtinių tarybos pra

nešimą pateikė pirm. dr. Anta
nas Razma. Jis kalbėjo apie 
vieno milijono paskyrimą Lie
tuvai. 1990.III.il, Lietuvai at
stačius nepriklausomybę LF 
narių visuotiniame suvažia
vime 1990.-III.31, didele dau
guma LF nariai nutarė tuoj 
skirti Lietuvai 1 mil. iš LF pa
grindinio kapitalo. Kad būtų 
galima tai įgyvendinti, reikė
jo atitinkamai pakeisti LF įsta
tus, kas buvo padaryta balsų 
dauguma 1991.III.23 visuoti
niame narių suvažiavime. Tą 
įstatų pakeitimą patvirtino 
ir LB taryba.

1991.VII.27 buvo sušauktas 
specialus LF narių suvažiavi
mas, kuriame 1 mil. paskyrimas 
Lietuvai buvo patvirtintas. 
Visa ši procedūra (LF įstatų 
pakeitimai, specialus LF na
rių suvažiavimas it t.t.) buvo 
atlika griežtai prisilaikant 
LF įstatų ir visų valstijos bei 
federacinės valdžios reikala
vimų, kurie liečia ne pelno sie
kiančias (not for profit) orga
nizacijas. Per 1992-1993 m. iš 
to milijono Lietuvai buvo iš
mokėta 359,599.50 dol. įvairių 
projektų vykdymui (suvažiavi
mui buvo pateiktas sąrašas, ku
riame buvo smulkiai išdėstyta 
milijono dolerių paskirstymo 
ir išmokėjimo detalės).

Prieš apmokant bet kokį pro
jektą, yra reikalaujama apy
skaitos su įrodymais, kad tas 
projektas yra jau vykdomas ir 
kad prašyta suma yra tikra. 
LF yra labai atsargus: tuos pi
nigus skirdamas žiūri, kad jie 
būtų panaudoti būtiniausiems 
švietimo, kultūros ir mokslo 
reikalams. Dalis išmokėjimų 
dar nėra daroma todėl, kad dėl 
paskirtų sumų, dėl LF nežino
mų priežasčių, į LF nesikrei
pia paramos gavėjai.

Einamieji reikalai
Įstatų komisijos pranešimą 

padarė dr. Jonas Valaitis. Jis 
pranešė, kad LF taryba pave

dė komisijai peržiūrėti sta
tutą, jį papildyti ir pakeisti 
pagal laiko reikalavimus. Ta
ryba pakeitimus patvirtino. Bu
vo išdalinta suvažiavimo daly
viams JAV LF įstatų kopijos. 
Dr. J. Valaitis tuos pakeitimus 
atskirais skyreliais paryški
no. Suvažiavimas nutarė įsta
tų svarstymą atidėti kitam su
važiavimui.

Kontrolės komisijos prane
šimą padarė tos k-jos pirm. 
Pijus Stončius. Kontrolės ko
misija patikrino visas veda
mas knygas ir dokumentus 
1994.III.16 ir rado viską ge
riausioje tvarkoje. Po neilgų 
diskusijų pranešimai buvo su
važiavimo priimti. Buvo dar 
pranešimų iš atskirų vietovių: 
Klivlando (D. Puškorienė), 
Grand Rapids (V. Kamantas), 
St. Petersburg raštu (J. Gerd- 
vilienė.

A. Juodvalkis padarė pra
nešimą apie LF leidinį, kurio 
jau skaitoma paskutinė korek
tūra, ir jis tuoj bus atiduotas 
spausdinti. Knyga turės 600 
psl., pora tūkstapčių nuotrau
kų ir turėtų beiti išspausdin
ta po 3-4 mėn.

Rinkimai ir pasisakymai
Po pranešimų buvo paskelb

ta slaptu balsavimu perrink
ta 1/3 LF tarybos narių sudė
tis. Į LF tarybą perrinkti dr. 
Gediminas Balukas, Daina Ko- 
jelytė, Vaclovas Momkus, Al
girdas Ostis, dr. Antanas Raz
ma ir dr. Jonas Valaitis, o į 
kontrolės komisiją — dr. Kons
tantinas Jablonskis, Viktoras 
Juška ir Pijus Stončius.

Suvažiavimo dalyviai turėjo 
progos pasisakyti jiems rūpi
mais klausimais. Diskusijos 
daugiausia lietė stipendijas 
studentams, įstatų pakeitimą, 
LF ūkį Wisconsine, naujus LF 
narius ir LF paramą “Lietu
vos kovų ir kančių istorijos” 
leidimui bei tos istorijos I-jo 
tomo pasirodymą.

Nutarimai
Nutarimų komisija, vado

vaujama dr. K. Ambrozaičio 
pasiūlė šiuos suvažiavimo pri
imtus nutarimus: 1. Suvažiavi
mas pasisako, kad, skirstant LF 
pelną, būtų duodama pirmeny
bė Amerikos ir užsienio lietu
vių kultūrinių reikalų ir litua
nistinio švietimo rėmimui, 
taipogi spaudos, radijo, kultū
rinių vienetų bei menininkų 
rėmimui; 2. Suvažiavimas ran

Homelife
Realty One Ltd.

-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
Jūsų svajonė. Tuojau skambinkite tel. 763-51 61

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.

da, kad LF-dui patikėti paliki
mai pavyzdingai tvarkomi, 
kreipiasi į visuomenę ir pra
šo, sudarant testamentus, bent 
dalį turto skirti LF, nes pali
kimai iki šiol sudaro daugiau, 
negu trečdalį LF kapitalo; 3. 
Kviečia jaunimą, ypatingai vi
durinę kartą, įsijungti į LF ir 
jo veiklą, nes tolimesnė LF 
ateitis bus jų rankose; 4. Su
važiavimas pritaria LF tarybos 
ir valdybos pastangoms spar
čiai auginti LF pagrindinį ka
pitalą bei ieškoti naujų narių 
ir šiais metais pasiekti 7 mil. 
dolerių pagrindinį kapitalą; 5. 
Dėkoja LF tarybai ir valdybai 
už sumanų LF kapitalo augini
mą ir administravimą, aukoto
jams už dosnias aukas, už pali
kimus, o spaudai ir radijui už 
perduodamą informaciją vi
suomenei.

Pabaiga
Suvažiavimą uždarė LF tary

bos pirm. Marija Remienė, pa
sveikinusi naujai išrinktus ta
rybos bei kontrolės komisijos 
narius ir dėkodama visiems 
pirmininkavusiems ir sekre
torei, spaudos bei radijo at
stovams bei kviesdama visus 
prisidėti prie naujų narių ver
bavimo.

Tuojau po šio I-jo suvažiavi
mo buvo pradėtas trumpas - 
specialus Il-asis suvažiavimas, 
kuriame turėjo būti nuspręsta 
- patvirtinti, ar nepatvirtin
ti pagal statuto 30 iš pagrin
dinio kapitalo LF 150,212.03 
dol. atskyrimą Lietuvai pagal 
184 narių pageidavimą. Didele 
balsų dauguma (prieš balsavo 
14) buvo patvirtintas to kapi
talo paskyrimas Lietuvai.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu. Dalyviai buvo pa
kviesti į Jaunimo centro ka
vinę ir pavaišinti skaniais 
šiltais pietumis, kurių metu 
dar ilgai šnekučiuotasi, da
lintas! įspūdžiais, o atskirom 
grupėm dar buvo laiko ir pasi
tarti.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tinį pavadinimą. Lig šiol NDP 
socialistai rėmėsi didžiosio
mis darbo unijomis. Tačiau 
tuos artimus ryšius dabar su
jaukė Ontario NDP socialis
tai, su savo premjeru Bob Rae 
pirmą kartą laimėję rinkimus 
šioje provincijoje. Kovodamas 
su rekordiniu deficitu, jis už
šaldė atlyginimų didinimą val
džios tanautojams provinci
niame parlamente priimta so
cialine sutartimi, sumažino 
paramą labdarai ir sociali
niams reikalams.

Tokiose aplinkybėse net ir 
persitvarkiusių Kanados NDP 
socialistų Ontario provincijo
je laukia beveik neišvengia
mas pralaimėjimas. Su juo ne
bus galima laimėti Kanados 
parlamento rinkimų ir netgi 
tapti pagrindine opozicine 
partija. Sunku tikėtis ir grei
to Kanados konservatorių at
kutimo, kai jie parlamente tu
ri tik du atstovus. Oficialia 
opozicija dabar laikomi L. 
Bouchardo vadovaujamo se
paratistinio Kvebeko bloko 
tik toje provincijoje išrink
ti 53 atstovai. Jie pagrindinį 
dėmesį skiria Kvebeko nepri
klausomybei, ignoruodami 
svarbesnius visų kanadiečių 
reikalus.

Reformų partija, vadovau
jama P. Manningo, su 51 atsto
vu parlamente užima trečią 
vietą. Jos šaknys yra Vakarų 
Kanados provincijose, bet ji 
galėtų tapti visiems kanadie
čiams atstovaujančia pagrin
dine opozicine partija. Tokią 
mintį dienraštyje “The Toron
to Sun” gvildena politinis ko
mentatorius Bob MacDonald. 
Reformatoriams reikia tik at
kreipti savo dėmesį į kanadie
čiams šiuo metu labiausiai rū
pinčias temas - palaida bala 
tapusius imigracijos įstaty
mus, per dideles nuolaidas 
jauniems nusikaltėliams, žiau
rias žmogžudystes Kanados

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) Apdovanotas Vyčio kryžiumi

Karšto vandens nebus
“Lietuvos aidas” (balandžio 

9) rašo, kad Valstybės energe
tikos sistemos termofikacijos 
tarnybos vedėjas A. Jacinevi- 
čius pranešė, jog nuo balan
džio 11 bus teikiamas žemes
nės temperatūros vanduo. 
Centrinio šildymo ir vandens 
tiekimo sistemos yra sujung
tos, tad mažinant patalpų tem
peratūrą ir šildymo vamz
džiams atvėsus, vidutinė iš 
čiaupų tekančio vandens tem
peratūra nukris maždaug iki 
40 laipsnių Celsijaus. Tuo sie
kiama sutaupyti kuro. Energe
tikos sistema taip pat siūlo 
mažesniuose miesteliuose, 
kur yra techninės galimybės, 
išjungti šildymo sistemas nak
timis, kol paros vidurinė tem
peratūra nenukris žemiau 4 
laipsnių šilumos. 

PADĖKA
A.a. BRONIUI SIMONAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems artimiesiems, giminėms 
ir kaimynams, kurie mus paguodė, mums netekus mylimo 
vyro, tėvo ir senelio. Reiškiame padėką už puikias gėles, 
aukas “Heart & Stroke Foundation” jo atminimui, paguodą, 
užuojautos žodžius, aplankymą laidotuvių namuose, pasiū
lytą pagalbą ir maistą; visa tai mums buvo labai prasminga 
mūsų liūdesio valandą.

Ypatinga padėka kun. Juozui Butkui, OFM, ir kun. Ben 
Vanco, St. John Bosco šventovėje, atlikusiems gražias 
apeigas. Didelis ačiū karsto nešėjams - Jim Cole, Aldonai 
Hali, Romai Breen, Aidai McAleer ir Algiui Puzeriui. Taip pat 
dėkojame Port Colborne ligoninės (General Hospital) slau
gėms ir Armstrong laidotuvių namų tarnautojams. Visados 
prisiminsime Jūsų visų paramą, paslaugas ir išreikštą užuo
jautą šią mums sunkią valandą.

Nuoširdžiai -
Bronė Simonaitienė, Laima Cole

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

miestuose, ypač daug atbėgė- 
lių turinčiame Toronte

B. MacDonaldas primena 
skaitytojams, kad Reformų 
partija rinkiminiame parla
mento vajuje žadėjo sumažinti 
imigrantų ir nelegalių atei
vių skaičių. Dabar jos atstovai 
turėtų rūpintis, kad būtų su
stabdytas kriminalinių nusi
kaltėlių įvažiavimas Kanadon. 
Taipgi reikia siekti, kad ne
pilnamečiams paaugliams bū
tų padidintos vis dar juokin
gai menkos bausmės už gink
luotus nusikaltimus bei žmog
žudystes.

Teisinga yra B. MacDonaldo 
pastaba, kad vartus Kanadon 
plačiai atvėrė ateivių kontro
lę sumažinę liberalai minis- 
terio pirm. P. E. Trudeau lai
kais, kai jo kabinete buvo ir 
J. Chretienas. Esą pastarasis 
ir dabar nieko nedaro nekont
roliuojamam antplūdžiui pa
šalinti. Pasak B. MacDonaldo, 
žiaurių žmogžudysčių nesu
stabdys Kanados liberalų mi- 
nisterio pirm. J. Chretieno 
ir Ontario NDP socialistų prem
jero Bob Rae vyriausybių per
šama griežta ginklų kontrolė. 
Kriminaliniai nusikaltėliai 
legaliais ginklais nesinaudo
ja. Tad siūlydami sustiprintą 
ginklų kontrolę, politikai tik 
atideda tikrųjų priežasčių ieš
kojimą, nevisada patogų rinki
miniame Kanados parlamento 
vajuje.

1993 m. spalio 25 d. parlamen
to rinkimuose P. Manningas 
su savo reformų partija netgi 
siūlė referendumą mirties 
bausmės sugrąžinimo klausi
mu. Pasak B. MacDonaldo, no
rint tapti pagrindine opozici
ne partija, dabar iškilusioje 
įtampoje yra labai geras lai
kas Kanados parlamente ju
dinti mirties bausmės grąži
nimą, bausmių padidinimą kri
minaliniams nusikaltėliams, 
griežtą ateivių ir ypač nelega
lių atbėgėlių kontrolę. V. Kst.

Balandžio 1 d. Lietuvos 
spaudoje (“Lietuvos aidas”, 
“Lietuvos rytas”, “Respubli
ka” ir “Tiesa”) buvo aprašy
tas Vyčio kryžiaus IV laips
nio ordino įteikimas Argen
tinos lietuviui Artūrui Mičiū- 
dui. Jam Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas sakė: 
“Man kaipo Lietuvos respub
likos prezidentui yra labai 
malonu apdovanoti Vyčio kry
žiaus ordinu p. Artūrą Mičiū- 
dą, gimusį Argentinoje, ku
ris daug prisidėjo skleidžiant 
žinias apie Lietuvą sunkiais 
okupacijos metais. Dabar p. 
Mičiūdas eina valstybės kon
sultanto pareigas Pietų Ame
rikoje, vadovauja ir iš savo 
lėšų išlaiko Lietuvos infor
macijos biurą Argentinoje. 
Tokių lietuvių mums reikia 
daugiau turėti” ... RSJ

1990.III.il


Lietuvaitės Sibiro lageriuose
Buvusi kalinė ANGELĖ KAŠKONAITĖ pasakoja apie siaubingus 

moterų lagerius, kuriuose jai su savo draugėmis teko gyventi
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Mus išvežė į 17-tą koloną. 
Čia kirtom medžius, ruošėm 
vietą geležinkeliui. Kai rytais 
eidavom į darbą, tai net sau
lės nebuvo matyti, tik raudo
nas rūkas. Oras kaip krauju 
prisotintas. Medžiai nuo šal
čio taip pokši, kad atrodo šaudo.

Mes trise gražiai dainuoda
vom partizaną dainas. Bucevi- 
čiūtė nuo Ūdrijos (jau mirus), 
Trešmantaitė nuo Jurbarko ir 
aš. Nors mūsų dainų rusai ir 
nesuprasdavo, bet jiems labai 
patikdavo tos liūdnos melo
dijos. Mes buvome alkanos, su
šalusios, suvargusios, bet mus 
tame dideliame varge lydėjo 
daina ir malda.

Kriminalinės nusikaltėlės
Į taigą atėjo pavasaris ir va

sara. Išnešė ledus. Palijus, su
žaliavo taiga. Į mūsų koloną at
vežė etapą suchų, kablų ir kivi- 
relkų-kriminalinių nusikaltė
lių. Suchos visos išsidažiusios 
į darbą neidavo, o jei ir nuei
davo - nedirbdavo. Ir niekas 
jų nepriversdavo.

Kabiai buvo tokios kalinės, 
kurios atlikdavo vyro vaidme
nį. Kabias įsivaizduoja esąs 
vyras, nusikerpa trumpai plau
kus, įsitaiso liemenėlę, kuri 
prispaudžia krūtinę, kad ne
liktų nė žymės moters figūros. 
Atsisako suknelių, nešioja tik 
vyriškas kelnes ir kepures. Pa
sivadina vyrišku vardu, vaikš
to visada iškėlęs galvą, kaip 
vyras. Dešinės rankos du pirš
tai (smilius ir didysis) visada 
švarūs ir apvynioti švariu bin
tu. Tais dviem pirštais atlieka 
vyrui priklausiančią pareigą 
savo žmonoms kivirelkoms.

Kabiai labai mylėjo savo ki- 
virelkas ir visokiais būdais 
stengdavosi jas vaduoti nuo 
darbo. Kai tik turėdavo lais
vo laiko, sodindavosi jas ant 
kelių. Neduok Dieve, jei kuri 
moteris pažiūrėtų į tą kivirel- 
ką, tai kabias užmuštų. Ir kivi- 
relka neturi teisės su niekuo 
kalbėtis, turi būti ištikima sa
vo kabiui. Šis stengiasi ką nors 
pavogti savo kivirelkai. Dau
giausia nukentėdavo vakarų 
ukrainietės, nes jos visos tu
rėjo ilgus aulinius batus, o ru
sės jų labai norėdavo, tai uk
rainietes ir apšvarindavo kab
iai ir blatnosios.

Šiaurę valdė suchos (kalės). 
Tai tokios pačios vagilkos kaip 
ir blatnosios. Blatnosios (zako- 
ninkės) su laisvais žmonėmis 
neturi jokio reikalo. Jos nieka
da nebus brigadininkės ir pa
čios nedirbs, o jau suchos gali 
būti kuo tik nori, net ir paleis
tuvauti su laisvais vyrais. Su
chos į darbą neina, tai jas daž
niausiai paskiria brigadinin- 
kėmis. Jos būna labai reiklios 
ir žiaurios, už mažiausią ne
paklusnumą gali sukapoti kir
viu, užmušti ar papjauti kaip 
avį.

Vagys lageriuose turėdavo 
neribotą galią. Joms paklus
davo kariškiai ir kolonų vir
šininkai. Liepdavo blatnosios, 
kad joms atvežtų vyrų kada jos 
panorėdavo, ir atveždavo, nors 
vyrų kolona buvo už 50 kilo
metrų. Nors ir alkanos buvo, 
bet rusės visos labai pageidau
davo vyrų. 

lės, dantimis perkąsdavo iš 
abiejų pusių kaklo arterijas 
ir čiulpdavo kraują, kol auka 
dar gyva.

Tarp žiauruolių
Mes, lietuvaitės, buvom la

bai atsargios. Mus saugojo ir 
mūsų brigadininke, nes tikė
josi, kad mes ją ginsim nuo za- 
koninkių. Mes nesupratom va
gių įstatymų ir visai nesiruo- 
šėm jos gelbėti. Mūsų briga
dininke Starčiakova ir kitos 
brigados brigadininke Niki
forova, jų draugė gruzinė Ro
za buvo suchos. Mūsų brigadi
ninke! iki bausmės pabaigos 
buvo likę tik septyni mėnesiai. 
Ir kitos buvo atsėdėjusios jau 
nemažai. Roza, dar palyginti 
jauna, sėdi nuo 14 metų, aukš
ta, stipraus sudėjimo, graži 
gruzinė, ilgais banguotais plau
kais. Maša Nikiforova už ją vy
resnė, bet irgi graži šviesia
plaukė, prokuroro dukra. Olga 
jau netoli pensijinio amžiaus, 
vidutinio ūgio brunetė, irgi 
buvusi gražuolė, karininko 
dukra. Roza atsėdėjusi 19, Ma
ša 24, Olga 27 metus.

Jos visos turėjo didelę pa
tirtį vogti, ištvirkauti, žudy
ti. Jos niekad nedirbo jokio 
fizinio darbo, gerai išsilaikiu
sios. Nei suchos, nei zakonin- 
kės iš lagerių išeiti nenorėjo, 
nes čia buvo pavalgiosios, pasi
puošusios ir nedirbo. Kai baig
davosi įkalinimo laikas, tai 
jos ką nors nužudydavo, kad 
vėl nuteistų. Mūsų Olga, kai 
baigėsi pirmos bausmės lai
kas, nukirto galvą vienai se
nutei kalinei, kuri buvo pavo
gusi 6 kolūkio bulves ir gavusi 
3 metus lagerio. Jau sėdėjusi 
10 metų, ji gavo dar 10 metų.

Naujoje darbovietėje
Baigiantis rugsėjui, mus iš

vežė toliau krovininiu laivu 
“Minskas”. Tai buvo siaubin
ga kelionė. Ramiajame vande
nyne prasidėjo audra, visi sir
go jūrlige. Kiti taip nusilpo, 
kad negalėjo paeiti. Išlipome 
nepažįstamoje žemėje, kaip 
mums tada atrodė, gražioje ir 
turtingoje. Mūsų, jau laukė 
sunkvežimiai. Atvežė į lage
rį. Čia buvo kiek geresnė tvar
ka, barakai erdvesni, švaresni, 
valgyti duoda kiek sočiau. Sa
chaline pirmą kartą po dauge
lio metų gavau algą - 60 rub
lių. Ten galėjom nusipirkti ly
dyto sviesto, cukraus, pyrago. 
Dirbome pabėgių fabrike.

Vieną vakarą, parėjusios iš 
darbo, nejuokais išsigando
me. Į mūsų baraką sugužėjo 
visa brigada zakoninkių blat- 
nųjų. Jos norėjo suvesti sąskai
tas su mūsų suchomis. O mūsų 
trys suchos jau kelinta diena 
nėjo į darbą, bijojo. Suchas 
zakoninkės tardė ilgai. Tos ir 
verkė, ir teisinosi, ir prašė 
pasigailėti. Rytojaus dieną jos 
prašė, kad apgyvendintų kar
ceryje, nes ten saugiau. Bet 
lagerio valdžia neskubėjo. Ta
da jos užsikalė duris, langus. 
Mes kelias dienas negalėjom 
išeiti į darbą. Zakoninkės ke
lis kartus puolė baraką, su kir
viais daužė sienas, duris.

Po savaitės mus perkėlė į 
kitą brigadą, o Mašą su Olga

Jachta ‘Baltoji lelija” viename Prancūzijos uoste Kapitonas ALFONSAS URBELIS

Kurdingo “Baltoji ledija”?
Lietuvių jūrininkų nuotykiai šiapus horizonto

B. STUNDŽIA

Gyvendami nepr. Lietuvoje 
priklausėme jūrų skautams ir 
buvome dideli jūrininkystės 
entuziastai. Buvo kuo ir džiaug
tis, nes tada jau augo tautinis 
prekybos laivynas, padaryta 
pradžia karo laivynui, didėjo 
jachtų skaičius, atsirado dau
giau jūrines mokyklas baigu
sių vyrų.

Buriavimo mokykloje
Nemažai jaunimo susirinko 

1936-37 m. į Buriavimo mokyk
lą Klaipėdoje. Ji padėjo pa
grindus buriavimui visoje Lie
tuvoje, nes anksčiau buriavi
mas reiškėsi tik Klaipėdoje. 
Mokykloje teko susipažinti ar
čiau su kitais mokiniais, dau
giausia jūrų skautais. Vienas 
iš jų - V. Bagdonavičius - prie 
mūsų būrelio greitai pritapo. 
Baigęs Buriavimo mokyklą, gal 
po metų išvyko praktikai į Suo- 

uždarė į karcerį. Rozą zako
ninkės prisikalbino gražiuo
ju. Pasikvietė ją į svečius. Ro
za nuėjo su prižiūrėtoju toto
riumi. Tas labai mėgo moterų 
draugiją. Vienos zakoninkės 
kalbino totorių, o kitos kori
doriuje kankino Rozą. Pir
miausia užkimšo gerklę, pas
kui peiliu nupjovė rankas, ko
jas, išlupo akis, o galiausiai 
užsmaugė ir įmetė į tualetą ko
jom į viršų. Rozai buvo likęs 
mėnuo kalėti. Tą dieną, kai ją 
nužudė, iš motinos atėjo siun
tinys su drabužiais grįžtančiai 
pasipuošti...

Laisva...
Balandžio 1 atėjo nariadči- 

kas ir pasakė, kad aš laisva. Aš 
netikėjau, galvojau, kad tai 
pokštas. Į Sachaliną jau žengė 
pavasaris, po sniegu gurgėjo 
vanduo. Kad tik greičiau į tė
vynę, į Lietuvą! Po pusantro 
mėnesio trukusios kelionės pa
siekiau tėvynę. Juo arčiau Lie
tuvos, juo labiau augo kažkoks 
laimingas nerimas širdy. Net 
negirdėjau, ką kalba šalimais 
sėdintys žmonės. Kai perva
žiavau Lietuvos sieną, minty
se persižegnojau ir nepaju
tau, kai iš akių pabiro ašaros...

Paruošė Birutė Jonelienė 

mijos kapitono Ericsono bur
laivių laivyną. Apiplaukė ap
link pasaulį ir Suomijos Abo 
navigacijos institute gavo ka
pitono padėjėjo diplomą. So
vietams okupavus Lietuvą, 
bandė jis gauti leidimą išvyk
ti į Švediją, kad ten įsigytų ka
pitono diplomą, bet okupantų 
buvo nužudytas Leningrade. 
Liko pas mane keli jo laiškai, 
rašyti iš tolimų uostų.

Svąjonė - nuosava jachta
Kitas pažintas mokinys, ne

mažesnis jūrininkystės entu
ziastas, buvo A. Urbelis. Jau
nas pradėjo dirbti ir svajojo 
įsigyti nuosavą jachtą. Jis bu
vo jūrų skautų Vytenio laivo 
vadas. Jų sueigose atsilanky
davo kapitonai - Azguridis ir 
gen. T. Daukantas. Jūrinės lite
ratūros skaitymas prisidėdavo 
prie žavėjimosi jūrininkyste ir 
noro žinoti, kas dedasi už hori
zonto. Buvo pasistatęs burinę 
valtį su kabina ir ja nuburia- 
vo net į Klaipėdą. Pradėjo sta
tyti didesnę valtį, greičiau 
jachtą, bet pakliuvo po ranka 
prancūzų buriuotojų žurnalas 
“Le Yak”, kuriame užtiko skel
bimą apie parduodamą išsva
jotą jachtą.

Apskaičiavęs galimas išlai
das ir palyginęs su savo ilgai 
kauptom santaupom, A. Urbe
lis nusprendė vykti į Prancū
ziją ir ėmė rinkti įgulą. 1939 m. 
rugpjūčio 11 d. penkių vyrų 
įgula sėdo Kaune į traukinį ir 
išvyko per Vokietiją ir Belgi
ją į Prancūzijos uostą Les Sab
les D’Olone, kuris yra Biska
jos įlankoje.

Įgulą sudarė A. Urbelis, V. 
Gedgaudas, M. Grincevičius, 
L. Garolis ir S. Zairys. Atvykę 
rado ir nupirko 30 tonų 80 pė
dų ilgio “keč” aprangos jach
tą, tą pačią, kurią buvo radę 
skelbime. Nupirkta buvo už A. 
Urbelio ilgai taupytus pini
gus. Kaip svajojo, taip ir įvy
ko - tapo jų jachtos savininku.

“Baltoji lelija” plaukia
Jachta buvo gerai pastaty

ta ir tinkama ilgoms kelionėms. 
Vardas numatytas-“Baltoji le
lija”. (Tuo metu Šventojoje bu
vo to paties vardo jūrų skautų 
jachta). Trumpai išbandę, jie 

išplaukė į Croix salą, kuri yra 
Port de Lorient. Vėliau ten vo
kiečiai buvo įrengę povandeni
nių laivų bazę. Jachta neturė
jo variklio, todėl reikėjo uos- 
tan įplaukti buriuojant ir taip 
pat su burėmis priartėti prie 
krantinės. Viskas buvo gerai 
įvykdyta - net vietiniai žvejai 
juos pagyrė.

Daugelis jūroje nebuvo bu
riavę, iš pradžių, esant stip
resniam bangavimui, nekaip 
jautėsi. Bet pamažu prie jū
ros priprato ir jau galėjo plauk
ti į bet kurį užkampį pasau
lyje.

Po poros dienų išplaukė į są
siaurį, skiriantį Prancūziją 
nuo Anglijos. Per šį Lamanšo 
kanalą tiesėsi jūros kelias į 
Lietuvą. Sąsiauryje teko pa
tirti stiprias potvynių ir ato
slūgių sroves. Geram vėjui pu
čiant jachta greitai plaukė, bet, 
dideliam įgulos nustebimui, 
srovė beveik greičiau traukė 
atgal negu vėjas varė pirmyn. 
Jų laukė dar kita staigmena, 
kurią paruošė jūrkaita. Įplau
kus į Rosscof uostą, per ato
slūgį jachta neplūduriavo van
denyje, bet sėdėjo ant smėlė
to dugno. Gerai, kad jachta bu
vo taip pastatyta, jog galėjo, 
nepavirtus ant šono, tiesiai ant 
smėlio stovėti.

Dingo trys vyrai
Sustojus Rosscof uoste, per 

radiją buvo pranešta, kad at
gautas Vilnius ir, kad sovietų 
kariuomenė kai kuriose Lietu
vos vietovėse įsteigia bazes. 
Pasitarusi įgula nutarė palauk
ti ir pažiūrėti kaip vystysis tė
vynėje reikalai. Bet įvyko kaž
kas netikėto, ir tai ne Lietu
voje, bet Rosscof uoste. Vieną 
rytą paaiškėjo, kad dingo trys 
įgulos vyrai: V. Gedgaudas, L. 
Garolis ir S. Zairys. Taipgi 
ir jachtos valtis. A. Urbelis 
prikėlė miegantį M. Grincevi- 
čių, ir abu spėliojo, kur tie vy
rai galėjo dingti - gal tik į kran
tą pasivaikščioti nusikėlė, su
sirgo ar pabėgo?

Pasirodė, kad ir A. Urbelio 
švarke užsiūti pinigai dingo - 
liko tik praardyta skylė. Jau 
buvo aišku, kad įgulos vyrai pa
bėgę ir nebegrįš. Kitą dieną 
praplaukiantieji žvejai buvo 
paprašyti, kad praneštų apie 

įgulos narių dingimą muitinin
kams ir imigracijos pareigū
nams. Jie atvyko ir, “Baltąją 
leliją” nutempę į vidujinį uos
tą, pririšo ją prie krantinės. 
Likę du vyrai atsirado nepavy
dėtinoje būklėje - be pinigų ir 
be pilnos įgulos.

Išgirdęs iš muitininkų, kas 
nutiko lietuvių jachtoje, į pa
galbą atėjo senas rusų gene
rolas Korsakovas, kuris turėjo 
restoraną, ir pasiūlė abiem 
vyram jame maitintis maisto li
kučiais. Tai buvo vertinga pa
galba, ir abu dėkingi genero
lui kas vakarą žygiuodavo val
gyti. Išplaukdavo dar ir į jūrą 
su vietiniais žvejais, kurie 
jiems už talką duodavo žuvies.

Vienas - į Lietuvą
Tada teko susirišti su Pary

žiumi, kur buvo Lietuvos at
stovybė, nes reikėjo grįžti į 
Lietuvą. Be pinigų su jachta 
netoli nuburiuosi. Būdami Pa
ryžiuje, jie gavo laišką iš A. 
Volodkevičiaus, vieno buvusio 
Vytenio laivo jūrų skauto, ku
ris plaukiojo švedų laivu. Jis 
norėjo Marselyje nulipti nuo 
to laivo ir jungtis į jachtos įgu
lą. Taip ir padarė. Atvykus A. 
Volodkevičiui, buvo atsisakyta 
grįžimo Lietuvon. Grįžo tik vie
nas M. Grincevičius. Žiemą 
jachta pratūnojo uoste.

1940 m. vasaros pradžioje vo
kiečiai įsiveržė į Prancūziją. 
Reikėjo ką nors daryti kol vo
kiečiai neužėmė Rosscof uosto. 
Nutarta buriuoti į Angliją. Vie
ną naktį tai ir buvo įvykdyta. 
Be A. Urbelio ir A. Volodkevi
čiaus jachtoje buvo apie ketu
riasdešimt jaunų prancūzų,ku
rie nenorėjo būti vokiečių be
laisviais. Pasiekus Falmouth 
uostą, už prancūzų karių atga
benimą abu lietuviai buvo pa
kviesti į vieną anglų karo lai
vą ir pavaišinti.

Nepagrįstas įtarimas
Vienam rusiškai kalbančiam 

anglų žvalgybos karininkui 
betgi kilo įtarimas, kad jachta 
“Baltoji lelija” gali tiekti skys
tą kurą vokiečių povandeni
niams laivams. Įtarimas buvo 
kvailas, nes tokio dydžio jach
ta, net be variklio, negalėtų 
paimti didsnį kiekį skysto ku
ro. Bet jie vistiek buvo apklau
sinėti ir suimti. Abu apgyven
dino su įvairių tautų įtartinais 
asmenimis stovykloje, vėliau 
uždarė kalėjime. Jachta buvo 
nusavinta ir pavesta karo lai
vynui. Ją naudojo minų ieškoji
mui. Taip “Baltoji lelija” nu
vyto - jos likimas nežinomas. 
Po mėnesio, įsikišus Lietuvos 
atstovybei, mūsų jūreiviai bu
vo paleisti iš kalėjimo. Abiems 
pavyko gauti darbą laive, kuris 
plaukė į JAV. Atvykus į New 
Orleans uostą, jie kreipėsi į 
JAV imigracijos įstaigas, pra
šydami leidimo vykti į Niujor
ką ir plaukioti Lietuvos Balti
jos Lloydo laivu “Denny”, kuris 
turėjo būti pavadintas “Tra
kai” vardu. Imigracijos parei
gūnai jiems tai leido, bet, at
vykę į Niujorką, laivo jau ne
rado. Karo metu trūko jūrei
vių, tad jie buvo priimti į jū
rininkų profesinę sąjungą ir il
gai abu plaukiojo Amerikos 
laivuose. Antrojo pasaulinio 
karo metu, vėliau kilus vėl ka
rui - Korėjoj ir Vietname. Per

gyveno nemažai pavojų ir lai
mingai pavyko išlikti gyviems. 
Bet A. Volodkevičius susirgo 
plaučių vėžiu ir mirė Niujorke.

Visi savais keliais
A. Urbelis 1945 m. JAV-bėse 

išlaikė egzaminus ir gavo toli
mo plaukiojimo kapitono pažy
mėjimą. Kpt. A. Urbelis nuo 
plaukiojimų atliekamu laiku 
pirko ir atstatė eilę įvairių 
burlaivių, jų tarpe ir škūną 
“Atlantic”, kuri rekordiniu 
laiku, per 14 dienų, perbūda
vo Atlantą. Tas rekordas išsi
laikė iki šių dienų. Karo metu 
šią škūną A. Urbelis buvo pa
vedęs Krantų apsaugos laivyno 
akademijai. Dabar šis senas 
jūrininkas dalį laiko pralei
džia Floridoje, dalį Kanadoje.

M. Grincevičius vienintelis, 
grįžęs į Lietuvą, vėl turėjo 
ją palikti. Per pabėgėlių sto
vyklas atvyko į Kanadą, kur 
laisvalaikiu nemažai buriavo 
su šių eilučių autoriumi. Prieš 
jo mirtį pavyko man suvesti jį 
su A. Urbeliu. Jiedu po 49 me
tų nesimatymo buvo vėl susi
tikę.

O kas nutiko su pabėgusiais 
trimis įgulos vyrais? Karui pa
sibaigus, buvo gautas V. Ged
gaudo laiškas, kuriame jis pa
pasakojo apie tolesnį trijulės 
gyvenimą.

Visi trys įstojo į prancūzų 
svetimšalių legioną. V. Ged
gaudas ir L. Garolis išliko gy
vi, žuvo tik S. Zairys, legio
nieriams keliantis į Narviką 
Norvegijoje. Baigęs tarnybą, 
V. Gedgaudas planavo su kele
tu vyrų įsigyti jachtą ir iš Pran
cūzijos plaukti į JAV. Tuo rei
kalu jis rašė A. Urbeliui, dar 
keliems ir į Šveicariją šių ei
lučių autoriui, kviesdamas 
drauge pirkti jachtą. Su V. Ged
gaudu teko susipažinti buria
vimo mokykloje. Daugiausia 
pinigų jachtos pirkimui galė
jo tada įdėti A. Urbelis, bet 
jisai atsisakė, ir iš sumanymo 
nieko neišėjo. Vėliau V. Ged
gaudas, atvykęs į JAV, dirbo 
žurnalistu. L. Garolis savo laiš
ke A. Urbeliui apgailestavo, 
kad tada pabėgo, sakėsi buvęs 
jaunas ir kvailas, nepatyręs 
gyvenime. Jis iš legionierių 
bazės Sidi Bel Abes Afrikoje 
buvo pasiųstas į Indokiniją, 
o V. Gedgaudas liko Afrikoje. 
Baigęs svetimšalių legione tar
nybą, V. Gedgaudo kviečiamas, 
atvyko į Paryžių ir jis dabar 
ten tebegyvena.

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

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės t

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Į Sachaliną
Mus ruošė į didįjį etapą į 

Sachaliną. Atrinko, ką jie no
rėjo. Patekome ir mes, lietu
vaitės. Sulaipino į gyvulinius 
vagonus ir išvežė. Išlaipino 
prie Ochotsko jūros, suvarė į 
palapines - paskirstymo punk
tą Buktavanėje.

Sachaliną valdė blatnosios- 
zakoninkės. Vyrus išlaipino už 
kokių 7 km nuo moterų lagerio. 
Ten susitiko vyrai, suchos su 
blatnaisiais zakoninkais. Vi
są naktį vyko skerdynės. Buvo 
daug žuvusių, tik niekas tuo 
per daug nesirūpino, nes kali
niai - tai tik maistas žvėrims 
ir žuvims. Mūsų suchos taip pat 
labai bijojo zakoninkių.

Čia buvo daug gruzinių. Gru
zinės buvo gražiai apsirengu
sios, visos su gražiais megztu
kais, su ilgom kelnėm. Drabu
žiai daugiausia šviesių spal
vų. Jaunos gruzinės net labai 
gražios. Mes buvom sužavėtos 
jų ilgais banguotais, blizgan
čiais plaukais, gražiomis dai
nomis. Jos vakarais sueidavo 
prie palapinės ir dainuodavo 
iki išnaktų. Jos visos buvo 
žmogžudės, beveik pusė jų - 
vampyrės. Naktį gruzinės tyko
davo prie palapinės, kol kuri 
jauna rusė išeis į lauką, dvie
se griebdavo savo auką už gerk-

NORDLAND EXPRESS t! A O A D Perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
.f* U™ 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 savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ....15.00

Gavėjas ;

Tel:

r

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

j- Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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® LAISVOJE TEVYNEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
PIENO BARAS

Senojoje Marijampolės pieni
nėje yra įsikūrusi firminė pieno 
gaminių parduotuvė. Dabar joje 
atidarytas pieno baras, vienin
telis baras visoje Marijampolė
je neturintis alkoholio. Pieno 
baras 50 vietų salėje savo klien
tams siūlys tik karštų pieną, vir
tinius, jame iškeptus pyragai
čius. Pieno barą pašventino Vil
kaviškio vyskupijos kancleris 
kun. J. Pečiukonis. Prieš įsto
jant Kauno kunigų seminarijon, 
jam teko baigti lengvosios pra
monės technikumą, dirbti Vil
niaus studentų valgykloje.

ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos žurnalistų sąjun

gos X sumažiavimas kovo 3 d. 
įvyko Vilniuje, Lietuvos meni
ninkų rūmuose. ELTOS praneši
mu, jame dalyvavo beveik 200 
atstovų, atsiųstų spaudos lei
dėjų, radijo ir televizijos sto
čių, žinių agentūrų. Suvažiavi- 
man taipgi atvyko Lietuvos sei
mo pirm. Č. Juršėnas, ministeris 
pirm. A. Šleževičius, Lietuvos 
seimo kultūros, mokslo ir švieti
mo komiteto, įvairių profesinių 
sąjungų vadovai. Ataskaitinį 
pranešimą, tylos minute pager
bus mirusius narius, perskaitė 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
vykdomojo komiteto pirm. Rim
gaudas Eilunavičius. Jis pabrė
žė, kad demokratinei santvar
kai užtikrinti reikia laisvos 
spaudos, radijo ir televizijos. 
Tad negalima pateisinti val
džios nenoro privatizuoti EL
TĄ, suteikti visuomeninį sta
tusą valstybinei televizijai. 
R. Eilunavičius taipgi pasiū
lė paruošti Lietuvos vyriausy
bės, leidėjų ir žurnalistų tri
šalės sutarties projektą. Tada 
speciali grupė rūpintųsi Lie
tuvos žurnalistų etikos kodek
so sudarymu. Ministeris pirm. 
A. Šleževičius pritarė šiems 
pasiūlymams. Jis betgi atmetė 
finansinę valdžios paramą iš 
mokesčio mokėtojo kišenės ko
mercinėms radijo ir televizi
jos stotims.

DABARTIS IR PRAEITIS
Dešimtasis Lietuvos žurna

listų sąjungos atstovų suvažiavi
mas buvo baigtas jiems svarbių 
profesinių, ūkinių bei kitų pro
blemų diskusijomis. Sąjunga 
dabar jungia 1.200 žurnalistų. 
Jų eiles ataskaitiniame trejų 
metų laikotarpyje papildė 148 
nariai, o sumažino dalis narių, 
perėjusių įsteigton Lietuvos 
žurnalistų draugijon. Suvažia
vimo dalyviai Lietuvos žurna
listų sąjungos vykdomojo komi
teto nariais išrinko: Nijolę An
tanavičienę, Danguolę Čepienę, 
Ričardą Jarmalavičių, Augustą 
Jonušą, Zenoną Kamarūną, Vi
lių Kavaliauską, Aureliją Liauš- 
kienę, Vidą Mačiulį, Artūrą 
Mankevičių, Leopoldą Mykolai
tį, Skirmantą Pabedinską, Ni
jolę Padorienę, Leopoldą Roz- 
gą, Antaną Stanevičių, Romaną 
Šilinį, Laimoną Tapiną ir Vy
tautą Žemaitį. Vykdomojo komi
teto pirmininku buvo perrink
tas Rimgaudas Eilunavičius.

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). 

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

tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto komplektus, sudarytus 

Lietuvoje. Pristatymas į namus nuo 5-14 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 ........................ .......... 500 gr. Medus.................................. ...... 1 kg
Miltai ............................. ............ 4 kg Apelsinai ............................. ...... 2 kg
Cukrus .......................... ............. 2 kg Citrinos šviežios................. ....... 1 kg
Ryžiai............................ ............. 1 kg Aliejus .................................. ...... 2 Itr.
Kakava ......................... ..........  400 gr. Marinuotos silkės............... .... 360 gr.
Arbata ........................... ..........  200 gr. Prieskoniai .......................... .... 100gr.
Kava pupelių................ ..........  500 gr. Asperinas (ASA 325 mg.)......200 tabl.
Kava tirpstanti .............. .......... 200 gr. 22 kg $132.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

įdomų laišką suvažiavimo da
lyviams, primenantį praeities 
dienas, atsiuntė jau amžiaus 
devyniasdešimtmetį peržengęs 
vertėjas ir žurnalistas Edvar
das Viskanta. Jis, būdamas Lie
tuvos žurnalistų sąjungos na
rys nuo 1932 m., pasakoja: “Pri
simenu, mums vadovavo Juozas 
Purickis, Izidorius Tamošaitis, 
Matas Šalčius. Prisimenu, kaip 
eidavau, bėgdavau į ‘Spindu
lio’ spaustuvę, kur nešdavau 
rankraščius. Prisimenu, kaip 
Valentinas Gustainis ‘Lietuvos 
aidui’ įžanginį žodį diktuoda
vo gražiais, preciziškais, taisyk
lingai suformuluotais sakiniais 
tiesiai linotipininkei Juzei Bau- 
žienei. (...) Dabar, būdamas lyg 
balta varna tarp žurnalistų, nes 
jau nepajėgiu nieko parašyti, 
norėčiau plunksnos brolius 
šaukti Juozo Urbšio, jau išėju
sio į amžiną atilsį, žodžiais: ‘Li
kome tik trupinėlis mažytės tos 
Vytautinės Lietuvos. Mums rei
kia daugiau konsolidacijos, dau
giau tolerancijos, daugiau san
tarvės ir vienybės!’ ”

DURPES PERKA VOKIETIJA
Žiemos mėnesiais pasidaro 

populiarus lietuviškų durpių 
kuras. Iš Palių durpyno Mari
jampolės rajone anksčiau kas
met būdavo išvežama apie 
170.000 tonų durpių. 1993 m. jų 
buvo išvežta tik 30.000 tonų. 
Tona durpių dabar kainuoja 
tik 8 litus. Durpių paklausa 
vietinėje rinkoje nėra didelė. 
Jų daugiau parduodama už Lie
tuvos ribų. Lietuviškomis Pa
lių durpėmis šiemet susidomė
jo viena prekybos firma Vokie
tijoje. Už vienu krovininiu 
sunkvežimiu išvežamas su
spaustas ir į maišelius įdėtas 
durpes ji užmoka 2.500 litų. Ši 
vokiečių firma kas mėnesį ža
da pirkti 100 tonų lietuviškų 
kompostinių durpių.

PAVASARIO LYGIADIENIS
Kovo 20, sekmadienį, vilnie

čiai džiaugėsi Lygės švente pa
vadinto pavasario lygiadienio 
renginiais. Šią šventę suorga
nizavo Vilniaus aplinkos apsau
gos departamentas, kultūros 
skyrius ir etninės veiklos cent
ras. Lygės švente yra laikomas 
dienos ilgumo susilyginimas su 
nakties. Mažieji vilniečiai su 
inkilėliais susirinko Vingio 
parke paminėti paukščių sugrįž- 
tuvių. Parko estradoje šoko ir 
dainavo folkloriniai vidurinių 
mokyklų ansambliai, įvyko gra
žiausio inkilėlio konkursas. Po 
pietų įvairiuose Vilniaus sena
miesčio kiemeliuose koncerta
vo “Poringė”, “Jorė”, “Jievaras”, 
“Radasta”, “Sadauja”, “Dijūta”, 
“Ratilio”, “Ūla” ir kiti folklo
riniai ansambliai. “Tiesos” skai
tytojams Živilė Kriaučiūnienė 
vaizdžiai rašo: “Pavakary pra
sidėjo miesto ugnies apeiga — 
teatralizuotas ritualas su pa
vasarinių švenčių atributika: 
ugnies fakelais, vandens lais- 
tyklėmis, senovinėmis verbo
mis, kurios buvo sudegintos ant 
aukuro, kad būtų galima įsigyti 
naujų. Gedimino kalno papėdė
je buvo kalbinama Žemutinė, 
Žiemos ugnis, po to buvo neša
ma ant Tauro kalno, kur vyko 
Aukštutinės, Vasaros ugnies 
apeiga. Pakeliui įvyko susiti
kimai su keturiomis stichijo
mis: Ugnimi, Vandeniu, Žeme ir 
Oru ...” Vakaras buvo pradė
tas Nepriklausomybės aikštėje 
įvykusiu vyrų choro “Varpas” 
ir atžygiavusio pučiamųjų or
kestro “Trimitas” koncertu, o 
užbaigtas nuskambėjusiu Že
mės varpu su iškelta Žemės vė
liava. y. Kst.

Vėtytas ir mėtytas
Los Angeles lietuviui Kaziui Barniui 85-ri

IGNAS MEDŽIUKAS

1994 m. kovo 13 d. Lietuvių tau
tiniuose namuose Los Angeles 
buvo paminėta Kazio Barmaus 
85 m. sukaktis. Dalyvavo gen. Lie
tuvos konsulas Vytautas ir Jani
na Čekanauskai. Besivaišinant ofi
cialią dalį pradėjo Barmų žentas 
M. Sodeika, nupasakojęs sukaktu
vininko charakterio bruožus. I. 
Medžiukas peržvelgė jo gyvenimą 
nuo Kauno iki Los Angeles. Svei
kino architektas E. Arbas savo 
ir žmonos rašytojos Alės Rūtos 
vardu, įteikdamas sukaktuvinin
kui išleistą Lietuvoje savo dar
bų albumą. Pr. Visvydas pažėrė 
kūrybiškai apipavidalintų įdo
mių palyginimų. Dar kalbėjo J. 
Radvenienė, M. Lembertienė, A. 
Baltutis ir kiti.

Barmų dukrelė D. Sodeikienė 
perjuosė sukaktuvininką iš Lie
tuvos gauta tautiniais motyvais 
juosta, kurioje įausta “85”. Dar 
buvo perskaityta keletas sveiki
nimų raštu ir giminių telegrama 
iš Lietuvos. Visi sugiedojo sukak
tuvininkui “Ilgiausių metų”.

Kazys Barmus gimė 1909 m. ko
vo 2 d. Kaune, kur jo tėvai turė
jo prekybą Laisvės alėjoje. Vė
liau jie savo prekybą perkėlė į 
Šančius. Kazys lankė- komercinę 
gimnaziją, kurią 1927 m. baigęs 
išvyko į Austrijos Vieną ir įsto
jo į “Hochschule fuer Welthandel”, 
baigė ją 1931 m., įgydamas specia
lybę transporto ir laivininkystės 
srityje.

Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti 
vyr. buhalteriu valstybinėje lote
rijoje. 1932 m. sukūrė šeimos ži-

Hamilton, Ontario
HAMILTONO ATEITININKŲ 

žiemos veiklos užbaigimas bus 
1994 m. gegužės 1 d. Kviečiam vi
sus ateitininkus ir prijaučiančius 
dalyvauti 9 v.r. Mišiose, o paskui 
pabendrauti, padraugauti ir pasi
džiaugti jaunučių bei jaunių paro
dėle prie kavutės ir pyragaičių. 
Lauksim visų smagiai kartu pra
leisti laiką. JG

A.a. ANTANO OBCARSKO atmi
nimui vietoj gėlių aukojo Pagalba 
Lietuvos vaikams komitetui: $100 
- S. Obcarskas, Anglija; $75 - E. 
Florance, JAV, V. Kotsevowsky, 
JAV; $50 - N. J. Budriai, Torontas; 
$25 - A. J. Asmenavičiai, Hamil
tono pensininkai; $20 - G. A. Cibai,
J. Deveikis, E. A. Liaukai, A. Pruns- 
kus, O. B. Steponavičiai, O. S. Žvirb
liai; $10 - S. P. Kanopai, E. J. Mažu- 
laičiai, R. J. Pleiniai.

Atsidėkodami už gausias aukas, 
pasiųsime invalido kėdę su įra
šu į velionies Antano tėviškę Ute
nos apylinkėje.

Genutės Cibienės brolio ir se
sers atminimui aukojo: $20 - G. A. 
Cibai; $10 - E. A. Grajauskai.

Auka komiteto darbams - $30 S.
K. Karaškos.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja.
PLV komitetas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KUN. E. PUTRIMAS iš Toronto 

pravedė velykinį susikaupimą Šv. 
Kazimiero šventovėje Delhi, Ont. 
Atlaikytos Mišios kovo 18 ir 19 d.d. 
Baigiant rekolekcijas, po pamal
dų visi rinkosi į salę, kur kun. E. 
Putrimas įdomiai pasakojo savo 
įspūdžius iš apsilankymo Lietu
voje ir atsakinėjo į klausimus. 
KLKM dr-jos narės visus pavaišino 
kava ir užkandžiais. Apylinkės 
lietuviai labai dėkingi svečiui už 
įdomų rekolekcijų pravedimą ir ti
kisi, kad jis vėl aplankys šią pa
rapiją ateityje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atstatymo minėjimas, pradė
tas Mišiomis šventovėje ir vėliau 
tęsiamas parapijos salėje, įvyko 
kovo 13 d. KLB Delhi apylinkės 
skyriaus pirmininkė A. Ratavi- 
čienė visus pasveikino, S. Berži
nis kalbėjo apie šio minėjimo svar
bą. S. McIntosh paskambino piani-
nu, visi padainavo “Lietuva brangi”.

R. AUGUSTINAVIČIENĖ at
šventė 95-tąjį gimtadienį kovo 13 
d. parapijos salėje giminių ir 
artimųjų tarpe, kurių susirinko 
apie 100. Kun. L. Kemešiui sukal
bėjus maldą, pagerbimas prasi
dėjo vaišėmis, kurioms vadovavo 
sukaktuvininkės duktė E. Rugie
nienė. Sūnus Stasys pasveikino ir 
padėkojo mylimai mamai už viską 
šeimos vardu. Provaikaičiai svei
kino įteikdami gėlių, KLK moterų 
dr-jos vardu sveikino B. Vytienė, 
rožes įteikė Z. Augaitienė. Visi 
dalyviai linkėjimus išreiškė su
dainuodami “Ilgiausių metų” ir 
“Happy Birthday” angliškai, pia
ninu palydint vaikaitei Angelei. 
KLK moterų dr-jos centro valdy
bos vardu sveikino M. Povilaitie- 
nė iš Toronto, KLB vardu - A. Ra- 
tavičienė, D. Vindašienė draugų

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

Sukaktuvininkas KAZYS BARMUS 
ir VALERIJA BARMIENĖ

dinį su Valerija Chrolauskaite, 
irgi studijavusia Vienoje.

Antrame Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmetyje įvyko Lie
tuvos posūkis veidu į jūrą. Bend
rovė “Maistas” įsigijo du laivus - 
šaldytuvus, gabenančius Lietu
vos prekes į užsienio uostus. Greit 
po to įsisteigė “Baltijos Lloydas”, 
laivininkystės bendrovė, kurios 
dalininkais buvo “Maistas”, “Pie
nocentras”, “Lietūkis” ir finansų 
ministerija. Bendrovė pirkdavo 
kasmet po vieną laivą.

Prasidėjus II pasauliniam ka
rui, bendrovė jau turėjo 7 jūri
nius laivus ir daug kitų pagalbi
nių transporto priemonių - baido
kų, motorlaivių - vilkikų. “LE” 
XVI tome rašoma, kad, be kitų as
menų, prekybos ir technikos rei
kalus tvarkė vyr. buhalteris Ka-

Kazimiero minėjimo Mišioms

vardu, gėles įteikė P. Pargauskas 
ir V. Vindašius. S. Augustinavi- 
čius padėkojo visiems už atsilan
kymą į šį pagerbimą, už sveikini
mus ir linkėjimus, ponioms už 
skanius pyragus. Baigiant šį gražų 
gimtadienį, visi padainavo sukak
tuvininkės mėgstamą dainą “Leis
kit į tėvynę”.

R. Augustinavičienė yra KLK mo
terų dr-jos garbės narė, priklau
so KLB Delhi-Tillsonburg apylin
kei, yra aktyvi parapijietė lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijoje.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
visuotinis narių susirinkimas įvy
ko 1994 m. balandžio 7 d. parapijos 
salėje. Sukalbėjus maldą, susi
rinkimui pirmininkavo V. Lapie- 
nienė, sekretoriavo A. Ratavi- 
čienė. Praeito susirinkimo pro
tokolą skaitė A. Klemkienė. B. 
Vytienė ir E. Rugienienė pranešė 
apie valdybos einamuosius reika
lus. Buvo perskaitytas straipsnis 
apie vienos invalidės mergaitės 
iš Lietuvos globą Amerikoje. O. 
Šiurnienė skaitė patarimus asme
niškam pasitobulinimui. L. Vitie- 
nė palinksmino visas paskaly
dama keletą juokų. Toliau sekė 
klausimai ir sumanymai, kuriuo
se aptarta ateities veikla. Sekan
tis visuotinis susirinkimas šau
kiamas gegužės 4 d., 4 v.p.p. para
pijos salėje. Visos narės ir prijau
čiančios prašomos dalyvauti.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp a y a j) LIETUVIŲ KREDITO
1 zYJLlVyV 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 ................... 4.75%
1 m. term, indėlius ................. 6.00%
1 m. term.ind.mėn.pal............5.50%
3 m. term.indėlius ...................6.50%
5 m. term, indėlius ................. 7.50%
RRSP ir RRIF (pensijos) ....... 2.50%
RRSP ir RRIF 1 m..................... 6.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............. 6.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............. 7.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

zys Barmus. Šioje bendrovėje jis 
pradėjo dirbti 1937 m. Pradžioje 
buvo pasiųstas į Švediją ir Norve
giją susipažinti su panašių laivi
ninkystės bendrovių darbu.

Lietuvą 1940 m. okupavo sovie
tai. Lietuviui buvo nesaugu savo 
žemėje. Sukaktuvininkas pasako
ja, kad jis buvo perspėtas pasi
traukti iš darbo ir pereiti kitur, 
nes atleistas iš darbo asmuo pa
prastai tapdavo kandidatu suėmi
mui ir deportacijai. Gavęs radi
jo komiteto pirmininko Juozo Ba
naičio rekomendaciją, jis buvo 
priimtas į Planavimo įstaigą. Kai 
tarnybiniais reikalais buvo nu
siųstas į Kretingą, stotyje buvo 
suimtas, visą naktį tardomas, bet 
rytą paleistas.

Planavimo įstaigoje reikėjo 
dirbti ilgas valandas. Iš visų pu
sių jautėsi spaudimas. Du kartu 
turėjo aiškintis Mečiui Gedvilui. 
Dienraštyje “Tiesa” buvo išspaus
dintas straipsnis, esą Planavimo 
įstaigoje susitelkę fašistai ir kad 
reikia šią įstaigą apvalyti. Vėl 
Kaziui kilo rūpestis - reikia ieš
koti kitur darbo. Bet greitai kilo 
karas ir viskas išsisprendė.

Vokietmečiu Kazys Barmus dir
bo vienoje bendrovėje Kaune. Ar
tėjant sovietų frontui prie Lietu
vos, jis su šeima išvyko į Vakarus.

1944 m. su šeima apsigyveno Dil- 
lingen’o stovykloje prie Dunojaus, 
o 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyve
no Bostone. Išmokęs naujos spe
cialybės, sėkmingai dirbo braižy
toju, o 1958 m. persikėlė į Los An
geles. Čia dirbo iki išėjo pensijon.

Pažymėtina, kad sukaktuvinin
kas yra nuolatinis lietuviškų pa
rengimų lankytojas ir lietuviškų 
darbų rėmėjas. Kartą pareiškė, 
kad sveikatą išlaikyti padėjęs 
tvarkingas gyvenimas ir sportas.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
įvyks gegužės 1, sekmadienį, para
pijos salėje tuoj po pamaldų. B.V.

Buffalo, New York
BUFFALO LIETUVIŲ KLUBAS 

(bendruomenė) gražiai paminėjo 
Vasario 16-tąją vietos Tarptauti
niame institute. Prisiminė tuos, 
kurie žuvo kruvinąjį sekmadienį 
(1991 m. sausio 13 d.) už atgautą 
Lietuvos nepriklausomybę ir gar
bingą 1991 m. kovo 11 dieną.

Minėjimą atidarė klubo pirm. 
Liuda Balčius, ižd. Marija Gam- 
ziukaitė-Michalskienė rūpinosi 
aukų rinkimu. Aurelija Grikytė- 
Dolatienė vadovavo vaišėms. Ri
mas Musteikis himnus palydėjo 
pianinu. Tanija Balčiūtė parda
vinėjo žymenis Lietuvos vaikų vil
ties šalpai. Natalija Michalsky- 
tė išdalijo klubo žiniaraštį. 
Audronė Masiulionytė-Mažeikie- 
nė pristatė nuostabią Lietuvos 
istoriją, deklamavo “Pavasario” 
poemą lietuviškai ir paskelbė 
visas sausio 13 d. aukas pavar
dėmis. Dr. Saulius Vydas prane
šė apie Tėvynės sąjungos vietinio 
skyriaus įkūrimą. John Wishman, 
dr. Algirdo Gamziuko ir žmonos 
žentas, kuris aplankė Lietuvą, pa
pasakojo įspūdžius apie kraštą 
amerikiečio akimis. Visi dalyviai 
džiaugėsi malonia proga bendrau
ti ir švęsti nepriklausomybės 
šventę. Kor.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......... 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m............ 8.00%
nekil.turto pask. 3 m............ 10.00%

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

,1

JA Valstybės
Lietuvos dukterų draugija Či

kagoje šiemet mini savo veiklos 
trisdešimtpenkmetį. Šią labda
ros organizaciją 1959 m. įsteigė 
kun. dr. Feliksas Gureckas 
(1912-1977). Dvasinis draugijos 
vadovas dabar yra kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ. Vasario 6 d. iš
rinktą naują Lietuvos dukterų 
draugijos valdybą sudarė: pirm. 
Marija Noreikienė, vicepirm. 
Janina Mikutaitienė, vicepir
mininkė ir renginių vadovė Joa
na Krutulienė, ižd. Gražina Mi- 
cevičiūtė, sekr. Marija Barienė, 
raštinės vedėja Barbora Blin- 
strubienė, lėšų telkimo vadovė 
Aldona Ankienė, Nameliais pa
vadintų patalpų administratorė 
Genė Maldėnienė. Revizijos rei
kalus tvarko Juzė Ivašauskienė 
ir Joana Šimoliūnienė.

Kaziuko mugę Detroito lietu
viams Dievo Apvaizdos kultūros 
centre jau trisdešimt šeštą kar
tą surengė “Gabijos” skaučių ir 
“Baltijos ” skautų tuntai. Ren
gėjai džiaugėsi gausiais mugės 
lankytojais. Mat jon atvyko ir 
daug “Baltijos” bei “Gabijos” 
tuntų narių, jau pasitraukusių 
iš skautavimo.

A. a. Elena Vaitiekūnienė, il
gus metus gyvenusi Bruklyne, 
1993 m. gruodžio 9 d. mirė sū
naus JAV pik. Antano Vaitie
kūno šeimoje, palikusi jį, mar
čią Aliciją, tris vaikaites, du 
vaikaičius ir šešis provaikai
čius Virginijos Annadale vie
tovėje. Velionė buvo kilusi iš 
Panevėžio krašto, ten gimusi 
1898 m. rugsėjo 6 d. Jos palai
kai buvo atvežti Bruklynan ir 
pašarvoti M. Shalinso laidotu
vių koplyčioje. Bruklyniečiai 
su buvusia veiklia lietuve at
sisveikino gruodžio 12 d., Ro
žinį sukalbėjus kun. Leonardui 
Andriekui, OFM. Atsisveikini
me dalyvavo ir vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Velionė iš Ap
reiškimo parapijos gruodžio 
13 d. palaidota Kalvarijos ka
pinėse šalia 1934 m. mirusio 
savo vyro Motiejaus.

Brazilija
Kun. Benediktas Sugintas 

(1895-1972), dirbdamas Sao Pau
lo lietuvių . kapelionu, jiems 
įsteigė Šv. Juozapo bendruo
menę ir Villa Zelinos priemies
tyje pastatė Šv. Juozapo para
pijos šventovę, pašventintą 1936 
m. vasario 16 d. Metinėje šios 
parapijos globėjo šventėje ko
vo 19 d. Mišias atnašavo Sao 
Paulo kardinolas Dom Paulo 
Evaristo Arns. Savo pamoksle 
jis užmiršo prisiminti Čikago
je mirusį kun. B. Sugintą, lie
tuvių šventovės statybos pra
džios šešiasdešimtmetį. Kardi
nolo D. P. Evaristo Arns Mišio
se lietuviai dalyvavo be savo 
organizacijų vėliavų. Kovo 20 d. 
jie susirinko atskiroms savo pa
maldoms Šv. Juozapo parapijos 
lietuviškoje šventovėje. Mišias 
atnašavo kun. Petras Rukšys, 
SDB, pamoksle supažindinęs 
Mišių dalyvius su ryžtinguoju 
kun. B. Sugintu, Šv. Juozapo 
šventovei pasirinkusiu negy
venamą vietovę. Šv. Juozapo 
šventę parapijos lietuviai bai
gė pietumis, kuriuos iš labai 
ribotų lėšų sugebėjo paruošti 
Angelika Trūbienė su talkinin
kėmis Angelina Tatarūniene,

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /j\ 
atstovas) SaBT

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
$1.20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. Oro linija $5.50 kg 
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu vienam adresatui iki 50 kg tik $14

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių dėžių

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

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

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

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

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

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

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

Ona Coralon, Vanda Krumzlie- 
ne, Irena Šinkūniene, Vilma 
Žvingelaite, Veronika Seibu- 
tiene, viešnia iš Kanados To
ronto.

Vokietija
Vokietijos lietuviams buvo 

skaudi jų buvusio veikėjo a.a. 
Juozo Sabo staigi mirtis Flori
doje 1993 m. gruodžio 26 d. Jį, 
sulaukusį šešiasdešimt penke- 
rių metų, ten nuskynė širdies 
smūgis. Velionis iš pokario V. 
Vokietijos buvo emigravęs į 
JAV, aukštąjį mokslą baigęs 
Čikagoje ir ten sukūręs lietu
višką šeimą su Vida Skaudyte. 
Vokietijon jis grįžo kaip JAV 
kariuomenės tiekimo departa
mento direktorius, laisvalai
kius skirdamas lietuvių reika
lams. J. Sabui 1977-79 ir 1984- 
94 m. teko būti VLB krašto val
dybos pirmininku. Velionis 
taipgi yra vdovavęs Vasario 16 
gimnazijos rėmimo fondui, dir
bęs jos kuratorijos nariu ir net
gi pirmininku. 1980-90 m. J. Sa
bas buvo išrenkamas VLB tary
bos nariu. Net ir dirbdamas 
amerikiečiams, jis paliko tik
rai didelius savo pėdsakus Vo
kietijos lietuvių istorijoje.

Gudija
Gudijos lietuvių jaunimo są

jungos steigiamasis suvažiavi
mas įvyko kovo 19 d. Girių kai
me. Jame dalyvavo apie 20 atsto
vų iš Varenavo, Breslaujos ir 
Astravo rajonų. Svečiais suva- 
žiaviman įsijungė Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministerijos 
ryšių su tautiečiais tarnybos 
viršininkas Audrys Antanaitis, 
Pasaulio lietuvių jaunimo VIII 
kongreso rengėjų komiteto na
rės Monika Girčytė ir Raimonda 
Bojažinskytė, Australijos lietu
vių jaunimo sąjungos atstovė 
Danutė Baltutytė. Išrinkta Gu
dijos lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba bei jos pirm. Vladas 
Laurinavičius, o tarybon įsijun
gė visų Gudijos sričių lietuvių 
atstovai ir delegatas į Pasau
lio lietuvių jaunimo VIII kon
gresą.

Lietuvių kultūros ir švietimo 
centras statomas Astravo rajo
no Rimdžiūnuose, lietuviškame 
Gudijos kaime. 1991 m. pradėta 
statyba rūpinasi Vilniuje vei
kiantis “Gervėčių” klubas. Pro
jekto autorius yra architektas 
Jonas Kindurys. Tas lietuvių 
centras turės trijų blokų pa
statę ir gyvenamuosius namus. 
Po poros metų turėtų išaugti 
lietuviškas miestelis su ama
tų, žemės ūkio mokyklomis, 
bendrabučiais, kepykla, val
gykla, vaikų darželiu. Staty
bos darbus atlieka Ignalinos 
rajono statybinė organizacija. 
Tikimasi, kad 1994 m. rudenį 
ten jau galės būti atidaryta 
lietuviška gimnazija.

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus'

OntarioSudbury

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus



Jungtinis JAV-bių baltiečių komitetas (IBANC) po metinio posėdžio Vašingtone, DC, 1994 m. kovo 20 d. Sėdi iš 
kairės: G. Lazauskas-ALTos pirm.; J. Rupners-Amerikos latvių s-gos pirm, ir 1994 m. IBANC pirm.; J. Simonson 
- Amerikos estų tarybos pirm. Stovi iš kairės: dr. J. Genys - ALTos ats. Vašingtone, DC, ir IBANC; M. Koiva - estų 
ats. ir 1994 m. IBANC vykd. pirm.; K. Oksas - ALTos pirm, pav.; V. Boris - ALTos ir Vyčių ats.; A. E. Orą - IBANC 
direktorius visuom. reikalams; A. G. Irbi - raštinės vedėja
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Generolas, draudęs kalbėti lietuviškai
Kas gintų Lietuvą

Niujorko rusų kalba leidžia
mas dienraštis “Novoje Rusko- 
je slovo” 1994 m. kovo 11 d. lai
doje išspausdino ilgą Valdo 
Anelausko straipsnį “Ministe- 
ris ir jo armija”. Straipsnio 
autorius apibūdina sunkią Lie
tuvos geopolitinę padėtį ir ga
limą ginkluotą konfliktą su Ru
sija. Jis abejoja, kad dabarti
nė Lietuvos kariuomenė galė
tų bent simboliškai jai pasi
priešinti. Dėl menko Lietuvos 
kariuomenės apginklavimo ir 
jos žemos moralės V. Anelaus- 
kas kaltina buvusį Lietuvos 
krašto apsaugos ministerį Aud
rių Butkevičių, kuris sugebė
jo tarnauti Landsbergiui ir 
Brazauskui. Atistatydinti jį 
privertė SKAT’o narių išėji
mas į mišką. Straipsnio pabai
goje V. A. rašo apie dabartinę 
Lietuvos krašto apsaugos vado
vybę:

“Po Butkevičiaus pasitrau
kimo Lietuvos krašto apsau
gos struktūros ir toliau merdi. 
Ministerijos kabinetuose sėdi 
vis tie patys ‘afganistaniečiai’, 
o kariuomenėje siaučia toks 
pats beribis teroras. Šio meto 
jaunimas bijo tarnybos savo 
lietuviškoje armijoje dar la
biau negu buvusioje sovietų. 
Praėjusiais metais pavyko su
rinkti tik pusę šaukiamųjų, 
nors dabar reikia tarnauti ka
riuomenėje tik metus, o ne dve
jus, kaip anksčiau ... Darbo 
partija paskyrė naują krašto 
apsaugos ministerį, buvusį 
komjaunuolį ir TSKP funkcio
nierių Liną Linkevičių. (...)

Seimo krašto saugumo komi
tete G. Kirkilo vietą užėmė de-

Aptarta politika
PLB valdybos vicepirminin

ko R. Česonio pranešimu, 1994 
m. balandžio 9 d. Baltimorėje 
įvyko JAV lietuvių visuomeni
ninkų ir Lietuvos diplomati
nės tarnybos atstovų pasita
rimas Lietuvos užsienio poli
tikos klausimais.

Ambasadorius dr. A. Eidin
tas tarp kitko pabrėžė lietu
vių politikų vienybės būtinu
mą. Pasitarimą moderavo R. 
Česonis. Pranešimus skaitė 
Linas Kojelis, prof. dr. Julius 
Šmulkštys, Viktoras Nakas, 
Algimantas Gureckas; Lietu
vos santykius su Rusija, Gu
dija ir Ukraina aptarė dr. Vy
tautas Žalys. Svarstybose da
lyvavo dr. A. Eidintas, R. Če
sonis, Alg. Gečys, Juozas Gai
la, dr. Jonas Valaitis.

Tikimasi panašių nuolati
nių susitikimų, kurie naudin
gi “aplamai visai Lietuvos dip
lomatijai”. PLB inf.

KREIPIMASIS
Gerb. tautiečiai, 

kreipiuosi į Jus iš nevil
ties su dideliu prašymu. Šiuo 
sunkiu laiku Lietuvoje susir
gau širdies liga ir reikalingas
širdies vožtuvo pakeitimas 
operacijos būdu Vilniaus uni
versitetinėje širdies chirur
gijos klinikoje. Vožtuvas, gy
dymas ir reabilitacija kai
nuos apie 5000 JAV dolerių.

Ką kiti rašo, ką daro
putatas Vytautas Petkevičius. 
Jam, buvusiam VRM nariui, 
dargi gimtoji Darbo partiją 
yra nepakankamai raudona, ir 
jis sudarė jos kairiojo spar
no frakciją. Savo pažiūras, lie
čiančias krašto saugumą, jis 
atvirai dėsto laikraštyje ‘Opo
zicija’ (pavadinimas liko iš tų 
laikų, kai jis pasisakydavo prie 
Landsbergį ir ‘fašistinį reži
mą’), kur nuolatos kalbama 
apie ypatingą glaudžių ekono
minių santykių tarp Lietuvos 
ir Rusijos svarbą ir kovojama 
prieš orientaciją į Vakarus ir 
NATO.

Pačia įdomiausia figūra šia
me šešėlių teatre yra kariuo
menės vado, pirmojo nepri
klausomos Lietuvos generolo 
-Jono Andriškevičiaus. Jį į šią 
pareigybę paskyrė praėjusių 
metų lapkričio 20 d. preziden
tas A. Brazauskas. Tada jis 
buvo pulkininku (aišku - sovie
tišku), o po dviejų dienų, mi
nint Lietuvos kariuomenės įkū
rimo 75-rių metų sukaktį, Lie
tuvos valdžia suteikė jam ge
nerolo laipsnį. Andriškevi
čius, Frunzės karo akademi
jos auklėtinis, 17 metų tarna
vo sovietų armijoje, buvo ka
riniu patarėju Etiopijoje, o nuo 
1984 ligi 1991 metų vadovavo 
karinio parengimo katedrai 
Vilniaus universitete. Šios 
katedros prisiminimai man vi
sų pirma rišasi su jos vedėjo 
Andriškevičiaus įsakymu: “Ka
rinio parengimo katedros pa
talpose lietuviškai kalbėti yra 
griežtai draudžiama”.

Lenkijos parama Lietuvos 
lenkams

1994 m. vasario 19 d. Vilniu
je įvykusiame Lietuvos lenkų 
sąjungos atstovų suvažiavime 
Lenkijos valdžios finansuoja
mos “Lenkų bendrijos” (Wspol- 
nota Polska) pirm. prof. A. Stel- 
machowski, kuriam buvo su
teiktas šios organizacijos gar
bės nario titulas, sužinojęs, 
kad LLS oficiozas “Nasza Gaze- 
ta” neturi lazerinės spaustuvė
lės, tuoj pažadėjo jiems ją nu
pirkti. Ten pat jis pažadėjo fi
nansuoti Lietuvos lenkiškoms 
mokykloms vadovėlių lenkų 
kalba leidimą. Palyginus su ki
tomis “Lenkų bendrijos” dova
nomis Lietuvos lenkams tai yra 
tik smulkmena.

Ligi 1993 m. gruodžio mėn. 
ši organizacija davė 195 tūks
tančius JAV-jų dolerių lenkiš
kos vidurinės mokyklos Justi
niškėse statybai. “LB” prista
tė 600-tams individualių Rytų 
Lietuvos lenkų ūkininkų žemės 
ūkio mašinas, įrankius ir sėk
las, tais pačiais metais ši orga
nizacija finansavo lenkų skau
tų stovyklą Švenčionių rajone, 

Alvydas-Antanas Masiliūnas

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

EMK LASALLE?QUE. |‘

Naujas telefonas
AAAA SKAMBINKITE INFOR- 

QQ/_ūxUx MACUOS IR APTAR
IU IvUvU NAVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Spaudos rūmuose įtaisė įrengi
mus, kuriais satelitų pagalba 
gaunamos Lenkijos spaudos 
agentūros žinios, ir davė daug 
kitų dovanų, dėl kurių Lietu
vos lenkų spaudoje yra gražiai 
dėkojama. “Lenkų bendrijos” 
atstovai beveik kas savaitė 
lankosi Lietuvoje.

Be jokių organizacijų pagal
bos Lietuvos lenkus remia tie
siogiai ir Lenkijos valdžia. Per 
Lenkijos ambasadą Vilniuje 
Šalčininkų rajonui, kuriame 
yra apie 80% lenkų, buvo pri
statyta už du bilijonus ir 740 
milijonų zlotų vaistų. Lenki
jos konsulatas dalina stipen
dijas studijuojantiems Lenki
joje, yra organizuojami įvai
rūs nemokami kursai ir pan.

Visa Lietuvos lenkų spauda 
be finansinės pagalbos iš Len
kijos vegetuotų arba užsidary
tų. Pvz. lenkiškos Šv. Dvasios 
parapijos laikraštukas “Spot- 
kania” už kiekvieną laidą gau
na 50 JAV dol. Išimtimi yra 
dienraštis “Kurier Wilenski”, 
kurį leidžia Lietuvos seimas.

Šalia to visko yra keliasde
šimt įvairių Vilniaus bei Lie
tuvos mylėtojų draugijų, priva
čių bendrovių ir kitokių orga
nizacijų, kurios dovanoja Lie
tuvos lenkams kompiuterius, 
televizorius, pinigus, knygas, 
nemokamas ekskursijas į Len
kiją ir pan.

Skaitant Lietuvos lenkų spau
doje padėkas už visokeriopą 
paramą, keistai atrodo prof. 
R. Vaštoko Baltiečių studijų 
simpoziume pareikštas įstiki- 
nimas, kad Lenkija Lietuvos 
lenkų neremia. (“TŽ” 1994 m. 
kovo 8 d.). J.B.

AWNINGS & ROOFING
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 
Pastogėlės-krepšeliai 'Stogų dengimai 
625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y 1K4

Tel.: 252-4081 FAX: 252-2972

Los Angeles “Spindulio” 
muzikinė vaizdajuostė vaikams

“Mes dainuojame” 40 min., filmuota profesionalų, (vaidinta 
“spinduliukų”, pasieks rinką 1994 m. birželio 5 d. Asmenys ar 
organizacijos, paaukoję $100 ar daugiau (galima nurašyti nuo 
mokesčių L. B. Spindulys) gaus vaizdajuostę. Pavardės bus 
įrašytos kasetėje ir dar gaus nuotraukų (iš juostos) albumą. 
Čekius siųsti iki 1994 metų gegužės 15 dienos šiuo adresu:

L. B. Spindulys, Danguolė R. Varnas, 
4113 Tracy St., Los Angeles, C A 90027.

Kasetės kaina $34.95. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto 
iki birželio 5 d. - tik $29.95. Prie kainos pridėti pašto išlaidas: 
$3 JAV-bėse, $7 - kitose valstybėse. Čekius siųsti:

Neovision Productions, P.O. Box 74277,
Los Angeles, CA 90004. Tel. (213) 387-0461, FAX: ext. 10.

Užsisakant prašom užrašyti pavardę, adresą, kasečių skaičių, 
kokios sistemos: NTSC (JAV), PAL ar SECAM.

Lietuvis misijonieriuš Afrikoje
Kun. HERMANAS ŠULCAS,

Ruandoje išgyvename bai
sius laikus. Vėl įsisiūbavo vi
dinis civilinis karas: skirtin
gų genčių ir partijų žmonės žu
do vienas kitą, pradėjo užpul
dinėti bei apiplėšti ir baltuo
sius. Neseniai sostinėje apver
tė ir sudegino Jungtinių Tau
tų kareivių automobilius ir ap
mėtė juos akmenimis, nors jie 
buvo jų pačių vadų kviesti pa
dėti šiam kraštui surasti ke
lią į taiką ir sudaryti naują 
valdžią. Buvusioji valdžia sa
vo žiaurumais iššaukė dabarti
nę baisią padėtį.

Spalio mėn. kaimyninėje 
Burundi valstybėje įvyko bai
sios masinės žudynės — sako
ma nužudytų yra apie pusė mi
lijono ... Mūsų upės, tekan
čios iš Burundi, buvo pilnos 
lavonų; gi pabėgėlių iš ten
irgi keli šimtai tūkstančių. 
Jie neturtingoje Ruandoje 
miršta badu.

Nežiūrint šių neigiamų ap
linkybių, noriu dar kartą pa
sidalinti dideliu džiaugsmu. 
Mano 25 m. kunigystės sukak
ties proga, gerų bičiulių dė
ka, galėjau su septyniais sa
vo jaunimėlio atvykti į Lie
tuvą. Po to lankėme kitus kraš
tus (Belgiją, Vokietiją, Švei
cariją, Italiją), kur gyvena tie 
gerieji bičiuliai, per metų me
tus padėdami mums čia, Afri
koje, savo meile ir aukomis.

Lietuvoje patyrėme tikrą ar
timo meilę: jau Vilniaus ora- 
uostyje buvome sutikti su iš
skirtiniu nuoširdumu. Mano 
jaunimėlis vėliau vis prasi
tardavo: “Čia Lietuvoje — kaip 
pas mus namie; čia smagu!” 
Tikra meilė sugeba taip suar
tinti žmones. Kauno katedroje 
tuoj po Mišių žmonės supuo
lė prie altoriaus ir apdova
nojo mus visus tuo, ką su sa
vimi turėjo: gėlėmis, litais, 
centais, talonais .. . Moterys 
atidavė mūsų mergaitėms savo 
žiedus, apyrankes. Keturi žmo
nės aukojo savo auksinius rub
lius dar nuo caro laikų. Jau
nimui paaiškinau, kad šie žmo
nės atidavė savo per metų me
tus turėtą vienintelę atsargą.

Ta pačią proga viena močiu
tė įspaudė man į rankas 10 li
tų. Kai jai pasakiau: “Motinė
le, negaliu priimti tiek tavo 
pinigų, tavo pensija juk labai 
ribota!” — tai ji verkdama man 
atsakė: “Pergyvenau baisius 

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Sibiro laikus, išgyvensiu ir 
šį sunkų laiką!” Tokia dosni 
ir gryna meilė sujaudina ir 
patį Dievą, ir Jis tokią meilę 
paverčia į daugelio vargstan
čių žmonių palaimą apčiuo
piamą pagalbą.

Negaliu nutylėti jaunuolių 
ir savo paties jausmų, kai Pra
vieniškių kalėjime po Mišių 
kaliniai sunešė savo bran
gius rankdarbius: paveikslus, 
skulptūras, kryželius, apykak
les. Panašiai buvo ir Alytaus 
bei Kauno jaunųjų kalėji
muose.

Palemone Mišios vyko kaip 
pas mus Afrikoje, po atviru 
dangumi. Dalyvaujančių šir
dys buvo atviros; nuotaika 
buvo itin iškilminga, smagi 
ir šeimyniška. Šias nuošir
džias “afrikietiškas” Mišias 
suorganizavo Palemono ener
gingi tikintieji su savo ryž
tingu klebonu kun. Krizantu.

Žemaitijoje, mano mamos 
gimtinėje, patyrėme žemai
čių natūralumą ir nuoširdų 
vaišingumą. Arti Šiaulių, Bub
lių girioje, geri bičiuliai mums 
suruošė kaimo vakaronę su 
liaudies dainomis ir tauti
niais šokiais. Aišku, netrūko 
ir lietuviškų patiekalų: juo
dos duonos, sūrio, grybų, giros.

Kretingos tėvų pranciškonų 
parapijos šventovėje, kur ma
no seneliai ir mama buvo pa
krikštyti, kur jie melsdavo
si, patyriau ypatingai gilų šir
dies džiaugsmą —jaučiau tvir
tą ryšį su savo gyvybės prad
menimis. Vienuolyno viršinin
kas tėvas Astijus rimtai pasiū
lė, kad atsiųsčiau mūsų jau
nuolių pas juos į Kretingą. 
Jie galėtų vienuolyne apsigy
venti ir, pagal kiekvieno ga
bumus, ar tai pas lietuvius 
ūkininkus ar amatininkus iš
mokti kaip pagerinti savo gy
venimo būklę, kuri ne dėl jųPirmieji skrydžiai į Lietuva

DABAR GALITE SKRISTI FINNAIR LĖKTUVU PER HELSINKĮ 
GERIAUSIAI, PATOGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PASIEKTI VILNIŲ 

NUO GEGUŽĖS 18 D. IKI RUGSĖJO 30 D.
• Pirmieji skrydžiai iš Toronto į Vilnių per Helsinkį

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

‘Trunpiansias laikas tarp skrydžiu, kaip nustatyta icrouosto vadovybes Taupykite skrisdami i Lietuva
Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Vilnių ir Kauną* per Helsinkį (su mūsų bendrininke AirLithuania). Pirmi patirkiteFinnair kokybę prieinama kaina tarp gegužės 18 d. ir rugsėjo 30 d. Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.

Skambinkite savo kelionių biurui arba

kaltės yra labai primityvi. 
Gabesnieji, išmokę lietuvių 
kalbą, galėtų lankyti ir ko
kią nors mokyklą.

Iš kitos pusės, yra vienas 
kitas lietuvis jaunuolis, ku
ris norėtų ateiti mums, Ruan
doje, į pagalbą. Kai kurie jų 
jau rimtai mokosi prancūzų 
kalbos, o čia turės išmokti ne
lengvą vietinių kalbą. Taigi 
tikimės, kad turintys patyri
mo amatuose (mūrininko, sta
liaus, automechaniko) ir nu
simanantys apie ūkininkystę 
bei gyvulininkystę, galės 
mums būti brangi pagalba.

Rašo man ir gydytojai bei 
dantistai, kurie norėtų čia 
padirbėti. Mūsų sodyboje jų 
negalėčiau ilgesniam laikui 
apgyvendinti. Jie turėtų kreip
tis į tarptautines organizaci
jas, kaip “Medecins sans fron- 
tieres” ar pan., kurios susi
tartų dėl darbo su vietine mi-
nisterija ir taip pat sutvar
kytų dokumentus, užmokėtų 
nepigią kelionę ir garantuo
tų išlaikymą.

“Finnair” spaudos konferencijoje kovo 30 d. dalyvavo bendrovės vedėja 
Kanadoje CHRISTINA COLLIANDER (dešinėje), Lietuvos generalinis 
konsulas HARIS LAPAS ir “TŽ” redakcijos narė RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENĖ

Keliaudami Lietuvoje ir 
kituose kraštuose patyrėme 
nuoširdžią meilę. Deja, su
grįžę namo radome baisią vi
dinio karo padėtį. Nors mūsų 
sodyba nebuvo tiesiogiai pa
liesta, mus nuolat slegia ne
saugumas. Vis sunkiau tikėti, 
kad žmonės, kurie neapkenčia 
kitos genties žmonių ir juos 
net žudo, galėtų būti paveik
ti meilės. Tačiau mėginame su 
pasitikėjimu ir viltimi padėti 
tiems žmonėms, kurie dabar 
dar labiau kenčia neturtą. Net 
ir normaliais laikais jų skur
das yra didelis. Jų pas mus at
eina kasdien šimtais, o mes 
jiems duodame vaistų, maisto. 
Toje pagalboje dalyvauja ir 
lietuviai savo aukomis. Jie, 
nors patys daug iškentėję, nuo
širdžiai užjaučia kitų vargus.

Adresas: Pere Hermann 
Schulz, B.P. 25 69 — Kigali, 
Rwanda, Afrika. Tel. 00250-
67270.

(Šis straipsnis gautas dar 
prieš baisiąsias žudynes Ruan
doje. RED.)

geriausias pasirinkimas

Man šiuo metu 46 metai ir dirbu valstybinėje įstaigoje 
vairuotoju. Iš atlyginimo vos galima pragyventi, tai apie 
laukiamą operaciją sunku ir pagalvoti. Tad labai prašau 
visus kas gali man padėti ir paaukoti kiek kas gali pinigais. 
Be galo būsiu dėkingas visiems, man paaukojusiems ir mel
siu Dievą Jums sveikatos ir malonės. Mano adresas:

Alvydas-Antanas Masiliūnas, Parko g. 81-10, 
Panevėžys 5309, Lietuva (Lithuania). Namų tel. 6-08-16. 
Pinigus siųsti: Litimpex bankas, sąskaitos nr. 300070311, 
valiutinė korespondentinė sąskaita nr. 1064118, banko 
kodas: 260101728, Verkių 37.2600, Vilnius, Lithuania.

^800^668651^1 V geriausias pasirinkimas
Toronto (416) 222 0740

Sąlygos: Trumpiausia kelionė? dienų. Ilgiausiai mėnesių. Bilietai perkami iš anksto 45 dienas prieš išvykstant
Neįskaitytas išvykimo mokestis. Užsakant reikia pilnai susimokėti. Atsisakant pinigai negrąžinami Keičiant skridimą reikalinga primokėti $200.
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Grįžus iš Australijos
Pamačiau kaip veidrodyje išeivijos veiklą ir 

išsilaisvinusios Lietuvos klaidas

Mirė Jutta-Jūra Gustaitienė
Gimė 1938 m. Dancige-mirė 1994 m. Los Angeles

RŪTA GAJAUSKAITĖ, Vilnius

Mėnuo Australijoje sutirpo 
nepastebimai: atrodė, kad esu 
viešnagėje pas artimiausius 
gimines, nors iš tikrųjų tai 
buvo pirmų kartų sutikti žmo
nės, kurie man šypsojosi, kal
bėjo, padėjo. Ir atrodė, kad 
esame seni pažįstami, kad tik 
trumpam buvome išsiskyrę ir 
vėl po valandėlės susitikome 
pratęsti kažkada pradėto po
kalbio. O kalbų kalbelių apie 
miestus, kaimus, sodybas Lie
tuvoje — iki išnaktų. Svarsty
mų, atsiminimų bei svajonių — 
iki gaidgysčių. Taip mėnuo ir 
pralėkė kaip viena diena.

Sklaidau dovanotas knygas, 
rinkinius, laikraščius ir at
sistebėti negaliu — Australi
joje lietuviai dirbo ne tik, kad 
pragyventų, bet ir kūrė, kovo
jo, pergales šventė. Tuo metu, 
kai okupantas SSSR išžudė 110 
milijonų žmonių, kai nušlavė 
nuo Žemės veido 70 tautybių, 
lietuviai užsienyje tvirtai lai
kė lietuviškų žodį, raštų ir vals
tybingumo idėjų savo rankose. 
Ir ne tik patys laikėte — ieš
kojote ir radote bendramin
čių politikų, formavote visuo
meninę opinijų, t. y. kovojote 
už mūsų Tėvynę visais būdais.

Tai, kų pamačiau čia per mė
nesį, nei laiškais, nei telefo
nu neišsakysi. Akivaizdu, 
kad abipusiai vis dar trūksta 
informacijos. Todėl iš Lietu
vos atvežiau Australijon lite
ratūros: “Laisvės kovų archy
vų”, tremties Sibiran golgotų 
aprašymus, leidinius apie Lie
tuvos respublikos aukščiau
siosios tarybos bei seimo de
putatus ir vyriausybę, svar
biausių balsavimų lentelę, 
pluoštelį laikraščių bei žur
nalų. Svarbiausia, — tai KGB 
generolo G. K. Vaigausko va
dovėlį būsimiems KGBistams. 
Tiek pat spaudos parsivežiau 
ir Lietuvon iš Australijos: met
raštį, literatūros leidinius, 
politinius straipsnius, nuta
rimus, pareiškimus.

Bet labiausiai brangus, ma
no manymu, yra gyvas žodis. O 
jis buvo ir tiesus, ir teisin
gas. Todėl negaliu nepritarti 
daugelio Australijos lietuvių 
išsakytoms mintims bei priva
lau sutikti ir viešai pripažin
ti tas klaidas, kurių galėjo, 
privalėjo nebūti, dėl kurių 
šiandien vargsta Lietuvėlė 
ir rusena neviltis daugelio 
širdyse.

Gera pradžia — pusė darbo. 
Laimėję rinkimus 1990 metais, 
mes tos geros pradžios nepa
darėme.

Sutinku — neįvardinome vi
sų kovotojų už nepriklauso
mybę, neiškėlėme jų darbų 
bei neįvertinome jų reikšmės 
Lietuvos laisvės byloje. To
dėl šiandien žuvę ir gyvi Lie
tuvos didvyriai nėra tinkamai 
pagerbti, ir jų žygiai neįam
žinti istorijos puslapiuose. 
Tik dainose apraudoti mūsų 
didvyriai. Kol kas.

Sutinku — veltui pasitikėjo
me komunistais, palikę juos 
visuose turėtuose postuose: 
sabotažo galių jie sumaniai 
panaudojo prieš visas refor
mas ir išlaikė socialistinę 
santvarkų Lietuvoje. O reikė
jo juos išskirti iš politinio 
gyvenimo bent 5 metams. Be 
to, kaip ir visose demokrati
nėse šalyse priimta, — kas lai
mi rinkimus, tas ir valdo. Vy
riausybėje ir visų lygių valdy
mo institucijose turėjo būti 
tie mūsų tautos žmonės, kurie 
išlaikė likimo išbandymus Si
bire, kalėjimuose, kurie tęsė 

kovų už Lietuvos nepriklauso
mybę emigracijoje. Estai ir 
latviai pasikvietė talkon sa
viškius — rezultatai akivaiz
dūs.

Sutinku, kad mes atstūmėme 
saviškius — pasiryžusius dirb
ti politkalinius, tremtinius 
ir emigrantus, per daug jau 
gailestingai lepinome persi
krikštijusius komunistus, vis 
rusų tankų prisibijodami.

Sutinku, kad pilietybės 
įstatymas buvo palankesnis 
okupantams, o ne saviems iš
eiviams — 50 metų vilties ne- 
praradusiems ir už Tėvynę ko
vojusiems; 50 metų lietuvio 
garbę sėkmingai gynusiems ir 
orumų išlaikiusiems; 50 metų 
apie Lietuvų svajojusiems ir 
jai visas savo mintis bei dar
bus aukojusiems; ir šiandien 
suprantantiems bei teisingai 
vertinantiems Lietuvos būk
lę, visais būdais tautiečius 
rėmusiems ir dabar tebere- 
miantiems, vien meile Tėvy
nei gyvenusiems ir dabar apie 
jų tebegodojantiems. Šitai ne 
visi gal ir žinojome, tačiau 
blokados metu gerai suprato
me. Čia jau ir tankais nepasi
teisinsi.

Sutinku, kad nepakankamai 
bendradarbiavome su Estija 
ir Latvija. Užsienyje lietuviai 
geriau suprato vienybės galių 
ir bendrai kovojo už savo Tė
vynės laisvę ir ateitį.

Trumpame rašinyje nesu
minėsi visų mūsų klaidų ir 
klystkelių rinkimuose į sei
mų ar prezidentus. Nesuskai
čiuosi visų darbų, kurių ne
padarėme. Visas išsakytas pa
stabas, patarimus ir pastebė
jimus dera apsvarstyti ir bū
tina įsidėmėti. Iš pripažintų 
klaidų mokomasi.

O dabar Lietuvoje svarbu 
aktyviai dalyvauti savivaldy
bių rinkimuose siekiant deši
niųjų jėgų laimėjimo. Būsi
muose seimo rinkimuose jau 
turėtume pilnai sudarytų “sa
vo komandų” visame krašte. 
Jau dabar laikas apsispręsti, 
susiburti ir veikti.

Red. prierašas. Šio rašinio au
torė Rūta Gajauskaitė gimė 1946 
m. Kaune. 1968 m. baigė Vilniaus 
universiteto teisės fakultetų ir 
dirbo įvairų teisininkės darbų 
Vilniaus valstybinėse įstaigose. 
Nuo 1976 m. — teismo ekspertizės 
mokslinio tiriamojo instituto 
(TEMTI) jaunesnioji mokslinė 
bendradarbė ir aspirantė. 1980 
m. apgynė disertacijų “Gamtosau
ginių įstatymų pažeidimų, sųly- 
gojusių oro ir vandens užterštu
mų, kriminologinė charakteris
tika”. Įgijusi mokslinį laipsnį, 
1982 m. pradėjo dėstyti gamtosau- 
gų Kvalifikacijos kėlimo institu
te (LUSTI).

Subūrusi ekologijos specialis
tus, R. Gajauskaitė parašė 20 mo
kymo metodinių priemonių, per 
100 mokslinių ir politinių straips
nių bei pirmųjį vadovėlį “Gamtos 
apsauga”. Įsteigė pirmųjų Ekolo
gijos katedrų Lietuvoje, kuriai 
ir vadovavo.

1990 m. Rūta Gajauskaitė buvo 
išrinkta į LR aukščiausiųjų ta
rybų. Be tiesioginio deputatės 
darbo Gamtos apsaugos komisijo
je, ji rūpinosi radioaktyviuoju 
užteršimu Lietuvoje ir pasiekė, 
kad Jungtinėse Tautose buvo pri
pažinta, jog nuo avarijos Černo
bylio AE nukentėjo ir kitos vals
tybės, ne vien Rusija, Gudija ir 
Ukraina. Nuo to laiko pasaulio 
teikiama pagalba pradėjo pasiek
ti ir Lietuvų. R. Gajauskaitė pa
dėjo suformuoti du fondus Černo
bylio avarijos likvidatoriams pa
dėti: — piniginį ir medikamen
tinį.

R. Gajauskaitė rūpinosi kalėji
mų reforma Lietuvoje, šių įstai
gų aptarnaujančių kadrų paruoši
mu demokratinėse šalyse.

1992 m. dalyvavo rinkimuose į 
LR seimų, kuriuose surinko 44% 
rinkėjų balsų. Šiuo metu ji yra 
Lietuvos Žaliosios partijos ta
rybos narė.

realty systems inc.
RAIMUNDAS (Raymond) 
PACEVIČIUS
Jei norite pirkti ar 
parduoti namą ar 
gauti informacijų, 
prašome kreiptis 
šiais telefonais: 
darbo tel.
(905) 896-3333 galima susisiekti 24 
vai. (Pager); namų - (905) 524-3899;

FAX (905) 848-5327.
Adresas: 1528 Dundas St. West, 

Mississauga, Ont. L5C1E4
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Bezdonių antrosios pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai prie savo mokyklos 1993 metais

MANO MOKYTOJA
Neišdildomi vaikystės pėdsakai

O. B. AUDRONĖ

Rikiuojasi vasaros žydėda
mos, nokdamos, bręsdamos ir 
jose visose sukiesi tu, atbulu 
delnu nužėrusi garbanėles 
nuo kaktos. Dangus aukštas ir 
mėlynuojantis tolumoje susi
lieja su šilų juosta. Tolumo
je - nežinomi kaimai, nematyti 
laukai, neišdainuoti paukš
čių traliavimai pušynuose, 
beržynuose, šileliuose. Ten 
Merkys, sraunus ir vėsus sku
binasi į Nemunų kažkur, o už 
jo - viskas nežinoma. Kažkur 
šilinėj gilumoj Marcinkonys, 
kur gyveno senelės sesuo Je- 
centa, našlė, patarnaudama 
prie šventovės, kai vienturtę 
dukrą išleido į Ameriką.

Tokį vasaros rytą, anksti 
anksti, kai miegoti skaniau
sia, pabudina mamytė. Atro
do labai švelniai pabudina, 
bet širdelę iš karto užplūsta 
ir skausmas, ir pasimetimas.

— Kelkis, vaikeli, kelkis. 
Mokytoja sustoja vežime prie 
namų, nori atsisveikinti...

Žinojau, kad mokytoja bus 
iškeliama į kitą vietą, bet vis 
dar nesitikėjau, kad taip greit. 
Pasirodo, jau paaiškėjo į kur, 
ir ji išsikrausto pasitelkus 
draugišką vežimą. Ir kaip da
bar bus be jos?..

O buvo ji tau dideliu Viskuo, 
bet tik dabar suvoki, kad jos 
netenki. Buvo lyg ir įkyrumo, 
jos naudojimosi tavimi, mažu, 
jaunu daigeliu. Antai, Perlo
jos pradžios mokykloje šaunus 
vakaras su programa ir šokiais. 
Tėvai, po pamaldų mus su mo
kytoja palikę tam vakarui, nu
važiavo namo. Laukiau, nes 
gražu žiūrėti vaidinimų, dek
lamavimų. O savo mokykloje 
daugiausia aš visur turėdavau 
būti, vis ką deklamuoti, vai
dinti ar ką panašaus - mokyto
ja paskiria ir darai, nors bai
siai nenorėdama. Todėl dabar 
bus gera tik žiūrėti, kai kiti 
tai daro, tik gėrėtis. Betgi žmo
nių daugybė, artimo beveik 
nieko. Ir tikrai nieko, nes vai
kai svetimi, tik matyti, o žmo
nės žinomi vardais, bet gal tė
vams artimi. Mano mokytoja, 
aišku, laiminga, laimingiau
sia kitų mokytojų tarpe ir ma
ne lyg visai ir užmiršusi. Pra
džioje dar sekiojau ją, dar pra
džioje ir už rankos pasivedėjo, 
vis pasakydama, kad čia jos 
geriausia mokinė, išlaikiusi 
egzaminus į Merkinės viduri
nę mokyklą ir t.t., bet pamažu 
pradėjau atsilikti, nes toliau 
niekas nesidomėjo nei ta moki
ne, nei niekuo kitu, tik savo 
būrelio mokytojų vakarine ge
ra nuotaika. O yra ko - suvažia
vo iš aplink kokių 5 km ir turi 
kuo pasidžiaugti. Nė vieno se
no, nė vieno vedusio - visi sma
gūs ir jauni. Vietinis mokyto
jas sparną rėžia apie perlojiš- 
kę mergužėlę, taip jau gražiai 
su ja apseidamas, šokdamas, 
palydėdamas atgal prie būrio, 
kai pats skuba prie mokytojų.

Pabuvau taip ir šokių metu 
pradėjau miegučio norėti. Ga
vusi iš kone kiekvieno mokyto
jo vis kokių saldainių, susidė
jau juos į kišenėles ir nuėjau 
į mokyklos sargienės kamba
rėlį. Buvo man pasakyta anks
čiau, kad jei norėsiu, galėsiu 
ten pailsėti. Tai ir nuėjau, 
nors ir labai nedrąsiai, pas 
ją poilsio. Ji, mane tik įleidus, 
pati vėl išėjo atgal, kur subu
vimas, kur šokiai. Sakė sėsti 
man ant gražiai paklotos lovos, 
o jei noriu, galiu ir išsitiesti. 
Kai viskas baigsis, - ir ji pri
guls šalia. Taip ir padariau, 
nes jau saldainiai net liežuvį 
sutraukė bečiulpiant juos, o 
kiti ėmė minkštėti. Galvojau 
tik - tai bus dovanų rytoj se
sutėms ir broliukui namie...

Kai ryte pabudau, mano sal
dainių nebuvo prie manęs... 
Tikrai žinau, kad toji gera mo
terėlė jų negalėjo išimti, tai 
kas tuomet šitame Perlojos 
gražumėlyje juos nuo manęs 
paėmė? Nei po šonais neradau 
sutirpusių, nei niekur aplink- 
nėra nė vieno saldainio, tik 
burnoje vakarykštis skonis, 
kurio daugiau ir nesinori. Dėl 
viso ko vis dėlto išdrįstu pa
klausti šeimininkę, ar ji kur 
padėjo mano turėtus saldai
niukus. Bet matau iš atsaky
mo, kad ji tikrai jų nelietė. Ji 
sako, kad jai nesant vienas ki
tas užeidavo čia pailsėti. Ką 
gali žinoti... gal kuris pamatęs 
ir susigundė. Man svetimi tie 
perlojiškiai ir aš jų draugys
tės nenoriu. O taip maloniai 
užmigau, galvodama, kad tas 
neįdomus vakaras baigsis ir 
ryt bėgsiu į namus su mokyto
ja ir net turėsiu sesutėm lauk
tuvių. Lauktuvių tai mokytoja 
turėjo, grįžusi apdalino ir man 
pridėdama, bet man liko ne
smagus jausmas, kad kas nors 
mane miegančią apkraustė, o 
juo labiau, kad nejutau, nors 
šviesa degė, nors žmonės atei
davo atsigerti ir išeidavo ir t.t.

Taip ir pynėsi mano mokyto
jos gerumas ir tai, kad aš vis 
būdavau jai reikalinga, kur 
man labai neįdomu ir net kar
tais baugu, ktiljp ir netrukus 
po šio Perlojos vakaro kelionė 
Nedzingėn pas ten mokytojau
jančias dvi šaunias ir malo
nias mokytojas.

Laiškas bendraklasiui
Ko gi ttusigręžei, kai susitikom gatvėj? 
Pro šalį praėjai lyg nepažinęs.
Draugams taip elgtis nevalia senatvėj, 
Taip elgiasi skolų nesugrąžinęs. 
O gal didybės saldų svaigulį pažinęs 
Tu apakai, o gal pažeminęs kitus 
Tiki, kad tiesų kelią būsi prasiskynęs 
Į išsvajotus pripažinimo raktus.

Žmogau, gyvenimo negandų nepabandęs, 
Tavo siela be meilės, be kilnią jausmų, 
Vien tik bekraščiam troškuly garbės 

paskendęs
Nebematei kiek smurto, kiek skausmų. 
Tu negirdėjai vyrų verkiant neviltyje, 
0 aš girdėjau ir ašaras jų mačiau.
Tu nežinai, kaip kraujas gali stingti širdyje, 
O aš žinau, nes pats ne kartą tai jaučiau.

Tu nematei taigoj sušalusio jaunuolio, 
0 aš mačiau, ledinę ranką jo litčiau. 
Tu nejautei alsavimo ledinio guolio, 
0 aš jutau ir savo kūnu jį bandžiau. 
Neteko tau įsikinkyti į ratus 
Lavonų vežt, juos kraut į lavoninę, 
0 aš vežiau, nors skausmas toks kartus 
Draskyte draskė man krūtinę.

Ar dalinaisi duonos dulke paskutine 
Su alkanu draugu, kuris mirė paryčiui, 
Karštai maldaudamas parvežti j Tėvynę? 
0 ne, nebeprabils tau sąžinė - neklystu, 
Jei tautą išdrįsai ir gimtą šalį 
Parduot ne už kelis grašius, kaip Judas 

Kristų,
0 už vertės neturintį medalį.

R. PREMBIS, buvęs tremtinys

Manoji mokytoja susitarė su 
mamyte, kad aš padėsiu jai nu
eiti Nedzingėn. Tik nepilni 5 
kilometrai. O kelias malonus - 
pro didelį Brokaraisčio kaimą, 
pro laukų plynumėlę, Nedzin
gės mišką, jo pakraščiu pro 
pilkalniukus, pro Nedzingės 
dvaro rūmus, pro šventorių... 
Tos abi mielos jos draugės mo
kytojos gyvena prie mokyklos. 
Jai bus daug smagiau nei vie
nai, o aš esanti jos mėgiamiau
sia mokinė.

Šioji kelionė buvo man įdo
mi ir bauginanti. Su mokytoja 
irgi malonumo keliauti netu
rėjau, nebent saldainių vy
liausi viešnagėje, bet prieš 
tai reikėjo pereiti Brokarais- 
tį su visais šunimis, kurie pa
sitinka dar nepriėjus. Mažą 
buvo įkandęs mūs kaimo Levo 
šuo, tai labai bijau šunų ir ne

pasitikiu. Nebūtų jis įkandęs, 
jei mūs Petrukas, jį stipriai 
laikydamas, būtų išlaikęs, kai 
prieš tai pasiundė pult mane, 
savo galią bandydamas. Aišku, 
nemanė, kad šuo jo paklausys 
ir kad jis jo neišlaikys. O tas, 
išsiveržęs iš jo mažų rankų, 
taip ir suvarė dantis mano 
minkštiman... Buvo ašarų vi
siem ir gal šuniui, jau pri
rištam, bet po to man šuo ne
draugas.

Taip dabar su mokytoja ei
nant atbėga vilkinis šuo ir jau 
iš tolo atrodo tave suės. Aš 
taip bijau ir nežinau kur dė
tis. Mokytoja sako man nebėg
ti, nerėkti, o sustoti abiem ir 
palaukti. Jei pasitaiko kaubu
rėlis, tai dar ir atsisėdam. Ir 
nuostabu, tie žvėrys nurimsta 
ir nubėga sau namo, o mudvi 
keliaujam iki kitos palaukės 
antroje kaimo pusėje. Vidu- 
kaimio daugelį ji pažįsta, nes 
gyveno dvejus metus ten moky
tojaudama, pakeitusi pirmąjį 
mokytoją. Mokykla vadinosi 

mūsų kaimo vardu, tik pradžio
je buvo įkurdinta ten, o po po
ros metų perkeldinta pas mus.

Nusikapstome pagaliau Ne
dzingėn. Vaišės skanios, abi 
mokytojos labai malonios ir 
draugiškos, bet aš vis tiek tik 
vaikas tarp jų trijų, tai galiu 
sau bimbinėti aplink kieme, 
galiu žaisti akmenukais, ga
liu norėti, kad mokytoja susi
prastų greičiau eiti atgal, nes 
jau ir saulutė prie laidos ir 
vakaras čia pat. O kaip mudvi 
tamsoje atgal beknopsinėsim 
tuo keliu? Tai nėra plentas, 
o tik šiaip platus kelias. Bet 
mokytoja tuo visai nesirūpina 
ir jos tokios visos trys, man 
atrodo, vien krykštaujančios, 
apie savo nuotykėlius kalbasi, 
savo programom rūpinasi, sa
vo gyvenimu gyvena, nepaisy
damos mano trokštamos kelio
nės atgal. Viena irgi negaliu 
palikusi mokytoją bėgti sau 
namo pro tuos praeitus šunis, 
o kito kelio nežinau. O be to, 
už kaimo tuojau abiejų kaimų 
jungtiniai kapai. Kiek visko 
apie juos prisiklausyta iš tų 
laikų, kai manęs dar nebuvo. 
Netgi mano tėveliui, einant 
su jaunimu paežere dienos 
metu, du maži kūdikėliai tarp 
ežių puldinėjo verkaudami... 
Visiems pasimeldus, jie pra
puolę. Taigi mūsų pačių lau
ke, kur buvo sodinami kopūs
tai, daržovės.

Jau mano laikais, kai mūsų 
kaimo Divas, toks truputį gai
duku nušnekantis didelis pra
kaulis, vėlai vedęs, susilau
kęs poros vaikų ir sunkiai vers
damasis broliui atsidalinus, - 
kartą ėjo pas Nedzingės ponią 
savo sergančiai karvutei pa- 
gelbos ieškoti. Susitiko vai
duoklį grįždamas atgal. Buvo 
šalta žiemos pūga, ir Divas bu
vo gerokai išvargęs, grįždamas 
vidurnaktyje pamatė skersai 
kelio stovintį vaiduoklį. Per
žegnojo jį tardamas: “Sugrįžk, 
iš kur atėjai! Per Jėzų Kristų, 
per Panelį Švenčiausių!” Vai
duoklis nusliuogė kapų link, 
nieko neatsakęs. Divas laimin
gai parėjo namo, kur jau rado 
karvutę pasveikusią.

(Bus daugiau)

' f 'SAMOGrUA' Knygų rišykla | 
WpHf “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

ALĖ RŪTA
Jutta, kilusi iš prosenelių prū

sų, augo vokiečių šeimoje, buvo 
liuteronų religijos. Dancigą su
bombardavus, šeima išsikėlė į V. 
Vokietiją (Aachen), kur ji baigė 
gimnaziją ir išvyko Anglijon (Ca- 
terbury) studijuoti anglų kalbos. 
Ten baigė ir gailestingų seserų 
mokyklą.

Diplomuota slaugė panoro ke
liauti, pažinti pasaulį. Keliavo 
1960 m. po Norvegiją, Suomiją, 
Daniją. Paskui atvyko į Kanadą ir 
Toronto ligoninėje dirbo gailes
tingąja seserimi. Iš ten 1965 m. 
pradžioj persikėlė į Ameriką. Los 
Angeles mieste susipažino su žur- 
nalistu-rašytoju Algirdu Gustai
čiu ir už jo ištekėjo 1965 m. liepos 
31 d. (jos brolis ir aš buvome ofi
cialūs vedybų liudininkai).

Ji tuoj pradėjo mokytis lietu
vių kalbos, net lankė lietuvių šeš
tadieninę mokyklą; su vyru namie 
bandė kalbėtis lietuviškai; pasi
rinko lietuvišką Jūros vardą. Il
gainiui gerai išmoko lietuvių k. 
žodžiu ir raštu. JAV pilietybę ga
vo 1975 m., tačiau dvasiniu nusi
teikimu ji buvo lyg tikra lietuvė: 
sielojosi lietuvių tautos reika
lais, skaitė lietuvišką spaudą, su 
artimaisiais susirašinėjo lietu
viškai (esu gavusi iš jos kelionių 
nemažai atvirukų...). Su vyru 1991 
m. nuvyko į Lietuvą. Ten viskas jai 
patiko, norėjo gauti Lietuvos pi
lietybę ir kada nors apsigyventi 
prie Baltijos... Kad ir būdama liu
terone, lankydavo Šv. Kazimiero 
katalikų šventovę, aukojo, giedojo 
lietuviškas giesmes.

Jūra Los Angeles tapo meninin- 
ke-dailininke. Ji vakarais lankė 
(1968-72 m.) Glendale Community 
College keramikos skyrių; vėliau - 
Los Angeles City Colege - pieši
mą. Studijavo taip pat grafiką, 
graviūrą, kolažą... Visada buvo 
gerai įvertinama, dalyvavo stu
dentų parodose. Nuo 1968 m. ji 
pradėjo drožinėti lietuviškus at
virukus (linoleume ar vary), ran
komis atspausdindavo prieš kalė
das apie 150 egz. lietuvių, anglų, 
vokiečių kalbomis ir su vyru Al
girdu išsiuntinėdavo giminėms 
bei artimiesiems. Ir mes esame 
kasmet pasidžiaugę jos menišku, 
dailiu, originaliu atviruku; pas
kutinysis buvo Kryžiaus kalno 
tema, su lietuvišku prasmingu 
įrašu.

Jos atvirukai būdavo prieš Ka
lėdas išstatomi dideliuose ame
rikiečių bankuose. Mat nuo 1978 
m. Jutta-Jūra pradėjo dirbti ban
kuose; iš pradžių “prie langelio”, 
paskui tapo specialiste ir net asis
tuojančia viceprezidente užsie
nio valiutų skyriuje “First Inter
state” banke, kurį vėliau nupir
ko didžiulis Anglijos bankas “Stan
dard Chartered”. Ten Jūra ir dir
bo iki mirties, nusipelnydama pri
pažinimo ir apdovanojimų kaip la
bai pareiginga, sumani, draugiška 
savo pavaldinėms. Ji buvo viena 
iš asmenų, nustatančių užsienio 
valiutos tos dienos ar net valan
dos kursą.
Jutta-Jūra mylėjo gėles, paukš

čius, įvairius gyvūnus. Jos vaikys
tės “draugą” - šunelį taksiuką 
Dancige sovietų kariai nušovė; gal 
jo atminimui Los Angeles' turėjo 
panašų Taksiuką. Ji iliustravo 
savo vyro Algirdo Gustaičio kny
gelių vaikams serijos apie Taksiu
ką Šleivį VI dalį - “Plaukia upė
mis”, išleistą 1991 m. Čikagoje 
JAV Liet, b-nės švietimo tarybos.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
PARCEL 
EXPRESS Ine.

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

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

V.I.M.

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

Jūra visada noriai talkino vyro 
rašytojiškiems darbams; pavyz
dingai sugyveno.

Su grafikos paveikslais ji da
lyvavo Los Angeles Lietuvių die
nų parodoje; dar šiais 1994 m. ji 
taip pat dalyvavo ir Čikagoje Al
gimanto Kezio “Galerijos” ruošto
je parodoje, kurios tema - “Mei
lė”. Jūros paveiksle - Kryžiaus 
kalno prie Šiaulių motyvai.

Jutta-Jūra eilę metų galvoje 
turėjo skaudulį, kurį operuoti bu
vo pavojinga. Jautėsi gerai, skau
dulys buvo “neprogresuojantis” 
iki šių metų pradžios. Rytą, prieš 
eidama į darbą, 1994 m. kovo 9 d. 
po nusimaudymo vonioj sukrito be 
sąmonės. Nors buvo tuoj nuvežta 
į ligoninę, bet neatgavusi sąmo
nės po savaitės (kovo 16 d.) mirė.

Iškviestas į ligoninę Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. dr. Alg. Olšauskas jai 
suteikė ligonio sakramentą. Lai
dotuvių įstaigoj prie karsto sukal
bėjo Rožinį. Juttos-Jūros karstą 
lankė daugelis jos bendradarbių 
ir pažįstamų - ne tik lietuvių, bet 
ir įvairių rasių amerikiečių, ku
rie kalbėjo Rožinį angliškai.

Atsisveikinimui su Velione lie
tuviškai vadovavo V. Plukas. Kal
bėjo Dailiųjų menų klubo pirm, 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
poetė Dana Mitkienė. Algirdas 
Gustaitis yra to klubo metrašti
ninkas (mes jį populiariai vadi
nam Dlugošu...); su juo klube ak
tyviai dalyvavo ir žmona Jūra.

Atskridusi iš Europos Jūros se
suo Krista ir Los Angeles gyve
nantis brolis, drauge su vyru Al
girdu, perskaitė Velionės valią 
jos užrašuose: ji pageidavo būti 
sudeginta, pelenai išberti vande
nyne. Jos valia įvykdyta.

Vietoje gėlių (irgi Velionės pa
geidavimu, kai jau ji pamilo Lie
tuvą) prašoma aukoti sergantiems 
Lietuvos vaikučiams adresu: S.O.S. 
Lithuania, Inc. 1601 Southwest 116 
Avenue, Davie, Florida 33325. 
Attention Ruth Meyer.

Losangeliečių Jūra buvo gerbia
ma ir mėgstama kaip rimta, pro
tinga moteris, kaip jautrios sie
los menininkė, mėginusi visiems 
padėti. Užuojauta vyrui Algirdui 
nuo Arbų šeimos ir Dailiųjų me
nų klubo.

Jūrai - amžiną atilsį.

A.a. JUTTA-JŪRA GUSTAITIENĖ 
su savo mylimu Taksiuku Šleiviu ir 
iš medžiagos padarytu taksiuku, 
savo namo balkone Los Angeles, 
Kalifornijoje. J. T. Gustaitienė 
iliustravo kiekvieną puslapį kny
gutės “Algis Trakys ir Taksiukas 
Šleivys”, VI dalį “Plaukia upėmis”, 
kurią 1991 m. Čikagoje išleido JAV 
Lietuvių bendruomenės švietimo 
taryba Nuotr. Algirdo Gustaičio

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

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

Du kartu metuose Čikagoje 
išleidžiamas evangelikų refor
matų žurnalas “Mūsų sparnai” 
(toliau “MS”) dar labai gyvas. 
Jo 1993 m. gruodžiu datuota 
knyga skaitytojus pasiekė š. m. 
vasario gale. Tai 71-mas nr. 
nuo 1951 m.

“Kristaus gimimo prasmė 
žmonijai” yra pirmasis skaiti
nys, Kalėdų šventėms taikytas 
kun. P. Dagio pamokslas. Ir 
skaitant kovo mėnesį jo reli
ginės mintys aktualios.

Labai daug vietos, apie 10 
psl. iš 96, skirta 1993 m. lietu
vių evangelikų reformatų sino
dams. Jų būta dviejų: birželio 
19-20 d.d. Biržuose ir rugsėjo 
25-26 Čikagoje. Pirmojo apra
šymui naudota tenykščio leidi
nio “Sėjėjas” informacija, ant-
rąjį kruopščiai, išsamiai apra
šė H.Y.P(etkus-Petkuvienė), 
“MS” red. kolektyvo narė. Lie
tuvoje keliamasi iš bolševizmo 
griuvėsių, o išeivijoje nepa
siduodama senatvei. Vienur 
pastebėta, kad Toronte tarps
ta ekumenizmas, kad ten bend
rose pamaldose kartais daly
vaują ev. reformatai, liutero
nai ir net katalikai.

Kitur svarstomos “MS” per
kėlimo į Lietuvą galimybės. 
Nutarta, kad “MS”, bent šiuo 
laiku, turi likti išeivijoje, 
tik kuo daugiau žurnalo eg
zempliorių siųsti į Lietuvą. 
Įdomu ir tai, kad Čikagos si
nodą iliustruojančiose nuo
traukose jau matoma ir daug 
jaunų veidų.

Atskiru straipsniu H. Y. Pet
kus paaiškina, kas yra evange
likas, evangelija, ką reiškia 
protestantas. Pirmieji du žo
džiai ir katalikams gerai ži
nomi. Kas kita su “protestan
tu”. Autorė skundžiasi iš bro
lių katalikų dažnai girdinti: 
“Tai prieš ką jūs taip protes
tuojate — gal prieš popiežių?” 
Gi tikroji žodžio reikšmė esan
ti kildyta iš lotyniškų žodžių 
pro testare, t. y. už ką nors 
liudyti. Reformatai esą liudi
ja. jog jie yra Reformacijos 
tradicijų įpėdiniai, o ne dėl 
ko nors protestuoją.

Nostalgiškai----- nuteikiantis
Petro Zablocko 1939 m. (tad 
prieš 55-rius metus!) rašytas 
beletristinis perliukas “At
gimimas”. Jame trumpai, 
puošniai aprašyti visi keturi 
metų laikai Lietuvoje ir bai
giama Didžiuoju atgimimu — 
Kalėdomis. Kitoje žurnalo 
vietoje Jurgis Skeberdis pri
stato Petrą Zablocką kaip 80 
metų sulaukusį sukaktuvinin
ką. Esama dipl. pedagogo, buv. 
Sibiro kankinio, dabar gyve
nančio Panevėžy. Jis Lietuvo
je žinomas poetas, jo kūryba 
spausdinta “Knygnešy”, “Per
galėje”, 1992 m. išleistas poe
zijos rinkinys “Einu per rugie
nas”. Tarp kitko, jis — “MS” 
red. Mykolo Zablocko brolis. 
Petro Zablocko eilėraščių 
skaitėme daugely “MS” nu
merių.

“MS” red. M. Zablockas ap
rašo 1993 m. rugsėjy lankytos 
Lietuvos įspūdžius, susitiki
mus su ev. reformatų veikė
jais. Daug vietos skiriama 
“MS” Lietuvoje platinimui. 
Didžiausias rūpestis — dide
lės žurnalo persiuntimo iš
laidos. Tam tikslui renkamos 
aukos. Tik neminimas pašalie
čiui aiškus vienas šaltinis — 
Devenių fondas. Negi to fondo 
įstatai “MS” žurnalo šelpimą 
kaip nors varžo?

Lietuvią meno ansamblio “Dainava” kamerinės grupės dalis atlieka pasirodymą metiniame “Draugo” koncerte 
Čikagoje 1994 m. kovo 20 d. Nuotraukoje birbyne groja RIMA POLIKAITYTĖ Nuotr. J. Tamulaičio

Dažnas “MS” bendradarbis 
istorikas dr. Algirdas Bud- 
reckis rašo apie pirmuosius 
kalvinų raštus lietuvių kal
ba. Įvardija ir trumpai apta
ria Merkelio Petkevičiaus 
“Katekizmą”, išleistą 1598 m. 
ir 1653 m. pasirodžiusį stam
bų, 677 psl. leidinį, pavadintą 
“Knyga Nabaznistės krikscio- 
niszkos”. Knygos giesmių ver
tėjų tarpe paryškinamas Ste
ponas Jaugelis-Telega. “MS” 
skaitytojams pateikiama Jau- 
gelio-Telegos 19 ketureilių 
posmų poema (giesmė) apie 
baisųjį marą, pavadinta “Gies
mė apie pavietrį gailingą”.

Kun. dr. E. Gerulis — daž
nas ir visada įdomus, origi
nalus “MS” bendradarbis. Šį 
kartą išspausdinta jo paskai
ta, skaityta St. Petersburge, 
FL, Tėvo dienos minėjime, pa-
vadinta “Patriarchato kelias”. 
Čia jis primena porą įdomių 
dalykų, apie kuriuos, tiesa, 
rašoma enciklopedijose, bet 
mums neateina į galvą ten pa
ieškoti. Būtent, kad daugelį 
amžių santuokas šeimose at
likdavo tėvai (t. y. tėvas, pat
riarchas) ir tik 1563-jų gale 
Trento suvažiavime Pijus IV 
sutuoktuvių apeigas atidavė 
į dvasininkų rankas, švento
ves. O kada moterys ėmė rei
kalauti lygių teisių su vyrais 
ir ilgainiui jau beveik susily
gino? Tai maždaug nuo 15-16 
šimtmečių. Priežastis? Aukš
takulniai bateliai. Iki tol mo
terys būdavo basos, arba, iš 
reikalo, su kokiom bekulnėm 
naginėm. Kai jos žvelgdavo į 
vyrų akis, jas (vyrų akis) ma
tydavo 17 laipsnių kampu. 
Aukšti kulniukai jų ūgiui pri
dėję tuos reikiamus 10 cm ir 
žvilgsniai susilyginę. Lygioj 
plotmėj akys (pasakyčiau, ir 
nosys) jų “onarą” pakėlė, jos 
ėmė apie lygybę galvoti ir veik
ti. Kita priežastis patriarcha
tui smukti — įsigalėjusi pra
monė, kuriai lygiai reikėjo 
moterų ir vyrų. Ar ne įdomios 
mintys? Tik gal jos geriau bū
tų tikę Motinos dienai, ne Tė
vo, šitaip tėvą degraduo
jant? ...

Kaip visada, įdomūs Jackaus 
Sondos-Sondeckio atsimini
mai. Šiame beveik 8 puslapių 
skirsnyje skaitome apie Šiau
lių miesto buitį 1928-9 m., kai 
velionis autorius ten sėkmin
gai ir energingai burmistravo. 
Priešingai kitiems skirsniams, 
pavardžių šiame tik viena ki
ta. Rašoma apie 19,000 gyven
tojų miesto negrįstas gatves, 
nebuvimą kanalizacijos nei 
gerų šulinių geriamam van
deniui, skurdų savivaldybės 
biudžetą, vargus su mokes
čiais, ugniagesybą, bedar
bių problemas ... Pavaizduo
jama, kaip atkakliai su nepri
tekliais kovota, užsibrėžtų 
tikslų siekta ir per porą me
tų šio to pasiekta.

H. Jaunužio (vienask. Jaunu- 
žys) reportažas iš viešnagės 
Lietuvoje, ją lankius antrą 
kartą, audžiamas šviesiomis 
spalvomis, tik su trupučiu bū
tiniausios kritikos.

H. Y. Petkus rašo apie pensi
jon išėjusį inžinierių Martyną 
Kregždę, kuris 1993 m. gale 
pagarsėjo moksliniu darbu, 
pavadintu “Method of Selec
ting the Best Implant Prosthe
sis Option”, pasirodžiusį 
moksliniam žurnale “Inter
national Journal of Oral and 
Maxillofacial Implants”. To
liau reportaže pateikia moks
linio straipsnio santrauką ang-

Bruklyno lietuvių Apreiškimo parapijos choras, savo veiklos 80 metų sukakties proga, pasiruošęs vykti j Dainų 
ir tautinių šokių šventę Vilniuje

Apreiškimo parapijos choras Bruklyne
VILNIUS "t 

1994

AAAAA
Vilniuje. Ap-

Šiemet jis mini 
savo veiklos 80- 
metį, ir kaip tik 
ta proga daly
vauja Pasaulio 
lietuvių 
dainų šventėje 
reiškimo parapijos choras su
siorganizavo 1914 m., įsistei
gus parapijai.

Pradžioje savo eilėse turė
jo 30 dainininkų, vėliau, 1939 
m., choras buvo padidėjęs iki 
90 dainininkų. Tuo metu į cho
rą buvo įsijungę daug jaunimo. 
Nesiribojant vien chorine 
veikla, pradėta rengti vadini
mus, operetes. Religiniai kon
certai tęsiasi iki šių dienų. 
Kaip tradicija daugelį metų 
Verbų sekmadienį parapijie
čiai rinkdavosi klausytis cho
ro atliekamų kūrinių: T. Du
bois “Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai”, Č. Sasnaus
ko “Requiem”, G. Faure “Re
quiem”, G. Rossini “Stabat 
Mater”.

Per visą 80 metų laikotar
pį didelė pagarba tenka cho
ro vadovams, kurių buvo ne
mažas būrys: K. Diržys, S. So- 
kodolskis, A. Kvedaras, A. 
Aleksis, J. Banys, J. Januške
vičius, A. Visminas, J. Jankus, 
P. Sakas, V. Baltrušaitis, A. 
Kačanauskas ir V. Ralys.

Nuo 1989 m. chorui vadovau
ja Gintarė Jakelaitytė-Bukaus- 
kienė. Tęsdama tradicijas, va
dovė bando paruošti naujas 
programas Verbų sekmadie
nio koncertams, Kalėdų šven
tėms. 1991 m. choras atliko 
F. Šuberto Mišias G, F. Lisz- 
to “Avė Verum” ir “Avė Ma
ria”. 1992 m. choras paruošė 
ir atliko L. Kerubini’o “Re
quiem”, iš J. S. Bach’o “Kalė
dų oratorijos” ir kitus žy
mius pasaulio ir lietuvių kom
pozitorių kūrinius.

liškai. Sužinome, kad kalbama 
apie naują išradimą dantų 
protezų pagerinimui.

Į žurnalo galą yra dar sudė
ta keletas trumpų, puslapio 
ar dviejų, rašinėlių apie ke
liones į Lietuvą, ev. reforma
tų organizacinių rašinių, laiš
kų redakcijai, trumpų, po kelis 
sakinius, kronikos žinelyčių. 
Įdėta net dviejų puslapių gai
dos dainai ar giesmei “Myliu 
tave” (žodžiai kun. E. Gerulio, 
muz. J. Krimski, aranž. A. Jur- 
gučio).

“MS” adresas: 6118 N. Sheri
dan Rd. 502, Chicago, IL 
60660, USA.

Gintarė Jakelaitytė gimė 
ir augo Lietuvoje. Ten baigė 
muzikos mokslus, savo pirmus 
žingsnelius pradėdama gar
sioje M. K. Čiurlionio muzi
kos mokykloje, vėliau Vals
tybinėje Vilniaus konserva
torijoje.

Pastoviam gyvenimui į Ame
riką atvyko 1989 m. Šiuo me
tu toliau tęsia muzikos studi
jas magistro laipsnio progra
moje The Mannes College of 
Music. “Nueitas ilgas studijų 
kelias, į kurį atsisukus ir pa
sižiūrėjus atminty iškyla bran
gūs tėvelių, muzikos mokyklos, 
vėliau Valstybinės konserva
torijos mokytojų ir dėstytojų 
veidai. Tai žmonės, kurie ma
ne visapusiškai mokė, auklėjo 
leisdami pajusti, kad muzika 
tai ne tik profesija, tai natū
rali gyvenimo dalelė”, — sako 
Gintarė.

Šiais metais Gintarė Jake- 
laitytė-Bukauskienė kartu su 
kitais išeivijos dirigentais 
dalyvaus Dainų šventėje Vil

“Nuodėmingas angelas” ir koncertas
EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos Jaunimo centro sce
noje 1994 m. kovo 26 d. dar kar
tą sublizgėjo Petro Vaičiūno 
melodrama “Nuodėmingas an
gelas”, kurią čia parodė vie
tinis “Vaidilutės” dramos sam
būris, šį rudenį pasiryžęs mi
nėti savo 10 metų gyvavimo su
kaktį. Tačiau dar nėra aišku, 
ar šis sambūris dėl finansi
nių sunkumų galės toliau tęs
ti savo veiklą, nes, atrodo, 
Čikaga jau negali sudaryti pa
kankamo publikos būrio, kad 
iš bilietų būtų galima išsi
versti, o rėmėjų šis vienetas, 
deja, nebeturi.

Šį kartą iš Vilniaus atvy
kusi režisierė Irena Leonavi- 
čiūtė-Bratkauskienė, kuri pati 
yra pasižymėjusi artistė, vei
kalą kiek kitaip interpretavo. 
Vaidintojų tarpe buvo viena 
nauja — Agnė Šakalytė, o 9 ki
ti artistai buvo tie patys, kaip 
ir per šio veikalo premjerą 
1993 m. spalio 31 d. Tai Vidas 
Dumašius, Marija Aldona Jur
kutė, Sigitas Gudis, Kęstutis 
Kalikauskas, Jolanta Šakalie- 
nė, Viktoras Radvila, Skir
mantė Jakštaitė, Teodoras 
Dobrovolskis, Lilija Jasaitė.

Garsus ir muziką tvarkė ir 
sceną prižiūrėjo buvusi šio 
sambūrio aktorė ir režisierė 
Laima Šulaitytė-Day (ji anks
čiau kurį laiką reiškėsi ame
rikiečių profesionalioje sce
noje). Šis aktorių kolektyvas 
— tai mėgėjai, dauguma atvy
kusieji iš Lietuvos žmonės — 
kai kurie baigę įvairias stu
dijas Lietuvoje, o kiti tęsian- 
tys mokslus Čikagoje. Tai tikri 
scenos entuziastai, kurie net 
ir sunkiose darbo ar studijų 
sąlygose sugebėjo pateikti ga
na gerą darbo rezultatą sce
noje.

Po šio spektaklio publika 
gausiai vaidintojams ir reži
sierei plojo, o taip pat į sce
ną iškviestiems pagrindi
niams teatro vadovams: dr. 
Petrui Kisieliui, Onai Šulai- 
tienei ir Edvardui Šulaičiui. 
Po to Jaunimo centro kavinėje 
įvyko veikalo pagrindinės min
ties — meilės tematikos pra
tęsimas, skaitant kūrinius 
meilės tema (tai atliko V. Du
mašius ir M. A. Jurkutė).

* * *
Kovo 19 d. evangelikų “Tė

viškės” parapijos šventovėje 
Čikagoje buvo surengtas ne
eilinis koncertas, kurį atliko, 

niuje ir diriguos V. Banaičio 
harmonizuotą dainą “Oi, moti
nėle”. Kartu su vadove į šią 
šventę ruošiasi ir Apreiški
mo parapijos choro daininin
kai: L Adomaitis, R. Bork, R. 
ir A. Česnavičiai, V. Daugir
das, M. ir P. Dulkė, V. Jankaus
kienė, Z. Jurys, A. Katinienė, 
R. Kezys, M. Klivečkienė, A. 
Žmuidzinaitė. “Tai puikūs dai
nininkai, — džiaugiasi Ginta
rė, — su kuriais kiekvienas 
susitikimas tai gera nuotai
ka, dėmesingumas, pagarba 
ir produktyvus darbas”.

Be abejonės, tokių choris
tų dėka choras gali dalyvauti 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje, ruošti naujas programas 
ir koncertus, tęsti prieš 80 
metų pradėtas tradicijas ir 
sėkmingai žengti į devintą de
šimtmetį, puoselėjant lietu
višką chorinę veiklą išeivi
joje. Aštuoniasdešimtojo gim
tadienio proga, ilgiausių me
tų Apreiškimo parapijos cho
rui ir skambios dainos tėvy
nėje!

Pasižymėjusi Lietuvos aktorė IRE
NA LEONA VIČIŪTĖ-BRATKAUS- 
KIENĖ, kuri jau daugiau negu me
tai dirba su Čikagos “Vaidilutės” 
teatro sambūriu ir yra surežisavusi 
P. Vaičiūno “Nuodėmingą angelą”, 
kurio pakartojimas neseniai buvo 
atliktas Čikagoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

galima sakyti, tarptautinio 
lygio menininkai — smuiki
ninkas Raimundas Katilius 
ir pianistas Leonidas Dorf- 
manas. R. Katilius — geriau
sias Lietuvos smuikininkas, 
gavęs gerus pagrindus iš Mask
vos pedagogo, smuikininko 
Aleksandro Livonto, Kauno ir 
vėliau Vilniaus konservato
rijų profesoriaus. Nuo jo ne
daug ką atsilieka pianistas 
L. Dorfmanas, kuris yra kon
certavęs daugelyje Europos 
miestų, šiuo metu gyvenantis 
Frankfurte, Vokietijoje. Jis 
jau ilgoką laiką bendrauja 
su R. Katiliumi ir jam dažnai 
akompanuoja. Dorfmanas šį 
kartą ne vien tik akompana
vo, bet ir virtuoziškai atliko 
vieną J. S. Bacho choralą.

Smuikininko R. Katiliaus 
programa buvo gana sunki ir 
įvairi. Jis atliko žinomų kom
pozitorių kūrinius, kurių tar
pe buvo vienas lietuvio komp. 
V. Barkausko parašytas mo
dernus kūrinys smuikui — 
“Partita” be pianino palydos. 
Grojant šį kūrinį, kai kurie 
klausytojai šnabždėjo, kad 
užgimė lietuviškasis Pagani
nis.

Prieš koncertą trumpą žodį 
tarė evangelikų vysk. Ansas 
Dumpys, o pasibaigus koncer
tui atlikėjai gavo nemažai 
gėlių. Vėliau visi buvo pa
kviesti į žemutinę salę kuk
lioms vaišėms ir pabendravi
mui su svečiais.

Biochemijos dr. Kazio Martin- 
kaus (1953-1984) atminimui įam
žinti stipendija šiais metais pa
skirta Klaipėdoje gimusiam Kęs
tučiui Bendinskui, ruošiančiam 
biochemijos doktoratą JAV Oha- 
jaus valstybiniame Bowling Green 
universitete. Ji kasmet paskiria
ma iš specialaus fondo, kurį 1985 
m. sudarė velionies tėvai, sesuo 
ir artimi bičiuliai. Šios stipen
dijos kandidatais gali būti dok
torato ar magistro laipsnio sie
kiantys lietuviai studentai, pa
sirinkę onkologiją, biochemiją, 
farmakologiją ar kitas panašias 
medicinos sritis. Informacija gau
nama šiuo adresu: Kristina Mar- 
tinkus, Dr. Kazys Martinkus Me
morial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629, 
U.S.A.

Jolanta ir Jurgis Janavi
čiai, Australijos lietuviai, kalė
diniame laikotarpyje surengė 
bendrą savo parduodamų dailės 
kūrinių parodą. Jolanta Garoly- 
tė-Janavičienė yra keramikė, stu
dijas pradėjusi pokario Vokieti
jos Freiburge ir jas baigusi Aus
tralijoje, dalyvavusi tarptautinė
se parodose. Jos vyras Jurgis, stu
dijavęs ekonomiką Freiburge, is
toriją Sidnyje, yra hidrografas, 
poetas ir rašytojas, dailės kūri
nių tapytojas. Jolantai parodoje 
atstovavo apie 300 vazų, lėkščių, 
puodelių, dekoratyvinių plokščių, 
įskaitant ir Australijos bei Afri
kos gyvūnus. Ji turėjo ir kerami- 
kon perkeltų Tasmanijos velnių. 
Jurgis parodos lankytojus vilio
jo nutapytais australiško gyveni
mo vaizdais.

Vytautas Beliajus, žymusis tau
tinių šokių specialistas, dabar 
gyvenantis Denveryje, Kolorado 
valstijoje, jau pusšimtį metų lei
džia lituanistikos ir tautosakos 
žurnalą “Viltis”. Jaunystės me
tais jis priklausė Lietuvos vy
čiams, organizavo lietuvių dai
lės parodas Čikagoje, buvo įstei
gęs tautinių šokių grupę “Atei
tis” ir jai vadovavo. Vėliau V. 
Beliajus skaitė pranešimus JAV 
aukštosiose mokyklose apie įvai
rių tautybių šokius, padėdavo su
organizuoti jų grupes. Kolorado 
gubernatorius Roy Romer š. m. 
vasario 8 d. jam ir kitiem trim 
šios valstijos gyventojams pasky
rė aukščiausią žymenį už veiklą 
meno srityje. Tie žymenys vasario 
23 d. buvo įteikti specialiame po
kylyje Kolorado gubernatūros rū
muose. Ilgoką pranešimą paskel
bė “Spectrum Colorado”. Jame 
pabrėžiama, kad V. Beliajus, da
bar jau sulaukęs aštuoniasdešimt 
šešerių metų, tautiniais šokiais 
susidomėjo gimtojoje Lietuvoje, 
o JAV tapo keliaujančiu įvairių 
tautinių šokių mokytoju. Lietu
viai jį pagrįstai laiko Lietuvos 
ambasadoriumi tautinių šokių 
puoselėjime.

Kovo vienuoliktajai skirtą dai
lės parodą Čikagoje, M. K. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo cent
re, jautriais žodžiais atidarė 
Lietuvos garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza. Joje su savo įvairiais 
kūriniais dalyvavo 24 Lietuvos 
dailininkai, pastarųjų 10-15 me
tų laikotarpyje atvykę iš Lietu
vos. Didžioji jų dalis yra baigę 
anuometinį Vilniaus dailės insti
tutą, dabar vadinamą akademija. 
Dauguma gyvena ir dirba Niujor
ke, bet nemažai jų yra Los Ange
les mieste, Čikagoje. Jie pirmą 
kartą buvo sujungti bendrai sa
vo darbų parodai “1994 — Čika
ga” mūsų tautos genijaus M. K. 
Čiurlionio galerijoje. Parodą tur
būt suorganizavo keramikė Nora 
Aušrienė, paruošusi ir jos kata
logą. Aštrių priekaištų “Drau
go” puslapiuose susilaukė dvi 
nuotraukos to katalogo viršely
je: apatinėje dalyje — sovieti
nio CCCP paso su kūju ir pjau
tuvu, viršutinėje dalyje — at
gimusios Lietuvos paso su skrie
jančiu Vyčiu. Pasak kritikų, toks 
sugretinimas esąs pasityčiojimas 
iš Lietuvos. Kitaip galvojo pa
tys menininkai, norėję pabrėžti 
išėjimą iš komunistinės priespau
dos į laisvą meną. Jiems “Drauge” 
kovo 29 d. pritaria ir mūsų foto
menininkas bei daugelio parodų 
rengėjas Algimantas Kezys: “Lie
tuvoje gyvenę okupaciniais me
tais, žmonės patyrė daugiau 
skriaudų nuo sovietinės valdžios, 
negu mes. Jie iš tos okupacijos 
ir išlaisvino Lietuvą, o ne mes. 
Dėl to parodos viršelio simboli
ka man atrodė taikli — nepriklau
somos Lietuvos paso emblema vir
šutinėje dalyje, o sovietinio her
bo apatinėje. Tai ir mažamečiui 
suprantamas simbolizmas, aiškiai 
bylojantis išsilaisvinimą iš oku
pacinės valdžios, o ne pritarimą 
pavergimui ...”

Dail. Adolfas Krištopaitis, 
tapytojas, pasižymėjęs Lietuvos 
malūnų, šventovių, koplyčių ir 
gandralizdžių ciklais, dabar su
kūrė Lietuvos kariams skirtą cik
lą. Į jį yra įjungti XVII-XVIII š. 
Lietuvos karvedžiai, nepriklauso
mos Lietuvos karininkai ir sukilė
liai. Ciklo paveikslai pasižymi 
istoriniu aprangos detalių tiks
lumu.

“Vainuto raštininką”, mono- 
spektaklį vienam aktoriui, Kauno 
dramos teatro mažojoje salėje 
pastatė iš Šiaulių Kaunan persi
kėlęs rež. Gytis Padegimas. “Vai
nuto raštininko” pjesė yra skirta 
jaunajam Antanui Baranauskui, 
būsimajam poetui ir vyskupui. 
Ją sukūrė Vanda Juknaitė, pasi
naudodama jo dienoraščiais, ku
riuose apstu aštuoniolikamečiam 
jaunuoliui būdingo nusivylimo 
gyvenimu, neišsipildžiusiomis lai
mės svajonėmis. Šį vaidmenį su
kūrė jaunas aktorius Egidijus 
Stancikas. Scenovaizdžius paruo
šė dail. Ina Orinauskaitė.

Septynios Šiaulių dramos teat
ro aktorės, vadovaujamos Nijo
lės Mirončikaitės, surengė Tarp
tautinei teatro dienai skirtą senų
jų dainų ir muzikos vakarą “Taip 
gaila praėjusių meilės sapnų”. 
Šcenoje skambėjo estrados solis
tų Danieliaus Dolskio (1891- 
1931), Stepo Graužinio, Antano 
Šabaniausko (1903-1987) įrašų 
dainos, aktorių papildytos tada 
populiariais tango ir čarlstono 
šokiais. Žiūroves jos taipgi su
pažindino su senoviško likerio 
ponioms receptu. Specialiomis 
premijomis buvo apdovanoti šio 
teatro geriausi aktoriai Antanas 
Venckus ir Teresė Maliukevičiūtė.

Valstybinis leidybos centras 
leidžia Algimanto Liekio sudary
tų dokumentinių rinkinių knygas 
“Nenugalėtoji Lietuva”. Neseniai 
pasirodžiusion antrojon knygon 
jis įjungė lig šiol neskelbtų doku
mentų rinkinį, skirtą antisovieti- 
niam lietuvių pogrindžiui. Antrą
ją “Nenugalėtosios Lietuvos” kny
gą papildo dokumentai, 1978-88 
m. skelbti “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikoje”, “Aušroje”, 
“Perspektyvose”, “Į laisvę”. Ne
mažai archyvinių dokumentų bu
vo gauta iš buvusių kalinių, po
litinių tremtinių, kitų pogrindi
nės veiklos dalyvių. Trečioji “Ne
nugalėtosios Lietuvos” dokumen
tinė knyga bus skirta sovietinėms 
pastangoms sunaikinti 1990 m. at
gimusią nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, ketvirtoji knyga — 1944- 
53 m. lietuvių partizanų kovoms 
ir jų spaudai, penktoji — sovie
tinių okupantų represinių orga
nų veiklai Lietuvoje 1944-89 me
tais.

Tarptautinės teatro dienos 
proga Lietuvos teatro sąjunga 
jau trečią kartą paskelbė geriau
sius metinio sezono teatralus.
1992 m. geriausiais buvo išrinkti 
trys Jaunimo teatro Vilniuje at
stovai — rež. E. Nekrošius, akto
riai I. Dapkūnaitė ir P. Budrys.
1993 m. laureatais tapo Vilniaus 
mažojo teatro rež. R. Tuminas ir 
aktorius S. Račkys, Vilniaus dra
mos teatro aktorė A. Janušauskai
tė. Šiemet buvo prisitaikyta prie 
tarptautinės tradicijos, iš anks
to paskelbus po tris kandidatus į 
geriausius režisierius, geriausius 
aktorius ir geriausias aktores. 
Laimėtojai buvo pranešti iškil
mingame vakare. Geriausiu reži
sieriumi vėl buvo išrinktas Ei
muntas Nekrošius, LIFE iniciaty
va pastatęs tris mažąsias A. Puš
kino tragedijas “Mocartas ir Salje- 
ris. Don Chuanas. Maras.” Ge
riausia aktore buvo pripažinta 
Vilniaus dramos teatro atstovė 
Dalia Michelevičiūtė, atlikusi 
Mergaitės ir Komandoros vaid
menis premija įvertintame rež. 
E. Nekrošiaus spektaklyje. Ge
riausio aktoriaus laurus išsi
kovojo klaipėdietis Kęstutis Ži
linskas, sukūręs Hemą S. Becket- 
to “Žaidymo pabaigoje”, geriau
sios muzikinio teatro atstovės 
— jaunoji balerina Eglė Šapokai- 
tė už Džiuljetą S. Prokofjevo ba
lete “Romeo ir Džiuljeta”. Ge
riausia teatro kritike pirmą kar
tą buvo išrinkta Rūta Oginskai
tė, dirbanti teatro apžvalginin
ke “Lietuvos ryte”. Lietuvos teat
ro sąjungos vadovas Juozas Bud
raitis, scenos ir filmų aktorius, 
skundėsi varginga šios organizaci
jos būkle, dabar iš valdžios ne
gaunančia nė cento paramos. Vis 
dėlto laureatams, be gėlių ir vo
ko su pinigais, įteikta ir didelė 
taurė šampano. Jiems grojo Gin
taro Rinkevičiaus vadovaujamas 
Lietuvos simfoninis orkestras, 
ansambliai “Kvinta”, “Sutaras”, 
dainavo solistai Veronika Povi
lionienė ir Stasys Povilaitis. 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

TV.

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (4161 766-5367

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.

MOKAUŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.75% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00%
6.00% 
5.00% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.75%
7.00% 
3.50%

1
2
3
4
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.50% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 

' Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk...................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 8.50%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.00%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.25%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimante mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL DVL ENGINEERING
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.

Licence
E-2392

ALL THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

"CENTRO KUBAS
Tik lietuvių tvarkomas 

nekilnojamojo turto biuras iš 
Vilniaus “Centro kubas” priima 
užsakymus parinkti ir įsigyti 
gyvenamuosius namus ir 
butus Vilniuje. Kiekvienam 
besidominčiam asmeniškai 
suteiksime informaciją.

"Centro kubas" 
Pylimo gatvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania 
teL (370-2) 22-70-90, 

22-78-41

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Geras moksle ir krepšinyje
Artūro Karnišovo vardas dauge

liui išeivijos lietuvių, kurie bent 
kiek domisi krepšiniu, yra girdėtas. 
Nors jis dar nėra NBA žvaigždžių 
tarpe, tačiau pagal seniai užsibrėž
tų tikslą, tos lygos slenkstį netru
kus mėgins peržengti. Visi duomenys 
kalba jaunojo krepšininko naudai.

Būdamas 17 metų amžiaus, jis jau 
žaidė Vilniaus “Statyboje”, kuri 
greta Vilniaus “Žalgirio” dalyva
vo Sovietų Sąjungos didžiosios ly
gos pirmenybėse. “Statyboje" taip 
pat žaidė Šarūnas Marčiulionis, 
ir ši komanda, visuomet “svyruoda
vo” pirmojoje lentelės pusėje. O 
“Žalgiris” buvo tapęs nugalėtoju 
net kelis kartus. Artūras Karnišo
vas Balcelonos olimpiniuose žai
dimuose žaidė Lietuvos krepšinio 
rinktinėje, pirmąjame penketuke, 
kuris Lietuvai laimėjo bronzos me
dalius.

Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės “Vėjas” viešnagės 
metu Lietuvoje, 1989 metais, su jau
nuoju Karnišovu teko susipažinti 
per rungtynes Vilniuje. “Vėjas pri
lenkė Statybą”... po rungtynių ra
šė Egidijus Žičkus Vilniaus “Spor
te”. Jos buvo “Vėjo” laimėtos 89:87. 
“Vėjui” didžiausi taškų pelnytojai 
buvo Ričardas Šimkus - 35 ir Jonas 
Karpis - 31, o “Statybos” Karnišo
vas savo komandai laimėjo net 28.

“Vėjui” dar viešint Vilniuje, Ša
rūnas Marčiulionis ruošėsi kelio
nei j NBA, “Golden State Warriors” 
Amerikoje. Vėliau jau kaip NBA 
žaidėjas Marčiulionis, sutikęs Se
ton Hali universiteto trenerį P. J. 
Carlesimo, pareiškė jam, kad Karni
šovas yra susidomėjęs žaisti ir stu
dijuoti Amerikoje. Šis treneris pats 
niekada nebuvo matęs Karnišovo 
žaidžiant. Jis buvo žiūrėjęs tik vaiz
dajuostes, ir susidarė gerą nuomo
nę apie jaunuolį. Tų pačių metų 
lapkričio mėn. Vilniaus “Statyba” 
pakviesta dalyvavo draugiškose 
rungtynėse su JAV universitetų 
komandomis, ir jau po šių varžybų 
Karnišovas su savaisiais nebegrį
žo namo. Jis pasiliko Amerikoje 
ir nuo tos dienos prasidėjo jo nau
jas gyvenimas, jam dar nepažįsta
mame naujame krašte, o taip pat 
ir ryšiai su Seton Hall universite
tu ir jo krepšinio komandos treneriu.

Pirmieji egzaminai įstoti į uni
versitetą dėl silpno anglų kalbos 
mokėjimo nepavyko. 1989-90 žiemą, 
jis labai intensyviai mokėsi kalbos, 
žaidė krepšinį New Jersey miesto 
komandoje ir buvo globojamas Vi
dos Lenys namuose. Antruosius, 
bandomuosius egzaminus universi
tetan išlaikė ir gavo teisę žaisti uni
versiteto komandoje. Universiteto 
sporto direktorius Larry Keating 
yra pareiškęs, kad Karnišovas yra 
labai stiprus matematikas ir geras 
kitose mokslo srityse.

Amerikoje studentų krepšinio 
čempionate NCAA lygoje žaidžia 
296 universitetų ir kolegijų koman
dos. Iki kovo vidurio, išaiškėjus 
64-rioms stipriausioms komandoms, 
jos suskirstomos į keturias terito
rines grupes, ir tik šio laikotarpio 
varžyboms pasibaigus, keturios pir
mosios komandos perkeliamos į “Fi
nai Four” (keturių baigmę). Ameri
koje šiomis varžybomis visi labai 
domisi, ir jos yra populiarios. Jos 
yra ne vien tik aruodas, iš kurio 
NBA renkasi geriausius, bet kartu 
ir Amerikos krepšininkų prieaug
lio brandinimo mokykla.

Artūras Karnišovas keturis sezo
nus NCAA lygoje atstovavo Seton 
Hall universiteto rinktinei. Net 
du kartus jis buvo apdovanotas ge
riausio Didžiųjų Rytų atleto prizu. 
Toks pripažinimas yra labai svar
bus. Jo treneris P. J. Carlesimo yra 
pareiškęs: “Mes iš Artūro pažymių 
žinojome, kad jis gabus studentas, 
tačiau šis atvejis tikrai išskirtinis. 
Jis atvyko beveik nemokėdamas kal
bos, iš visai kitos kultūros šalies - 
ir taip greitai progresavo moksle, ne 
tik sporte”.

Šiais metais jo komanda nepateko 
į sekantį 64-rių geriausių čempio
nato etapą. Tuom pačiu jam ir užsi
baigė universitetų lygos krepšinis. 
Gegužės 23 d. jis jau baigia biznio 
ir ekonomikos studijas universite
te, kurio komandoje sėkmingai žai
dė krepšinį ir gaus šios specialy-

broliai - T. ir L. Giniočiai, H. Jona
than, J. Obelienius, T. Pranaitis 0. 
“Kovui” taškus pelnė: M. Palčiaus
kas 10, J. Chrolavičius 9, N. Šlekai
tis. Kybartas, E. ir Š. Cockuan, Pal
čiauskas 0.

♦ * •

Naujas čempionas. Nairobi, Keni
joje, šiuo metu gyvenantis buvęs 
torontietis Mykolas Ropė, “Inter
national Distiller’s Kenya Limited 
Shot Gun” čempionate 47 varžovų 
tarpe laimėjo pirmą vietą.

MM LIETUVIŲ

-i T T T KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA: IMA:

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

. INSURANCE BROKERS LIMITED ĮZ ĄNJ _ ______________________ _____________ ____
W 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Pro rankų užtvarą prasmukęs, AR
TŪRAS KARNIŠOVAS (55) užbaigia 
dvitaškį

bės diplomą. Po to seks dar vienas 
svarbus jo gyvenime mėginimas. Jis 
nori būti priimtas į NBA.

Artūras Karnišovas pakviestas į 
NBA treniruočių stovyklą. Kvietimą 
mielai priėmė. Direktorius Marty 
Blake yra pareiškęs: “Man patinka 
Karnišovas. Aš jį mačiau daugelį 
kartų, rungtyniaujantį ne tik čia, 
bet ir Europoje. Jis labai sumanus 
žaidėjas, bet jam dar reikia trupu
tį fiziškai sustiprėti.” Jo trenerio 
P. J. Carlesimo nuomonė: “NBA, at
rodo, iš tikrųjų domisi Artūru. Jie 
žino jo galimybes. Posezonis bus la
bai atsakingas Karnišovui, ypač kan
didatų į NBA stovyklose. Manau, 
kad jis turi galimybių patekti į NBA 
“Draftų” pirmąjį ratą. Nors tai dar 
nėra garantuota, bet iš daugelio 
krepšinio žmonių esu girdėjęs pa
našių nuomonių”.

Artūrui Karnišovui linkėtina sėk
mės krepšinyje ir toliau. Tikimasi 
taip pat, kad įgytas mokslo žinias, 
kaip geras lietuvis jis panaudos 
atgimstančiame ki'aŠte.

Hamiltono jaunučiai Toronte
Toronto “Aušros*’ pakviestos dvi 

Hamiltono “Kovo” jaunių komandos 
1994 m. balandžio 10 d. Prisikėli
mo parapijos salėje sužaidė drau
giškas krepšinio rungtynes su šei
mininkų B ir C jaunučiais.

B klasėje rezultatu 78:47 (42:21) 
rungtynes laimėjo svečiai. Jų ko
manda, treniruojama A. Breichma- 
no, atrodė žymiai geriau paruošta 
komandiniam žaidimui, o M. Jankus 
pasirodė kaip puikus kamuolio skirs
tytojas ir vedantis žaidimą žaidė
jas. Taškus “Kovui” pelnė: M. Jan
kus 30, J. Staškevičius ir A. Breich- 
manas po 13, G. Repšys 12, J. Chrola- 
vičius ir M. Palčiauskas po 5. Ko
mandą papildę A. Pitman, J. Repšys 
ir broliai Blekaičiai liko “betaš- 
kiai”. “Aušros” treneris Stepas Ig
natavičius pareiškė, kad jo krepši
ninkai per mažai žaidžia. Dažniau
siai susirenka tik rungtynėms, “tai 
yra per mažai...” Stebint juos rung
tynėse, jautėsi susižaidimo trūku
mas, nors, techniškai kamuolį val
dančių ir darančių drąsius mėgini
mus proveržiuose, kaip Aras Ignata
vičius, Stasys Kuliavas, jų tarpe 
jau yra. “Aušrai” taškus pelnė ir 
komandoje žaidė: A. Ignatavičius 18, 
S. Kuliavas 11, T. Skrinskas 10. Po 
4 - J. Kavaliauskas ir P. Leknickas. 
L. Giniotis, H. Jonathan, O. Smalens- 
kaitė, A. Jonušonis, A. Radtke, L. 
Ruslys, T. Zaleskis ir M. Freimanas 0.

C klasėje laimėjimą rungtynėse 
su “Kovu” pelnė “Aušros” jaunu
čiai rezultatu 54:25 (20:15). “Aušros” 
komandos treneris Stepas Ignatavi
čius, o hamiltoniškiams vadovavo 
jų klubo pirm. Arvydas Šeštokas. 
“Aušrai” taškus pelnė: O. Smalens- 
kaitė 20, M. Freimanas ir A. Jonu
šonis po 12, J. Wilkinson 6, V. Rus
lys ir J. Kongats po 2. K. Bušinskas,

Ateitininkų žinios
Hamiltono jaunučiai ir jauniai ge

gužės l d. užbaigs sėkmingus veik
los metus. Aušros Vartų parapijoje 
9 v.r. Hamiltono ateitininkai kartu 
dalyvaus Mišiose, po kurių bus vai
šės ir oficialus užbaigimas. Visi, iš 
arti ir iš toli kviečiami dalyvauti. 
Norintys daugiau informacijos skam
binkite tel. (905) 628-8962.

Toronto moksleivių veikla atsi
naujina! Iki vasaros pradžios numa
tyti trys susirinkimai, kurie uždegs 
moksleivius rudens veiklai. Pirma
sis susirinkimas įvyks gegužės 14 d., 
po šeštadieninės mokyklos pamokų. 
Kviečiamas dalyvauti visas mokslei
viško amžiaus jaunimas. Kun. Edis 
Putrimas sutiko bendradarbiauti 
su moksleiviais, kuriuos globos Li
nas Daukša tel. 588-4744, Leonas 
Ehlers tel. 487-7771, Dana Grajaus- 
kaitė tel. 534-2294 ir Gabija Petraus
kienė tel. 325-5402.

Ateitininkų prieškongresinė sto
vykla ruošiama Lietuvoje liepos 
11-14 d.d. Berčiūnų stovyklavietėje 
(netoli Panevėžio). Šioje bendroje 
Lietuvos ir išeivijos moksleivių ir 
studentų stovykloje pramatyta įvai
ri programa besiruošiant kongresui 
Vilniuje. Besidomintys prašomi 
kreiptis tel. 445-4521.

Studentų tradicinės gamtos reko
lekcijos šiais metais įvyks gegužės 
27-30 d.d. Studentai keliaus kartu 
su kun. A. Saulaičių, SJ, baidarėmis 
ir stovyklaus Algonquin Park gamto
je. Norintys dalyvauti ar daugiau su
žinoti apie šį savaitgalį prašomi 
skambinti tel. 767-2781.

Šios savaitės mintis: “Liudykime 
Kristų!" (Popiežiaus Jono Pauliaus 
II kelionės į Lietuvą tema).

JAS CV KURSAI VADOVAMS IR 
MOKYTOJAMS. Pranešame, kad 
šiais metais gegužės 21-22 d.d. Dai
navoje įvyks priešstovykliniai va
dovų ir mokytojų kursai. Viliamės, 
kad atsiras daug norinčių dirbti su 
jauniausiais savo idėjos broliukais 
ir sesutėmis. Labai kviečiame Ka
nados moksleivius ir studentus pas 
mus apsilankyti, susipažinti su JAS 
stovyklos programa, pasidalinti 
kūrybinėmis mintimis ir aktyviai 
pradėti išvystyti stovyklinę progra
mą. Vaidinsime, dainuosime, kursim 
šūkius ir sugalvosime būrelių var
dus. Tad laukiame jūsų prisidėti ir 
įsijungti į šį prasmingą darbą.

Kursų programa: gegužės 21, šešta
dienį. 12 vai. - susipažinimas; 1 v.p.p.
- “Stovyklos tikslas” - B. Bublienė;
l. 30 v.p.p. - “Gero vadovo savybės- 
preigos” - Lilė Gražulienė; 3 v.p.p. - 
Tinkamų vertybių išvystymo praty
bos - B. Bublienė; 4 v.p.p. - Stovyk
los taisyklės ir štabo pareigų api
būdinimas - R. Kasputienė; 5 v.p.p.
- 1994 m. JAS vasaros tema “Pasakų 
pilis” - B. Bublienė; 6 v.v. - vaka
rienė; 7 v.v. - “Pasakų pilies” būre
lių projektai - T. Underienė; 9.15 
v.v. - Susikaupimo vakaras ir Mišios
- kun. A. Saulaitis, SJ.

Gegužės 22, sekmadienį: 9 v.r. - 
pusryčiai; 9.30 v.r. - greitosios pa
galbos kursai - slaugė R. Kasputie
nė; 10.15 v.r. - vandens saugumo 
kursai - Laura Gražulytė ir Jonas 
Korsakas; 12.15 v.p.p. - kursų san- 
trauka-įvertinimas ir užbaigimas - 
B. Bublienė; 1 v.p.p. - pietūs. Vyks
tame namo. Iki pasimatymo JAS sto
vykloje!

Norintieji vadovauti turi būti 16
m. amžiaus ir pagal Mičigano valsti
jos įstatymus turi lankyti paruošia
muosius vadovų kursus. Registruo
kitės pas Birutę Bublienę tel. (313) 
646-8588 iki gegužės 12 d. Tik užsire
gistravusieji priimami į kursus. JASCV

4.75% už 90 dienų term, indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.25% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00% už 4 m. term, indėlius 
6.00% už 5 m. term, indėlius 
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.50% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variablerate) 

5.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
6.75% Už RRSP ir RRIF 4 m. term ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.50% UŽ OHOSP (variable rate)
3.25% UŽ taupymo Sąsk. (gyvybės drauda)

3.50% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 
(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai

už asmenines
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų .................. 7.00%
2 metų .................. 7.75%
3 metų .................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 

1, 2 ar 3 metų .. 6.00%
(variable rate)

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

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 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 V3CT0KJK
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 t.t. 

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

LEDAS REI RIGIJRATION
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. 222-1372 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)
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DAIVA DALI ND A, 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.

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

Skautų veikla
• Skautų tėvų komitetas ge

gužės 14 d. nuo 8 v. ryto rengia įvai
rių daiktų išpardavimą (Rummage 
Sale) Neil McLennan Park, į šiau
rę nuo Bloor prie Runnymede Rd. 
požeminio. Tam reikalui prašomi 
tėveliai ir rėmėjai paremti ren
ginį nevartojamom knygom, žais
lais, drabužiais ir tt. Galima 
bus daiktus pristatyti ir tą pačią 
dieną; arba paskambinti Onai Na- 
rušienei 905-277-1128 ar Virgini
jai Puzerienei 416-769-1240 ir su
sitarti.

• Atidėtas LSS suvažiavimas. 
Jis įvyks spalio 22-23 d.d. Anapi
lio patalpose, o susipažinimo šo
kiai bus spalio 22 d. vakare Lie
tuvių namų didžiojoje salėje.

• Gegužės 17 d., 6.30 v.v. “Ram- 
byno” ir “Šatrijos” tuntų vadovų- 
vių bendras posėdis, skautų būk
le.

• Kanados lietuvių fondas pa
skyrė po $150 “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų veiklai. Ačiū.

• Kanados skautai sodina me
delius gegužės 7 d. Nuo 1972 m. jau 
yra jų pasodinę 45 milijonus. Mi
nėtą dieną užsimota pasodinti 3,8 
milijonų, iš kurių Ontario provin
cijai teks pusę milijono. M.

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

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

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

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

Reikalui esant atvažiuojame (namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jūsų pa
geidaujamomis oro linijomis. Didelis pasirinkimas, geros kainos. 

$995.00 plius mokesčiai - per KOPENHAGĄ 
Išskrendant gegužės 25 arba birželio 1 ir 

grįžtant birželio 9, 30 arba liepos 14.
Pilna kaina mokama užsisakant kelionę. 

Naudokitės proga, bilietų neperdaugiausia!
- IŠPARDAVIMAS RIBOTAM LAIKUI -

Skrendant dviem asmenims kartu, į virš minėtą kainą įsiskaitė ir 2 nak
vynės Kopenhagoje. Skrendant pavieniui - už naktį priemoka $50. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Kristiną (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., ALGIS 
Toronto, Ontario M6P1A4

Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS



Amžiaus ir darbu sukaktis
Bėgančių dešimtmečių sro

vėje, kai tam tikros žmogaus 
gyvenimo datos mus sustabdo- 
žvelgiame į asmenis, kurie tai 
padarė. Dešimtmečiais skai
čiuojami tie žmogaus amžiaus 
proginiai ritmai, kur besidai
rysi išeivijoje, nemaža sparta 
dažnėja - vienas sukaktuvinin
kas seka kitą, brandaus avi
žiaus sulaukusį. Vienokiu ar 
kitokiu būdu jie sveikinami, 
pagerbiami, prisimenant jų 
nueitą gyvenimo kelią, paryš
kinant tas vietas, kurios dau
giau reikšmingos lietuviškam 
gyvenimui, jo kultūrai bei ki
toms gyvybinėms sritims...

Šiandien sveikiname “Tėviš
kės žiburių” spaustuvės vedė
ją Vytautą Balčiūną, 1994 m. 
balandžio 12 d. artimųjų bei 
bendradarbių tarpe atšventu
sį savo vingiuoto gyvenimo sep
tyniasdešimtmetį.

Vytautas Balčiūnas, ilgame
tis spaudos darbuotojas, šią 
darbo sritį pradėjo Argentino
je, į kurią iš Austrijos su žmo
na Genovaite atvyko 1950 m. 
Susipažinęs su spaustuvininku 
Kazimieru Vaitkevičiumi ir 
“Argentinos lietuvių balso” 
leidėju Pranu Ožinsku, jų 
paskatintas, pradėjo mokytis 
linotipininko-mechaniko ama
to. Pramokęs ispaniškai, įsto
jo į Buenos Aires grafikos “juo
dojo meno” mokyklą, kurią po 
trejų metų baigęs, buvo priim
tas į profesinę sąjungą su tei
se dirbti visose spaustuvėse. 
Dirbo argentiniečių dienraš
čiuose “La Rason”, “Clarin”, 
talkino lietuvių katalikų sa
vaitraščiui “Laikas” ir “Argen
tinos lietuvių balsui”. Išlai
kęs egzaminus, 1954 m. pradė
jo dirbti vokiečių dienrašty
je “Freie Presse” techninio re
daktoriaus padėjėju. Dirbo 
dvylika metų iki persikėlimo 
į Torontą.

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Keliaukite į Lietuvą

VYTAUTAS BALČIŪNAS

“TŽ” spaustuvei vadovauja 
28 metus. Šiuo laikotarpiu te
ko iš senosios puslapių paruo
šimo sistemos pereiti į kom
piuterinę. V. Balčiūno ilga
metė praktika padėjo ir pade
da lengviau išspręsti visas 
technologines problemas. S.

Įvairios žinios
Reikia dešiniosios spaudos. 

Lietuvoje, Kaune, leidžiamas 
laikraštis “Sekmadienis” su 
poantraštiniu paaiškinimu, 
kad “laikraštis Lietuvai”. Il
gokame leidėjo ir redakto
riaus žurn. Prano Abelkio 
kreipimesi tarp kitko nuro
doma, kad Lietuvai reikia ob
jektyvios dešiniosios pakrai
pos laisvos spaudos. Tą spra
gą užpildytų “Sekmadienis”. 
Gana plačiai papasakota apie 
laikraščio įsteigimą 1928 m., 
jo atsteigimą 1990 m. ir visus 
leidybos sunkumus.

Redaktorius kreipiasi į tau
tiečius, įsitikinęs, kad tau
tai ir tėvynei reikia savaran
kiško, laisvo laikraščio; žmo
nės, susidūrę su dabartine 
būkle, tokį laikraštį remtų 
visokeriopai, ir jis galėtų bū
ti leidžiamas periodiškai. Šiuo 
metu redaktorius leidžia Sąjū
džio laikraštį “Kauno aidas” 
“beveik vien iš idėjos”. Jis 
tiki, kad atsiras gerų žmonių, 
kurie “supras mane ir mano 
bei mūsų visų tuos pačius sie
kius”. Nėra abejonės, laukia 
ir išeivijos paramos. Adresas: 
Pr. Abelkis, P/D 304, 3000 Kau
nas, Lithuania-Lietuva, fak
sas (370-7) 20-65-97. Inf.
Širdies ligų apsauga
Lietuvos sveikatos ministe

rijos kvietimu, Birutė Samson, 
savininkė Amber Consulting 
firmos (Oakville, Ont.) ir Bill 
Lifchus, Apotex Inc. (Toronto, 
Ont.) Rytų Europos skyriaus 
vedėjas, 1993 m. gruodžio mėn. 
kalbėjo su Lietuvos ligoninių 
vadovais apie vaistus, kuriuos 
galima gauti Šiaurės Ameri
koje, ir apie jų pardavimo me
todą receptais per Kanados 
vaistines.

Važinėdami po Lietuvą, jie 
sužinojo, kad Lietuva turi vi
same pasaulyje didžiausią šir
dies ligų mirtingumą, ir pama
tė kaip vargingai ligoninės 
priverstos veikti be tinkamos 
aparatūros, be tinkamų vaistų, 
pasenusiais greitosios pagal
bos automobiliais ir t.t. Bill 
Lifchus pasiūlė Lietuvos svei
katos ministeriui dr. Bredi- 
kiui pasirašyti bendravimo su
tartį, teikiančią Lietuvai 5 mi
lijonus JAV dol. apyvartinį 
kreditą vieneriems metams be 
nuošimčių, vaistų pirkimui 
per Apotex Inc. Iš tos sumos 
1 milijonas bus dovanotas Lie
tuvai pagelbėti kurti bei plės
ti kraujo spaudimo ir choles
terolio tyrimą bei kitas svei
katos programas ir sveikatos 
apsaugos reformą, siekiant pa
gerinti Lietuvos gyventojų 
sveikatą ir sumažinti mirtin
gumą.

Visų vaistų platinimas bus 
organizuojamas per Amber 
Consulting firmą kartu su “Sa
ve - A - Heart” komitetu Lie
tuvoje, kuris stebės užpirktų 
vaistų ir 1 milijono paramos 
paskirstymą. Inf.

Širdies ligų apsaugos “Save-A-Heart” programos steigėjai. Iš kairės - 
BILL LIFCHUS, Apotex Inc. Rytų Europos skyriaus vedėjas, BIRUTĖ 
SAMSON, Amber Consulting savininkė, Lietuvos sveikatos ministeris dr. 
J. BRĖDIKIS ir EGIDIJUS BARTUSEVIČIUS

© SKAITYTOJAI 1‘tSISAKO
TEISĖ PASISAKYTI

Atsiprašau, jei ką paliečiau sa
vo laiške “Ar jie lietuviai? Ar ...? 
Nė nesvajojau, kad galėjo būti to
kia reakcija iš lietuvių įstaigos. 
Juk Kanadoje yra pilna žodžio ir 
minties laisvė. Tam yra “TŽ” laiš
kų skyrius, kur visi gali savo min
tis išsakyti, nesiimant grasinimų.

Stasys Prakapas,
Toronto, Ont.

AK, TA NELAIMINGOJI “C”!
“TŽ” 1994 m. 13 nr. išspausdin

tas mano apžvalginis rašinys apie 
Alfonso Eidinto knygą “Slaptasis 
lietuvių diplomatas”. Radęs kny
gos pradžioje žodį “užsiėmimas” 
vokiškai išspausdintą “Beshafti- 
gung” (be “c”), ištaisiau į “Beschaf- 
tigung”. Deja, “TŽ” rinkėjui, kaip 
ir Lietuvoje knygos rinkėjui, “c” 
ir vėl iškrito. Ant “a” umliautų 
nevartojant, išspausdinta: “Be- 
shaeftigung (t.b. Beshaeftigung, 
A.N.)”, kai tarp skliaustelių tu
rėjo būti “Beschaeftigung”. Prieš 
klaidą galėjau užsimerkti, ją ra
dęs nereikšmingoje vietoje. Bet 
ji tituliniame knygos lape, saki
ny, nusakančiame Juozo Paršai- 
čio-Gabrio veiklos svarbą. Vi
liuosi, kad iš šio paaiškinimo rai
dė “c” nebeiškris. Alfonsas Nakas

PRAŠO PAGALBOS
Aš esu 14 metų amžiaus. Mokau

si Saugų vid. mokykloje. Mūsų 
šeimoje yra 5 vaikai, du eina į mo
kyklą — aš ir mano brolis Marty
nas, devynių metų amžiaus. Kiti 
niekur nedirba. Mano brolis Graž
vydas yra aštuoniolikmetis, psi

chiškai nesveikas, seserys — Si
mona 16 m. ir Jurgita 17 m. am
žiaus. Tėvai irgi neteko darbų 
dėl etatų mažinimo. Mūsų šeima 
gyvena be pinigų, nes nėra kur 
įsidarbinti. Pašalpų jokių ne
gauname. Jeigu tėvelis ką nors 
parduoda iš savo daiktų, ar už
sidirba pas žmones, tada būna 
gerai ir turime kelioms dienoms 
pinigų. Baigia savo darbo įran
kius išparduoti. Todėl prašau 
jūsų pagalbos, kaip galite ir ką 
galite labdaringai atsiųsti. Jau 
pavasaris, o mes su broliuku Mar
tynu neturime pavasarinių batu
kų. Ir nežinia, kada turėsime. La
bai dėkingi būsime jeigu padėsi
te. Tikiuosi, kad jūs mane supra
site.

Dainora Kriauzaitė, 
Maž. Lietuvos 13-a, Saugos 

Šilutės raj., Lithuania

ŠYF’SEiyiTOS

Kalba du vyrai:
— Mano žmona skaniai val

gyti verda.
— Mano irgi nuostabi kuli

narė.
— Gaila, kad mes šito valgyti 

neišmokom.
* * *

Adomas su Ieva vaikšto po 
rojaus sodą.

- Ar tu myli mane, Adomai? - 
meiliai klausia Ieva.

- O ką aš dar galėčiau my
lėti?!
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo Q£W)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais

1588 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel -53Q-1Q7Q

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
Weston, Ontario M9N 1J2
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.ls. 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
ALGIS S. PACEVIČIUS, B.Sc., LL.B.

patogiais FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais
Kelionės su FINNAIR į Vilnių ir Kauną kiekvieną penkta
dienį. Skrydžiai nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 30 d. 1994 m.

$"l 050 (kan.)
Kelionės su KLM (Olandų oro linija per Amsterdamą)
Kelionės - kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, šeštadienį.

DAINŲ ŠVENTĖS grupė
išvyksta KLM lėktuvu liepos 2 d.

Speciali kaina-$"I 239 (kan.)
Smulkesniųžiniųteiraukitės: tel. (41 6> 533-8443

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

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

Pensininkams nuolaida

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

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

GINTARAS

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.
Siuntiniai laivu: ct? <T— cr- ct? <T- d~?

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

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

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

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

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg ......................... $5.50 plius $14 pristatymas

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

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas,
& patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų
įvertinimas.

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

Kelionės L Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1050 .

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

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

RBŽHKK

An independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
°hone: (416) 769-1616

West Realty Inc.

Q DRESHER
“EXPRESS”

SKUBUS PA TARN A VIM AS

MISSISSAUGA

g__

702 BURNHAMTHORPĘ RD

GARANTUOJAME
(bet neprižadame)

Sezono 
metu 

7 dienas 
savaitėje 

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

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

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

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

O

6 BURNHAMTHORPE RD

1
4 TRO xNIX/

Certified 
Service

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

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

• ATSISKAITYMĄ

I /I (Revenue Canada) 
iki JL ■ dienų 

arba grąžiname už patarnavimus. 
PLIUS $30, jeigu negausite 

atsakymo pažadėtu 
laiku.

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių 
-turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

? LAWRENCE AVE

1

SCARBOROUGH
TAXTRONIX „ 

69Į Mark bom Rd.# 27
CEDER 

y I HIGH
I__________ PLAZA

BLOOR STREET S

TAXTRONIX 
2290 Bloor St.W

8 a

TORONTO
fi

TURITE
ATSISKAITYTI, 

kad grįžtų...
GST kreditai

Child Tax Benefit (už vaiką)
• CPP (verslo srityje) 
ir daugiau jeigu...

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

ESAME VISĄ LAIKĄ 
JŪSŲ PUSĖJE

Garantuojame - jeigu klientas yra 
nepatenkintas - neimame mokesčio

• Visų metų paslaugos už vienkartinį 
apmokėjimą (tarpininkaujame 

Revenue Canada reikaluose)
Konkurencinės kainos apskaičiuojant 

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

25% nuolaida sutuoktiniams

VERSLO (biznio) 
KLAUSIMAIS?!

• Sutvarkome paskolas SBDL 
(Small Business Development Loan) 

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

• Apskaičiavimai bendrovėms
• Apyskaitos nuo A iki Z

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” 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 VDA — INSURANCE
Walter V. .Dauginis Insurance Broker Limited, 

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



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1994. IV. 26 - Nr. 17 (2304)

TORONTO
MONTREAL

Anapilio žinios
— Šv. Jurgio šventės proga Toron

to skautų “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai dalyvavo 9.30 v.r. Mišiose 
su savo vėliavomis. Po Mišių jie tu
rėjo savo sueigų Anapilio salėje.

— KLKM d-jos mūsų parapijos 
skyriaus susirinkimas šaukiamas 
šių metų gegužės 1 d. po 11 v.r. Mi
šių naujoje Anapilio parodų salė
je. Bus aptariami svarbūs klausi
mai.

— Prisikėlimo kredito koopera
tyvo Anapilio skyriaus naujų pa
talpų oficialus atidarymas įvyko 
balandžio 24 d. po 11 v.r. Mišių. 
Ta proga visi buvo vaišinami pa
rapijos salėje kavute ir pyragai
čiais.

— Motinos dienos pietūs Anapily
je bus gegužės 8, sekmadienį, 1 v.p.p. 
{domių programų atliks mūsų jau
nimas. Pietus gamins J. Gurklienė.
Bilietus platina R. Celejewska, tel. 
231-8832.

— Gegužės 8, Motinos dienos pro
ga, “Gintaro” ansamblio nariai par
davinės rožes parapijos salėje.

— Klebonas išvykęs atostogų. Grįš 
Motinos dienos savaitgalį.

— Mišios gegužės 1, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Penkauskų ir Trin
kų mirusius, 11 v.r. už parapijų; Wa
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Lilę Zabulio- 
nienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Montrealyje mirė a.a. Petras 

Bendikas, 76 m., nevedęs; liūdi bro
lis Montrealyje, seserys Sarnijoj, 
Čikagoj ir Australijoj. Palaidotas 
balandžio 21 d., Šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Apeigas atliko kun. P. Di
lys.

— Sarnijoje mirė a.a. Jurgis Dilba, 
71 m.; liūdi žmona Marta, sūnus Er- 
vinas. Palaidotas balandžio 22 d., 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Apeigas 
atliko kun. A. Žilinskas. Užuojau
ta, parapijos vardu, visiems liūdin
tiems.

— Kviečiame į vakaronę Sibiro 
tremtiniams paremti, birželio 9 d., 
7.30 v.v., Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Rengia Baltiečių moterų ta
rybos lietuvių skyrius.

— Sekmadienio pamaldas laikė 
kun. A. Žilinskas. Gausių dalyvių 
tarpe susilaukėme Svečių iš Kalga- 
rio — O. ir J. Kilotaičių.

— Gegužės 1, sekmadienį, pamal
das laikys kun. P. Dilys; bus dali
namas gegužės mėn. biuletenis.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 205 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė J. O. Kilotaičiai iš Kalga- 
rio, Altą., O. Galinaitienė iš Čika
gos, A. Šimkus iš Port Alberni, B.C. 
ir D. G. Wicks iš Pickering, Ont. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN visuomeninės veiklos komi
teto pirm. Teodoras Stanulis.

— LN valdybos posėdis įvyks ba
landžio 28, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN moterų būrelis balandžio 12 
d. vėl pasiuntė aštuonis maisto ir 
drabužių siuntinius į Lietuvę, vargs
tančioms šeimoms ir Vilniaus kraš
to mokytojams.

— LN visuomeninės veiklos komi
teto posėdis įvyko balandžio 12 d. 
Dalyvavo LN moterų ir vyrų būre
lių LN kultūros komisijos ir lietu
vių socialinių reikalų komiteto at
stovai. Buvo dikutuotos 1994-95 m. 
veiklos gairės. Aptartas LN dalyva
vimas ateinančiame karavane ir ba- 
zaro rengimas, bei Motinos ir Tėvo 
dienų pietūs.

— Istorinis lietuviškas filmas 
“Barbora Radvilaitė” bus rodomas 
gegužės 1 d., 1.30 v.p.p.

— Gegužės 8, sekmadienį, Kara
liaus Mindaugo menėje yra ruošia
mi tradiciniai Motinos dienos pie
tūs. Motinas sutiks su gėlėmis ir 
vynu bei pasveikins LN vyrų būre
lio nariai.

— Liepos 10, sekmadienį, 12 v. LN 
ir vyrų būrelis rengia gegužinę 
Boyd Conservation parke, Cliff
side 2, Woodbridge, Ont. Progra
moje — šokiai, sporto varžybos, lo
terija. Veiks maisto bufetas. Bus 
staigmenų.

— LN poilsio stovykla rengiama 
rugpjūčio 13-20 d.d. Wasagoje. Dėl 
platesnių informacijų prašoma 
skambinti A. Bukauskui tel. 244- 
2790 arba E. Bartminui tel. 240-0490.

— Lietuvių namams reikalingas 
virtuvių valytojas/a. Darbas pir
madieniais nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p. Dėl 
smulkesnės informacijos kreiptis į 
LN raštinę tel. (416) 532-3311.

— Taipgi ieškomas darbininkas 
pastato priežiūrai. Dėl informa
cijos kreiptis aukščiau nurodytu 
telefonu.

PARDUODU vyriškus tautinius dra
bužius (austus G. Baltaduonienės). 
Skambinti tel. 416-621-1638 Toronte.

■■■■■llllllllllllllllllllll 
ROYAL LePAGE 
■■■■M llllllllllllllllllllll
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
High Park - Indian Rd., atskiras namas, geros pajamos, 11 kam
barių, 3 virtuvės, 3 vonios, dvigubas garažas, arti tramvajaus ir 
požeminio traukinio, netoli parduotuvių. Skambinti tel. 231-3000.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitų sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo Eugenija Ambra
zaitytė.

— Susituokė Jonas Svirplys ir Cris- 
ty Samonte.

— Balandžio 21 d. palaidota a.a. Elz
bieta Girdauskienė, 89 m. amžiaus.

—Jaunimo stovyklos mūsų stovykla
vietėje “Kretinga”, Wasagoje, šių 
vasarų vyks tokia tvarka: lietuviš
kai kalbantiems nuo liepos 10 d. 
iki liepos 23 d., lietuvių kilmės vai
kams, lietuviškai nekalbantiems, 
nuo liepos 24 d. iki rugpjūčio 6 d. 
Registracijos blankus galima gauti 
parapijos raštinėje. Stovyklas orga
nizuoja Lina Kuliavienė tel. 766-2996.

— Motinos dienos proga, gegužės 
8 d., “Gintaro” ansamblio nariai 
pardavinės rožes mūsų parapijoj.

— Tarptautinis Karavanas, kuria
me dalyvauja ir lietuviai su pavil-
jonu “Vilnius”, vyks mūsų patalpo- '' 
se birželio 17-25 d.d. Karavano ren
gimo komitetų, kuriam pirminin- • 
kauja Danelė Didžbalienė, sudaro 
Suvalkų krašto Kanados lietuvių 
išeivijos sambūris. Karavano pel
nas, jei jo bus, skiriamas Punsko 
lietuvių šventovės atnaujinimui.

— Mišios gegužės 1, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už Vyšniauskų šeimos mi
rusius, 9.20 v.r. - už a.a. Jonų ir a.a. 
Sofijų Gegužius, 10.15 v.r. - už Mo
tinos dienos novenai pavestas sie
las, už a.a. Kazimierų Kaminskų, už 
a.a. Jonų Gudelį, 11.30 v.r. - už pa
rapijiečius.

Toronto Maironio mokykloje, 
1994 m. balandžio 30, šeštadie
nį, 11 v. ryto įvyks tėvų susirin
kimas. Visi kviečiami dalyvauti.

Vedėja
A.a. Alfonso Lukošiaus, vie- 

nerių metų mirties prisimini
mui žmona Aniceta Lukošie
nė ir dukra “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Juozo Klimo, savo ge
riausio bičiulio Lietuvoj ir 
Kanadoj, atminimui Juozas 
Radziukynas “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

KLB Delhi-Tillsonburg apy
linkės valdyba atsiuntė “Tė
viškės žiburiams” $100 auką.

A.a. Viktoro Janulevičiaus 
atminimui žmona Eugenija 
Janulevičienė ir šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $250.

A.a. Augustino Bartninkai- 
čio 11 metų mirties prisimini
mui duktė Birutė Bernatt ir 
vaikaitis Antanas Bernatt au
kojo “Tėviškės žiburiams” 
$100.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja Ka
nados Lietuvių Fondui už 
$7,000 auką.

Kanados lietuviai katalikai 
Mississaugoje, Anapilio so
dyboje, turi Lietuvos kanki
nių šventovę, vienintelę tokiu 
pavadinimu visoje išeivijoje. 
Lietuvoje, Kauno vyskupijoje, 
yra įsteigta nauja Domeikavos 
parapija, kuri dabar stato sau 
naują šventovę. Mons. A. Sva
rinsko pasiūlymu ji pavadin
ta Lietuvos kankinių bažnyčia. 
Tai vienintelė tokiu pavadini
mu šventovė visoje Lietuvoje.

Smuikininkas Algirdas Stul
gys, ilgokai viešėjęs Toronte 
ir daug kur koncertavęs, grįžęs 
į Lietuvą pradėjo koncertuo
ti po visą kraštą, ypač Kaune 
ir Vilniuje. Pakviestas Kauno 
simfoninio orkestro, jis daly
vavo koncerto programoje, at
likdamas Mendelsono-Bartoly 
kūrinius. Orkestras jau aštun
tą kartą išvyko Italijon koncer
tuoti įvairiose vietovėse.

Paieškojimas
Inž. Vladas Kukoraitis iš Pa

nevėžio ieško savo seserų - Stasės 
ir Marcelės. Prašau man rašyti 
ar skambinti telefonu: inž. Vladas 
Kukoraitis , 125 Tamarac Trail, Au
rora, Ont. L4G STI, tel. (905) 727- 
4869.

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.

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” šokėjos atlieka šokį su verbomis. Jų ir viso ansamblio gerai pa
ruoštus šokius bus galima pamatyti pavasario koncerte “Palangos Juzė” gegužės 7, šeštadienį, 6 v.v., Port Credito 
gimnazijos auditorijoje Mississaugoje Nuotr. Algirdo Pūko

METINĮ KONCERTĄ

MiNEOlĄ

CtGOtT 
ti/GM ScHeOC

Programoje: visos “Gintaro" šokėjų grupės, kaimo kapela, instru
mentalistai, dainininkės. Bilietai platinami sekmadieniais parapijose 
arba pas J. Vingelienę tel. (416) 233-8108. Visos vietos numeruotos. 
Bilieto kaina suaugusiems $10, vaikams - $8.

“Gintaro” tėvų komitetas loėoUTO

Kviečiame visus į Toronto lietuviųjaunimo ansamblio “GINTARAS

į 1994 m. gegužės 7, šeštadienį, 6 v.v., Port Credit
J gimnazijos auditorijoje, 70 Mineola Rd. E. (Hwy. 10 (pietus nuo Q.E.)

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” laukia visų 
pavasario pobūvyje “Gintariai 
prisiminimai” šį penktadienį, 
balandžio 29 d., 7 v.v., Prisikėli
mo parapijos salėje.

Metinis gintariečių koncer
tas “PALANGOS JUZĖ” - 1994 
m. gegužės 7, šeštadienį, 6 v.v., 
Port Credit gimnazijos audito
rijoje, 70 Mineola Rd.E.,(Hwy.l0 
-Hurontario ir Q.E.), Mississau
goje. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. Bilietus galima 
įsigyti parapijose ir pas J. Vin
gelienę tel. 416-233-8108.

Gintariečių kelionei į Lietu
vą paremti aukojo: $100-A. H. 
Stepaičiai, J. Bakis, P. Malis,
I. M. Sungailos. Nuoširdžiai 
dėkojame už aukas.

Tėvų komitetas

Poetas, rašytojas ir muzikas 
Raymond Filip (Raimundas 
Filipavičius), besireiškiantis 
angliškai kalbančioje Kana
dos visuomenėje, išleisdinęs 
keletą savo kūrybos knygų, lan
kysis Toronte š.m. gegužės 3, 
antradienį, ir dalyvaus sceni
nio veikalo “Banana Boots” 
premjeroje (730 Bathurst St., 
suite 201, tel. 588-8580, Mixed 
Company Theatre). Šio satyri
nio veikalo autorius yra Da
vid Fennario. Veikalo muziki
nės dalies autorius - Ray Fi
lip, gyvenantis Kvebeko pro
vincijoje. Š.m. balandžio 21 
d. jis skaitė savo kūrybą Mont- 
realio Viešojoje žydų biblio
tekoje drauge su žymiausiu 
Kanados poetu Irving Layton 
ir kitais.

Vilniaus radijo užsieniui 
vadovas A. Braukyla praneša, 
kad “atsitikę tai, ko bijojome: 
pakeitus dažnį (7150 į 11770 
kHz) Krasnodaro siųstuve, mū
sų laidų kol kas niekas nebe
girdi Šiaurės Amerikoje. Ban
doma aiškintis, kas atsitikę. 
Konkretaus atsakymo neturi
me. Krasnodaro šeimininkai 
paaiškinę, kad jie pakeitę tik 
dažnį, bet nenusilpninę trans
liacijų galingumo. Susitarta 
dar palaukti. Jei laidos nebus 
girdimos, siųstuvo savininkai 
pažadėję pakeisti dažnį. AS

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mieliems 

kanadiečiams, paaukojusiems 
Varniuose statomam partizanų 
atminimo paminklui: $1,000 — 
Palmyra Kučinskaitė; $260 — A. 
Remeikis; $175 — Kanados lietu
vių fondas; $130 — Aldona ir Vy
tas Biliūnai, Vytautas Chainaus- 
kas, V. Gruzdys, John ir Helen 
Lindeman, Ernest A. Tugaudis; 
$100 — Andrius Borchertas, Ste
fanija Čeponis, Stasys ir Marija 
Jokūbaičiai, Kazimieras Juzumas, 
Haris ir Gražina Lapai, Jonas 
Paškevičius, Sofija ir Stasys Rakš
čiai, A. Žulys; $50 — Linas Balai- 
šis, A. Brazys, Stasys Dapkus, Jo
nas Šulcas; $20 — Erikas Petrus, 
$32 — Algirdas Gustaitis. Dėkoja
me ir Palmyrai Kučinskaitei, pa
aukojusiai LPKT sąjungai $500.

A. Lukša, pirmininkas 
Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių sąjunga

Kviečiame Kanados gimna
zijų abiturientus ir šeimas at
vykti į Čikagą ir prisidėti prie 
bendro abiturientų pagerbimo 
1994 m. birželio 4 d., 7 v.v. Pa
saulio lietuvių centre. Pager
bimą ir pobūvį rengia Lietu
vių moterų klubų federacija. 
Norintieji dalyvauti, ir dėl 
bendros informacijos, prašo
mi kreiptis į Austę Vygantie- 
nę tel. (708) 446-5392.

Lietuvos valstiečių sąjungos 
(partijos) veikiąs Algiman
tas Andruška ilgu laišku krei
pėsi į “ TŽ” redakciją, prašy
damas paskelbti jo prašymą fi
nansinės pagalbos: “Ką tik su
sibūrę turime orimtų finansi
nių sunkumų. Mieli tautiečiai, 
prašome kad ir nedidelės fi
nansinės paramos. Tuo pačiu 
kviečiame tapti mūsų sąjungos 
nariais-rėmėjais”. Adresas: A. 
Andruška, 5460 Kruopiai, Ak
menės rajonas, Lithuania.

S).
Lituanistinės studijos. Vil

niaus universiteto Lituanis
tinių studijų katedra rengia 
1994 metų vasaros kursus pra
dedantiems, pažengusiems ir 
mokantiems liet, kalbą. Dėsto
ma literatūra, etninė kultū
ra, istorija ir kt. disciplinos 
bei rengiamos ekskursijos. Va
saros kursai (4 sav.) nuo bir
želio 29 iki liepos 27 d.d. kai
nuoja $500 JAV, be ekskursijų 
$400 JAV; (2 sav.) nuo liepos 13 
iki 27 d.d. kainuoja $320 JAV, 
be ekskursijų $250 JAV. Bend
rabučio kainos 4 savaitėms 
nuo $90 iki $130 JAV; 2 savai
tėms $50 iki $70 JAV arba šei
moje - apie $70 JAV į savaitę. 
Informacijos ir anketų teirau
tis Lit. studijų katedroje, Vil
niaus universitetas, Universi
teto g. 3, 2734 Vilnius, Lietu
va; telefono/fakso nr. (370/2) 
61 07 86. Metinių studijų se
mestrų pradžia - rugsėjo 10 
ir vasario 10 d. Vieno semestro 
studijų kaina: $1000 JAV. Inf.

Susipažinimas, su Žemaitija. 
Kraštotyros stovykla prie is
torinio Platelių ežero įvyks 
1994 m. rugpjūčio 15-21 d.d. 
Žemaitijos valstybiniame par
ke. Programoje Platelių apy
linkių lankymas, susipažini
mas su šeimos papročiais ir 
šventėmis, su rudens tradici
jom, menininkų pasirodymas, 
pabaigtuvės ir išleistuvės. Už 
nakvynę ir maistą vienam as
meniui vienai parai 11-13 litų. 
Yra pirtis, valgykla 100-120 
vietų, sporto aikštynas ir ki
ti patogumai.

Informacija: V. Bezaras, par
ko direktorius, Žemaičių Kal
varijos g-vė 30, Plateliai, tel. 
48-343; EI. Kakanauskienė, 
Kęstučio 15-1, Telšiai, tel. na
muose 52-089. V. Mikailionis, 
Žaibo 3-4, Vilnius, tel. 61 8865.
J. Trinkūnas, Vivulskio 27, Vil
nius, tel. 26-2966 Registruotis 
galimai anksčiau nurodytais 
adresais. Inf.
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Raseiniškiams
(Kvietimo papildymas)

“Tėviškės žiburių” 11 nr. Li
dijos Dagytės ir Irenos Bulotie
nės straipsnyje: “Dėkojame. 
Kviečiame” nepaskelbta Rasei
nių 1-osios vid. mokyklos (buv. 
gimnazijos) 75-mečio šventės 
data. Kai rašome straipsnį, 
tikslios datos dar nežinojome. 
Dabar pranešame, kad šventė 
mokykloje įvyks 1994 m. liepos 
2, šeštadienį.

Maloniai kviečiame visus į 
tėvynę, į jaunystės žydinčią 
alėją pavaikščioti jo takeliais, 
pasidalinti prisiminimais.

L. Dagytė, J. Bulotienė,
Raseiniai

Aukos Mažosios Lietuvos 
fondui

$1,000 - a.a. Erikos Šernienės 
testamentinis palikimas; $500 - 
kredito kooperatyvas “Parama” 
(viso $1300); $300 - Palmyra Ku
činskaitė (viso $800); $200 - Kana
dos lietuvių fondas (viso $1900); 
$100 - Pranas Kazukonis (viso 
$1200), G. Montvilienė, Olga Krivic- 
kienė (viso $522), J. Paškevičius- 
Paškus (viso $400), M. M. Bumbu- 
liai (viso $420), A. D. Jankūnai (vi
so $600), Petras Vilutis (viso $400), 
dr. J. J. Vingilis (viso $200); $68.07 -
K. Nopens, Vokietija (viso $111.10); 
$50 - A. D. Brazys (viso $250); $30
- A. Krakaitienė, a.a. Erikos Šer
nienės atminimui (viso $130); $20 
-J. Pr. Baltuonis (viso $170).

Malonu dirbti ir siekti užmo
jus įgyvendinti, kai jaučiamas 
narių pritarimas, išreikštas pa
pildoma auka, kartais palydima 
padrąsinančiu žodžiu bei dėme
sio vertu patarimu. Didelis ačiū.

Nuoširdžiai sveikiname naują 
narę G. Montvilienę.

Fondo valdyba

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 40 
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai”
- plačios apimties savaitraštis. 
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

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

DAŽAU namus ir butus (vidų ir 
išorę), klijuoju tapetus. Darbą at
lieku sąžiningai ir švariai. Nau
doju aukštos kokybės dažus. Pade
du pasirinkti spalvas. Nemokamas 
įkainavimas. Skambinti Kostui tel. 
(905)949-5810.

Saulius Mikoliūnas, Lietuvos am
basados Paryžiuje patarėjas, balan
džio 13 d. “Rūtos” klube padarė pra
nešimą apie Lietuvos ryšius su už
sieniu. Paskui atsakinėjo į įvairius 
klausytojų klausimus. Susidomėji
mas pranešimu buvo gana didelis, 
nes klausytojų susirinko gausus 
būrys.

Rita Dirsytė balandžio 15 d. sese
lių namuose rodė savo paruoštą 
vaizdajuostę “Baltic Fire”.

Skautai ir skautės balandžio 17 d. 
AV parapijos salėje surengė savo 
globėjo šv. Jurgio mugę. Šalia viso
kiausių žaidimų ir loterijų buvo pa
ruošti “cepelinų” pietūs, į kuriuos 
susirinko pilna salė svečių. Pietūs 
pareikalavo iš skautų daug darbo, 
bet atrodo publika labai įvertino. 
Taip pat žmonės domėjosi įvairiais 
rankdarbiais.

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

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

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

Montrealio lietuvių ITA 0^55
kredito unijos L.I

metinis narių susirinkimas 
įvyks 1994 m. gegužės 15, sekmadienį, 4 v.p.p., 

Šv. Kazimiero parapijos salėje,
3426 Parthenais, Montreal, Que.

Narių registracija 3 v.p.p.-4 v.p.p. Prašom atsinešti nario knygeles. 
Kandidatų į valdybą ir komisijas pasiūlymai turi būti padaryti raštu dviejų 
unijos narių, turėti kandidatų sutikimą ir įteikti unijos sekretoriui ne vėliau 
kaip 5 dienas prieš susirinkimą. VA. nvRA

LITZ!t MONTREALIO LIETUVIŲ
hkjs KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.-.. ......  5.75% Taupymo-special............ ... 1.50%
Certifikatus 2 m..... ...... 6.25% Taupymo - su gyv. dr........ ... 1.25%
Certifikatus 3 m..... ..........  6.50 Taupymo-kasdienines .... ... 1.50%
Term, indėlius:

...... 4.75%
Einamos sąsk.................... ... 1.00%

1 metų ..........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.

RRIF-RRSP- 1 m.term. .. ... 5.75%

..... 4.00% RRIF-RRSP-2 m.term. .. ... 6.25%
60 d. - 119 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP - 3 m.term. .. ... 6.50%
30 d.- 59 d. ..... 3.00% RRIF-RRSP-taup......... ... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.............. .........  7.75% asmenines - nuo .......... 7.25%
2 metų.............. ........... 8.25%
3 metų.............. .........  8.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUF^O CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

JAUNAS VYRAS, stropus ir paty
ręs dažytojas atlieka įvairius (ma
žus ir didelius) namų vidaus dažy
mo darbus greitai, švariai ir sąži
ningai. Skambinti Linui tel. 416- 
767-8987 Toronte.

PASAULIO lietuvių dainų šventės 
metu priimsiu nakvynei du jaunuo
lius arba dvi merginas, arba šeimą. 
Mano telefonai: darbo 62-30-29, na
mų - 47-79-65. Kristina Matulaitė, 
iki pareikalavimo 10-tas ryšių sky
rius, 2010 Vilnius, Lietuva.

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

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

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.

Tuntininkas Gintaras sėkmingai 
viską tvarkė, o Lietuvių skautų są
jungos vyriausio skautininko pava
duotojas Romas Otto visiems sve
čiams padėkojo už dalyvavimą ir 
Montrealio skautams už tokį gra
žų renginį. Be to priminė, kad šiais 
metais yra “Baltijos” stovyklavie
tės 30 metų sukaktis.

Vedyboms ruošiasi Krista R. A. 
Ottaitė su Gary R. Bailey.

A.a. Petras Piečaitis, 77 m. am
žiaus, mirė balandžio 7 d. Po pamal
dų Šv. Kazimiero šventovėje balan
džio 14 d. palaidotas Cote dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi sesuo Vokieti
joje, kiti giminės ir artimieji Mont
realyje.

A.a. Vladas Koskus, 76 m. amžiaus, 
mirė balandžio 13 d. Po pamaldų AV 
šventovėje balandžio 16 d. išlydė
tas į Šv. Jono lietuvių kapines Missi
ssauga, Ont. B. S.

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

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

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.

NAMŲ REMONTO BENDROVE
PUNIA

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

tel. 848-9628


