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Rinkimai
Demokratinė santvarka reikalauja, kad valdantieji 

veiksniai būtų renkami turinčių teisę balsuoti piliečių. 
Kitokiose santvarkose ir kitu būdu atsiradę valdytojai 
sukelia žmonių nepasitenkinimą, nepasitikėjimą, dažnais 
atvejais perversmus ar revoliucijas.

NETENKA girdėti balsų, prieštaraujančių Bend
ruomenės veiklai. Su esmės neliečiančiomis smul
kiomis kartkartinėmis kritikomis ir nuomonių 
pareiškimais pinasi veiklos pagyrimai bei pritarimai. 

Pastaruoju dešimtmečiu itin išryškėjo tų pritarimų atsar
gumas ar ribotumas - pritariama tik iki tam tikro laipsnio, 
užtikrinančio asmeninį neliečiamumą. Peržengus ribą, 
reikia jau save patį pajungti kokiam nors darbui. Ir tai 
labai akivaizdu pasidaro, kai ateina rinkimų metas. Visi 
sutinka, kad bet kokiai organizacijai, taigi ir Bendruo
menei, reikia vadovaujančių asmenų; visi pripažįsta de
mokratinį tų asmenų atsiradimo būdą, bet... Kažkur tar
tum egzistuoja koks kitas pasaulis, kuriame tvarkomasi 
pagal pritarimus, kuris neliečia mūsų, kuriame užtenka 
ir kandidatų, ir balsuotojų. Tegu tenai viskas būna atlik
ta, o mes paplosim ir laikraščiuose pasiskaitysim apie 
rezultatus ir pakritikuosim, jei sąraše bus mums nepri
imtini asmenys. Ir taip tų pritariančių ar plojančių skai
čius, deja, didėja, kai tuo tarpu tame “antrajame pasau
lyje” pluša vis tų pačių asmenų saujelė, nykstanti, retėjan
ti ir dažnai tikrai jau labai pavargusi. Spalio 4 d. įvyks rin
kimai į Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybą. 
Ieškoma asmenų, kurie sutiktų kandidatuoti. Kandidatų 
kvalifikacijos - paprastos, tereikia sumokėti solidaru
mo įnašą. Visai be reikalo įpratome tenkintis minimu
mais - tesugraibome tiek kandidatų, kiek reikia išrinkti 
žmonių. Tai taisytinas reiškinys.

Liečia mus jau ir seimo rinkimai Lietuvoje, įvyks- 
tantys spalio 25 d. Nebegalime likti stebėtojais ir pri- 

tarėjais. Mūsų dalyvavimas abiejuose referendu
muose, nors ir nenulėmė rezultatų, vis dėlto išreiškė ne 

tik solidarumą su tauta, bet ir parodė išeivijos linkmę. 
Nėra abejonės, kad ir seimo rinkimuose ta linkmė bus iš
laikyta. Galima visaip vertinti žmonių pažiūras ar pasau- 
lėžvalgas, galima ieškoti ir surasti politinių partijų pro
gramose priimtinų dalykų - bendrinis išeivijos politinis 
nusistatymas nebuvo ir nėra atremtas į partiškumą. Tiesa, 
VLIKas buvo sudarytas iš demokratinėje Lietuvoje egzis
tavusių politinių partijų, bet jis niekada nebuvo išeivijos 
organizacija ar kokiu nors būdu atstovavęs išeivijai. Iš
eivija išliko partijomis nesusiskaldžiusi ir savo linkmės 
nepakeitusi iki šių dienų. Nėra abejonės, kad tokiu ke
liu eiti padėjo gyvoji bendruomenė, kuriai lietuvybė ir 
jos kultūrinis bei reprezentacinis svoris, bepartinė lai
kysena Lietuvos laisvinimo uždaviniuose rūpėjo daug 
daugiau negu srovinės problemos. Išeivijoje augantis jau
nimas praktiškai visai nesidomėjo politika. Jam viskas 
buvo gera, kas lietuviška, kas Lietuvai naudinga. Niekas 
niekada nesvarstė, kuri pusė Lietuvai būtų geresnė - kai
rioji ar dešinioji. Težinoma buvo, kad kairiųjų pusei pri
klauso komunistai, kurie išeivijai dėl visiems žinomų prie
žasčių niekada negalėjo būti priimtini. Susiformavusi 
bepartinė išeivijos linkmė jaučia pagarbą visiems susi- 
grupavimams ar pavieniams asmenims, kurie Lietuvoje 
kovojo ir kovoja su komunizmu. Reikia tikėti, kad šitoji 
išeivijos orientacija bus parodyta ir seimo rinkimuose. Č.S.

PRIE TELEVIZIJOS BOKŠTO VILNIUJE vis atsiranda naujų kryžių Sausio 13 aukoms, žuvusioms 
ginant Tėvynės laisvę Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuvos lenkŲ spaudoje pasižvalgius
Nepatenkinti rašytoju Česlovu Milašiumi • Keičiasi nuomonės dėl Vilniaus* 

Atsiranda blaivių balsų
KANADOS ĮVYKIAI

NDP socialistų posūkiai

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

Visų pagrindinių Kanados 
partijų vadai žada kovoti už 
Kvebeko naudai sutartų kons
titucijos pakeitimų priėmimą. 
Didžiausią posūkį turėjo pada
ryti Kanados NDP socialistų 
vadovė Audrey McLaughlin. Ji 
buvo išrinkta Kanados parla- 
mentan Jukone, kai Naujųjų 
demokratų partijos socialis
tams vadovavo E. Broadbentas, 
juos raginęs balsuoti už Meech 
Lake sutarties priėmimą. A. 
McLaughlin betgi balsavo prieš 
šią sutartį, turėjusią užtikrin
ti Kvebeko įjungimą konstitu- 
cijon ir jo pasilikimą federa
cinėje Kanadoje.

Šį kartą Kanados NDP socia
listų taryba uždarame posė
dyje vieningai nutarė remti 
pasiektą susitarimą. Vieny
bei įtakos, matyt, turėjo dery
bose dalyvavusio Ontario prem
jero Bob Rae padarytas pareiš
kimas savo partiniams idėjos 
broliams. Socialistų vadovė 
A. McLaughlin, remdama rug
pjūčio 22 d. ministerio pirmi
ninko ir provincijų premjerų 
pasiektą susitarimą, referen
dumą nori paversti artėjan
čių parlamento rinkimų va
jumi. Ji žada ginti seksinę vy
rų ir moterų lygybę, rasinės 
mažumos narių reikalus, at
mesti neseniai pasirašytą, bet 
dar nepatvirtintą Š. Ameri
kos laisvosios rinkos sutartį.

Kanados NDP socialistų va
dovei A. McLaughlin nerimą 
kelia jos vadovaujamos parti

jos populiarumo kritimas. Rug
pjūčio pradžioje pravesti Gal- 
lupo instituto viešosios nuo
monės tyrimai liudija, kad da
bar 44% apsisprendusių kana
diečių remia liberalus, 21% - 
konservatorius, o NDP socia
listus - tik 16%. 1991 m. sausio 
mėnesį NDP socialistus rėmė 
net 41% kanadiečių, paskuti- 
nėn vieton ilgam laikui nustū
musių konservatorius. Dabar 
jie iškopė jau antron vieton. 
Kanados NDP socialistai atsi
dūrė paskutinėje vietoje, turė
dami tik 5% daugiau rėmėjų už 
lig šiol rinkimuose neišban
dytą debiutantinę Reformos 
grupę. A. McLaughlin Kanados 
NDP socialistų vadove buvo 
išrinkta 1989 m. gruodžio mė
nesį. Tačiau Gallupo instituto 
š.m. liepos mėnesio apklauso
je apie 40% kanadiečių nega
lėjo apibūdinti jos politinės 
veiklos.

A. McLaughlin anksčiau yra 
prasitarusi, kad jos vadovau
jamiems Kanados NDP socia
listams žalos padarė Ontario 
NDP socialistų premjero Bob 
Rae nepatyrusios vyriausybės 
klaidos. Tas pats Gallupo insti
tutas teigia, kad ir Ontario 
provincijoje su 53% dabar pir
mauja liberalai. Konservato
riai turi 23% rėmėjų, o NDP 
socialistai - tik 14%. Rėmėjų 
skaičius proporciniu požiū
riu yra panašus. Skirtumas 
tik tas, kad Kanados NDP va-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Š. m. gegužės pabaigoje — 
birželio pradžioje Lietuvoje 
lankėsi lenkų rašytojas. Nobe
lio premijos laureatas, Česlo
vas Milašius. Kaune jis gavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
daktaro “honoris causa” laips
nį, o Vilniuje susitiko su Vy
tautu Landsbergiu, kuris jam 
įteikė Lietuvos respublikos 
garbės piliečio pasą. Čia jis 
susitiko su vietos lenkų veikė
jais ir rašytojais. Ne visi Lie
tuvos lenkai jo pasisakymais 
buvo patenkinti.

Jan Sienkiewicz “Magazyn 
Wilenski” š. m. 11-12 laidoje 
rašo, kad Č. Milašiaus pasisa
kymai neliteratūrinėmis te
momis buvę tušti plepalai: 
“Kai Milašius siūlo Landsber
giui, kad reikia bendrai pra
dėti atitaisyti lenkų šlėktų 
padarytas skriaudas lietu
viams, dar galima tai palaikyti 
jų privačiu reikalu, nežiūrint 
to, kad šis atitaisymas gali 
būti padarytas mūsų sąskaita. 
(...) Tačiau kai mums yra da
romas priekaištas dėl Vilnijos 
“dirbtinio lenkinimo”, tai jau 
tik atsižvelgimas į amžiaus 
skirtumą neleidžia panaudoti 
penkiaaukščių rusiškų keis- 
mažodžių.”

Apie skriaudų atitaisymą 
tolimas Č. Milašiaus giminai
tis Oskaras Milašius yra pa
sakęs: “(Lietuva) yra nuo XIII 
amžiaus mano prosenelių 
kraštu, kurie gyveno iš lietu
vių valstiečių darbo, taigi yra 
teisinga jiems atlyginti už il
gų šimtmečių vargus”.

J. Sienkiewicz pajuokia Č. 
Milašių už jo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės idea
lizavimą ir laikymą save jos 
paskutiniuoju piliečiu: “... 
prieškariniame Vilniuje bu
vo kovojama su ‘lenkų nacio
nalistais’, kurie persekiojo 
lietuvių, žydų ir gudų tauti
nes mažumas ir buvo pareiš
kiama priklausomybė LDK”.

Prieškariniame Vilniuje 
buvo negausi lenkų intelektua
lų grupė, kuri svajojo atsta
tyti LDK. To paties norėjo ir 
Vilniaus žydai. Jie kartu su 
lietuviais atsisakė dalyvauti 
1921 m. rinkimuose į “Viduri
nės Lietuvos” seimą, kuris tu
rėjo prijungti Vilnių prie Len
kijos. Israel Cohen knygoje 
“Vilna” rašo: “Jie (žydai) lai
kė Vilnių tokia pačia Lietu
vos dalimi kaip ir Kauną; jie 
laikė Lietuvą ne vienos, bet 
įvairių tautybių valstybe, ku
rioje visi būtų lygiateisiais 
piliečiais; jų nuomone Vilnius 
turėtų priklausyti ‘Didžiajai 
Lietuvai”. Cohen rašo, kad LD 
kunigaikštystėje žydai ramiai 
ir gerai gyveno ligi Liublino 
unijos, po kurios įsigalėjo len
kų įtaka ir antisemitizmas.

Blaivus balsas
Lenkijos politikai kartais 

pagrasina Lietuvai sienų revi
zija. Buvusių rytinių Lenkijos 
žemių sąjunga rašo Lenkijos 
vadovams laiškus atvirai rei
kalaudami iš jų kovos dėl 1939 
metų Lenkijos rytinių sienų. 
Vilniaus lenkų dienraštis 

“Kurier Wilenski” persi
spausdino iš “Gazeta Polska” 
straipsnį, kuriame pasisako
ma prieš kokį nors sienų pa
keitimą dėl keturių priežas
čių:

1. Tautinė gyventojų sudėtis 
tarp dabartinės ir 1939 m. sie
nos pasikeitė lenkų nenaudai. 
Net ir lenkų valdymo metais 
lenkų daugumos ten nebuvo. 
Lenkų tautinis atgimimas nie
ko Lietuvoje ir Ukrainoje ne
pakeis dėl lietuvių ir ukrai
niečių tautinės sąmonės tvir
tumo, o Gudijoje negalima pa
neigti gudų tautos egzistavi
mo.

2. Bandymas pakeisti sienas 
privestų Lenkiją prie karo su 
Lietuva, Gudija ir Ukraina, 
o jeigu ir pavyktų tas sienas 
pakeisti, Lenkijoje atsirastų 
daug tautinių mažumų, kurios 
destabilizuotų Lenkijos res
publiką.

3. Be Rusijos sutikimo Len
kija tų žemių neatgautų, o jei
gu ir atgautų, tai Rusijos įta
kos sfera siektų Oderį ir Nei
sę (Nysą) ir Lenkija prarastų 
dalį suvereniteto.

4. Vokietija, remdamasi to
kiais pačiais argumentais, ga
li pareikalauti Gdansko, Šte- 
tino ir Vroclavo, o šie miestai 
yra Lenkijai svarbesni negu 
Vilnius ir Lvovas.

Laikraštis baigia: “Revizio
nistiniai reikalavimai griau
na Vidurinės Europos sąjun
gos kūrimo planą. Ši sąjunga 
galėtų atsverti Vokietijos ir 
Rusijos įtaką”. (Nukelta į 2 psl.)

Japonijos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Dani
joje ir Lietuvoje Yoshumi Mat
suda įteikė savo kredencialus 
AT pirmininkui V. Landsber
giui. Ambasadorius reziduos 
Kopenhagoje.

“Šių dienų mūsų valstybių 
santykiai grindžiami istoriniais 
ryšiais, siekiančiais Vytauto 
Didžiojo laikus”, - pareiškė 
Tatarstano respublikos vice
prezidentas V. Lichačiov. Jo 
vadovaujama delegacija buvo 
priimta AT ir vyriausybėje. Ap
tartos ekonominio ir kultūri
nio bendradarbiavimo gairės. 
Lietuvos prekybos atstovybė 
bus įkurta Kszanėje, o Tatars
tano - Kaune.

Prieš numatomą B. Jelcino 
ir V. Landsbergio susitikimą 
Maskvoje vyko Lietuvos ir Ru
sijos delegacijų derybos. Aukš
tuose Rusijos diplomatijos 
sluoksniuose buvo pasakyta, 
kad rusų kariuomenė gali būti 
išvesta iš Baltijos valstybių 
1993 metais.

Baltijos šalių karinių štabų 
atstovų konferencijoje Vilniu
je dalyvavo ir NATO jungtinių 
Europos karinių pajėgų vy
riausiojo štabo ekspertai. Bu
vo aptarta trijų respublikų ir 
NATO bendradarbiavimo bei 
štabų tarpusavio sąveikos pla
nas.

JAV Užjūrio privataus ihves- 
tavimo korporacijos atstovų 
grupė, vadovaujama preziden
to Fred’o Zeder’io pabuvojo 
Vilniuje. Jis taip pat perdavė 
V. Landsbergiui prezidento 
Bush’o laišką. Buvo aptartos 
Lietuvos smulkių ir vidutinių 
įmonių bendradarbiavimo su 
JAV firmomis galimybės. Spau
dos konferencijoje F. Zeder 
pareiškė, kad korporacija to
liau įgyvendina Maršalo pla
no koncepciją, ir ne kartą pa
brėžė, jog ne pinigai buvo svar
biausias stimulas pokario Eu
ropai atsigauti, bet labai ge
rai organizuota gamyba ir pro
dukcijos realizavimas.

Iš Skandinavijos šalių at
vykę satelitinės geodezijos 
specialistai dirbo lauko dar
bus kartu su estų, latvių ir lie
tuvių geodezininkais ir karto
grafais, kad sudarytų vieną 
Baltijos šalių tinklą ir sujung
tų jį su analogiškais Suomijos, 
Švedijos, Vokietijos ir Lenki
jos tinklais.

Ryšių ir informatikos mi
nisterijos valstybinė įmonė 
“Lietuvos telekomas” pasira
šė sutartį su trijomis Danijos 
firmomis dėl tarptautinės op
tinės kabelinės ryšių linijos 
Vilnius - Kaunas tiesimo. Tai 
labai padės Lietuvai plėtoti 
ryšio su visu pasauliu galimy
bes.

Dažnėja partijų ir visuomeni
nių judėjimų sambūriai, skir
ti artėjantiems Seimo rinki
mams. Įvyko neeilinis Lietuvos 
demokratų partijos suvažiavi
mas, patvirtinęs rinkimų pro
gramos metmenis, įstatų pakei
timus bei kandidatų į deputa
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Lietuvos atstovybė Briuselyje Belgijoje 
Amerikos lietuvių ginčas dėl maldos 

Paskaitos santrauka, primenanti dabarties lietuvių ginčus 
Ar išauklėsime vaikus mušimu?

Rašo psichologė G. Kemeklienė iš Kauno

tus sąrašą. Krikščionių demo
kratų neeilinėje konferenci
joje Kaune buvo svarstyta pa
siruošimas rinkimams, statuto 
pakeitimai, priimtas naujo
sios programos pagrindas. Ruo
šiasi rinkiminiam suvažiavi
mui ir LDDP.

“Pradedame naujuosius moks
lo metus, nuoširdžiai tikėda
mi Lietuvos mokytoju”, - pa
sakė per televiziją Kultūros 
ir švietimo ministeris D. Kuo
lys. Nuo šio rudens atidaro
mos pirmosios gimnazijos ir 
gimnazijinės klasės. Pareng
ta keliasdešimt naujų vado
vėlių ir mokymo priemonių, 
atnaujintos mokymo progra
mos. Įvedamos privalomos do
rinio ugdymo pamokos - tiky
bos arba etikos pasirinktinai. 
Lietuvos kardinolas, arkivysku
pas ir vyskupai savo kreipi
mesi rugsėjo 1-osios proga ra
šo: “Labai norėtume, kad reli
ginės moralės ir humanistinės 
etikos dėstytojai gražiai bend
radarbiautų, siekdami vieno 
tikslo: užauginti dorą ir tvir
tą naują kartą Tėvynės dar
bams ir žygiams”. Duris atvė
rė per 2000 Respublikos mo
kyklų, į jas susirinko daugiau 
kaip pusė milijono vaikų. Lie
tuvių pamuose Vilniuje šiemet 
mokysis 130 mokinių iš Balta
rusijos, Lenkijos, Sibiro, iš 
Latvijos, Ukrainos, Kanados, 
JAV. Kai kurie iš jų atėjo į 
mokyklą beveik nemokėdami 
tėvų kalbos. Vilniaus tautinės 
žydų mokyklos pradinėse kla
sėse mokslo metus pradėjo 100 
vaikų. Mokykla dabar pava
dinta Šolom Alelchem vardu. 
Maskvoje, Lietuvos atstovybė
je, atidaryta pirmoji lietuviš
ka pradinė mokykla “Šaltinė
lis”. ■

Iškilmingai pašventinta jė
zuitų Šv. Pranciškaus Ksave
ro šventovė Kaune, Rotušės 
aikštėje, po 43 sovietinio ateiz
mo metų. Dabar ji bus jėzuitų 
gimnazijos šventovė, čia vyks 
ir religinės muzikos koncer
tai, konferencijos, paskaitos. 
Rektorium paskirtas kun. A. 
Baniulis, gimnazijos direkto
rius.

Įkurtas Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių institu
tas pagal ankstyvesnį un-to ir 
VLIKo susitarimą. VLIKas 
perduoda institutui savo archy
vus, teikia finansinę paramą. 
Donatoriaus vardu pavadinta 
biblioteka ir auditorija.

Įspūdinga dovana pasiekė M. 
Mažvydo biblioteką iš Čikagos 
Lituanistikos studijų tyrimo 
centro. Tai jūrinis 24 tonų kon
teineris su moksline angliška 
literatūra ir naujomis Vaka
ruose išleistomis lietuviško
mis knygomis, surinktomis Či
kagos lietuvių bendruomenės 
iniciatyva. Gautoji siunta čia 
paskirstoma krašto bibliote
koms - nuo didžiųjų centrinių 
iki kaimo bibliotekų. Anks
čiau tokia literatūra patekda
vo į vadinamuosius specfon- 
dus, neprieinamus platesnei 
visuomenei. (Nukelta į 2-rą psl.)
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Savaitė Lietuvoje

Taip rašė Pakštas prieš 64 metus

Praeities klaidos - pamoka dabarčiai

(Atkelta iš 1-mo psl.)
“Vilnius turi visas galimy

bes skleisti meilę pasauliui”, - 
tai vyriausiojo Vilniaus žydų 
rabino Dovydo Smito žodžiai, 
pasakyti priėmime pas AT pir
mininką V. Landsbergį. Pokal
byje, kuriame dalyvavo ir Lie
tuvos žydą bendruomenės gar
bės pirmininkas E. Zingeris, 
buvo apsvarstytos žydų kultū
ros išsaugojimo Lietuvoje pro
blemos. Dovydą Smitą, pažy
mint) pirmąsias savo veiklos 
Lietuvoje metines, taip pat 
priėmė Vilniaus arkivyskupas 
Audrius Juozas Bačkis.

“Griežynė ’92” - tarptauti
nis instrumentinės liaudies 
muzikos festivalis vyko šį sa
vaitgalį Vilniuje. Suvažiavo 
muzikantai ne tik iš Lietu
vos, kaimyninių Latvijos ir 
Lenkijos, bet ir iš Ukrainos, 
Norvegijos, Švedijos, Škotijos, 
Peru. Koncertai salėje, sena
miesčio kiemuose, video ir ki

NDP socialistų posūkiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dovės A. McLaughlin beveik 
nepažįsta 40% kanadiečių. Tuo 
tarpu Ontario NDP socialistų 
vadas ir premjeras Bob Rae 
yra žinomas visai Kanadai.

Ontario premjeras Bob Rae 
atrodė kaip rimtas politikas 
Kanados konstitucijos refor
mų derybose, bet jam kenkė kai 
kurios politinės klaidos. Tur
būt plačiausiai nuskambėjo 
Princo Edvardo salos Charlot- 
tetowno konferencijoje įvykęs 
susitikimas su triukšminga mo
terų teisių gynėja Judy Rebick. 
Premjeras Bob Rae be reikalo 
jai pažadėjo tris moteris iš 
Ontario provincijos naujaja
me Kanados senate. Kiekviena 
provincija ten turės po šešis 
išrinktus senatorius. Jų skai
čiaus lygus padalinimas tarp 
vyrų ir moterų demokratiniuo
se rinkimuose neįmanomas, 
ypač kai dabar žadama atsisa
kyti lig šiol praktikuoto sena
torių skyrimo.

Rinkimus laimi daugiausia 
balsų gavęs kandidatas - ne
svarbu, ar jis yra vyras, ar mo
teris. Svarbus tik surinktų bal
sų skaičius. Kandidatuoti Ka
nadoje gali ir vyrai, ir moterys, 
o balsuotojų eilėse moterų yra 
daugiau už vyrus. Tad Ontario 
gyventojos Kanados parlamen- 
tan gali išsirinkti savo atsto
ves, jeigu turi rimtų kandida
čių. Premjero Bob Rae paža
das pusę vietų senate atiduo
ti moterims gali atidaryti pa
vojingą Pandoro dėžę. Juk ta
da savo atstovų Kanados par
lamente, ko gero, pradės reika
lauti visokios matomos ir ne
matomos rasinės grupės, ke
liančios triukšmą Ontario pro
vincijos sostinėje Toronte. Be 
to, premjero Bob Rae viešo pa
žado metu dar oficialiai nebu
vo sutartas ir paskelbtas pro
vincijos senatorių rinkimo 
būdas.

Didžiausia staigmena praėju
sią savaitę tapo Ontario žmo
gaus teisių tribunolo nutari
mas pripažinti pilnas vedusių
jų teises tos pačios lyties kar

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

STERLING AIRWAYS - Toronto-Kopenhaga-Vilnius 
$1299 įskaitant mokesčius. Kaina priklauso nuo sezono.

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

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

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

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

no filmai apie folklorą, liau
dies muzikos instrumentų pa- 
roda-pardavimas, etnografi
nės fotografijos paroda - to
kie įvairūs festivalio renginiai.

Nuo rugsėjo 1 d. Lietuvoje 
pabrango benzinas (1 litras 
kainuoja 30-35 rb), ir elektros 
energija (1 kwh - 3,5 rb). Taigi 
kainos priartėjo prie kainų 
Latvijoje ir Estijoje, bet dar 
nepasiekė pasaulinio lygio.

Dėl nesklandumų muitinių 
darbe ten beveik kasdien at
leidžiama po darbuotoją, o ket
virtadienio naktį buvo atleista 
iš darbo visa Lazdijų muitinės 
punkte dirbusi pamaina.

Nepaprastai permainingi bu
vo savaitės orai. Pradžioje 
žmonės džiaugėsi kiek vėses
niu oru, vienu kitu lietaus la
šu, vėliau temperatūra pakilo 
iki +36C, o į savaitės pabaigą 
nebesiekė nė +20C, lijo. G.L.

tu gyvenančioms poroms. Konk
rečiai tai liečia homoseksua
lų ir homoseksualių poras. 
Ontario NDP socialistų prem
jero Bob Rae vyriausybė nuo 
1991 m. sausio 1 d. leido savo 
tarnautojų homoseksualų ir 
homoseksualių abiem poros 
nariams naudotis valdžios lė
šomis padengiama sveikatos, 
ligoninės ir dantų gydymo drau
da. Tokias privilegijas lig šiol 
turėdavo tik vyro ir moteries 
šeima.

Ontario žmogaus teisių tribu
nolo sprendimas dabar parū
pins homoseksualų poros mi
rusiojo nario pensijos perkė
limą išlikusiam gyvajam. Šiam 
planui įgyvendinti duodama 
treji metai. Mat reikės paša
linti kliūtis Ontario žmogaus 
teisių kodekse, liečiančiame 
vedybinius santykius. Kodek
se rašoma, kad mirusio sutuok
tinio pensija parūpinama ki
tos lyties antrajam nariui. 
Ontario žmogaus teisių tribu
nolas įsako vyriausybei išim
ti iš Ontario žmogaus teisių 
kodekso homoseksualų porai 
netinkančius “kitos lyties” 
žodžius, paliekant tik pensi
jos išdavimą antrajam nariui. 
Panašios reformos reikės ir 
Kanados pajamų mokesčio 
įstatyme, kad ir ten būtų leis
ta homoseksualų porai nura
šyti dalį pajamų mokesčio, 
atskaitomą tos pačios lyties 
antrojo nario išlaikymui. Šioms 
reformoms pritaria Ontario 
teisingumo ministeris Howard 
Hampton.

Joms įgyvendinti yra reika
lingas ir Kanados vyriausybės 
bendradarbiavimas. Priešingu 
atveju Ontario vyriausybė tu
rės pati įvesti pertvarkytą pen
sijų įstatymą, pareikalaujantį 
daug milijonų dolerių. Neri
mą kelia ir kiti homoseksualų 
bei homoseksualių planai. Jų 
tos pačios lyties poros netgi 
nori teisės įdukrinti ar įsūnin- 
ti vaikus. Tuos lytiškai norma
lius vaikus tada, matyt, bū
tų bandoma išauginti homo
seksualais. V. Kst.

Lietuvių tauta gyvena nenorma
liai pavojingoje vietoje. Reikia ne
paprastų žygių atgautai nepri
klausomybei išlaikyti ir tautai stip
rinti. Fizinė jėga - labai ribota, 
negali būti tautinės gyvybės lai
das. Reikia telkti jėgas moralinėje, 
intelektualinėje, estetinėje ir eko
nominėje srityje. Tokias mintis 
skleidė prof. Kazys Pakštas 1928 m. 
“Židinyje” 5-6 nr. Jos nemažiau ak
tualios ir šiandieną, atstatant su
griautą Lietuvos nepriklausomybę. 
Todėl profesoriaus straipsnis “Kas 
buvome ir kas esame” čia perspaus
dinamas. RED.

Kaip Feniksas iš pelenų pri
sikėlė Nepriklausoma Lietuva 
ir per dešimtį metų stebino 
Europą savo gyvastingumu, ga
jumu. Iš visų Baltijos tautų ji 
mažiausiai buvo pasiruošu
si nepriklausomam gyvenimui, 
nes labiausiai buvo svetimos 
priespaudos prikankinta ir 
mažiausiai turėjo šviesių gal
vų. Bet galingas buvo mumyse 
didžios senovės prisiminimas- 
ir dar galingesnis laisvės troš
kimas. Dviejų didžiųjų kaimy
nų nusilpnėjimas davė galimy
bių mūsų laisvės troškulį pa
girdyti, įkūnyti Lietuvos žodį.

Kadangi menkai buvom pasi
ruošę nepriklausomai gyventi 
kultūringos Europos šeimoje, 
tai pirmasai Nepriklausomy
bės dešimtmetis nepasižynėjo 
dideliu darbų planingumu ir 
tikslingumu, o mūsų politinis 
gyvenimas nespėjo įgyti pasto
vių formų ir nesulaužomų tra
dicijų. Mūsų valstybei dar ne
pavyko įeiti į normalaus poli
tinio gyvenimo vėžes ir šiuo 
žvilgsniu mes dar negalime 
prilygti mūsų šiaurės kaimy
nams latviams ir estams. Ir kul
tūrinio darbo absoliutinė kie
kybė pas mus dar nedavė tiek 
gerų vaisių, kiek pas kitas at
gimusias nepriklausomas tau
tas. Tačiau reliatyviais rezul
tatais mes gal gerokai pralen
kiame net pačias pažangiau
sias Europos tautas: juk tik pri
siminkime, kas mes buvome 
1918 m. ir kas mes dabar esa
me. Keleriopai padidėjo mo
kyklų ir mokinių skaičius, pri
dygo daug naujų laikraščių ir 
žurnalų, žemės ūkis pralenkė 
prieškarinės produkcijos nor
mas 10 ar 15%, paūgėjo mies
tai ir miesteliai, atsirado juo
se cementiniai šaligatviai, par
lamentarizmas pakėlė pilie
čių politinę sąmonę, mūsų kai
mietis dabar geriau valgo ir 
gražiau rėdosi negu prieš Di
dįjį karą.

Bendrai kalbant apie pirmo
jo nepriklausomybės dešimt
mečio kūrybą ir gamybą, reikia 
konstatuoti faktą, kad lietu
viai parodė normaliu gabumu 
ir sugebėjimų, ir gauti jų dar
bų rezultatai neleidžia būti 
pesimistu. Normalinėje padė
ty būdami galėtume savo at
liktu darbu net pasigėrėti. Ta
čiau Lietuvos padėtis nėra nor
mali, nes mes gyvename ypa
tingai pavojingame Europos 
kampely. Nėra Europoje ant
ros tautos, kuri būtų tiek iš
statyta ištautėjimo ir sveti
mos kultūros užgožėjimo pavo
jams, kaip Lietuva, gulinti 
svarbiųjų Europos arterijų 
kryžkely. Dėl jokio uosto tiek 
nesivaržoma, kiek dėl Klaipė
dos. Nei vienai tautai tiek ne
pavydimą josios sostinės, kiek 
Lietuvai Vilniaus. Nei viena 
tauta nėra tokioj disproporci

DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - Pristatome įvairių rūšių receptinius ir visus kitds Vakarų Euro

poje gaminamus vaistus. Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų 
pavadinimas.

MAISTAS-Siuntinys nr. 10.
Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys. Konservuota mėsa (6 dėžutės), 
1 sv margarino, 1 stiklinė tirpstančios arbatos, 1 stiklinė tirpstančios 
kavos, 2 sv pupelių kavos, 4 sv cukraus, 2 sv sūrio, 1 dėž. saldaus 
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomos alyvos, 4 sv geros 
rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo................................S160.-

DRABUŽIAI - Vietoje siuntimo drabužių, avalynės, medžiagų mes pata
riame pervesti tam tikslui skirtą sumą pinigais, doleriais, markėmis. 
Tai bus praktiškiau ir naudingiau dovanų gavėjams. Mes galime visa 
tai padaryti greitai ir taupiai.

PARDUODAME "Olympia” (portable) rašomąsias mašinėles ir nešioja
mas elektrines “Optima” raš. mašinėles su lietuvišku šriftu.

SUDAROME testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus 
kraštus klientui pageidaujama valiuta, atliekame finansines Ir kitas 
bankines paslaugas.

Patariame ir atidarome “Offshore" indėlių sąskaitas įvairia valiuta, tar
pininkaujame Vakarų bendrovių, “investment trusts", “unit trusts" 
akcijų įsigijime ir kitų įvairių dokumentų sudaryme.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras, V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IFt TAUPIAU!

joj su savo priešais ar konku
rentais, kaip yra Lietuva tri
jų didelių tautų apsupta. Nei 
viena Europos tauta neturi 
taip nutautintų miestų, kaip 
mūsų šalis. Lietuvių tauta yra 
vienintelė Europos tauta, kuri 
turi tik vieną procentą pirkly- 
ba besiverčiančių žmonių. Kai 
Šveicariją ir Afganistaną cha
rakterizuojame aukštais kal
nais, Italiją - meno kūriniais, 
Suomiją - ežerais, tai Lietuvą 
reiktų pavadinti kraštu, ku
riame labai pavojinga gyventi 
mažai tautai. Dvi slaviškos 
tautos veržiasi prie Baltijos 
tiesiog per mūsų galvas, o gau
sūs ir galingi germanai per 
amžius stengės ir stengsis iš
silaikyti Baltijos pietrytinėje 
pakrantėje, kad tuo būdu dusi
nus rytų tautas. Vargiai kas 
taip tiksliai ir prasmingai išsi- 
reiškia apie Lietuvos pajūrį, 
kaip garsus vokiečių geogra
fas Fr. Rattzel’is, sakydamas: 
Vokietijos šiaurės rytų pajūris 
nuo Bruster Ort iki Besočių 
iNimmersatt) tėra tik 165 klm., 
bet jo vertė dėl Nemuno žiočių 
tiek yra pakilusi, kad dešimts 
kartų didesnis plotas sausže- 
mio gilumoje jam neprilygsta”; 
(“Politische Georgraphie”, 1923 
m., 455 pusi.).

Gyvendami nenormaliai pa
vojingoje vietoje, mes jokiu 
būdu neturime moralinės tei
sės pasitenkinti tik norma
liais darbais ir žygiais, tik nor
maline pažanga. Mūsų geogra
finė padėtis reikalauja, kad 
viršytume paprastą pažangos 
normą, kurios užtenka bet ku
riai kitai tautai. Todėl pirmo
jo nepriklausomybės dešimt
mečio pažanga negali mus pa
tenkinti, nes matome joje daug

Lietuvos lenkų spaudoje...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

“Atiduoda” Vilnių
Kartą po vieno mitingo kol

chozo kultūros namuose poli
tinis agitatorius paklausė vie
ną kolchozininką, ką jis dary
tų, jeigu turėtų dvi karves.

— Vieną atiduočiau kolcho
zui, o kitą pats melžčiau.

— O jeigu turėtum du moto
ciklus?

— Vieną atiduočiau, o kitu 
pats važinėčiau.

— O jeigu turėtum du švar
kus?

Čia kolchozininkas nutilo, 
nuleido galvą. Agitatorius 
vėl klausia:

— Na sakyk, atidavei karvę, 
motociklą, negi tau švarko 
gaila?

Kolchozininkas po ilgos 
pertraukos, rimtai apsvars
tydamas kiekvieną savo žodį, 
atsakė:

— Aš ... Aš turiu du švar
kus ...

Š. m. “Magazyn Wilenski” 
9-toje laidoje Jan Sienkiewicz 
rašo: “Kad būtų galima išlai
kyti Vilniją, reikia atsisaky
ti Vilniaus ir tai ne perkelta, 
bet tiesiogine prasme. Reikia 
palikti miestą. Kol laikas, kol 
nėra vėlu. Apsukresnieji jau 
tai daro”. Sienkiewicz savo 
straipsnyje ragina lenkus 
kraustytis iš Vilniaus mies
to į jo rajoną, nes ten dar ga
lima gauti žemės ir taip iš
vengti jo pranašaujamo nedar- 

spragų, netikslingumo, netobu
lumo ir chaoso. Šiame savo ra
šiny paliesiu tik keletą gyveni
mo ir darbo sričių, kuriose 
labiausiai stigo apgalvoto, 
apskaičiuoto planingumo. Į sa
vo rašinį nežiūriu kaip į ko
kią sistemingą studiją. Tai tik 
atskirų minčių žiupsnelis apie 
tas (ne visas spragas), kurias 
tenka pastebėti bežiūrint į pir
mąjį nepriklausomybės dešimt
metį, ir kurias turėtume už
lopyti ateinančiame dešimt
mety.

Pavojingoje vietoje gyvenant 
ir nepasižymint tautos gausu
mu bei žemių didumu, būtų la
bai neatsargu manyti, kad am
žinai išlaikysime savo nepri
klausomybę. Gal būt mūsų ne
priklausomybė yra tik meteo
ras istorijos šimtmečiuose. 
Gal kokios nepramatytos Euro
pos audros vėl kada nušluos 
mūsų nepriklausomą politinę 
instituciją. Bet ir didžiose ne
laimėse, ir katastrofose turė
sime daugiau galimumų išgel
bėti tautą, negu valstybę. Iš
gelbėta tauta visuomet bus 
rimta ir pasiryžusi kandida
tė į nepriklausomas valstybes. 
Todėl labai svarbu nepriklau
somybės momentus tikslingai 
ir planingai sunaudoti tautai 
stiprinti, jos atsparumui ug
dyti. Fizinė mūsų jėga visuo
met pasiliks gal labai apribo
ta; tad ji negalės būti mūsų 
tautinės gyvybės laidas. Todėl 
visi privalom savo mintis 
kreipti daugiausia į morali
nę, intelektualinę, estetinę 
ir ekonominę sritį. Nemažin
dami armijos ir policijos ver
tės, visgi daugiau galim pasi
tikėti visos tautos kultūriniais 
laimėjimais ir laisvomis kultū
rinėmis galimybėmis.

Plungės pakraštyje, žvyrduobėse prie Medingėnų kelio, š.m. birželio 14 d. 
pašventintas paminklas nužudytiems Žemaitijos laisvės kovotojams. Di
dingą medžio skulptūrą sukūrė tautodailininkas Jonas Kuodis. Prie pa
minklo jo organizatorius plungietis Vytautas Turskis (kairėje) ir gimi
naitis Povilas Girnius iš Hamiltono, Ont. Nuotr. K. Paulauskaitės

AfA 
JONUI KAZLAUSKUI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą sūnui dr. SIGITUI ir dr. ANGELEI KAZ
LAUSKAMS, giminėms bei artimiesiems -

Antanas Tamošaitis
Aldona Veselkienė

bo. Jis rašo, kad lenkai kūrėsi 
Vilniuje bėgdami nuo kolcho
zų, o dabar tokio pavojaus ne
bėra.

Iš tikrųjų lenkai Vilniaus 
rajone pamažu praranda dau
gumą. Nepadidinus miesto te
ritorijos, jis plečiasi už savo 
ribų. Nauji naujų Vilniaus už
miesčių gyventojai daugiausia 
yra lietuviai.

“Atiduokime Vilnių” — šau
kia Jan Sienkiewicz straips
nio antraštė. Kaip ir anksčiau 
paminėtas kolchozininkas J.S. 
lengvai atiduoda tai, ko jis ne
turi, nes Vilniuje po 1944-47 
metų repatriacijos lenkai ne
bėra dauguma.

Tautybė ar profesija?
Lietuvos lenkų spaudoje 

kartais yra paminima, kad Lie
tuvos lenkai įvairiomis pro
gomis tiesia paramos prašan
čią ranką Lenkijos respubli
kos kryptimi: duokit folklori
niams ansambliams, duokit 
sporto klubui, duokit teatrui, 
mokyklai — duokit, nes kitaip 
Vilniuje ir jo apylinkėse len
kai bus nutautinti.

Ne vien iš Lenkijos Lietu
vos lenkai tikisi pinigų. Bir
želio 2 d. Vilniuje lankėsi 
JAV-jų lenkų kongreso pirm. 
Moskal. “Magazyn Wilenski” š. 
m. 11-12 laidoje Jan Sienkie
wicz neva juokaudamas rašo, 
kad lenkai jau lopėsi maišus, 
į kuriuos turėjo pasipilti ame
rikiečių dolerių lietus: “Mos
kal kaip pridera aplankė tas 
vietas, kurias reikia aplanky
ti, beveik nieko nedavė, ne
daug pažadėjo ir išvažiavo. Ir 
gerai. Maišai netrukus bus 
reikalingi bulvėms, o mes gal 
pamažu apsiprasime su minti
mi, kad negalima tikėtis do
lerinės manos iš dangaus vien 
tik už tą nuopelną, kad esame 
Lietuvos lankai. Nes to visgi 
nepakanka.”

“Kurier Wilenski” š. m. gegu
žės 30 d. laidoje Zygmunt Wirp- 
sza rašo: “Esu lenkas ir gal esu 
ne mažesnis lenkiškumo šali
ninkas negu uolūs patriotai, 
kurie, spekuliuodami tauti
niais jausmais, susikrauna 
politinį ir dažnai finansinį 
kapitalą, nes tai, kaip kai ku
rie (asmenys) tvirtina, labai 
apsimoka”. J.B.

( 'SAMOCrnA' Knygų rišykla Į.

“Samogitia”
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus.
A.. Plėnys

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

AfA 
dr. ANTANUI MATUKUI

mirus,
sūnų LIUDĄ MATUKĄ su žmona GRAŽINA, jų šeimą, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Gedas ir Dana Sakai

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA 
dr. ANTANUI MATUKUI

mirus,

sūnui LIUDUI su šeima reiškiame gilią 
užuojautą-

Juozas ir Kristina Gataveckai 
Rimas ir Aušra Karkai 
Audrius ir Regina Šileikos

AfA 
ANTANUI BUDREIKAI 

mirus,
seserį ZOSĘ AUGAITIENĘ ir jos vyrą PETRĄ nuošir
džiai užjaučiu - Kostas Juodviršis,

Oakville, Ont.

MYLIMAM BROLIUI, TAURIAM LIETUVIUI

AfA 
ANTANUI BUDREIKAI

mirus,
ZOSEI AUGAITIENEI, jos vyrui PETRUI, dukroms - 
BIRUTEI su šeima, DAINAI ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime -

Martynas Račys su dukromis

AfA 
ANTANUI BUDREIKAI

mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą seserims —
- ZOSEI AUGAITIENEI ir BRONEI ŽVIRBLIE
NEI (Lietuvoje) su šeimomis bei artimiesiems -

Parapijos choras, 
Delhi, Ont.
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Kalniškės mūšis
Tautos vienybę skelbiantys rūmai

Apie pokarinę partizanę veikla 
vis daugiau atskleidžiama duome
nų. Spaudoje dažniau pasirodo įdo
mių, šiurpių ir pasididžiavimų ke
liančių aprašymų, liudijančių tė
vynei pasiaukojusių žmonių nar
sumų, supažindinančių ir su atski
rų partizaninių grupių vadais. Ži
nomas ir vos ne legendiniu tapęs 
Kalniškės mūšis aprašomas “Dzū
kų žiniose”, 1992 m. gegužės 13 d. 
laidoje. Straipsnio autorius Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių są
jungos tarybos narys KAZIMIERAS 
SAVIČIUS. Spausdiname straips
nio ištraukas. RED.

“.. . Kalniškės miške ir apy
linkėse susibūrė apie 100 gink
luotų kovotojų. Jiems vadova
vo Lietuvos ulonų puskarinin
kis Jonas Neifalta (slapyvar
dis “Lakūnas”). Kartu dalyva
vo ir vado žmona Albina Nei- 
faltienė-Griškonytė (“Pušelė”).

1945 m. gegužės 16 d. išvaka
rėse Kalniškės miške partiza
nus apsupo NKVD kariuome
nės 1-ojo Pabaltijo fronto 220- 
sis Kutūzovo ordino pulkas. 
Jam vadovavo majoras Jacenka 
ir štabo viršininkas majoras 
Buiničius.

NKVD-istų voros su riksmu 
puolė atakon. Partizanai prie
šų sutiko sutelkta ugnimi. 
Ginklų kalenimas, granatų 
sprogimai tarpais susilieda
vo į ištisą ūžesį. Atkaklias 
priešo atakas partizanai at

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

ALTMIBER Latvių įstaiga
PATARNAVIMAI 
Į BALTIJOS 

giokls valstybes
Head office: 2300 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1P2. 

Tel. (416) 604 9750 FAX (416) 604-9748
Branch: 1880 Queen St.E., (prie woodbine), Toronto, Ont. M4L1H2. 

Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

• SIUNTINIAI LAIVU - MŪSŲ SUKAKTIES PROGA 
rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais $6.50 už kubinę pėdą

• Persiuntimo kaina nepriklauso nuo siuntinio svorio.
• Pagal susitarimą paimame iš namų ir pristatome.
• Siuntos (container) išplaukia rugsėjo 23 d.
PINIGŲ PERVEDIMAS naujuoju valiutos kursu - garantuota 

JAV ir Kanados doleriais.
NAUJOS MAISTO SIUNTINŲ KAINOS - pradedant $45.

Reikalaukite naujausio kainoraščio.
Nuolatiniams klientams specialios nuolaidos.

SIUNTINIAI LĖKTUVU
- greitas būdas padėti jūsų draugams ir giminėms. 
Sekantys išsiuntimai: rugsėjo 1, 15, ir 29 d.d.

STERLING LITHUANIAN AIR LINES

dc

Kelionių suplanavimo specialistai - 
į Baltijos kraštus ir iš jų

Geriausios galimos kainos 
įvairus maršrutai

KALĖDOS LIETUVOJE?
Specialios kelionės

Skambinti: Mr. J. A. Jansons - 416-698-3563 
Bilietai - INTRA the Travel Source

LUFTHANSA AIR CANADA FINNAIR

remdavo. Tačiau priešui rezer
vų užteko.

Virto, pakirsti kulkosvai
džių ir granatų, medžiai. Su 
trumpomis pertraukomis mū
šis tęsėsi visą dieną. Retėjo 
ir partizanų gretos. Daugeliui 
buvo pirmas ir paskutinis ko
vos “krikštas”. Baigėsi šaud
menys. Kai kurie partizanai, 
įkopę į medžius, šaudė į prie
šą. Pašauta iš medžio iškrito 
didvyriškai kovojusi vado žmo
na “Pušelė”.

Partizanams teko trauktis. 
Nelygioje kovoje žuvo 44 par
tizanai. Nukauta apie 400 
NKVD-istų.

. .. Kalniškės mūšio vietoje 
(kalno viršūnėje) marijampo
lietis Nevulis iš akmenų pa
statė paminklą. 1991 m. gegu
žės 18 d. paminklas pašven
tintas gausiai dalyvaujant Aly
taus, Lazdijų, Kauno ir kitų 
rajonų žmonėms. Tuo metu gre
ta manevravo desantininkai. 
Jų šaudymas nesutrukdė rengi
nio, tik priminė 1945 metų mū
šio akordus. 1991.V.21 pikta
dariai paminklą susprogdino. 
Tai - bejėgiškumo požymis. 
1991.V.29 tas pats Nevulis, 
padedant D. Krakauskui ir A. 
Akeliui, paminklą autentiškai 
atstatė. 1991.VI.22 paminklą 
pašventino. Neblėstanti šlovė 
tautos didvyriams, paaukoju
siems gyvybes ant Laisvės Au
kuro”.

PRANAS KŪRIS, Lietuvos ambasadorius Beniliukso valstybėms

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Užsienio kreditai

Europos bendrijos taryba 
iki rugsėjo 9 d. turėjo nuspręs
ti Baltijos kraštams 1992-93 
metais teiksiamus kreditus. 
Numatoma paskirti 600 mil. 
dol. Šie pinigai padėtų stabi
lizuoti Baltijos valstybių mo
kėjimo balansus. Taipgi šiuos 
kraštus žada paremti tarptau
tinis valiutos fondas, Pasau
lio bankas, Europos investici
jų bankas, Europos rekonst
rukcijos ir išvystimo bankas.

Sveikino prezidentinis 
kandidatas

Bill Clinton, kandidatas į 
JAV prezidentus, diplomati
nio pripažinimo metinėse svei
kino lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenes JAV-se bei gy
ventojus Baltijos kraštuose. 
Jis taipogi pareiškė, kad toks 
pripažinimas galėjo būti pada
rytas anksčiau.

Taip pat pažadėjo artimai 
bendradarbiauti su Amerikos 
baltiečiais ir demokratinių 
reformų vykdytojais Baltijos 
šalyse. Taipgi jis pareiškė 
susirūpinimą, kad šiuose kraš
tuose dar yra 100 tūkstančių 
buvusios sovietinės kariuo
menės. Pasak B. Clinton’o, 
JAV turėtų veikti, kad ši ka
riuomenė kaip galima greičiau 
būtų išvesta, kad baltiečiai 
galėtų džiaugtis pilna nepri
klausomybe. Dar pažymėjo, 
kad Baltijos kraštų žmonės 
buvo vadovai kovoje už sovie
tų imperijos sugriovimą.

Rinkimai
Estijos prezidento ir par

lamento rinkimai įvyks š. m. 
rugsėjo 20 d. Jau yra užsire
gistravę 226 kandidatai į par
lamentą. Žinomi kandidatai ir 
į prezidentus: buvęs užsienio 
reikalų ministeris, dabar am
basadorius Suomijoje, L. Meri, 
buvęs disidentas ir antikomu- 
nistas L. Parekas, Kaliforni
jos universiteto profesorius 
R. Tagepera, griežtai pasisa- 
kęs prieš buvusį komunistą 
dabartinį Estijos aukščiau
siosios tarybos pirmininką 
taip pat kandidatą A. Ruutelį.

Nustatoma data
Kaip skelbia informaciniai 

šaltiniai, Rusijos vyriausybė 
yra nusprendusi galutinai ka-
riuomenę išvesti iš Lietuvos 
iki 1993 m. rugpjūčio mėnesio. 
V. Landsbergio ir B. Jelcino 
susitikimui rugsėjo 8 d. doku-

pos valstybių. Per jas taipogi 
eina trumpiausias kelias iš 
vakarų į rytus. Europos kraš
tai turį didelę reikšmę Euro-

Vilniaus Antakalnio kapinėse Norvegijos užsienio reikalų ministeris 
T. Stoltenbergas 1992.VI.16 ant Sausio 13-sios dienos žuvusių laisvės 
gynėjų kapaviečių padėjo' vainikų. Nuotraukoje prie vainiko Norvegi
jos kariai Nuotr. J. Balsio

mentus ruošia Rusijos prezi
dentas ir gynybos ministeris. 
Sakoma, kad Rusijos vyriausy
bė suprato, jog normalus bend
radarbiavimas su Estija, Lat
vija ir Lietuva įmanomas tik 
iš šių kraštų išvedus kariuo
menę. Be to, Rusija užsitar
nautų gerą vardą Vakaruose. 
Lengviau iš ‘ pastarųjų būtų 
galima gauti paramos.

Mediena ir trąšos
Vakarų verslininkai vis dau

giau pareikalauja Klaipėdoje 
paruošiamos medienos. Nese
niai Klaipėdos įmonė sudarė 
sutartį su Britanijos bend
rove, kuri pirks medžio drož
lių plokštes, klijuotą fanerą 
ir beržo medieną baldams.

Klaidėdos įmonės paruoštą 
medieną gerai vertina ir Šiau
rės kraštai. Jie yra sudarę 
fondą šiai pramonei paremti. 
Ketinama ją plėsti, steigiant 
naują įmonę užsienio kapitalo 
pagalba.

Valstybinė įmonė “Azotas” 
sudarė sutartį su Lenkijos, 
Britanijos ir Švedijos bend
rovėmis. Į šiuos kraštus bus 
išgabenta beveik 100 tūkstan
čių tonų salietros.

Paskatinimas
Rytų Lietuvoje, kur gyvena 

nemažai lenkų, rusų ir gudų, 
trūksta pasiruošusių mokyto
jų. Lietuvos vyriausybė pri
ėmė nutarimą, kuriuo jaunie
siems pedagogams, vykstan
tiems darbuotis į rytų Lietu
vą, bus mokami didesni atly
ginimai.

Baltijos kraštų reikšmė
Rugpjūčio 20 d. Jūrmaloje, 

Latvijoje, vyko tarptautinė 
konferencija tema “Karinės 
strategijos situacija Baltijos 
regione”. Konferencija suren
gė Latvijos, o finansavo Šve
dijos užsienio politikos insti
tutai. Dalyvavo Suomijos, Nor
vegijos, Švedijos ir Baltijos 
valstybių atstovai. Lietuvai 
atstovavo jos gynybos minis
teris A. Butkevičius.

Konferencijoje buvo pasa
kyta, kad reikia sukurti Euro
pos politinį pastovumą bei 
išvystyti normalią vystymosi 
sistemą. Baltijos kraštai yra 
tarp šiaurės "ir vidurio Euro-

KLB Pagalbos Lietuvai va
jaus komitetas, vadovaujamas 
V. Biretos, norėdamas, kad Ka
nados lietuviai susipažintų su 
Lietuvos ambasada Briuselyje, 
Belgijoje, kreipėsi į jos pata
rėją Rimantą Morkvėną, pa
teikdamas keletą klausimų.

— Gerbiamas patarėjau, 
kaip žinome, šiame ambasados 
pastate, kurį padovanojo Lie
tuvai Kanados lietuviai, yra 
įsikūrusi Beniliukso ambasa
da, aptarnaujanti Belgijos, 
Olandijos ir Liuksemburgo 
valstybes ir Lietuvos misija 
prie Europos Bendrijos. Mums 
būtų įdomu sužinoti, kaip ilgai 
jūs dirbate diplomatinį darbą 
užsienyje, kuo svarbi ši amba
sada Lietuvai, kokias darbo 
sąlygas turėjote be šio nuosa
vo pastato, ar esate patenkinti 
naujais ambasados rūmais ir 
ar jie tinka Lietuvos ambasa
dos poreikiams?

— Pirmiausia norėčiau, nau
dodamasis proga, dar kartą 
nuoširdžiai padėkoti Kanados 
lietuviams už šią didžiulę do
vaną. Kiek žinau, tai iš viso 
pirmasis vėl atgimusios Lie
tuvos nekilnojamo turto pirki
nys užsienyje. Neatsitiktinai 
idėja pirkti namą ambasadai 
Briuselyje priklauso pačiam 
Aukščiausios Tarybos Pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui. 
Briuselis šiuo metu neabejo- 

pos politiniam pastovumui. 
Europa išsiplėtusi iki Uralo, 
reikia šioje zonoje buferinių 
valstybių, kokiomis vakarų 
Europoje buvo Belgija, Olan
dija bei Liuksemburgas.

Kitos žinios
— Pranešama iš Vatikano, 

kad Šv. Tėvas 1993 m. rugsėjo 
mėnesį lankysis Baltijos vals
tybėse.

— Rugsėjo 2 d. premjeras A. 
Abišala pasiūlė patvirtinti 
Lietuvos ekonominio stabili
zavimo programą iki 1993 m. 
birželio mėnesio. Pagal šią 
programą bus tęsiama ūkinė 
reforma, ir tai padės gauti 
paskolas iš Tarptautinio va
liutos fondo.

— Vilniuje, buvusiuose Sa
piegų rūmuose, Antakalnyje, 
kur anksčiau veikė Sov. Są
jungos aukštoji radijo tech
nikos mokykla, atidaryta Lie
tuvos krašto apsaugos minis
terijos mokykla. Čia karinį 
pasiruošimą įsigys 126 kariū
nai, po dvejų metų įsigydami 
vyr. leitenanto laipsnį. Tiki
masi, kad mokykla taps karo 
akademija. Kariūnus sveikino 
AT pirmininkas V. Landsber
gis, krašto apsaugos ministe
ris A. Butkevičius. NATO at
stovas juos pasveikino kaip 
būsimus Lietuvos kariuome
nės generolus. J.A.

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ” leidėjai 

Kelionės į LIETUVĄ:
Sterling - Austrian - Swissair - 
Lufthansa - l_O~T oro linijomis

■ Siunčiame siuntinius ir 
pinigus į Lietuvą ir L Punską

■ Visų rūšių drauda

■ Aptarnaujame lietuviškai

Kreiptis pas ELONĄ PUNKFtIENĘ
Mūsų adresas: 

1582 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-0202 FAX: (416) 532-2180
Leidimo nr. 03247911

va. Suprantama, be nuolatinės 
atstovybės (ir dar tokios stip
rios) tokioje vietoje išsiversti 
neįmanoma. Visos jai išleistos 
lėšos tikrai atsipirks ir jau at
siperka su kaupu.

Man teko garbė ir nelengva 
pareiga 1990 metų rudenį pra
dėti darbą Briuselio Baltijos 
informacijos biure. Sąlygos 
buvo gana sunkios: trūko pini
gų net žmoniškai pavalgyti. 
Laimei, padėjo Krikščionių 
demokratų Internacionalas, 
kuris išnuomojo mums patal
pas ir apmokėdavo telefono 
išlaidas. Tose patalpose — tai 
yra paprasčiausiame bute gy
venome ir dirbome trys vyrai, 
toli namie palikę savo šeimas 
ir artimuosius. Nuo praėjusio 
rudens tame bute liko tik Lie
tuvos atstovybė. Latvijos kon- 
tinai svarbiausias Lietuvai 
diplomatinis taškas Europoje. 
Čia yra ir Europos Bendrijos 
centrinės struktūros, kurių ka
binetuose sprendžiami visi 
ekonominės pagalbos klausi
mai, čia ir NATO būstinė, be 
kurios paramos tikrai nepa
vyktų atsikratyti svetimos ka
riuomenės mūsų žemėje, paga
liau čia yra Beniliukso centras, 
kuris Baltijos šalims tikrai yra 
sektinas pavyzdys. Į Briuselį 
nuolat atvyksta Lietuvos depu
tatai, ministrai ir kiti pareigū
nai; jie kartais pajuokauja, 
kad Europos sostinė dabar vai
dina Lietuvai tą patį vaidme
nį, kokį anksčiau turėjo Mask-

Lietuvos ambasados Briuselyje pa
tarėjas RIMANTAS MORKVĖNAS

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 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

sulatas įsikūrė garbės konsulo 
— turtingo vietinio švedo na
muose, kur jie dirba ir dabar. 
Estai kurį laiką visai nieko 
Briuselyje neturėjo, o šiuo me
tu jų ambasadorius nuomoja 
butą, kuris kartu yra ir nuosa
vybė. Jie, beje, irgi ieško gali
mybių pirkti namą.

Ilgą laiką dirbęs vienas, va
sario mėnesį pagaliau sulau
kiau kolegų iš Lietuvos. Atvy
ko ambasadorius Beniliukso 
šalims Pranas Kūris, ir oficia
liai pradėjo eiti pareigas Mi
sijos prie Europos Bendrijos 
šefas ambasadorius Adolfas 
Venskus. Pasidalinus darbus 
tapo lengviau, bet minėtame 
bute buvo gerokai per ankšta. 
Laukėme, nesulaukėme, kada 
galėsime įsikurti savo amba
sadoje. Pagaliau š.m. liepos 
6 dieną ir Ambasada, ir Misija 
persikraustė į gražuolį namą 
Maurice Lietart gatvėje 48, ku
rį dar pernai rudenį išsirinko
me kartu su Kanados lietu
viais. Tiesa, jame kol kas sure
montuoti tik du aukštai, o tre
čiame bei pusrūsyje dar tebe
triūsia statybininkai: trys žmo
nės iš Lietuvos ir vienas bel
gas. Remonto darbai vyksta jau 
nuo kovo vidurio, nes nėra pa
prasta pertvarkyti privatų na
mą į įstaigą, o juo labiau tokią, 
kad tiktų ambasadai. Didžiu
mą tų darbų tikimės užbaigti 
per rugpjūtį. Jei nepritruks 
lėšų, rugsėjo pabaigoje tiki
mės oficialaus atidarymo.

Ambasadoje gausu lankyto
jų. Belgai, olandai, kitų šalių 
piliečiai traukia pas mus lie
tuviškų vizų, konsultacijų, pa
tarimų. Daugelis sveikina mus 
turint tokį puikų Ambasados 
rūmą, be to, dar esantį labai 
prestižinėje ir ramioje vieto
je. Esame keletos kitų šalių 
ambasadų kaimynystėje (arti
miausi - vokiečiai ir lenkai), 
tik dešimt minučių automobi
liu nuo miesto centro, o lan
gai žvelgia ne į mūrus, o į ža
lią parką.

Ir, žinoma, labiausiai mūsų 
svečius pritrenkia tai, kad šis 
pastatas pirktas už tolimosios 
Kanados lietuvių pinigus. Sa
ko, kito tokio tautos dvasinės 
vienybės pavyzdžio jiems dar 
netekę girdėti.

o
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SIBIRO LIETUVIAI

Jūra Baužytė “Tiesos” skai
tytojus supažindina su “Litua- 
nicos” bendrijos narių Roberto 
Sruogos, Juditos Lapinskaitės 
ir Virginijaus Strolios apsilan
kymu pas Omsko ir Krasnojars
ko lietuvius Sibire. Ten jie pa
dėjo suorganizuoti lietuvius 
jungiančias bendrijas. Omsko 
lietuvių bendrijos pirmininku 
buvo išrinktas buvęs Lietuvos 
partizanas Jonas Poškus, Kras
nojarsko bendrijos — ten ket
vertų metukų ištremtas ir pasi
likęs Zigmas Preskenis, lietu
viškai kalbantis su akcentu. 
Omske jiems savo kabinetu lei
do pasinaudoti buvusios Sovie
tų Sąjungos aukščiausiosios 
tarybos narys V. Kazanikas. 
Ten lietuviams buvo leista su
sirinkti miesto kultūros na
muose, informaciniams reika
lams pasinaudoti radijo ir te
levizijos paslaugomis. Tokias 
ekspedicijas “Lituanicos” bend
rijos nariai pradėjo rengti 
prieš dvejus metus.

PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖ
Lietuvos vyriausybė 1990 m. 

vasario 14 d. nutarė Kauno tikin
tiesiems grąžinti tautos aukomis 
pastatytą Prisikėlimo šventovę, 
kuri sovietinės okupacijos me
tais buvo paversta valstybine 
“Bangos” radijo gamykla. Tų me
tų gruodžio 29 d. buvo pasira
šyta sutartis, įpareigojusi “Ban
gos” vadovus palaipsniui persi
kelti į naujus gamybinius plo
tus ir pilnai atstatytą Prisikė
limo šventovę atiduoti tikintie
siems. Ekonominė reforma su
jaukė šiuos planus. “Bangos” 
susivienijimas buvo pertvarky
tas į keturias savarankiškai 

’ veikiančias valstybines įmones. 
Gamybinio “Bangos” skyriaus 
statyba nuo 20,9 milijono rub
lių pabrango iki 520 milijonų. 
Teko ieškoti valdžios finansi
nės paramos, kurios dalį būtų 
galima skirti ir Prisikėlimo 
šventovės atstatymui. Šiemeti
niame Lietuvos biudžete “Ban
gai” buvo paskirta 40 milijonų 
rublių, kurių 31 milijonas teks 
gamybinio skyriaus statybai, 
9 milijonai — Prisikėlimo šven
tovės atstatymui.

LIETUVIŠKA JURTA
Senųjų Lietuvos sodybų pa

status Buities muziejuje Rum
šiškėse papildė jiems visiškai 
svetima lietuviška jurta, įskau
dintose Sibiro tremtinių širdy
se atsivežta nuo Laptevų jūros. 
Užpoliarėje jas pirmieji trem
tiniai iš Lietuvos pradėjo sta
tytis 1941 m. Mintis pastatyti 
tokią jurtą Buities muziejuje 
Rumšiškėse pernai kilo Lapte
vų jūros tremtinių sueigoje. Su 
šio sumanymo įgyvendinimu 
“Lietuvos aido” skaitytojus su
pažindina Jonas Puodžius. Jur
tos projektą paruošė jas Užpo
liarėje statęs Rimantas Putvys. 
Statyba rūpinosi ten gimęs Jo
nas Markauskas, Algis Marcin
kevičius, Arvydas Vilkaitis, Vi
lius Gibavičius bei kiti inicia
toriai. Jiems talkino Vitas Mar
kevičius, studentai iš Danijos 
ir Vokietijos, “Kauno dujų” su
sivienijimas ir Jonavos durpių 
įmonė. Finansinės paramos bu
vo susilaukta iš Vinco Vilkai
čio Australijoje, Jono Tarvydo 
Kanadoje, Antano Dundzilos

JAV. Jurta su lietuvišku kop
lytstulpiu buvo pastatyta mu
ziejaus miško aikštelėje. Jos 
įjungimo muziejun iškilmėje 
rugpjūčio 2 d. dalyvavo gyvi 
išlikę laptėviečiai, jų vaikai 
ir vaikaičiai bei kiti Sibiro 
tremtiniai. Iškilmė buvo pra
dėta pamaldomis greta esan
čioje šventovėje. Tikimasi, kad 
ta aikštelė su jurta ir lietu
višku koplytstulpiu taps Sibi
ro tremtinių susitikimo vieta 
Buities muziejuje Rumšiškėse.

ANYKŠTĖNŲ SUVAŽIAVIMAS
Pasauliniu anykštėnų suva

žiavimu liepos 24-27 d.d. buvo 
pradėta šiemetinė Anykščių 
miesto 550 metų sukakties šven
tė. Kultūros rūmuose įvykęs 
suvažiavimas buvo pirmasis 
sukakties minėjimų ciklo ren
ginys. Anykščių rajono tarybos 
pirm. Antanas Gražys ir rajono 
valdytojas Algimantas Dačiulis 
pasveikino suvažiaviman iš vi
sos Lietuvos susirinkusius 
anykštėnus ir tuos, kurie į sve
čius atvyko iš JAV, Kanados, 
Vokietijos. Svečiams buvo įteik
tos Anykščių šilelyje surinktų 
gėlių puokštės. Apie Anykščių 
istoriją ir jų žymiuosius žmo
nes kalbėjo istorikas Antanas 
Tyla, etnografas Gintautas Za
biela, rašytoja Milda Telksny
tė, aktorė Stefa Nosevičiūtė, 
tremtinys literatas Antanas 
Paulavičius, Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius dr. Al
girdas Avižienis, šiltus žodžius 
savo gimtajam miestui tarusi 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė. Suvažiaviman įsijun
gė ir Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. Vytautas Lands
bergis, su atstove Irena Andru- 
kaitiene keturis Sausio trylik
tosios atminimo medalius įtei
kęs anykštėnams Lietuvos ne
priklausomybės gynėjams — 
Stasei Mieliauskienei, Žilvinui 
Gaveikai, Vytautui Paliokui ir 
Juozui Petravičiui. Šis medalis 
jau anksčiau buvo įteiktas 
anykštėnui Dariui Gražiui.

IŠKILMINGOS VALANDOS
Suvažiavimo dalyviai prisi

minė, kad vokiečių okupacijos 
metais prie Liudiškio piliakal
nio buvo sušaudyta ir užkasta 
3.000 Anykščiuose bei jų apylin
kėse gyvenusių žydų. Ant jų ma
sinio kapo gėlių padėjo suva
žiavimo dalyvių palydėti atsto
vai. Įdomus buvo suvažiavimo 
dalyviams skirtas “Mėnesienos 
sonatos” vakaras. Kultūros na
muose buvo surengta šiemet mi
rusio tremtinio dail. Kazimie
ro Tutkaus kūrinių paroda. Ki
toje salėje suvažiavimo daly
vių laukė Vokietijoje gyvenan
čio dail. Broniaus Pajarsko at
sivežtų darbų paroda “Tarp Rei
no ir Šventosios”. Koplyčioje 
savo kūrinius buvo išstačiusios 
dailininkės M. Lapinskaitė-Bit- 
lieriuvienė ir J. Lapinskaitė- 
Dirvenskienė. Klojimo teatras 
aukštaitiškoje sodyboje Niūro
nyse suvaidino Liudvikos Di- 
džiulienės-Žmonos “Vakaruš
kas”. Liepos 26, sekmadienį, 
Anykščiuose buvo šv. Onos at
laidai, Pirmosios Komunijos 
iškilmė, anykštėnų savanorių 
priesaika Lietuvai, didelė mu
gė. Pasaulinis anykštėnų suva
žiavimas baigėsi smagia gegu
žine Anykščių šilelyje prie 
Šventosios. V. Kst.

SUSITIKIMAS VILNIUJE: AT narys kun. A. Svarinskas, visuomenės 
veikėjas iš Čikagos dr. P. Kisielius, Pasaulio lietuvių bendruomenės pir
mininkas inž. Br. Nainys Nuotr. V. Kapočiaus

PLB valdybos darbai
Š. m. rugpjūčio 22 d. Lemonte, 

prie Čikagos, įvyko PLB senosios 
ir naujosios valdybos posėdis, 
kuriame naujajai valdybai per
duotos pareigos, knygos ir iždas. 
Naują valdybą sudaro: pirm. Br. 
Nainys, vicepirmininkai - R. Če-
sonis, V. Garbonkus, V. Kaman- 
tas, dr. P. Kisielius, M. Lenkaus
kienė ir dr. V. Vasaitienė, sekr. 
B. Kronienė, ižd. K. Dočkus ir 
PL jaunimo sąjungos pirm. P. 
Mickus. Buvusios valdybos na
riai paaiškino apie vykdomus 
darbus, o pirm. Br. Nainys bu
vusiai valdybai ir jos pirminin
kui dr. V. Bieliauskui padėkojo 
už atliktus darbus.

Valdyba posėdyje sutvarkė ad
ministracinius reikalus, peržiū
rėjo PLB seimo nutarimus, nu
statė gaires keturių metų dar
bams. Pritarta VHI-jį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą reng
ti Europoje. Tartasi apie įvai
rių darbų finansavimą ir PLB 
lėšas.

Pirm. Br. Nainys padarė pra
nešimą iš savo kelionės Lietu
voje, kur jis susitiko su AT pir
mininku V. Landsbergiu, prezi
diumo ir tarybos nariais, val
džios ministeriais, pareigūnais, 
mokslininkais bei organizacijų 
atstovais. Su visais tarėsi apie 
glaudesnį bendradarbiavimą 
tarp Lietuvos ir išeivijos ir vie
ni kitiems pagalbą.

Vilniuje nutarta įsteigti PLB 
būstinę, kuriai vadovauti pa
kviestas dr. P. Lukoševičius iš 
Kanados. Būstinė yra Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pasta-

KŲSTUTIS ŠEŠTOKAS iš Hamil
tono groja Toronto Lietuvių namų 
kavinėje Nuotr. R. Sungailos

ELECTRICAL
DvL engineering

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 236-9071 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas) 'ąr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

KAIRYS Siuntiniai į > 
Baltic expediting Baltiįos kraštus 
517 Fruitland Road, Tel. (416) 643-3334
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 FAX (416) 664-6097

PRIST ATOM JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS 
(NAMUS GAVĖJUI, KURIAM NEREIKIA PRIMOKĖTI.
• $2.80 už kg laivu, per 6-8 sav. nuo išsiuntimo.
• $5.90 už kg lėktuvu, per 2-3 sav. nuo išsiuntimo.
• Mažiausia siunta-$15, 

maksimumo nėra.
• Siuntiniuose gali būti naujų ir 

vartotų drabužių, batų, patalynės, 
asmeninių bei namų ruošos 
reikmenų, maisto ir vaistų.

• Sudarom įvairius maisto ir 
medicininių reikmenų siuntas.

• Pristatom pinigus į rankas 
jūsų giminėm Lietuvoje.

Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.;
pristatyti -10 v.r.- 6 v .v.;
šeštadieniais - 10 v.r.- 3 v.p.p.
Iš anksto susitarus priimsime visada.
Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

te. Adresas: Pasaulio lietuvių 
bendruomenė, 2026 Vilnius, Ge
dimino pr. 3, Lithuania.

Pirm. Br. Nainys buvo pakvies
tas ir sutiko ateinančią žiemą 
aplankyti Sibiro ir kitas naujas 
lietuvių bendruomenes, kurios
nori artimesnių, tiesioginių ry
šių su PLB valdyba ir Vakarų 
kraštų bendruomenėmis. Sekan
tis yaldybos posėdis - spalio 
31 d. Lemonte. Naujas PLB adre
sas 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439 USA. Tel. (708) 257-8714. 
FAKSAS (708) 257-9010. Inf.

Kaip bendradarbiauti?
JAV lietuvių bendruomenės 

tarybos metinė darbo sesija įvyks 
š.m. rugsėjo 26-27»d.d. Klivlande, 
Hilton South viešbutyje, (6200 
Quarry Lane, Clevland, OH 44131. 
Pradžia - 9 v.r. Sesiją globos LB 
Ohio apygardos valdyba, pirmi
ninkaujama Pr. Jogo. Sesijoje 
bus svartoma kaip išeivija gali 
bendradarbiauti ir padėti Lie
tuvai, Lietuva - išeivijai.

JAV LB tarybą sudaro 68 na
riai. Jai vadovauja penkų asme
nų prezidiumas u. pirmininkas 
Vyt. Kamantas, vicepirmininkai 
- dr. V. Narutis ir B. Vilutienė, 
sekretorės - G. Kamantienė ir S. 
Kerelytė. Prezidiumo adresas: 
1059 Maplegrove Drive NW, 
Grand Rapids, MI. Tel. (616) 791- 
7333. Inf.

■ 9'::
Delhi, Ontario

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ sukak
tis paminėta birželio 14 d. Iškil
mės pradėtos Mišidmis, kurias au
kojo kun. L. Kemėšis. Jose daly
vavo organizacijos su vėliavomis. 
Puikiai giedojo choras, vadovau- 
jams B. Vytienės, Minėjimą ati
darė Šaulių kuopos vicepirm. S. 
Beržinis. Paskaitą skaitė KLB 
Delhi apylinkės vicepirm. J. Vi
tas. Prie Kankinių kryžiaus bu
vo dedami vainikai, žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Pabaigai su
giedotas Tautos himnas. Dalyviai 
buvo pavaišinti pyragaičiais ir 
kava- J. Vitas

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”
The

Lougheed & Barnard
> šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario
R5SS25ZSZS2SHSH52SaHS2S2S2S2S?5?S2S2S25252S2S

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI a.a. JUOZĄ KRU

NU mirusį Vokietijoje, ir reikš
dami užuojautą sesutei Bronei 
Skvereckienei, Hamiltono lietu
vių pensininkų klubas jo atmini
mui Kanados lietuvių fondui au
kojo $25.

Nuoširdus ačiū už auką. KLF
A.a. ELZBIETA TIKNIENĖ, 94 

m., 1965 mirusio Felikso Tikniaus 
žmona, išsiskyrė iš mūsų tarpo 
š.m. rugpjūčio 31 d. Paliko nuliū
dusius dukrą Reginą Bagdonienę, 
žentą Rimą, vaikaičius - Reginą, 
Ramoną ir Ričardą bei provaikai
čius Kristiną ir Matą. Velionė pa
laidota spalio 3 d., Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje.

Wasaga Beach, Ont.
A.a. ROBERTAS BUDRECKAS, 

staiga mirė rugpjūčio 20 d., Colling-
wood’o ligoninėje. Palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississau
goje. Paliko liūdinčią žmoną Ger
trūdą, dukrelę ir du vaikaičius,
Lietuvoje brolį ir dvi seseris. 'Pa
sagoje liūdi giminės.

Dėkojame draugams už užuojau
tą, klebonui kun. J. Staškui už ge
dulines Mišias ir maldas kapi
nėse, A. Kušinskiui už giedojimą 
ir vargonininkei D. Radtkei. G.B.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. ANTANĄ

BUDREIKĄ, mirusį 1992 m. rug
pjūčio 26 d., jo atminimui aukojo:

Lietuvos vaikų namams: $100 - A. 
K. Ratavičiai; $50-H.V.L. Kairiai; 
$25 - A. Aleliūnienė, M. Povilaitie- 
nė, G. Rugienius, E. B. Šopis; $20 
- S. Zadurskienė, P. Vežauskas, M. 
Stankaitienė, B. Lukošienė, A. Ra- 
tavičius, F. L. Gurkliai, K. R. Ston- 
kai, J. Stonkus, A. Pr. Augaičiai, J. 
Pargauskas; $10 - L. Namūra, J. 
Jauneika, B. Gudinskas, J. D. Kau- 
naitės. Iš viso $490.

“Tėviškės žiburiams”: $30 - Z. 
P. Augaičiai, J. Strodomskis; $20 - 
J. Mačiulis, V. Galeckas, B. V. 
Cvirkai, P. Pargauskas, J. Jurė
nas, P. V. Lapieniai, L. Rutkaus
kas, A. Klemkienė, J. Jocas, P. Pe
karskas, S. Pargauskienė, B. Ston
kus, M. V. Miceikos, V. I. Ignaičiai, 
A. Kairys; $15 - A. Žebertavičius, 
A. Usvaltas; $10 - S. Beržinis, B. 
Dirsė, D. M. Norkai, L. J. Vitai, 
V. Kecorienė; $5 - V. Jakubickie- 
nė, S. Vilimienė. Iš viso $450.

Aukotojams nuoširdus ačiū.
J. Vitas

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.

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).

Gregorian
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

720 Guelph Line
Burlington, Ontario L7R 4E2
Toronto Line: (416) 827-6454
Res: (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616 (416) 333-3500

RE^IBK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
a y jr A ft LIETUVIŲ KREDITO 

kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% asmenines paskolas ... 12.25%
santaupas....... .....................3% nekiln. turto pask. 1 m. ... 6.5%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.25% nekil.turto pask. 3 m......... 8.5%
90 dienų indėlius .........  4.25% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius .......  4.75% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 4.25% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ............... 6% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)...2.75% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m........... 4.75% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m....................... 6% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Metinėn Nekaltai Pr. Marijos 
seselių šventėn liepos 26 d. vie
nuolyno sodyboje Putname įsi
jungė pora tūkstančių tautie
čių, atvykusių iš Niujorko bei 
kitų JAV vietovių. Mišias lauke 
prie pastatyto altoriaus konce- 
lebravo aštuoni kunigai, o pa
mokslą sakė iš Lietuvos atvykęs 
studijų Romoje tęsti kun. Virgi
nijus Veilentas. Po pamaldų bu
vo papietauta, pasivaišinta vie
nuolyno virtuvėje pagamintais 
lietuviškais patiekalais. Iš Lie
tuvos parsivežtą vaizdajuostę 
apie įvykusias šventes ir ūkinin
kų darbus rodė Juozas Bružas. 
Sodo aikštėje tautinių šokių 
bei žaidimų pynę atliko “Nerin
gos” stovyklautojai. Svečiai iš 
Lietuvos turėjo progą susipa
žinti su Plm. J. Matulaičio glo
bos namais ir jų gyventojais, 
kun. Stasio Ylos pastatyta Min
daugo pilaite, ALKOS archyvu. 
Informaciją lankytojams teikė 
dr. J. Kriaučiūnas, kun. R. 
Krasauskas, A. Mažiulis, dr. 
Irena Vaišvilaitė, seselė Ona 
Mikailaitė. Šventė baigta vaka
rinėmis pamaldomis koplyčioje.

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos valdyba, išrinkta Flo
ridoje įvykusiame seime, parei
gomis pasiskirstė ir darbą pra
dėjo pirmajame savo posėdyje 
liepos 14 d. Lemonte, dr. Leono 
ir Irenos Kriaučeliūnų reziden
cijoje. Naująją valdybą sudarė 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
vicepirmininkai Stasys Briedis 
ir Petras Buchas, ižd. Oskaras 
Kremeris ir sekr. Laima Šimu- 
lienė. Dr. L. Kriaučeliūnas da
lyvavo baigminiame VLIKo sei
me Vilniuje. Viešnagės metu 
jis susitiko su Lietuvos tauti
ninkų sąjungos valdybos pirm. 
Rimantu Smetona bei kitais vei
kėjais. Jiems ten dabar didžiau
sią rūpestį sudaro artėjantys 
Lietuvos seimo rinkimai. Rinki
miniam vajui ypač trūksta lėšų. 
Valdybos posėdyje Lemonte bu
vo nutarta Lietuvos tautinin
kams nesiųsti kalbėtojų iš JAV, 
tik parūpinti finansinę para
mą. Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos valdyba iš savo iždo 
paskyrė $3.000, o prie jų tūks
tantinę pridėjo ir Lietuvių tau
tinio kultūros fondo valdyba. 
Keturis tūkstančius dolerių 
Lietuvos tautininkams jau nu
vežė Vaclovas Mažeika.

Australija
ALB Sidnio apylinkės valdy

ba liepos 22 d. nutarimu atšau
kė savo oficialų atstovą Anta
ną Kramilių iš Pavergtų tautų 
komiteto NSW (New South 
Wales) teritorijoje. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, da
bar būtų netikslu oficialiai 
lietuvių organizacijai priklau
syti Pavergtų tautų komitetui. 
Esą pagrindinis tikslas, liečian
tis Lietuvą, jau yra atsiektas. 
Komiteto veikloje betgi galės 
dalyvauti lietuviai, neatstovau
jantys Australijos lietuvių bend
ruomenei.

Tautinių šokių grupę “Šatrija” 
vakarinėje Australijoje esan
čiame Perthe atgaivino B. Rad- 
zivanienė. “Šatrija” jau gerai 
pasirodė tarptautiniuose festi
valiuose ir vietiniuose Lietu
vių namų renginiuose. Tai yra 
didelis laimėjimas Pertho lie
tuviams, atskirtiems dideliu 
Australijos plotu nuo pagrindi
nių lietuvių kolonijų rytinėje 
jos dalyje. Pertho lietuviams 
reikia savų meninių vienetų. 
“Šatrijai” buvo gauta $800 pa
rama iš valdžios. Su ja nupirk
tas geras magnetofonas, į kurį

bus galima įrašyti “Šatrijos” 
šokiams reikalingą muziką ir 
netgi kai kuriuos renginius. 
“Šatrijos” nariai norėtų daly
vauti šiemetinėse Australijos 
lietuvių dienose bet tolimai ke
lionei reikia finansinės para
mos iš valdžios.

Britanija
Klaipėdiečių tautinių šokių 

ansamblis “Žilvinas” tarptau
tiniame Valijos Llangolleno 
festivalyje varžėsi 24 tokių an
samblių grupėje, užimdamas tik 
XII vietą. “Žilvinas” surengė 
kelis koncertus įvairiose vie
tovėse. Paskutinysis koncertas 
liepos 12 d. įvyko Lietuvių so
dyboje Headley Parke ir pla
čiausiai nuskambėjo “Europos 
lietuvio” liepos 31 d. laidoje 
paskelbtuose Anglijos lietuvai
tės Aldonos Strikaitytės įspū
džiuose. Esą sodybos vedėjai 
klaipėdiečius pavaišino stip
riais Čilės ir Peru pipirais 
pagarsėjusiu patiekalu “Chili 
con carne”, o vandens ant stalų 
nepadėjo. Patiekalas buvo tik
rai “karštas”. Gerai, kad A. Kli
mas visiems nupirko po stiklą 
alaus. A. Strikaitytė, šokėjus 
raminusi, kad vandens duos po 
koncerto, “Europos lietuvio” 
skaitytojams pasakoja: “Tačiau 
vedėjai ir po šokių vandens ne
pasiūlė. Reikėjo jaunimui laks
tyti į tualetą, kad iš ten esan
čio vandens krano pripildę vie
nintelį turimą plastmasinį bu
telį galėtų pasidalindami ap
malšinti troškulį. Tuo tarpu ne
toliese už lango vedėjai su šyp
sena stebėjo, kaip svečiai dali
nosi vandeniu. Gal jie manė, kad 
tai dalis pažadėtos progra
mos? ... Prisiminiau, kad taip 
darydavo seniau, kai vežamiems 
į Sibirą po sūrios silkės ištisas 
paras neduodavo vandens atsi
gerti”.

Ispanija
“EXPO ’92”, Sevilijoje su

rengta tarptautinė paroda, yra 
skirta Kristupo Kolumbo kelio
nės Amerikon ir jos atradimo 
penkių šimtų metų sukakčiai. 
Parodon įsijungė apie 140 vals
tybių, turinčių apie 300 pavil
jonų trijų šimtų hektarų plote. 
Rodiniai lankytojus supažindi
na ne tik su dalyvaujančių ša-, 
lių technolgijos laimėjimais, 
bet ir jų istorija bei kultūra. 
“Expo ’92” veiks iki spalio 13 d. 
Nepriklausomybę ką tik atgavu
siom Baltijos respublikom daly
vavimas šioje parodoje buvo per 
brangus. Jis atrodė neįmano
mas, kol Ispanija nepastatė 
joms skirto paviljono. Gautas 
paviljonas sumažino dalyvavi
mo išlaidas, bet jų nepašalino. 
Tad “’Expo ’92” parodon įsijun
gė tik Lietuva ir Estija, o Lat
vija nesiryžo. Lietuvos vyriau
sybė parodos reikalams parūpi
no 132.000 JAV dolerių. Tokiam 
pasaulinio masto renginiui tai 
yra labai maža suma, kai kitos 
valstybės savo išlaidas skaičiuo
ja milijonais dolerių. Lietuvos 
skyriuje yra išstatyti Šveica
rijos lietuvio Vacio Dargužo- 
Hoferio Vilniaus universitetui 
dovanoti Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės žemėlapiai. 
Lankytojai žavisi liaudies me
nininkų drožiniais, Rūpintojė
liais, gintaru su inkliuzais, ak
mens amžiui priklausančiais 
gintariniais papuošalais, ras
tais Šventojoje ir prie Palan
gos. Su dabartinių Lietuvos dai
lininkų ir skulptorių kūriniais 
supažindina rodomos skaidrės, 
dokumentinių filmų kasetės. 
Tuos rodinius Sevilijon nuga
beno Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius Romas Budrys.

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami 

wSFeDERSEIM world tours inc.

savaitiniais skrydžiais iš TORONTO į 
VILNIŲ, LIETUVĄ- 

centriną Baltijos kraštų dalį, jungiančią 
Taliną, Rygą. 
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Amerikos lietuvių ginčas dėl maldos
Lietuvos nepriklausomybę pa

skelbus 1918 metais Niujorke įvy
ko plataus masto lietuvių išeivių 
suvažiavimas, kuriame įvyko ašt
rus ginčas dėl pradinės maldos, 
trukęs pusę dienos. Apie tų mažai 
žinomų sankirtį paskaitų skaitė 
istorikas kun. V. VALKAVIČIUS, 
baltistikos studijų dienose Toron
te anglų kalba. Čia pateikiama pa
skaitos santrauka, primenanti ir 
dabarties lietuvių ginčus ideologi- 
niais-politiniais klausimais. RED.

Religinių bendruomenių at
skyrimas nuo valstybės buvo 
viena labiausiai varginančių 
problemų JAV-bėse. Dvide
šimtajame šimtmetyje įvairios 
religinės mažumos ir kai ku
rios bedievių grupės nenusto
jo kalbėti apie valdžios pa
matus stiprinančią monoliti
nę krikščionių bendruomenę.

Pastarąjį dešimtmetį trys 
naujai laisvę atgavusios 
Baltijos valstybės gali būti 
paveiktos JAV patirties, nes 
jos pačios dabar turi spręsti 
mažumų problemas, susijusias 
su estų, latvių ir lietuvių 
daugumomis.

Jautrus klausimas
Panašus ir nuolatinis tau

tinių mažumų santykių klausi
mas ilgai darė sumaištį Šiau
rės Amerikoje. Pvz. stoka aiš
kaus nusistatymo Visagalio 
atžvilgiu Lietuvos himne lai
kas nuo laiko iškelia ginčus. 
Savaime suprantama, jautrus 
dalykas — kas Dievo ir kas cie
soriaus, bet tai vis paliečia 
lietuvius. Nežinomos moters 
laiškas “Tėviškės žiburiuose” 
1991 m. sausio mėn. iššaukė 
susijaudinimą, besitęsiantį 
iki šių dienų.

Tokia pati mįslė ieškant iš
mintingos pusiausvyros tarp 
maldos ir tautiškumo triukš
mingai ir dramatiškai prasi
veržė prieš 75 metus Niujorke 
lietuvių suvažiavime Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo pradžioje.

Katalikai ir laisvamaniai
Dauguma lietuvių imigrantų 

buvo krikštyti katalikai, nors 
tam tikra dalis nusisuko nuo 
religijos, skelbė socializmą ir 
laisvamanybę, aiškintą tokių 
žmonių kaip dr. Jonas Šliūpas. 
Kita mažuma — tautininkai — 
savo tikslu iškėlė tautiškumą, 
atsiribodami nuo religijos 
įtakos. Tautininkai, kaip P. 
Jonas Žilinskas ir Juozas O.S. 
Sirvydas, iš esmės socialisti
nio mąstymo žmonės, vis dėlto 
pirmenybę teikė savo tėvynei. 
Priekyje katalikų partijos, 
vadinamos klerikalais, stovė
jo kunigai — Fabijonas Kemė
šis, Antanas Milukas, Juozas 
Dabužinskas ir pasauliečiai — 
Julius Kaupas, Kazys Pakštas, 
Leonardas Šimutis. Pirmojo 
pasaulinio karo metu jau buvo 
išryškėję trys sąjūdžiai: kata
likų, nacionalistų ir socialistų.

Socialistai nepritaria
1918 m. pradžioje po aštuo- 

nių savaičių pasiruošimo kata
likai ir nacionalistai suorga
nizavo didelės apimties politi
nį suvažiavimą Madison 
Square Gardens, Niujorke. 
Socialistai atsisakė dalyvau
ti, motyvuodami tuo, kad ka
talikų ir nacionalistų suor
ganizuotame renginyje nebus 
atstovaujama darbo žmonėms. 
Aplamai, socialistai niekada 
nesijungė su jokiais kitais 
politiniais sąjūdžiais. Iš
platintame prieš suvažiavi
mą nukreiptame memorandu
me jie skleidė mintį, kad 
Lietuvos nepriklausomybė bū
sianti tik tada naudinga, jei 
jos valdžia respektuosianti 
darbininkų klasės poreikius. 
Rašte taipgi tvirtinta, kad 
Lietuvos nepriklausomybė 
esanti imperialistų instru
mentas, o militarizmas būsiąs 
kovos su darbininkais įrankis.

Kunigų dalyvavimas
Kai kuriems suvažiavimo or- 

ganizatoriams-nacionalistams 
nepatiko kunigų dalyvavimas 
politikoje. (Ir iš tikrųjų maž
daug po 50 metų jų nuomonę 
parėmė mons. John Tracy El
lis). Vis dėlto 59 kunigai daly
vavo suvažiavime, kuriame 
buvo registruotas 1001 dele
gatas. Maždaug pusė kunigų 
suvažiavo iš Pensilvanijos, 
kur buvo įsikūrę pirmieji lie
tuvių išeiviai.

Delegatai pradėjo suvažiuo
ti kovo 12 d. Nepritariantys 
suvažiavimui socialistai liko 
ne tik jų žodžiais tariant, “cir
ko” stebėtojais, bet miniose 
įsimaišę skleidė priešiškas 
nuotaikas. Ne visi delegatai t

buvo spėję užsiregistruoti, 
todėl manoma, kad dalyvių ga
lėjo būti apie 1200. Suvažia
vimo programa buvo išsemta 
per dvi dienas — kovo 13 ir 14. 
Katalikai ir nacionalistai šia
me istoriniame suvažiavime 
parodė daug bendros toleran
cijos. Palyginus su 1914 m. su
sirinkimu, šį kartą nacionalis
tai siekė politinės taikos.

Be pamaldų
To laiko nacionalistai ap

jungė įvairių įsitikinimų ir 
pasaulėžiūrų žmones, įskai
tant ir pavienius socialistus 
bei laisvamanius, kuriems tė
vynė tapo jų mąstymo centru. 
Pastarųjų pasirodymas suva
žiavime politiškai nebuvo nau
dingas ir kėlė pavojų suardyti 
katalikų — nacionalistų koali
ciją. Net pasiruošimo posė
džiuose, 1918 m. sausio mėn. 
katalikai buvo priversti at
šaukti sumanymą suvažiavimą 
pradėti Šv. Patriko katedroje. 
Kai nacionalistai grasino pa
sitrauksią, jei bet kokiame 
susirinkime būsią meldžiama
si, katalikai vėliau sutiko 
atsisakyti ir invokacijų. To
dėl ir pirmajame visumos su
sirinkime nebuvo minimas 
Dievo vardas.

Susirinkimo pradžioje bu
vo tuoj prašoma kantrios tole
rancijos tarp abiejų partijų 
— krikščionių demokratų ir 
tautinių demokratų. (Taip jos 
tada buvo vadinamos). Rengė
jų komiteto vardu “Garso” re
daktorius Julius Kaupas api
būdino suvažiavimo procedū
rą. Buvo numatyta diskutuoti 
tik abi partijas vienodai lie
čiančius klausimus, aptarti 
tik pačius bendruosius lietu
viškuosius reikalus. Buvo iš
aiškintos procedūros taisyk
lės, aptartos ir sudarytos ka
talikų ir nacionalistų paruo
šiamuosiuose posėdžiuose.

Kiekviena partija turėjo iš
rinkti į prezidiumą savo kan
didatus. Katalikai išrinko kun. 
Joną Miliauską iš Pensilvani
jos ir angliakasių unijos dar
buotoją Stasį Gegužį, tapusį 
viceprezidentu. Rezoliucijų 
komisijon išrinkti kunigai — 
Antanas Kaupas, Fabijonas 
Kemėšis ir Konstantinas Va
siliauskas.

Pirmojoje sesijoje visa ei-

VYTA UTAS KASTYTIS

Tėviškėje
Ar atsimeni takelį 
Ašarėlėm nubarstytą?
Mylimas bernelis 
Susirado kitą ...
Grįžta viesulai iš marių, 
Po langais sparnais pamoja, 
Prietemoj žvaigždė vakarė 
Tyliai rauda tolumoje.
Iš dangaus slaptingų tolių 
Ašarėlės gailios byra, 
Nesugrįš namoliui 
Mylimasis iš Sibiro.
Eitum — smuikeliu parimtum, 
Eitum —gegule kukuotum: 
Kraičio skrynios atrakintos, 
Dievas sukapotas...
Skaidis, Norvegija 
1944 m. lapkričio 23 d. 

PAMALDOS VILNIUJE prie televizijos bokšto už žuvusius tautiečius, gynusius savo Tėvynės laisvę, 1992 m. 
birželio 13 d. Nuotr. Alf. Laučkos

lė kalbėtojų sveikino suvažia
vimą. Ištęstame verkšlenime 
Vinikaitis barė socialistus 
už nedalyvavimą, bet dėl per 
ilgo kalbėjimo buvo nušvilp
tas ir priverstas nutilti. Kun. 
Jonas Jakaitis pagyrė katali
kų vadus ir kvietė jungtis į 
katalikų organizacijas; pasa
kė, kad nacionalistai suvažia
vime dalyvauja tik dėl katali
kų nuolaidumo ir įspėjo katali
kus būti atsargiems, kad nacio
nalistai neperimtų katalikiš
kų draugijų. Bronius Balutis 
kvietė klausytojus nesutikti 
su kun. J. Jakaičio išvadomis 
ir lietuvybės labui atsiriboti 
nuo visų “izmų”, įskaitant ir 
katalikybę.

Moterys
Prasidėjo nesutarimai, ga

lėję suardyti ir patį suvažiavi
mą. Jame dalyvavo ir 173 mote
rys, dauguma iš religinių drau
gijų. Katalikės moterys lietu
vių tarpe 1918 m. jau buvo vi
sais atžvilgiais labiau respek
tuojamos negu imigracijos 
pradžioje. Jos veikė jau Lie
tuvos vyčių organizacijoje, 
kuri buvo įsteigta 1913 m. Grei
tai suorganizavo ir Moterų są
jungą. Kairiųjų pažiūrų mote
rys betgi sudarė savo organiza
ciją, pavadintą Moterų progre
syvinis susivienijimas. Todėl 
nebuvo jokia staigmena, kad 
katalikės moterys dalyvavo ir 
šiame istoriniame suvažia
vime.

Kun. Miliausko vadovauja
ma antroji sesija prasidėjo 
JAV ir Lietuvos himnais. Per
skaityti labai gausūs sveiki
nimai. Moterų delegacija, va
dovaujama Anastazijos Pet
rauskaitės iš Waterburio, stai
ga pertraukė sesijos eigą ir 
reikalavo, kad posėdžiai būtų 
pradėti malda. Tai sujaudino 
ir savotiškai sumaišė suvažia
vimo dalyvius. Jaunos moters 
reikalavimai buvo visai neti
kėti. Atsirado pavojus, kad 
katalikų ir nacionalistų pa
stangos vengti priešiškumų 
galėjo nueiti niekais. Nebuvo 
jokios kitos priežasties sukelti 
įtampą, išskyrus maldos klau
simą.

Karys su vėliava
Kai kurie nacionalistai tuo

jau atsiliepė, kad čia nėra vie
tos maldai. Vinikaitis, Liut- 
kauskas ir Birštonas įrodinėjo 
maldos nereikalingumą, bet jų 
pastabos buvo pertraukiamos 
šauksmais. Pirmininkaujantis 
Miliauskas nebegalėjo sustab
dyti įsisiūbavusios minios. 
Nacionalistai skilo. Pagaliau 
kun. Pr. Augustatis pasiūlė 
tylią maldą, kurion kai kurie 
delegatai atsistoję tuojau įsi
jungė. Protokole aprašoma 
akimirka, kaip jaunas Lietu
vos karys JAV uniforma rami
no minią: Vincas Vaitkevičius, 
paėmęs Lietuvos vėliavą, mo
sikavo ją prieš auditoriją. Jis 
pareiškė, kad Lietuvos karei
viams, dalyvaujantiems šiame 
suvažiavime, ginčai dėl mal
dos yra visiškai nesupranta
mi. Esą visi, kurie tarnauja 
armijoje, nežiūrint kokios tau
tybės ar religijos jie būtų, 
kiekvienas gali melstis savo 
būdu, ir tam niekas neprieš
tarauja. (Bus daugiau)

Dr. JONO BASANAVIČIAUS biustas, atstatytas 1991 m. lietuvių kultūros 
darželyje Klivlande. Ankstyvesnis biustas buvo padaužų sunaikintas

Nuotr. V. Bacevičiaus

Arišauklėsime vaikus mušimu?
— Ne. - Atsako Lietuvos kul

tūros ir švietimo ministeris Da
rius Kuolys. - Nors ... - pagal
vojęs pridūrė - savam esu už
davęs.

Ką apie tai kalba patys vai
kai?

— Mane mama auklėjo tik 
diržu ir įsakmiu tonu, todėl 
visada norėjosi daryti priešin
gai, - sako prie viešbučio už
sieniečių tykojanti nepilna
metė Sandra.

— Žiaurumą perėmiau iš tė
vo. Teko skaityti laikraštyje, 
kad darbe jis labai toleran
tiškas ir nuojjjįrdus. Kaip su
telpa viename žmoguje tiek 
veidmainystės? Namuose jis 
despotas - pasakoja nuteis
tas Darius.

— Kol užaugau, kentėjau aš 
nuo tėvo, dabar jis pats bijo 
manęs, - didžiuojasi nuo alko
holio įraudęs Sigitas.

Pasiklausykime darželinukų.
Linutė:
— Mane mama muša, kai no

ri išmušti blogumą. Tada aš 
būnu gera, o mama bloga.

Dainius:
— Labiausiai skaudėjo, kai 

mušė su lygintuvo šniūru.
Rokas:
— Kai užaugisu, aš savo tė

vą primušiu.
Paulius:
— Kai norėjo mane mušti, 

aš pabėgau iš namų.
Santa:
— Aš verkiau ir sakiau ma

mytei: mušk mušk, jei nori, kad 
tavęs nemylėčiau.

Aistė:
— Man skauda ausytes. Į ką 

aš būsiu panaši, kai jas ištemps 
ligi dangaus?

Rėdą:

— Aš noriu būti gera, bet tas 
kipšiukas mane vis kušina ką 
nors padaryti. Kodėl mama 
muša ne jį, o mane?

Jurgita:
— Man mama liepė nesiskųs

ti. Sakė dar labiau primuš, jei
gu papasakosiu kas taip pada
rė, - ir mergaitė, pakėlusi suk
nytę, parodė tris raudonus dir
žo rėžius.

Giedrutė:
— Aš pargriuvau, ir vaza su

dužo. Mama mane pagriebė už 
plaukų ir nustūmė į tualetą. 
Ten buvo tamsu. Aš labai bijo
jau.

Marius:
— Aš tėvą papjausiu!
Nerijus:
— Kitą kartą dar toliau pa

bėgsiu, ir manęs mama neatras.
Nemira:
— Tėvelis buvo išgėręs ir lie

pė mamytei nesakyti, kad su
daužė puodelį. Aš ir nesakiau, 
nors labai skaudėjo, kai mušė 
su tėvelio diržu.

Odeta:
— Aš tave užmušiu! Šaukia 

mama, kai supyksta. Kad ir 
skauda,aš tyčia neverkiu.

Saulutė:
— Aš mamytę noriu mylėti, 

bet vis tiek nemyliu, kai pri
muša.

Aivaras:
— Aš neklausiau užtat, kad 

mušė.
Iš individualių pokalbių su 

mano apklaustais darželinu
kais. Dažniausios jų mintys 
po mušimo:

— Ot ir neklausysiu!
— Vis tiek pabėgsiu!
— Kai užaugsiu, aš jiems pa

rodysiu!
— Tyčia ką nors sulaužysiu!
— Jeigu dideli, tai gali ir

muštis!?
Ar bereikia kartoti senas tie

sas, juo labiau moralizuoti? 
Nebent paleisti repliką: ne 
gatvėse vaikai gyvena, o iš šei
mų ateina į gatves.

Gailė Kemeklienė, 
psichologė, Kaunas

Muzikos festivalis
Šių metų spalio 3-13 d.d. Vil

niuje įvyks tarptautinis J. 
Haydno — F. Schuberto muzi
kos festivalis. Jame drauge su 
Lietuvos menininkais daly
vaus atlikėjai iš Austrijos 
ir Vengrijos. Festivalio me
no vadovė — dirigentė Olga 
Geczy (Šveicarija). Tuo laiku 
vyks ir muzikologijos simpo
ziumas bei solinio dainavimo 
ir kamerinės muzikos kursai. 
Dėl išsamesnės informacijos 
ir bilietų prašoma kreiptis 
šiais adresais: Lietuvos ope
ros ir baleto teatras, A. Vie
nuolio 1, Vilnius 2000, Lithua
nia, arba Haydn — Schubert 
Festival, P. O. Box 118, Ch-8057 
Zurich, Switzerland. Inf.

• Viltis maitina mane, kaip ir 
pusę pasaulio. Visą gyvenimą ji bu
vo mano kaimynė. Ir kas be jos bū
tų buvę iš manęs? (Beethovenas)
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□ KULTORIIIlEJE VEIKLOJE
Psichologijos prof. dr. Justi

nas Pikūnas Detroitui ir jo apy
linkėms skirtoje “Lietuviškųjų 
melodijų” radijo valandėlėje rug
pjūčio 11 d. atsisveikino su Det
roito lietuviais. Ilgus metus dir
bęs Detroito universitete, jis iš
vyko Kaunan, kur sekančiais 
mokslo metais dėstys psicholo
giją Vytauto Didžiojo universi
tete.

JAV LB kultūros tarybos 1991 
m. premijos š. m. gegužės mėne
sį buvo paskirtos: teatro — Jonui 
Jurašui, dailės — Pranui Lapei, 
žurnalistikos — Rūtai Klevai Vi- 
džiūnienei, radijo — Kęstučiui 
Laskauskui, pusiau padalinta 
muzikos premija — R. Kliorie- 
nei ir J. Kasinskui. Šioms premi
joms po tūkstantį dolerių parū
pino JAV lietuvių fondas. Groži
nės literatūros trijų tūkstančių 
dolerių premiją, taip pat pada
lintą į dvi lygias dalis, laimė
jo poetai: Liūne Sutema (Zina 
Katiliškienė) — už rankraštį poe
zijos rinkinio “Graffiti” ir Vladas 
Šlaitas — už 1991 m. išleistą ei
lėraščių rinkinį “Rudens vynas”. 
Šios premijos mecenatė — JAV 
LB krašto valdyba. Tradicinę 
premijų įteikimo šventę kasmet 
surengdavo JAV LB kultūros ta
ryba, pasirinkusi kurią nors di
desnę lietuvių koloniją su jos 
turima sale. Šiemetinei jau XII- 
jai premijų įteikimo šventei 
talkininke buvo pasikviesta Lie
tuvos ambasada Vašingtone. 
JAV LB kultūros taryba no
rėjo priminti amerikiečiams ne
priklausomybę atgavusią Lietu
vą ir parūpinti lėšų jos amba
sadai Vašingtone. Šventės pro
grama “Salute to Lithuania” bu
vo skirta prisikėlusiai Lietu
vai. Ją su JAV muzikinių teatrų 
aktoriais paruošė Lionė Juodytė- 
Mathews.

Dvyliktoji JAV LB kultūros 
tarybos premijų įteikimo šven
tė gegužės 31 d. vakarą įvyko Niu
jorko Manhattane, Roundabout 
Theatre patalpose, 1530 Broadway, 
įėjimo bilietai, kainavę po 35 ir 
25 dolerius, buvo gaunami teatro 
kasoje ir pas tris jas platinusias 
Aldonas — Kepalaitę, Mackevi
čienę, Marijošienę. Oficialus 
skelbimas spaudoje buvo baigtas 
kvietimu: “Premijų įteikimą ruo
šia ir visus atsilankyti kviečia 
Lietuvos ambasada Vašingtone, 
JAV LB kultūros taryba”. Su juo 
prasidėjo ilgai trukusi tyla be 
jokio šios tradicinės šventės ap
rašymo. Netiesiogine išimtimi 
tenka laikyti Čikagos “Seklyčio
je” birželio 8 d. žurnalistų su
rengtą pagerbimą iš Niujorko į 
Los Angeles grįžtančiai laurea
tei R. K. Vidžiūnienei, Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirmininkei. 
“Draugo” birželio 16 d. laidoje 
APB rašo: “Pakviesta Žurnalistų 
sąjungos pirmininkė papasakojo 
savo įspūdžius iš šios šventės. 
Po trumpos įžangos viešnia pa
reiškė savo nuomonę, kad šventei 
vieta neapgalvotai parinkta Man- 
hatene, labai nesaugioje vieto
je. Ypač vakarais ten pavojinga 
gatvėse rodytis, o jie šventę pra
dėjo vėlokai — 7 vai. vak., baigė 
gal apie 11 vai. Publikos susirin
ko tarp 50 ir 60 žmonių, pusė jų 
nelietuviai. Todėl visa programa 
buvo atliekama dviem kalbom. 
Scena buvo visai nesutvarkyta, 
tarsi koks sandėlis. Meninė pro
grama buvo taikoma amerikietiš
kai publikai — dainos su visokiais 
pasikraipymais. Jos nuomone, LB 
valdyba turėjo gerus norus — iš
eiti į amerikiečių visuomenę, bet 
premijų įteikimo šventė tam vi
sai netiko. Juk ji yra skirta gry
nai lietuviškos kultūros apraiš
koms iškelti, o tai buvo neįdomu 
svetimiesiems ...”

Dabar paaiškėjo kita staigmena 
— tryliktosios premijų įteikimo 
šventės jau nebus 1993 m. pavasa
rį. Tai mums praneša “Drauge” 
rugpjūčio 7 d. paskelbtas An
tano Juodvalkio pasikalbėjimas 
su JAV lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisijos pirm. Ma
rija Remiene. JAV LB kultūros 
tarybos prašymas paskirti 5.000 
dolerių tradicinėms 1992 m. pre
mijoms buvo atmestas. Fondo 
pelną sumažino žemesnės palū
kanos už indėlius, o prašymų 
skaičius ir prašomos sumos ge
rokai padidėjo. Pelno skirsty
mo komisijos šeši nariai vien
balsiai nutarė atmesti JAV LB 
kultūros tarybos prašymą. Tris 
narius šion komisijon yra pa
skyręs fondas, kitus tris — JAV 
LB. Buvo pabrėžta, kad JAV lie
tuvių kultūrininkams pagerbti 
reikia rasti kitokį būdą. Atrodo, 
šis nutarimas užbaigs JAV LB 
kultūros tarybos piniginių pre
mijų skyrimo tradiciją.

Kauno muzikinis teatras 
paskutinei sezono premjerai 
pasirinko du vienaveiksmius bale
tus — A. Glazunovo “Panelę 
tarnaitę” ir G. Gershwino “Ame
rikietį Paryžiuje”. Abiejų bale
tų premjerinius spektaklius pa
ruošė baletmeisterė I. Ribačiaus- 
kaitė, dirigentas J. Geniušas ir 
dail. G. Ryškutė.

Pirmąjį tarptautinį vaikų folk
loro festivalį “Daigelis-92” Lie
tuvoje liepos 9-12 d.d. surengė 
Lietuvos liaudies kultūros cent
ro metodikos skyriaus folkloris
te Vida Belkytė. Festivalin at
vyko vaikų folklorinių grupių iš 
Prancūzijos, Lenkijos, Latvijos 
ir Estijos. Festivalio dalyviams 
buvo sudarytos sąlygos ne tik kon
certuoti, bet ir pabendrauti tar
pusavyje. Svečiai lankėsi ir kon
certavo keliose Lietuvos vietovė
se. Paskutinė festivalio diena Lie
tuvos liaudies buities muziejuj 
Rumšiškėse buvo pradėta sekma
dienio Mišiomis, o baigta kon
certu muziejaus lankytojams. Iš 
užsienio atvykusioms vaikams bu
vo įdomu susipažinti su senaisiais 
Lietuvos liaudies pastatais.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
šimtas dešimtosioms gimimo me
tinėms skirtą parodą surengė Mai
ronio lietuvių literatūros muzie
jus Kaune. Parodos lankytojai 
buvo supažindinti su Lietuvoje 
mažai žinomu 1944 m. į Vakarus 
pasitraukusio literatūros klasi
ko V. Krėvės gyvenimu ir darbu 
išeivijoje. Parodai buvo sutelkti 
jo laiškai, rankraščiai bei jų ko
pijos, knygos, rašiniai spaudoje 
ir net asmeniniai daiktai, parū
pinti JAV gyvenančios duktės 
Onos Aldonos Mickevičiūtės-Ma- 
šinskienės. Parodos lankytojai 
sužinojo, kad V. Krėvė jau po
karinės Vokietijos Glasenbacho 
DP stovykloje dalyvavo kultūri
niame lietuvių gyvenime, rūpino
si lietuviška spauda. Šios veik
los V. Krėvė nenutraukė dirbda
mas Pensilvanijos universitete 
ir išėjęs pensijon. Ten jis rašė 
“Dangaus ir žemės sūnus”, rūpi
nosi savo raštų leidimu. Mirė 
1954 m. liepos 7 d. Pensilvanijos 
Springfielde.

Lietuvos konservatorijos ak
torinio meistriškumo katedros 
absolventų diplominiai spektak
liai šiemet įvyko Vilniaus dra
mos teatre birželio 25-27 d.d. 
Diplomantai suvaidino F. Dosto
jevskio romano “Nusikaltimas 
ir bausmė” inscenizaciją, F. 
Schillerio “Klastą ir meilę”, 
dvi vienaveiksmes amerikiečių 
dramaturgų pjeses — “Skirta nu
griauti” ir “Atsitikimas zoolo
gijos sode”. Jų autoriai yra Ten
nessee Williams ir Edward Albee. 
Diplomai buvo įteikti 26 jau
niems aktoriams. Mat šiemet ak
torinio meistriškumo studijas 
baigė dvi kursantų grupės: vie
nai vadovavo J. Vaitkus, kitai 
— katedros vedėja D. Tumalevi- 
čiūtė ir R. Tuminas. Rež. J. Vait
kaus auklėtiniai dirbs Vilniaus 
dramos teatre, režisierių D. Tu- 
malevičiūtės ir R. Tumino — Ma
žajame teatre. Rūpestį dabar ke
lia per daug scenai paruošiamų 
aktorių. Juos saviveikliniam Se
namiesčio teatrui pradėjo ruošti 
ir Vilniaus universitetas. Nuogą
staujama, kad ne visi absolventai 
galės gauti darbą Lietuvos teat
ruose. Daliai jų duoną teks užsi
dirbti kitur ir gyventi nevisada 
išsipildančiomis ateities viltimis.

Ketvirtasis tarptautinis ke
ramikų simpoziumas Panevėžy
je šią vasarą įvyko birželio 30 — 
rugpjūčio 7 d.d. Jį surengė Jolan
tos Lebednykienės vadovaujama 
Panevėžio dailės galerija, stik
lo fabrikas ir miesto savivaldybė. 
Simpoziuman įsijungė 11 kerami
kų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Ispanijos ir JAV. Geras kūrybos 
sąlygas jie turi Panevėžio stiklo 
fabrike, kurio įranga parūpina 
aukšto degimo temperatūras di
delio formato šamotinei kerami
kai. Simpoziumo dalyviai liepos 
28-30 d.d. turėjo teorinę moks
linę konferenciją. Jų sukurtų ke
ramikos darbų paroda buvo su
rengta Panevėžio galerijoje rug
pjūčio 7 — rugsėjo 6 d.d. Iš Pa
nevėžio ji perkelta Šiuolaikinio 
meno centran buvusiuose Vilniaus 
dailės parodų rūmuose. Panevėžio 
galerija dabar turi daug vertin
gų keramikos kūrinių, jai pado
vanotų tarptautinių simpoziumų 
dalyvių. Ryšius su žymiais kera
mikos centrais padėjo užmegzti iš 
JAV į simpoziumus atvykstantis 
keramikas Rimas Vizgirda. Tie 
ryšiai ypač yra svarbūs su gar
sia JAV dažų ir glazūrų firma, 
savo medžiagą tiekiančia kūrybi
niams bandymams. v. Kst.
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999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.75%

180-364 d. term. Ind........... 4.75%
1 metų term. Indėlius....... 4.75%
2 metų term. Indėlius....... 4.75%
3 metų term, indėlius....... 5.00%
4 metų term. Indėlius....... 5.25%
5 metų term, indėlius....... 5.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.75% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.00%
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00%
Kasd. pal.čekių sąsk.Iki...2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ....................... 8.75%

Sutarties paskolas
nuo ...................... 8.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.00%
2 metų ................. 7.25%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.75%

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

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PENSININKAMS 
PATARNAUJU 
JAU 10 METŲ. 
Skambinkite 
tel. 232-9000

1 East Mal1 Crescent
Etobicoke, Ontario M9B 6G8

Prof..,ion.!. Inc. Res: 231-2839
An Independent Member Broker

ALL THE
CHOICE Si INTHE>Z

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

L -4

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

CVX,, Greitas ir tikslus patarnavimas

drauda
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

J. SOŠTAKAS, detroitietis, vienas išeivijoje pasižymėjusių šaudytojų
Nuotr. B. Savicko

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

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

TV. ----------------------------------

Golfo žinios
Toronto lietuvių golfo klubo pir

mininkas prašo pranešti sekančias 
žinias: 1. “Streetsville Glen” tur
nyras, kuris buvo numatytas rugsėjo 
19 d., neįvyks. 2. Metinis TLG klubo 
sezono uždarymo turnyras įvyks 
“Golf Haven” golfo laukuose rug
sėjo 26-27 d.d. Pirmą dieną pradžia 
8 v.r. ir sekančią — 10 v.r. Rugsėjo 
27, turnyrą užbaigus, “Golf Haven” 
klube vyks balius ir jo metu bus pra
vestas metinis klubo narių susirin
kimas. 3. Praeitų metų uždaromojo 
sezono turnyro laimėtojai yra pra
šomi atnešti taures (jos pereina
mos). Kas negalės atvykti į turnyrą, 
prašomas skambinti pirm. A. Zales
kiui tel. 607-4203. Jis pats taures 
paims. 4. Jeigu klubo nariai galėtų 
padovanoti ar darbovietės vardu do
vanų, valdyba būtų dėkinga.

1992 m. rugpjūčio 1 d. “Royal 
Downs” turnyre dalyvavo 42 golfi- 
ninkai. Vyrų klasėje laimėtojai buvo 
— A. Stauskas 73, 1 v., A. Buntinas 
77, 2 v., D. Vaičiūnas 78, 3 v. ir S. 
Podsadecki 79, 4 v. Išlyginamųjų 
smūgių klasėje, Steve Podsadecki 
58 (76), 1 v., V. Siminkevičius 62 (83), 
2 v. ir R. Vaitkevičius 63 (99) 3 V. Mo
terų klasėje, išlyg. smūgių varžybo
se, I. Kymantienė 63 (86) buvo pir
moji. Sviedinio primetimai arčiau
sia vėliavų — laimėtojai buvo: D. 
Vaičiūnas, I. Kymantienė, Doug 
Ferguson ir K. Eimantas. Nežino
moji skylė — laimėtoja tapo Žaliaus- 
kienė. Turnyro dalyvio dovaną ga
vo R. Kymantas.

1992 m. rugpjūčio 2 d., “Bonaire” 
laukuose žaidė 27 klubo nariai. Vy
rų klasės laimėtojai: A. Stauskas 
81, 1 v., A. Buntinas 83, 2 v., K. 
Eimantas 83, 3 v. Išlyg. smūgių var
žybose: A. Jonikas 62 (89), 1 v., V. 
Siminkevičius 67 (88), 2 v., ir A. Ei
mantas 69 (85), 3 v. I. Kymantienė 
69'(92), išlyg. smūgių varžybose mo
terų klasėje 1 v. Arčiausia vėliavų 
laimėtojai: G. Stauskienė, M. Igna
tavičius ir V. Siminkevičius. Neži
nomosios (mystery) skylės dovana

Neseniai atsiskyręs su šiuo pasau
liu a.a. PRANCIŠKUS PUŠKO- 
RIUS, buvęs aktyvus sportinin
kas bei darbuotojas. Jaunystėje 
futbolą žaidė Toronto “Vytyje”. 
Paskutiniu metu gyveno Kliviande 
ir priklausė sporto klubui “Žaibas”. 
Nuotraukoje — 1991 m. lapkričio 
16 d. ŠALFASS suvažiavime Kliv
iande Nuotr. Sig. Krašausko

teko A. Smolskiui ir turnyro daly
vio premija — S. Ignatavičiui.

1992 m. rugpjūčio 15 d., “Cardi
nal” laukuose turnyre dalyvavo 27 
golfininkai. Pirmųjų trijų vietų 
laimėtojai: A. Stauskas 77, R. Stri
maitis 78 ir A. Buntinas 78. Išlyg. 
smūgių varžybose: A. Jonikas 63 (89), 
D. Vaičiūnas 65 (79) ir K. Eimantas 
68 (80). Moterų klasėje išlyg. smū
gių varžybose, T. Eimantienė 77 
(117) buvo laimėtoja. Arčiausia 
vėliavų laimėtojai: V. Mickevičius, 
A. Jonikas ir A. Buntinas. Nežino
mosios skylės laimėtojas — V. Vait
kevičius. Turnyro dalyvio premija 
teko K. Eimantui.

1992 m. rugpjūčio 22 d. “Golf Ha
ven” laukuose žaidė 36 golfininkai. 
Vyrų klasėje pirmieji trys buvo: A. 
Beauchamp 77, A. Stauskas 77 ir K. 
Eimantas 78. Išlyg. smūgių varžy-

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates 
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
tel.: verslo 769-3300 namų 769-1835

. Patarnauja lietuvių kalba
. Nemokamas namų Įvertinimas.

2254 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

Jei norite pastatyti gražų

GRANITO PAMINKLĄ LIETUVOJE, 
prieinama kaina padarys Vytautas Seilius, 
Klaipėda, X/ytijrio 4-33, Lithuania. 

Tel. 0-11-7-01-261-20564.

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

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomą laiką. • Iš mūsų valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dieno
mis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame Į namus.

Į Lietuvą skrendam spalio pradžioje.
Reikalingi patarnavimų nedelsdami skambinkite.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Pagal pageidavimų paruoštam keliones įvairiomis trasomis 
su vienu persėdimu: per Kopenhagą, Frankfurtą, 
Londoną, Berlyną, Ciurichą, Vieną, Varšuvą.

Nuo rugsėjo 17 - $1099 -t-mokesčiai
Nuo spalio 15 - $899 +mokesčiai

Teiraukitės ir apie likusių vietų išpardavimą $799

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen $treet West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

bose — A. Zaleskis 65 (90) ir V. Vait-' 
kevičius 66 (96). Moterų klasėje iš
lyg. smūgių varžybose I. Kymantie
nė 68 (90) ir T. Eimantienė 70 (110). 
Arčiausia vėliavų laimėtojai: I. Ky
mantienė, A. Kuolas ir A. Eimantas. 
Nežinomosios skylės laimėtoja — T. 
Eimantienė ir turnyro dalyvio do
vana teko B. Beauchamp.

Čia aprašomiems turnyrams pasi
keisdami vadovavo: A. Jonikas, K. 
Eimantas ir klubo pirm. A. Zales
kis.

Sabonis neatvyko 
pasiimti medalio

“Lietuvos aido” rugpjūčio 12 d. 
laidoje, Roma Grinbergienė straips
nyje “Kelionė namo . ..” cituoja Sa
bonį:

“Aš dar niekad nebuvau toks lai
mingas. Įsivaizduokit, koks dide
lis pasaulis ir kokia maža Lietuvėlė, 
o mes Treti pasaulyje! Man šita 
bronza keleriopai brangesnė už 
Seulo lauką. Nėr ko nė lyginti. Aš 
noriu visiškai atvirai pasakyti 
visiems, kodėl neatėjau pasiimti 
apdovanojimo. Nėra jokio reikalo 
slėpti ar sakyti “skaudėjo koją”, 
“skaudėjo ranką” . . . Jei paisyčiau 
to kojos skausmo, turėčiau visą lai
ką namie sėdėti, ir apie žaidimą ne
būtų jokios kalbos. Visą laiką skau
da. Visą... Aš jau pripratau. O 
tą dieną, kai grįžom į Olimpinį kai
mą po tos žvėriškos įtampos, po tos 
pergalės, už kurią buvo negaila gal
vą paguldyti, aš paprasčiausiai ne
apskaičiavau savo jėgų kitame — 
pergalės šventimo — fronte. Man 
buvo gera, man buvo linksma, norė
jau visas tas įtampas pamiršt. Bu
vau devintam danguj. O kai atėjo 
laikas važiuoti pasiimti apdovano
jimo, žiūriu, siūbuoja žemė. Todėl 
ir nevažiavau. Darbas juk jau buvo 
padarytas.”

PADĖKA
Gerb. A. Šileikai,
ŠALFASS pirmininkui, Kanadoje.

Lietuvos olimpinė krepšinio rink
tinė Barcelonos olimpinėse žaidy
nėse iškovojo bronzos medalius. 
Išsipildė mūsų visų Olimpinės sva
jonės. Tai bene ryškiausias Lie
tuvos krepšinio, įžengusio į savo 
aštuntąjį dešimtmetį, laimėjimas.

Lietuvos Respublikos krepšinio 
federacija nuoširdžiai dėkoja Šiau
rės Amerikos lietuvių ir kitų kraš
tų sporto ir kitoms organizacijoms, 
visiems lietuviams, kurie domėjosi 
ir domisi Lietuvos krepšiniu, olim
pine krepšinio rinktine, vienaip ar 
kitaip rėmė ir remia mūsų krepšinį. 
Ačiū Jums. Džiaugiamės, kad Lie
tuvos krepšininkai neapvylė Jūsų 
lūkesčių. Tikime, kad ir ateityje 
Lietuvos krepšinis gražiai bus at
stovaujamas įvairaus rango tarp
tautinėse varžybose, kad mūsų krep
šininkai ir krepšininkės deramai 
garsins Lietuvą pasaulyje.

Su pagarba - prof. S. Stonkus,
Lietuvos krepšinio 

federacijos prezidentas
A. Ivašauskas, 

Lietuvos krepšinio 
atsakingasis sekretorius

Šaudymo pirmenybės
1992 m. Š. Amerikos baltiečių ir 

lietuvių šaudymo pirmenybės vyks 
tris rugsėjo mėn. šeštadienius: rug
sėjo 12 d. — medžioklinių šautuvų 
varžybos (Trap Shooting) vyks Ka
nados latvių šaudykloje “Berzai- 
ne”, apie 60 km į šiaurę nuo Toronto. 
Vykdo latviai. Šioje šakoje vyks tik 
baltiečių varžybos, nes lietuvių 
pirmenybės jau buvo pravestos šį 
pavasarį. Rugsėjo 19 d. — smulkaus 
(.22) kalibro šautuvų pirmenybės 
vyks taipogi “Berzaine” šaudykloje. 
Vykdo latviai. Lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių. Rugsėjo 
26 d. — pistoletų pirmenybės “Ber- 
zainėje”. Vykdo latviai. Lietuvių 
pirmenybės išvedamos iš baltiečių.

Visais šaudymo varžybų reikalais 
kreiptis į ŠALFASS-gos šaudymo va
dovą Balį Savicką, 340 Dixon Rd., 
apt. 2004, Weston, Ont. M9R 1T1, 
tel. (416) 244-2267.

LIETUVIŲ 
_ 1 . KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.75% už 90 dienų term. Indėlius
4.75% už 6 mėnesių term. Indėlius
4.75% už 1 m. term, indėlius
4.75% už 2 m. term. Indėlius
5.00% už 3 m. term, indėlius
5.25% už 4 m. term, indėlius
5.50% už 5 m. term, indėlius
4.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC Invest, pažym.
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% UŽ RRSP Ir RRIF ind. (variable rato) 

5.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvybesdrauda)

3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.75%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų .................. 7.00%
2 metų .................. 7.25%
3 metų .................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 6.75%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 0^ milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

CTFDUAM’C EIIDQ 406 Roncesvalles Ave.OlErnARO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 
DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 
reguliavimas

* gydymas maistu ir mankšta 
Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinį centrą “It’s a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

LEDAS REFRIGERA TION 
Nelikit karštyje šią vasarą! 

Remontuoju, išvalau, aptarnauju visų rūšių
— Namų vėsinimo sistemas
— Languose įstatomus vėsinimo aparatus
— Automobilių vėsinimo sistemas
— Šaldytuvus, šaldymo aparatus (ledaines) ir 

drėgmės kontroliavimo aparatus (dehumidifiers)
Specialūs “Carrier” vėsinimo aparatai langams 
5000, 6000, 8000... Btu nuo $450 (su įrengimu)

Atlieku įvairius vandentiekio sistemos (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 767-8711 / 533-6310 Toronte

(Nesivaržykite palikti pavardės ir savo telefono numerio)

PARCEL SERVICE 
614 The Queensway 

Etobicoke, Ontario M8Y 1K2 
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

1.27 uz svarą
vasaros

laikotarpiui

Atidaryta nuo pirmadienio iki
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The Queensway

The QEW

Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• Į kainą įeina ir persiuntimo 
išlaidos. (Gavėjas nieko neturi 
primokėti).

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

Mūsų atstovai Hamiltone: 
517 Fruitland Rd., Stoney Creek,

penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadieni nuo 9 v. r.-5 v.v. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Ontario. Tel. (416) 643-3334, 
Vytas ir Genė Kairiai 
Mūsų atstovas Montrealyje 
Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881

Mūsų atstovai Fort Erie: Donald V. French ar Danguolė 
921 Concession Rd., Fort Erie, Ont. L2A 6B7, tel. (416) 871-1799



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
PRAŠO PAGALBOS

Jonas Girdenis, Gabijos 61-4, 
Vilnius, dėkoja už mažą paramą. 
Rašo, sujaudintas iki gelmių. Nu
kentėjęs fiziškai, dalyvavo bai
siuose 1991 m. sausio 13 d. įvykiuo
se Vilniuje. Pripažintas 2-ros gru
pės invalidu. Dar tik 33 metų, teko 
persodinti inkstą. Abu su žmona 
ir dukryte vargsta. Nors jis gimna
zijos mokytojas, bet negali tęsti 
to darbo. Prašo išeivijos tautie
čių bent kokios paramos. A.P.

BŪTINA ŽINOTI
Išeivijoje gyvenantiems Lietu

vos piliečiams, norintiems daly
vauti Lietuvos respublikos sei
mo rinkimuose spalio 25 d., ne 
tiek yra svarbu žinoti pagal ko
kius nuostatus ir kokias painias 
procedūras bus vykdomi rinkimai, 
bet svarbu žinoti už ką atiduosime 
savo balsus. Individų sąrašai, tai 
yra pavardės nedaug ką pasakys. 
Čia reikia bent jau minimalaus 
kiekvieno kandidato apibūdini
mo. Kitaip gali būti tik tuščias 
pirštu dūrimas į sieną, išvirstan
tis “meškos patarnavimu”. Nenori
me balsuoti už komunistus ar kai
riuosius, o nežinodami kas jie to
kie, galime labai apsirikti. Ne
aiškios ir partijos bei organiza
cijos. Čia dar didesnė maišatis. Jei 
aiškiai nežinosime už ką balsuoja
me - geriau nebalsuoti.

Lietuvos konsulatui ar kam ki
tam gal yra įmanoma atrinkti “kas 
yra kas” ir paskelbti balsuotojams. 
Pasirinkimas nevaržomas, bet rei
kia žinoti už ką meti lapelį į urną.

P. Rikantas
KVIEČIA SUGRĮŽTI...

Kviesdama sugrįžti nekalbėsiu 
apie lietuviškų miškų ir laukų 
grožį, mėlynakių lietuvaičių gė
lių darželius ar jų šaunių berne
lių juodbėrėlius žirgelius . . . Vis
kas keičiasi... Tiesiog sakau: 
mes turime gerų universitetų Vil
niuje ir Kaune, turime nemažai 
muziejų, teatrų, gal kavinių ir 
restoranėlių šiek tiek mažiau nei 
kokiam Niujorke .. . Bet nemano
me, jog tai didelė bėda: laisvu 
nuo paskaitų metu važiuojame į 
oho-ho! kokius žygius, ten veža- 
mės šiek tiek alaus ir daug jau
nystės, juoko, pokštų! Gal šiek 
tiek mažiau, nei jūs, turime pini
gų, bet dėl to tik ramiau ir links
miau gyventi: ir skaičiuoti tenka 
mažiau, ir labiau išradingesniais 
tampame (pavyzdžiui suvirsta į 
keturvietį automobilį vienuoli
ka žmonių ir bilda į kokį nors kai

melį savaitgaliui paūžti, šilto 
karvės pienelio atsigerti). Žo
džiu, kai nesimokome, tai gyve
nam taip, kaip norim, gyvenam 
aukštyn kojom!

O jeigu rimtai, tai pabandyk 
Lietuvon atvažiuoti pasisvečiuoti, 
pasidairyti, o gal pasimokyti ar 
mūsų ko nors pamokyti. O gal ir pa
tiks, gal ką įdomaus ir artimo sau 
surasi? Ar ne smagu būtų plačiam 
pasaulyje turėti dvi širdžiai arti
mas ir mielas vietas: tą, kur tu 
gimei, mokeisi, augai, ir tą, iš kur 
išėjo tavo protėviai, galbūt su
grįši pats.

O jeigu visai rimtai — tai susi
tarkime dėl vieno dalyko: pava
dinkime savo tėvų žemę paprasta 
kaimiška gryčia. Paieškokime gi
liai savyje šilto jausmo Lietuvai 
— kraštui, kuris kam nors gal ir 
taps pasaulio centru, namais, ke
lionių pabaiga, vieninteliu uostu. 
Ir dabar perskaitykime poeto Jus
tino Marcinkevičiaus eilutes ... 
paskaitykime taip, kaip tik jauni 
žmonės tegali:
Nes turi gi kažkas laikyti gryčią 
Su jos likimais — žmogiškai 

sunkiais.
Išeina medžiai, o sienojai grįžta 
ir gulasi supuvusią pakeist.

Ieva Žekonytė, 
Vilniaus universiteto 

III kurso studentė 
232051 Vilnius, Tuskulėnų 18 bt. 9, 
telef. 75 8383.

VILNIAUS RADIJAS
Dėkojame (A. Stepaitienei, Red.) 

už laišką, rašytą birželio 6 dieną, 
bei faksą, siųstą liepos 2 dieną. Jū
sų dėka žinome, kad nuo liepos 1 
dienos Vilniaus radijas Šiaurės 
Amerikoje beveik nebuvo girdi
mas. Tai nepriklauso nuo Lietu
vos techninių tarnybų. Moldo
vos separatistams užgrobus ra
dijo siųstuvą (15485 kHz), kurį nuo
mojame savo laidoms, programos 
iš Lietuvos girdimos su pertrū
kiais. Turime vilčių, kad girdi
mumas pagerės. Lietuvos radijo 
ir televizijos techninės tarnybos 
stengiasi susitarti su Moldovos 
ir Rusijos ryšininkais, o Lietu
vos ryšių ir informatikos minis
terijos vadovai ieško būdų, kaip 
pastatyti savo retransliatorių. 
Ir toliau kviečiame klausytis Vil
niaus radijo 15580, 15485 ir 11780 
kHz dažniais. Tikimės, kad trans
liacijų kokybė pagerės.

Lauksime Jūsų laiškų.
Vilniaus radijo darbuotojai ir 

vyriausias redaktorius 
1992.08.12 Audrius Braukyta

Pagerbiami lietuviai tautodailininkai, Ontario Ganiianoque, surengę parodą, “Salų festivalyje”. Iš kairės: 
miesto pareigūnas B. WILSON, dail. A. TAMOŠAITIS, dail. A. VESELKIENĖ, festivalio organizatorius Ch.
DONEVAN Nuotr. “The Reporter”
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

EUROPARCEL
----------  ——----------------------- —
Aptarnaujame Lietuvą, Latvija Estiją, 
Ukrainą, Rusiją*, Moldaviją, Gudiją

Tautodailininkų 
suvažiavimas

Lietuvių tautodailės instituto 
visuotinis metinis narių suva
žiavimas įvyks š. m. rugsėjo 19 d. 
dail. Antano Tamošaičio namuo
se, 325 Elizabeth Dr., Ganano- 
que, Ontario.

Kiekvienais metais suvažiavi
mo metu ne tik atliekamas įsi
pareigojimas, kas nustatyta ir 
patvirtinta valdžios įstaigų 
įstatymais, bet taip pat pagal 
narių pageidavimą seminare ap
tariama kuri nors viena tauto
dailės šaka. Šiais metais semi
nare bus nagrinėjami lietuvių 
margučių savitumai ir skirtu
mai su kitų tautų margučių dai
le, jų istorija, marginimas, 
parodų rengimas.

Prieškarinėje Lietuvoje mu
ziejuose buvo mažai margučių 
rinkinių, bet sodiečiai jau iš 
gilios senovės Velykų švenčių 
metu juos margino, tęsdami pro
tėvių papročius, rengė jų var
žybas bei teikė vieni kitiems 
margučių dovanas. Mūsų tautos 
patriarchas dr. Jonas Basana
vičius dar prieš pirmąjį pasau
linį karą (1909 m.) yra parašęs 
straipsnį “Viltyje” apie lietu
vių margučius.

Dail. Antanas Tamošaitis Lie
tuvoje rašė straipsnius spau
doje apie margučius jr darė jų 
būdingų raštų spalvotas kopi
jas. Gausų margučių piešinių 
rinkinį (apie 1500) atsivežė į 
Kanadą 1949 m. ir tų metų pa

vasarį buvo surengta Montrea- 
lyje jų paroda, aprašyta pran
cūzų ir anglų spaudoje. Per 
šių metų LTI suvažiavimą bus 
surengta lietuvių sodiečių ir 
išeivių margučių dailės paroda.

Suvažiavimo dalyviai ir sve
čiai bus pakviesti aplankyti 
Gananoque’je lietuvių sekly
čią, kurią baigia įrengti Lie
tuvių tautodailės instituto ku
ratorius Antanas Tamošaitis. Į 
suvažiavima kviečiami nariai ir 
svečiai.

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į LTI valdybos pirmi
ninkę Aldoną Veselkienę, 216 
Brock St., Gananoque, Ontario 
K7G 1K4, tel. 613-382-8448. A.V.

“The Reporter”, Gananoque, 
Ont. laikraštis 1992 m. rugpjūčio 
26 d. laidoje plačiai aprašė dai
lininkus - Antaną Tamošaitį, a.a. 
Anastaziją Tamošaitienę ir Al
doną Veselkienę. Išsamiai pa
teiktos jų biografijos, paminint 
ir jų darbų parodas šiame kon
tinente bei Europoje ir P. Ame
rikoje. Aprašyti jų gauti meda
liai, pažymėjimai ir įvertinimai. 
Paminėtas ir lietuvių muziejus 
Mississaugoje, kuris esą įsigijęs 
Antano Tamošaičio dailės dar
bų. Straipsnis paskelbtas ryšum 
su “Salų festivalio” proga su
rengta šių dailininkų gobelenų 
paroda “Grace” šventovės salė
je. Parodoje išstatyti 27 sudė
tingų jų kūrinių pavyzdžiai. Pa
rodos data straipsnyje nenu
rodyta.

AIR CARGO - PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ Į VISAS VIETOVES
tiiz JI QK ■QARANTUOTAI

jl> /Į ŽEMIAUSIOS KAINOS
"T uz kg ■ paimame siuntinius 

(LAIVU - $4.40 už kg) IS NAMU JEI 
o + \ ... PAGEIDAUJAMASiuntimai pristatomi tiesiog i namus 
Nėra nei maksimumo, nei minimumo 
svorio. Neskaitome už C.O. D.
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v r -4 v p p

už kg

BALTIC CONSTRUCTION
Namą įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sieną įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
įvedimas (plumbing) ’įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemą sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metą patirtis.

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte
Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

Nuotaikinga stovykla
Toronto Lietuvių namų vyrų 

būrelio stovykla “Kretingoje”, 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje, 
Wasagoje, surengta jau šešiolik
tą kartą, rugpjūčio 8-16 d.d. Sto
vyklavo 75 asmenys. Vadovavo 
jau penkti metai iš eilės A. Bu
kauskas, pavaduotojai - E. Bart- 
minas ir V. Drešeris. Lietuvišką 
maistą gamino Br. Greičiūnienė.

Rugpjūčio 9 d. kun. J. Staškui 
atvykus, prie jo laikomų Mišių 
iškilmingumo prisidėjo smuik. 
Algirdas Stulgys. Mišiose daly
vavo vargonininkas A. Ulbinas, 
sol. A. Kusinskis bei parapijos 
choras. Vėliau smuik. A. Stulgys 
davė koncertą, įsijungiant su ar
monika V. Pečiuliui. B. Gorbuls- 
kio daineles, palydint smuiku, 
dainavo jaunoji V. Pečiulytė.

Stovyklos eigoje prie laužo 
įvyko įdomus muzikinis pasirody
mas dalyvaujant A. Ulbinui ir A. 
Kusinskiui, prisidedant A. Stul
giui, ir humoru linksminant V. 
Pečiuliui. Programas prie lau
žo papildė A. Brickienė, dekla
mavusi poemą “Jūratė ir Kasty
tis”, bei VI. Gumauskas “Čičins
ką”. Stovyklautojai turėjo pro
gos išklausyti Br. Stundžios pa
skaitą apie vandens taršą ir eko
loginę pusiausvyrą Kanadoje. A. 
Stulgys kalbėjo apie Lietuvos 
kultūrą sovietinės okupacijos 
metais bei politinę padėtį tėvy
nėje.

Rugpjūčio 15 d. įvyko gegužinė 
- atsisveikinimo vakaronė. Kon
certinę programą atliko A. Stul
gys, V. Pečiulis ir jo dukra Vi
lija. Šokiams akordeonu grojo 
A. Stulgys. Stovyklos rengėjai 
ir stovyklautojai labai vertina 
smuik. A. Stulgio įnašą ir tikisi 
jo dalyvavimo ateityje. A. Bu
kauskas nuoširdžai padėkojo vi
siems stovyklautojams už gerą 
nuotaiką ir kvietė atvykti kitais 
metais. A.S.

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

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

$500.00
Remkime svarbius lietuvių projektus.
Jei pirksite ar parduosite namus per mane 
iki 1992 metų pabaigos, paaukosiu $500 
jūsų nurodytai šalpos organizacijai:

Naujas numeris, skambinkite infor- 
[rJI nrjOfl MACUOS IR APTAR- T,5l«M,YTd navimo reikalais JV I VVVA/ BET KADA - 7 DIENAS 
Vytas Gruodis, Jr. (or Alexander Khalimov)

legali
Newman

St-Patnck IMIGRACIJOS PATARNAVIMAI
Jei jums reikia pagalbos imigracijos reikaluose, gauti įsidarbinimo 
leidimus, vizas studentams, įsigyti naujojo ateivio teisinę padėtį, 
gauti pabėgėlio teises, verslininko imigranto statusą - Kreipkitės į 
autorių knygos “How to immigrate to Canada" per World Wide Immigration 
Services, P.O. Box 58528 Corctown Postal Outlet, Hamilton, Ontario, 
Canada L8N 4G6. Tel. 1(416)527-8227, FAX 1(416)546-1715
ROC R. David, direktorius-vedėjas. Skyrius lietuviams - kreiptis į

 dr. Nataliją Kazakevičienę tel. 1 (416)524-1122

66 MINHCO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS.

TEL (416) 252-6741

REMKITE 
LIETUVIŠKUS 
VERSLUS!
Naudokitės mūsų 
vienintelio Kanadoje 
lietuviško kelionių 
biuro paslaugomis!

GRUPĖS Į LIETUVĄ:
1992 m. spalio 1-14 d.d.

KOMERSANTŲ GRUPĖ l Tarptautinę parodą 
Vilniuje “BALTIC INFO ’92”

1993 m. gegužės 8-23 d.d.
Teatro mėgėjų grupė L pirmą lietuvišką 

Pasaulinį teatro festivalį Vilniuje.
Bilietų ir vietų skaičius labai ribotas. Užsisakykite vietas dabar.

Mūsų biure:
* Siūlome geriausias kainas patogiausioms kelionėms į Lietuvą 

ir iš Lietuvos, pradedant $799
* Parduodame kelionių ir sveikatos draudas Kanados 

gyventojams ir jų svečiams
Naujovė - mašinų drauda atvykusioms pasisvečiuoti į Kanadą

* Pasiilgusiems saulės ir gero poilsio, rekomenduojame puikias 
poilsiavietes šiltuose kraštuose kiekvienam už prieinamas kainas

* Organizuojame individualias ir grupines keliones slidinėjimo ir 
golfo mėgėjams bei keliones pramoginiais laivais urmo kaina

* Pervežame giminėms Lietuvoje vaistus ir pinigus.
Rugsėjo mėnesį - pati artimiausia proga

SMULKESNĖ INFORMACIJA VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS TEIKIAMA: 
pirmadieniais-penktadieniais: 9.30- 17.00 vai. 
šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą.

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Tel. (416) 533-8443 FAX (416) 533-6279

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ 
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai. 
Spausdiname: - raštinės reikmenis 

(laiškus, vokus, vizitines korteles)
- bekalkinio (carbonless) popieriaus 

blankus
-lankstinukus ir reklaminius 

lapelius (flyers)
- knygas, kalendorius
- vestuvinius ir kitus kvietimus
- koncertams bilietus ir programas 
Greitas ir tikslus patarnavimas.
Susitarus užsakymus paimame ir 
pristatome. Prieinamos kainos. 
Lietuviams nuolaida.
Nemokama autoaikštė prie įstaigos.

* Š Y P S E N O S
Kas yra mėsa?

Kapitalizmas, socializmas 
ir komunizmas susitarė susi
rinkti ir aptarti kai kurias 
tarptautines problemas. Atėjo 
kapitalizmas, atėjo komuniz
mas, o socializmo vis nėra. Tie 
supyko. Ogi žiūri — socializ
mas atskuba sušilęs.

— Nepykit, — ima atsipraši
nėti, — prie mėsos eilėje sto
vėjau.

Kapitalizmas klausia:
— O kas tai yra eilė?
Komunizmas klausia:
— O kas tai yra mėsa?

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas.

An independent member broker

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Lietuvių-kanadiečių verslo ir 

patarnavimo bendrovė 

“T O R V I L” 
Kviečia jus dalyvauti 

“Bridge of Goodwill”
(Geros valios ryšiuose) 

Skambinkite dabar!!! 
Toronto (416) 798-3320
JAV (312) 278-5258
Buffalo (716) 894-9880

GERIA USIAS KOKS GALI BŪTI PATARNA VIMAS.

JŪSŲ SIUNTINIAI BUVO, YRA IR BUS PRISTATOMI

GARANTUOTAI

West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Phone: (416) 769-1616

“LEDAS” 
REFRIGERATION

įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

(air conditioning) sistemas
* Taisau šaldytuvus
* Skalbimo mašinas
* Vėsintuvus

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tės i . .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

QhIuie- DRESHER L,d
_ f*jF| Real Estate

jp-p-j QP| <•> Member Broker

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

IT QI-I17 O INSURANCEO ix JrlrL tv brokers

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

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

Narys ‘‘Better Bussiness” biuro

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

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

D R A. IDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TO RO AIT®™1’ Kauniečių dailininkų VALMANTO ir DIJANOS GUTAUSKŲ 
stiklo ir vitražų bei akvarelės

ffl MONTREAL
Anapilio žinios

— Parapijos šventė bus rugsėjo 
20, sekmadienį. Iškilmingos pamal
dos — 3 v.p.p., vaišės — 5 v.p.p. Šven
tėje dalyvaus vysk. P. Baltakis ir 
teiks Sutvirtinimo sakramentą. Vai
šėms bilietai platinami parapijos 
salėje. Juos platina Z. Linkevičie
nė, tel. 844-9847 ir E. Sargautienė, 
tel. 827-0896.

— Nuo ateinančio sekmadienio 
Wasagos Gerojo Ganytojo koplyčioje 
Mišios bus laikomos žiemos tvar
ka— 2 v.p.p.

— Rugsėjo 8 d. palaidota a.a. An
tanina Ručinskienė, 66 m. amžiaus.

— Parapijos choras, vadovauja
mas muz. J. Govėdo, renkasi po 
vasaros atostogų pirmajai repeti
cijai rugsėjo 13, sekmadienį, 10 v.r. 
įprastinėje repeticijų salėje. Vai
kučių choras, vadovaujamas muz. N. 
Benotienės, pirmajai repeticijai 
renkasi rugsėjo 13, sekmadienį, po
9.30 v.r. Mišių įprastame repetici
jų kambaryje.

— Anapilio knygyne galima įsigyti 
lietuviškų tikybos vadovėlių šeš
tadieninei mokyklai.

— Anapilis turi atliekamų medi
nių kėdžių su metaliniais rėmais. 
Jos pardavinėjamos po $3 už kėdę.

— Mišios rugsėjo 13, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Bernardą Petkevi
čių, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2 v.p.p. už a.a. Janiną ir Juozą 
Štarus.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 212 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: A. Juosevičius iš Vilniaus, 
I. Zmitrevičienė ir duktė Sandra 
iš Kauno, A. Ruginytė iš Klaipėdos, 
E. Šarkauskienė iš Klivlando. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN valdybos sekretorė dr. Gi
na Ginčauskaitė.

— LN valdybos pirmininkas Vy
tas Kulnys grįžta iš atostogų Lietu
voje rugsėjo 9 d.

— LN valdybos posėdis - rugsėjo 
10, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Dar yra likę geros kokybės kė
džių. Suinteresuoti prašomi skam
binti LN vedėjui T. Stanuliui arba 
LN administratorei D. Sysak-Simo- 
naitytei tel. 532-3311.

— Nauji LN nariai: Kazimieras Ja
nušonis ir Valdas Žukauskas, su
mokėję nario įnašą po $100.

Aukos Slaugos namams
$1,000 - Anelė Dragašienė, Anta

nas Vinskas; $100-Juozas Jakubaus
kas iš Oakvillės. A.a. Mindaugo 
Šelmio atminimui aukojo: $50 - 
Frank Kosar iš Bramptono; $20 - L. 
P. Bigauskai, N. Uogintienė, A. Štrei
mikis iš Miltono, Ont; $10 - G. Mi- 
setich. A.a. Reginos GvazdaitienA~ 
Klemkienės atminimui aukojo: $50- 
Vyt. Gudaitis; $20 - Lidija Balsienė, 
K. Zabiela, J. Dragūnas.

Iš viso statybos fonde yra $811,532. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti šiuo adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

A.a. dr. Antano Matuko atmi
nimui Gedas ir Dana Sakai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $75.

A.a. Antano Budreikos atmini
mui vietoje gėlių Martynas Ra- 
čys “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A.a. dr. Antano Matuko atmi
nimui, užjausdama vaikus, gimi
nes ir draugus, Janina Pacevi- 
čienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

Ar jūsų vaikai ir draugai yra Lietuvių namų nariai? 
Stiprinkite LIETUVIŲ NAMŲ ateitį, stokite į narius! 
Informaciją teikia: Aldona Barysaitė tel. 763-3362, Valteris Drešeris 
tel. 233-3334, Lietuvių namų raštinė tel. 532-3311.

LN verbavimo komitetas

NORDLAND EXPRESS 
Pagalbos siuntos į Lietuvą. 
$1.50 už kg ($0.68 už sv) ar $7.50 už kubinę pėdą, 

priklausomai kas yra pigiau.
Palyginkime: Kaina

pagal svorį
Du ar trys siuntiniai, sveriantys 50 kg 
ir esantys 3 kubinių pėdų ..........................  75.00
Bet koks siuntinių skaičius iki 50 kg

pristatomas į namus už ................. 15.00 15.00
Iš viso ............................. 90.00 37.50
Iš viso už kg ................ $1.80 $0.75

Iš viso už svarą $0.82 $0.34
Specialios stiprios dėžės pa
rūpinamos nemokamai (arba 
naudokite savo).
Kiekvienas siuntinys apdraus 
tas $100 verte, plius persiun
timo išlaidos nemokamos.

Nordland Express 
bendrovės adresas: 1650 Bloor St. W., Toronte, 
(Indian Rd. gatvės kampe, du kvartalai į rytus nuo Keele gatvės) 
Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.

Norėdami gauti daugiau informacijų, paskambinkite 

tel. (41 6) 535-5000 
arba paklauskite savo draugų, 

kuriuos jau aptarnavome.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ruošiasi tuoktis Rimas J. Gude

lis ir Patricia M. Dimond.
— Rugsėjo 2, trečiadienį, palai

dotas a.a. Mindaugas Šelmys, 75 m.
— Parapijos tarybos labdaros sek

cija paskyrė $1000 parapijos sti
pendijų fondui. Stipendijų fondas 
įgalins 2 merginas iš Kretingos mer
gaičių gimnazijos šį rudenį pradė
ti studijas Belgijoje, Liuvene. To
kiu būdu mūsų parapija prisidės 
prie Lietuvos dvasinio atgimimo, 
paruošdama mokytojas, kurios ilgus 
metus dirbs K. Bendrijos tarnybo
je Lietuvoje.

— Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimą vėl organizuoja parapi
jos tarybos labdaros sekcija rug
sėjo 30 ir spalio 1 d.d. didžiojoje 
parapijos salėje. Viską suvežti die
ną prieš išpardavimą.

— Dailininkų Dianos ir Vilmanto 
Gutauskų darbų paroda vyks parapi
jos Parodų salėje rugsėjo 12 ir 13 
d.d. Parodos atidarymas - rugsėjo 
12 d., 4 v.p.p. Parodoje stiklo vit
ražai ir akvarelės. Parapijos tary
bos visuomeninė sekcija kviečia vi
sus šią parodą aplankyti.

— Mišios rugsėjo 13, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Juozą Vainą, 9.20 
v.r. - už a.a. Mariją Bušauskienę, 
10.15 v.r. - tretininkų intencija, už 
a.a. Vytautą Panavą, a.a. Albiną, 
Antaną ir Juozą Uleckus, 11.30 v.r. 
-už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 6, sekmadienį, švento

vėje pamaldų metu dalyvavo Mažo
sios Lietuvos rezistencinio sąjū
džio ir Mažosios Lietuvos fondo na
riai, kurie rugsėjo 5-6 d.d. posė
džiavo Lietuvių namuose Toronte. 
Jie buvo kun. P. Dilio nuoširdžiai 
pasveikinti.

— Sekančios pamaldos bus laiko
mos rugsėjo 13, sekmadienį, 9.30 v.r. 
su Šv. vakariene.

— Moterų draugijos susirinkimas 
po pamaldų - rugsėjo 13 d. parapi
jos salėje. Kviečiamos moterys 
dalyvauti.

— Rugsėjo 19, šeštadienį, parapi
jos kieme įvyks vartotų daiktų iš
pardavimas. Pradžia - 8 v.r. Kvie
čiami parapijos nariai į talką.

— Rugsėjo 18, penktadienį, šven
tovės salėje išpardavimui vartotų 
daiktų priėmimas nuo 6-8 v.v.

— Valdybos posėdis rugsėjo 23, 
trečiadienį, 7.30 v.v., šventovės 
salėje.

A.a. R. Klemkienės atminimui, 
užjausdami dukrą Aldoną ir sū
nų Algį, vietoje gėlių Vladas ir 
Elzbieta Sonda “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Jono Kazlausko atminmui, 
užjausdama vaikus, gimines ir 
draugus, Janina Pacevičienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Lenio Žilvyčio, mylimo 
sūnaus, vienerių metų mirties 
prisiminimui Alina ir Kazys Žil
vyčiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — M. Jakubauskie
nė; $100 — V. Gustainienė (a.a. 
Antano Gustainio atminimui).

Gerojo Ganytojo koplyčios re
monto vajui aukojo: $200 — Č. 
Javas, B. M. Juozaičiai; $100 — 
A. Laucius, I. Jonaitis, E. I. Ge
lažiai; $60 — dr. A. M. Kiškiai; 
$40 — J. Lukošiūnai; $30 — A. 
Heikis, A. J. Gataveckai.

Kaina 
pagal tūrį

22.50

• Kiekvienas siuntinys sau
giai surišamas ir sutvarko
mas nemokamai.

• Gavėjo pasirašytas patvirti
nimas pasiunčiamas siuntė
jui nemokamai.

įvyks rugsėjo 12-13 dienomis Prisikėlimo parapijos Parodų salėje.
Atidarymas - rugsėjo 12, šeštadienį, 4 valandą po pietų.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti. prįsikėlimo parapijos tarybos visuomeninė sekcija

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE
PROGRAMOJE: 3 v.p.p. -padėkos MIŠIOS

4 v.p.p. - procesija į kapines ir
palaiminimas

5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje
Meninę programą atliks Anapilio "Sutartinė”, vadovaujama muz. N. Benotienės. 
Bilietai į vaišes platinami Anapilyje sekmadieniais arba kreiptis į Z. Linkevičienę tel. 844-9847 ar 
E. Sargautienę tel. 827-0896. Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapl/Io parapijos taryba

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” vyriausioji 
šokėjų grupė, muzikantai ir dai
nininkės pradeda repetciją rug
sėjo 13, sekmadienį, 6.30 v.v. To
ronto Lietuvių namuose.

Spalio 1-5 d.d. vyriausieji šo
kėjai su vadovais, dainininkės 
ir muzikantai vyks į Los Angeles, 
Kalifornijon, kur atliks progra
mą Lietuvių dienose. Šiose die
nose vyks tarptautinis karava
nas, kurio burmistru lietuvių pa
viljone sutiko būti Šarūnas 
Marčiulionis. K.

Per kapinių lankymą lapkričio 
1, sekmadienį, Anapilio Parodų 
salėje rengiama paroda, kurioje 
dalyvauja dail. Snaigė Šileikienė 
su grafikos darbais (šilkografija 
ir akvarelė) ir keramikė Gražina 
Krašauskienė su keramikos ir 
sidabro dirbiniais. Parodos ati
darymas sekmadienį po 9.30 v.r. 
Mišių. Parodą globoja KLKMD 
Lietuvos kankinių parapijos 
skyrius.

Petras Regina atsiprašo palies
tuosius už netiksliai anglų kalba 
išspausdintą tekstą pakvieti
muose į Kryžių kalvos šventini
mą rugsėjo 13 d.

A. Arlickienė ir jos vaikaitis 
iš Niujorko, lydimi M. Jakubaus
kienės, aplankė “TŽ”, domėjosi 
laikraščio paruošimu ir paauko
jo: A. Arlickienė - $25; M. Jaku
bauskienė - $50. Nuoširdus ačiū.

Poetės Marijos Aukštaitės cent
ras (46 Arthur Mark Dr., Port 
Hope, Ont, Canada L1A 3X1) jau 
yra išleidęs 25 įvairių žanrų kny
gas, parašytas Marijos Aukštai
tės, pradedant 1966 metais. No
rintieji ką nors iš tos leidybos 
įsigyti yra prašomi kreiptis aukš
čiau nurodytu adresu. Inf.

Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos 
fondo suvažiavimai įvyko rugsė
jo 5-6 d.d. Toronto Lietuvių na
muose. Pirmajame suvažiavime 
šeštadienį, rugsėjo 5, buvo pa
daryti veiklos, iždo ir revizijos 
komisijos pranešimai, valdybos 
rinkimai ir iškilminga vakarie
nė. Antrame — sekmadienį, rug
sėjo 6, kalbėjo Mažosios Lietu
vos fondo tarybos bei valdybos 
pirmininkai, iždininkai. Svars
tytas taipogi knygų leidimas, 
kultūrinė veikla. Vyko ir rinki
mai. Plačiau — kitame “TŽ” nu
meryje. i

Ieško darbo
Andrius Stanelis, 35 m. amžiaus, 

ieško bet kokio darbo. Vedęs, turi 
šeimą. Norėtų užsidirbti pinigų. 
Rašyti: A. Stanelis, Apkasų g-vė 9- 
43, Vilnius, Lithuania.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų > 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Perduodame pinigus iš rankų į ran
kas neribotais kiekiais. Persiun
čiame naujas ir vartotas lengvas 
mašinas. Galite užsisakyti sovietų 
gamybos traktorių. Tarpininkauja
me norintiems pirkti Lietuvoje že
mės sklypą namo statybai, namus ir 
butus. Teirautis tel. (416) 536-4742 
nuo 9 v.r. iki 11 v.v. Toronte.

PASLAUGŲ BIURAS “ŽEMAITI
JA” lapkričio mėnesio antroje pu
sėje nuveš į Lietuvą jūsų giminėms 
tiesiai į namus bet kokius nedide
lius daiktus - vaistus, laiškus, pini
gus, kalėdines dovanas. Galite užsa
kyti ir didesnes dovanas - automo
bilius, baldus, šaldytuvus, televizi
jos aparatus ir kt. Gera proga pasvei
kinti su šv. Kalėdom savo artimuo
sius laisvoje Tėvynėje! Kreiptis į R. 
Mačiuką iki lapkričio 16 d. tel. (416) 
385-3453 Hamiltone.

Toronto Maironio mokykla ir Aukštesnieji 
lituanistiniai kursai pradės mokslo metus
1992 m. rugsėjo 26 d. Our Lady of Peace mokykloje 
70 Mattice Avenue (Bloor ir Kipling).

Kviečiame visus tėvus ir mokinius susirinkti mokyklos audi
torijoje 9.30 v.r. Mokiniai bus paskirstyti į klases ir tėvams duo
tas trumpas pranešimas. Registracija — nuo 9 v.r.; mokyklos 
mokestis — $200 nuo šeimos metams. Mokiniai bus paleisti 
namo 11 v.r. Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai (10, 11, 
13 sk.) baigs pamokas 12 vai. Smulkesnę informaciją teikia: 
G. Paulionienė tel. 249-1305, R. Rusinienė tel. 848-0320, B. Batraks 
tel. 271-1640.

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS,

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vedamas, priima iki
mokyklinio amžiaus vaikus 
pilnai ar pusei dienos.
Skambinti telefonu 534-5773

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

KLB žinios
Į Lietuvą šios vasaros metu bu

vo išsiųstos dvi huinanitarinės pa
galbos siuntos. Bendras svoris 
26,800 kg. Sumokėta $10,900 ir tuo 
išsemtos valdžios tam reikalui 
paskirtos lėšos.

Dr. P. Lukoševičius dėl kitų 
įsipareigojimų pasitraukė iš Mu- 
ziejaus-archyvo tarybos pirmi
ninko pareigų.

A. Rygelis, KLB krašto valdy
bos ekonominės k-jos pirm., bir
želio 16-21 d.d. dalyvavo Lietuvo
je įvykusiame Pasaulio lietuvių 
verslininkų suvažiavime. Jo prane
šime nurodoma, kaip veikia suor
ganizuoti nauji verslai, ką Lietu
va gamina eksportui, kokie vers
lo santykiai su vyriausybe. Norin
tiems verstis Lietuvoje yra daug 
galimybių pinigų užsidirbti. “Yra 
daug turtingų žmonių Lietuvoje”.

Kanados baltiečių federacija 
pavedė V. Čuplinskui sudalyti 
baltiečių vakaro Otavoje (“Baltic 
Evening”) programą. Renginys nu
matomas lapkričio mėn.

Norintieji kandidatuoti į KLB 
krašto tarybą gali kreiptis tiesiog 
į KLB raštinę, 1011 College St, To
ronto, Ont. M6H 1A8. Tel. (416) 533- 
3292. Ten galima gauti registraci
jos blankų ir platesnės informaci
jos apie rinkimus, kurie įvyks spa
lio 4 d. Inf.

DAILININKAS IŠ LIETUVOS, at
vykęs vizitui į Gananoque, ieško 
asmens, kuris galėtų abipusiai 
naudingomis sąlygomis surengti 
paveikslų parodą Toronto mieste. 
Pranešti tel. (613) 382-8448.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimą (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
arba 605-1883 Toronte.

įvyks 1992 m. 
rugsėjo 20, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

NARIŲ ĮNAŠAI:
48. “Parama” kredito 

kooperatyvas.........  $1,200
($10,000)

128. Januška E. V........................ 20
($1,080)

830. Brelchmanas P. G............... 50
($150)

851. Januškevičius C. A.  .....  200
($1,900)

1078. Macevičiūtė Marija......... 100
($600)

1491. Noreika Gražina, Stasys .. 100 
($500)

1696. Martošienė Elizabeta.....  50
($150)

2044. Rūta Aloizas...................  $100
Skliausteliuose - iki kurios sumos 

pakelta.
Nuoširdi padėka visiems auko

tojams. Už įnašus gaunami procen
tai yra skiriami lietuviškai veiklai 
išeivijoje paremti. KLF valdyba

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

IEŠKAU vienam vaikui auklės, ku
ri galėtų gyventi kartu ir atlikti na
mų ruošos darbus. Skambinti lianai 
darbo tel. (416) 663-6446, namų tel. 
(416) 884-1918.

NAŠLĖ PENSININKĖ nori vedybų 
tikslu susipažinti su našliu vyru, 
nes vienai nuobodu gyventi. Rašy
ti: Našlei, 2185 Stavebank Rd., Mis
sissauga, Ont. L5C 1T3.

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

Tarptautiniame psichologų kong
rese paskutinę rugpjūčio savai
tę Montrealyje dalyvavo du Vil
niaus universiteto profesoriai - O. 
Kristina Poliukardienė ir Eugeni
jus Laurinaitis. Kongrese abu 
skaitė paskaitas. Ypač patraukė 
kongreso dalyvių ir spaudos at
stovų dėmesį prof. Kristinos tema. 
Ji gavo pakvietimą atvykti į se
kantį kongresą, įvyksiantį Argen
tinoje. Abu profesoriai Vilniu
je dirba savo klinikose. Prof. Eu
genijus grupine terapija yra pa- 
gelbėjęs Aukščiausiosios tarybos 
deputatams bei sargybiniams po 
Kruvinojo sekmadienio įvykių. 
Montrealyje svečiai susitiko su 
vietos lietuviais, kurie jiems ap
rodė miestą.

“The Gazette” rugpjūčio 29 d. 
kelionių skyriuje įdėjo beveik 
per du puslapius Christopher 
Reynolds tris straipsnius apie 
Baltijos valstybes. Trumpai su
pažindina su šių valstybių isto
rija ir daugiau apsistoja prie tu
rizmo. Išskaičiuoja kiekvienoje 
valstybėje po kelis viešbučius, jų 
kainas ir aptarnavimą. Straipsniai 
papuošti didžiulėmis Rygos ir Gal
vės ežero su Trakų pilimi nuo
traukomis.

Elaine (Lukaitis) ir Armon Kek- 
likian kūdikis pakrikštytas Alex
ander-Joseph vardais.

A.a. Marija Kuklierienė, 76 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 24 d. Iš Šv. 
Kazimiero šventovės rugpjūčio 27 
d. palaidota Cote dės Neiges kapi

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

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

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono. 

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-..... .. 43/4%% Taupymo-special................... 23/4%
Certifikatus 2 m.......... ...... 53/4% Taupymo - su gyv. dr.............. 2 %
Term, indėlius:

1 metų ...............
180 d. -364 d. ..

......  4'/2%

...... 41/4%

Taupymo - kasdienines........
Einamos sąsk............................

2’/a% 
11/2%

120 d.-179 d. .. ......4 % RRIF-RRSP -1 m.term......... 5 %
60 d. - 119 d. . ......4 % RRIF-RRSP-2 m.term......... 6 %
30 d.- 59 d. .. ...... 23/4% RRIF-RRSP-taup................ 23/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 6'/z%, asmenines - nuo 7'/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

3907A Rosemont
10- 2

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

^POLIMEX 
PREKYBA • KELIONĖS • 

SIUNTINIAI
Ar jūs siunčiate siuntinius į 

LIETUVĄ?
Kodėl turėtumėte mokėti daugiau?

TIK 60 CENTŲ už svarą*
Laivu ir lėktuvu - greitas pristatymas.
Pasinaudokite žemiausiomis kainomis Kanadoje 
tik per POLIMEX garantuotą patarnavimą.

Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų- 
Toronte, Mississaugoje, Scarborough.

Head office: 141 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2L2 
Tel. (416) 537-7914

Branch: 3615 Dixie Rd., Unit 11 
Mississauga, Ontario L4Y 4H4 
Tel. (416) 238-6683

*Plius pristatymas į namus.

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

nėse. Liūdi sūnus, trys seserys, 
brolis ir kiti artimieji. B.S.

Aukos Kanados lietuvių fondui.
A. a. Petro Žukausko atminimui: 
$50 - A. Dasys, L. Šimonėlis, P. 
Banys; $30 - K. Petrulienė; $25 -
B. M. Makauskas; $20 - J. J. Ado
monis, J. Gražys, A. Keblys, B. Staš
kevičius, J. E. Dalmotas, J. Blauz- 
džiūnas, V. Markauskas, Z. Valins
kas, B. Bunys, J. Dainienė, M. Ta- 
parauskas, R. Polišaistis, J. Zien- 
ka, K Dranginis; $15 - V. Vasi
liauskas, K. J. Mickus; $10 - P. Pie- 
čaitis, J. Lukoševičius, J. Jurėnas, 
P. Barteška, A. Jonelis, A. Matuse
vičius, Z. Barisas, J. Adomaitis; 
$5 - K. Martinėnas, J. Išganaitis, 
A. Blauzdžiūnas, S. Pocauskas, J. 
Ladyga. A.a. Kosto Toliušio atmi
nimui: $75 - M. A. Jonelis, D. B. 
Staškevičius; $50 - M. J. Adomai
tis, D. C. Vasaliauskas; $30 - S. A. 
Staškevičius, I. Mališka, I. Mita- 
ni; $25 - E. V. Kerbelis, H. J. Šei- 
dys, D. R. Staškevičius, P. Juode
lis, A. Mankus, M. Mačionis, 0. Vi- 
leniškienė; $20 - B. M. Makauskas, 
V. Viliušis, R. J. Piečaitis, E. J. 
Dalmotas, G. Montvila, R. L. Urbo
nas, B. D. Rupšys, J. K. Andruške- 
vičius, J. Gražys, J. Babrauskas, 
M. V. Markauskas, J. J. Adomonis, 
J. Vasiliauskas; $15 - J. Lukoše
vičius, J. K Mickus, E. S. Szew- 
czuk; $10 - J. Mieliauskas, A. Ma
tusevičius, P. Barteška, Z. Bary
sas, V. J. Žurkevičius, M. J. Paku
lis, B. Nagys, P. Jucevičius.

Nuoširdžiai dėkoja KLF.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

3.00- 7.00
2.00- 6.00

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrenginio dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.


